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25 czerwca 2002
– 21 rocznica objawieƒ
Drogie dzieci!
DziÊ modl´ si´ za was i z wami,
aby Duch Âwi´ty wspomaga∏
was i zwi´kszy∏ waszà wiar´,
byÊcie jeszcze bardziej przyj´li
or´dzia, które daj´ wam tutaj,
w tym Êwi´tym miejscu. Kochane dzieci, zrozumcie, ˚e to
jest czas ∏aski dla ka˚dego
z was, a ze mnà, kochane dzieci, jesteÊcie bezpieczni. Pragn´
wszystkich was wprowadziç na
drog´ Êwi´toÊci. ˙yjcie moimi
or´dziami i wprowadzajcie
w ˚ycie ka˚de s∏owo, dane ode
mnie. Niech si´ stanà dla was
drogocenne, gdy˚ pochodzà
z nieba. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Drogocenne s∏owa
Równie˚ i dziÊ, 25 czerwca, gdy Êwi´tujemy 21 rocznic´ objawieƒ Matki Bo˚ej
w Medziugorju, nasza niebieska Matka przekaza∏a nam or´dzie przez widzàcà Mari´ Pavloviç Lunetti.
Matka Bo˚a, Królowa Pokoju, obiecuje
nam swà modlitw´ i modli si´ wraz z nami
do Ducha Âwi´tego, aby umocni∏ naszà wiar´. Tylko w Duchu Âwi´tym mo˚emy wierzyç w Boga. Matka Bo˚a wie, ˚e bez Ducha
Âwi´tego nasza modlitwa jest pusta, bez Ducha nasze ˚ycie staje si´ bezsensowne, bez
Ducha nie mo˚emy byç wierni Bogu ani ludziom, bez Ducha nasze koÊcio∏y zamieniajà
si´ w muzea. Gdy bez Ducha prowadzimy
dialog, to nie mo˚emy si´ zaprzyja˝niç, czytamy ksià˚ki, ale nie zdobywamy przez to
màdroÊci. Bez Ducha Âwi´tego nie ma ˚ycia,
mi∏oÊci, zaufania. Kryzys duchowy jest
prawdziwym problemem naszych czasów
i naszej ziemi. Tylko mocà Ducha Âwi´tego
mo˚emy przybli˚yç si´ do Królowej Pokoju,
która dziÊ mówi do nas. Ducha Âwi´tego nie
mo˚emy wziàç w posiadanie, ale mamy pozwoliç Duchowi Âwi´temu, by On wzià∏
w posiadanie nas. Pan Bóg daje Go tylko
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tym, którzy Go pragnà i szukajà. Dzi´ki Duchowi poznajemy Boga, siebie samych, oraz
Êwiat. Modliç si´ o Ducha Âwi´tego to dla
nas niewygodne, poniewa˚ wychodzi na jaw
powierzchownoÊç naszej wiary w Jezusa,
okazuje si´ jak wielkà osobliwoÊcià jest dla
nas Duch, o którym mówi nam Jezus i jak
bardzo daleko jest pokój, którym chcà nas
obdarzyç Jezus i Maryja. Rzec by mo˚na:
„nie módl si´ o Ducha Âwi´tego, jeÊli chcesz,
˚eby wszystko zosta∏o tak jak by∏o”.
Duch Âwi´ty jest tam, gdzie jest Maryja.
Wiemy o tym, dzi´ki s∏owom anio∏a Gabriela:
Duch Âwi´ty zstàpi na Ciebie i moc Najwy˚szego os∏oni Ci´ (∑k 1,35), jak równie˚ dzi´ki
s∏owom, które Jezus skierowa∏ do Aposto∏ów,
kiedy powiedzia∏, aby zostali w mieÊcie czekajàc na obiecanego Ducha. Maryja wraz
z Aposto∏ami trwa∏a na modlitwie i oczekiwa∏a Ducha, którego obieca∏ Jezus. Z Maryjà jesteÊmy bezpieczni, tak zapewnia nas w swym
or´dziu. Poniewa˚ kto kocha Jezusa, pokocha
równie˚ Maryj´, kto modli si´ do Maryi, zostanie doprowadzony do Jezusa.
Czas KoÊcio∏a jest czasem Ducha Âwi´tego, jest czasem Maryi Matki KoÊcio∏a. Ona
pod krzy˚em sta∏a si´ Matkà KoÊcio∏a. Przyjmujàc Êwi´tego Jana z ràk Jezusa, przyjmuje
ka˚dego z nas. Jezus mówi z krzy˚a: „wykona∏o si´”, kiedy powierzy∏ Jana Maryi a Maryj´ Janowi, tak jakby chcia∏ powiedzieç, ˚e
owo macierzyƒstwo Maryi jest w planie Bo˚ym dla zbawienia Êwiata. Tak, jak gospodarz
domu, który wyje˚d˚ajàc z domu, zwo∏uje
swoje dzieci, ˚eby im powiedzieç: „Pod mojà
nieobecnoÊç, s∏uchajcie matki. Czyƒcie
wszystko, co ona wam powie”. Istotà or´dzi
Maryi sà owe s∏owa, które wypowiedzia∏a
w Kanie Galilejskiej: „Czyƒcie wszystko, cokolwiek wam powie”.
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Dzi´kujemy Ci Maryjo, poniewa˚ nie
opuszczasz nas. Prosz´ Ci´, prowad˝ nas drogà Êwi´toÊci i niech Twoje or´dzia b´dà dla
nas Êwiat∏em na tym ∏ez padole, abyÊmy mogli wraz z Tobà radoÊnie ˚yç Twymi or´dziami, a˚ do mety naszego ˚ycia, gdzie b´dziesz
na nas czeka∏a.
Chcia∏bym pomodliç si´ do Królowej Pokoju s∏owami Dzi´kczynienia, którymi Ojciec Slavko modli∏ si´ w 15. rocznic´ objawieƒ Matki Bo˚ej: Pragn´ Ci dziÊ podzi´kowaç, o Maryjo, za ka˚de Twoje przyjÊcie.
Dzi´kuj´ za ka˚de or´dzie, za ka˚de s∏owo,
a szczególnie za to, ˚e nazywasz nas Twoimi
kochanymi dzieçmi. Dzi´kuj´ Ci, poniewa˚
mog´ wierzyç, ˚e jesteÊmy Ci bliscy i ˚e nas
kochasz. Dzi´kuj´ Ci za to, ˚e kaza∏aÊ nam
modliç si´, byÊmy mogli zrozumieç Twojà
mi∏oÊç i p∏akaç z radoÊci. Dzi´kuj´ Ci, bo powiedzia∏aÊ, ˚e jesteÊmy dla Ciebie wa˚ni i ˚e
bez nas nie mo˚esz nic uczyniç. Moja dusza
na Twoim wzgórzu Podbrdo Êpiewa pieÊƒ
dzi´kczynnà i b∏ogos∏awi wraz z Tobà Pana,
który pos∏a∏ Ci´ do nas. Moja dusza raduje
si´ wraz ze Êwi´tà El˚bietà, z ca∏à parafià
i z wszystkimi pielgrzymami. B∏ogos∏awi´
Ci´ wraz ze wszystkimi, którzy pojednali si´
z Bogiem na spowiedzi. B∏ogos∏awi´ Ci´
wraz ze wszystkimi grupami modlitewnymi,
abyÊ uczy∏a nas modlitwy. B∏ogos∏awi´ Ci´
ze wszystkimi widzàcymi i ich rodzinami.
B∏ogos∏awi´ Ci´ ze wszystkimi rodzinami,
które Ci´ przyj´∏y i ˚yjà w pokoju. B∏ogos∏awi´ Ci´ za to wszystko co Bóg sprawi przez
Ciebie. Z Tobà modl´ si´ do Pana, aby Twoje Niepokalane Serce zosta∏o uwielbione
w Êwiecie i da∏o Êwiatu pokój. Niech b´dzie
b∏ogos∏awiony Pan Bóg Wszechmogàcy, teraz i zawsze. Amen.
o. Ljubo Kutroviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
„Jestem z wami...”
W licznych swych or´dziach Królowa Pokoju ze szczególnym naciskiem
podkreÊla, ˚e jest z nami w tych czasach ∏aski: „Drogie dzieci... jestem
z wami tutaj, aby prowadziç was po nowej drodze, ku nowemu ˚yciu”
(25.10.92). Tak w∏aÊnie brzmi pierwsze i najwa˚niejsze or´dzie, jakie
w Medziugorju Maryja kieruje do
Êwiata: Matka Bo˚a w szczególny sposób kroczy dzisiaj u boku swych dzieci:
„Moje serce Êledzi uwa˚nie wasze kroki” – 25.12.86r. ObecnoÊç na Êwiecie
Królowej Pokoju jest wielkim darem
∏aski p∏ynàcym z litoÊciwej mi∏oÊci Ojca, który pragnie „uczyniç wszystko nowe” (Ap 21, 5), poprzez T´, „co lÊni
przed pielgrzymujàcym ludem Bo˚ym
jako znak pewnej nadziei i pocieszenia,
dopóki nie nadejdzie dzieƒ Pana” (L.
G.- 68). Maryja potwierdza to: „Dzi´ki
dobroci i mi∏oÊci Boga Stwórcy, tak˚e
i ja jestem z wami jako dar” –
25.10.95r. i jeszcze: „Bóg z mi∏oÊci do
cz∏owieka pos∏a∏ mnie mi´dzy was, aby
ukazaç wam drog´ zbawienia, drog´
mi∏oÊci” – 25.04.95r.
Echem tych przepe∏nionych proroczà ∏askà s∏ów, zdaje si´ byç natchniona nauka obecnego papie˚a: „W tych
czasach oczekiwania, Maryja poprzez
t´ samà wiar´, która uczyni∏a jà b∏ogos∏awionà... jest obecna w misji KoÊcio∏a, obecna w dziele KoÊcio∏a, który zaprowadza na Êwiecie Królestwo Jej Syna. ObecnoÊç Maryi wyra˚a si´ dzisiaj
na ró˚ne sposoby...” („Redemptoris
Mater” Nr 28).
W∏aÊnie w tych czasach, obok wyra˝nie rosnàcej pot´gi si∏ ciemnoÊci, widaç
te˚ dzia∏anie niezwyk∏ej si∏y ∏aski, jaka
z p∏onàcego ˝ród∏a mi∏oÊci NajÊwi´tszej Trójcy sp∏ywa na Êwiat poprzez
T´, która jest Jej Arkà i doskona∏ym
Przybytkiem. ∑aska ta promieniuje
bezpoÊrednio z g∏´bi tajemnicy Wcielenia, jako bijàce serce ca∏ego dzie∏a zbawienia. Odwiecznym zamiarem Boga
jest bowiem, aby dar Emanuela – Boga
z nami, Stwórcy wszechÊwiata, który
zbli˚a si´ do cz∏owieka, by przywróciç
go do pe∏ni ˚ycia, dokonywa∏ si´ poprzez pokornà pos∏ug´ Maryi, powo∏anej do ciàg∏ego odradzania nadprzyrodzonego ˚ycia S∏owa Bo˚ego w du-

szach swoich dzieci. Nauka KoÊcio∏a
wyra˝nie stwierdza: „Wspó∏pracowa∏a
Ona w szczególny sposób w dziele Zbawiciela... odnawiajàc nadprzyrodzone
˚ycie ludzkiej duszy. Dlatego sta∏a si´
dla nas Matkà ∏aski” (L. G.-61).
Niezwyk∏a obecnoÊç Maryi na
Êwiecie w tych czasach, kiedy wielkie
znaki zdajà si´ oznajmiaç, ˚e bliskie
jest ostateczne wype∏nienie si´ dzie∏a
zbawienia, zapowiedzianego w Ksi´dze Apokalipsy, „Miasto Âwi´te – Jeruzalem Nowe ujrza∏em zst´pujàce
z Nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica dla m´˚a swojego zdobna”
(Ap 21, 2), wpisuje si´ w sam Êrodek
wielkiej kosmicznej walki mi´dzy
„Niewiastà obleczonà w s∏oƒce” (Ap
12) a wielkim smokiem, „od poczàtku
ojcem k∏amstwa i zabójcà” (J 8, 44),
który „dzisiaj bardziej ni˚ kiedykolwiek,... chce ukazaç Êwiatu swe niegodziwe oblicze, aby jak najwi´kszà liczb´ ludzi pociàgnàç na drog´ Êmierci
i grzechu” – 25.09.91r.
W rozstrzygajàcym starciu dzieci
Êwiat∏a z si∏ami ciemnoÊci, jakie zarysowuje si´ dzisiaj wyra˝niej ni˚ kiedykolwiek, jest Ona z nami w sposób
szczególny, aby nas chroniç i prowadziç ku pe∏nemu i ostatecznemu zwyci´stwu swego Niepokalanego Serca,
zapowiedzianemu ju˚ w Fatimie: „Jestem z wami... i prosz´ Boga, aby was
obroni∏” – 25.02.92r., „... aby przy waszej pomocy zrealizowaç to, co pragn´
zrealizowaç poprzez tajemnice, które
rozpocz´∏am w Fatimie. Wzywam was,
drogie dzieci, abyÊcie teraz poj´li wa˚noÊç mojego przyjÊcia i powag´ sytuacji. Pragn´ ratowaç wszystkie dusze
i przekazaç je Bogu” – 25.08.91r.
Matka Bo˚a zach´ca nas równie˚,
abyÊmy rozpoznali i udaremnili podst´pne plany szatana, który zmierza do
wprowadzenia zam´tu w sercach poprzez przyçmienie ich zdolnoÊci osàdu,
chcàc sk∏oniç je do zlekcewa˚enia
wielkiego daru Jej szczególnej obecnoÊci wÊród ludzi i sprowadziç jà w ten
sposób do dwuznacznej kategorii innych prywatnych kultów i drugorz´dnych zjawisk, ca∏kowicie zaprzeczajàc
jej podstawowej wartoÊci, jakà jest epokowa ∏aska dla Êwiata i dla KoÊcio∏a.
„Módlcie si´, abyÊcie mogli pojàç, co
Bóg pragnie wam powiedzieç poprzez
mojà obecnoÊç i poprzez or´dzia, które
wam daj´” – 25.11.91r.; „Dzi´kujcie
Bogu za dar, ˚e mog´ byç z wami, gdy˚,

