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Or´dzie 25. lutego 2002
„Drogie dzieci!
W tym czasie ∏aski wzywam was,
abyÊcie stali si´ przyjació∏mi Jezusa. Módlcie si´ o pokój w waszych sercach i pracujcie nad
osobistym nawróceniem. Kochane
dzieci, tylko w ten sposób, mo˝ecie si´ staç Êwiadkami pokoju i mi∏oÊci Jezusa w Êwiecie. Otwórzcie si´ na modlitw´, aby modlitwa
sta∏a si´ waszà potrzebà. Nawracajcie si´, kochane dzieci, i starajcie si´, aby dusza jak najlepiej
pozna∏a Jezusa i Jego mi∏oÊç. Jestem blisko was i b∏ogos∏awi´ was
wszystkich. Dzi´kuj´, ˝e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Uczyni∏ tak jak mu poleci∏ Anio∏ Paƒski

Przyjaciele Jezusa
„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz” (J 11,3) – siostry ∑azarza, Marta
i Maria, pos∏a∏y do Jezusa takà oto wieÊç.
W tym czasie ∏aski, wzywam was, abyÊcie
stali si´ przyjació∏mi Jezusa – mówi do
nas Maryja, nasza Matka. Byç przyjacielem Jezusa to mieç z Nim konkretny, ˚yciodajny, rzeczywisty kontakt. Byç Jego
przyjacielem, tak, jak ∑azarz to rozmawiaç z Nim, zwierzaç si´ Mu, radowaç si´
Jego obecnoÊcià, przebywaç z Nim jak
najd∏u˚ej. Jezus nie jest jakàÊ postacià historycznà, nie jest Bogiem, który kiedyÊ
przyszed∏ do ludzi. On ˚yje. On jest obecny w Êwiecie, jest z nami po wszystkie
dni, a˚ do skoƒczenia Êwiata (Mt 28,20).
To jest czas ∏aski, w którym Jezus wydobywa nas z naszych grobów, tak samo
jak to uczyni∏ z ∑azarzem. To jest czas nawrócenia, czas potrzebny, by przejÊç od
˚ycia do Êmierci. Módlcie si´ o pokój
w waszych sercach i pracujcie nad waszym osobistym nawróceniem – nawo∏uje nas Maryja. Osobista mi∏oÊç Jezusa
do ka˚dego z nas oczekuje naszej osobistej odpowiedzi, w∏aÊnie naszego nawró-

cenia. Lecz, nawet jeÊli jesteÊmy pe∏ni
cnót i pobo˚noÊci, nasza odpowied˝ nigdy
nie mo˚e byç wystarczajàca; potrzebne
jest Êwiat∏o Ducha Âwi´tego, które przyjdzie nam z pomocà, a do tego potrzebne
jest otwarcie serca, zawierzenie Bogu, jak
wielokrotnie prosi∏a nas o to Maryja.
To nie jest trudne; stawiajmy pierwsze
kroki, tak jak Ona nas nauczy∏a,
a wkrótce b´dziemy biegaç. Wtedy modlitwa nie b´dzie jakàÊ pobo˚nà praktykà,
lecz ˚yciowà koniecznoÊcià, doÊwiadczeniem radoÊci. Otwórzcie si´ na modlitw´,
tak, aby modlitwa sta∏a si´ waszà potrzebà, ˚ywym wyrazem ˚yciodajnego obcowania z Bogiem, rozmowà, sk∏adajàcà si´
nie tylko z próÊb, lecz rozmowà, w której
jest miejsce na spotkanie, s∏uchanie, dialog, porozumienie i komuni´. Modlitwa
staje si´ w ten sposób si∏à, która prowadzi
do nawrócenia. Si∏à, która towarzyszy
nam na drodze ku Bogu, która pozwala
prawdziwie doÊwiadczyç Boga. Modlitwa
i nawrócenie sà niezb´dne, by móc dawaç
Êwiadectwo pokoju i mi∏oÊci Jezusa
w Êwiecie. Âwiadectwo mo˚na dawaç tylko wtedy, gdy si´ danej rzeczy doÊwiad-
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czy∏o w sposób bezpoÊredni. „Nasze Êwiadectwo by∏oby ubogie, gdybyÊmy nie kontemplowali Oblicza Jezusa” – mówi Ojciec Âwi´ty w „Nuovo millenio ineunte”.
Przyjaciele Jezusa, Êwiadczà wobec
Êwiata o tym, co widzà oczy ich ducha,
o tym, co kontempluje serce, o tym, co dotyka duszy (1 J 1,1). Przyjaciele Jezusa,
jak wskrzeszony ∑azarz, wolni od wi´zów
sà zaproszeni by iÊç. Wolni od opasek i ca∏unów tego Êwiata, wolni od wszelkiej goryczy, nienawiÊci, z∏oÊci, nieufnoÊci, od
wszelkiego egoizmu, wolni od wszelkiej
wàtpliwoÊci i od wszelkich zmartwieƒ,
wskrzeszeni – idà w Êwiat pracowaç. Pracowaç dla Królestwa, to przede wszystkim
pracowaç nad samym sobà, nad swoim
wn´trzem; to daç si´ prowadziç coraz g∏´biej Duchowi Mi∏oÊci; to jest nawrócenie,
które uzdalnia nas do pracy, której celem
jest, aby jak najwi´cej dusz spotka∏o Chrystusa i Jego mi∏oÊç.
Nuccio Quattrocchi

Modlitwa i b∏ogos∏awieƒstwo
O Maryjo, Matko i Królowo Pokoju, dzi´kujemy Ci za Twoje s∏owa: „Ja jestem z wami”.
Te s∏owa nape∏niajà nasze serca pokojem i poczuciem bezpieczeƒstwa, zapewniajà nas, ˚e
nie jesteÊmy zagubieni i opuszczeni na tym
Êwiecie, i ˚e Ty myÊlisz o nas. Dzi´kujemy Ci,
Maryjo, za to ˚e pragniesz, abyÊmy i my byli
z Tobà. O Maryjo, przemieƒ Twym Sercem nasze serca, nasze myÊli i nasze pragnienia, byÊmy mogli pozwoliç na urzeczywistnienie si´
tego, czego pragnie dla nas Bóg. Tylko Ty, Maryjo, jasno widzisz sytuacj´ tego Êwiata: rodzin,
m∏odych, stan ludzkich serc, obcià˚onych rozpaczà i trwogà, wàtpliwoÊciami i z∏em. Ty widzisz, jak wiele jest serc twardszych ni˚ kamienie na wzgórzu, na którym si´ objawi∏aÊ. Lecz
Ty, Maryjo, widzisz tak˚e serca, które otworzy∏y si´ na Twoje Serce, abyÊ Ty mog∏a je prowadziç do Serca Jezusa, w którym odnajdà pokój, zdrowie, oraz nowe ˚ycie. Dzi´kujemy Ci
za wszystkich, którzy odpowiedzieli i którzy
jeszcze odpowiedzà na Twe matczyne zaproszenie. Nie zniech´caj si´ nami; wzywaj nas,
kiedy my si´ zniech´camy i gdy oddalamy si´
od Ciebie i od Jezusa. Za wstawiennictwem
B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, niech was b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty.
Amen.
o. Ljubo Kurtovic̆
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
„Âwi´ty Józef
wzià∏ swojà Ma∏˚onk´
do siebie”
Tradycja KoÊcio∏a zach´ca nas do refleksji nad postacià Êw. Józefa, którego
Êwi´to obchodzimy 19 marca. Wielu
wiernych modli si´ do niego codziennie, wierzàc w jego szczodrobliwà przyja˝ƒ. S∏ynna jest tradycja „Âwi´tego
P∏aszcza”, jest to zbiór modlitw, które
odmawia si´ przez 30 kolejnych dni, na
pamiàtk´ 30 lat, które Êw. Józef prze˚y∏
z Jezusem.
Wielu Êwi´tych wybra∏o go w przesz∏oÊci za szczególnego opiekuna, doÊwiadczajàc jego pot´˚nego wstawiennictwa, wynikajàcego z faktu, i˚ by∏ on
ma∏˚onkiem Maryi, Matki Bo˚ej. Âw.
Teresa z Avilii krzewi∏a nabo˚eƒstwo
do Êw. Józefa w KoÊciele zachodnim,
stwierdzajàc: „kto chce uwierzyç, niech
spróbuje, ˚eby si´ przekonaç”. Ta
szczególna bliskoÊç NajÊwi´tszej Maryi
Panny i Jezusa, prze˚ywana ju˚ w konkretny sposób podczas jego ziemskiego
˚ycia, czyni zeƒ pot´˚ny kana∏, którym
sp∏ywajà Bo˚e ∏aski.
Wiele zalet posiada ów cz∏owiek wybrany przez Boga na opiekuna rodziny, w której zechcia∏ On si´ narodziç.
Jan Pawe∏ II w 1989 r. napisa∏ list apostolski pod tytu∏em „Opiekun Zbawiciela” (Redemptoris Custos), w którym
podkreÊlona jest zasadnicza rola Êw. Józefa w tajemnicy Wcielenia. Ogromne
znaczenie Êw. Józefa przyczyni∏o si´ do
tego, ˚e Papie˚ Pius IX ustanowi∏ go
„Patronem KoÊcio∏a Katolickiego”
w czasie, gdy KoÊció∏ prze˚ywa∏ trudnoÊci w pe∏nieniu swej misji. Opierajàc
si´ na Ewangelii, Ojcowie KoÊcio∏a ju˚
od najwczeÊniejszych wieków podkreÊlali fakt, i˚ Êw. Józef, podobnie jak
otacza∏ najczulszà troskà Maryj´ i z radoÊcià poÊwi´ca∏ si´ obowiàzkowi wychowania Jezusa Chrystusa, tak samo
strze˚e i otacza opiekà Jego Cia∏o Mistyczne – KoÊció∏, którego NajÊwi´tsza
Maryja Panna jest wyobra˚eniem
i wzorem.
Przytoczmy kilka fragmentów dowolnie wybranych z adhortacji apostolskiej, w której rozwa˚ana jest dog∏´bnie
relacja pomi´dzy Józefem a Maryjà,
aby ukazaç w nowym Êwietle rzeczywi-

stoÊç, do której prze˚ywania wezwana
jest ka˚da chrzeÊcijaƒska rodzina.
„Jak wynika z tekstów ewangelicznych, ma∏˚eƒstwo z Maryjà jest prawnà
podstawà ojcostwa Êw. Józefa. W∏aÊnie
w tym celu, aby zapewniç Jezusowi
opiek´ ojcowskà, Bóg wybiera Józefa
jako ma∏˚onka Maryi. Nast´pstwem tego jest fakt, i˚ ojcostwo Êw. Józefa
przechodzi przez ma∏˚eƒstwo z Maryjà, to znaczy poprzez rodzin´.
EwangeliÊci, chocia˚ jasno stwierdzajà, ˚e Jezus zosta∏ pocz´ty i dzia∏a za
sprawà Ducha Âwi´tego, i ˚e w tym
ma∏˚eƒstwie Maryja zachowa∏a swe
dziewictwo (Mt 1,18-24; ∑k 1,26-34),
nazywajà Józefa ma∏˚onkiem Maryi
a Maryj´ ma∏˚onkà Józefa (Mt 1,16; 1820; 24; ∑k 1,27; 2,5). Tak samo dla KoÊcio∏a, o ile wa˚nym jest g∏oszenie dziewiczego pocz´cia Jezusa, niemniej wa˚nym jest broniç ma∏˚eƒstwa Maryi
i Józefa, poniewa˚ prawnie to w∏aÊnie
od niego zale˚y ojcostwo Józefa. Stàd
da si´ zrozumieç dlaczego pokolenia
zosta∏y wymienione wed∏ug genealogii
Józefa. „Dlaczego – zastanawia si´ Êw.
Augustyn – nie mia∏y byç wymienione
przez Józefa? Czy˚ to nie Józef by∏ ma∏˚onkiem Maryi? (...) Pismo Âwi´te
stwierdza, autorytetem anio∏a, ˚e by∏ on
jej ma∏˚onkiem. Nie l´kaj si´ – mówi
anio∏ – wziàç do siebie Maryi, twojej
ma∏˚onki, poniewa˚ to co pocz´∏o si´
w Niej pochodzi od Ducha Âwi´tego.
Kazano mu nadaç imi´ dziecku, pomimo
˚e nie narodzi∏o si´ z jego nasienia”.
Syn Maryi jest zatem równie˚ synem Józefa, na mocy zwiàzku ma∏˚eƒskiego, który ich jednoczy. W tym ma∏˚eƒstwie nie zabrak∏o ˚adnego z warunków, które o nim stanowià: „W tych rodzicach Chrystusa urzeczywistni∏y si´
wszystkie dobrodziejstwa ma∏˚eƒskie:
potomstwo, wiernoÊç, sakrament. Znamy potomstwo, jest nim sam Pan Jezus;
wiernoÊç – gdy˚ nie ma tam ˚adnego cudzo∏óstwa; sakrament – gdy˚ nie ma
˚adnego rozwodu” – mówi Êw. Augustyn. W kulminacyjnym momencie Historii Zbawienia, kiedy Bóg objawia
swà mi∏oÊç do ludzkoÊci poprzez dar
S∏owa, to w∏aÊnie ma∏˚eƒstwo Maryi
i Józefa w ca∏ej „wolnoÊci” urzeczywistnia „ma∏˚eƒski dar z siebie” przyjmujàc i doÊwiadczajàc tej˚e mi∏oÊci.
„W tym wielkim przedsi´wzi´ciu odnowy wszystkich rzeczy w Chrystusie, tak˚e
i oczyszczone oraz odnowione ma∏˚eƒstwo, staje si´ nowà rzeczywistoÊcià, sa-

