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2001 r.
„Drogie dzieci!

Or´dzie 25. grudnia 2001 r.
„Drogie dzieci!
Dzisiaj wzywam was i zach´cam do
modlitwy o pokój. DziÊ szczególnie,
kiedy przynosz´ wam na r´kach Nowo Narodzonego Jezusa, wzywam
was do zjednoczenia si´ z Nim
przez modlitw´, abyÊcie stali si´
znakiem dla tego, pe∏nego niepokoju, Êwiata. Zach´cajcie si´ wzajemnie, kochane dzieci, do modlitwy
i mi∏oÊci. Niech wasza wiara pobudzi
innych, do wi´kszej wiary i wi´kszej
mi∏oÊci. B∏ogos∏awi´ was i przyzywam, abyÊcie jeszcze bardziej zbli˝yli si´ do mojego serca i serca ma∏ego Jezusa. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie!”

Staƒcie si´ znakiem
W or´dziu z 25. listopada, przed Adwentem, Matka Bo˚a wzywa∏a nas
abyÊmy przygotowali serca „na przyjÊcie Króla Pokoju”, poniewa˚ tylko
On mo˚e i chce daç pokój sercu ludzkiemu. Z serca ludzkiego pochodzi
nienawiÊç i mi∏oÊç, zemsta i przebaczenie, pokój i niepokój.
W ludzkim sercu rodzà si´ decyzje: na
rzecz dobra i na rzecz wojny. Dobre sà te
wszystkie wysi∏ki ludzkie, które prowadzà do pokoju, ale one same nie wystarczà i nie mogà uczyniç wiele bez pomocy Nowo Narodzonego Jezusa. NienawiÊç pochodzi z serca niespokojnego, tak
jak pokój i mi∏oÊç pochodzà z serca zakorzenionego w Bogu. Wszystko zale˚y
od tego w czym poszukuj´ pokoju,
i gdzie sà umiejscowione korzenie mojego drzewa ˚ycia. Do Boga mog´ si´
zwracaç tylko z sercem otwartym, sercem: które nie Êpi, które jest zawierzone
i które wierzy, sercem, które nie jest
zwiàzane pychà, tà pychà, która nie pozwala uni˚yç si´ przed nikim.
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DziÊ, kiedy Jezus ponownie narodzi∏ si´ dla was, w szczególny sposób
chc´ was wezwaç do nawrócenia. Módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´
o nawrócenie waszego serca, aby Jezus narodzi∏ si´ w was wszystkich, zamieszka∏ w was i zapanowa∏ nad ca∏à
waszà istotà. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie!”
Oto Ksià˚e Pokoju

Podczas tego Bo˚ego Narodzenia
Jezus wo∏a do naszych serc, abyÊmy
Go kochali, Jego, który nie ba∏ si´ powierzyç ludzkim r´kom. Âw. Teresa od
Dzieciàtka Jezus, na miesiàc przed
swojà Êmiercià napisa∏a swój ostatni
list, który wys∏a∏a do jednego misjonarza. Opisa∏a w nim w∏asnà wizj´ narodzenia Jezusa, w ten sposób: „Nie mog´ baç si´ Boga, który dla mnie sta∏ si´
tak ma∏ym. Kocham Go, poniewa˚ On
jest samà mi∏oÊcià i mi∏osierdziem”.
Takie s∏owa móg∏ napisaç tylko ktoÊ,
kto doÊwiadczy∏ i spotka∏ t´ Mi∏oÊç,
która niczego od nas nie ˚àda, ale tylko pyta: „Czy mog´ ci´ kochaç? Pozwolisz Mi, abym móg∏ ci´ obdarzyç
mojà mi∏oÊcià, moim sercem?”
Ta Mi∏oÊç nie jest abstrakcjà, jest
rzeczywistoÊcià; przyj´∏a Cia∏o 2000
lat temu, ale równie˚ dzisiaj si´ Wciela.
Jest koniecznoÊcià, abyÊmy choç troch´
uni˚ali si´, by spotkaç Dzieciàtko Jezus. On dla nas, uni˚y∏ samego siebie,
stawszy si´ s∏abym dzieci´ciem, potrzebujàcym ludzkiej pomocy. Jest koniecznoÊcià, abyÊmy przyglàdn´li si´
szopce, by kontemplowaç Go lepiej,
aby móg∏ przenikaç nas do najg∏´bszych tajników naszego jestestwa. Jezus mówi nam: „Je˚eli nie staniecie si´
jako dzieci...” Tak, potrzeba nam staç
si´ dzieçmi, które potrafià powierzaç
si´ i oddawaç si´. Uczmy si´ od dzieci

zaufania. Uczmy si´ od Dzieciàtka Jezus, które sta∏o si´ maleƒstwem, które
przysz∏o na t´ naszà ziemi´, lepiej i ∏atwiej rozumieç i przyjmowaç Go. Równie˚ i dzieci mogà byç ∏atwiej pos∏uszne i s∏uchaç swoich rodziców, kiedy rodzice umiejà zni˚yç si´ do poziomu
dziecka. Tak samo Matka Bo˚a przysz∏a, jest poÊród nas i mówi do nas.
Wszystkie Jej or´dzia mo˚na podsumowaç w dwóch ewangelicznych s∏owach: „Módlcie si´!” i „nawracajcie
si´!”. Nawracajcie si´ od rzeczy martwych do Boga ˚ywego, od którego pochodzi ka˚da radoÊç i pokój.
Nie bez racji, w tym or´dziu, Matka Bo˚a wzywa nas do modlitwy
o pokój, gdy˚ widzimy to wszystko,
co si´ wokó∏ nas dzieje. Nic w ˚yciu
nie wydarza si´ bez motywu, przyczyny lub racji. Nic si´ nie zdarza przez
przypadek. Wszystko ma swojà przyczyn´, którà mo˚emy poznaç. Nie ma
„Êlepego przeznaczenia”, tak jak si´
popularnie mówi.
Tak jak w pierwszy dzieƒ objawieƒ,
24. czerwca 1981r., kiedy widzàcy po
raz pierwszy zobaczyli Matk´ Bo˚à
z Dzieciàtkiem Jezus, tak równie˚
i w tym or´dziu Maryja przynosi
i daje nam Jezusa, który jest odpowiedzià na nasze pytania i daje rozwiàzanie naszym problemom. Matka Bo˚a
prowadzi nas do Jezusa, który ma plan
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dla naszego ˚ycia. Dzisiaj daje nam Jezusa, który nie powiedzia∏: „poka˚´
wam drog´, prawd´ i ˚ycie”, ale Jezusa, który powiedzia∏:” Ja jestem drogà, prawdà i ˚yciem” (J 14,6).
Maryja, jako matka troszczàca si´
o nasze zbawienie wskazuje nam na
Jezusa. Rodzi Go dla nas równie˚ i dzisiaj, tak jak porodzi∏a Go z Cia∏a i ze
swojej wiary, dla ca∏ej ludzkoÊci,
2000 lat temu w Betlejem. To wydarzenie nie jest tylko pobo˚nà opowieÊcià, ale rzeczywistoÊcià, która wydarzy∏a si´ tu, na naszej ziemi. Bez Jezusa jesteÊmy stworzeniami zagubionymi na ziemi, które kroczà bez sensu
i bez celu. Je˚eli Go nie mamy to pozostaje nam tylko: k∏amstwo, Êmierç i desperacja. Jezus, kiedy jeszcze ˚y∏ na
ziemi zapyta∏: „Kiedy Syn Cz∏owieczy
powróci w swej chwale, czy znajdzie
wiar´ na ziemi?„(por. ∑k 18,8). Jezus
przychodzi do nas nie tylko na Bo˚e
Narodzenie, ale ka˚dego dnia. On
przychodzi do twojego domu kiedy jesteÊ zm´czony monotonià ˚ycia, troskami wzgl´dem dzieci, ró˚nymi problemami, desperacjà, krzy˚ami, cierpieniami i chorobami. Te wszystkie
stany mogà staç si´ okazjà do spotkania z Nim. Mo˚esz Go rozpoznaç lub
nie, podczas gdy ci´ nawiedza. On
przychodzi do ciebie w cz∏owieku
sympatycznym i antypatycznym. Jezus
pyta si´: czy Go pos∏uchasz, czy zarzucisz sieci na Jego s∏owo, tak jak to
uczyni∏ Êw. Piotr, czy przebaczysz innym polegajàc na Jego s∏owie?
Matka Bo˚a nie m´czy si´ ciàg∏ym
nawo∏ywaniem nas, liczy na nas, którzy s∏uchamy Jej s∏ów. Matka Bo˚a
wie, ˚e nic nam nie mogà zrobiç nasi
wrogowie. To co najwi´cej nam szkody przynosi to nasza s∏aba wiara, brak
mi∏oÊci i ma∏a przyja˝ƒ wzgl´dem Jezusa. JesteÊmy odpowiedzialni nie tylko za nas samych, ale za tych, których
Bóg postawi∏ na naszej drodze. Moje
szcz´Êcie zale˚y od szcz´Êcia innych.
Zróbmy wysi∏ek, aby us∏yszeç s∏owo
Bo˚e w naszym sercu. Wyciszmy
wszystkie inne katastroficzne, czarne
i negatywne g∏osy, abyÊmy mogli
us∏yszeç i doÊwiadczyç g∏osu Boga,
który jest Panem wszechÊwiata i historii ludzkoÊci. To On trzyma w swoich
r´kach wszystko. Spróbujmy równie˚
odczuç bliskoÊç serca Maryi i serca
Dzieciàtka Jezus, zrodzonego dla nas.
o. Ljubo Kurtoviç OFM

Z ˚ycia KoÊcio∏a
Papieska podró˚ do B i H
Papie˚ zosta∏ zaproszony do Mostaru i Banja Luki na wiosn´ 2002
roku! Zaproszenie ze strony rzàdu
BoÊni i Hercegowiny zosta∏o szeroko
opublikowane w mediach chorwackich, ostatnio w telewizji – ART. 1w radio i w gazecie codziennej „Slobodna Dalmacija”. Czy Ojciec Âwi´ty zrealizuje wreszcie swe pragnienie
i przyjedzie do Medziugorja? Módlmy si´! Niech si´ spe∏ni wola Bo˚a!
W zwiàzku z powy˚szym zaproszeniem, „Veçernji list” z Zagrzebia zamieÊci∏ 23.11.01 artyku∏ o tytule:
„Biskup z Pescary przekaza∏ oÊwiadczenie Papie˚a: Pozwólcie ludziom
modliç si´ w Medziugorju”.
Oto treÊç artyku∏u:
„Pozdrawiam was, czciciele i pielgrzymi medziugorskiej Pani.
W szczególny sposób pozdrawiam
naszego szanownego goÊcia o. Jozo
Zovko, który przybli˚y∏ nam tajemnic´ Medziugorja. Medziugorje to nie
tylko nazwa wioski w BoÊni i Hercegowinie, lecz miejsce ∏aski, gdzie
w szczególny sposób objawia si´
Matka Bo˚a. Jest to miejsce Bo˚ego
mi∏osierdzia, Êwi´te miejsce, gdzie
powstajà upadli i gdzie wszyscy pielgrzymi znajdujà prowadzàcà gwiazd´, która wskazuje im nowy kierunek
w ˚yciu. Gdyby moja diecezja i ca∏a
S∏owenia i ca∏y Êwiat sta∏ si´ Medziugorjem wtedy nie by∏oby tych zdarzeƒ,
które towarzyszà nam w ostatnich
miesiàcach” – powiedzia∏ w czasie
homilii wyg∏oszonej podczas mszy
Êw. w Ptujskiej Górze 10 listopada
2001 r. J. E. dr F. Kramberger, bp Mariboru. Ojciec Jozo spotka∏ si´ ze s∏oweƒskim arcybiskupem przewodniczàcym Konferencji Biskupów S∏owenii – Fr. Rodeom, który opowiada∏
mu o swoim spotkaniu z arcybiskupem z Pescary. Biskup z Pescary mówi∏ mu o swojej rozmowie z Ojcem
Âwi´tym. Pewnego razu, zapyta∏ Papie˚a jak nale˚y odnieÊç si´ do Medziugorja, a Ojciec Âwi´ty zapyta∏
wtedy: „co ludzie robià w Medziugorju?”. „Modlà si´, spowiadajà si´” –
odpowiedzia∏ biskup. „Pozwólcie ludziom modliç si´, spowiadaç si´, na-

wracaç si´. Nie przeszkadzajcie im!”
– odpowiedzia∏ Papie˚.
Mog∏oby to rozz∏oÊciç tych, którzy
zabraniajà odwiedzaç Medziugorje
i wyÊmiewajà nawet samà myÊl
o tym, ˚e Ojciec Âwi´ty pragnà∏by
nawiedziç to miejsce, do którego
przyby∏o w czasie 20 lat ponad 20
milionów pielgrzymów.
Modlitwa o pokój
24 stycznia 2002 r. jednoczymy si´
na modlitwie wraz z papie˚em Janem
Paw∏em II i przedstawicielami religii
Êwiata w czasie Mi´dzyreligijnego
Modlitewnego Spotkania w intencji
pokoju w Asy˚u.