powiadam, to jest wielka ∏aska” –
25.07.92r.; „Jestem z wami w tych niespokojnych dniach, kiedy szatan chce
zniszczyç wszystko to, co ja i mój Syn
Jezus budujemy... Dlatego, drogie dzieci, módlcie si´, abyÊcie mogli zrozumieç to wszystko, co Bóg przez moje
przyjÊcie daje wam”- 25.09.92r.
Ten niezwyk∏y zamiar zbawienia,
jaki Ojciec ofiaruje Êwiatu dla odrodzenia serc ludzkich i ca∏ego stworzenia, za poÊrednictwem powtórnego
przyj´cia rzeki nowego ˚ycia, wyp∏ywajàcej z paschalnej tajemnicy Chrystusa, dokonuje si´ w tych czasach poprzez bezwarunkowà odpowied˝ na
szczególne wezwanie skierowane za
poÊrednictwem Maryi do zast´pu dzieci, które przed wiekami Bóg wybra∏,
aby uczyniç z nich „towarzyszy Baranka” (Ap. 14), cz´Êç z owych „stu czterdziestu czterech tysi´cy, majàcych imi´
Jego i imi´ Jego Ojca na czo∏ach swoich wypisane” (ib.), tych, „którzy Êpiewajà jakby pieÊƒ nowà przed tronem
Boga” (ib.), swobodnà i radosnà pieÊƒ
dusz w pe∏ni oddanych Bogu poprzez
Niepokalane Serce Maryi.
Do tych, którzy zgodzà si´ bez reszty poÊwi´ciç s∏u˚bie wielkiemu planowi ∏aski i zbawienia dla braci, jaki
w tych czasach Bóg ofiaruje Êwiatu,
kieruje On dziÊ za poÊrednictwem Maryi te same s∏owa, które skierowa∏ niegdyÊ do Moj˚esza na górze Horeb, s∏owa b´dàce pewnà r´kojmià zwyci´stwa nad wszelkimi si∏ami ciemnoÊci:
„Dosyç napatrzy∏em si´ na udr´k´ ludu mego w Egipcie... dosz∏o wo∏anie
synów Izraela do mnie... Id˝ wyprowad˝ lud mój z Egiptu... Ja b´d´ z tobà!” (Wj 3, 7-12).
Królowa Pokoju zapewnia bowiem
dar szczególnej swojej obecnoÊci
przy tych, co szczerym sercem zgodzà
si´ z∏o˚yç ca∏kowità ofiar´ z ˚ycia za
zbawienie braci i wypowiedzà owo
„tak”, którego Ona oczekuje, „aby zanieÊç je Jezusowi, który nape∏ni ich ∏askà” – 25.05.92r. i aby uczyniç zeƒ z∏oty klucz otwierajàcy „bogate w mi∏osierdzie” Serce Ojca, skàd wyp∏ynà
strumienie wody ˚ywej, tak goràco
oczekiwanej przez Êwiat dr´czony brakiem pokoju i prawdziwej mi∏oÊci:
„Drogie dzieci! Wzywam was do
otwarcia si´ na mnie, abyÊcie si´ stali
w moich r´kach narz´dziem dla zbawienia Êwiata”- 25.03.94r.; „... aby pop∏yn´∏y rzekà mi∏oÊci do ludzi przepe∏-
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nionych nienawiÊcià i niepokojem.
Wzywam was, moje dzieci, byÊcie byli
pokojem tam, gdzie jest niepokój i Êwiat∏em tam, gdzie jest ciemnoÊç, aby ka˚de serce mog∏o przyjàç Êwiat∏o i drog´
zbawienia”- 25.02.95r.
ObecnoÊç z nami Maryi mo˚e wi´c
staç si´ w pe∏ni zapowiedzià i piecz´cià
nowej „ery pokoju, na którà Jej Serce
z
niecierpliwoÊcià
oczekuje”25.06.95r., czasu, kiedy wype∏ni si´
dzie∏o Bo˚ego zbawienia na Êwiecie,
a Wspólnota Trójcy Âwi´tej b´dzie
w pe∏ni obecna w sercach i duszach
dzieci, poniewa˚ stanie si´ naprawd´
„Bogiem z nami”, otwierajàc wreszcie
przed ca∏ym Stworzeniem niezmierzone Êwietlane horyzonty, wizj´ którà
koƒczy si´ Apokalipsa: „I ujrza∏em
niebo nowe i ziemi´ nowà, bo pierwsze
niebo i pierwsza ziemia przemin´∏y....
Oto przybytek Boga z lud˝mi! I zamieszka wraz z nimi i b´dà oni Jego ludem, a On b´dzie Bogiem z nimi.
I otrze z ich oczu wszelkà ∏z´, i Êmierci
ju˚ odtàd nie b´dzie. Ani ˚a∏oby, ni
krzyku, ni trudu, bo pierwsze rzeczy
przemin´∏y” – (Ap 21).
Giuseppe Ferraro

Nie przegapmy
wiecznoÊci!
W pierwszym tygodniu lipca w Medziugorju, odb´dà si´ rekolekcje dla
kap∏anów na temat: „Kap∏an w s∏u˚bie
uzdrawiania i uwalniania”. Jednym
z g∏ównych prowadzàcych b´dzie ks.
Gabriele Amorth – egzorcysta diecezji
Rzymskiej. Jak bardzo potrzebne sà takie rekolekcje i spotkania kap∏anów
niech Êwiadczy zamieszczone poni˚ej
Êwiadectwo. Stanis∏aw, autor tego
Êwiadectwa, pisze o zaniku wiary. Po
tym co us∏ysza∏am w koÊciele przed
niedzielnà Mszà Êw. zastanawiam si´,
czy my – lud wierny – wiemy w co
wierzymy, czy w co mamy wierzyç
i jak przekazujemy prawdy naszej wiary? Siedzia∏a przede mnà kobieta, do
której podchodzi∏y wnuki pytajàc
o ró˚ne rzeczy. Msza Êw. jeszcze si´
nie rozpocz´∏a. W o∏tarzu g∏ównym
znajduje si´ du˚y krucyfiks. W pewnym momencie jedno z wnuczàt zapyta∏o babci´: kto to jest i dlaczego wisi?
Babcia odpowiedzia∏a krótko: Pan Jezus, bo ˝li ludzie Go powiesili. Je˚eli na
takim t∏umaczeniu ma si´ opieraç nasza wiara, to daleko nie zajdziemy. Je-

˚eli pokolenie naszych dziadków, nie
zna powodu, dlaczego Jezus wisi na
krzy˚u, nie doÊwiadczy∏o osobiÊcie
Jezusa, to nic dziwnego, ˚e dzieje si´
to, co si´ dzieje. Coraz cz´Êciej zastanawiajà mnie s∏owa Pana Jezusa: „czy
Syn Cz∏owieczy znajdzie wiar´ na ziemi gdy przyjdzie”.

Wspomnienie o Marcie
Aby Jej Êmierç nie pozosta∏a daremna.
Pozna∏em jà w szpitalu psychiatrycznym, w∏aÊnie odwiedzaliÊmy
z ˚onà naszà znajomà Magd´, chorà na
depresj´. Widzia∏em Mart´ wielokrotnie jak snu∏a si´ bez celu po korytarzu,
z twarzà przepe∏nionà wielkim smutkiem, zawsze wpatrzona gdzieÊ na
wprost. KilkanaÊcie dni pó˝niej zobaczy∏em jà na sali le˚àcà na ∏ó˚ku w kaftanie bezpieczeƒstwa – chcia∏a pope∏niç samobójstwo. Pomog∏em jej wstaç
z ∏ó˚ka, tak by∏a os∏abiona. Tak zacz´∏a si´ nasza znajomoÊç, która trwa∏a zaledwie 3 miesiàce. Pó˝niej przeczyta∏em o niej, w karcie wypisu ze szpitala:
Rozpoznanie: Jad∏owstr´t psychiczny /.../ Dane z przebiegu choroby: Pacjentka lat 29, hospitalizowana psychiatrycznie po raz 4-ty. Od 14 roku ˚ycia leczona z powodu zaburzeƒ ∏aknienia... Kilkakrotne próby samobójcze
przez nadu˚ywanie leków, trudna sytuacja rodzinna. Obecnie przyj´ta do
szpitala z wagà 32 kg z objawami niepokoju, l´ku, bezsennoÊci, nie mogàca
jeÊç, wymioty po ka˚dym posi∏ku, myÊli
samobójcze... wymagajàca szczególnego dozoru, nast´pujàca stopniowa, bardzo powoli poprawa stanu psychicznego i somatycznego. Planowana zmiana
miejsca zamieszkania pacjentki po wypisie ze szpitala i jej uniezale˚nienia si´
od rodziny.... Wypisana zgodnie z w∏asnym ˚yczeniem”. Chc´ tu podkreÊliç,
˚e Marta nie by∏a chora psychicznie.
Wkrótce potem jak pozna∏em Mart´,
ze znajomà Krysià poszliÊmy odwiedziç Magd´. Z Martà ju˚ troch´ si´ poznaliÊmy, na tyle, ˚e chcia∏a byç z nami. W Êwietlicy Krysia spyta∏a jà:
„Marto, czy ty si´ modlisz, czy ty
umiesz si´ modliç?”. Marta od razu
spróbowa∏a na g∏os „Ojcze nasz...”
i „ZdrowaÊ Maryjo...”. Wyrecytowa∏a
ca∏e, i wyra˝nie si´ ucieszy∏a, ˚e jeszcze pami´ta. Tak 2,3 razy w tygodniu
odwiedzaliÊmy Magd´ i Mart´. RozmawialiÊmy o Bogu, o przysz∏oÊci, staraliÊmy si´ rozweseliç je. Marta chyba lubi∏a nasze powitania i po˚egnania.

Przytula∏em jà wtedy mocno do siebie,
a ona mówi∏a jak fajnie byç przytulonà,
dzi´kowa∏a. By∏o to tylko krótkie przytulenie, tak ma∏o dawa∏em, a tak wiele
otrzymywa∏em; w smutnych oczach
widzia∏em wdzi´cznoÊç, przytrzymywa∏a mnie tak chwil´ jakby chcia∏a jà
zatrzymaç i oddawa∏a silnym – jak na
nià- uÊciskiem. Dzi´ki znajomym uda∏o
nam si´ za∏atwiç Magdzie – inny szpital, gdzie by∏y lepsze warunki. Marta
zostawa∏a, tak bardzo prosi∏a by jà odwiedzaç, by jej nie zostawiaç samej.
Mama i 2 siostry rzadko do niej przychodzi∏y, prosi∏a o jakàÊ bielizn´ osobistà, ubranie, buty, nic nie mia∏a. ObiecaliÊmy, ˚e nie zostawimy jej samej.
Stan zdrowia Marty nieco si´ poprawia∏. Pewnego razu przed samym wyjazdem do niej, ˚ona wyjàtkowo zadzwoni∏a do szpitala. Okaza∏o si´, ˚e
Marta w∏aÊnie zosta∏a wypisana ze
szpitala na w∏asne ˚àdanie. W ostatniej
chwili lekarka zawróci∏a jà od drzwi
Taxi. PrzyjechaliÊmy po nià i zabraliÊmy do naszego domu. Na nasze pytania odpowiada∏a, ˚e nie mog∏a ju˚ d∏u˚ej wytrzymaç w szpitalu, nie wie dokàd chcia∏a jechaç, do domu wróciç nie
chcia∏a, czegoÊ si´ tam ba∏a. Kilka dni
pó˝niej wymkn´∏o si´ jej, ˚e wtedy uratowaliÊmy jej ˚ycie.
Tak z woli Bo˚ej mieliÊmy w domu
4 dziecko, bo choç mia∏a 29 lat traktowaliÊmy jà jak ma∏e dzieciàtko wymagajàce troskliwej opieki. MieliÊmy zamiar umieÊciç jà w pewnej wspólnocie
chrzeÊcijaƒskiej, ale na razie nie chcia∏a
o niczym nawet s∏yszeç. By∏a tak przera˚ona, pe∏na niepokoju, ˚e bez nas nie
chcia∏a nigdzie wychodziç. ˚ona du˚o
czasu sp´dza∏a przytulajàc jà, trzymajàc
za r´k´. Choç mia∏a skoƒczonà szko∏´
Êrednià i by∏a inteligentna, sama siebie
bardzo nisko ceni∏a, by∏a bezradna
w ˚yciu. Bardzo ba∏a si´ ludzi. Ju˚ na
poczàtku naszej znajomoÊci myÊla∏em,
˚e gdyby pozna∏a ludzi nie oceniajàcych, ale zdolnych okazaç jej serce,
bezinteresownie poÊwi´cajàc jej siebie,
swój czas, mog∏aby uwierzyç w siebie,
wyzdrowieç, nawróciç si´ i prowadziç
dobre, szcz´Êliwe ˚ycie. Gdy wioz∏em
jà do domu, liczyliÊmy na pomoc naszych przyjació∏ i znajomych. I w wi´kszoÊci przypadków nie zawiedliÊmy si´.
Prosi∏em Mart´ by nam zaufa∏a. ObiecaliÊmy jej, ˚e jej pomo˚emy i nigdy nie
zostawimy. Zaufa∏a, ale mia∏a swojà wizj´ dalszego ˚ycia. WykupiliÊmy z re-
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cept lekarstwa, lecz nie chcia∏a ich za˚ywaç, i nie za˚ywa∏a do koƒca swoich
dni. Cieszy∏a si´ z tego, ˚e pierwszy raz
odkàd pami´ta∏a obywa∏a si´ ca∏kowicie bez lekarstw psychotropowych, bez
˚adnych lekarstw. By∏a z tego powodu
bardzo dumna z siebie. Cieszy∏a si´ te˚
z tego, ˚e w nocy wreszcie mo˚e dobrze
spaç. Zach´caliÊmy jà, by mimo wszystko korzysta∏a z pomocy lekarza psychologa. Nie zgadza∏a si´. Zgodzi∏a si´ na
rozmow´ z ksi´dzem, doszliÊmy do tego, ˚e pójdzie do spowiedzi, nie pami´ta∏a kiedy ostatnio by∏a. Ca∏y nast´pny
dzieƒ przygotowywa∏a si´ do sakramentu pokuty. RozmawialiÊmy o mi∏oÊci
Bo˚ej, o przykazaniach, o warunkach
dobrej spowiedzi, modliliÊmy si´
wspólnie. Wieczorem udaliÊmy si´ do
umówionego znajomego ksi´dza. Wyspowiada∏a si´, mówi∏a, ˚e jest jej du˚o l˚ej. Na spowiedzi jednak skoƒczy∏o
si´, ksiàdz nie mia∏ czasu na rozmowy,
mo˚e nie zrozumia∏, ˚e chodzi nam
o coÊ wi´cej? Nast´pnego dnia poszliÊmy na Msz´ Âwi´tà. Przyj´∏a Pana Jezusa, odtàd codziennie przez dwa tygodnie, do ostatniego dnia jej ˚ycia uczestniczyliÊmy we Mszy Êw. i przyst´powaliÊmy do Komunii Êw. Jeszcze raz te˚
przystàpi∏a do sakramentu pokuty.
Marta mia∏a wiele chorób, wycieƒczony organizm, ma∏o jad∏a, a pali∏a
ok. 50 szt. papierosów dziennie. Rozmawia∏em z nià o tym w pierwszym
dniu pobytu u nas, mówi∏em ˚e jest to
zniewolenie, ˚eby zacz´∏a z tym walczyç i prosi∏a Boga o ∏ask´ ca∏kowitego pozbycia si´ na∏ogu. Zaskoczy∏a
mnie jej determinacja. Palàc papierosa
modli∏a si´ o uwolnienie z na∏ogu, nie
wierzy∏a, ˚e w∏asnymi si∏ami tego dokona, wierzy∏a w moc Boga. W drugim
dniu ju˚ prawie normalnie jad∏a i wypali∏a tylko 5 papierosów, w kolejnych
jednak dniach w wyniku narastajàcych
l´ków i pog∏´biania si´ trudnoÊci z jedzeniem wypala∏a coraz wi´cej – ok.
10 szt. Znajome zaproponowa∏y modlitw´ wstawienniczà. PojechaliÊmy
z Martà do koÊcio∏a, w czwórk´ modliliÊmy si´ za nià. Marta równie˚ w∏asnymi s∏owami modli∏a si´ na g∏os, odda∏a si´ ca∏a Jezusowi, odda∏a Mu swojà wol´, uzna∏a za swojego Pana i Zbawiciela. Wspomn´ jeszcze o jednym.
Na poczàtku Krysia spyta∏a: „Marto,
o czym najbardziej marzysz w ˚yciu?”.
Marta marzy∏a najpierw o zdrowiu
i szcz´Êciu dla mamy, sióstr, dopiero