kramentem nowego Przymierza. Lecz,
podczas gdy zwiàzek Adama i Ewy sta∏
si´ ˝ród∏em z∏a, które zala∏o ca∏y Êwiat,
zwiàzek Józefa i Maryi stanowi szczyt,
z którego Êwi´toÊç rozprzestrzenia si´ po
ca∏ej ziemi. Zbawiciel rozpoczà∏ dzie∏o
zbawienia poprzez ten dziewiczy i Êwi´ty
zwiàzek, w którym objawia si´ Jego
wszechmocna wola oczyszczenia i uÊwi´cenia rodziny, owego sanktuarium mi∏oÊci i kolebki ˚ycia – Pawe∏ VI”.
Jak˚e wiele nauk wyp∏ywa stàd dziÊ
dla rodziny! Jako, ˚e „istota i zadania
rodziny sà okreÊlone ostatecznie przez
mi∏oÊç” oraz dlatego, ˚e „rodzina otrzymuje misj´ ochrony, ukazywania i przekazywania mi∏oÊci, która jest ˚ywym odbiciem i rzeczywistym uczestnictwem
w mi∏oÊci Boga do ludzi i w mi∏oÊci
Chrystusa Pana do KoÊcio∏a, Jego oblubienicy” – („Familiaris Consortio”,
17), wszystkie rodziny chrzeÊcijaƒskie
winny byç tego odbiciem. Albowiem
w niej, „za sprawà niepoj´tego Bo˚ego
zamys∏u, Syn Bo˚y wzrasta∏ w ukryciu
przez d∏ugie lata: a zatem to w∏aÊnie
ona jest wzorem i przyk∏adem dla
wszystkich chrzeÊcijaƒskich rodzin”.
Âwi´ty Józef zosta∏ wezwany przez
Boga, aby bezpoÊrednio s∏u˚yç osobie
i misji Jezusa, poprzez pe∏nienie obowiàzków ojca; w∏aÊnie w ten sposób
wspó∏uczestniczy on, gdy nadesz∏a pe∏nia czasów, w wielkiej tajemnicy Odkupienia i naprawd´ jest „s∏ugà zbawienia”. Jego ojcostwo wyrazi∏o si´ w sposób konkretny w tym, ˚e „˚ycie swe
uczyni∏ s∏u˚bà, poÊwi´ceniem si´ tajemnicy Wcielenia i powiàzanej z nià zbawczej misji” – z nauczania Paw∏a VI. Poniewa˚ jest rzeczà nie do pomyÊlenia,
aby tak donios∏emu zadaniu nie towarzyszy∏y potrzebne do jego realizacji zalety, nale˚y przyznaç, i˚ Êw. Józef ˚ywi∏
wobec Jezusa, „za sprawà szczególnego
daru Niebios, ca∏à owà naturalnà mi∏oÊç, ca∏à najczulszà trosk´, jakà odczuwaç mo˚e serce ojca”. Dzi´ki ojcowskiej w∏adzy nad Jezusem, Bóg udzieli∏
Józefowi w∏aÊciwej mi∏oÊci, owej mi∏oÊci, która znajduje swe ˝ród∏o w Ojcu,
„od którego pochodzi wszelkie ojcostwo
na ziemi i w niebie” (Ef 3,15).
Przy Wcieleniu wszystkie „obietnice” i „wyobra˚enia” ze Starego Testamentu stajà si´ „rzeczywistoÊcià”:
miejsca, osoby, wydarzenia i rytua∏y
splatajà si´ wed∏ug dok∏adnych Bo˚ych
zamierzeƒ, przekazywanych poprzez
pos∏ug´ anio∏ów i przyj´tych przez isto-
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ty szczególnie wyczulone na g∏os Boga.
Maryja jest pokornà s∏u˚ebnicà Paƒskà,
od wieków przygotowywanà do pe∏nienia obowiàzków Matki Boga; Józef jest
tym, którego Bóg wybra∏ na chwil´ narodzin Pana, jest tym, który ma za zadanie zadbaç o „uporzàdkowane” wprowadzenie Syna Bo˚ego na Êwiat, w poszanowaniu Bo˚ych przykazaƒ i praw
ludzkich. Udajàc si´ do Betlejem na
spis ludnoÊci, Józef spe∏ni∏ wobec
Dzieciàtka wa˚ne i niezmiernie donios∏e zadanie jakim by∏o oficjalne wpisanie imienia „Jezusa, syna Józefa z Nazaretu” (J 1,45) do ewidencji ludnoÊci
imperium rzymskiego. Ten wpis w sposób oczywisty ukazuje przynale˚noÊç
Jezusa do rodzaju ludzkiego, jako
cz∏owieka poÊród ludzi, obywatela tego
Êwiata, podlegajàcego prawom i instytucjom paƒstwowym, lecz tak˚e „Zbawiciela Êwiata”.
„W taki oto sposób, zapisany wraz ze
wszystkimi, wszystkich móg∏ uÊwi´ciç.
Wraz z ca∏ym Êwiatem zapisany podczas
spisu ludnoÊci, ca∏emu Êwiatu ofiarowywa∏ zjednoczenie ze sobà, a wraz z tym
aktem zapisa∏ wszystkich ludzi ca∏ego
Êwiata do ksi´gi ˚ywych, tak, aby wszyscy, którzy w Niego uwierzà zostali potem zapisani w niebie wespó∏ ze Êwi´tymi Tego, którego chwa∏a i królestwo
trwa na wieku wieków” (Orygenes).
s. Stefania

Serce otoczone cierniami
Z wielkim bólem musz´ stwierdziç, ˚e polecenia, które Bóg da∏ nam
przez Maryj´, za ma∏o sà uwzgl´dniane i wype∏niane... Trudno dziwiç si´
temu, ˚e kwestionowane sà objawienia
Matki Bo˚ej w Medziugorju, jako ˚e
nie sà one jeszcze oficjalnie uznane
przez KoÊció∏. Lecz zastanówmy si´,
co jest wi´kszym problemem? AutentycznoÊç objawieƒ w Medziugorju,
czy to, w jaki sposób traktuje si´ inne,
uznane objawienia Matki Bo˚ej,
a zw∏aszcza objawienie fatimskie, którego donios∏oÊç dla ca∏ego Êwiat nie
sposób podawaç w wàtpliwoÊç. Tymczasem zdarza si´, ˚e Fatim´ traktuje
si´, jako prywatne objawienie, które
nas nie obowiàzuje. Skoro KoÊció∏
wyda∏ o nim pozytywny sàd i skoro
wydarzenia historyczne zapowiedziane w Fatimie potwierdzi∏y jego prawdziwoÊç, to proÊby Matki Bo˚ej nale˚a∏oby potraktowaç powa˚nie.

Przejd˝my do treÊci or´dzia Fatimy i „znaków naszego czasu”. Matka
Bo˚a ukaza∏a si´ w Fatimie szeÊciokrotnie, od 13 maja do 13 pa˝dziernika. W lipcu dzieci mia∏y wizj´ piek∏a,
a podczas ostatniego objawienia,
w pa˝dzierniku 1917 r. mia∏ miejsce
tzw. cud s∏oƒca, co odnotowane zosta∏o przez ówczesne gazety. Âwiadkami
cudu „taƒczàcego s∏oƒca” by∏o oko∏o
70 tys. osób. Matka Bo˚a w lipcowym
objawieniu w kilku zdaniach przedstawi∏a histori´ naszego stulecia. Powiedzia∏a, ˚e trwajàca wówczas I wojna
Êwiatowa wkrótce si´ skoƒczy, ale jeÊli ludzie nie przestanà obra˚aç Boga, wybuchnie druga wojna, jeszcze
straszniejsza, z Rosji wyjdzie b∏àd, komunizm, który zaleje Êwiat, a sprawiedliwi – nawet Ojciec Âwi´ty – b´dà
musieli wiele wycierpieç. Aby temu
zapobiec, Matka Bo˚a poprosi∏a o poÊwi´cenie Rosji – Jej Niepokalanemu
Sercu oraz o Komuni´ Âwi´tà wynagradzajàcà w pierwsze soboty miesiàca. Powiedzia∏a tak˚e, ˚e jeÊli Jej ˚yczenia zostanà spe∏nione, Rosja si´ nawróci i zapanuje pokój. Niestety, proÊby Matki Bo˚ej nie zosta∏y spe∏nione...
Wydarzenia, które nastàpi∏y po zakoƒczeniu objawieƒ fatimskich sà nam
wszystkim dobrze znane: w Rosji rozpocz´∏a si´ rewolucja, komunistyczna
propaganda rozprzestrzeni∏a si´ po
Êwiecie, wybuch∏a II wojna Êwiatowa,
najstraszliwsza ze wszystkich wojen.
Wojna i komunizm przynios∏y niewyobra˚alne cierpienia, Êmierç i m´czeƒstwo wielu wierzàcych ludzi. Dokonano równie˚ zamachu na ˚ycie Ojca
Âwi´tego. Czy mo˚na traktowaç objawienie Matki Bo˚ej w Fatimie za „ma∏o wa˚ne”, skoro dotyczy ono dziejów
ca∏ego Êwiata? By∏oby niesprawiedliwoÊcià nie wspomnieç o setkach tysi´cy ludzi, którzy zrozumieli przes∏anie
Matki Bo˚ej i próbujà odpowiedzieç
na nie modlitwà i pokutà, jednak
ogrom z∏a na Êwiecie zdaje si´ uràgaç
ich wysi∏kom. Jednak w∏aÊnie modlitwà i pokutà mo˚na odwróciç wojny
i nieszcz´Êcia.
Wezwanie Maryi pozostaje do dziÊ
aktualne: „Naglàce wezwanie Maryi
do pokuty nie jest niczym innym jak
tylko przejawem Jej macierzyƒskiej
troski o los ludzkiej rodziny, potrzebujàcej nawrócenia i przebaczenia” (Jan
Pawe∏ II, Or´dzie na Âwiatowy Dzieƒ
Chorego 1997).

Przypomnijmy raz jeszcze, o co prosi
Matka Bo˚a: o modlitw´ Ró˚aƒcowà –
przede wszystkim o nawrócenie grzeszników, o oddanie si´ Jej Niepokalanemu
Sercu, a to oznacza, byÊmy ca∏kowicie
odwrócili si´ od grzechu i zwrócili si´ ku
Bogu. W dniu 10 XII 1925 r. Matka NajÊwi´tsza objawiajàc si´ siostrze ∑ucji
ukaza∏a jej Swe Serce otoczone cierniami i powiedzia∏a: „Spójrz, córko moja,
na to Serce otoczone cierniami, którymi
ludzie niewdzi´czni ranià mnie co chwila – blu˝nierstwami i zniewagami. Ty
przynajmniej staraj si´ pocieszaç Mnie
i oznajmij w moim imieniu, ˚e przyb´d´
w godzin´ Êmierci z ∏askami potrzebnymi
do zbawienia tym wszystkim, którzy
w pierwsze soboty pi´ciu nast´pujàcych
po sobie miesi´cy wyspowiadajà si´,
przyjmà komuni´ Êwi´tà, odmówià ró˚aniec i b´dà mi towarzyszyç przez 15 minut w rozwa˚aniu wszystkich tajemnic
ró˚aƒca Êw., a to wszystko, aby wynagrodziç mojemu Niepokalanemu Sercu”.
Matka Bo˚a wyt∏umaczy∏a, czym sà
owe ciernie, które ranià Jej serce, to blu˝nierstwa, pope∏niane przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Blu˝nierstwa te
szczególnie obra˚ajà samego Boga
i w du˚ym stopniu ograniczajà ∏aski, które sp∏ywajà na zaÊlepiony grzechami
Êwiat. Cierniami sà: 1. Blu˝nierstwa przeciwko Niepokalanemu Pocz´ciu NajÊwi´tszej Maryi Panny; 2. Grzechy obra˚ajàce Dziewictwo NajÊwi´tszej Maryi
Panny; 3. Grzechy przeciwko Boskiemu
Macierzyƒstwu NMP; 4. Zniewagi i niewdzi´cznoÊci, jakimi jest ranione Macierzyƒskie Serce Maryi; 5. Grzechy tych,
którzy publicznie starajà si´ wpoiç w serca dzieci oboj´tnoÊç, pogard´, a nawet
odraz´ wobec Matki Bo˚ej; 6. Zniewa˚anie Matki NajÊwi´tszej w Jej Êwi´tych
wizerunkach i miejscach Jej objawieƒ.
Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy pope∏nione przeciwko
Niej porusza g∏´bi´ Bo˚ego Mi∏osierdzia.
Ostatnio mia∏a miejsce fala zorganizowanej profanacji wszystkiego, co dla nas
najÊwi´tsze. Mia∏ miejsce blu˝nierczy
pokaz mody „stylisty” Weremczuka,
podczas którego modelki obwieszone ró˚aƒcami paradowa∏y w skàpych strojach
zawierajàcych elementy szat liturgicznych, wizerunki Matki Bo˚ej, posrebrzane ciernie postawione na sztorc na g∏owie, krzy˚e na agrafkach, serce przebite
drewnianymi sztyletami, itp., a sam artysta pojawi∏ si´ w koronie cierniowej. Zorganizowano wystaw´ „Irreligia” pod-
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czas której mo˚na by∏o podziwiaç „eksponaty” takie jak: ludzki mózg zakonserwowany w kryszta∏owym pojemniku majàcym kszta∏t krzy˚a, figur´ Matki Bo˚ej
przyt∏oczonà ogromnymi p´cherzami nape∏nionymi wodà, kopi´ obrazu Matki
Bo˚ej Cz´stochowskiej z domalowanymi
wàsami (gdy z∏apie si´ kogoÊ na tym, ˚e
domalowuje wàsy na plakacie kinowym
wiszàcym na ulicy, mo˚na pociàgnàç go
do odpowiedzialnoÊci za chuligaƒski wybryk, ale wystarczy zrobiç to samo na
czczonym wizerunku Matki Bo˚ej, ˚eby
sta∏o si´ „sztukà”...). Proboszcz parafii
MB z Lourdes w Brukseli, która goÊci∏a
niektóre eksponaty tej˚e wystawy,
stwierdzi∏ (mo˚na to przeczytaç na internetowej stronie „irreligii”), ˚e „religii,
która nie potrafi poÊmiaç si´ z samej siebie nie mo˚na braç na powa˚nie”. Z pewnoÊcià! W∏aÊnie dlatego wyznawcy religii ˚ydowskiej na widok gwiazdy Dawida dyndajàcej na pó∏nagiej modelce
z pewnoÊcià pok∏adaliby si´ ze Êmiechu,
nie mówiàc ju˚ o muzu∏manach, którzy
uÊmialiby si´ do rozpuku, gdyby Weremczuk – zamiast cierniowej korony – wystàpi∏ z pó∏ksi´˚ycem... Czy˚ mo˚emy
milczeç, patrzàc na dzia∏ania „pseudoawangardy artystycznej”, która zabra∏a
si´ za zniewa˚anie Matki Bo˚ej i publicznie szydzi sobie z Boga? Tymczasem, jeÊli w ogóle ktoÊ o tym oÊmiela si´
g∏oÊno mówiç i pi´tnowaç to zjawisko,
s∏yszymy co najwy˚ej o „obra˚aniu
uczuç religijnych”. A przecie˚ sà to
straszliwe akty blu˝niercze, które uderzajà bezpoÊrednio w Boga i Jego Matk´. Rzeczy Êwi´te nie mogà podlegaç
prowokacji czy drwinie.
Dlatego zwracamy si´ do wszystkich,
którym drogie jest Imi´ Bo˚e z dramatycznym apelem: prosimy was abyÊcie
odpowiedzieli na wezwanie Matki Bo˚ej i teraz, w okresie Wielkiego Postu,
starali si´ wynagrodziç postem, modlitwà, nabo˚eƒstwami ekspiacyjnymi, adoracjà wynagradzajàcà, te straszliwe
zniewagi i blu˝nierstwa.
Wanda