Kardyna∏ Vinko Puliç
o objawieniach
Chorwacki dziennik „Slobodna
Dalmacija” z 30.10.01 zamieÊci∏ na
swoich ∏amach ustosunkowanie si´
w kontekÊcie do XX rocznicy objawieƒ w Medziugorju, kardyna∏a,
arcbpa Sarajewa – Vinko Pulicia,
który na pytanie: czy zosta∏o zaj´te
nowe stanowisko ze strony oficjalnego KoÊcio∏a BoÊni i Hercegowiny?
Kardyna∏ odpowiedzia∏:
Odkàd istnieje Konferencja Biskupów BoÊniacko i Hercegowiƒska oraz
Chorwacka (od rozpadu Jugos∏awii –
przyp. Red.) nie zaj´∏a ˚adnego nowego stanowiska. Fenomen Medziugorja znajduje si´ pod jurysdykcjà biskupa miejsca i Kongregacji Nauki
Wiary i b´dzie to tak d∏ugo, dopóki
fenomen nie przyjmie nowego wymiaru, dopóki domniemane objawienia si´ nie zakoƒczà. Wtedy b´dzie
mo˚na to wszystko potraktowaç w inny sposób. Obecna sytuacja wymaga, aby Medziugorje rozpatrywaç
w dwóch p∏aszczyznach: pierwsza to
p∏aszczyzna modlitwy, pokuty
i wszystkiego tego co z wiary wyp∏ywa, drugà sà objawienia i or´dzia,
które w pe∏ni potem b´dà poddane
krytycznej ocenie. Amen

Kampania oszczerstw
przeciwko Medziugorju
Pomimo ewidentnego faktu, i˚
w or´dziach Matki Bo˚ej zawarte sà
g∏´bokie prawdy, cz´Êç katolickiej
prasy w∏oskiej rozpocz´∏a istnà kampani´ oszczerstw przeciwko wydarze-
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niom w Medziugorju oraz przeciwko
osobom, których one dotyczà. To bolesna nuta, która zabrzmia∏a g∏oÊno,
aczkolwiek fa∏szywie, w tym samym
czasie, gdy z ca∏ego Êwiata nadchodzà
niezliczone iloÊci ˚yczeƒ z okazji
dwudziestej rocznicy nadzwyczajnych objawieƒ Królowej Pokoju. Pisane tonem pozornie bezstronnym, tonem kogoÊ, kto mia∏by jedynie wyliczyç fakty, z „obowiàzku kronikarza”, w rzeczywistoÊci artyku∏y te
stanowià dowód na to, ˚e ich autorzy
nie majà zielonego poj´cia o tym, co
si´ naprawd´ wydarzy∏o i co, z Bo˚ej
∏aski, trwa po dzieƒ dzisiejszy (oczywiÊcie, to stwierdzenie jest jedynie
wyrazem naszej wiary, w oczekiwaniu na oficjalnà aprobat´ KoÊcio∏a).
Chocia˚ sà w posiadaniu szczegó∏owych informacji, wyrwanych
z kontekstu niektórych „wa˚nych dokumentów”, które, nawiasem mówiàc, powinny byç strze˚one przez
w∏adze koÊcielne, nie zadajà sobie
trudu nawiàzania kontaktu z zainteresowanymi osobami, aby bezpoÊrednio zweryfikowaç wiarygodnoÊç w∏asnych, zupe∏nie arbitralnych i pochopnie wyciàgni´tych wniosków.
Ponadto, zastanówmy si´ jak to mo˚liwe, aby biskupi pozwolili „zwiedzaç” archiwa kurii, zamiast strzec
tajemnicy ludzi, których Pan Bóg powierzy∏ ich duszpasterskiej opiece.
Zaskakujàca jest butna pewnoÊç
siebie, z jakà podaje si´ do wiadomoÊci zwyczajne k∏amstwa. Lecz
przede wszystkim zasmuca sarkastyczny ton (momentami graniczàcy
z bezczelnoÊcià), za pomocà którego
podejmuje si´ analiz´ „przypadków”
jak równie˚ „osobistoÊci”, nie dbajàc
o to, ˚e za tymi s∏owami kryjà si´
osoby ˚yjàce, które odda∏y si´ Bogu
i Jego Matce, niejednokrotnie prze˚ywajàc ból z powodu braku zrozumienia i oszczerstw.
To droga Ewangelicznych B∏ogos∏awieƒstw: „B∏ogos∏awieni jesteÊcie,
gdy wam uràgajà i przeÊladujà was
i gdy z mego powodu mówià k∏amliwie wszystko z∏e o was” (Mt 5,11).
Z pewnoÊcià, z tej smutnej historii,
„potwory z pierwszych stron gazet”
(mowa tu o manipulatorach i zmanipulowanych) wyciàgnà wielkie korzyÊci
dla w∏asnego ˚ycia duchowego, rozÊwietlajàc drog´, którà inni ludzie zaciemniajà swym sceptycyzmem, rosz-

czàc sobie prawa do tego, by wiedzieç
wi´cej ni˚ sam Pan Bóg. „Panie, Twoje myÊli nie sà myÊlami naszymi„. To
jest modlitwa wyp∏ywajàca z naszych
serc w intencji wszystkich katolików
wezwanych do tego, by s∏u˚yç Bogu
w prawdzie i pokorze, aby zechcieli
ws∏uchaç si´ w s∏owa proroctw, które
do dziÊ Bóg niebios Êle na ziemi´. Proroctwa – s∏owa i znaki – przekazywane, aby prowadziç prostà drogà naród
wiecznie b∏àdzàcy po pustyni oboj´tnoÊci i niedowiarstwa.
Ksià˚ka, niedawno opublikowana
„Maryja, Jutrzenka Trzeciego Tysiàclecia” – Edizioni Ares, to owoc pracy
dwójki dziennikarzy, którzy – jak
czytamy we wst´pie – „... pojechali
do Medziugorja, z zamiarem przeprowadzenia obiektywnych obserwacji,
ale powrócili z nieodpartym pragnieniem dawania Êwiadectwa”. Zawiera
wiele wiadomoÊci i opowiadaƒ, odpowiedzi na przeró˚ne zarzuty skierowane przeciwko Medziugorju.
Jest to jeden z wielu g∏osów, które
starajà si´ przekazaç wszystkim radoÊç osobistych doÊwiadczeƒ i nawrócenia. G∏osy ludzi, którzy osobiÊcie
doÊwiadczyli wielkoÊci daru Matki,
która przybywa, by karmiç w∏asne
dzieci MàdroÊcià i Mi∏oÊcià. G∏osy,
które walczà z tymi, którzy chcieliby
przekreÊliç Medziugorje jednym pociàgni´ciem pióra, byç mo˚e dlatego,
˚e jest ono niewygodne dla tych, którzy wolà ˚yç „po staremu”.
Stefania Consoli
Dwóch w∏oskich dziennikarzy: A.
M. Valli (ds. Watykanu z redakcji
WiadomoÊci 3 programu telewizji
TG3 RTW RAI, który cz´sto towarzyszy∏ Papie˚owi w jego pielgrzymkach i relacjonowa∏ je dla WiadomoÊci TG3) i R. Caniato – autor ksià˚ki
„Maryja Jutrzenka Trzeciego Tysiàclecia, dwadzieÊcia lat Medziugorja”,
o której bardzo pozytywnie wypowiedzia∏o si´ Radio Watykan – przybyli
do Medziugorja w celu nakr´cenia
dokumentalnego filmu. W ostatnim
czasie wiele katolickich czasopism
we W∏oszech opublikowa∏o bardzo
negatywne teksty na temat Medziugorja. Rozmawiali z proboszczem o.
Branko, o. Ljubo, o. Jozo Zovko, Marià Pavloviç i innymi Êwiadkami wydarzeƒ. Zdj´cia by∏y kr´cone na miejscach modlitwy, a 22 listopada wraz

z kard. Corradem Ursi odmawiali ró˚aniec i byli obecni w czasie objawienia Matki Bo˚ej Marii Pavloviç.

Objawienia w Kibeho
Kongregacja Nauki Wiary, rozpocz´∏a proces uznania autentycznoÊci
objawieƒ w Kibeho, w Ruandzie.
Chodzi o pierwsze objawienia maryjne w Afryce. Sà to równie˚ pierwsze
objawienia oficjalnie uznane przez
KoÊció∏ na przestrzeni ostatnich pi´çdziesi´ciu lata (po objawieniach
w Beauraing i w Banneux z lat trzydziestych). Byç mo˚e jest to znak
czasów, fakt, ˚e Matka Bo˚a po tak
cz´stych „wizytach” w Europie Zachodniej w ciàgu minionego stulecia
(Lourdes, Fatima, La Salette, Banneux, Montichiari, itd.) objawi∏a si´
w Afryce. Pi´çset lat temu po raz
pierwszy ukaza∏a si´ w Ameryce Po∏udniowej (Guadalupe), która sta∏a
si´ w naszych czasach kontynentem,
na którym jest najwi´cej chrzeÊcijan
w ca∏ym Êwiecie.
W Kibeho objawienia zacz´∏y si´
w listopadzie 1981, kiedy to siedmioro m∏odych ludzi ujrza∏o Matk´ Bo˚à
i Jezusa. Biskup lokalny, mons. Jean
Gahamanyi, czuwa∏ nad objawieniami w sposób godny naÊladowania, zaczà∏ interesowaç si´ nimi jeszcze
przed ich zakoƒczeniem, uznajàc obfitoÊç ∏ask duchowych i demaskujàc
pewne nieprawid∏owoÊci, które cz´sto nadzwyczaj obficie pojawiajà si´
w takich przypadkach: (w Lourdes
te˚ by∏a „epidemia” widzàcych). Komisja z∏o˚ona z teologów i lekarzy
przeprowadzi∏a konieczne badania
i zwa˚ywszy na ich rezultaty, biskup
ju˚ w 1988 r. da∏ swe pozwolenie na
publiczny kult.
W Ruandzie Matka Bo˚a ukaza∏a
si´ jako Matka S∏owa, niosàc or´dzie
mi∏oÊci i wspó∏czucia skierowane do
ludzi naszych czasów. Pomi´dzy Medziugorjem a Kibeho istniejà pewne
podobieƒstwa: objawienia zacz´∏y si´
w tym samym roku (w czerwcu i w listopadzie). Prawie ta sama liczba widzàcych (6 i 7), którzy sà rówieÊnikami. Kilka lat po rozpocz´ciu si´ objawieƒ, krwawe konflikty etniczne dotkn´∏y by∏à Jugos∏awi´ oraz Ruand´:
w niektórych wizjach widzàcy widzieli masakry z obydwu tych wojen
domowych, na d∏ugo zanim si´ zacz´∏y. G∏ówne or´dzie z Kibeho, tak
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samo jak or´dzie z Medziugorja, to
zaproszenie do nawrócenia, modlitwy i postu.
Niemniej jednak sà równie˚ pewne
ró˚nice: Matka Bo˚a jest zawsze ta
sama, lecz dostosowuje si´ do okolicznoÊci: mówi po chorwacku
z chorwatami, z mieszkaƒcami Ruandy mówi w ich j´zyku. Pobudza ich
do odmiennych gestów i s∏ów, zgodnie z ich tradycjami i kulturà.
Jeden z widzàcych z Ruandy, Emmanuel, który zgina∏ pó˝niej w czasie
trwania konfliktu pomi´dzy plemionami Tutsi i Hutu, powiedzia∏, ˚e sam Pan
Jezus nauczy∏ si´ podstaw wiary chrzeÊcijaƒskiej oraz modlitwy Ojcze nasz.
Równie˚ i my, pracownicy i Czytelnicy Echa, przy∏àczamy si´ do modlitwy oraz do ˚yczeƒ, które z∏o˚y∏ bp
Bigirumwami (pierwszy bp Nyundo
w Afryce Âwrodkowej) podczas trwania tych objawieƒ: „Mamy nadziej´,
˚e Kibeho stanie si´ oÊrodkiem modlitwy i nawrócenia. W ten sposób b´dà
mog∏y pop∏ynàç obfite wody niosàce
b∏ogos∏awieƒstwo i zalà˚ki nawrócenia. Có˚ za pi´kna nadzieja”!
Mirco Trabuio

Owoce Medziugorja
„Totus Tuus”
W pa˝dzierniku w Medziugorju
przebywa∏a grupa m∏odzie˚y „Totus
Tuus” z Niemiec. Ich Êpiew upi´kszy∏ adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu. Grupa wyros∏a jako owoc wydarzeƒ Medziugorskich.
„Totus Tuus” to kràg wspó∏pracowników zajmujàcych si´ Nowà Ewangelizacjà. Kilku ludzi z Zag∏´bia Ruhry
w Niemczech, których zachwyci∏y
or´dzia Matki Bo˚ej zapragn´∏y uczyniç coÊ dla KoÊcio∏a. Zacz´li modliç
si´ i poÊciç. Na samym poczàtku chodzili do wi´zieƒ. Poznali ksi´dza, który pracowa∏ z wi´˝niami, przede
wszystkim z m∏odzie˚à. Razem przygotowywali w wi´zieniach msze Êwi´te dla m∏odzie˚y. Potem wyszli na ulice, aby pomóc potrzebujàcym. Czasami zaprasza∏y ich koÊcio∏y do sk∏adania Êwiadectw, lub aby zagrali i zaÊpiewali pieÊni religijne.
Regularnie organizujà pielgrzymki
do Medziugorja, w ten sposób przy∏àcza si´ do nich coraz wi´cej m∏o-

dzie˚y. Przyprowadzajà swoich kuzynów i przyjació∏. I tak kràg si´ rozszerza. Przy∏àcza si´ coraz wi´cej
m∏odych ludzi, którzy pragnà dawaç
Êwiadectwo tego, co prze˚yli w Medziugorju.
W 1997r. postanowili nadaç nazw´
swojej grupie. Po wspólnej modlitwie
wybrali nazw´ „Totus Tuus” –
„Ca∏y Twój”, która wyra˚a ˚ycie
or´dziami i niesienie ich innym ludziom. Udali si´ do biskupa do Padeborn i przedstawili mu swojà prac´.
By∏ zachwycony i doda∏ im odwagi.
Cz∏onkami grupy jest m∏odzie˚ i rodziny, które mieszkajà w ca∏ych
Niemczech. Cz∏onkowie zobowiàzujà si´, ˚e przez rok swój wolny czas
b´dà poÊwi´caç Nowej Ewangelizacji. Jest to zupe∏nie dobrowolna decyzja. Kandydaci najpierw si´ przygotowujà, a pó˝niej sk∏adajà obietnic´
na rok. Wszyscy ˚yjà normalnie, studiujà pracujà, chodzà do szko∏y...
Czas dla innych znajdujà przez
to, ˚e nie oglàdajà telewizji, nie grajà
na komputerach, nie chodzà na zabawy, lecz anga˚ujà si´ dla Jezusa i Maryi. „Totus Tuus” tworzy oko∏o stu
wspó∏pracowników i kilka tysi´cy
przyjació∏, którzy pomagajà na ró˚ne
sposoby. Grupa jest ruchem Êwieckim, ale towarzyszy im i doradza kilku ksi´˚y. ˚yjà zgodnie z or´dziami
Matki Bo˚ej, a to or´dzie jest zgodne z tym, co naucza KoÊció∏.