potem pomyÊla∏a o sobie – chcia∏a by
usta∏y l´ki i by∏a zdrowa.
Zastanawia∏y mnie te l´ki. Lekarze
twierdzili, ˚e to normalne przy anoreksji. RozmawialiÊmy z Martà o tym. Nie
by∏y to l´ki z czymkolwiek zwiàzane.
By∏ to raczej paniczny strach pochodzàcy gdzieÊ z zewnàtrz, który pojawia∏
si´ nagle zazwyczaj w godzinach rannych niezale˚nie od tego gdzie przebywa∏a, i ko∏o godzin po∏udniowych nagle ust´powa∏. ∑àczàc to z chwilami
rozpaczy, trwania w przygn´bieniu,
w stanie wyczerpania, z pokusami pope∏nienia samobójstwa wysnu∏em swojà teori´ na temat pochodzenia podobnych l´ków – mog∏y to byç obsesje diabelskie. Mia∏em w tym wzgl´dzie ju˚
niewielkie doÊwiadczenia, ale i si´gnà∏em do odpowiedniej literatury.
Tymczasem z Martà z ka˚dym
dniem by∏o coraz gorzej. Mówi∏a, ˚e
nigdy nie mia∏a tak wielkich l´ków.
Trz´s∏a si´ wtedy ca∏a, buja∏a si´ do
przodu i ty∏u, tak, jak w chorobie sierocej, po twarzy przechodzi∏y skurcze.
˚ona trzyma∏a jà wtedy za r´ce, przytula∏a, modli∏y si´ na ró˚aƒcu dotàd, a˚
wszystko przechodzi∏o. Dopiero wtedy
mog∏a normalnie funkcjonowaç.
W koƒcu by∏em te˚ z nià przed NajÊwi´tszym Sakramentem, gdzie trzymajàc za ramiona modli∏em si´ za nià.
ByliÊmy coraz bardziej bezradni i zrozpaczeni. To by∏y dla mnie straszne dni.
Czu∏em, ˚e jesteÊmy w tej walce osamotnieni. Znikàd nie by∏o pomocy, rady, a im wi´cej by∏o modlitw, tym bardziej wydawa∏o si´, ˚e jest gorzej. Ba∏em si´ jak d∏ugo Marta to wytrzyma,
zach´ca∏em jà jednak do wytrwania,
mówi∏em ˚e wszystko nied∏ugo si´
skoƒczy. Podejrzewa∏em, ˚e z∏y tak
wÊciekle atakuje, bo czuje swój koniec.
Ta myÊl mnie podtrzymywa∏a i tym
usilniej modliliÊmy si´ o pomoc Bo˚à.
Teraz widz´ ile dostawaliÊmy si∏, by to
wszystko znosiç, przy tym normalnie
˚yç, gasiç w zarodku pojawiajàce si´,
jak nigdy dotàd, konflikty mi´dzy mnà
a ˚onà, zachowaç cierpliwoÊç do dzieci, znajdywaç i dla nich czas. Nadal te˚
zajmowaliÊmy si´ le˚àcà w szpitalu
Magdà, która w zasadzie jest bezdomna
i nie ma nikogo bliskiego, kto by si´ nià
zajmowa∏, poza tym nie mieliÊmy pracy, a pieniàdze si´ koƒczy∏y...
Nie znajdujàc pomocy ze strony
kap∏anów, nie mog∏em znale˝ç ksi´dza, który by w to wszystko uwierzy∏,

mia∏ czas i chcia∏ pomodliç si´ nad nià,
sami wieczorem, a raczej w nocy, gdy
dzieci ju˚ spa∏y zacz´liÊmy si´ modliç
nad Martà modlitwami o uwolnienie
i egzorcyzmami prostymi. W rozmowach z nià szuka∏em potwierdzenia, ˚e
jej dolegliwoÊci spowodowane sà dzia∏aniem z∏ego ducha, chcia∏em znale˝ç
przyczyn´ „zara˚enia” si´ z∏ym,
otwarcia si´ na jego dzia∏anie. RozmawialiÊmy o jej ˚yciu. Z ostatnich 10 lat
niewiele pami´ta∏a. L´ki by∏y zawsze,
choç du˚o mniejsze. Troch´ pracowa∏a
opiekujàc si´ kimÊ, ale nie dostawa∏a
za to pieni´dzy, dobrze, ˚e mia∏a co
zjeÊç, a zimà ogrzaç si´. Ich mieszkanie by∏o nie ogrzewane, nie mieli pràdu, gazu, ciep∏ej wody, nie gotowali,
w ogóle drzwi do kuchni zamarz∏y. Nie
mia∏a przyjació∏, niewielu znajomych,
nigdzie prawie nie chodzi∏a. Cz´sto ca∏e godziny i dni sp´dza∏a w swoim „pokoju” – wydzielonym pomieszczeniu
bez okien le˚àc pod kocem ze swoimi
l´kami. W ka˚dym razie nie styka∏a si´
z niczym, co mia∏oby zwiàzek z szatanem; nie mia∏a stycznoÊci z miejscami,
rzeczami lub osobami, na które wywiera wp∏yw z∏y duch: z praktykami okultystycznymi, sektami, bioenergoterapeutami, uzdrowicielami, astrologià,
muzykà, lekturà satanistycznà itp.,
chyba ˚e spowodowane to by∏o ciàg∏ym ˚yciem w stanie grzechów ci´˚kich. Ale w te sprawy nie mog∏em wnikaç. Cofn´liÊmy si´ we wspomnieniach do wczeÊniejszych lat, bo stwierdzi∏a, ˚e l´ki by∏y jeszcze wczeÊniej.
Uczy∏a si´ w liceum, w tym czasie
przebywa∏a w domu dziecka. WczeÊniej? Ojca prawie nie pami´ta, przez
dom przewijali si´ w ró˚nych latach
ró˚ni m´˚czy˝ni. Jak by∏a traktowana?
Nieraz spa∏a w piwnicy na kartonach,
pierwsza musia∏a próbowaç ju˚ nieraz
cuchnàce odpadki jedzenia przynoszone ze Êmietnika przez mam´, stàd
prawdopodobnie dosta∏a jad∏owstr´tu,
by∏a bita przez ojczyma, wspomina∏a
jak bi∏ jà popielniczkà po g∏owie, bi∏a
jà siostra. Nie mia∏a oparcia w nikim,
mama gdy by∏a pod wp∏ywem alkoholu z∏orzeczy∏a jej, jedno ze sformu∏owaƒ, które wspomnia∏a Marta brzmia∏o: „˚ebyÊ zdech∏a...”.
Wiedzia∏em, ˚e ˚yczenie z∏a, odsy∏anie do diab∏a jest przekleƒstwem,
które ten wykorzystuje, a tym bardziej
dokonane przez cz∏onka rodziny, przez
matk´. To jest zaproszenie go. T∏uma-
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czy∏em Marcie, ˚eby modli∏a si´ za mam´, gdy˚ i ona na pewno by∏a przez ludzi poraniona, wykorzystywana, nigdy
nie dozna∏a prawdziwej mi∏oÊci, nie
mia∏a w nikim oparcia, odrzucana, nie
poradzi∏a sobie sama z sobà, wpad∏a
w chorob´ alkoholowà – teraz te˚ jest
zniewolona, wymaga pomocy. Marta
powiedzia∏a, ˚e bardzo kocha swojà
mam´ i siostry. Martwi∏a si´ o nie, mówi∏a ˚e jest potrzebna mamie. RozmawialiÊmy o tym, ˚e gdy wyzdrowieje
wspólnie pomo˚emy im, prosi∏em ˚eby
na razie „tylko” modli∏a si´ za mam´.
Chcia∏em, by na razie zaj´∏a si´ tylko
sobà, gdy˚ wczeÊniej, gdzieÊ przed
koƒcem pierwszego tygodnia pobytu
u nas, Marta poczu∏a si´ na tyle dobrze,
˚e postanowi∏a wróciç do rodziny. OdradzaliÊmy jej, ale spakowa∏a si´ i poprosi∏a o odwiezienie do domu. Wróci∏a do nas na drugi dzieƒ, ca∏a roztrz´siona. Opowiada∏a, ˚e gdy zosta∏a sama
w domu przysz∏y tak wielkie l´ki, ˚e
zdà˚y∏a wziàç tylko to, co mia∏a pod r´kà i przybieg∏a na piechot´ ledwie odnajdujàc drog´. Akurat wróci∏em do
domu i zobaczy∏em jà le˚àcà pod kocem na naszym ∏ó˚ku. By∏a przera˚ona,
ca∏a dr˚a∏a, ˚ona tuli∏a jà, g∏aska∏a i coÊ
tam jej szepta∏a. Pó˝niej powiedzia∏a,
˚e w ich mieszkaniu jest strasznie, nie
mo˚e tam przebywaç sama, u nas jedynie czuje si´ bezpiecznie. Czyta∏em
gdzieÊ, ˚e przekleƒstwa jak i b∏ogos∏awieƒstwa wnikajà jak gdyby w Êciany,
w przedmioty, stàd mo˚e braç si´ ró˚nica w samopoczuciu przebywajàc w ró˚nych pomieszczeniach, a mo˚e mia∏a
z∏e wspomnienia?
Stanis∏aw
cd w nast´pnym numerze