Echa XX rocznicy
objawieƒ
Ostatnie wydarzenia zwiàzane ze
Êlubem Vicki, wzbudzi∏y wÊród osób
zwiàzanych z Medziugorjem, wiele
emocji. Najwa˚niejsze jednak w ˚yciu

jest odgadni´cie i wype∏nienie woli
Bo˚ej, przyj´cia ka˚dego stanu jako
Daru od Boga.

Dary Gospy
Vicka Ivankoviç, najstarsza, i chyba najbardziej znana spoÊród medziugorskich widzàcych, jako ostatnia
z nich, zmieni∏a swój stan cywilny.
W dniu 26 stycznia 2002 roku, w koÊciele parafialnym Êw. Jakuba w Medziugorju zawar∏a zwiàzek ma∏˚eƒski
z Mario Mijatoviciem. Po dwudziestu
latach wy∏àcznego s∏u˚enia pielgrzymom w dziele szerzenia or´dzi Matki
Bo˚ej, teraz b´dzie dzieliç swój czas pomi´dzy rodzin´ i pielgrzymów. Tak
przynajmniej zapowiedzia∏a. Nadal ma
si´ spotykaç z pielgrzymami na schodach rodzinnego domu w Bijakoviçi.
Widaç z tego, ˚e w sposób doÊç nieoczekiwany dla wielu osób Êledzàcych
wydarzenia w Medziugorju, Vicka uzyska∏a nowe powo∏anie. Cieszmy si´
i my z jej szcz´Êcia i ˚yczmy M∏odej
Parze, aby ich wspólnota ˚ycia i ma∏˚eƒskiej mi∏oÊci okaza∏a si´ byç bardzo
dobra w oczach Stwórcy i sta∏a si´
skutecznym znakiem obecnoÊci Chrystusa, wed∏ug Jego zamys∏u, a dla nas
wszystkich sta∏a si´ wzorem Êwi´tej,
chrzeÊcijaƒskiej rodziny.
Mam szcz´Êcie osobiÊcie znaç Vick´
od kilkunastu ju˚ lat. Towarzyszy∏am
jej jako t∏umacz podczas jej pierwszej
wizyty w Polsce w roku 1990, a pó˝niej
cz´sto spotyka∏am jà w Medziugorju,
równie˚ prywatnie, w gronie rodzinnym. Vicka nigdy nie od˚egnywa∏a si´
od ma∏˚eƒstwa i ten Sakrament, jak
zresztà wszystko co jà w ˚yciu spotyka∏o i spotyka, na pewno przyj´∏a jako
dar od Boga.
Pami´tam chwile, kiedy w tamtym
1990 roku rozstawa∏yÊmy si´ w Gdaƒsku, po tygodniowej, intensywnej misji
g∏oszenia or´dzi Matki Bo˚ej. Ja wraca∏am do Krakowa, a ona z o. Petarem Ljubiçiçiem kontynuowali podró˚ do Niemiec. Podczas po˚egnalnej kolacji jeden
z m∏odych m´˚czyzn, opiekujàcych si´
naszà ma∏à grupkà w imieniu gospodarzy, zapyta∏ Vick´ wprost: „czy wysz∏abyÊ za mnie za mà˚”? Ja, na takà bezceremonialnoÊç, w pierwszej chwili zaniemówi∏am ze zdumienia, które zapewne
odbi∏o si´ na mojej twarzy, bo Vicka nalega∏a abym przet∏umaczy∏a jego s∏owa.
No wi´c przet∏umaczy∏am te s∏owa,
a ona na to: „a dlaczego mia∏abym wyjÊç

za ciebie za mà˚”? „Bo ja... bo ja... bo
ja si´ w tobie zakocha∏em...” – dokoƒczy∏, jàkajàc si´, pewnie ze wzruszenia,
m∏ody m´˚czyzna. „Chwa∏a Bogu” –
odpar∏a – „ale teraz módl si´ do Boga,
˚ebym i ja si´ w tobie zakocha∏a”. Zebrani przy stole wybuchn´li Êmiechem,
ale ja wcale nie by∏am pewna, czy temu
m∏odzieƒcowi by∏o wtedy do Êmiechu.
Bywa∏o, ˚e pó˝niej, podczas moich
kolejnych wizyt w Medziugorju, te polskie „oÊwiadczyny” komentowa∏yÊmy
˚artobliwie w rozmowie z przyjació∏kà
Vicki, Jelenà, która te˚ by∏a Êwiadkiem
z∏o˚enia tej, bàd˝ co bàd˝ zaskakujàcej,
propozycji.
Jelena z kolei, drugi g∏os w chórze
parafialnym, oddana s∏u˚bie koÊcielnej,(czytania liturgiczne, sprzàtanie koÊcio∏a, strojenie o∏tarzy) zapiera∏a si´
przed ma∏˚eƒstwem r´kami i nogami,
ba, wypiera∏a si´ nawet myÊli o ma∏˚eƒstwie. Zawsze chodzi∏a w spodniach,
nosi∏a krótko obci´te w∏osy, nigdy si´
nie malowa∏a i niektórzy... brali jà za
ch∏opaka. Wszystkim dooko∏a mówi∏a,
˚e chce zostaç siostrà zakonnà. Nikt we
wsi nigdy nie widzia∏ jej razem z ch∏opcem. Tymczasem, ku zdziwieniu ca∏ej
parafii, w bardzo krótkim czasie postanowi∏a wyjÊç za mà˚, w co nikt do koƒca nie móg∏ uwierzyç. Byç mo˚e dlatego na jej Êlubie zebra∏o si´ mnóstwo
miejscowych, którzy twierdzili, ˚e przyszli zobaczyç Jelen´ w sukni Êlubnej.
Zar´czali przy tym s∏owem honoru, ˚e
nigdy jej wczeÊniej w sukni nikt nie widzia∏. Vicka, jako jej przyjació∏ka i sàsiadka pe∏ni∏a rol´ starszej druhny. Ten
Êlub by∏ d∏ugo komentowany przez rodzin´ i znajomych, czyli praktycznie
przez ca∏à parafi´. To by∏o chyba ponad
trzy lata temu. DziÊ, niedosz∏a zakonnica jest szcz´Êliwà ma∏˚onkà i matkà
dwójki uroczych dzieci.
Najbardziej jednak fascynujàca historia zwiàzana z nieoczekiwanym ma∏˚eƒstwem, jakà w ogóle znam, zdarzy∏a
si´ w Vionicy, wiosce nale˚àcej do parafii Medziugorje i dobrze znanej polskim
pielgrzymom. Do domu, w którym przez
kolejnych kilkanaÊcie lat zawsze przyje˚d˚a∏am i mieszka∏am z kolejnymi
grupami polskich pielgrzymów, przyprowadzi∏ mnie po raz pierwszy o. Petar
Ljubiçiç i poprosi∏, abym tam si´ zatrzymywa∏a. Mieszka∏a w nim wdowa
z dwojgiem, wówczas ma∏oletnich dzieci i ciotka Milka, która zajmowa∏a si´
ca∏ym gospodarstwem, pracà w polu
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i w domu. Od rana do pó˝nego wieczoru ciàgle by∏a w ruchu, ciàgle czymÊ by∏a zaj´ta. JeÊli nie by∏o jej w domu, to na
pewno pas∏a gdzieÊ w pobli˚u swoje
owce, które szczególnie sobie upodoba∏a. Ponoç wo∏a∏a je po imieniu. Sama te
imiona zresztà im nadawa∏a. Mia∏a dobrà r´k´ do tych owiec. W czasie wojny,
kiedy krucho by∏o z zaopatrzeniem
w ˚ywnoÊç, owce Milki jedna za drugà
rodzi∏y bli˝niaki. Kiedy pozna∏am ciotk´
Milk´, wydawa∏a mi si´ byç zaniedbanà,
zahukanà i niewiele interesujàcà si´
lud˝mi wieÊniaczkà. Z biegiem czasu
przy bli˚szym poznaniu, okaza∏o si´, ˚e
Milka jest niezwykle bystrà i inteligentnà obserwatorkà ludzi i wydarzeƒ, jest
bardzo wierzàcà i modlàcà si´ osobà,
a ponadto ma nadzwyczajne zdolnoÊci
artystyczne. Od m∏odoÊci tka∏a na krosnach przepi´kne kilimy, wed∏ug w∏asnych, oryginalnych wzorów. We∏n´ na
kilimy te˚ sama farbowa∏a, uzyskujàc
wspania∏e kolorystyczne efekty. Od jej
rodziny dowiedzia∏am si´ pó˝niej, ˚e
by∏a jednà z najpi´kniejszych dziewczàt
w parafii. Âlady tej urody, mimo wieku
i wielkiego utrudzenia, wcià˚ by∏y widoczne. Nigdy nie wysz∏a za mà˚. Jej
„staropanieƒstwo” nie by∏o jednak˚e
wynikiem braku propozycji ma∏˚eƒskich, lecz jej Êwiadomego wyboru.
Mia∏a pi´ciu braci, czterej poszli w Êwiat
za chlebem, a najm∏odszy pozosta∏ na
ojcowi˝nie. I ten najm∏odszy, ukochany
brat, po krótkiej chorobie zmar∏ w wieku
33 lat, osierocajàc m∏odà ˚on´ i dwoje
ma∏ych dzieci. Milka postanowi∏a poÊwi´ciç swoje ˚ycie wychowaniu dzieci
po bracie i zamieszka∏a ze swojà bratowà, jako jej prawa r´ka do pomocy we
wszystkich pracach. Dopóki dzieci by∏y
ma∏e, ciotka Milka pracowa∏a na równi
ze wszystkimi m´˚czyznami w polu,
przy winnicy, przy sianokosach. Jej postawa budzi∏a wielki szacunek rodziny
i sàsiadów. Nikt nie wytyka∏ jej staropanieƒskiego losu. Lata bieg∏y, dzieci zacz´∏y dorastaç, a ciotka Milka coraz cz´Êciej zadawa∏a sobie i Matce Bo˚ej pytanie, co si´ z nià stanie i gdzie te˚ przyjdzie sp´dziç jej staroÊç, kiedy dzieci po
jej ukochanym bracie za∏o˚à swoje rodziny? Nigdy nie pracowa∏a na paƒstwowej posadzie, nie mia∏a ubezpieczenia,
ani ˚adnej nadziei na jakàkolwiek, choçby najskromniejszà, rent´ czy emerytur´. Ciotka Milka nigdy nie skar˚y∏a si´
na swój los. Dla niej najwa˚niejsze by∏y
dzieci po bracie, które kocha∏a jak w∏a-