Co Ty na to?
Od poczàtku
Ka˚dy z nas coÊ zaniedba∏, czegoÊ
nie dope∏ni∏ czegoÊ si´ nie douczy∏,
nie uzupe∏ni∏ swojej wiedzy na jakiÊ
temat. Cz´sto tego ˚a∏ujemy, a szczególnie w chwilach, gdy wiemy, ˚e ta
wiedza mog∏aby nam pomóc w jakiejÊ konkretnej sytuacji. To, co najcz´Êciej stoi na przeszkodzie dla naszej drogi rozwoju to brak mo˚liwoÊci lub brak ch´ci, by rozpoczàç coÊ
od poczàtku. I m∏odzie˚ i doroÊli bojà si´ coÊ rozpoczàç, szczególnie,
gdy trzeba rozpoczàç od poczàtku,
coÊ czego ju˚ wczeÊniej próbowaliÊmy. Trudno jest zaczàç od nowa nawet wtedy kiedy wiemy, ˚e nam si´
uda jedynie wtedy, gdy zaczniemy od
poczàtku.

Wszystko to odnosi si´ równie˚ do
naszej wiedzy i doÊwiadczenia religijnego. Poprawienie dotychczasowych doÊwiadczeƒ religijnych budzi
w nas nieprzyjemne odczucia. Rozpocz´cie od poczàtku czegoÊ w naszej praktyce religijnej jest niezwykle
bolesne. Co powiedzà inni, czy si´
uda i czy inni to zrozumiejà? W Medziugorju pielgrzymi dajà Êwiadectwo, ˚e prze˚ywajà pewne wyjàtkowe doÊwiadczenie. W swej praktyce
religijnej niektóre rzeczy rozpoczynali od poczàtku czasami od zera. To
w∏aÊnie zbli˚a ich do Medziugorja.
o. Ivan Landeka

Pami´ci Ojca Slavko
Prorok naszego czasu cd
Refleksje Rity
Falsetto.
– Jakà postaw´ wobec Êmierci zajmowa∏ o.
Slavko?
Czy by∏ Êwiadomy niebezpieczeƒstwa, jakim
by∏o dla niego
Pomnik o. Slavko
tak bardzo strew Wiosce Matki
sujàce ˚ycie?
– Ojciec Slavko by∏ przekonany, ˚e
jesteÊmy „pielgrzymami” na tej ziemi. W swojej ostatniej ksià˚ce „PoÊciç sercem” napisa∏: „ca∏e ˚ycie
cz∏owieka i jego dzia∏alnoÊç mogà
byç rozwa˚ane w perspektywie pielgrzymki. Osoba na tej ziemi nie ma
sta∏ego miejsca zamieszkania, ale
jest w drodze ku niebieskiej ojczy˝nie; królestwu pe∏ni pokoju, jednoÊci
i ˚ycia wiecznego! Nigdy nie zapomn´ Êwiadectwa danego przez jednego z widzàcych, kiedy opowiada∏, ˚e
Matka Bo˚a pokaza∏a im raj i kiedy
ktoÊ zapyta∏: „A co si´ robi w raju?”.
Odpowied˝ brzmia∏a: „w niebie sk∏ada si´ Bogu dzi´kczynienie i potrzeba
b´dzie ca∏ej wiecznoÊci dla wyra˚enia tej wdzi´cznoÊci, gdy pojmiemy to
wszystko, co Bóg uczyni∏ dla nas!”
O. Slavko prawdopodobnie zdawa∏
sobie spraw´ z ca∏ego stresu na jaki by∏
nara˚ony, ale to nie by∏o wa˚ne. Jego
g∏ównym celem by∏o realizowanie
pracy dla Matki Bo˚ej, za jakàkolwiek cen´. Ca∏e jego ˚ycie by∏o przy-
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gotowaniem do Êmierci. Wiedzia∏, ˚e
w owej chwili stanie przed Bogiem
i Matkà NajÊwi´tszà. Teraz siedzi nareszcie obok Kobiety, którà kocha∏ najbardziej w ˚yciu, obok swojej Gospy.
– Rito co znaczy∏a dla Ciebie osobiÊcie jego Êmierç? Co zapami´ta∏aÊ z tamtego tragicznego dnia?
– Jego Êmierç by∏a dla mnie bardzo znamienna. MyÊl´, ˚e umar∏
w jedyny sposób o jakim móg∏ zamarzyç. I Bóg za poÊrednictwem Maryi
udzieli∏ mu go. Nie mog∏o byç inaczej.
Ju˚ wspomnia∏am jak cz´sto pisa∏, jak
wa˚ne jest aby wszystko czyniç „sercem”: modliç si´, poÊciç, spowiadaç
si´, adorowaç Jezusa, odprawiaç msz´
Êw., wszystko zawsze z mi∏oÊci.
Umar∏ na piorunujàcy atak serca, tak˚e znamienny. Jego Êmierç dla nas jest
znakiem, i˚ my równie˚ mo˚emy osiàgnàç niebo. Sàdz´, ˚e kiedy umrzemy
Bóg nie b´dzie nas przepytywa∏ w ilu
mszach Êw. uczestniczyliÊmy, albo ile
odmówiliÊmy modlitw. Raczej zapyta: „jak bardzo kocha∏eÊ?”
Matka Teresa powiedzia∏a pewnego dnia: „Bóg widzi tylko naszà mi∏oÊç...”. By∏am tam, kiedy umar∏ o.
Slavko. Umar∏ na moich r´kach. Wi-

Miejsce Êmierci ojca Slavko

dzia∏am jak walczy∏ o ka˚dy oddech,
jak walczy∏ by nie straciç ÊwiadomoÊci. Czu∏am si´ bezsilna, zacz´∏am
wo∏aç o pomoc. Bardzo trudno jest
wyt∏umaczyç, co odczuwa si´ widzàc
ducha ˚ycia opuszczajàcego fizyczne cia∏o. Jego twarz sta∏a si´ ziemista. Szepta∏am mu: „Ojcze wytrzymaj, walcz, nie odchod˝!” W owej
chwili zjawi∏ si´ lekarz. „Nie ˚yje” –
powiedzia∏. Podczas gdy bada∏am mu
puls sta∏o si´ coÊ bardzo dziwnego.
Ojciec Slavko podniós∏ nagle g∏ow´,
otworzy∏ oczy i z ogromnym wysi∏kiem.... wyzionà∏ ostatnie tchnienie.
Potem znieÊliÊmy jego cia∏o z góry,
trwa∏o to ponad godzin´, bo by∏o bardzo Êlisko z powodu deszczu. Przy
czwartej stacji doszed∏ do nas o. Svetozar, który udzieli∏ o. Slavko sakramentu namaszczenia chorych.

– Jakie znaczenie mia∏ o. Slavko
dla twego ˚ycia, dla twego wzrostu
duchowego?
– Odpowiem nie wprost, ale cytujàc
s∏ynnego, amerykaƒskiego katolickiego filozofa – Petera Kreefta. Poda∏ on
w swojej ksià˚ce definicj´ m´drca, do
której wg mnie w pe∏ni pasuje o. Slavko. „M´drzec posiada niezwyk∏à
zdolnoÊç przenikania ludzkiej duszy,
charakteru, natury, jak te˚ szczególnych potrzeb i aspiracji jednostki.
M´drzec jest pionierem i jego intuicje
radykalnie nowe stajà si´ dewizà
przysz∏ych pokoleƒ. Pokora, która
podrywa od ziemi jest jednà z jego
cnót. M´drzec jest „ziemski”, swobodnie czuje si´ z tobà. MyÊli wcià˚
o tobie, nie o samym sobie. Ma w sobie miejsce dla ciebie, posiada bowiem w swej duszy rozleg∏e miejsca
i du˚e domy goÊcinne. Nadaje si´ do
przemieniania ludzkich sytuacji i potrzeb. Nikt nie wie, jakà otrzyma od
niego odpowied˝, gdy˚ on widzi potrzeby pytajàcego, wiedzàc dobrze, ˚e
prawdziwym pytaniem jest sama osoba, a nie jej zapytanie. M´drzec ma
mi∏oÊç, wspó∏czucie, altruizm, pokor´
i wytrwa∏oÊç. Nie stoi ani po prawicy,
ani po lewicy. Jest zdolny do prowokacji, cz´sto zaskakujàcy i nieprzewidywalny, zawsze twórczy dla innych”.
Oto tym wszystkim by∏ o. Slavko,
dlatego naprawd´ uwa˚am, ˚e by∏
„Prorokiem” naszego czasu. Z ca∏à
pewnoÊcià by∏ wyjàtkowym darem,
którym Maryja Matka nasza uczyni∏a
dla mnie, ˚e mog∏am go poznaç, pracowaç i staç u jego boku przez 8 lat.

Echa XX rocznicy
objawieƒ
Ca∏e ˚ycie sp´dzi∏em
z Matkà Bo˚à
Jakov Čolo jest najm∏odszym z
widzàcych, urodzi∏ si´ w 1971 r.
W momencie rozpocz´cia objawieƒ
mia∏ zaledwie 10 lat. Obecnie ma 30
lat, jest ˚onaty z W∏oszkà Annàlisà,
mieszka wraz z ca∏à rodzinà w parafii
Medziugorje i jest ojcem trojga dzieci: Arianny, Davida i Miriam. Spotyka∏ si´ z Matkà Bo˚à codziennie od
25 czerwca 1981 r. do 12 wrzeÊnia
1998 r. Ostatnie jego codzienne spo-