Owoce Medziugorja
Roztropne Panny
W sprawach
Bo˚ych nie ma
stagnacji. Bo˚e
Dzie∏a rozwijajà
si´, nabierajà dynamiki i najcz´Êciej... zaskakujà
cz∏owieka, który
nie ogarniajàc
ca∏oÊci, z ledwoÊcià nadà˚a za

wydarzeniami. Powy˚sze stwierdzenie
mo˚na odnieÊç równie˚ do sytuacji,
w której znalaz∏am si´ wraz z Ewà na
prze∏omie maja i czerwca bie˚àcego roku. Informowa∏yÊmy ju˚ Czytelników
„Echa”, ˚e w marcu tego roku, na trzecich rekolekcjach dla Polaków prowadzonych przez o. Jozo Zovko w Szirokim Brijegu, zostaliÊmy poinformowani
o istnieniu ruchu, zwanego Pobratymstwem Modlitewnym „Nawiedzenie
Êwi´tej El˚biety”. Idea mi´dzynarodowego zbratania modlitewnego wysz∏a od
o. Jozo Zovko, który bezpoÊrednio jest
duchowym opiekunem grupy modlitewnej w Szirokim Brijegu, poÊrednio zaÊ
wszystkich innych grup w ca∏ym Êwiecie. Istot´ tego ruchu stanowi tworzenie
si´ wzajemnych mi´dzynarodowych relacji osobowych poprzez codziennà modlitw´ drugà Tajemnicà radosnà Ró˚aƒca Âwi´tego w intencji konkretnej osoby
z zagranicy, oraz tworzenie si´ grup modlitewnych, ˚yjàcych pog∏´bionym ˚yciem modlitewnym w ka˚dym z poszczególnych krajów. Grupy te majà
zbieraç si´ w ka˚dy czwartek na Eucharystii, Adoracji, odmawianiu Ró˚aƒca
i rozwa˚aniu ostatniego or´dzia Matki
Bo˚ej z Medziugorja.
Polacy, zw∏aszcza zaÊ ci, którzy
pragnà ˚yç wed∏ug or´dzi Matki Bo˚ej z Medziugorja, jako dziewiàta z kolei nacja, za naszym skromnym poÊrednictwem, zostali zaproszeni do udzia∏u
w tego rodzaju modlitwie. Ma to byç
odpowied˝ na wezwanie Maryi: módlcie si´ codziennie, módlcie si´ sercem,
módlcie si´ razem. Pierwsi ch´tni rodacy ju˚ w marcu z∏o˚yli stosownà deklaracj´ do banku danych, prowadzonego
przez Sanijel´ Matkoviç w Szirokim
Brijegu. Z∏o˚ono ich zaledwie 12, poniewa˚... zabrak∏o formularzy. Szczególnym „zbiegiem okolicznoÊci” by∏y
dni skupienia w Krakowie dwóch kolejnych grup osób uczestniczàcych
w rekolekcjach u o. Jozo. Niezale˚nie
od siebie, zebra∏y si´ one w Krakowie
w tym roku. By∏a wi´c okazja do przekazania informacji o Pobratymstwie na
ca∏à niemal Polsk´. Nast´pne zg∏oszenia stopniowo zacz´∏y nap∏ywaç do
polskiego banku, po opublikowaniu artyku∏u w „Echu” nr 172.
Od 1993 roku, uczestnicy ruchu Pobratymstwo z BoÊni i Hercegowiny,
z Chorwacji, oraz przedstawiciele poszczególnych krajów zbierajà si´ 31
maja, w Âwi´to Nawiedzenia NajÊwi´t-

szej Maryi Panny na wspólnej modlitwie w Szirokim Brijegu i w Medziugorju. Nazwano to spotkanie Dorocznym Zlotem Modlitewnym. Obie
z Ewà sàdzi∏yÊmy, ˚e na ten Zlot, my
Polacy, dotrzemy dopiero w przysz∏ym
roku. Tymczasem ju˚ od kwietnia z Szirokiego Brijegu zacz´∏y nap∏ywaç goràce zaproszenia i zach´ta, abyÊmy koniecznie, ju˚ w tym roku uczestniczyli
w dorocznym Zlocie. Korespondencja
sz∏a jedna za drugà i naprawd´ trudno
by∏o oprzeç si´ wra˚eniu, ˚e jest to
przynaglajàce wezwanie. Nie by∏o technicznych mo˚liwoÊci aby zebraç grup´,
ba, nie by∏o na poczàtku ˚adnych innych mo˚liwoÊci ˚eby tam móg∏ dotrzeç
choçby jeden przedstawiciel z Polski.
Z Szirokiego Brijegu jednak nadal s∏ano
zapewnienia o modlitwie i goràcym pragnieniu spotkania si´ z nami.
I sta∏o si´! To co niemo˚liwe. sta∏o
si´ mo˚liwym! Po ró˚nych perypetiach
zebra∏a si´ czwórka ch´tnych: Ewa i ja
z Krakowa, Leszek z Lublina i Irena
z Ostro∏´ki. Bez wi´kszych trudnoÊci
dotarliÊmy na czas do Szirokiego Brijegu. Na miejscu zastaliÊmy oko∏o 700
Chorwatów z Rijeki, Dubrownika, Zadaru, Zagrzebia i innych miejscowoÊci
oraz przedstawicieli W∏och, Niemiec,
Austrii i Irlandii. Dwudniowy program
modlitewny obejmowa∏: 2 Msz´ Êwi´te,
Adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu
i wspólny Ró˚aniec na Podbrdo. Na
pierwszej Mszy Êwi´tej jako dar o∏tarza
z∏o˚yliÊmy ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Cz´stochowskiej. O. Jozo
przyjà∏ ten dar z wyra˝nym wzruszeniem. W modlitwie wiernych w j´zyku
polskim prosiliÊmy Boga o dar duchowej przemiany dla narodu polskiego,
otwarcie si´ na s∏owa Ewangelii, s∏owa
Ojca Âwi´tego i or´dzia Matki Bo˚ej
z Medziugorja.
Wszystkie modlitwy, kazania i rozwa˚ania ró˚aƒcowe prowadzi∏ osobiÊcie o. Jozo. Jego s∏owa tchn´∏y wielkà
nadziejà i przypomnieniem, ˚e wcià˚
na podobieƒstwo ewangelicznych
roztropnych panien mamy trwaç na
modlitwie w wyczekiwaniu na Oblubieƒca. Owo oczekiwanie powinno byç
wype∏nione konkretnymi dzia∏aniami,
na które ukierunkowujà nas s∏owa or´dzi Matki Bo˚ej. Mamy wi´c byç:
Êwiat∏em tego Êwiata i solà tej ziemi,
mi∏osiernymi r´koma wyciàgni´tymi
dla potrzebujàcych i pocieszeniem dla
zn´kanych i zagubionych. Mamy
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w praktyce realizowaç to, co zawiera
tajemnica Nawiedzenia – nieÊç Chrystusa swoim bli˝nim, ˚yç w Prawdzie,
wskazywaç Drog´ i afirmowaç ˚ycie.
W ciàgu tych dwu dni mieliÊmy okazj´ poznaç si´ bli˚ej z pobratymcami
podczas dwóch wspólnych obiadów wydanych dla ponad 700 osób. Jeden obiad
spo˚ywaliÊmy w podcieniach i we wn´trzach Instytutu Âwi´tej Rodziny w Szirokim Brijegu, a drugi w niezwyk∏ej scenerii nowopowsta∏ej Wspólnoty Dwóch
Serc w Medziugorju. By∏y pieÊni i muzyka, by∏y smaczne posi∏ki, by∏y wspólne zdj´cia, jak w najlepszej rodzinie. O.
Jozo b∏ogos∏awiàc wszystkich obecnych po ostatniej Mszy Êwi´tej w koÊciele Êw. Jakuba w Medziugorju wyrazi∏ wielkà radoÊç z powodu do∏àczenia
do tej rodziny przedstawicieli narodu,
z którego wywodzi si´ Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II. „Mam nadziej´, ˚e za rok
spotkamy si´ w jeszcze wi´kszym gronie” – powiedzia∏. My te˚ ˚ywimy takà
nadziej´. Przypominam, ˚e imiennà deklaracj´ o wstàpienie do Modlitewnego
Ruchu Pobratymstwo, wraz z adresem
i numerem telefonu nale˚y przesy∏aç na
adres Echa Królowej Pokoju. ˚ycz´
wam Âwiat∏a Ducha Âwi´tego w podj´ciu decyzji i konsekwencji w wype∏nieniu próÊb Matki NajÊwi´tszej.
Wasz sprawozdawca
–Zofia Oczkowska

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Ojciec Jozo: Êladami Jana Chrzciciela. Przez ca∏e lata Êw. Jan Chrzciciel
na pustyni zapowiada∏, wo∏a∏, wzywa∏
i b∏aga∏: nawróçcie si´... Mesjasz nadchodzi!
Ojciec Jozo Zovko przez ostatnie 21
lat objawieƒ maryjnych tak˚e powtarza niezmordowanie swoje Êwiadectwo o przyjÊciu Matki Bo˚ej do Medziugorja i o znakach, jakie nam ukaza∏a, abyÊmy doszli do Jej Syna i zyskali pokój. „Miliony osób sà dziÊ gotowe ofiarowaç swe ˚ycie dla Maryi” –
stwierdza ten znany ju˚ na ca∏ym
Êwiecie franciszkanin – „w przeciàgu
kilku lat Matka Bo˚a odmieni∏a oblicze
ziemi, o czym Êwiadczà t∏umy pielgrzymów z ca∏ego Êwiata, przybywajàcych
do Sanktuarium Królowej Pokoju, nie

tylko katolików, ale tak˚e wiernych innych wyznaƒ i religii. Ostatnio pojawia
si´ bardzo wielu wiernych prawos∏awnych z Rosji i Grecji...”.
Tak jak Êw. Jan, ojciec Jozo równie˚
zapala si´, gdy zaczyna mówiç o Bogu
i o Gospie, i pragnà∏by, aby ten p∏omieƒ
objà∏ dusze wszystkich s∏uchaczy.
6000 osób zebra∏o si´ w Palarossini (we
w∏oskiej Anconie), aby sp´dziç dzieƒ na
modlitwie z hercegowiƒskim franciszkaninem. Has∏o spotkania brzmia∏o: „Oto
Matka twoja”, mistyczna jutrzenka trzeciego tysiàclecia. „Medziugorje to nie
bajka dla dzieci” – ciàgnie o. Jozo, –
„ale nowe ˚ycie, radykalny zwrot dla
ka˚dego cz∏owieka. Matka Bo˚a wcià˚
wzywa nas do modlitwy, przede wszystkim w rodzinie, poniewa˚ nie da si´ zaprzeczyç, ˚e do naszych domów wtargn´∏y ciemnoÊci nocy. Co zatem powinniÊmy uczyniç, aby wrastaç w wierze?
Odpowied˝ jest prosta: postàpiç jak miliony ludzi, którzy odmienili swe ˚ycie
tylko dlatego, ˚e w ciàgu tych 21 lat
Matka Bo˚a zagoÊci∏a w ich sercach!”
s. Stefania
Tablice chwalebnej cz´Êci tajemnic
Ró˚aƒca Âwi´tego zosta∏y z okazji 21.
rocznicy postawione wzd∏u˚ drogi prowadzàcej z Góry Objawieƒ do Niebieskiego Krzy˚a. Tablice sà dzie∏em tego
samego w∏oskiego artysty, który wykona∏ Drog´ Krzy˚owà i Tablice na Podbrdo, oraz pomnik o. Slavko Barbaricia
w „Wiosce Matki” – Carmelo Puzzolo.
24. 06. 02r. mia∏ miejsce 11 Marsz
Pokoju. Po raz pierwszy zosta∏ on zorganizowany przez pielgrzymów zagranicznych, jako modlitwa i ofiara w intencji pokoju w Chorwacji i na Êwiecie.
O Êwicie ponad 4000 osób zebra∏y si´
przed koÊcio∏em Êw. Antoniego
w Humcu, b∏ogos∏awieƒstwa udzieli∏
proboszcz, fra Ivan Landeka. Nast´pnie
kilometrowa kolumna ludzi wyruszy∏a
modlàc si´ i Êpiewajàc w stron´ Medziugorja. Marszowi przewodniczy∏ fra
Ljubo Kurtovic i fra Mario Knezovic
oraz wielu kap∏anów z zagranicy. Tym
razem zamiast NajÊwi´tszego Sakramentu w procesji niesiony by∏ Krzy˚.
W Medziugorju czeka∏ na nich proboszcz fra Branko Radosz. Wszyscy
uczestnicy i parafianie uczestniczyli
w krótkiej adoracji Pana Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie, prowadzonej
przez fra Danko Perutina.