sne i cieszy∏a si´ ich rozwojem i sukcesami w szkole, a potem w pracy. One
odwzajemnia∏y t´ mi∏oÊç, ale ciotka Milka nie chcia∏a ich obcià˚aç swojà osobà.
Gdy pewnego razu przyjecha∏am
po raz kolejny do zaprzyja˝nionego domu, ju˚ od progu dowiedzia∏am si´,
˚e.... szeÊçdziesi´ciopi´cioletnia ciotka
Milka tu nie mieszka, bo... miesiàc temu
wysz∏a za mà˚ i przenios∏a si´ do domu
swojego m´˚a w pobliskim miasteczku.
By∏a to szokujàca wiadomoÊç dla mnie,
a z relacji najbli˚szej rodziny wynika∏o,
˚e oni te˚ ciàgle sà pod silnym wra˚eniem z powodu tego, zupe∏nie nieoczekiwanego, wydarzenia.
Nast´pnego dnia pod dom zajecha∏
bia∏y „mercedes” z którego wysiad∏a
zadbana, pi´knie ubrana dama, w gustownym kapeluszu na g∏owie, ozdobiona dyskretnà z∏otà bi˚uterià. Gdyby nie
odezwa∏a si´ do mnie w charakterystycznym miejscowym dialekcie, pewnie bym jej nie pozna∏a. Tak, tak, to by∏a ciotka Milka wraz ze swoim nowo
poÊlubionym m´˚em! Ta sama, ale jak˚e odmieniona. „To mój cz∏owiek” –
powiedzia∏a z lekkim za˚enowaniem
w g∏osie, przedstawiajàc mi starszego,
acz dobrze wyglàdajàcego m´˚czyzn´.
S∏owo „cz∏owiek” w j´zyku chorwackim, zw∏aszcza w Hercegowinie, to coÊ
wi´cej ni˚ mà˚ lub ma∏˚onek. Pytaniom
i odpowiedziom nie by∏o koƒca.
„Cz∏owiek” okaza∏ si´ byç pierwszym
kandydatem do r´ki Milki sprzed czterdziestu lat, na którego ona wtedy si´ nie
zdecydowa∏a. Potem on o˚eni∏ si´ z innà
kobietà, wyjecha∏ do Niemiec, tam pracowa∏ ponad 30 lat, wychowa∏ czworo
dzieci i owdowia∏. Ju˚ jako wdowiec i
emeryt, z solidnà niemieckà emeryturà
powróci∏ w ojczyste strony i odnalaz∏...
Milk´, o której nigdy nie zapomnia∏.
Chodzi∏ za nià i jej owcami pó∏tora roku
i tak d∏ugo prosi∏ o jej r´k´ i tak d∏ugo
przekonywa∏, a˚ Milka zdecydowa∏a staç
si´ jego towarzyszkà na reszt´ ˚ycia, tym
bardziej, ˚e bratanek Milki sposobi∏ si´
do zawarcia zwiàzku ma∏˚eƒskiego
i mia∏a pojawiç si´ w domu zupe∏nie nowa osoba, która ciotki Milki nie zna∏a.
Wpierw, zgodnie z miejscowà tradycjà,
Milka musia∏a na to ma∏˚eƒstwo uzyskaç
zgod´ swojego najstarszego brata. Potem
po rad´ uda∏a si´ jeszcze do miejscowego proboszcza. Wspólnie uzgodnili, ˚e
cichy Êlub odb´dzie si´ w sàsiedniej parafii, aby nie budziç niepotrzebnych
emocji lokalnej spo∏ecznoÊci.

Od tamtego czasu min´∏o ponad dwa
lata. Ciotka Milka ze swoim m´˚em stanowià zgodne i przyk∏adne ma∏˚eƒstwo.
We dwoje mieszkajà w pi´knym domu
z szeÊcioma pokojami. Ciotka Milka zaprosi∏a mnie na rodzinny obiad do swojego nowego domu, wydany z okazji patronalnego Êwi´ta swojej nowej parafii, czyli naszego odpustu. Zebra∏o si´ mnóstwo
osób: czworo dzieci z pierwszego ma∏˚eƒstwa m´˚a Milki wraz z ma∏˚onkami
i dzieçmi, dwoje dzieci po bracie Milki
i nowo poÊlubiona ˚ona bratanka oraz
bli˚sza i dalsza rodzina. Wszyscy byli ze
sobà serdecznie zaprzyja˝nieni. Ciotka
Milka znajdowa∏a si´ w centrum uwagi
wszystkich goÊci i wyra˝nie uszcz´Êliwiona, jak prawdziwa dama, z godnoÊcià
pe∏ni∏a rol´ gospodyni domu. Pan domu
natomiast z nieskrywanà czu∏oÊcià towarzyszy∏ wszystkim poczynaniom ˚ony,
wychwalajàc g∏oÊno jej zalety charakteru
oraz umiej´tnoÊci kulinarne. Mi∏o by∏o
s∏uchaç ich przekomarzaƒ. Ponad g∏owami wszystkich goÊci widnia∏ Êlubny portret obecnego m´˚a Milki i jego pierwszej
˚ony. „Ona nam tu patronuje” – szepn´∏a mi Milka na ucho – „a my, modlimy si´
wspólnie za nià”. „Milka, serdecznie
wam gratuluje i ciesz´ si´ waszym szcz´Êciem” – powiedzia∏am. „To jest dar od
Gospy” – odpowiedzia∏a Milka z ∏agodnym uÊmiechem – Ona jest naprawd´
Dobra i ∑askawa i nikogo nie zostawia
bez pomocy. Hvala Ti Gospe!”
Zofia Oczkowska

Owoce Medziugorja
W piàtà rocznic´ Êmierci Czesi Mirkiewicz i w drugà don Angelo Mutti, jako wyraz pami´ci o nich przedstawiamy
histori´ powstania polskiego „Echa”.

Polska wersja „Echa”
W 1989 r. dzi´ki w∏oskiemu dyplomacie pracujàcemu w konsulacie w∏oskim w Niemczech, panu Ivano Angelo
Pietrobelli i osobom trzecim, dochodzi
do poznania, mi´dzy don Angelo Mutti
a Czes∏awà Mirkiewicz. Don Angelo
proponuje Czesi, aby zaj´∏a si´ zorganizowaniem wydania polskiej wersji
„Echa Medziugorja”. Na poczàtku jest
to kontakt „na odleg∏oÊç”, bez osobistego poznania si´. We wrzeÊniu wychodzi 1 polski numer: cztery strony
formatu B-5 (jak kartka z zeszytu). Don
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Angelo przybywa do Polski, do Krakowa i wraz z towarzyszàcymi mu osobami oraz z Czesià i Marià Balewiczowà,
pierwszà t∏umaczkà „Echa”, udajà si´
do ∑agiewnik. Powierzajà to dzie∏o mi∏osierdziu Bo˚emu.
Po tej wizycie szata graficzna „Echa”
przybiera wyglàd „w∏oski”. „Echo”
ukazuje si´ co dwa miesiàce, ma 8 stron
formatu A-4, nak∏ad wraz z up∏ywem
czasu dochodzi do 30.000 egzemplarzy.
Wszystko dzieje si´ w mieszkaniu paƒstwa Mirkiewiczów, w bloku na pierwszym pi´trze. Mà˚ Czesi – pan Marian,
oraz przyjaciele ze wspólnoty, nie tylko
Królowej Pokoju – dzielnie pomagajà
w rozwoju dzie∏a: t∏umaczà teksty, przepisujà, r´cznie adresujà koperty, „sk∏adajà” „Echo” (jeden arkusz do drugiego), pó˝niej do kopert, naklejajà znaczki, odpowiadajà na listy i proÊby Czytelników. Pomoc ta staje si´ nieodzowna
w momencie kiedy Czesia po wypadku
zostaje unieruchomiona – nie mo˚e chodziç – i w takim stanie pozostaje i pracuje a˚ do Êmierci 5 marca 1997r.
W Êwi´to Êw. Józefa w 1997, po
Êmierci Czesi, listem do Marii Balewiczowej, odpowiedzialnoÊç za wersj´
polskà „Echa”, don Angelo wed∏ug woli
zmar∏ej i swojà decyzjà przekazuje Ma∏gorzacie, Ewie Jurasz. Organizacja wydawania „Echa” „od razu” by∏a mo˚liwa dzi´ki pomocy cz∏onków Wspólnoty
Komórek Parafialnych z Woli Justowskiej w Krakowie, którzy ch´tnie podj´li ten trud na terenie swojej parafii. Pó˝niej dzi´ki OpatrznoÊci Bo˚ej dla
„Echa” uda∏o si´ zakupiç lokal, który
nasi nazw´ „Nazaret” (praca i modlitwa
towarzyszy∏a domowi w Nazarecie)
i mieÊci si´ przy ul. Kwartowej 24
w Krakowie. Tutaj mieÊci si´ Redakcja
i Biuro Obs∏ugi Prenumeratorów.
W tym samym czasie Matka Bo˚a do
swojego dzie∏a podsy∏a osoby ˚yjàce duchem medziugorskim w ca∏ej Polsce,
które dzi´ki komputeryzacji tworzà
„Echo”. I tak zg∏osi∏a si´ t∏umaczka
z Bia∏egostoku, Studio Poligraficzne
z Warszawy, informatycy do redagowania stron internetowych. Inne grupy
wspó∏pracowników to ci wszyscy, którzy w ca∏ej Polsce rozpowszechniajà
„Echo”; modlà si´ i swoje cierpienia
ofiarujà w jego intencji; wolontariusze,
którzy przygotowujà comiesi´cznà wysy∏k´ pocztowà w iloÊci 18.000 egz.
(szczególne podzi´kowanie ks. proboszczowi Adamowi Sroce z par. MB Matki

KoÊcio∏a za udost´pnienie sali). „Echo”
obecnie wydawane jest co miesiàc, 12
stron, format A-4, 22-25.000 egz, nak∏adu. Raz w miesiàcu, w ró˚nych miejscowoÊciach, w intencji wszystkich Czytelników, wspó∏pracowników, jak i samego Dzie∏a sprawowana jest NajÊwi´tsza
Ofiara, jako wyraz naszej wdzi´cznoÊci
za okazanà pomoc. Bóg zap∏aç.
Sprawna organizacja przy wydawaniu
i dystrybucji „Echa” opiera si´ m. in. na
przeÊwiadczeniu, ˚e Czesia i don Angelo wspomagajà nas w tej pracy swojà
modlitwà w niebie.
Ewa

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Znaç swoje miejsce
Denis Nolan i s. Emmanuel odwiedzili Vick´ przed Êlubem. Oto fragmenty
rozmowy.
Pytanie: Vicka, w jaki sposób widzisz
drog´ ma∏˚eƒstwa, którà wybra∏aÊ?
Vicka: Popatrz! Za ka˚dym razem, kiedy Bóg nas wzywa, powinniÊmy byç gotowi, w g∏´bi serca, by odpowiedzieç na
to wezwanie. Usi∏owa∏am odpowiedzieç
na wezwanie Bo˚e przekazujàc or´dzia
przez 20 lat. Robi∏am to dla Boga, dla
NajÊwi´tszej Maryi Panny. Podczas tych
20 lat, robi∏am to sama, i nic si´ nie zmieni, oprócz tego, ˚e teraz b´dzie to si´
dzia∏o za poÊrednictwem rodziny. Bóg
mnie wzywa do za∏o˚enia rodziny, rodziny Êwi´tej, rodziny oddanej Bogu. Wiesz,
spoczywa na mnie wielka odpowiedzialnoÊç wobec ludzi. Oni szukajà jakichÊ
wzorców, jakichÊ przyk∏adów, które mogliby naÊladowaç. Wi´c chcia∏abym powiedzieç m∏odym: nie bójcie si´ zaanga˚owaç w ma∏˚eƒstwo, wybraç drogi
ma∏˚eƒstwa! Lecz aby iÊç pewnà drogà,
jakakolwiek by ona nie by∏a, najwa˚niejsze jest to, aby postawiç Boga na
pierwszym miejscu w ˚yciu, ˚eby postawiç modlitw´ na pierwszym miejscu, ˚ebyÊcie zaczynali wasz dzieƒ modlitwà i modlitwà go koƒczyli. Jest rzeczà pewnà, ˚e ma∏˚eƒstwo, w którym nie
ma modlitwy, nie potrwa zbyt d∏ugo. Jest
puste. Tam, gdzie jest mi∏oÊç, tam jest
wszystko. Ale jednà rzecz trzeba podkreÊliç: mi∏oÊç – tak! Ale jaka mi∏oÊç? Najpierw mi∏oÊç do Boga, nast´pnie mi∏oÊç