tkanie z Matkà Bo˚à wydarzy∏o si´
na spotkaniu z pielgrzymami w Stanach Zjednoczonych.
„W przeddzieƒ, Matka Bo˚a powiedzia∏a mi ˚ebym si´ przygotowa∏,
poniewa˚ nazajutrz powierzy mi
dziesiàtà tajemnic´. By∏o mi bardzo
ci´˚ko, ale w sercu nosi∏em nadziej´, ˚e nadal b´dzie mi si´ ukazywaç
codziennie. WczeÊniej nigdy nie rozmyÊla∏em o tym, ˚e któregoÊ dnia
spotkanie z Matkà Bo˚à b´dzie tym
ostatnim. Mia∏em nadziej´, ˚e objawienia b´dà trwaç codziennie przez
ca∏e moje ˚ycie. Wiedzia∏em, ˚e kiedy Mirjana i Iwanka otrzyma∏y dziesiàtà tajemnic´, Matka Bo˚a przesta∏a si´ im ukazywaç codziennie.
Kiedy nazajutrz zosta∏a mi powierzona 10-ta tajemnica, Maryja powiedzia∏a mi, ˚e odtàd b´dzie si´ spotykaç
ze mnà raz do roku, na Bo˚e Narodzenie – 25 grudnia. By∏ to dla mnie chyba najtrudniejszy moment mojego ˚ycia. Ja przecie˚ prawie ca∏e swoje ˚ycie sp´dzi∏em z Matkà Bo˚à. Wszystko czego nauczy∏em si´ o Bogu, o Jezusie, o modlitwie, nauczy∏em si´ od
Niej samej i z przekazywanych przez
Nià or´dzi. Zadawa∏em sobie pytanie:
jak˚e teraz b´dzie wyglàdaç moje ˚ycie bez codziennego prze˚ywania tej
mi∏oÊci, pokoju i radoÊci i co ja b´d´
robi∏ w tym czasie kiedy zawsze mia∏em objawienia? Na modlitwie zrozumia∏em jednak, ˚e nie jest wa˚ne, aby
oglàdaç Matk´ Bo˚à oczyma, lecz by
mieç Jà zawsze w sercu. Ona w∏aÊciwie g∏ównie tego pragnie. Pragnie
˚yç w ka˚dym ludzkim sercu.
Matka Bo˚a obieca∏a nam, widzàcym, ˚e ka˚demu z nas powierzy po
dziesi´ç tajemnic. Troje z nas te tajemnice ju˚ otrzyma∏o, natomiast pozosta∏a trójka otrzyma∏a po dziewi´ç
tajemnic. Nigdy mi´dzy sobà nie rozmawiamy o tajemnicach. JeÊli jakaÊ
tajemnica jest powierzona tylko
mnie, to jak kamieƒ w wod´. Nigdy
nie mia∏em pokusy, aby rozmawiaç
o tym z innymi widzàcymi. Ludzie
pytajà nas czy nie boimy si´ przysz∏ych wydarzeƒ zawartych w tajemnicach. Nie wiem dlaczego ludzie od
razu myÊlà o katastrofach i o samych
z∏ych rzeczach. Ja bym radzi∏, ˚eby
ka˚dy raczej zaczà∏ myÊleç o tajemnicy swojego ˚ycia, bo to jest wa˚ne
dla ka˚dego cz∏owieka. Trzeba rozwa˚yç czy to ˚ycie prowadzimy we-
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d∏ug Bo˚ych przykazaƒ i czy ˚yjemy zgodnie z Jego wolà, oraz czy
jesteÊmy gotowi oddaç Bogu ka˚dà
czàstk´ naszego ˚ycia?
Wiem oczywiÊcie jaki znak i kiedy
pojawi si´ na Podbrdo, ale to na razie
tajemnica. Jest pi´kny i ka˚dy kto
przyb´dzie do Medziugorja b´dzie
móg∏ go zobaczyç. Doskonale pami´tam te˚ swoje pierwsze wra˚enia ze
spotkania z Maryjà. To by∏o najpi´kniejsze prze˚ycie w moim ˚yciu, choç
odczuwa∏em wielki strach i wielkà radoÊç zarazem. Po pierwszym objawieniu strach minà∏ i pozosta∏a ju˚ tylko
radoÊç i pokój w sercu, jakiego nigdy
wczeÊniej nie dozna∏em i który trudno
opisaç s∏owami. Pojà∏em wtedy, ˚e
taki pokój i taka radoÊç mo˚e pochodziç jedynie od Boga. Przed ka˚dym spotkaniem odmawia∏em ró˚aniec. Matka Bo˚a najcz´Êciej przychodzi∏a podczas modlitwy „Ojcze nasz”.
Wpierw widzia∏em trzykrotny b∏ysk
Êwiat∏a i Ona pojawia∏a si´ zawsze ze
s∏owami: „Niech b´dzie pochwalony
Jezus Chrystus”. Razem z Nià odmawialiÊmy modlitw´ „Ojcze nasz”
i „Chwa∏a Ojcu”. Matka Bo˚a nigdy
nie odmawia∏a „ZdrowaÊ Maryjo”.
Najtrudniej jest mi opisaç s∏owami
moje samopoczucie podczas widzenia
Matki Bo˚ej. MyÊl´, ˚e to mo˚na tylko prze˚ywaç osobiÊcie. Przez te
dwadzieÊcia lat Matka Bo˚a nic si´
nie zmieni∏a. Zawsze wyglàda m∏odo.
Ja bym powiedzia∏, ˚e wyglàda na 21,
mo˚e 22 lata. Spotkania z Nià odbywa∏y si´ w ró˚nych miejscach, tam
gdzie aktualnie przebywa∏em, zawsze
o tej samej porze. Raz jeden dotknà∏em Matk´ Bo˚à i to by∏o niezwyk∏e
doÊwiadczenie. Odczu∏em l´k, ale nie
dlatego, ˚e si´ ba∏em, lecz, ˚e nie czu∏em si´ godny, aby Jà dotknàç. To
by∏o na samym poczàtku objawieƒ.
Bardzo tego pragnà∏em i Matka Bo˚a
mi na to pozwoli∏a. Kiedy byliÊmy
poddawani ró˚nym badaniom, na poczàtku nie dotyka∏o nas to tak bardzo
i zawsze si´ temu poddawaliÊmy. Ale
pami´tam, ˚e raz mia∏em ju˚ doÊç tego wszystkiego i zbuntowa∏em si´.
Podczas objawienia zapyta∏em Matk´
Bo˚à czy to jest rzeczywiÊcie potrzebne i Ona powiedzia∏a, ˚ebym si´ jednak zgodzi∏ na badania. Pami´tam te˚
dobrze, ˚e na poczàtku objawieƒ policja pilnowa∏a nas w domach, abyÊmy
nie mogli wyjÊç na zewnàtrz. Matka

Bo˚a prosi∏a wtedy o post wszystkich
parafian i powiedzia∏a, ˚e najlepiej
b´dzie, jeÊli o tym powiem w koÊciele. Uda∏o mi si´ uciec z domu, pobieg∏em do koÊcio∏a, a o. Jozo postawi∏
mnie na o∏tarzu, skàd przekaza∏em
proÊb´ Maryi. W ogóle nie ba∏em si´
iÊç do koÊcio∏a i mówiç o tym od o∏tarza, choç by∏em ma∏ym ch∏opcem.
PytaliÊmy Matk´ Bo˚à dlaczego
nas wybra∏a, nie czuliÊmy si´ lepszymi od innych. Odpowiedzia∏a, ˚e
pragnie nas takimi jakimi jesteÊmy,
i nie tylko nas, ale wszystkich innych
ludzi. Natomiast parafi´ Medziugorje
wybra∏a dlatego, ˚e jest w niej wielu
ludzi wiernych Bogu”.
Wed∏ug Êwiadectwa Jakova, podczas jednego ze spotkaƒ z Matkà Bo˚à, on i Vicka mieli udzia∏ w widzeniu raju, piek∏a i czyÊçca.
„O piekle staram si´ nie myÊleç,
ani nie chc´ na ten temat rozmawiaç.
My, chrzeÊcijanie wiemy, ˚e piek∏o
istnieje i mog´ o tym tylko zaÊwiadczyç, ale nigdy nie chcia∏em i nie chc´
o tym mówiç. Wtedy gdy je widzia∏em, by∏em zbyt m∏ody i wiem jedynie, ˚e to by∏o dla mnie straszne prze˚ycie. Natomiast mog´ swobodnie
mówiç o raju. Zapami´ta∏em raj jako
„niezmierzonà przestrzeƒ”, wype∏nionà niezwyk∏à Êwiat∏oÊcià, jakiej na
ziemi nigdy nie spotka∏em. Widzia∏em tam wiele osób, odzianych w d∏ugie szaty, które wspólnie modli∏y si´,
rozmawia∏y, Êpiewa∏y. Ale poza
wzrokowymi doznaniami, najpi´kniejszym by∏o to, co odczuwa∏em
w swoim sercu. To by∏o poczucie
wielkiego pokoju i radoÊci, które równie˚ odzwierciedla∏o si´ na twarzach
tych ludzi – to by∏o coÊ pi´knego”.
Jakov potwierdzi∏, ˚e osoby w raju
widzia∏ trójwymiarowo, tak jak postrzega ludzi ˚yjàcych wokó∏ niego
na ziemi. W czyÊçcu natomiast, jak
sam mówi, nie widzia∏ ludzi tylko jakàÊ ciemnoÊç, mrok, w którym da∏o
si´ odczuç jakieÊ pulsowanie, jakby
konwulsje.
„Pami´tam, ˚e Matka Bo˚a wezwa∏a
nas wtedy do modlitwy za wszystkie
dusze czyÊçcowe, gdy˚ one bardzo potrzebujà naszych modlitw”. Doda∏ przy
tym, ˚e mimo, i˚ or´dzia, które otrzymujà od Matki Bo˚ej, pochodzà od
Boga, ale on nigdy Go nie widzia∏.
ZapytaliÊmy te˚ Jakova czy konsultowa∏ si´ z Matkà Bo˚à przed podj´-

ciem decyzji o zawarciu zwiàzku
ma∏˚eƒskiego.
„Nie, nie konsultowa∏em si´, poniewa˚ Matka Bo˚a pozostawi∏a mi wolny wybór w tej sprawie. Powiedzia∏a,
˚e przez modlitw´ mo˚emy uzyskaç
wszystko czego pragniemy. Wielu
sàdzi, ˚e my jako widzàcy mamy od
Matki Bo˚ej gotowe odpowiedzi na
wszystkie nasze pytania. Nie, Ona nas
traktuje jak wszystkich pozosta∏ych
ludzi. Ja zresztà wcale nie czuj´ si´ innym od pozosta∏ych. Matka Bo˚a jest
Matkà ka˚dego cz∏owieka i nie czyni
ró˚nic mi´dzy lud˝mi. Wielu ludzi
pyta dlaczego objawienia tak d∏ugo
trwajà, ale ja myÊl´, ˚e to jest b∏´dne
pytanie. MyÊl´, ˚e raczej powinniÊmy
powiedzieç: Bogu dzi´ki, ˚e jest z nami tak d∏ugo i ˚e przez te 20 lat pragnie nas wszystkich doprowadziç do
Jezusa. Jej wielkà troskà jest abyÊmy
wszyscy zostali zbawieni. Przychodzi
do nas dla dobra nas wszystkich. Wystarczy rozejrzeç si´, co si´ wokó∏ nas
dzieje obecnie, w 2001 r. Widaç przecie˚, ˚e to co nienormalne, dla wielu
ludzi staje si´ normalnym. Dlatego
Matka Bo˚a przychodzi, poniewa˚
pragnie, abyÊmy ponownie zacz´li
poszukiwaç prawdziwych wartoÊci
i celu naszego ˚ycia – a tym celem
jest sam Pan Bóg.
Ja sam nie mog´ powiedzieç, ˚e moje ˚ycie ca∏kowicie si´ zmieni∏o, poniewa˚ od dziecka ˚y∏em i ros∏em
pod opiekà Matki Bo˚ej. Moje ˚ycie
jest pi´kne. Obecnie ˚yj´ po chrzeÊcijaƒsku, w chrzeÊcijaƒskiej rodzinie.
Ka˚dà swojà prac´ i ka˚de dzia∏anie
oddaj´ Panu Bogu. Mam ˚on´, która
ma wiele cierpliwoÊci do mnie,
zw∏aszcza kiedy poszukujà mnie pielgrzymi, aby ze mnà porozmawiaç. Zawsze mamy czas na modlitw´ i modlimy si´ wspólnie z dzieçmi. Wiemy, ˚e kiedy Bóg jest obecny w rodzinie, wszystkie problemy i k∏opoty sà
do pokonania. ˙yjemy tak jak ka˚da
inna rodzina. Mam swój dom, choç jestem Êwiadom, ˚e wszystko co posiadamy, ma swój wymiar czasowy. Droga, którà wskazuje nam Matka Bo˚a
poprzez or´dzia ma nas doprowadziç
do lepszego ˚ycia. Tu na ziemi te˚ mo˚emy ˚yç dobrze. PowinniÊmy staraç
si´, aby daç dzieciom jak najwi´cej,
ale nie to, co ma tylko wymiar materialny, bo to przemija, lecz wszystko,
co prowadzi do spotkania z Bogiem.
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Matka Bo˚a oczekuje, ˚e przyjmiemy Jej or´dzia otwartym sercem,
a ca∏e swoje ˚ycie zawierzymy Jej
macierzyƒskim d∏oniom. Kiedy spotykam si´ z Matkà Bo˚à na Bo˚e Narodzenie moja najstarsza córeczka
Diana pyta mnie: co Matka Bo˚a powiedzia∏a teraz, a co powiedzia∏a kiedyÊ itp. Dwójka m∏odszych dzieci
jeszcze niczego nie pojmuje. Do tego
spotkania przygotowuj´ si´ codziennie przez modlitw´, a w dniu spotkania modl´ si´ co najmniej dwie, trzy
godziny bez przerwy.
W oczekiwaniu na Dobrà Nowin´
z Medziugorja ˚ycz´ wszystkim Czytelnikom Echa radosnego i pogodnego
Nowego Roku. Powy˚szy materia∏ zebra∏am z wywiadów opublikowanych
przez „Glas Mira i Vec~ernji List”.
Zofia Oczkowska
Or´dzie, które Matka Bo˚a przekazuje Jakovowi w dzieƒ Bo˚ego Narodzenia jest przekazywane wszystkim
zainteresowanym. W Bo˚e Narodzenie 2001 r. objawienie zacz´∏o si´
o 15:30 i trwa∏o 5 min. Matka Bo˚a
przekaza∏a nast´pujàce or´dzie, które
podajemy na str. 1.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Organizacja humanitarna „∑aƒcuch Mi∏oÊci” obchodzi∏a w po∏owie
pa˝dziernika 10 rocznic´ powstania.
Jest to stowarzyszenie matek, które
powsta∏o na poczàtku wojny w Chorwacji, które przez modlitw´ i mi∏oÊç
przeciwstawia∏o si´ nienawiÊci oraz
chroni∏o dzieci od z∏a i przemocy,
wynikajàcych z dzia∏aƒ wojennych.
Tak jak wszyscy pielgrzymi Medziugorscy tak i cz∏onkowie „∑aƒcucha
Mi∏oÊci” gromadzili si´ przy Matce
Maryi na wzgórzach Medziugorskich, umieszczajàc w centrum modlitwy wieczorne i spowied˝.
J. E. Denis Croteau, bp Kanady,
przyby∏ w listopadzie wraz z grupà
pielgrzymów ze swej diecezji. Oto jego wypowied˝:
„Kiedy przyjecha∏em do tu po raz
pierwszy, przebywa∏em tu incognito:
mo˚na by powiedzieç, by∏em jak
„szeregowy piechur”. Pierwszym ra-