W przeddzieƒ rocznicy by∏o wielu
pielgrzymów i kap∏anów. Mszy Êw.
przewodniczy∏ Fra Milan Loncar, w koncelegrze uczestniczy∏ o. Prowincja∏ i fra
Branko. W kazaniu mówi∏ o pewnej mamie, która zostawi∏a dziecko w autobusie, bo rozmawia∏a przez telefon komórkowy, ale kiedy to zauwa˚y∏a, szuka∏a go
p∏aczàc. Dziecko te˚ p∏aka∏o, poniewa˚
czu∏o, ˚e nie ma mamusi. Kiedy mi´dzy
dwojgiem ludzi jest mi∏oÊç, p∏aczà
obydwoje. I ten, który szuka i ten, który
si´ zgubi∏. To samo dzieje si´ w Medziugorju: Matka Bo˚a szuka nas i my równie˚ szukamy przez Nià Jezusa. Nie jesteÊmy szcz´Êliwi, wylewamy ∏zy póki
si´ nie odnajdziemy. Na zakoƒczenie
Mszy Êwi´tej widzàca Marija i Iwan odmówili Magnificat.
O godzinie 22.00 zacz´∏a si´ Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu prowadzona przez O. Ljubo.
Widaç by∏o, ˚e dusze ludzi by∏y
otwarte i przygotowane przez modlitw´,
mo˚na by∏o odczuç wspania∏à obecnoÊç
Mi∏oÊci Boga, Boga obecnego w skromnej postaci chleba, na skromnym o∏tarzu, podczas zwyk∏ej adoracji. I w∏aÊnie
w ten sposób uczy∏ nas prawdziwej
Drogi: pokory, ukrycia, cichej ofiary.
Zdaje si´, ˚e w tym roku Matka Bo˚a
chce raczej cichego, wewn´trznego
Êwi´ta w sercach ludzi, którzy si´ na
Nià otworzyli. Âwi´ta, które rodzi si´
z osobistego spotkania z Bogiem – Mi∏oÊcià, z Jezusem – S∏owem, który z nowà si∏à zach´ca nas tylko do jednego,
byÊmy w tym czasie burz i pokus mieli
Wiar´ w Jego obietnice.
Przez ca∏y dzieƒ Medziugorje by∏o
wielkim koÊcio∏em. Ze wszystkich stron
dobiega∏y Êpiewy i modlitwy we wszystkich j´zykach pielgrzymów. Punktem
kulminacyjnym by∏a Msza Êwi´ta wieczorna, której przewodniczyli fra Branimir Musa, gwardian z Humca, o. Prowincja∏ i fra Branko Rados. W koncelebrze uczestniczy∏o 200 kap∏anów. W kazaniu fra Branimir podkreÊli∏: „Je˚eli mi∏oÊç, czas i przestrzeƒ, da si´ zmierzyç
sercem mo˚emy powiedzieç, ˚e Matka
Bo˚a dok∏adnie zmierzy∏a to miejsce
i ofiarowuje nam tu swego Syna oraz nawrócenie”. Przypomnia∏ nam, ˚e si∏a
Medziugorja polega na bardzo wielkiej
iloÊci przyjmowanych komunii Êwi´tych, spowiedzi, nawróceƒ i powo∏aƒ
i powiedzia∏: „nie l´kajcie si´ tego znaku, poniewa˚ znaki zawsze prowadzà nas
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do Celu. Ów znak wskazuje nam, ˚e nie
jesteÊmy stworzeni dla Êwiata, ale dla
Nieba, poniewa˚ pierwsze s∏owa Maryi
brzmia∏y: „Przysz∏am powiedzieç wam,
˚e Bóg istnieje...”. Jedynie spotykajàc si´
z Bogiem mo˚emy ˚yç i staraç si´ o Pokój. ˚adna matka nie mo˚e patrzeç spokojnie jak jej dziecko choruje, b∏àdzi, czy
jest g∏odne... Wystarczy rozejrzeç si´ po
Êwiecie, aby natychmiast zrozumieç, jak
bardzo zagubiony jest dziÊ cz∏owiek,
wówczas staje si´ rzeczà zrozumia∏à,
dlaczego Matka Bo˚a do nas przysz∏a.
Przysz∏a, aby zaprowadziç nas z powrotem do Ojca, aby odnowiç nas w Mi∏oÊci
Bo˚ej, poniewa˚ tylko cz∏owiek ponownie
narodzony, odnowiony, mo˚e odnawiaç
Êwiat. Ludzie poszukujà zmian na p∏aszczy˝nie ekonomicznej, politycznej... uganiajà si´ za cudami, ale nie nastàpi ˚adna zmiana i ˚adnych cudów nie b´dzie,
abyÊmy nie przestali szukaç wpierw Pana Boga i Maryi. Dopiero wtedy znajdziemy cuda”. Matka Bo˚a, w objawieniu, które trwa∏o 10 minut i podczas którego, jak mówi widzàca Maria, Matka
Bo˚a by∏a radosna, powtórzy∏a nam podobne przes∏anie: ˚e trzeba zaczàç ˚yç
or´dziami, zmieniç swoje ˚ycie, a dopiero potem nowe Êwiat∏o zajaÊnieje i rozproszy otaczajàcy nas mrok. Ale znów
istnieje tylko jedna droga, musimy zapaliç lampy naszych serc. Wiele zapalonych Êwiate∏ przyniesie du˚o Êwiat∏a i ludzie odnajdà drog´ prowadzàcà do èród∏a Âwiat∏oÊci. Tak oto zakoƒczy∏o si´
Êwi´towanie 21 rocznicy objawieƒ. Znale˝liÊmy si´ w obliczu koniecznoÊci dokonania nowego wyboru, powa˚niejszego i g∏´bszego wyboru, aby staç si´
„Êwiat∏oÊcià Êwiata i solà ziemi”. Mamy przed sobà wielkie zadanie, lecz, jak
mówi Matka Bo˚a, z Nià jesteÊmy bezpieczni i Ona nam pomo˚e. A zatem, odwagi, Alleluja i do przodu!!!

Kàcik wydawniczy
o. Slavko Barbariç

Per∏y
o zranionym
sercu
Wprowadzenie
Kiedy po raz pierwszy s∏ucha∏em wypowiedzi siostry Elwiry, sta∏o si´ dla

mnie jasnym jak s∏oƒce, jak dalece potworna hydra narkomanii zapuÊci∏a
swoje ÊmiercionoÊne macki, bezlitoÊnie
∏owiàc i po˚erajàc swoje niewinne ofiary – m∏ode ˚ycia. OczywiÊcie, nie po
raz pierwszy spotyka∏em si´ z problem
uzale˚nienia, lecz sposób potraktowania tego problemu przez Siostr´ otworzy∏ mi oczy na pewne sprawy. Pojà∏em, ˚e wi´kszoÊç osób uzale˚nionych
od narkotyków i nie tylko od narkotyków, wywiesi∏o przed tym potworem
bia∏à flag´ na znak kapitulacji i w swej
bezradnoÊci zacz´∏o narzekaç i krytykowaç w∏adze, KoÊció∏, policj´ za to,
˚e nic w tej kwestii nie robià. Ona zaÊ
zrobi∏a na mnie wra˚enie matki, prawdziwej potomkini Maryi, matki ˚yjàcych, walczàcej o swoje dzieci, które
smok chce po˚reç, i ratujàcej je. JednoczeÊnie zrozumia∏em, ˚e wiele matek
i ojców utraci∏o odwag´ i dlatego mogli
tylko bezradnie obserwowaç, j´czeç
i p∏akaç na podobieƒstwo Racheli op∏akujàcej utrat´ swoich dzieci, podczas
gdy ich potomstwo stawa∏o si´ ofiarami. Odczuwajàc moc macierzyƒskiej
mi∏oÊci p∏ynàcej ze spojrzenia, s∏ów
oraz czynów siostry Elwiry, które t´
mi∏oÊç poÊwiadcza∏y, czu∏em równie˚,
˚e niemoc innych nie znajduje usprawiedliwienia. Tak wi´c w sytuacji gdy
zawodzi moc macierzyƒstwa, które ze
swej istoty zawsze jest gotowe broniç
˚ycia, pojà∏em pewnà prawd´: problem nie le˚y w narkotykach lecz
w tym, ˚e za ma∏o mamy Elwir!
Przy jakiejÊ okazji Matka Teresa
z Kalkuty powiedzia∏a: „Czegó˚ wspó∏czesny Êwiat mo˚e oczekiwaç, skoro
najbardziej niebezpiecznym mordercà
sta∏a si´ r´ka matki? Ile˚ niewinnych
istot ginie w matczynym ∏onie, miejscu,
które Bóg stworzy∏ i podarowa∏ cz∏owiekowi, aby ten wspó∏pracowa∏ z Nim
w dziele tworzenia ˚ycia”. Dlatego
uwa˚am, ˚e nie ma ˚adnej przesady
w twierdzeniu, ˚e niemoc wobec narkomanii ma zwiàzek z rozmyÊlnym zabijaniem nienarodzonych. Ta sama r´ka,
która zabija w∏asne, nienarodzone
dziecko, nie mo˚e skutecznie broniç
swojego ju˚ narodzonego. Ta ksià˚ka
jednak nie jest napisana po to, aby kogokolwiek pot´piaç, lecz by pokazaç
heroiczne dzie∏o siostry Elwiry, która
w obecnych czasach, w nadzwyczajny
sposób, tworzy wcià˚ nowe miejsca,
dajàc bezpieczne schronienie setkom
m∏odych ludzi. Dzi´ki Bogu, dzie∏o jej

macierzyƒskiej dzia∏alnoÊci rozszerzy∏o si´ z W∏och na Chorwacj´, Francj´,
Brazyli´ i Stany Zjednoczone. Wiem
te˚, ˚e wiele osób prosi jà, tak jak kiedyÊ Macedoƒczycy prosili Êwi´tego
Paw∏a, aby przyby∏a do nich i g∏osi∏a
im zbawienie.
Tak wi´c, drogi Czytelniku, celem
tej ksià˚eczki jest przybli˚enie ci tego
wspania∏ego dzie∏a, a równoczeÊnie
pragnienie, aby i w Tobie wzbudziç nadziej´ i mi∏oÊç, która b´dzie gotowa
uczyniç coÊ dla uratowania przynajmniej jednego ˚ycia. JeÊli nie wiesz co
móg∏byÊ uczyniç, niepotrzebnie studiujesz wszystkie mo˚liwe uzale˚nienia, lub poznajesz je w teorii, bo wystarczy ˚ebyÊ kocha∏ macierzyƒskà
mi∏oÊcià, a mi∏oÊç da ci prawdziwe
natchnienie, co nale˚y zrobiç, bo mi∏oÊç jest domyÊlna. DoÊwiadczenie
siostry Elwiry mo˚e ci pomóc równie˚
w lepszym rozeznaniu tych problemów. Przekazuj´ ci wi´c t´ ksià˚k´
w nadziei, ˚e pokochasz ˚ycie, b´dziesz go strzeg∏ i w ten sposób staniesz si´ uczniem Królowej Pokoju,
Matki ˚yjàcych. Tam bowiem gdzie
˚ycie jest szanowane i chronione, tam
b´dzie równie˚ POKÓJ. Niechaj stronice tej ksià˚ki stanà si´ ˝ród∏em natchnienia dla ciebie, drogi Czytelniku,
abyÊ jako dziecko Maryi, szanowa∏,
mi∏owa∏ i broni∏ ˚ycia!

Promyk Êwiat∏a i nadziei
Ksià˚k´ „Per∏y o zranionym sercu”
dosta∏am pod koniec wakacji w prezencie od kole˚anki. Zosta∏a przeze mnie
od∏o˚ona na pó∏k´ i czeka∏a jak wiele
innych nie przeczytanych ksià˚ek z powodu braku czasu.
W tym czasie zupe∏nie przypadkowo
rozpocz´∏am prac´ w oÊrodku dla m∏odzie˚y niedostosowanej spo∏ecznie prowadzonym przez ksi´˚y salezjanów.
Na pierwszej lekcji prze˚y∏am ogromny szok i opuszczajàc po skoƒczonych
zaj´ciach oÊrodek podj´∏am mocne postanowienie, ˚e ju˚ tam nie wróc´ i nie
b´d´ nara˚aç si´ na taki stres. Jednak˚e
z tygodnia na tydzieƒ odk∏ada∏am ostatecznà decyzj´, co nie znaczy, ˚e coraz
lepiej radzi∏am sobie z m∏odzie˚à.
Ch∏opcy bardzo przeszkadzali mi w lekcjach i pomimo kilkunastoletniej praktyki w zawodzie nauczyciela nie udawa∏o mi si´ nad nimi zapanowaç.
Pewnego wieczoru si´gn´∏am po
ksià˚k´ o. Slavko Barbaricia. Chcia∏am
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przejrzeç jà tylko pobie˚nie, ale ju˚ po
przeczytaniu kilku stron wiedzia∏am, ˚e
zosta∏a mi podarowana nieprzypadkowo. By∏a promykiem Êwiat∏a i nadziei
w moim trudzie, ˚e jest jeszcze ktoÊ
inny, kto pracuje tak jak ja, a zarazem
wskazówkà jak mam post´powaç. Zrozumia∏am, ˚e ludzie do których co tydzieƒ Pan Bóg mnie posy∏a majà g∏´boko zranione, ale przecie˚ dobre serca.
Jak do tej pory pracuj´ tam nadal. Polecam t´ ksià˚k´ wszystkim wychowawcom i rodzicom.
Jola

Serwis Rodzinny
Wspania∏e miejsce
duchowej odnowy
GoÊçmi tegorocznego Czuwania
Ruchu Odnowy w Duchu Âwi´tym
w Cz´stochowie, byli: o. Kevin Scalon
i siostra Briege McKenna znana g∏osicielka Ewangelii, pos∏ugujàca wÊród
kap∏anów, g∏oszàc moc Bo˚à p∏ynàcà
szczególnie z Eucharystii.
Sama w wieku 24 lat dozna∏a uzdrowienia z goÊçca post´pujàcego, który
przez wiele lat by∏ dla niej powodem
ogromnych cierpieƒ. Uczestniczy∏a
w spotkaniu modlitewnym w Orlando,
podczas którego Pan dotknà∏ jà
i uzdrowi∏. W okresie formacji zakonnej jej kierownikiem duchownym by∏ o.
Michael O’Carroll, wybitny i uznawany obok Rene Laurentina mariolog
i propagator Medziugorja. Kiedy s.
Briege by∏a nowicjuszkà, o. Mike by∏
ojcem duchowym jej prze∏o˚onej generalnej, którà ze wzgl´du na podesz∏y
ju˚ wiek Siostra opiekowa∏a si´. Pó˝niej nastàpi∏a przerwa w ich kontaktach
i po latach spotkali si´ znowu; siostra
interesowa∏a si´ Medziugorjem i tym
samym zajmowa∏ si´ ojciec Michael.
Odkry∏a w nim bratnià dusz´.
Przedstawiamy wywiad przeprowadzony z Siostrà przez Paddy Nolana
w 1988r.
Paddy Nolan: Skàd Siostra wiedzia∏a
o objawieniach w Medziugorju zanim
si´ jeszcze zacz´∏y?
Briege McKenna: W maju 1981r.
by∏am na rekolekcjach dla kap∏anów
w Rzymie i tam spotka∏am si´ z o. Tomislavem Vlasicem. Nie wiedzia∏am
wówczas kim on jest, on jednak zna∏
mnie. Poprosi∏ mnie razem z grupà