do osoby, z którà macie zamieszkaç.
A poza tym, na drodze ˚ycia, nie trzeba
spodziewaç si´ po ma∏˚eƒstwie, ˚e b´dzie
us∏ane ró˚ami, ˚e wszystko pójdzie ∏atwo... Nie! Kiedy przychodzà wyrzeczenia, okazje do drobnej pokuty, zawsze
trzeba ca∏ym sercem ofiarowywaç je Panu Bogu; codziennie dzi´kujcie Panu Bogu za wszystko, co wydarzy∏o si´ w ciàgu dnia. Dlatego mówi´: kochani m∏odzi,
kochani nowo˚eƒcy, nie bójcie si´!
Uczyƒcie Boga najwa˚niejszà osobà
w waszej rodzinie, Królem waszej rodziny, postawcie Go na pierwszym
miejscu, a wtedy On b´dzie wam b∏ogos∏awi∏ – nie tylko was samych, lecz
tak˚e tych wszystkich, którzy b´dà si´
z wami stykaç.
P.: Po Êlubie b´dziesz nadal mieszka∏a w Medziugorju?
Vicka: Zamieszkam kilka kilometrów
stàd, ale sàdz´, ˚e prawie codziennie b´d´ przyje˚d˚aç rano na moje miejsce!
(schody niebieskiego domku). Nie mog´
zmieniaç swojej misji, dobrze wiem
gdzie jest moje miejsce! Moje ma∏˚eƒstwo nic tu nie zmieni.
P.: Co mo˚esz nam powiedzieç o Mario, którego poÊlubisz 26 stycznia?
Vicka: Trudno mi o tym mówiç. ∑àczy nas na pewno jedna rzecz: modlitwa. To cz∏owiek modlitwy. Jest dobrym cz∏owiekiem, pracowitym. Jest
cz∏owiekiem g∏´bokim – to bardzo pi´kne. Ponadto, bardzo dobrze si´ rozumiemy. Naprawd´ ∏àczy nas mi∏oÊç, tak
wi´c potem, stopniowo, b´dziemy budowaç wspólne ˚ycie.
P.: Vicka, skàd m∏oda dziewczyna
ma wiedzieç, którego ch∏opaka wybraç
na m´˚a?
Vicka: No wiesz, przez modlitw´, to
rzecz pewna. Pan Bóg i Matka Bo˚a sà
gotowi udzieliç ci odpowiedzi. JeÊli zapytasz w modlitwie jakie jest twoje powo∏anie, Pan Bóg na pewno ci odpowie.
Musisz mieç du˚o dobrej woli. Ale nie
trzeba si´ spieszyç. Nie zagalopowaç si´
i nie wo∏aç na widok pierwszego z brzegu ch∏opca, który si´ napatoczy: „To jest
ch∏opak dla mnie”. Nie, nie trzeba tak
mówiç! Nale˚y podchodziç do tego spokojnie, modliç si´ i czekaç na czas Pana Boga. Na odpowiedni czas. Trzeba
byç cierpliwym i czekaç, a˚ ON, Bóg,
przyÊle ci odpowiednià osob´. CierpliwoÊç jest tu bardzo wa˚na. Wszyscy mamy tendencj´ do tego, ˚eby traciç cierpliwoÊç, za bardzo si´ spieszymy, a potem, kiedy pope∏nimy pomy∏k´, mówi-
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my: „Panie Bo˚e, za co? Ten m´˚czyzna
naprawd´ nie by∏ dla mnie”. Z pewnoÊcià, on nie by∏ dla ciebie, ale trzeba by∏o zachowaç cierpliwoÊç. Bez cierpliwoÊci i bez modlitwy nic si´ nie mo˚e udaç.
Dzisiaj powinniÊmy byç o wiele bardziej
cierpliwi, otwarci, aby odpowiedzieç na
to, czego pragnie Pan Bóg.
JeÊli ta czy inna osoba obawia si´
zmieniç swe ˚ycie i mówi do siebie:
„Och, jest mi du˚o lepiej w samotnoÊci”, wówczas gromadzi w sobie l´k.
Nie! Najpierw trzeba uwolniç si´ od
wszystkiego, co niepokoi nas w g∏´bi
nas samych, a wtedy b´dziemy mogli
czyniç to, czego chce Pan Bóg. Nie mo˚emy prosiç o jakàÊ ∏ask´ i powiedzieç:
„Panie Bo˚e, udziel mi tej ∏aski” jeÊli
jest w nas jakaÊ blokada wewn´trzna; ta
∏aska nigdy nie przyjdzie do nas, gdy˚
nie jesteÊmy jeszcze gotowi jej przyjàç
w naszym wn´trzu. Pan Bóg da∏ nam
wolnoÊç, da∏ nam równie˚ dobrà wol´,
tak wi´c powinniÊmy wyzwoliç si´
z naszych blokad. Potem, to zale˚y od
nas czy b´dziemy wolni, czy te˚ nie.
Jest w nas wszystkich sk∏onnoÊç do tego, ˚eby mówiç: „Panie Bo˚e – t´dy,
Panie Bo˚e – tamt´dy, Panie Bo˚e zrób
to i tamto”... Bóg dzia∏a, z ca∏à pewnoÊcià! Ale ja sama musz´ mu du˚o pomagaç i piel´gnowaç wol´. Powinnam mówiç: „Chc´ tego, wi´c robi´ to”.
P.: Vicka, czy pyta∏aÊ Matk´ Bo˚à co
sàdzi o twoim zamà˚pójÊciu?
Vicka: Widzisz, jestem taka sama, jak
wszyscy inni. Pan Bóg da∏ mi mo˚liwoÊç wyboru. Musz´ wybraç ca∏ym sercem. To by∏oby zbyt wygodne, gdyby
Matka Bo˚a mówi∏a nam: „Zrób to,
zrób tamto „. Nie, Ona nie stosuje takich Êrodków. Pan Bóg da∏ nam wszystkim przeogromne dary, abyÊmy mogli
zrozumieç w nas samych co ma dla nas
w rezerwie. (Vicka nie pyta∏a Gospy
o swoje zamà˚pójÊcie, gdy˚, jak sama
mówi: „Nigdy nie zadaj´ jej pytaƒ, które dotyczà mnie samej”.)
P.: Vicka, dla wielu osób konsekrowanych ˚yjàcych w celibacie stanowisz

w Medziugorju jak gdyby pewien
„wzór”. Teraz widzà one, ˚e wychodzisz za mà˚, czy chcia∏abyÊ im coÊ powiedzieç?
Vicka: Widzisz, przez tych 20 lat, Pan
Bóg wzywa∏ mnie, bym by∏a narz´dziem
w Jego r´ku w∏aÊnie w taki sposób (jako
osoba niezam´˚na). JeÊli by∏am dla tych
ludzi „wzorem”, nic si´ dziÊ nie zmienia!
Nie widz´ ró˚nicy! JeÊli bierze si´ kogoÊ
za wzór, trzeba równie˚ pozwoliç mu, by
odpowiedzia∏ na Bo˚e wezwanie. JeÊli
Bóg chce teraz wezwaç mnie do ˚ycia
rodzinnego, do Êwi´toÊci w rodzinie, to
dlatego ˚e Bóg chce w∏aÊnie takiego
wzoru, a ja powinnam odpowiedzieç na
to wezwanie. W naszym ˚yciu nie powinniÊmy oglàdaç si´ na to, co robià inni
wokó∏ nas, tylko patrzeç na nas samych
i w nas samych odnajdowaç to, do czego
wzywa nas Bóg. Przez 20 lat wzywa∏
mnie do takiego ˚ycia, a teraz wzywa
mnie do czego innego, i mam Mu za to
dzi´kowaç. Musz´ odpowiedzieç Mu
tak˚e i w tej cz´Êci mego ˚ycia. Dzisiaj
Bóg potrzebuje przyk∏adu dobrych rodzin, a myÊl´, ˚e Matka NajÊwi´tsza
chce teraz uczyniç ze mnie w∏aÊnie taki
przyk∏ad. Przyk∏ad, Êwiadectwo, którego
Pan Bóg od nas oczekuje, mo˚na odnale˝ç nie przyglàdajàc si´ innym, tylko
ws∏uchujàc si´ w osobiste wezwanie
Boga skierowane do ka˚dego z nas indywidualnie. Oto Êwiadectwo, które
mo˚emy dawaç! Nie powinniÊmy szukaç
naszej osobistej satysfakcji, ani robiç tego, co nam si´ podoba. Nie, trzeba naprawd´ robiç to, czego od nas chce Bóg.
Czasami jesteÊmy bardzo przywiàzani
do tego, co nam si´ podoba, a za ma∏o
patrzymy na to, co podoba si´ Panu Bogu. I tak mo˚e nam minàç ca∏e nasze ˚ycie, czas ucieknie nam pomi´dzy palcami i w ostatniej chwili spostrze˚emy, ˚e
pope∏niliÊmy b∏àd. Czas minà∏, a myÊmy
nic nie zrobili. Ale to w∏aÊnie dziÊ Pan
Bóg daje ci oczy serca, oczy duszy, abyÊ
móg∏ widzieç i byÊ nie traci∏ czasu. Ten
czas to jest czas ∏aski, lecz jest to czas dokonywania wyborów i z ka˚dym dniem
musimy byç coraz bardziej stanowczy
idàc drogà, którà wybieramy.

Za∏o˚yç rodzin´
w Sercu Maryi
Spotkaç jà z mikrofonem w r´ce, zawsze gotowà do t∏umaczenia s∏ów braci
franciszkanów a zw∏aszcza o. Slavko
by∏o rzeczà normalnà.

Milona Habsburg, niemka z pochodzenia, przez wiele lat by∏a do dyspozycji Gospy s∏u˚àc swojà znajomoÊcià
wielu j´zyków jak te˚ pos∏ugujàc pielgrzymom. Jej sposób bycia skromny
i dyskretny, prosty, zwyk∏y, sprawia∏, ˚e
wszyscy przy niej czuli si´ swobodnie.
SpotkaliÊmy jà ponownie w Medziugorju dokàd przyby∏a jeszcze raz, aby
relacjonowaç m∏odym Francuzom Festiwal M∏odzie˚y.
Obecnie jednak ˚ycie jej zmieni∏o si´
gdy˚ w mi´dzyczasie Milona zosta∏a
˚onà i matkà. Zrozumia∏a, jak sama
opowiada w wywiadzie , ˚e jej powo∏aniem jest ˚ycie kontemplacyjne w Êwiecie i prze˚ywanie w rodzinie daru poÊwi´cenia si´.
Milono, jakie by∏o twoje doÊwiadczenie ˚ycia w tym miejscu ∏aski?
W Medziugorju prze˚y∏am fantastycznà szko∏´ ˚ycia u boku o. Slavko,
w latach 1985-1996 (rok w którym definitywnie opuÊci∏am Medziugorje).
Odpowiada∏am na wszystkie listy, ale
przede wszystkim pomaga∏am w t∏umaczeniach cztery do pi´ciu godzin dziennie, a kiedy bywa∏o zbyt du˚o grup –
∏àczyliÊmy dwie grupy j´zykowe razem. O. Slavko mówi∏ po niemiecku,
a ja t∏umaczy∏am na angielski, lub mówi∏ po w∏osku a ja t∏umaczy∏am na
francuski... Pó˝niej asystowa∏am
w osobistych spotkaniach, w podró˚ach, w sumie praca ta zajmowa∏a mnie
od 9 rano do wieczora, kiedy t∏umaczy∏am modlitwy i rozwa˚amia przewidziane w parafialnym programie.
Ale to by∏a najmilsza i najl˚ejsza praca, powiedzia∏abym, ˚e to nie by∏a ju˚
praca, to stawa∏o si´ modlitwà. Przebywa∏am tutaj równie˚ w czasie wojny,
modlàc si´ i poszczàc z lud˝mi z Hercegowiny. Chwile naprawd´ cenne, których nigdy nie zapomn´.
W tej szkole pozna∏am prawdziwy
sens ˚ycia, a przede wszystkim naby∏am
umiej´tnoÊci rozkoszowania si´ upodobaniem bycia w Sercu Matki NajÊwi´tszej. To Ona pozwoli∏a mi wejÊç do
swojej Rodziny, do Âwi´tej Rodziny
i odkry∏am jak Ona w niej ˚yje, jak patrzy na ma∏˚eƒstwo, jak wzywa nas do
zaznania g∏´bokich radoÊci mi∏oÊci rodzinnej prze˚ywanej w Bogu.
Czy wtedy ju˚ rozwa˚a∏aÊ myÊl o zamà˚pójÊciu?
W sercu pojmowa∏am ca∏e pi´kno powo∏ania do ma∏˚eƒstwa, ale po g∏owie
chodzi∏a mi od dawna myÊl poÊwi´ce-
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nia si´ we wspólnocie. Powoli odkry∏am jednak, ˚e poÊwi´cenia dokona∏abym mimo wszystko tak w zakonie, jak
i poza nim, i ˚e nie ma tak wyra˝nego
rozró˚nienia mi´dzy owymi dwoma
stanami. Matka Bo˚a da∏a mi to do zrozumienia. WyjaÊni∏a, ˚e powinniÊmy
sk∏aniaç si´ ku kontemplacji, ˚yjàc
w Êwiecie. To powo∏anie dotyczy
wszystkich; jest powo∏aniem samej
Matki Bo˚ej. I to zmienia Êwiat, to
stwarza nowy Êwiat, bowiem sprawia,
˚e nieustannie ˚yjemy w obecnoÊci Boga i spostrzegamy, ˚e Bóg o˚ywia∏by
wszystko co czynimy. Taka jest przysz∏oÊç Êwiata je˚eli tego zabraknie nast´pne pokolenie nie b´dzie mia∏o ziemi, na której mog∏oby wzrastaç. Zabraknie pod∏o˚a, Matka Bo˚a przygotowuje tu gleb´ dla tych, którzy nadejdà.
Dla mnie pi´knà sprawà by∏o odkrycie, ˚e Bóg nie ˚yje tylko w „klasztorach”, ale wsz´dzie. Mamy to uznaç
i ˚yç jak Maryja wiarà naszego Ojca
Stworzyciela, przez odkupienie Syna,
w Duchu Âwi´tym. Jest to rzeczywistoÊç, która tutaj ˚yje. Jest to szko∏a Maryi, bo Ona tak ˚y∏a. Jestem przekonana,
˚e tryumf Niepokalanego Serca Maryi
nastàpi, kiedy Jezus b´dzie móg∏ byç
Królem w pe∏ni swej zbawczej dzia∏alnoÊci. Kiedy Bóg b´dzie przyj´ty wsz´dzie jako Ojciec, kiedy my, ˚ywe czasy
Ducha Âwi´tego staniemy si´ w ka˚dej
chwili dnia adoracjà i chwa∏à. Wówczas
b´dziemy jak Maryja.
Co spowodowa∏o u Ciebie takà refleksj´?
Zrozumia∏am, ˚e by∏o to „wezwanie”
i tak oto postanowi∏am naraziç si´ na
„niebezpieczeƒstwo w Êwiecie”, wyjechawszy z Medziugorja na rok przed
poznaniem tego, który mia∏ zostaç moim m´˚em. Nie rozwa˚a∏am jednak
jeszcze myÊli o ma∏˚eƒstwie, przeczuwa∏am intuicyjnie jego oznaki, lecz dotàd patrzy∏am na ma∏˚eƒstwo z odrobinà l´ku. Wydawa∏o mi si´ kondycjà
zbyt ciasnà, ograniczajàcà i troch´ nudnà jako droga. W przesz∏oÊci spotka∏am
mi´dzy innymi wielu ˚onatych m´˚czyzn, którzy niedobrze na mnie patrzyli; szukali tego czego nie powinni byli
szukaç. Czu∏am w sobie upokorzenie
˚ony pozostajàcej w domu, mo˚e patrzy∏am na nià te˚ z odrobinà wy˚szoÊci,
gdy˚ on w tym momencie wola∏ mnie.
Owa atmosfera cudzo∏óstwa powodowa∏a u mnie ból serca, ból g∏owy, ból
˚o∏àdka, napawa∏a mnie strachem, po-