zem przyjecha∏em, by wyrobiç sobie
jakàÊ opini´ i zobaczyç o co tu w∏aÊciwie chodzi. Tym razem, przyby∏em jako osoba duchowna, biskup
i kap∏an. Moje wra˚enia by∏y ca∏kowicie odmienne. Dla mnie, jako biskupa i kap∏ana, to doÊwiadczenie
by∏o naprawd´ wielkim ubogaceniem
mojej pos∏ugi. To coÊ bardzo wzruszajàcego. Najwi´kszym prze˚yciem
by∏o dla mnie spowiadanie pielgrzymów. Dla kap∏ana konfesjona∏ jest
z pewnoÊcià najlepszym miejscem,
by odkryç i naprawd´ zrozumieç
czym jest Medziugorje. Nie wyobra˚am sobie kap∏ana, który przebywajàc tutaj i wys∏uchujàc spowiedzi,
chocia˚by przez jednà jedynà godzin´, nie przekona∏by si´ – z absolutnà
pewnoÊcià – ˚e w tu dzia∏ajà Niebiosa. Mo˚na namacalnie dotknàç dzie∏
Maryi i dzie∏ Bo˚ych s∏uchajàc pielgrzymów, stwierdzajàc jak wielkie
zasz∏y w nich przemiany. Niektórzy
tu przyje˚d˚ajà b´dàc – po prostu –
dobrymi lud˝mi; ale gdy odje˚d˚ajà,
sà ju˚ o wiele lepszymi chrzeÊcijanami. Inni przyje˚d˚ajà tu, sà wielkimi
grzesznikami i wiedzà o tym (ale nie
zawsze!); odje˚d˚ajàc, wiedzà, ˚e byli grzesznikami i wiedzà tak˚e, ˚e zostali uratowani, ˚e ich grzechy zosta∏y im odpuszczone.
Kap∏an prze˚ywa to w sposób bezpoÊredni. A gdyby ktoÊ przyszed∏ do
mnie mówiàc, ˚e to dzia∏a szatan, odpowiedzia∏bym mu: „Ojej! Biedny
diabe∏ek! Nie sàdz´, aby jego miejsce
by∏o w piekle, myÊl´, ˚e nale˚a∏by mu
si´ awans i ˚e powinien zostaç przeniesiony do Nieba! Bo odwali∏ tu kawa∏ dobrej roboty dla Nieba, nie mam
co do tego cienia wàtpliwoÊci!”
Tym razem najbardziej uderzy∏o
mnie to, jak bardzo intensywne jest
doÊwiadczenie, prze˚ywane przez kap∏ana. Ponadto, mia∏em szcz´Êcie
i uwa˚am to za opatrznoÊciowe, ˚e
poproszono mnie, bym odprawi∏ msz´
Êw. w j. angielskim w niedziel´, 4 listopada. Wielkie wra˚enie zrobi∏a na
mnie si∏a, z jakà odpowiadali wierni.
By∏em szcz´Êliwy, ˚e mog´ przekazywaç or´dzie, stara∏em si´ spe∏niç
˚yczenia Gospy, mówi∏em w kazaniu
o Jej or´dziu, wyjaÊnia∏em jak jest dla
nas szczodra i dobra! A czytania z tego dnia doskonale pasowa∏y do tego,
co chcia∏em przekazaç. Chcia∏em pokazaç, ˚e religia wcale nie musi byç

bezbarwna i nudna, ˚e mo˚e byç pasjonujàca, pe∏na entuzjazmu, a tak˚e
bardzo ˚ywa i o˚ywcza; ˚e to naprawd´ wielkie szcz´Êcie, nale˚eç do KoÊcio∏a i mieç NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´ za Matk´. Tak oto te dwie rzeczy:
spowied˝ i msza Êw., dla mnie, s∏ugi
Chrystusa, kap∏ana i biskupa, by∏y
kulminacyjnymi momentami mojego
pobytu w tym miejscu, na przestrzeni
oÊmiu dni, które tu sp´dzi∏em.
A teraz pomówmy o pielgrzymach!
Przyby∏em z grupà 28 osób, z Kanady
Pó∏nocnej. Niektórzy byli Indianami,
inni byli cz∏onkami rady diecezjalnej,
prosili mnie w ubieg∏ym roku, byÊmy
odprawili wspólnie rekolekcje. Po
tym, co prze˚y∏em w kwietniu, powiedzia∏em im, ˚e nie ma lepszego miejsca na rekolekcje ni˚ Medziugorje.
Przygotowa∏em wi´c modlitwy i program dla naszej pielgrzymki. Dope∏niliÊmy go medytacjà porannà, medytacjà wieczornà, rozwa˚aniem Tajemnic
Ró˚aƒca, Drogà Krzy˚owà, którà sami
przygotowaliÊmy. Poza tym, do∏àczyliÊmy si´ do innych pielgrzymów. By∏
to bardzo intensywny program. OdwiedziliÊmy tak˚e sierociƒce i wys∏uchaliÊmy wielu Êwiadectw. Wyje˚d˚amy ju˚ wkrótce, o 2 rano, i jeszcze nie
s∏ysza∏em ani pó∏ z∏ego s∏owa o tym
miejscu. Ludzie sà po prostu odmienieni i szcz´Êliwi! Mówià, ˚e po powrocie do domu b´dà wszystkim polecaç podró˚ do Medziugorja! Prawdopodobnie wrócimy tu jeszcze wiele razy z innymi grupami.
Moim zdaniem, tym co najbardziej
uderzy∏o mojà grup´ pielgrzymkowà
jest pobo˚noÊç mieszkaƒców, ich wiara, Êwiadectwa, które us∏yszeliÊmy.
WidzieliÊmy ludzi, którzy si´ modlà,
którzy wierzà i prze˚ywajà swe doÊwiadczenie chrzeÊcijaƒskiej wiary
i mi∏oÊci. Majà w sobie ˚ar ognia. To
wspania∏e. Nie móg∏bym spodziewaç
si´ niczego wi´cej. Próbowa∏em
w mojej diecezji wszelakich sposobów, ˚eby jakoÊ wp∏ynàç na ludzi i ich
zmieniç – poniewa˚ ˚yjemy w ˝le
urzàdzonym spo∏eczeƒstwie – i wyda∏em tysiàce i tysiàce dolarów na najró˚niejsze sesje i szkolenia. I mog´
wam powiedzieç, ˚e za pomocà tych
wszystkich wydatków nie uda∏o mi si´
dokonaç nawet 10 % tego, co urzeczywistni∏o si´ podczas jednej jedynej
pielgrzymki! Tak wi´c stoi przed wami ktoÊ, kto b´dzie popiera∏ Medziu-
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gorje – oczywiÊcie, nieoficjalnie. Niemniej jednak – b´dzie je popiera∏!
Z powodu ogromnych przemian,
które tu prze˚yliÊmy, mam nadziej´,
˚e ka˚dy z nas, pielgrzymów, zabierze ze sobà ∏ask´ Medziugorja. Ka˚da
osoba wraca do domu z w∏asnym baga˚em doÊwiadczeƒ i ka˚da podzieli
si´ tym ze swymi najbli˚szymi.
Wszyscy powiedzà: „Ty te˚ mo˚esz
prze˚yç to, co ja tam prze˚y∏em!”
Praktycznie rzecz bioràc, pierwszym
skutkiem b´dzie to, ˚e spora liczba innych ludzi zapragnie przybyç tu na
pielgrzymk´. Po drugie, pielgrzymi,
po powrocie do domu, b´dà intensywnie prze˚ywaç nabo˚eƒstwo do NajÊwi´tszej Maryi Panny (mam takà nadziej´) oraz da si´ zauwa˚yç odmiana
w ich ˚yciu. Zobaczyç, to znaczy
uwierzyç! Nie chodzi tylko o to, aby
mówiç, ale o to, aby tym ˚yç. Pielgrzymi z mojej grupy mówià, ˚e ich
jedynà obawà jest to, ˚e nie zdo∏ajà
kontynuowaç ˚ycia zgodnego z tym,
czego tu doÊwiadczyli. Oni modlili si´
wiele do Matki Bo˚ej do Pana Jezusa,
w tej szczególnej intencji, aby Maryja
i Jezus pomogli im przed∏u˚yç to doÊwiadczenie w ich ˚yciu, ka˚dego
dnia, by pomogli im ˚yç pe∏nià chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia, tak jak prosi o to
Matka Bo˚a w swych or´dziach. Taka
b´dzie widoczna ró˚nica w ich ˚yciu.
Za ka˚dym razem, gdy b´d´ spotyka∏ si´ z innymi biskupami, b´d´
opowiada∏ im o moim doÊwiadczeniu. Powiem im o pi´knie tego miejsca. Pragn´ dawaç Êwiadectwo o tym,
co prze˚y∏em, o tym co widzia∏em
(wiele osób z mojej grupy pielgrzymkowej ca∏kowicie si´ zmieni∏o!) Naprawd´ pragn´ rozpaliç w nich ogieƒ!
Powinni tu przyje˚d˚aç t∏umnie!
Pami´tam o was w modlitwie, jak
równie˚ o wszystkich wiernych, którzy pielgrzymowali do Medziugorja
ze wszystkich zakàtków Êwiata”.
J. G. Nteziryayo bp Uvira w Afryce przebywa∏ w listopadzie w Medziugorju wraz z grupà pielgrzymów.
Modli∏ si´ na Górze Objawieƒ i Kri˚evacu oraz uczestniczy∏ w modlitwach wieczornych. Przed odjazdem
powiedzia∏ nam, ˚e jest wdzi´czny
Bogu za to miejsce modlitwy.
Na Êwi´to Wszystkich Âwi´tych
z pielgrzymkà przyby∏ o. Ghislain

Ndondji prowincja∏ franciszkaƒski
Êw. Benedykta z Afrykaƒskiej Lumumbashi – Kongo. Na koƒcu pielgrzymki powiedzia∏:
„Mój przyjazd do Medziugorja jest
cudownym doÊwiadczeniem. Mo˚na
tu wiele zobaczyç. MyÊl´, ˚e to miejsce jest bardzo symboliczne, ale równie˚ znaczàcym centrum religijnym.
Na podstawie tego, co s∏ysza∏em i widzia∏em mog´ wywnioskowaç, ˚e
dzieje si´ tutaj coÊ wa˚nego. Gdziekolwiek objawia si´ Matka Bo˚a,
tam dzieje si´ coÊ wa˚nego. MyÊl´,
˚e tu buduje si´ coÊ wa˚nego w ramach KoÊcio∏a. Moi bracia w Afryce
znajà Medziugorje z ksià˚ek i ograniczonych informacji. W naszej prowincji jest o. Jozo Vasilj, który stàd pochodzi i przez niego mamy informacj´. Nie mamy ˚adnych zorganizowanych kontaktów. Spotka∏em wizjonerk´ Ivank´. G∏´boko mnie wzruszy∏a
i ceni´ jej skromnoÊç. MyÊl´, ˚e to jest
znak, który pomaga ludziom zrozumieç or´dzia. To, co zapami´ta∏em to
sà or´dzia, które Matka Bo˚a jej powierzy∏a, by przekaza∏a je Êwiatu i KoÊcio∏owi: modlitwa i nawrócenie.
Wzruszy∏o mnie, gdy Matka Bo˚a
mówi∏a o ludziach, którzy pewnego
razu dotykali Jej p∏aszcza podczas objawienia, a ich r´ce zostawia∏y na nim
plamy... To jest symbol naszego
Êwiata i ludzi. O ile zrozumia∏em
Matka Bo˚a wzywa nas, abyÊmy
zmienili sposób ˚ycia, tak, aby znik∏y
te plamy. Odpowiada to s∏owom Jezusa, kiedy mówi: nawróçcie si´!
Chcia∏bym, aby nasi ludzie mogli tu
przyjechaç, lecz Afryka jest daleko.
Postanowi∏em byç w ciàg∏ym kontakcie z Medziugorjem. Trzeba b´dzie
wybraç kogoÊ, aby si´ tym zajmowa∏”.
Kard. Corrado Ursi, emerytowany arcybp Neapolu, w wieku 94 lat
zapragnà∏ pielgrzymowaç do Medziugorja i przejecha∏ samochodem
1450 km. Kardyna∏owi towarzyszy∏o
trzech kap∏anów Mario Franco, o.
Massimo Rastrelli i o. Vincenzo di
Muro. Podczas pobytu w sanktuarium nie ukrywa∏ swego zachwytu
odwiedzinami. Spotka∏ si´ z wizjonerami, by∏ obecny na objawieniu Matki Bo˚ej, które mia∏a Maria Pavloviç.
Po objawieniu powiedzia∏: „Jestem
pewien, ˚e Matka Bo˚a wyprosi∏a dla
mnie przebaczenie moich grzechów”.