ksi´˚y z Jugos∏awii, bym pomodli∏a si´
wraz z nimi. By∏ wówczas kierownikiem duchowym m∏odzie˚y w Mostarze i bardzo martwi∏y go problemy, jakie m∏odzie˚ prze˚ywa∏a na wskutek
polityki rzàdu. Kiedy modli∏am si´
z nimi, mia∏am widzenie, które stara∏am si´ im jakoÊ opisaç i pokazaç, w jaki sposób Bóg pos∏uguje si´ ludzkà wyobra˝nià. Zobaczy∏am koÊció∏ z dwiema bia∏ymi wie˚ami. On siedzia∏ wewnàtrz Êwiàtyni, a z o∏tarza wyp∏ywa∏y
strumienie wody, op∏ywa∏y miejsce, na
którym siedzia∏ i p∏yn´∏y dalej przez
koÊció∏. Widzia∏am ludzi, m∏odych ludzi czerpiàcych i pijàcych t´ wod´, którzy wychodzili z koÊcio∏a, by przyprowadziç innych. Powiedzia∏am do niego,
˚e nie wiem co to ma oznaczaç, ale
przyjdzie dzieƒ kiedy to zrozumie.
Wtedy podszed∏ do niego jeden z ksi´˚y i powiedzia∏: „mo˚e to Matka Bo˚a
zamierza nas odwiedziç”? Ani ja, ani
pozostali nie przywiàzywaliÊmy do tego wi´kszej wagi. Przyjemnie by∏o sobie w ten sposób pomyÊleç.
Pewnej niedzieli wsta∏am o 5 rano
i zesz∏am na modlitw´, aby przygotowaç si´ na popo∏udniowe spotkanie.
Na Êcianie wisia∏a ikona. Medziugorje by∏o ostatnià rzeczà, o której mog∏abym pomyÊleç. Zastanawia∏am si´
nad tym, o czym mam mówiç tego
dnia i prosi∏am Boga o pomoc. Nagle
us∏ysza∏am bardzo wyra˝nie g∏os, który mówi∏: „Briege, odszukaj t´ ikon´”, a kiedy odmawia∏am ró˚aniec
us∏ysza∏am: „Briege, musisz udaç si´
do Medziugorja. Pojedziesz tam na
Bo˚e Cia∏o”.
Wybra∏am si´ wi´c do Medziugorja.
To by∏y moje pierwsze odwiedziny.
Chcia∏am tam pojechaç tak, aby nikt
o tym nie wiedzia∏. Wybra∏am si´ tam,
dla w∏asnego uÊwi´cenia, chcàc znale˝ç
Matk´ Bo˚à. Prze˚y∏am wspania∏e doÊwiadczenie. Siedzia∏am w wielkim t∏umie przed koÊcio∏em. O. Tomislav powsta∏, aby wyg∏osiç kazanie. Kiedy zaczà∏ mówiç ogarnà∏ mnie przera˚ajàcy
smutek. Zacz´∏am p∏akaç. Moja przyjació∏ka zwróci∏a si´ do mnie i zapyta∏a:
„Briege, czy rozumiesz co on mówi?”
Zdà˚y∏am odpowiedzieç: – nie, kiedy
nagle o. Tomislav zniknà∏ mi z oczu.
Ujrza∏am za to, przed sobà wielki
ekran telewizyjny. Przez ca∏e kazanie,
widzia∏am gór´ podobnà do wulkanu,
z którego wyp∏ywa∏a g´sta, ciemna lawa. Ujrza∏am siebie w t∏umie kap∏anów

i biskupów. Wszyscy szliÊmy w kierunku góry. Mówi∏am do nich: „nie macie
powodu do l´ku, nie bójcie si´”. By∏o
we mnie ogromne pragnienie, by przekonaç ich, ˚e przez otrzymane Êwi´cenia zosta∏a im dana moc i w∏adza zdolna do powstrzymania lawy. By∏o to jednak tak bezskuteczne, jak usi∏owanie
przekazania czegoÊ komuÊ, kto nie jest
w stanie nic zrozumieç. Sz∏am z nimi
dalej. Zda∏am sobie spraw´, ˚e niektórzy z nich posuwajà si´ bardzo szybko
w stron´ lawy, podczas gdy inni stojà
i tylko patrzà na nià. Nie przestawa∏am
powtarzaç: „b∏agam was nie id˝cie, nie
id˝cie tam” i wtedy zobaczy∏am, ˚e ci
ludzie przybrali ten sam kolor co lawa.
Wtedy wielu z nich zacz´∏o uciekaç.
W tym momencie skoƒczy∏o si´ kazanie i wizja si´ urwa∏a. Kiedy modl´
si´ z lud˝mi, zaczynam mieç powiàzane z nimi widzenie. Wiem, ˚e sama nie
musz´ ich rozumieç. To Chrystus
Zmartwychwsta∏y zna tych ludzi i wystarczy, aby otworzyli si´ na Niego,
a On sam objawi im znaczenie przekazywanego widzenia. Ja sama nie musz´
nic rozumieç. By∏am jednak bardzo zaciekawiona, odnalaz∏am o. Tomislava
i spyta∏am o czym mówi∏ w kazaniu.
Ojciec odpowiedzia∏: „mówi∏em o mocy sakramentu kap∏aƒstwa”.
Kiedy by∏am w Medziugorju po raz
drugi mia∏am inne doÊwiadczenie. Podczas objawienia, którego by∏am Êwiadkiem, mia∏am wra˚enie, ˚e umieram.
PomyÊla∏am, ˚e nadchodzi moja godzina. Czu∏am straszliwy ból w piersiach,
ostry ból, który wyciska∏ ∏zy z oczu.
PomyÊla∏am, ˚e nie jestem chora, jestem silna fizycznie, mam silne serce.
By∏ to najsilniejszy ból, jaki kiedykolwiek czu∏am. Nagle skoƒczy∏o si´ objawienie, ból minà∏, a ja us∏ysza∏am g∏os:
„Briege, to ma ci pomóc zrozumieç ból,
jaki czuj´ z powodu obra˚ania mego
Syna. Dlatego, tak bardzo ci´ prosz´,
abyÊ pomaga∏a ludziom”.
PN – Jak si´ ustosunkowaç do biskupa Mostaru (bp ˙anicia – przyp.
Red.), który uwa˚a, ˚e objawienia sà
dzie∏em z∏ego ducha?
BM – Pewnie znasz histori´ owego
mnicha z klasztoru Êw. Wincentego,
który popiera∏ fa∏szywego proroka,
i który po Êmierci, le˚àc ju˚ w trumnie,
podniós∏ si´ i powiedzia∏: – „myli∏em
si´”. Mo˚na byç dobrym cz∏owiekiem,
a nie rozumieç co dzieje si´ wokó∏.
Nie wiem, co mam sàdziç o biskupie
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Mostaru. Podziwiam ludzi z Medziugorja, którzy nigdy go nie krytykujà
i nieustannie modlà si´ za niego. MyÊl´, ˚e jest to dla nich bardzo wa˚ny
sprawdzian. Jezus powiedzia∏: „Nie
mo˚e dobre drzewo wydawaç z∏ych
owoców, ani z∏e drzewo dobrych. Poznacie drzewo po owocach, po owocach ich poznacie”.
W ciàgu tych 7 lat, w swych podró˚ach po Êwiecie, spotka∏am kilka milionów ludzi i nie znalaz∏am wÊród
nich nikogo, kto by∏by w Medziugorju
i opuÊci∏ potem KoÊció∏ Katolicki.
Spotka∏am raczej takich, którzy powrócili do KoÊcio∏a, przystàpili do sto∏u
Eucharystycznego i do sakramentów.
Tak wi´c wierz´, ˚e jest to dzie∏o Bo˚e. Jestem ca∏kowicie przekonana co
do autentycznoÊci objawieƒ i powtarzam sobie s∏owa Jezusa: „poznacie
ich po owocach”. Zazwyczaj ludzie
niezbyt ch´tnie pozostajà w koÊciele
przez 1 krótkà godzin´, tymczasem
w Medziugorju pozostajà w nim przez
3 godziny i sà wÊród nich tysiàce m∏odych ludzi.
PN – Mówi si´ o tajemnicach, podobno zapowiadajà one czasy kl´sk
i wojen, a jednoczeÊnie mówi si´, ˚e
3 z tych mrocznych tajemnic zosta∏y
uchylone dzi´ki modlitwie i pokucie ludzi. Czy nie jest to, troch´ jak z ciastkiem za szybà? Skàd mamy wiedzieç, ˚e
mia∏o si´ coÊ wydarzyç, albo skàd mamy wiedzieç, ˚e rzeczywiÊcie byliÊmy
wystarczajàco dobrzy, by zas∏u˚yç na
cofni´cie czekajàcych nas kar? Bo my
tu na ziemi potrzebujemy jakiegoÊ dowodu na istnienie tych rzeczy.
BM – Nie mog´ odpowiedzieç za
ka˚dego. OsobiÊcie jednak przyjmuj´
przes∏anie z Medziugorja ze wszystkim
co zawiera. Wydaje mi si´, ˚e je˚eli
ktoÊ zaczyna od szukania znaków i cudownoÊci, to nie dotrze do istoty tego,
do czego wzywa nas Medziugorje.
PN – Dlaczego wi´c, Matka Bo˚a ka˚e s∏oƒcu wirowaç, je˚eli mia∏oby to
tylko zwracaç uwag´ ludzi? Czy rzeczywiÊcie wierzysz w to, ˚e s∏oƒce wiruje i ˚e ludzie rzeczywiÊcie to widzà?
BM – Widzia∏o to rzeczywiÊcie wielu, wielu ludzi. JeÊli by∏abym ksi´dzem w Medziugorju, to wyg∏osi∏abym kazanie wzywajàce ludzi do roztropnoÊci. Spotka∏am kiedyÊ dwóch ludzi, z których jeden powoli traci∏
wzrok, a drugi by∏ ju˚ niewidomy.
Podczas pobytu w Medziugorju, nie-

rozwa˚nie, bez ˚adnej os∏ony patrzyli
prosto w s∏oƒce i uszkodzili sobie siatkówk´. Kiedy rozmawialiÊmy powiedzia∏am im, ˚e to w∏aÊnie ksi´˚a
w Medziugorju usi∏ujà wyt∏umaczyç
ludziom. Ja sama widzia∏am wirujàce
s∏oƒce. Patrzy∏am nawet na nie.
PN – Patrzy∏aÊ na nie a ono nie razi∏o Twoich oczu?
BM – Tak. Odmawia∏am ró˚aniec
o 8.30 rano z naszà grupà pielgrzymów,
gdy nagle zobaczyliÊmy coÊ niesamowitego. WidzieliÊmy s∏oƒce, które bieg∏o ku nam, obracajàc si´ wokó∏ w∏asnej osi i wtedy stojàcy na wzgórzu
krzy˚ zniknà∏.
PN – Mam nadziej´, ˚e nie posuwam
si´ za daleko mówiàc, ˚e wydajesz si´
mieç wspólne cechy z Matkà Bo˚à?
W swojej ksià˚ce powiedzia∏eÊ, ˚e jesteÊ
drogowskazem, ˚e pokazujesz drog´ do
Jezusa. Zdaje si´, ˚e Matka Bo˚a powiedzia∏a to samo w Medziugorju?
BM – Tak siebie widz´. Drogowskaz nie przenosi ci´ do miejsca, do
którego idziesz, jedynie wskazuje drog´. Kiedy stajesz na skrzy˚owaniu
dróg i drogowskaz zmienia kierunek
na wietrze nie wiesz, w którà stron´
iÊç. MyÊl´, ˚e ludzie potrzebujà tego,
˚eby pokazaç im drog´. Tych dróg jest
10. JeÊli jesteÊ zdecydowany iÊç drogà
wskazanà przez drogowskaz, to dojdziesz do celu.
Podczas Czuwania w Cz´stochowie
zapytaliÊmy Siostr´ jak widzi po 21 latach swoje proroctwo, które mia∏a
wzgl´dem o. Tomislava Vlasicia? Po
przedstawieniu jeszcze raz wizji, którà
mia∏a w Rzymie doda∏a:
BM – Najwi´kszym strapieniem o.
Tomislava w tamtym czasie by∏o to,
jak zach´caç m∏odzie˚, aby przychodzi∏a do KoÊcio∏a. Taka by∏a jego proÊba, abym modli∏a si´, aby Pan Bóg pokaza∏ mu sposoby, do przyciàgni´cia
m∏odzie˚y do KoÊcio∏a w swojej diecezji. Pan Bóg wiedzia∏ o wiele lepiej
czego o. Tomislav potrzebowa∏ rzeczywiÊcie. I kiedy powiedzia∏am mu o wizji, odpowiedzia∏, ˚e to nie ma wi´kszego sensu. On nigdy nie by∏ w Medziugorju i nie mia∏ poj´cia jak ten koÊció∏ wyglàda. Ale kiedy zosta∏ tam pos∏any, gdy˚ o. Jozo zosta∏ uwi´ziony,
mimo swojego wewn´trznego niedowierzania i wàtpliwoÊci, uczyni∏ to co
ka˚dy kap∏an powinien. Poszed∏ do Jezusa i prosi∏ Pana, aby mu wyjaÊni∏
czego pragnie od niego, co powinien

robiç w tym miejscu. I kiedy odprawia∏
msz´ Êw. us∏ysza∏ mój g∏os i przypomnia∏ sobie wizj´. Zrozumia∏, ˚e sà tutaj dwie bia∏e wie˚e i koÊció∏ po brzegi
wype∏niony m∏odymi lud˝mi, którzy
wcale nie skupiajà si´ na sensacji, ale
na Eucharystii, która by∏a sprawowana.
I powiedzia∏, ˚e to by∏ znak dla niego.
Dla mnie to nic nie znaczy∏o, ale Pan
Bóg mo˚e pos∏u˚yç si´ ka˚dym. ByliÊmy tam wiele razy. Jestem bardzo g∏´boko dotkni´ta Medziugorjem i myÊl´
o tym, co Ojciec Âwi´ty powtarza wielokrotnie, ˚e jest to wspania∏e miejsce
duchowej odnowy.
Red. – Jak Siostra widzi Medziugorje po 21 latach objawieƒ?
BM – MyÊl´, ˚e miliony ludzi zosta∏o dotkni´tych or´dziami, chocia˚ nie
wszyscy ich s∏uchajà. Musi to byç bardzo pilne, naglàce, skoro Maryja nieustannie si´ do nas zwraca z or´dziami
i wzywa nas.
Red. – Szczególne przes∏anie Siostry
dla Czytelników „Echa”?
BM – Dla mnie Medziugorje jest odnowieniem Ewangelii. Matka Bo˚a nie
mówi nic nowego, Ona wskazuje na
Ewangeli´ jakby chcia∏a nam o niej
przypomnieç, abyÊmy do niej powrócili. Ojciec Kevin te˚ wiele razy tam
by∏ obecny.
Kevin Scalon – Je˚eli chodzi o or´dzia z Medziugorja, zawsze wspominam to, co Êp. o. Slavko mi powiedzia∏,
kilka lat temu kiedy by∏ w Chicago. By∏
to czas wojny w Jugos∏awii. Powiedzia∏, ˚e Matka Bo˚a przysz∏a do Medziugorja i prosi∏a nas o modlitw´
i o post, aby uniknàç tej wojny i tragedii. My jednak nie zrobiliÊmy tego, o co
nas prosi∏a, wi´c sam widzisz co si´
sta∏o. Dlatego wi´c, je˚eli chodzi o or´dzia z Medziugorja sà ludzie, którzy ich
niecierpià, a inni je ignorujà. To samo
by∏o z Fatimà. Wielu ludzi us∏ysza∏o
czego oczekuje od nas Matka Bo˚a, ale
nic nie zrobi∏o. Matka Bo˚a mo˚e tylko przyjÊç, przekazaç or´dzie, a my
jesteÊmy wolni, aby je zaakceptowaç
i podjàç. Ci, którzy przyj´li or´dzia
z Medziugorja zostali duchowo przez
nie przemienieni.