wiedzia∏am zdecydowane „nie” ma∏˚eƒstwu. Dlatego powiedzia∏am sobie:
nie wychodz´ za mà˚.
Ale na tym nie koniec...?
Nie, bowiem coÊ we mnie nie dawa∏o mi spokoju. Posz∏am do ma∏ego koÊció∏ka franciszkaƒskiego, blisko mojego domu w Monachium i powiedzia∏am otwarcie Êw. Antoniemu: „Pos∏uchaj, jeÊli taki cz∏owiek istnieje na ziemi, powierzam go tobie, powierzam go
tobie, chroƒ go i spraw, aby sta∏ si´ taki, jaki powinien byç. Ja nic nie wiem,
nie znam go......”. Ten krok da∏ mi
spokój duchowy, powierzy∏am wszystko Êw. Antoniemu. Wróci∏am do Medziugorja.
W lipcu 1993r. czu∏am, ˚e spotka
mnie jakaÊ niespodzianka i zdecydowa∏am si´ na rodzaj wewn´trznych rekolekcji w towarzystwie Êw. Franciszka; maleƒka figurka i ja w ciszy mojego domu.
Pewnego dnia podszed∏ do mnie znajomy: „CzeÊç, oto Charlie, a oto Milona, Milona, to jest Charlie!” W tamtym
momencie zobaczy∏am uÊmiech tego
wysokiego, m∏odego Francuza, który
tak nieoczekiwanie zosta∏ mi przedstawiony i w tej samej chwili zobaczy∏am
jego serce. Nie patrzy∏am na niego, ale
na jego „obudzone” serce. Nie wiedzia∏am, ˚e we mnie wówczas coÊ ˚y∏o tak
g∏´boko. Odczu∏am to pierwszy raz. By∏
wiosenny wietrzyk... Pozdrowi∏am i posz∏am swojà drogà, nie wiedzàc, ˚e moja nowenna i oczekiwanie niespodzianki ju˚ si´ spe∏ni∏o!
Czy intuicyjnie wiedzia∏aÊ, ˚e to on
b´dzie m´˚em, którego Pan Bóg ci
przeznaczy∏?
Ale˚ skàd!... By∏ m∏odszy od mnie,
niedawno odkry∏ Boga i... jak wszyscy
na poczàtku chcia∏ byç mo˚liwie najbli˚ej Boga, myÊla∏ wi´c o kap∏aƒstwie.
Szuka∏ mnie bo potrzebowa∏ duchowych rad...
ÂwiadomoÊç pierwszego spotkania
by∏a we mnie jeszcze ˚ywa, ale nie
chcia∏am byç zakochana w „dzieciaku”, który chcia∏ byç ksi´dzem. Na
pewno nie by∏o to poÊwi´cenie, jakiego
goràco pragn´∏am. Jednak serce wiedzia∏o wi´cej ni˚ g∏owa, wi´c zgodzi∏am si´ na wspólnà modlitw´. CoÊ zupe∏nie nowego zdarzy∏o si´ w moim
˚yciu. Odkry∏am, ˚e o wiele wspanialej
by∏o modliç si´ razem. Nie nawyk∏am
do tego, by∏am zawsze sama. Zauwa˚y∏am, ˚e kiedy modli∏am si´ z nim by-

∏o to coÊ wi´kszego, pe∏niejszego, absolutnego.
Czy on te˚ zosta∏ w Medziugorju?
Nie, postanowiliÊmy jechaç do Francji i spróbowaç iÊç razem. Ale ja nie
wiedzia∏am, co zrobiç z „boy
friend’em”, jak post´powaç z zakochanym ch∏opcem, zapomnia∏am o tych
rzeczach. By∏o to totalne odkrycie
dziewczynki chocia˚ czu∏am si´ ju˚ starà w moich 35 latach.
Na kursie dla narzeczonych nauczono
mnie, czym jest naprawd´ ma∏˚eƒstwo.
Powiedziano mi, ˚e Jezus owszem chroni zwiàzek, ale ˚e to On sam jest centrum, bowiem On, Pan jest bezpieczeƒstwem ka˚dej drogi, On jest ska∏à.
Pewnego dnia us∏ysza∏am od spowiednika: „czy wiesz dlaczego do Êlubu
pójdziesz w bia∏ej sukni?” Wydawa∏o
mi si´ to oczywiste, symbol dziewictwa
itd. „Nie. Dlatego, ˚e jesteÊ ma∏˚onkà
Chrystusa!”
Zmieni∏o mi si´ wszystko. Wesz∏abym do koÊcio∏a w sukni ma∏˚onki
Chrystusa, reprezentujàc KoÊció∏ ∏àczàcy si´ z Jezusem. To On jest Przeczysty,
a ja ma∏˚onka w bieli, bowiem poÊlubiam Przeczystego. Nie jest to wi´c stan
fizyczny, ale pe∏nia ˚ycia, w której Bóg
pisze o Sobie. Nie ba∏am si´ ju˚ wi´cej,
zaczyna∏am prze˚ywaç wspania∏e rzeczywistoÊci Boskie i religijne w totalnej
prostocie.
Nadszed∏ wi´c dzieƒ Êlubu?
Tak, nadszed∏, chocia˚ musieliÊmy
przejÊç przez ró˚ne cierpienia. Jednak˚e
realnoÊç wiecznoÊci by∏a tak pi´kna, tak
przewy˚szajàca ludzkà, ˚e nauczy∏am
si´ kochaç t´ drog´ jako dar Bo˚y. Ja
i Charles ˚yliÊmy tà ÊwiadomoÊcià
z wdzi´cznoÊcià, akceptujàc naszà nieudolnoÊç i nasze ograniczenia.
A pó˝niej przysz∏a Klara–Maria
wspania∏a dziewczynka, majàca dzisiaj
dwa i pó∏ roku, która nie tylko daje mi
radoÊç, ale pomaga mi w moim codziennym nawracaniu. Có˚ wi´cej powiedzieç? Wiem tylko, ˚e kiedy jest si´
z NajÊwi´tszà Bo˚à Rodzicielkà znikajà
wszystkie problemy i Bo˚e ˚ycie objawia si´ w ca∏ej swej pi´knoÊci.
Przekona∏am si´, ˚e jeÊli przyjmujemy Matk´, przyjmujemy Ojca, przyjmujemy Brata, a zatem stajemy si´ rodzinà. Wówczas akceptujemy siebie
a uzdolnienie do bycia rodzinà staje si´
pokojem. Wszystko to przechodzi przez
Serce Maryi.
s. Stefania
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Zosta∏ poÊwi´cony nowy sztandar
dla parafii Êw. Jakuba w Medziugorju.
Jakie jest znaczenie sztandaru parafialnego? Jeden z obrazów opisujàcych KoÊció∏ to obraz wojska, które naÊladujàc
Chrystusa duchowo walczy ze z∏em.
W tej walce wojownicy Chrystusa stojà
pod sztandarem Chrystusa i naÊladujà Go
w Jego zwyci´skiej misji Zbawienia.
Wszystkie parafie katolickie majà swego
Êwi´tego patrona, szczególnego or´downika przed Bogiem. Patronem parafii
Medziugorje jest Êw. Jakub, który równoczeÊnie jest patronem pielgrzymów
poniewa˚ sam by∏ równie˚ pielgrzymem.
Nowy sztandar parafii obrazowo wyra˚a
naszà decyzj´ o naÊladowaniu Chrystusa
pod sztandarem, na którym z jednej strony widzimy pielgrzyma, cz∏owieka modlitwy i pokory, cz∏owieka Bo˚ego,
a z drugiej koÊció∏ parafialny w Medziugorju, który na ca∏ym Êwiecie sta∏ si´
symbolem modlitwy i pokoju...
Nowy sztandar by∏ niesiony na Êwi´to
Êw. B∏a˚eja patrona miasta Dubrownika
w czasie tradycyjnej uroczystej procesji, która gromadzi w Dubrowniku licznych pielgrzymów z miasta i okolicy.
Na Êwi´to Êw. B∏a˚eja parafia Medziugorje organizuje tradycyjnà pielgrzymk´ do Dubrownika, a w tym roku pod
nowym sztandarem pielgrzymowa∏o
100 parafian z parafii Medziugorja.
IX spotkanie dla osób prowadzàcych
centra pokoju, organizatorów pielgrzymek i pomocy humanitarnej, odby∏o si´
od 17 – 21.02.02r., na temat: „Módlcie
si´, módlcie si´, módlcie si´...”. W czasie
pi´ciu dni uczestnicy razem rozwa˚ali
wyk∏ady, które wyg∏osili o. Ivan Dugand˚iç i o. Ivan Landeka, wymieniali wzajemne doÊwiadczenia i modlili si´. Spotkania te sà niezwykle wa˚ne dla osób,
które przyje˚d˚ajà do Medziugorja, jak
i dla tych, którzy pracujà na miejscu
w Medziugorju. W spotkaniu uczestniczy∏o oko∏o 170 uczestników z 20 krajów.
Tak jak w ka˚dym roku uczestnicy podpisali wspólny komunikat, który opublikujemy w nast´pnym numerze.

Kàcik wydawniczy
W zwiàzku z trwajàcym Wielkim Postem przedstawiamy „Drog´ Krzy˚owà” na Kri˚evac napisanà przez o. Slavko. Ze wzgl´du na okolicznoÊci Êmierci

o. Slavko wybraliÊmy opis XIV stacji.
Rozwa˚my w jaki sposób Ojciec rozmyÊla∏ t´ stacj´, przy której sam odda∏ ducha Bogu. Chciejmy us∏yszeç jeszcze raz
jego modlitwy.
o. Slavko Barbariç
Droga Krzy˚owa
Z Jezusem i Maryjà
ku Golgocie
i Zmartwychwstaniu

Drogi Przyjacielu!
Ta broszura b´dzie dla ciebie pomocà, ilekroç b´dziesz chcia∏ byç blisko
cierpiàcego Jezusa oraz Maryi, która
jako Matka cierpia∏a ca∏à Jego m´k´.
Cierpia∏a tak˚e po Jego Êmierci, a˚ do
zmartwychwstania.
Dla nas, ludzi pielgrzymujàcych,
otoczonych ka˚dego dnia cierpieniem, uwik∏anych w codzienne sprawy
oraz cierpienia Êwiata, jest dobrà i po˚ytecznà rzeczà byç blisko Jezusa i Maryi.
Wspólnie cierpiàc udowodnili Oni, ˚e
cierpienie mo˚e przemieniç si´ w nowe
˚ycie, podobnie jak ka˚dy krzy˚ i upadek mogà przekszta∏ciç si´ w zmartwychwstanie.
Teksty Pisma Âwi´tego, or´dzia Matki Bo˚ej oraz krótkie rozmyÊlania i modlitwy pomogà ci wejÊç w tajemnic´ bólu, abyÊ uzyska∏ pewnoÊç, ˚e nie jesteÊ
sam w cierpieniu. W∏aÊnie tak, jak Maryja nie opuÊci∏a Jezusa nawet w najci´˚szych chwilach, tak On – Jej Syn,
i Ona sama nie opuszczà ciebie.
W pe∏niejszym poznaniu cierpienia
Chrystusa i NajÊwi´tszej Maryi, pomogà ci stacje Drogi Krzy˚owej ustawione
na drodze prowadzàcej na gór´ Kri˚evac, wykonane z mi∏oÊcià przez Carmelo Puzzolo. Osobiste doÊwiadczenie
obecnoÊci Matki Bo˚ej (jakiego rze˝biarz dozna∏ w Medziugorju) natchn´∏o
go, by wykonujàc kolejne p∏askorze˝by
stacji Drogi Krzy˚owej, ukazaç na ka˚dej z nich postaç Maryi. AbyÊ tak˚e i ty
móg∏ uczestniczyç w doÊwiadczeniu artysty i w ∏atwy sposób odkryç poziom
jego duchowego zaanga˚owania, zamieÊciliÊmy w tej broszurce jego opisy
do ka˚dej ze stacji. Ta niezmienna obecnoÊç postaci Maryi symbolizuje Jej
udzia∏ w ca∏ej agonii kalwaryjskiej.
JeÊli odprawiasz Drog´ Krzy˚owà
wchodzàc na Kri˚evac, to najpierw
przed modlitwà, przyjrzyj si´ w ciszy