W swej ksià˚eczce pt.: Ró˚aniec
(szeÊç wydaƒ), napisa∏, ˚e w Medziugorju jak i w innych miejscach Matka
Bo˚a si´ objawia. Powiedzia∏: „Przyjecha∏em si´ tu modliç a nie dyskutowaç. Pragn´ ca∏kowitego osobistego
nawrócenia. Jaka to radoÊç i ∏aska
byç tu obecnym!”
26 stycznia Vicka wychodzi za mà˚
za Mario Mitajoviç, wspó∏pracownika
o. Slavko z Wioski Matki. Mario pochodzi z Sarajewa a obecnie mieszka
w Gradac-Citluk, gdzie ma∏˚onkowie
zamieszkajà po Êlubie. Vicka oÊwiadczy∏a, ˚e b´dzie kontynuowa∏a swe misje zagraniczne, oraz nadal b´dzie
przekazywaç or´dzia Matki Bo˚ej.
Ponowne zawieranie umów podpisanych z o. Slavko Barbariciem.
Wielu przyjació∏ medziugorskich,
g∏oszàcych or´dzia Matki Bo˚ej zawar∏o umowy ze Êp. o. Slavko dotyczàce publikacji jego ksià˚ek. Informujemy, ˚e umowy te tracà swojà
wa˚noÊç. Z dniem dzisiejszym ka˚da
nowa publikacja czy wznowienie powinny byç poprzedzone zawarciem
nowej umowy z Biurem Parafialnym
„Jestem z wami
dziÊ
wieczorem,
drogie dzieci. Nie
b´d´ mówi∏a w ha∏asie, ja mówi´ w ciszy, w sercu przepe∏nionym mi∏oÊcià,
przepe∏nionym ciep∏em dla braci. Pragn´ zaprosiç was, byÊcie prawdziwie
prze˚ywali mojà obecnoÊç...”
„Tak, ja jestem waszà Matkà i pragn´ zawsze nià byç. Pragn´, aby poprzez was wszyscy us∏yszeli, ˚e jestem
Matkà wszystkich ludzi...”
Tymi s∏owami Matka Bo˚a zwróci∏a
si´, przez Jelen´, do grupy modlitewnej
w Medziugorju. Zdania proste, a przecie˚ przepe∏nione czu∏oÊcià i mi∏oÊcià
do owych dzieci, które Ona pragnie doprowadziç do spotkania ze swym Synem
Jezusem, S∏owem wcielonym. Tylko
matka potrafi wskazaç, odpowiednim
tonem i we w∏aÊciwym momencie, to co
jest przydatne jej dzieciom do wzrastania. Lecz tylko Maryja potrafi dotknàç
serc i sprawiç, by otwar∏y si´, aby ka˚de ziarno S∏owa przynios∏o owoc
w swoim czasie.
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Dziewica,
matka i kobieta p∏odna
Kontemplacja Maryi jest owocem
spotkania z Matkà Jezusa, z osobà ludzkà. Rozwa˚anie o Niej nie stanowi tylko wyboru tematu o szczególnej donios∏oÊci dla naszego ˚ycia duchowego,
lecz jest próbà ze strony ludzkiego serca, by wyraziç to, co narodzi∏o si´
w duszy po tym, jak zosta∏a Ona przyj´ta jako w∏asna matka. Jako osoba
Maryja jest tajemnicà, którà Bóg stawia
przed nami jako niezg∏´bionà i niewyczerpalnà, i dlatego wymaga od nas pokory i wiary, byÊmy mogli w owej tajemnicy uczestniczyç.
Maryja zosta∏a nam objawiona
w swej istocie jako matka i dziewica
i w∏aÊnie tà prawdà ˚ywi si´ nasze serce spotykajàc Jà i na Jej osobie musi
opieraç si´ wszelka duchowoÊç typu
maryjnego. DziÊ istnieje niebezpieczeƒstwo, ˚e nabo˚eƒstwo maryjne
b´dzie nas prowadziç do sporej iloÊci
zewn´trznych dzia∏aƒ, nie kontemplujàc nigdy wn´trza Maryi, i nie dochodzàc na tej podstawie do bycia Jej
dzieçmi przez podobieƒstwo duszy, to
znaczy w naszej jednolitoÊci wiary
i w naszej p∏odnoÊci.
Czym jest p∏odnoÊç Maryi i czym
jest nasza p∏odnoÊç? Maryja charakteryzuje si´ dwoma rodzajami p∏odnoÊci,
p∏odnoÊcià fizycznà, która przejawia
si´ poprzez ofiarowanie Jej materialnej
substancji od chwili wcielenia Bo˚ego,
przez Jego m´k´, a˚ po zmartwychwstanie. Lecz ofiara, którà Maryja
uczyni∏a z siebie nie jest tylko aktem
zewn´trznym ani jednorazowym, zwa˚ywszy na fakt, i˚ matka nie jest matkà
jedynie w momencie porodu, lecz karmi swe dziecko po jego przyjÊciu na
Êwiat; temu zewn´trznemu gestowi towarzyszy o wiele wa˚niejszy dla nas
gest wewn´trzny, jako ˚e my wszyscy
zostaliÊmy uzdolnieni do macierzyƒstwa fizycznego.
Ta wewn´trzna postawa Maryi jest
podstawà duchowoÊci kobiety. Postawa ta nie jest zastrze˚ona wy∏àcznie dla
kobiet, lecz, w pewnym sensie, wszyscy jesteÊmy powo∏ani do tego, by byç
Matkà Boga (∑k 8,21). Maryja nosi∏a
w swoim ∏onie Jezusa, ale w swoim sercu nosi∏a S∏owo. Swà zewn´trznà p∏odnoÊcià Matka Bo˚a jest przyk∏adem
osoby, która rodzi w sposób zewn´trzny, ale przede wszystkim jest przyk∏a-

dem osób, które powinny rodziç w sposób duchowy. Tak wi´c wszyscy jesteÊmy wezwani, aby byç brzemienni S∏owem Bo˚ym, aby byç pe∏nymi ∏aski
(por. ∑k 1, 28b).
Jakie jest to macierzyƒstwo w znaczeniu praktycznym? W jaki sposób
si´ urzeczywistnia? Greckie s∏owo –
diatereo u Êw. ∑ukasza, oÊwieca nas
w tym wzgl´dzie. Oznacza ono „przechowywaç troskliwie jak skarb”, czyli
pozwoliç, aby S∏owo by∏o skarbem
w naszym sercu. Podczas chrztu Êw.
Bóg zasia∏ w naszym sercu S∏owo,
ziarno, które wymaga naszej troski, naszego codziennego „tak”, aby mog∏o
Ono zaowocowaç w naszej duszy.
„Tak” wypowiedziane samemu ˚yciu
Boga w nas, nie tylko jakiemuÊ konkretnemu zadaniu, jakiejÊ konkretnej
misji. Lecz „tak”, które b´dzie fundamentem ka˚dego dzia∏ania; przede
wszystkim jest to „tak” powiedziane
Eucharystii, temu samemu Jezusowi,
którego Maryja nosi∏a w swoim sercu,
„tak” powiedziane sakramentom,
„tak” powiedziane S∏owu Bo˚emu,
poprzez jego codzienne czytanie;
„tak” obecne nie tylko w zewn´trznych gestach, lecz poprzez wiar´. Wiara jest koniecznym przylgni´ciem wewn´trznym, które oczyszcza serce
z naszych s∏ów, z naszych urojeƒ o Bogu; jest tym, co zachowuje naszà integralnoÊç wewn´trznà i dziewiczoÊç naszego serca.
Rozró˚nienie pomi´dzy Êwiatem
wewn´trznym a zewn´trznym, nie
powinno sprawiaç wra˚enia, ˚e nasze
zewn´trzne gesty sà bez znaczenia.
Analiza i owo rozgraniczenie powinno
uzmys∏owiç nam, w jaki sposób Êwiat
zewn´trzny i wewn´trzny wspó∏pracujà ze sobà. GdybyÊmy przywiàzywali wag´ wy∏àcznie do ducha, umkn´∏aby nam sama tajemnica wcielenia. I to
w∏aÊnie duchowoÊç maryjna proponuje
nam na powrót takà równowag´ oraz
duchowoÊç ludzkà, zwa˚ywszy, ˚e nie
tylko jest to dar – nosiç jà w swoim
wn´trzu – ale dla Maryi wiàza∏o si´ to
tak˚e z ˚yciem zewn´trznym. To samo
dzieje si´ z nami w tajemnicy Eucharystii, nosimy jà w swoim ciele tak˚e na
sposób fizyczny przez oko∏o 10 minut,
ale przynosi nam korzyÊç tylko wtedy,
gdy nosimy jà w naszym wn´trzu, dlatego El˚bieta powiedzia∏a do Maryi:
„b∏ogos∏awiona jesteÊ, któraÊ uwierzy∏a” (∑k 1,45).

Echo „Echa”
Ostatnia
deska ratunku
Rozpoczyna si´ kolejny rok trzeciego tysiàclecia. Patrzàc na wydarzenia na Êwiecie nie pozostaje nam nic
innego jak tylko upraszaç mi∏osierdzie
Bo˚e dla Êwiata ca∏ego. Nie jesteÊmy
w tym odosobnieni dlatego, ˚e to w∏aÊnie w naszym kraju i naszej rodaczce – s. Faustynie – zosta∏o objawione
or´dzie mi∏osierdzia Bo˚ego.
Dobrze, ˚e zajmujemy si´ szerzeniem or´dzi Matki Bo˚ej z Medziugorja, ale nam jako Polakom zosta∏o
dane inne zadanie – szerzenie or´dzia mi∏osierdzia Bo˚ego – i za wype∏nienie tego zadania b´dziemy rozliczeni. Mo˚emy zacytowaç za Biblià: „To nale˚a∏o robiç, a tamtego
nie zaniedbywaç”, szczególnie, ˚e te
dwa or´dzia wspó∏brzmià ze sobà.
W tym miejscu chc´ podzi´kowaç
opatrznoÊci Bo˚ej, ˚e ju˚ jako dziecko
w podstawówce, mia∏am okazj´ zetknàç si´ z tym or´dziem. Zapad∏o ono
na zawsze w mojej pami´ci poprzez
jedno zdanie, które przeczyta∏am na
obrazku wr´czonym mi przez babulink´ na Podhalu podczas oazowych rekolekcji. Dotàd nie znalaz∏am podobnego tekstu na obrazkach z Jezusem
Mi∏osiernym, chocia˚ te s∏owa sà zawarte w Dzienniczku: „chocia˚by by∏
grzesznik najzatwardzialszy, je˚eli raz
tylko zmówi t´ koronk´ dostàpi ∏aski
z nieskoƒczonego mi∏osierdzia Mojego”. Wtedy jako dziecko uderzy∏y
mnie s∏owa: „je˚eli raz tylko zmówi t´
koronk´...”. Spotka∏am wiele tekstów
na obrazkach, ale ten si´ nie powtórzy∏.
Dzisiejszy Êwiat potrzebuje mi∏osierdzia Bo˚ego i g∏oszenia go Êwiatu. Dzi´ki Bogu, ˚e sà osoby, które
rozumiejà zagro˚enie i znajà drog´
ucieczki przez mi∏osierdzie Bo˚e.
W P∏ocku, gdzie 22 lutego 1931r. po
raz pierwszy zosta∏ objawiony obraz
Jezusa Mi∏osiernego, w pierwszà niedziel´ Adwentu 2001r, decyzjà ks. biskupa ordynariusza, zosta∏a rozpocz´ta peregrynacja tego wizerunku po
diecezji. Miejmy nadziej´ i módlmy
si´ o to, aby w innych diecezjach lub
parafiach, w ca∏ej Polsce, ten sam akt
zosta∏ podj´ty.
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Od 26 maja 2001r. Penitencjaria
Apostolska, na 7 lat, przyzna∏a odpust
zupe∏ny pod zwyk∏ymi warunkami
dla Archidiecezji Krakowskiej za pobo˚ne odmówienie Koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego czy to w koÊciele lub
kaplicy, czy w rodzinie, we wspólnocie wiernych, przy radioodbiorniku
lub telewizji.
W nr 151 „Echo” z okazji kanonizacji s. Faustyny, podawaliÊmy pi´ç
form kultu Bo˚ego mi∏osierdzia, (tak
jak pi´ç „kamieni” danych zosta∏o
w Medziugorju).
Szerzyç czeÊç mi∏osierdzia Bo˚ego mo˚na poprzez pe∏nienie uczynków mi∏osierdzia: s∏owem, modlitwà
i czynem.
„Dusze, które szerzà czeÊç mi∏osierdzia mojego, os∏aniam przez ˚ycie
ca∏e, jak czu∏a matka swe niemowl´„.
Pan da∏ poznaç s. Faustynie trzy
wymiary, jak pe∏niç Jego wol´. Jeden
z nich to: „modlitwa i uczynnoÊç mi∏osierdzia nie obowiàzujàca ˚adnym
Êlubem, lecz za ich wykonanie b´dà
mieli udzia∏ we wszystkich zas∏ugach
oraz przywilejach ca∏oÊci. Do tego
odcienia mogà nale˚eç wszyscy ludzie na Êwiecie ˚yjàcy… (…) gdy˚
ka˚demu jest go ∏atwo spe∏niç, nawet
najbiedniejszemu, bo jest potrójne
wykonanie mi∏osierdzia: s∏owo mi∏osierne – przez przebaczenie i pocieszanie; drugie: gdzie nie mo˚esz s∏owem, to modliç si´ – i to jest mi∏osierdzie; trzecie: uczynki mi∏osierdzia. A gdy przyjdzie dzieƒ ostatni
z tego sàdzeni b´dziemy i wed∏ug tego otrzymamy wyrok wieczny” (Dz.
1155; 1156: 1157).
Poni˚ej przedstawiamy, jak˚e aktualne Êwiadectwo przynaglania do
g∏oszenia mi∏osierdzia Bo˚ego, tym
bardziej, ˚e przypomina moje pierwsze spotkanie z or´dziem mi∏osierdzia Bo˚ego.
Ewa