Wspólnota zmienia
nie tylko dzieci
9 czerwca 2002r. otwarto w Polsce
drugi dom Wspólnoty Cenacolo w Jastrz´biu Zdroju. Relacj´ z otwarcia
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przedstawimy w nast´pnym numerze.
DziÊ zamieszczamy Êwiadectwo rodzica.
Medziugorje, pomimo, ˚e nigdy
tam nie by∏em, to miejsce, które zawsze w mych wspomnieniach kojarzyç
si´ b´dzie nie tylko z kultem Maryi ale
w szczególnoÊci z cudownym uzdrowieniem mego syna Piotra. Wspólnota Cenacolo, której dom w Medziugorju jeszcze do niedawna by∏ pierwszym
domem dla m∏odych narkomanów
z Polski, sta∏a si´ miejscem, w którym
syn otrzyma∏ szans´ na wyjÊcie z ˚ycia
w ciemnoÊci, na otrzymanie Êwiat∏a od
Boga. Dosta∏ tak˚e szans´ na to by ˚yç
w atmosferze mi∏oÊci, przyja˝ni, ˚yczliwoÊci co niestety nie zawsze dane mu
by∏o w domu rodzinnym.
Piotr majàcy obecnie 24 lata jest
moim najstarszym synem. Wychowywa∏ si´ wraz z trójkà rodzeƒstwa, dwoma braçmi i siostrà. Z uwagi na licznà
rodzin´, ˚ona praktycznie nigdy, od
momentu urodzenia Piotra nie pracowa∏a. Zajmowa∏a si´ wychowaniem
dzieci i prowadzeniem domu. Do poczàtku lat 90-tych prowadziliÊmy ˚ycie w stylu normalnej rodziny, dzielàc
troski o jak najlepsze wychowanie
dzieci z walkà o przetrwanie od pierwszego do pierwszego. Przemiany
w prawie gospodarczym, pozwoli∏y od
roku 1990, na otwarcie przeze mnie
skromnego sklepu w bran˚y budowlanej, co jednoczeÊnie spowodowa∏o, ˚e
mój czas poÊwi´cany dla dzieci
a w tym najstarszemu synowi Piotrowi
uleg∏ znacznemu zmniejszeniu. Wydawa∏o mi si´, ˚e godziny sp´dzone razem w weekendy wystarczà dla utrzymania wi´zi przyja˝ni i mi∏oÊci pomi´dzy ojcem a synem. ∑àcznoÊç z synem zanika∏a wraz z wzrostem zaanga˚owania w rozwój firmy. Wydawa∏o
mi si´, ˚e ojcowskie obowiàzki bez
˚adnych problemów przejmie matka,
ale to moje myÊlenie by∏o bardzo
zgubne. Mama Piotra a moja ˚ona ˚y∏a w Êwiecie samotnoÊci spowodowanej moim zaanga˚owaniem w sprawy
firmy, co niestety zaowocowa∏o jej
staraniem si´ o kogoÊ innego, kto wype∏ni pewnà pustk´ w ˚yciu. W 1994 r.
rozwiedliÊmy si´, a zgodnie z wolà
Piotra majàcego wówczas 16 lat, syn
zamieszka∏ ze mnà. W ostatniej klasie
szko∏y podstawowej zacz´∏y si´ pojawiaç u Piotra problemy z alkoholem,
a z chwilà podj´cia nauki w prywatnej
szkole Êredniej, po raz pierwszy zaczà-

∏em podejrzewaç syna o za˚ywanie
narkotyków. Patrzàc z perspektywy lat
i moich doÊwiadczeƒ z nauk, jakie sam
pobieram b´dàc w cz´stym kontakcie
ze Wspólnotà Cenacolo, moim b∏´dem
w tym okresie by∏o patrzenie na
skutki i próba skierowania Piotra na
leczenie, a tylko w minimalnym stopniu próba dania tego czego Piotrowi
a myÊl´, ˚e tak˚e wielu dzieciom
brakuje w domach rodzinnych: mi∏oÊci, przyja˝ni.
Zgubny Êwiat, w którym ˚y∏ Piotr
i jak sam kiedyÊ napisa∏: „wiele k∏amstwa, niespe∏nionych pragnieƒ, bezsens, beznadziejnoÊç” powodowa∏y, ˚e
syn zaczà∏ miewaç problemy w szkole,
z której zosta∏ pó˝niej wykreÊlony i pomimo wielu prób pomocy z mojej strony nie da∏ rady zmieniç swego ˚ycia.
Du˚à pomoc w tym okresie okaza∏a
mama Piotra, która spowodowa∏a podj´cie przez niego dwukrotnego, kilkutygodniowego leczenia w oÊrodkach
dla narkomanów. Efekty tej terapii by∏y niestety zawsze krótkotrwa∏e i po
up∏ywie nied∏ugiego czasu problem
powraca∏. Piotr za mojà namowà po rezygnacji z kolejnej szko∏y Êredniej,
zdecydowa∏ si´ na podj´cie pracy
w mojej firmie wraz z jednoczesnà naukà w szkole zaocznej. Niestety sytuacja taka trwa∏a krótko. Po jednym
z kolejnych weekendów Piotr oÊwiadczy∏, ˚e nie b´dzie pracowa∏ u kogoÊ i,
˚e jedynie mo˚e pracowaç u siebie. Ja
oczywiÊcie powiedzia∏em synowi, ˚e
O. K., za∏ó˚ firm´ a ja ci pomog´, tylko przedstaw mi chocia˚by sam pomys∏ na jej prowadzenie. Z tym by∏o
ju˚ gorzej. Po kilku dniach okaza∏o si´,
˚e w szkole zaocznej ma wiele nie zdanych egzaminów, mimo wczeÊniejszych zapewnieƒ, ˚e jest inaczej.
Sytuacja zacz´∏a mi si´ wymykaç
spod kontroli. Pomimo, ˚e Piotr stanowczo twierdzi∏, ˚e nie za˚ywa narkotyków, to jego oczy mówi∏y co innego. Nie za bardzo wiedzia∏em co zrobiç. Przypomnia∏em sobie, ˚e na jednej z terapii dla rodziców osób uzale˚nionych uczono nas, ˚e w takiej sytuacji narkoman powinien znale˝ç si´
„na dnie”, wtedy jest minimalna szansa, ˚e si´ podniesie. Poniewa˚ moja
ówczesna sytuacja materialna pozwala∏a mi na mieszkaniowà pomoc dzieciom, podjà∏em decyzj´, ˚e dodatkowe
mieszkanie zostanie przekazane Piotrowi. OczywiÊcie prawnym jego w∏a-

Êcicielem by∏em ja, poniewa˚ syn
sprzeda∏ by je na pewno bardzo szybko. Narkotyki nie sà tanim „dobrem”.
By∏em w pe∏ni Êwiadomy tego, ˚e
w mieszkaniu tym mogà dziaç si´
sprawy trudne do przewidzenia, liczy∏em si´ z najgorszym rozwiàzaniem.
Piotrowi powiedzia∏em, ˚e ma 7 dni na
pójÊcie do pracy i powrót do szko∏y
a je˚eli nie spe∏ni mojej proÊby, to zostanà mu przekazane klucze do mieszkania, i b´dzie ju˚ sam odpowiada∏ za
siebie. Powiedzia∏em synowi tak˚e, ˚e
ca∏y czas w rozmowach podkreÊla∏, ˚e
jest doros∏y, to b´dzie mia∏ szans´ o t´
doros∏oÊç zadbaç, ale ju˚ w pe∏ni samodzielnie. OczywiÊcie po kilku tygodniach z mieszkania zaczà∏ si´ robiç
„klub narkomanów „. By∏a to wiosna
1999 r. Mama Piotra ju˚ od wielu miesi´cy by∏a zaanga˚owana w dzia∏alnoÊç Anonimowych Alkoholików.
WÊród osób z tej grupy by∏y takie, które planowa∏y wyjazd na pielgrzymk´
do Medziugorja. Poniewa˚ z przyczyn
zdrowotnych nie mog∏a wyjechaç, zaproponowa∏a Piotrowi wyjazd do
miejsca, o którym wiedzia∏, ˚e b´dzie
tam mia∏ tak˚e mo˚liwoÊç spotkania
si´ z narkomanami ze Wspólnoty Cenacolo. Wyjazd ten sta∏ si´ poczàtkiem drogi, którà Piotr buduje ju˚ ponad trzy lata we Wspólnocie. Po jego
powrocie z pielgrzymki, w sposób
zdecydowany podkreÊli∏, ˚e zdecydowa∏ si´ wstàpiç do Wspólnoty. Dzi´ki
sprzyjajàcemu zbiegowi okolicznoÊci
i po moim bezpoÊrednim kontakcie ze
Wspólnotà ju˚ w kilka tygodni po powrocie i nast´pnie dziesi´ciu dniach
wst´pnego tzw. pobytu dziennego,
Piotr w czerwcu 1999 roku sta∏ si´
cz∏onkiem Wspólnoty. Jestem przekonany, ˚e: Êwiat∏o od Boga, choç z poczàtku bardzo ma∏e da∏o mu nadziej´,
która wcià˚ w nim trwa a Êwiat∏o to
Êwieci coraz mocniej.
Jako rodzic czuj´ si´ bardzo mocno zwiàzany ze Wspólnotà. Staram
si´ wspieraç rozwój domów w Polsce
i radoÊcià sà dla mnie zaproszenia do
odwiedzin tych domów. Taka w∏aÊnie
radoÊç towarzyszy∏a mi, kiedy
w pierwszych dniach czerwca mog∏em
uczestniczyç wÊród wielu rodziców
z Polski w otwarciu nowego domu
w Jastrz´biu. Mo˚liwoÊç spotkania
wielu przyjació∏ ze Wspólnoty, rodziców, ch∏opców a w szczególnoÊci spotkanie z za∏o˚ycielkà Wspólnoty sio-
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strà Elwirà zawsze b´dà radosnym wydarzeniem w mym ˚yciu.
Wspólnota to przemiany nie tylko
wÊród naszych dzieci, to tak˚e przemiany wÊród nas rodziców. Po rozwodzie
bardzo ograniczy∏em moje kontakty
z Bogiem. W grudniu ubieg∏ego roku,
sp´dzajàc tydzieƒ Âwiàt Bo˚ego Narodzenia razem z synem w Jego wspólnotowym domu w Livorno, skorzysta∏em
z mo˚liwoÊci spowiedzi po raz pierwszy od siedmiu lat. MyÊla∏em o tym, jadàc do Livorno i gdy Piotr w przeddzieƒ wigilii zapuka∏ do moich drzwi
i zapyta∏, czy pójd´ do spowiedzi poniewa˚ czeka na mnie w kaplicy ksiàdz
z Polski, nie zastanawia∏em si´ ani
chwili. Prawda jest oczywista, Wspólnota zmienia nie tylko dzieci, zmiany
muszà byç tak˚e w nas rodzicach.
Piotr zawsze lubi∏ pisaç wiersze. Ju˚
po wstàpieniu do Wspólnoty znalaz∏em
w jego mieszkaniu wiersz zatytu∏owany: „Gdzie si´ podzia∏y te jasne kolory?” Kolory te pojawi∏y si´ w Piotra
modlitwie, nie tylko w tej wypowiadanej s∏owami, ale tej w sercu. Modlitwie,
którà mo˚e byç choçby jeden uÊmiech,
którego ktoÊ obok niego potrzebuje.
Marek Bykowski