postaciom poszczególnych stacji. JeÊli
odprawiasz Drog´ Krzy˚owà w innym
miejscu to z pewnoÊcià pomogà ci zamieszczone fotografie stacji.
Powierzajàc ci t´ broszurk´ pragn´,
aby pomog∏a ci byç u boku cierpiàcego Odkupiciela i Jego zbola∏ej Matki,
naszej Wspó∏odkupicielki.
Zanim przystàpisz do modlitwy zauwa˚, ˚e rozwa˚ajàc m´k´ Chrystusa
i cierpienia Jego Matki, pozwalasz:
– aby mi∏oÊç okazana przez Jezusa
w Jego m´ce dotkn´∏a nasze cierpienia
i przeobrazi∏a je w mi∏oÊç;
– aby ufnoÊç Chrystusa podczas Jego
m´ki przemieni∏a naszà nieufnoÊç i odnowi∏a w nas nadziej´;
– aby jednoÊç Maryi z Jezusem
w cierpieniu uzdrowi∏a wszystkie nasze
upadki i podzia∏y;
– aby Boskie przebaczenie, dane nam
w chwili Êmierci, skruszy∏o nasze serca
i uczyni∏o je gotowymi na przebaczenie
i pojednanie;
– aby wo∏anie Boga-Cz∏owieka wiszàcego na Krzy˚u skierowa∏o g∏´bi´
naszej istoty na dobro i mi∏oÊç;
– aby cierpienie zniesione przez Boga
przybli˚y∏o nas z mi∏oÊcià do osób cierpiàcych na Êwiecie;
– aby gorycz prze˚yta przez Jezusa
przemieni∏a wszystkie nasze gorycze
w radoÊç z wype∏nienia woli Ojca;
– aby Êmierç na Krzy˚u Boga-Cz∏owieka przemieni∏a wszystkie nasze
Êmierci w nowe ˚ycie zmartwychwstania;
– aby wiernoÊç w cierpieniu okazana przez Maryj´ uleczy∏a nasze niewiernoÊci;
– aby z∏oÊç ludzka okazana jako odpowied˝ na Boskà dobroç sta∏a si´ dla
nas upomnieniem, ˚e nale˚y unikaç
ka˚dego z∏a;
– aby Jej odwaga podnios∏a nas z naszej nieÊmia∏oÊci i skrytoÊci;
– aby nienawiÊç ludzka by∏a dla nas
przestrogà przed folgowaniem swoim
nami´tnoÊciom.
RozmyÊlanie m´ki Chrystusa i bólu
Maryi nie oznacza nic innego, jak tylko mo˚liwoÊç spotkania cz∏owieka
z Bogiem i uwielbienia Boga przez odnowienie cz∏owieka.
A wi´c wa˚ne jest aby:
– znale˝ç czas dla cierpiàcych, poniewa˚ na codzieƒ poÊpiech nie pozwala
nam dostrzec osób, które cierpià;
– byç cierpliwym, gdy˚ nasze rany nie
mogà zostaç uleczone poÊpiesznie;
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– byç czujnym, aby nie naraziç si´ na
ryzyko przejÊcia oboj´tnie obok cierpiàcego.
JeÊli naprawd´ nie znajdziesz wystarczajàco du˚o czasu, we˝ co najmniej jeden z tekstów, które sà ci proponowane
i pozwól, aby ich mocne or´dzie przenikn´∏o g∏´boko w twoje serce.
Niech Bóg sprawi, abyÊ przez spotkanie Cierpiàcych: Jezusa i Maryi, poczu∏
si´ odnowiony. Niech twoje serce nape∏ni si´ pokojem i b´dzie gotowe mi∏owaç i przebaczaç, abyÊ zosta∏ uzdrowiony na duchu i ciele.

Modlitwa wst´pna
Jezusie i Maryjo wyruszam z wami
w drog´, towarzyszàc Wam na drodze
Krzy˚a. Pragn´ w ten sposób pokazaç
Wam mojà mi∏oÊç i przywiàzanie. Poznaj´, ˚e kiedy byliÊcie pogrà˚eni
w cierpieniu cz´sto by∏em daleko od
Was; równie˚ s∏owami i czynami ci´˚ko obra˚a∏em i rani∏em wasze serca
wpierw jednak rani∏em serca moich
braci i sióstr.
Za ka˚dym razem kiedy by∏em egoistà, wynios∏ym, obel˚ywym, fa∏szywym, za ka˚dym razem kiedy obcià˚a∏em innych, albo nie chcia∏em si´ podzieliç z innymi moimi dobrami, rani∏em Ciebie Jezu i Maryj´, poniewa˚
ka˚dy z nas, o Jezu, jest Twoim bratem, Twojà siostrà, Twoim synem,
Twoim stworzeniem.
Jezu i Maryjo ˚a∏uj´ za ca∏e z∏o, które spowodowa∏em; w ten sposób b´d´
w stanie naÊladowaç was w cierpieniu.
Przyjmijcie mnie do wspólnoty cierpienia, poniewa˚ tak˚e i ja – z moimi
cierpieniami i ranami, które nosz´ –
pragn´ braç udzia∏ w ocaleniu moim
i ca∏ego Êwiata.
Za waszym przyk∏adem o Jezu i Maryjo przyjmuj´ mojà Drog´ Krzy˚owà
i razem z Wami pragn´ wspó∏dzia∏aç
w odkupieniu Êwiata

Stacja XIV
Jezu, Twoi przyjaciele sk∏adajà Ci´
do grobu.
Zimna i ci´˚ka bry∏a grobu panuje
nad scenà pochowania. Maryja stoi
pierwsza przed wejÊciem i w ciemnoÊci
wydaje si´ Swojà matczynà czu∏oÊcià
rozjaÊniaç oblicze Jezusa. Wszystko
spowite jest klimatem bolesnego wspó∏czucia. Uczniowie p∏aczà przy wejÊciu
do grobu, tylko Jan obserwuje.
z Biblii – (Iz 53, 9-12).

– K∏aniamy Ci si´ Panie Jezu Chryste
i b∏ogos∏awimy Ciebie;
– ˚eÊ przez Krzy˚ swój i m´k´ swojà
Êwiat odkupiç raczy∏.
Jezu, wczeÊniej obchodzono si´
z Tobà w sposób nieludzki, dopiero
gest pochowania by∏ wreszcie ludzkim i przyjacielskim odruchem. Odeszli ci, którzy bili i nosili nienawiÊç
w sercu. Wokó∏ Ciebie znajduje si´
Twoja Matka, Maryja, kilku uczniów
i Twój wybrany aposto∏ Jan wraz
z przyjació∏mi. Twoja Matka ma jeszcze si∏´, aby okazaç Ci czu∏oÊç i wielkie uwielbienie. Z mi∏oÊcià
i wdzi´cznoÊcià zosta∏eÊ Jezu, z∏o˚ony w grobie. Ból i pustka sà oczywiste, ale mi∏oÊç jest silniejsza, wszystko zniesie.
Jezu, Panie mój, prosz´ Ci´, teraz
za tymi, którzy umrà tego dnia.
Spraw niech odejdà pojednani z Tobà
i otrzymajà godny pogrzeb. Prosz´
Ci´ Jezu, za tymi, którzy umierajà
w nieludzkich warunkach, opuszczeni, odepchni´ci, samotni; za tymi,
którzy umierajà na ulicach, w wypadkach lub miejscach pracy nieoczekiwanie i znienacka. Prosz´ Ci´, w sposób szczególny za tymi, którzy zabijajà i za ich ofiary. Tylko Ty mo˚esz
rozjaÊniç ich pomroki, aby w ich
ostatnim czynie zwyci´˚y∏a mi∏oÊci.
Prosz´ Ci´, za matkami, ojcami i lekarzami, którzy zabijajà niewinne
dzieci. Prosz´ Ci´, za tymi, z powodu
których jeszcze dzisiaj te niewinne
istoty odejdà od nas – przyjmij je do
Twego Królestwa. Nie b´dà mia∏y pogrzebu, ani nie b´dà wspominane,
lecz Twoja mi∏oÊç zapisuje je na zawsze w ksi´dze ˚ycia.
Or´dzie – (3 VII 1986).
– Dzi´kujemy Ci, o Maryjo, i b∏ogos∏awimy Ciebie.
– ˚eÊ swoim cierpieniem wspó∏pracowa∏a nad naszym zbawieniem.
O Maryjo, Matko Jezusa odprowadzi∏aÊ Twego Syna a˚ do grobu: wydaje mi si´, ˚e Twoje oblicze rozjaÊnia
panujàce tam ciemnoÊci. Bàd˝ blisko
tych, którzy dzisiaj w jakikolwiek
sposób, w jakimkolwiek miejscu oddadzà ducha Bogu. Niech Twoja mi∏oÊç oÊwieci ostatnie chwile ich ˚ycia,
ul˚yj w bólu cierpiàcym, bàd˝ zaproszeniem do wzbudzenia ˚alu, do pojednania dla tych wszystkich, którzy
perfidnie i rozpaczliwie zabijajà innych lub odbierajà sobie ˚ycie.

Serwis Rodzinny
„Szukajcie dobra a nie z∏a, abyÊcie
˚yli! Wtedy Bóg Zast´pów b´dzie
z wami” – Am 5,14.

Harry Potter i kamieƒ
filozoficzny..... u szyi
Âwi´ty Pawe∏ w LiÊcie do Tymoteusza pisze: „Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie b´dà znosili, ale wed∏ug w∏asnych po˚àdaƒ
b´dà sobie mno˚yli nauczycieli. B´dà
si´ odwracali od s∏uchania prawdy,
a obrócà si´ ku zmyÊlonym opowiadaniom” (2 Tm 4,2-4).
W takich w∏aÊnie czasach ˚yjemy... Dzisiaj autorytetami ˚ycia sà ci,
którzy nimi byç nie powinni. Rzadko
kto zastanawia si´ jakich wzorców
i jakich zachowaƒ uczà nasze dzieci
takie „autorytety”. A sà nimi piosenkarze rockowi, aktorzy i postacie
z popularnych (i cz´sto ma∏owartoÊciowych) seriali telewizyjnych –
a ostatnio pokemony czy os∏awiony
Harry Potter.
Dlaczego dzieci, które godzinami
tkwià przed telewizorem i czytajà
raczej niewiele, nagle zacz´∏y z zapa∏em czytaç opas∏e tomy powieÊci
o Harrym Potterze? Dlaczego organizuje si´ w szko∏ach konkursy czytelnicze o Harrym Potterze? Dlaczego ta
w∏aÊnie ksià˚ka wprowadzana jest jako lektura do szkó∏, podczas gdy zdarza si´, ˚e dzieci nie znajà kanonu literatury polskiej? Dlaczego na film
o Harrym Potterze gremialnie prowadzane sà do kin ca∏e klasy i szko∏y?
Co sprawia, ˚e ksià˚ka ta rozchodzi
si´ w milionach egzemplarzy na ca∏ym Êwiecie? Dlaczego nagle, jak na
komend´, dzieci we wszystkich praktycznie krajach Êwiata zaczynajà interesowaç si´ ksià˚kami o Harrym Potterze, a przy okazji wszystkim, co
wià˚e si´ z jego postacià, nie wykluczajàc – rzecz jasna – magii, która
stanowi podstawowe „tworzywo literackie” tej˚e powieÊci? Te i inne pytania cisnà si´ na usta na widok swoistego szaleƒstwa, które nazwano
„potteromanià”.
Nie wàtpi´, ˚e rodzice, którzy prowadzili swe pociechy o pó∏nocy do
kin czy ksi´garƒ, czynili to z mi∏oÊci
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do dzieci, lecz zastanówmy si´ nad
tym, jakie treÊci przekazuje „Harry
Potter” i czego w∏aÊciwie uczy.
W pierwszym tomie, który doczeka∏
si´ ju˚ ekranizacji, „Harry Potter
i kamieƒ filozoficzny”, dowiadujemy
si´, ˚e g∏ówny bohater straci∏ rodziców w wypadku samochodowym i jako sierota wychowuje si´ u krewnych,
którzy bardzo ˝le go traktujà. Majàc
11 lat Potter dowiaduje si´, ˚e jego rodzice zostali zamordowani przez z∏ego czarownika, lorda Voldemorta.
Ch∏opiec w cudowny sposób prze˚y∏
ten zamach, jednak na czole pozosta∏a mu blizna w kszta∏cie pioruna. Dowiaduje si´ równie˚, ˚e posiada nadzwyczajne zdolnoÊci, zostaje zaproszony do szko∏y magii i zaczyna tam
pobieraç stosowne nauki. Wraz
z dwójkà przyjació∏ prze˚ywa mnóstwo pasjonujàcych i niebezpiecznych przygód. Wartka akcja, b∏yskotliwe dialogi, atmosfera nadzwyczajnoÊci, trzymajàce w napi´ciu opisy
wydarzeƒ – wszystko to sprawia, ˚e
powieÊç czyta si´ dobrze. Bohaterowie powieÊci sà jakby obrazem dzisiejszych nastolatków, prze˚ywajà
podobne konflikty i przyja˝nie. Czytelnik mo˚e odnieÊç wra˚enie, ˚e
w ich Êwiecie odnajduje swe codzienne ˚ycie, a przez to, w jakimÊ stopniu,
identyfikuje si´ z nimi. Nie by∏oby
w tym nic niepokojàcego, gdyby nie
fakt, ˚e autorka przenios∏a Êwiat magii i czarów do zupe∏nie normalnej
szko∏y. By∏aby to bowiem zupe∏nie
normalna szko∏a, gdyby nie specyfika
nauczanych w niej przedmiotów
i zdobywanej tam „wiedzy”. W szkole magii i czarodziejstwa potrzebne sà
nast´pujàce podr´czniki: „Standardowa ksi´ga zakl´ç, Dzieje magii, Teoria magii, Wprowadzenie do transmutacji” – itd. Po co si´ uczyç matematyki czy geografii – niech si´ tego
uczà bezu˚yteczni mugole. Tak, poniewa˚ Êwiat czarodziei i magicznej
szko∏y Hogwart przeciwstawia si´ ledwie tolerowanemu Êwiatu tzw. „mugoli”, to znaczy ludzi, którzy nie interesujà si´ magià, a nawet w nià nie
wierzà. Mugole sà ˝li, bez serca, dwulicowi, ob∏udni, ˚a∏oÊni, w przeciwieƒstwie do ludzi wtajemniczonych
w magi´, którzy sà niezwykli, dysponujà najró˚niejszymi zdolnoÊciami
i umiej´tnoÊciami. Âwiat mugoli jest
beznadziejnie bezbarwny, w porów-