Je˚eli tylko raz
Zapewnienia Pana Jezusa o mi∏osierdziu Bo˚ym, szczególnie
w godzinie Êmierci, sà tak oczywiste, ˚e a˚ trudno jest nam w to uwierzyç i dlatego, bardzo lekko, przechodzimy obok tego or´dzia mi∏osierdzia objawionego przecie˚ w naszym kraju. W wersecie 811 Bóg
Ojciec zapewnia: „... ka˚dà dusz´

broni´ w godzinie Êmierci, jako swej
chwa∏y, która odmawiaç b´dzie t´
koronk´, albo przy konajàcym inni
odmówià – jednak odpustu tego samego dost´pujà. Kiedy przy konajàcym odmawiajà t´ koronk´, uÊmierza si´ gniew Bo˚y, a mi∏osierdzie
niezg∏´bione ogarnia dusz´, i poruszà si´ wn´trznoÊci mi∏osierdzia
mojego, dla bolesnej m´ki Syna mojego”, a siostra Faustyna pisze jakà
nienawiÊcià zieje szatan do tego
dzie∏a. W tym Êwiecie propagujàcym ˚ycie bez Boga, da∏ nam Pan
Jezus ostatnià desk´ ratunku – koronk´ do mi∏osierdzia Bo˚ego.
Czytajàc ksià˚k´ pt. „Drogie dzieci, dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie” ks. Pietro Zorza,
natrafi∏am na stronach 160 i 161 na
s∏owa Matki Bo˚ej skierowane do
Jeleny i do Mirjany:
,, Nawróçcie si´ teraz! Kiedy nastàpi znak b´dzie za pó˝no. Najpierw
wiele ostrze˚eƒ b´dzie danych Êwiatu. Pospieszcie si´ i nawróçcie si´!”,
„Módlcie si´ za niewierzàcych. B´dà oni wyrywaç swe w∏osy z g∏owy,
przeklinajàc swe minione ˚ycie, ˚ycie bez Boga.. teraz jest czas na nawrócenie. Zapraszam wszystkich ludzi do odmawiania Ró˚aƒca”.
Bardzo przerazi∏y mnie te s∏owa dotyczàce ludzi niewierzàcych. Znajàc
or´dzie mi∏osierdzia Bo˚ego – ostatniej deski ratunku dla ludzkoÊci –
przekazane s. Faustynie zrodzi∏o si´
w moim sercu pragnienie przekazania
go oraz tych s∏ów Matki Bo˚ej
wszystkim ludziom, aby nikogo z mojej rodziny, otoczenia, Ojczyzny nie
spotka∏ taki los, aby pos∏uchali i nawrócili si´ tak, jak prosi Matka Bo˚a.
Na okazj´ nie musia∏am d∏ugo czekaç,
Pan wypróbowa∏ moje pragnienie.
W dniach 26 – 28.10.01 uczestniczy∏am w sesji: „Strumienie Wody
˚ywej 2001”, która odby∏a si´ w koÊciele Êw. Katarzyny w Krakowie,
prowadzona przez o. Laurenta Fabre
organizowanej przez Centrum Kultury i Formacji ChrzeÊcijaƒskiej.
Podczas sesji odczu∏am nowe, bardzo mocne pragnienie, a zarazem
przynaglenie przekazania wszystkim
uczestnikom sesji nast´pujàce s∏owa
Pana Jezusa, skierowane do siostry
Faustyny: „je˚eli cz∏owiek, chocia˚
jeden raz odmówi koronk´ do mi∏osierdzia Bo˚ego, nie zginie na wie-

ki”, które pochodzà z Dzienniczka
w. 687: „Odmawiaj nieustannie t´
koronk´, której ci´ nauczy∏em. Ktokolwiek b´dzie jà odmawia∏, dostàpi
wielkiego mi∏osierdzia w godzin´
Êmierci. Kap∏ani b´dà podawaç
grzesznikom, jako ostatnià desk´ ratunku; chocia˚by by∏ grzesznik najzatwardzialszy, je˚eli raz tylko zmówi t´ koronk´ dostàpi ∏aski z nieskoƒczonego mi∏osierdzia Mojego.
Pragn´, aby pozna∏ Êwiat ca∏y mi∏osierdzie moje; niepoj´tych ∏ask pragn´ udzielaç duszom, które ufajà
mojemu mi∏osierdziu”.
Po d∏ugim wahaniu przekaza∏am
organizatorowi sesji s∏owa, które
us∏ysza∏am podczas sesji. Prosi∏am,
aby przekazano te s∏owa Pana Jezusa uczestnikom. W drugim dniu sesji podczas dzielenia si´ w ma∏ych
grupach, odczu∏am znowu to samo
przynaglenie do przekazania s∏ów
o koronce w mojej grupce. W koƒcu
przekaza∏am te s∏owa po zakoƒczeniu dzielenia. W ostatnim dniu sesji,
w czasie sk∏adania Êwiadectw,
otrzyma∏am bardzo mocne przynaglenie do z∏o˚enia Êwiadectwa.
Przemog∏am si´, uÊwiadamiajàc sobie, ˚e to ja mam przekazaç te s∏owa
a nie organizatorzy, i da∏am Êwiadectwo, przekazujàc wszystkim
uczestnikom s∏owa Pana Jezusa. Organizatorzy swoim rozeznaniem potwierdzili moje Êwiadectwo.
Przekazujmy, wi´c koronk´,
wszystkim wierzàcym i niewierzàcym, tym bardziej tym, którzy ani
raz jej nie odmówili. Odmawiajmy
ró˚aniec tak, jak prosi Matka Bo˚a,
aby Pan Bóg w niezg∏´bionym mi∏osierdziu Swoim, udzieli∏ wszystkim
ludziom ∏aski nawrócenia.
Koronk´ nale˚y odmawiaç poprawnie, tak jak podyktowa∏ jà Êw.
Faustynie sam Pan Jezus.
Wies∏awa

Kàcik wydawniczy
W nr 167 o. Mario Knezoviç dzieli∏
si´ swojà refleksjà na temat przygotowania ducha podczas Adwentu na
przyj´cie Jezusa.
By∏y luteranin dzieli si´ swoim doÊwiadczeniem przyj´ciem Jezusa jako Najwi´kszego Daru.
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„Medziugorje: Misja”
Fragment z ksià˚ki
W. Weibla:

Najwi´kszy Dar
... W czasie codziennych oraz niedzielnych mszy Êwi´tych, na ca∏ej trasie czu∏em si´ tak, jakby w mojej duszy
panowa∏ jakiÊ nowy pokój. Cierpienie
duchowe z powodu niemo˚noÊci przyjmowania Eucharystii wcià˚ by∏o we
mnie obecne, choç ju˚ z∏agodzone cichà uleg∏oÊcià, ˚e i to wkrótce b´dzie
rozwiàzane w czasie i na sposób jedynie Bogu wiadomy.... W czasie mojego
wystàpienia nagle og∏osi∏em, ˚e nie
chc´ byç ju˚ d∏u˚ej znany jako „ten
luteraƒski protestant” g∏oszàcy or´dzia z Medziugorja. Powiedzia∏em s∏uchaczom, ˚e w przysz∏oÊci ja i moja ˚ona mamy zamiar ca∏kowicie przejÊç na
wiar´ katolickà. Mówi∏em, ˚e to jest
nasza osobista decyzja i ten fakt nie powstrzyma mnie przed dalszym g∏oszeniem or´dzi medziugorskich ludziom
innych wyznaƒ....
...Gdy pó˝no w piàtek wróci∏em
z Australii, Terri i dzieci czeka∏y na
mnie na lotnisku. Emocje wzi´∏y gór´.
Obieca∏em, ˚e ju˚ nigdy wi´cej nie wyjad´ na tak d∏ugo. „Jak˚e bardzo za wami t´skni∏em! Jestem wyczerpany i jedyne, czego pragn´, to dotrzeç do domu
i spaç przez dwa dni”. „Ile razy ju˚ to
s∏ysza∏am”?- skomentowa∏a Terri trzymajàc mnie mocno za r´k´. „Wiem,
dzi´ki Bogu, czeka mnie jeszcze tylko
jedna wyprawa na konferencj´ w Nowym Orleanie w pierwszym tygodniu
grudnia. A do tego czasu mog´ spaç”.
„O, to nie jest zupe∏nie tak, zaÊmia∏a si´
Terri Êciskajàc mojà d∏oƒ. Naprawd´
chc´, abyÊ wypoczà∏, bo jutro wieczór
mamy wyjÊcie – tylko ty i ja. Mam dla
ciebie niespodziank´, a b´dzie to specjalna okazja”!...
W sobotni wieczór jedliÊmy obiad
w ma∏ej w∏oskiej restauracji, gdzie nie
byliÊmy od czasu naszych narzeczeƒskich spotkaƒ. To musi byç coÊ szczególnego, pomyÊla∏em.... Wreszcie, kiedy popijaliÊmy kaw´, otworzy∏a torebk´ i poda∏a mi list. Serce mi mocniej
zabi∏o, kiedy zorientowa∏em si´, ˚e jest
to pismo z Trybuna∏u. Nareszcie Trybuna∏ wyrazi∏ si´ zupe∏nie jasno w sprawie naszego wstàpienia do KoÊcio∏a
Katolickiego!

By∏em przepe∏niony radoÊcià, cichà,
pe∏nà pokoju. Terri patrzy∏a na mnie ze
zdziwieniem, lekko rozczarowana mojà
reakcjà. „Nie mog´ uwierzyç, ˚e nie
skaczesz do góry z radoÊci”.
To dziwne, prawda? Marzy∏em
o wstàpieniu do KoÊcio∏a w Medziugorju, w atmosferze wspania∏ego Êwi´ta. Teraz nie mo˚emy tego uczyniç
z powodu wojny. A mo˚e tego w∏aÊnie
pragnie Matka Bo˚a, mi∏ej, cichej uroczystoÊci, bez ˚adnych fanfar. PorozmawialiÊmy przez chwil´ i Terri przyzna∏a mi racj´. W tych okolicznoÊciach
oczekiwanie wydaje si´ najlepszym
rozwiàzaniem. Zaraz po spotkaniu modlitewnym usiedliÊmy z Terri w tylnych ∏awach koÊcio∏a, czekajàc a˚
wszyscy wyjdà. W milczeniu zacz´liÊmy modlitw´. Podzi´kowa∏em Matce
Bo˚ej, ˚e przyprowadzi∏a nas do swego
Syna i Jego KoÊcio∏a. Modli∏em si´ tak:
domyÊlam si´, ˚e w∏aÊnie tak chcesz,
˚eby to wyglàda∏o: cicho, pokornie, tak
jak wszystko w Twoim ˚yciu. Jestem
ogromnie wdzi´czny, ˚e za kilka miesi´cy b´d´ móg∏ przyjàç twojego Syna
Jezusa, w NajÊwi´tszym Sakramencie.
Czekanie mi nie przeszkadza.
Nagle bardzo wyra˝nie us∏ysza∏em
w swoim sercu: „Nie. Chc´, ˚ebyÊ wstàpi∏ do KoÊcio∏a w Nowym Orleanie,
w obecnoÊci mieszkaƒców Nowego Orleanu. To jest dla nich!” Szybko poderwa∏em si´ na nogi i krzyknà∏em: Nie!
To niemo˚liwe! Ale przes∏anie powtórzy∏o si´. ∑zy pop∏yn´∏y mi po policzkach. By∏o to jedno z najjaÊniejszych Jej
przes∏aƒ. I dzia∏o si´ to w czasie, gdy
moja ˚ona modli∏a si´ tu˚ obok mnie!
„O co chodzi? Czy dosta∏eÊ odpowied˝”? O, tak! Mam odpowied˝! i opowiedzia∏em jej o tym przes∏aniu. Jej reakcja by∏a równie natychmiastowa:
W ˚adnym wypadku! Pomódl si´ jeszcze. Nie mog∏abym tego uczyniç przed
wszystkimi lud˝mi! Uspokaja∏em ˚on´,
próbujàc samemu odzyskaç spokój. Zapewni∏em jà, ˚e je˚eli nie chce jechaç do
Nowego Orleanu, z pewnoÊcià uda si´ to
tak zorganizowaç, by wstàpi∏a do KoÊcio∏a w tym samym dniu w Myrtle Beach. Chwil´ pó˝niej Terri powróci∏a do
typowego dla niej sposobu rozumowania. Masz racj´. Musisz to uczyniç. To
wià˚e si´ z tym wszystkim, co wydarzy∏o si´ w ostatnich pi´ciu latach. G∏ównym celem przejÊcia przez ca∏y proces
Trybuna∏u, by∏o okazanie pos∏uszeƒstwa
Bogu i Jego KoÊcio∏owi. Przez poddanie