Cierpiàcy Jezus cd

Po rozlokowaniu si´ i po rozpakowaniu wyruszyliÊmy do „Wioski Matki”
za∏o˚onej przez Êp. ojca Slavko. Tak.
To niezwyk∏e, ale jest on obecny w tym
dziele i to na pewno. Przez obecnoÊç
niewyobra˚alnego cierpienia w jakim
dzieci z naszego autobusu majà udzia∏,
uÊwi´ci∏y swojà obecnoÊcià „Wiosk´”
i jakby spot´gowa∏y obecnoÊç Boga,
gdy˚ dzieci sieroty sà przecie˚ szczególnym darem na drodze uÊwi´cania
si´ opiekunów i pielgrzymów.
Nast´pny dzieƒ pielgrzymki to
Podbrdo. Ró˚aniec p∏ynà∏ do Boga
odmierzany oddechem cichych m´-

czenników. Jak te dzieciàtka pokornie
znosi∏y trudy kamienistych Êcie˚ek
d˝wigane przez m∏odych ex-narkomanów. Jak inne rozwa˚anie przychodzi
z ∏aski Bo˚ej, gdy cierpiàcy Jezus
w bli˝nich kroczy wÊród nas. Tego nie
da si´ opisaç, jak nie da si´ opisaç ∏ez,
wzruszenia i Êwiadectwa ex-narkomanów, którzy uczestniczàc w naszym ró˚aƒcu przeskoczyli w swoim sercu
przepaÊç dzielàcà ich od Stwórcy. Tylko oni potrafili ukrywajàc wzruszenie
i ocierajàc ukradkiem ∏zy nawróciç
równie˚ nas – rodziców. Nawiàza∏ si´
Boski dialog w ka˚dym sercu: dzieci,
narkomanów i nas rodziców. Pogoda to
dar od Boga. ledwo wróciliÊmy do domu zacz´∏o padaç. Po takich prze˚yciach zamierzaliÊmy tylko dzi´kowaç
i adorowaç Jezusa.
Wracajàc do Podbrda chc´ powiedzieç o osobistym darze. Tam w∏aÊnie
ka˚dy z trzech pielgrzymujàcych z nami kap∏anów udzieli∏ nam b∏ogos∏awieƒstwa bez wyjàtku – dzieciom i doros∏ym. Wtedy zrozumia∏am jaki to
jest niewyobra˚alny dar. UÊwiadomi∏am równie˚ sobie, ˚e dok∏adnie pi´ç
lat temu w tym miejscu – na Podbrdo
– odda∏am mojà Ani´ b´dàcà jeszcze
pod moim sercem Matce Bo˚ej. To ju˚
pi´ç lat – westchn´∏am! Po po∏udniu
niewiele myÊlàc, z „drobniakami”
ofiarowanymi mi przez siostr´ pobieg∏am do kwiaciarni, aby Mamie Niebieskiej kupiç ró˚e. Nie zna∏am ceny
kwiatów i poprosi∏am, aby za wszystkie te „drobniaki” dano mi ró˚e. Dosta∏am ich... pi´ç! Tak si´ z∏o˚y∏o, ˚e
Maryja przyj´∏a je, gdy˚ w dniu wyjazdu, ku mojej radoÊci, zobaczy∏am,
˚e sà u Jej stóp – przy figurce w koÊciele, a przecie˚ ofiarowanych kwiatów by∏a ca∏a masa.
Maryja nie by∏aby sobà, gdyby nam
nie przygotowa∏a matczynej goÊciny.
Po Mszy Êw. dowiedzieliÊmy si´, ˚e
widzàca Maria na czas swojego objawienia przyjdzie do naszej kaplicy.
Niewyobra˚alna radoÊç. Podczas odmawiania ró˚aƒca w kaplicy „Domus
Pacis” do∏àczy∏a do nas Maria i tutaj
jak zwykle codziennie spotka∏a si´
z Matkà Bo˚à. Natomiast ja doÊwiadczy∏am obecnoÊci mojego Anio∏a Stró˚a. Umi∏owany, ukochany Przyjaciel
swojà obecnoÊcià podtrzymywa∏ moje
serce w czasie objawienia. Matka Bo˚a
wype∏ni∏a nasze dusze i gdyby nie
Anio∏ Stró˚.... W darze nasza Mateƒka

pob∏ogos∏awi∏a obecnych i przedmioty,
które mieliÊmy ze sobà: ró˚aƒce, medaliki, krzy˚e, itp. Nie koniec na tym. Widzàca Maria poÊwi´ci∏a nam, udr´czonym cierpieniem rodzicom, ponad
2 godziny i zosta∏a na kolacji. Ka˚dy
otrzyma∏ pociech´ duchowà p∏ynàca
z nauki jakà Matka Bo˚a wychowuje
widzàcych.
Kolejny dzieƒ to spotkanie z o. Jozo Zovko. Znowu radoÊç. Katecheza,
a potem b∏ogos∏awieƒstwo. Jak˚e Bóg
jest hojny. Gdy podszed∏ niespodziewanie do moich dzieci, po∏o˚y∏ na nie r´ce i b∏ogos∏awi∏ je, by∏am pewna, ˚e jestem w obj´ciach Boga. Do koƒca mia∏am jednak obaw´, ˚e ˚aden kap∏an nie
zdà˚y mnie pob∏ogos∏awiç, gdy˚ wiernych by∏o du˚o, a nasza grupa ju˚ wychodzi∏a. Prosi∏am – Jezu, nie zostawiaj
mnie bez b∏ogos∏awieƒstwa! Jak spod
ziemi wyrós∏ o. Jozo – i w ten sposób
Bóg obdzieli∏ mnie dodatkowà ∏askà.
Pó˝niej w „Domus Pacis” odwiedzi∏
nas o. Kirian, który modli∏ si´ nad nami
i nas b∏ogos∏awi∏.
Zosta∏a jeszcze Droga Krzy˚owa.
Ju˚ w czwartek w nocy, kto móg∏
i chcia∏ razem z naszymi kap∏anami
poszliÊmy na Kri˚evac. Po powrocie,
w piàtek wczesnym rankiem poszliÊmy jeszcze raz na Kri˚evac. Wracajàc
przed domem Vicki spotkaliÊmy pielgrzymów – trwa∏o spotkanie. Widzàca
pomacha∏a nam i.... dopiero by∏am zaskoczona, kiedy po powrocie do domu, po nied∏ugim czasie znalaz∏a si´
w naszej kaplicy. Vicka modli∏a si´
nad dzieçmi i nie przysz∏o mi do g∏owy, aby wiàzaç z jej osobà jakieÊ
uczucia. Zdarzy∏o si´ jednak coÊ nieoczekiwanego. Gdy mnie przytuli∏a
rozp∏aka∏am si´ jak dziecko i nie mog∏am si´ opanowaç. Razem ze ∏zami
sp∏ywa∏o wszystko to, co bola∏o przez
te pi´ç lat. Teraz w sercu by∏a tylko cisza, pokój, radoÊç. Ju˚ wielkà ∏askà
by∏ – przed spotkaniem z Vickà,
a podczas spotkania z o. Ljubo – dar
samodzielnego chodzenia Radka, który o w∏asnych si∏ach przeszed∏ ca∏à kaplic´ przytuli∏ si´ do o. Ljubo i wróci∏.
Tak w∏aÊnie i my otrzymaliÊmy duchowy dar. Z pomocà Bo˚à, tak, jak
ten ma∏y ch∏opczyk, mo˚emy iÊç przez
˚ycie – Bóg czuwa nad nami.
Po spotkaniu z Vickà, kto móg∏, z pomocà narkomanów czy bez, wyruszyliÊmy z dzieçmi na Kri˚evac. Nie b´d´
opisywaç znaków na niebie i na ziemi.
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Sama na w∏asne oczy widzia∏am jak
Chorwat, który wynosi∏ Ani´ na gór´,
w pewnym momencie mia∏ doÊç tej pos∏ugi. Dziecko si´ dar∏o, robi∏o mu
krzywd´ szarpiàc, kopiàc i wyrywajàc
si´. W momencie, gdy inni jego koledzy potykajàc si´ sprawili, ˚e wózek
Madzi Buczek niebezpiecznie si´ przechyli∏, w wyniku czego dozna∏a z∏amania nó˚ki i barku, Antoni, który niós∏
Ani´ na r´kach dozna∏ szoku. Tulàc jà
do serca spowodowa∏, ˚e obsypywa∏a
go poca∏unkami i uspokoi∏a si´ w jednej chwili. Fina∏ by∏ taki, ˚e pod krzy˚em i na dole Antoni nie chcia∏ oddaç
mi dziecka.
Na zakoƒczenie pielgrzymki mieliÊmy Msz´ Êw. z udzieleniem sakramentu chorych. Tyle ∏ask, ˚e a˚ trudno
pojàç. Nie zas∏u˚y∏am na nie. Jest te˚
nieoceniony dar, o którym pisz´ na koniec – o. Edmund – egzorcysta. Kochani! o jedno was prosz´. Nie z∏orzeczcie,
nie przeklinajcie, nie biegajcie do energoterapeutów, wró˚ek, radiestetów, itd.
Bóg powierzy∏ nam swojà Mi∏oÊç i Mi∏osierdzie przez r´ce tego egzorcysty
i przez r´ce wszystkich kap∏anów.
W ten sposób pielgrzymk´ t´ mam prawo nazwaç koronà wszystkich moich
pielgrzymek. Jak szybko wype∏ni∏y si´
s∏owa Pana Jezusa; „a Pan wys∏ucha∏
ich wo∏ania i wejrza∏ na ich udr´k´„(Jdt 4,13). ObfitoÊç duchowych
∏ask to nie wszystko. Dobry Bóg uzna∏,
˚e nauczy∏am si´ ufnoÊci i pokory – co
jest na pewno Jego darem i dlatego moja Ania wózka ju˚ nie potrzebuje. Doskonale sobie radzi. Ma∏o tego.
Z wdzi´cznoÊcià stwierdzam, ˚e b∏yskawicznie wychodzi z upoÊledzenia
umys∏owego. Trudno to pojàç. Nie
umiem dzi´kowaç Ci Panie, tak ma∏e sà
moje s∏owa........
Dzieci i rodzice z G∏ucho∏az równie˚ otrzymali wymierny dar. Jeszcze
na pielgrzymce powsta∏a myÊl o utworzeniu grupy modlitewnej dzieci niepe∏nosprawnych i ich opiekunów, której opieki ch´tnie podjà∏ si´ ks. wikary
– Damian. Po powrocie do Polski, na
zakoƒczenie pielgrzymki uczestniczyliÊmy w Mszy Êw. parafialnej. Na t´ niedziel´ ju˚ od dawna by∏ zaproszony kaznodzieja, który poprzez swojà pos∏ug´
chce przyczyniç si´ do wykoƒczenia
swojego koÊcio∏a. Kap∏anem tym okaza∏ si´ kamilianin, który opowiada∏
o ˚yciu i dziele Êw. Kamila – patrona
chorych, s∏u˚by zdrowia i szpitali. Czy

mo˚na by∏o sobie wyobraziç lepsze zakoƒczenie pielgrzymki dla niepe∏nosprawnych, ni˚ to wyre˚yserowane
przez samego Boga?
Bóg stwarzajàc Êwiat wszystkiemu
nada∏ imi´. Powstajàca grupa modlitewna w G∏ucho∏azach jako wymierny
owoc tej pielgrzymki, dla wyra˚enia
Bogu wdzi´cznoÊci za te wszystkie dary przyj´∏a imi´ – „Kamilki” wraz ze
swoim ks. wikarym Damianem – don
Kamillo.
Janina

Odpowiedzieç
na wezwanie Matki
III Ogólnopolski Wieczernik
„Królowej Pokoju” – Obory 2002
„Drogie dzieci! Wzywam was, aby
przy waszej pomocy zrealizowaç to, co
rozpocz´∏am w Fatimie”- 25.08.91 r.
Ojcowie Karmelici z Sanktuarium
Matki Bo˚ej Bolesnej w Oborach serdecznie zapraszajà na III Ogólnopolski Wieczernik „Królowej Pokoju”
w dniu 13 lipca 2002 r.
Program Wieczernika
10.00 – Powitanie Matki Bo˚ej Bolesnej
10.15 – Konferencja (l)
11.00 – Cz´Êç bolesna Ró˚aƒca Êwi´tego
12.00 – Msza Êwi´ta koncelebrowana
w intencji Pielgrzymów
14.00 – 16.00 – Agapa
16.00 – Konferencja (2)
16.45 – Adoracja NajÊw. Sakramentu
17.45 – PoÊwi´cenie dewocjonalii i Ceremonia przyj´cia do Szkaplerza Êwi´tego
18.45 – Po˚egnanie Matki Bo˚ej i zakoƒczenie
Informacje dla pielgrzymów:
1. Prosimy o zabranie prowiantu,
krzese∏ek turystycznych oraz parasoli.
2. Kap∏anów prosimy o zabranie stu∏y i alby do koncelebry; pos∏ug´ w sakramencie pojednania
3. Istnieje mo˚liwoÊç nabycia pamiàtek, dewocjonaliów i materia∏ów medziugorskich.
4. Dojazd: Obory znajdujà si´ ok.
20 km od Lipna, Rypina i Golubia-Dobrzynia. Dojazd PKS-em z Lipna.
Zg∏oszenia grup pielgrzymkowych:
Opiekun Pielgrzymów o. Piotr M´czyƒski O. Carm., Klasztor oo. Karmelitów, Obory 38, 87 – 645 Zbójno k.
Rypina tel. kom. 0606 989 710 lub
(054) 280 11 59

Od Redakcji
25 lipca w Jerozolimie, przy Grobie
Paƒskim, o. Kazimierz Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach
Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
W dniach od 3 – 10 sierpnia 2002r.
w ∑owiczu, odb´dà si´ kolejne rekolekcje:
„Królowej Pokoju” prowadzone przez
o. Eugeniusza Âpio∏ka SchP. Wszystkich ch´tnych prosimy o zg∏oszenia pod nr tel/fax 046837 66 10, 046-837 33 55. Koszt – ofiara wg
mo˚liwoÊci. Prosimy o przywiezienie Êpiworu
i przeÊcierad∏a. Zaliczki w wysokoÊci 50 z∏
prosimy wp∏acaç na konto: Collegium oo. Pijarów, ul. Pijarska 2, 99-400 ∑owicz, Bank
PeKaO S.A. 10801486-146926-27006800000-111COL, z dopiskiem: Rekolekcje
W dniach od 2-8 sierpnia 2002r. w Marcinkowie k/ Skar˚yska-Kamiennej odb´dà
si´ rekolekcje: „Post i modlitwa” prowadzone przez o. Rajmunda Guzika Cist.
Wszystkich ch´tnych prosimy o zg∏oszenia
pod nr tel. 041-271 50 66, 041-271 25 81,
0603-306 567. Koszt – 150z∏. Dojazd ze
Skar˚yska PKP lub PKS (8km).
Pielgrzymki do Medziugorja:
• 8-16 lipiec i 23-31 sierpieƒ 2002 r. zg∏oszenia tel. 012/658-13-88.
• 26.08-03.09.02 zg∏oszenia
tel. 0-12/281-82-70
UWAGA! ZMIANA BANKU
W zwiàzku ze zmianà Banku, ofiary za
„Echo” prosimy kierowaç na poni˚szy adres: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy
S.A. 13201856-117290-27003-23100-10-0
Prosimy o dokonywanie wp∏at na nowe
konto. JednoczeÊnie przez najbli˚szy okres
b´dzie czynne stare konto, dla osób posiadajàcych nasze (firmowe) druki wp∏at.
Aby zaprenumerowaç „Echo” nale˚y
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
T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, M. Balewiczowa
Redaktor: Alberto Lanzani,
Villanova Maiardina, Italia
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