naniu do Êwiata magii, w którym ciàgle dziejà si´ bardzo ciekawe rzeczy.
Wszyscy bez wyjàtku mugole stojà na
straconych pozycjach.
Tak naprawd´ g∏ównà osià powieÊci nie sà codzienne problemy nastolatków, lecz w∏aÊnie tajemniczoÊç
i niezwyk∏oÊç magii, jak równie˚
nadzwyczajne mo˚liwoÊci, które
otwierajà si´ przed jej adeptami.
Oto wypowied˝ pewnego dziesi´ciolatka, który wyciàgnà∏ takie oto
wnioski z lektury: „Ksià˚ka o Harrym Potterze jest fajna, bo uczy magii. Pokazuje, jak mo˚na zdobyç w∏adz´ nad lud˝mi, u˚ywajàc magii.
Chcia∏bym zrobiç kurs czarów cruciatus, ˚eby zadaç ból mojemu nauczycielowi, który postawi∏ mi z∏y
stopieƒ”. Podobne myÊli mia∏ Harry:
„(...) i wyobrazi∏ sobie, ˚e Snape’owi
(znienawidzonemu nauczycielowi),
wydarzy∏y si´ okropne rzeczy (...)
gdyby tylko wiedzia∏ jak funkcjonuje
przekleƒstwo Cruciatus (...) wtedy
rzuci∏by Snape’a na plecy, aby drga∏
i wierci∏ si´ jak ten pajàk”. Zresztà,
przekleƒstwo takie faktycznie istnieje i stosowane jest w magii. Autorka, pani Rowling, w rozmowie
przeprowadzonej z dziennikarzem
BBC w pa˝dzierniku 1999 r. powiedzia∏a: „W tej ksià˚ce sà w∏aÊnie takie rzeczy, poniewa˚ podj´∏am Êwiadomà decyzj´ zaraz od samego poczàtku, ˚e b´d´ pisaç o kimÊ z∏ym
i nie b´d´ o tym k∏amaç”. Twierdzi
wprawdzie, ˚e to tylko fantazja – niemniej jednak, jak si´ okazuje, doskonale zna prawdziwe postacie oraz
histori´ okultyzmu. Na czym wi´c
polega owa „fantazja”, zarówno
w tym przypadku – jak i we wszystkich pozosta∏ych miejscach, gdzie
opisywane sà, z podr´cznikowà dok∏adnoÊcià, szczegó∏y rzeczywiÊcie
istniejàcych rytua∏ów magicznych?
Przedmiotem kszta∏cenia w szkole
Hogwata nie jest prawda, dobro
i pi´kno, lecz raczej brzydota, zemsta
i k∏amstwo.
Harry’ego Pottera nie da si´ porównaç z klasycznymi bajkami, które zawsze majà jakàÊ wartoÊç wychowawczà, w których dobro jest zawsze wynagradzane, a z∏o pi´tnowane i karane. „Dobro” i „z∏o” sà tu ca∏kowicie
przewartoÊciowane. Owszem, mówi
si´ o walce dobra ze z∏em, ale odkàd
to uprawianie magii jest dobre?

W praktyce „dobry” Harry walczy ze
z∏ym Lordem Voldemortem. Harry
i jego przyjaciele uczà si´ wielu rodzajów czarów. Pani Rowling iÊcie
po mistrzowsku opisuje jak ludzie sà
zmieniani w zwierz´ta i odwrotnie,
jak mo˚na staç si´ niewidzialnym,
itp. Jednak czary to nie tylko „niewinna” gra. W szkole dzieci uczà si´
z ksià˚ek straszliwych czarów, pozwalajàcych ujarzmiaç ludzi, zadawaç im nieograniczone cierpienia
a tak˚e przekleƒstwa, które koƒczy
si´ Êmiercià ofiary. Wyst´puje
w ksià˚ce postaç nauczyciela obrony
przed czarnà magià, o którym w∏aÊciwie nie wiadomo, czy odegra dobrà
czy z∏à rol´ w ˚yciu Harry’ego i wcale nie jest jednoznacznie dobry.
Przypomnijmy opini´ ks. Gabriela Amortha, Êwiatowej s∏awy egzorcysty, na temat Harry’ego Pottera.
Ksiàdz Amorth jako przewodniczàcy
Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia
Egzorcystów i oficjalny egzorcysta
diecezji rzymskiej, ma prawo wypowiadaç si´ na temat magii. Otó˚,
uzna∏ on, ˚e ksià˚ki o Harrym Potterze sà naprawd´ niebezpieczne.
W wywiadzie dla w∏oskiej agencji
prasowej ANSA stwierdzi∏ on, ˚e „za
goràczkà potteromanii kryje si´ podpis króla ciemnoÊci, czyli diab∏a”.
JednoczeÊnie ostrzeg∏ rodziców
przed serià ksià˚ek o Potterze, zwracajàc uwag´, ˚e wprowadzajà mi´dzy
innymi rozró˚nienie mi´dzy magià
„bia∏à” i „czarnà”. Jak podkreÊli∏
ks. Amorth, jest to rozró˚nienie fa∏szywe, albowiem magia zawsze „jest
sztukà szataƒskà”. W swych ksià˚kach, pisanych z pozycji egzorcysty,
ks. Amorth wykazuje, ˚e wiele przejawów dzia∏ania diabelskiego, z op´taniem w∏àcznie, stwierdzono wÊród
osób, które mia∏y do czynienia rzekomo z tzw. bia∏à magià wierzàc, ˚e nie
jest ona czymÊ z∏ym ani nie prowadzi
do podporzàdkowania si´ si∏om z∏a.
Gdyby ktoÊ mia∏ jakiekolwiek wàtpliwoÊci: nie ma czarnej i bia∏ej magii.
Istnieje tylko czarna magia w bia∏ym p∏aszczyku.
W ksià˚kach o Harrym Potterze
ukazany jest Êwiat czarów i magii, akceptowany jako coÊ normalnego,
wr´cz podziwiany jako coÊ fascynujàcego. Lecz to nie wszystko... Harry
Potter to coÊ wi´cej ni˚ niewinna rozrywka, poniewa˚ magia towarzyszy
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ludzkoÊci od zarania dziejów. Jest ona
zawsze wyrazem ba∏wochwalstwa,
co jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Musimy jasno
i wyra˝nie powiedzieç, ˚e gdyby magia i czary nie istnia∏y, Bóg nie przestrzega∏by nas przed nimi tyle razy na
kartach Pisma Âwi´tego. Po co mia∏by zakazywaç ludziom czegoÊ, co jest
fikcjà, co nie istnieje... Tymczasem
w Biblii znajdujemy bardzo kategoryczne zakazy: „Nie b´dziecie uprawiaç wró˚biarstwa, nie b´dziecie
uprawiaç czarów, nie b´dziecie si´
zwracaç do wywo∏ujàcych duchy ani
do wró˚bitów, nie b´dziecie zasi´gaç
ich rady, aby nie splugawiç si´ przez
nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz” (Pwt
18, 10-11; 2 Krl 17, 17; Iz 47, 10-15;
Dz 8, 11; 13, 13; Ap 18, 23; 21, 8).
Âwi´ty Pawe∏, w katalogu grzechów
wymienia: nierzàd, nieczystoÊç,
uprawianie ba∏wochwalstwa, czary,
itp. „Co do nich, zapowiadam wam:
ci którzy si´ takich rzeczy dopuszczajà, królestwa Bo˚ego nie odziedziczà”
(Gal 5). Magia nie jest niewinnà zabawà. Nie zapominajmy o tym!
Gdyby ktoÊ zatrzyma∏ si´ na 1 tomie, stwierdzi∏by, ˚e w zasadzie nie
ma tam nic gro˝nego. A wystarczy
si´gnàç po drugi tom, by przekonaç
si´, ˚e tam nasila si´ ohyda i z∏o.
W trzecim tomie jest tego jeszcze
wi´cej, natomiast w czwartym tomie,
znajdziemy kulminacyjny punkt,
gdzie opisany jest rytua∏ satanistyczny, w sposób budzàcy niesmak, odraz´, obrzydzenie.. Je˚eli to ma kszta∏towaç wyobra˝ni´ – to zastanówmy
si´: w jakim kierunku? Ma∏o tego!
Pani Rowling mówi, ˚e ma powstaç
7 tomów. W jednym z wywiadów
stwierdza: „Nie mog´ teraz niczego
zdradziç, lecz mog´ powiedzieç, ˚e
kolejne ksià˚ki b´dà stawa∏y si´ coraz
mroczniejsze”. Zatem, je˚eli w IV tomie jest tak odra˚ajàca i mroczna scena jak rytua∏ satanistyczny, to czego
mo˚na si´ spodziewaç po kolejnych
tomach?
Zarówno ksià˚ki jak i film sà bardzo nachalnie lansowane w kampanii
reklamowej osiàgajàcej niebywa∏e
wr´cz rozmiary. Nie sposób jej uniknàç. Na pewno nie uda nam si´
uchroniç dziecka od kontaktu z manià
potteryzmu, mo˚na znale˝ç najdziwniejsze akcesoria nawet w sklepach
spo˚ywczych. Co mo˚emy w takiej

sytuacji zrobiç? Zakaz czytania ksià˚ek przy takiej reklamie nie b´dzie
skuteczny. Najmàdrzejszà strategià
jest przez rozmowy przygotowaç
dziecko t∏umaczàc czym naprawd´
jest magia i w jaki sposób powinien
odnosiç si´ do niej chrzeÊcijanin.
Mo˚na pos∏u˚yç si´ tu, dla zilustrowania prawid∏owej postawy wobec
magii, przyk∏adem m´drców ze
Wschodu, których Êw. Mateusz nazywa magami. Magowie ze Wschodu sà
przedstawicielami narodów pogaƒskich, a tak˚e wszystkich magów
i czarowników. Przybywajàc do Jezusa, oddali Mu pok∏on i z∏o˚yli dary.
Nie zapominajmy, ˚e to magowie pok∏onili si´ Jezusowi, a dziÊ... cz´sto
dzieje si´ odwrotnie: zast´py chrzeÊcijan, cz´sto nieÊwiadomych, ustawiajàcych si´ w kolejki przed gabinetami ró˚nych magów, uzdrawiaczy
i wró˚bitów. Nie wolno nam milczeç,
podczas gdy jawnie propaguje si´
magi´ i czary w gabinetach zawodowych wró˚ek, astrologów, itp. Zainteresowanie magià roÊnie w sposób
zastraszajàcy. Jednak magowie ze
Wschodu dajà nam nadziej´, ˚e z tej
drogi mo˚na i trzeba wróciç do Jezusa. Oddali pok∏on Jezusowi, i to jest
wyrazem ich przemiany i prawdziwej
màdroÊci. Wzywajmy ich pomocy
zawsze, gdy widzimy zagro˚enie
w dzia∏aniach ludzi, którzy przez magi´ i czary usi∏ujà zaw∏adnàç duszami
naszych dzieci.
Wanda
P. S. S∏ysza∏am takà opini´, ˚e poterromania zbierze na Êwiecie (szczególnie w USA) wi´ksze ˚niwo ni˚ zamach na WTC z 11 wrzeÊnia, kiedy
dzieci zacznà wprowadzaç przekleƒstwa i zakl´cia w u˚ycie. Np. kiedy im
si´ nauczyciel nie spodoba, albo sàsiadka, albo nie b´dzie si´ coÊ dzia∏o
po ich myÊli, lub rodzice czegoÊ zabronià. One b´dà mia∏y broƒ.

Od Redakcji
19 marca w koÊciele Êw. Stanis∏awa
BM w Baranówce (Ukraina) i 8 kwietnia
u oo. Kapucynów w Kielcach sprawowana b´dzie ofiara mszy Êw. w intencji o b∏ogos∏awieƒstwo dla Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników „Echa” jak
i samego Dzie∏a.

Pielgrzymka do Medziugorja – 27.04 –
05.05.2002, zg∏oszenia tel. 012/658-13-88
Przepraszamy wszystkich Czytelników
za b∏àd drukarski w ostatnim numerze
„Echo”. Powinno byç: Luty 2002 oraz
or´dzie z 25 stycznia 2002 r.
VII mi´dzynarodowe rekolekcje dla
kap∏anów: „Kap∏an w s∏u˚bie uzdrawiania i uwalniania” odb´dà si´ od 01.07. (rano) do 06.07. (w po∏udnie) 2002 r. Prowadzàcy: don G. Amorth, P. Madre, D. Hession, J. Zovko. Zg∏oszenia: e-mail: lidija.paris@medjugorje.hr, tel/fax +387-36651-988 lub do Redakcji. Koszt = odprawienie pi´ciu intencji mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne u parafian w domach.
Rekolekcje „Post i modlitwa” dla Polaków w Medziugorju w 2002 roku:
26-31 stycznia, 25-30 czerwca,
10-16 sierpnia – zg∏oszenia: 012/ 647-86-23,
03-08 czerwca – zg∏oszenia: 058/ 34-64-500,
14-19 wrzeÊnia – zg∏oszenia 061/ 862-31-96.
Przypominany o odsy∏aniu do Redakcji
tekstu z danymi osobowymi. Wszystkich,
którzy nie dostali gotowego druku prosimy
o kontakt z Redakcjà. W zwiàzku z obawami niektórych czytelników informujemy, ˚e
dane te s∏u˚à wy∏àcznie do wysy∏ania
„Echa”, sà przechowywane w naszym
komputerze i nikomu nie sà udost´pniane.
Dzi´kujemy za zrozumienie. Przyk∏adem
niech b´dzie list: „Ja mam 81-lat jak d∏ugo
b´d´ ˚y∏a chcia∏abym „Echo” otrzymywaç.
Z powa˚aniem Barbara Musio∏”.

„Obud˝ si´, który Êpisz”,
albowiem nie po to Ci´ stworzy∏em,
abyÊ pozosta∏ uwi´ziony w otch∏ani.
Powstaƒ z martwych!
Ja Jestem ˚yciem umar∏ych.
Powstaƒ, jesteÊ dzie∏em moich ràk”.
Drodzy Czytelnicy!
Radujmy si´ z ca∏ym Niebem,
˚e nasz Pan ˚yje!
Alleluja !!!
Redakcja
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