si´ temu post´powaniu, zgodziliÊmy si´
byç publicznymi Êwiadkami jego racji.....
W drodze powrotnej do domu, nadal
przechodzi∏y mnie ciarki na wspomnienie krótkiego, ale mocnego, or´dzia Matki Bo˚ej. Musi to byç zorganizowane
w bardzo krótkim czasie. JakoÊ w tym
nat∏oku myÊli, wyliczy∏em, ˚e staniemy
si´ cz∏onkami KoÊcio∏a w maryjne Êwi´to, w uroczystoÊç Niepokalanego Pocz´cia. Terri mia∏a racj´, wszystko ∏adnie pasowa∏o do modus operandi Królowej Pokoju z Medziugorja!
Zadzwoni∏em do Mimi Kelly w Nowym Orleanie, opowiadajàc, jej co si´
wydarzy∏o..... W kilka minut dokonaliÊmy ustaleƒ. Terri mia∏a ustalone spotkanie wczeÊnie rano z naszym proboszczem, który towarzyszy∏ nam w cz´Êci
procesu. WczeÊniej modli∏a si´ o to, aby
przyjàç od niego wszystkie rady w duchu
pos∏uszeƒstwa. „Terri, by∏oby mi mi∏o
przyjàç ci´ do KoÊcio∏a w niedziel´, ale...
ty i Wayne przeszliÊcie przez to wszystko wspólnie i sàdz´, ˚e z tej okazji powinnaÊ byç przy m´˚u”. Wróci∏a do domu oznajmiajàc mi sztywno, ˚e jedzie razem ze mnà do Nowego Orleanu. Mam
nadziej´, ˚e przetrwam t´ ceremoni´ i nie
zemdlej´! Âmiejàc si´, wzià∏em jà w ramiona. „To mi∏o z twojej strony, ale jesteÊ uratowana. Nie ma ju˚ wolnych
miejsc w samolocie. Ju˚ to sprawdzi∏em”. „Zadzwoƒ jeszcze raz. Je˚eli jest to
wola Ducha Âwi´tego, to jedno miejsce
si´ znajdzie”! RzeczywiÊcie, ku naszemu
zdumieniu, w ciàgu trzydziestu minut
znalaz∏y si´ miejsca nie tylko dla niej, ale
równie˚ dla naszych dzieci. To by∏ prawdziwy prezent. Terri by∏a zdr´twia∏a
z przera˚enia, ˚e b´dzie musia∏a stanàç
przed 6000 ludzi, a ja tego ranka mia∏em
jeszcze mieç wystàpienie. Wszystko sz∏o
dobrze, a˚ do momentu gdy wspomnia∏em, ˚e jestem luteraninem. Zatrzyma∏em si´ na chwil´ i nagle zda∏em sobie
spraw´ z tego, ˚e po raz ostatni mam
szans´ mówiç o Medziugorju jako luteranin. Podzieli∏em si´ tà wieÊcià, nie wchodzàc w szczegó∏y. I sta∏o si´. Ledwie
uda∏o mi si´ skoƒczyç wystàpienie.
Zamknà∏em oczy i próbowa∏em sobie
wyobraziç wielkoÊç tego, co mia∏o si´
nam przydarzyç. „Panie Jezu, wyszepta∏em, jestem taki szcz´Êliwy...” Prowadzàcy konferencj´ podszed∏ do podium
i og∏osi∏, ˚e zaraz rozpocznie si´ msza
Êwi´ta. Ale najpierw mam bardzo wa˚ne
og∏oszenie... Po tych s∏owach og∏osi∏ nasze planowane wstàpienie do KoÊcio∏a

~ 12 ~
w∏aÊnie w trakcie tej mszy Êwi´tej. Nasta∏a chwila ciszy, a po niej burza oklasków i wiwatów ze strony szeÊciotysi´cznego zgromadzenia. Wyruszy∏a
procesja na rozpocz´cie Mszy Êwi´tej.
Serce tak mi wali∏o, ˚e a˚ poczu∏em zawrót g∏owy. By∏em pewien, ˚e nie zdo∏am przetrwaç tej uroczystoÊci. Terri te˚
wcale nie wyglàda∏a lepiej. Gdy zostaliÊmy poproszeni o wejÊcie na stopnie o∏tarza, uspokoi∏em si´. Czu∏em si´ tak,
jakbym kroczy∏ we Ênie obserwujàc, co
dzieje si´ wokó∏ mnie i s∏yszàc wyra˝nie
ka˚de s∏owo Ceremonii Inicjacji i Bierzmowania. Powtarza∏em sobie: Jestem
katolikiem! Nareszcie jestem katolikiem! Kilka minut pó˝niej, przyjà∏em
Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie, po
raz pierwszy jako bierzmowany cz∏onek
KoÊcio∏a Rzymsko-Katolickiego. Kiedy
wróci∏em na swoje miejsce, upad∏em na
kolana: „mój Jezu, jestem naprawd´ gotów umrzeç ze szcz´Êcia”. W moim sercu odbi∏y si´ echem Jego ∏agodne s∏owa:
„Twoja praca dopiero si´ zaczyna”.
Tak, Panie. Bàd˝ wola Twoja.. To by∏
najwi´kszy pokój, najwi´ksza ∏aska,
najwi´kszy dar.

Od Redakcji
Centra modlitw w intencjach
Królowej Pokoju
1. Augustów – poniedzia∏ek
(pierwszy pon. -20.45), godz. 19.45
par. NS Pana Jezusa, ul. ks. Skorupki.
2. Bia∏o∏´ka k/G∏ogowa – 2-gi,
godz. 16.00 (od maja 17.00)
par. MB Bolesnej, tel; 076/845 63 78.
3. Bia∏ystok – 13-go, godz. 16.30,
par. Êw. Wojciecha.
4. Bielsko-Bia∏a (Aleksandrowice)
– ost. sobota, godz. 15.00,
par. Êw. M. Kolbe.
5. Borek Stary k/Rzeszowa
– pierwsza sobota, godz. 17.00,
sank. MB Borkowskiej, tel; 017/856 58 64.
6. Borek Stary k/Rzeszowa – co drugi
wtorek, godz. 17.00, par. Êw. Piotra
i Paw∏a, tel; 017/229 80 97
7. Brodnica – 25-ty, godz. 17.30,
oo. Franciszkanie, ul. Sadowa 5a.
8. Chorzów – 25-ty, godz. 16.30,
(niedziela 15.00), par. Êw. Franciszka,
ul. Franciszkaƒska 1.
9. E∏k – 25-ty, godz. 17.30,
par. OpatrznoÊci Bo˚ej, ul. Suwalska.
10. Gdaƒsk – Nowy Port – ka˚da Êroda
i sobota, i 25-ty, godz. 17.00;
ul. Oliwska 2.
11. Gdaƒsk-Wrzeszcz – ostatnia sobota,
godz. 17.00, par. Âwi´tego Krzy˚a,
ul. Mickiewicza.
12. Gliwice – 25-ty, godz. 18.00 (niedziela
i Êwi´ta 17.00), par. Êw. Antoniego.

13. Gliwice – 3-ci poniedzia∏ek,
godz. 16.30, par. Podwy˚szenia Krzy˚a
Âw., ul. Daszyƒskiego 2,
14. Janów Lubelski – ost. piàtek,
godz. 16.00, sank. J. Chrzciciela.
15. Jastarnia – 2-gi, godz. 18.30
(19.30 – lato), par. Nawiedzenia NMP.
16. Jelenia Góra – 3-cia sobota, godz.
17.00, koÊció∏ek Êw. Anny (k/Bramy).
17. K´dzierzyn-Ko˝le – 25-ty, godz. 17.30,
par. Êw. Floriana, ul. Chemików 3,
tel; 077/481 36 70.
18. Kielce – 25-ty, godz. 17.00,
par. Niepokalanego Serca NMP,
ul. Urz´dnicza 3, tel; 041/ 3452335.
19. Komorowice – 25-ty, godz. 18.00,
par. Êw. J. Chrzciciela,.
20. Kraków -, 16-ty, godz. 17.00 i 25-ty,
godz. 18.00, oo. Pijarzy, ul. Pijarska.
21. Kraków-Pràdnik Bia∏y – 2-gi piàtek,
godz. 17.30 (zakoƒczenie adoracjà
Krzy˚a Âw.), par. NMP Matki KoÊcio∏a.
22. Kraków – Wola Justowska,
al. Panieƒskich Ska∏ 18, 25-ty, godz.
17.00, par. NMP Królowej Polski.
23. L´bork – 25-ty, godz. 17.00,
par. MB Królowej Polski.
24. Maków Podhalaƒski – 25-ty,
godz. 17.00, par. Przemienienia
Paƒskiego, ul. KoÊcielna.
25. Obory k/Rypina – ka˚da sobota,
godz. 11.00, sank. MB Bolesnej,
tel; 054/2801159.
26. Olecko – 2-gi i 25-ty, godz. 17.30,
par. Podwy˚szenia Krzy˚a Âw.,
ul. Zamkowa.
27. Opole – 25-ty, godz. 17.00,
oo. Franciszkanie, pl. WolnoÊci 2.
28. P∏oki k/Trzebini – niedziela po 25-tym,
godz. 15.00, sanki. MB Patronki Polskich
Rodzin Robotniczych, tel. (032) 137163
29. P∏oƒsk – 1-szy i 3-ci czwartek miesiàca,
godz. 18.00, par. Âw. M. Kolbe.
30. Police – 25-ty, godz. 18.00, schronisko
„Oaza Franciszkaƒska”, ul. Fabryczna
8a, tel.: 091/31 75 953; (mo˚liwoÊç
noclegu i przyj´cia i wi´kszych grup).
31. Poznaƒ – 1-sza sobota, godz. 17.00,
oo. Dominikanie.
32. Racibórz – Ocice, ost. niedziela,
godz. 14.30, par. Êw. Józefa.
33. Rumia – 25-ty, godz. 16.30,
par. NMP Wspomo˚enia Wiernych,
ul. Âwi´tojaƒska 1, tel; 058/ 710111.
34. Szczawnica – 25-ty, godz. 19.00,
par. Êw. Wojciecha, ul. Jana Wiktora 1a,
tel; 018/26 225 75.
35. Tarnobrzeg – 25-ty, godz. 17.00,
par. Êw. Barbary.
36. Warszawa – 2-gi, 16-ty, 25-ty, godz.
18.00, par. Trójcy Âwi´tej, ul. Solec 61.
37. Warszawa 25-ty, godz. 18.00, par.
MB Mi∏osierdzia, ul. Âw. Bonifacego 9.
38. Wieliczka – 3-cia niedziela, godz. 15.00,
oo. Franciszkanie, ul. Br. A. Kosiby 31.
39. W∏oc∏awek – pierwsza sobota,
godz. 9.00, oo. Franciszkanie.
40. Wysoka G∏ogowska – 2-gi,
godz. 16.00, par. MB Ró˚aƒcowej.
41. ZamoÊç 25-ty, godz. 17.00,
koÊció∏ Êw. Katarzyny.
42. Zbàszynek – 25-ty, godz. 17.00,
par. Macierzyƒstwa NMP.
43. Zielona Góra – 25-ty, godz. 18.00,
konkatedra Êw. Jadwigi.

44. ˙ywiec – 25-ty, godz. 17.00,
par. Chrystusa Króla -Sporysz;
Narodzenia NMP – Konkatedra, Rynek;
Êw. Floriana – Zab∏ocie;
co miesiàc zamiennie w innej parafii.
NowoÊci wydawnicze:
Filmy video:
„Medziugorje u progu trzeciego tysiàclecia”- polska wersja najnowszego filmu
o Medziugorju produkcji kanadyjskiej.
„Wszystko przemieniç w dobro” – wywiad z o. Slavko Barbariciem podczas pobytu w Polsce w 1998 r.
„Post i modlitwa” – komplet kaset audio
z rekolekcji z o. Slavko Barbariciem – wznowienie.
Rekolekcje „Post i modlitwa” dla Polaków w 2002 roku:
26-31 stycznia, 25-30 czerwca, 10-16 sierpnia – zg∏oszenia: 012/ 6477-86-23,
03-08 czerwca – zg∏oszenia: 058/ 34-64-500,
14-19 wrzeÊnia – zg∏oszenia 061/ 862-31-96.
17 stycznia w koÊciele Êw. Piotra i Paw∏a
w PrzemyÊlanach (Ukraina) i 2 lutego w Piszu sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. w intencji o b∏ogoslawieƒstwo dla Czytelników,
Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa”
jak i samego Dzie∏a.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na
poni˚sze subkonto: Królowa Pokoju,
„Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków,
Fortis Bank: 16001013-2001-160883-150
Uwaga! Ofiary sk∏adane na „Echo” nie
podlegajà odpisom podatkowym. Redakcja
nie wystawia zaÊwiadczeƒ do Urz´dów Skarbowych. Odcinki wp∏at nie sà dokumentem
do odliczeƒ.
Nale˚noÊci i op∏aty za zamówione ksià˚ki i kasety prosimy kierowaç na konto: Królowa Pokoju, ul. Kwartowa 24/3, 31-419
Kraków, Fortis Bank: 16001013-2001160883-001
Prosimy o uczciwoÊç i o uregulowanie zaleg∏ych nale˚noÊci za ksià˚ki i margaretki.
Brak zap∏aty to kradzie˚, a przykazanie siódme mówi – Nie kradnij!

Wszystkim naszym drogim
Czytelnikom
dzi´kujemy za nades∏ane
˝yczenia Êwiàteczne
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
www.krolowa-pokoju.com.pl
W. Kapica, Z. Oczkowska
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar

