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Or´dzie, 25 lipca 2002r.
„Drogie dzieci!
DziÊ raduj´ si´ razem z waszym patronem i wzywam
was, do otwarcia si´ na wol´
Bo˚à, aby wzrasta∏a wiara
w was samych i w ludziach,
których spotykacie w swojej
codziennoÊci. Kochane dzieci,
módlcie si´ dotàd, dopóki modlitwa nie stanie si´ dla was radoÊcià. ProÊcie waszych Êwi´tych patronów, aby pomogli
wam wzrastaç w mi∏oÊci do
Boga. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Âwi´ci Opiekunowie
W ostatnim or´dziu przekazanym
w 21. rocznic´ objawieƒ Matka Bo˚a
potwierdzi∏a swymi s∏owami wszystkie
or´dzia, które dawa∏a nam w ciàgu
tych lat, podczas których sz∏a wraz
z nami jako przyjació∏ka i Matka, prowadzàca swe dzieci po drogach ˚ycia.
Obiecuje nam modlitw´ do Ducha
Âwi´tego, aby nas wspomaga∏ i zwi´kszy∏ naszà wiar´.
DziÊ nasza Matka Maryja mówi, ˚e
jest z nami w dniu Êwi´ta Êw. Jakuba, patrona parafii w Medziugorju i patrona
pielgrzymów. Nieprzypadkowo Êw. Jakub zosta∏ wybrany jako patron tej parafii 110 lat temu. Nie jest przypadkiem
równie˚ – jak powiedzia∏a Matka Bo˚a
w jednym z or´dzi – ˚e w 1933 r. na
wzgórzu Kri˚evac zosta∏ wzniesiony
krzy˚, dla upami´tnienia 1900 rocznicy
Êmierci Pana Jezusa. Nikt wtedy nie
móg∏ przypuszczaç, ˚e tak wielu pielgrzymów b´dzie wchodziç na to wzgórze, a˚ do krzy˚a, aby zbli˚yç si´ do Boga, aby umocniç swojà wiar´, zmieniç
˚ycie, nawróciç si´ do Boga. Pan Bóg ma
swoje plany, które dla nas, ludzi, cz´sto
sà niezrozumia∏e, ale Jego r´ka prowadzi
wszystkich ku dobru i pewnoÊci. Parafianie wznieÊli ten krzy˚ z mi∏oÊcià, ale Pan
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Królowa Nieba i Ziemi
Bóg daje wi´cej ni˚ my mo˚emy Mu darowaç, by si´ odwzajemniç.
W tym or´dziu Matka Bo˚a potwierdza, ˚e jest z nami, nie tylko Ona, lecz tak˚e nasz Êwi´ty opiekun – patron i ca∏e niebo. Mówi nam o wi´zi pomi´dzy KoÊcio∏em pielgrzymujàcym, którym my jesteÊmy, a KoÊcio∏em chwalebnym, który stanowià Êwi´ci i wszyscy ci, którzy wielbià
Boga w wiecznoÊci. O tej prawdzie mówi
tak˚e Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego:
„Poniewa˚ mieszkaƒcy nieba, b´dàc g∏´biej zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze
mocniej utwierdzajà ca∏y KoÊció∏ w Êwi´toÊci. Nieustannie wstawiajà si´ za nami
u Ojca. Ich przeto troska braterska wspomaga wydatnie s∏aboÊç naszà” (KKK
956). Kontemplujà oni Boga, wychwalajà
Go i nieustannie opiekujà si´ tymi, których pozostawili na ziemi (KKK2683).
Mo˚emy i powinniÊmy prosiç ich, by
wstawiali si´ za nami. Âwi´ta Tereska od
Dzieciàtka Jezus mówi∏a: „moim niebem
jest, by czyniç dobrze na ziemi”.
Poniewa˚ istniejà Êwi´ci i opiekunowie, którzy ˚yjà w przyja˝ni z Bogiem
i kochajà ludzi, nasze ˚ycie na ziemi ma
sens. Oni tworzà most pomi´dzy ziemià
a niebem. My modlimy si´ do Êwi´tych,
aby pomagali nam, aby wyprosili nam od
Boga to, co jest nam najbardziej potrzebne, aby nas chronili i prowadzili do Boga.
Oni troszczà si´ o nas, bronià nas, uwalniajà i uzdrawiajà, wstawiajà si´ za nami
i zawsze sà dla nas. Tylko oni znajà sens
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˚ycia i drog´, która do ˚ycia wiecznego
prowadzi, wiedzà jak ˚yç. Âwi´ci opiekunowie zapraszajà nas, byÊmy byli dobrzy
dla siebie nawzajem, zach´cajà nas, byÊmy si´ pojednali i przebaczyli jedni drugim. Byç Êwi´tym to znaczy pragnàç ca∏ym sercem przyja˝ni z Bogiem. Kiedy
bierze si´ na powa˚nie s∏owa Pana Jezusa
i przykazania Bo˚e, wtedy zaczynamy
rozmawiaç z Bogiem poprzez modlitw´.
W ten sposób pozwalamy Bogu wejÊç
w nasze ˚ycie, aby móg∏ nas przemieniaç,
tak jak uczy nas Matka Bo˚a przez te
wszystkie lata.
Programem naszego ˚ycia jest Êwi´toÊç. Miarà naszego ˚ycia jest Êwi´toÊç.
Wszyscy jesteÊmy zaproszeni do Êwi´toÊci, powtarza nam to wielokrotnie tak˚e
i nasz Papie˚ Jan Pawe∏ II. Ponownie Maryja zaprasza nas na drog´ modlitwy i prowadzi nas do Boga. Modlitw´ jako pot´˚ny Êrodek nasza Matka wk∏ada nam do
ràk. Wszystkie Jej objawienia, s∏owa, or´dzia, sà Êrodkiem, a nie celem. Tak˚e modlitwa jest Êrodkiem, a nie celem. Celem
jest spotkanie z Bogiem ˚ywym. Dlaczego nie braç wszystkiego, co Pan Bóg daje
nam przez naszà Matk´ z Nieba? Pos∏uchajmy zaproszenia Jej macierzyƒskiego
serca, w którym jest miejsce dla ka˚dego
cz∏owieka.
Maryjo, Matko nasza, dzi´kuj´ Ci
dziÊ za Twoje s∏owa, znów te same, lecz
zawsze nowe, bo pochodzàce z Twego
matczynego serca. Dzi´kuj´ za to, ˚e mog´ wierzyç w Twojà ˚ywà obecnoÊç
wÊród nas. Dzi´kuj´, poniewa˚ nie chcesz
zostawiç mnie w moim spokoju, zbudowanym o w∏asnych si∏ach, ale chcesz daç
mi pokój, który znajduje si´ w Twoim sercu zanurzonym w Bogu. Prosz´ Ci´ za
wszystkimi, którzy sà daleko, zagubieni
na drogach Êwiata. Za wszystkimi, którzy
zb∏àdzili, którzy nie mogà wierzyç i zbli˚yç si´ do Boga. Polecam Ci zrozpaczonych, biedaków, opuszczonych. Przede
wszystkim, Maryjo, wyciàgnij swe r´ce
nad m∏odymi, aby stali si´ solà i Êwiat∏em
tego Êwiata, jak prosi nasz Papie˚ Jan Pawe∏ II. Pob∏ogos∏aw Maryjo, wszystkich
m∏odych, którzy w tym roku spotkajà si´
w Kanadzie i w Medziugorju, aby szukaç
Boga we w∏asnym ˚yciu i w sercu. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
ChrzeÊcijaƒska radoÊç
„Przede wszystkim noÊcie chrzeÊcijaƒskà radoÊç w waszych sercach; radoÊç, która wyp∏ywa z pogodnie przyj´tej wiary, intensywnie pog∏´biona
przez osobistà medytacj´, studiowanie
S∏owa Bo˚ego i nauczanie KoÊcio∏a.
Aktywnie przyj´tà w jednoÊci z Bogiem
w Chrystusie, w modlitwie i sta∏ym
praktykowaniu sakramentów, szczególnie Eucharystii i pojednania”.
Jan Pawe∏ II

Uniesieni do nieba wraz
z Maryjà Wniebowzi´tà
1 listopada 1950 r. papie˚ Pius II
og∏asza dogmat o Wniebowzi´ciu
Matki Bo˚ej, czwarty w historii, po
dogmatach o Boskim Macierzyƒstwie
Maryi, o Jej Wiecznym Dziewictwie
oraz o Niepokalanym Pocz´ciu. Do wydania dogmatu dosz∏o na skutek wielu
próÊb, po uprzednim zasi´gni´ciu rady
Êwiatowego Episkopatu, podobnie jak
mia∏o to ju˚ miejsce prawie wiek wczeÊniej, w przypadku dogmatu o Niepokalanym Pocz´ciu w 1854 r. Cechà
obydwóch dogmatów jest to, ˚e nie majà bezpoÊrednich podstaw w Biblii, ale
opierajà si´ z jednej strony na tradycji
KoÊcio∏a, który przez wieki obdarza∏
wiarà i czcià te zalety maryjne, z drugiej zaÊ na „zmyÊle wiary” katolików,
czyli na powszechnym uznaniu tych
prawd wiary przez ca∏y KoÊció∏.
Czym dla naszej wiary jest dogmat
o Wniebowzi´ciu? Oto brzmienie definicji dogmatu: Niepokalana Rodzicielka Boga, Maryja zawsze Dziewica, gdy
up∏ynà∏ czas Jej ziemskiego ˚ycia, zosta∏a wniebowzi´ta z cia∏em i duszà do
wiekuistej chwa∏y. Mamy zatem obowiàzek wierzyç, ˚e Maryja wraz z zakoƒczeniem ˚ycia nie zazna∏a zepsucia
Êmierci, ale zosta∏a zabrana do nieba
i wesz∏a do Bo˚ej chwa∏y w jednoÊci
Swej osoby, czyli z cia∏em i duszà. Definicja ta znajduje logiczne uzupe∏nienie w encyklice Ad Coeli Regina, wydanej równie˚ przez Piusa XII cztery lata
pó˝niej, w której og∏asza si´ królewskoÊç Maryi, potwierdzajàc tym niejako
wznios∏oÊç przyznanej Jej chwa∏y.
Tekst dogmatu nie mówi, czy Maryja
umar∏a, czy te˚ nie, ale pos∏uguje si´

ogólnikowym wyra˚eniem – gdy up∏ynà∏ czas Jej ziemskiego ˚ycia -, by nie
wypowiadaç si´ w tej kwestii. W teologii istnieje zresztà hipoteza, wed∏ug
której Maryja nie umar∏a, ale zasnàwszy wstàpi∏a do wiekuistej chwa∏y. WyjaÊnia to, dlaczego przed ustanowieniem Âwi´ta Wniebowzi´cia NMP obchodzono Âwi´to ZaÊni´cia (Dormitio)
Maryi. Przekonanie to opiera si´ na
prostym rozumowaniu teologicznym
i jest logicznym wnioskiem wyp∏ywajàcym z dogmatu o Niepokalanym Pocz´ciu: jeÊli Êmierç to skutek grzechu
pierworodnego, a Maryja jest bez grzechu, w takim razie Maryja nie umar∏a.
Dzisiaj jesteÊmy w stanie dok∏adniej okreÊliç zagadnienie Êmierci Maryi. Hipoteza, jakoby Maryja nie umar∏a, wydaje si´ naiwna, a nawet deprecjonuje poniekàd Matk´ Bo˚à. Ewangelie apokryficzne, czyli teksty, których KoÊció∏ nie uwa˚a za natchnione,
ale które sà Êwiadectwem dawnej wiary
z pierwszych wieków, zgodnie przecie˚
podajà, ˚e Maryja naprawd´ umar∏a,
Êmiercià naturalnà, w Jerozolimie,
w obecnoÊci aposto∏ów, i ˚e zosta∏a pochowana w pobli˚u Getsemani.
Poczàwszy od V i VI w. mamy coraz
liczniejsze Êwiadectwa Ojców KoÊcio∏a: niemal wszyscy dopuszczajà Êmierç
Maryi, lub przynajmniej wyra˚ajà bardzo ogl´dne opinie na ten temat. A˚ do
wspó∏czesnych czasów odnotowuje si´
praktycznà jednomyÊlnoÊç co do faktu,
˚e umar∏a. Dzisiejsza teologia odkrywa
donios∏e znaczenie Êmierci Maryi: czy
jako wierna uczennica Pana mia∏a nie
iÊç za Nim do koƒca i, podobnie jak
Chrystus, wkroczyç w tajemnic´ Êmierci, aby, jak On, przejÊç ze Êmierci do
chwa∏y Zmartwychwstania? W ten sposób Êmierç ÊciÊlej ∏àczy Dziewiczà
Matk´ z Jej Synem, dzi´ki czemu mo˚e
Ona w pe∏ni uczestniczyç w paschalnej
tajemnicy Êmierci i zmartwychwstania
Chrystusa.
Jakie znaczenie dla naszego ˚ycia
religijnego ma tajemnica Wniebowzi´cia Maryi? Ka˚e nam przede
wszystkim mieç nadziej´ w Bo˚e zbawienie. Maryja Wniebowzi´ta jest
Êwiadkiem ostatecznej chwa∏y, która
nastanie na koniec czasu. Jest pierwszà
z odkupionych, pe∏nym urzeczywistnieniem zbawienia, którego Bóg pragnie dla ka˚dej duszy. Wielki teolog
z zesz∏ego wieku, Karl Rahner, stwierdza, ˚e Maryja uosabia to, czym Bóg

chcia∏ uczyniç cz∏owieka na poczàtku
oraz to, czym Bóg uczyni cz∏owieka na
koƒcu. NajÊwi´tsza Maryja Panna
jest zatem obrazem cz∏owieka spe∏nionego w Bogu, ukazuje nam, czym,
dzi´ki Bo˚ej ∏asce, staniemy si´ w Królestwie Niebieskim. Maryja oczywiÊcie
góruje nad nami chwa∏à, nie tylko dlatego, ˚e ju˚ jej dostàpi∏a, ale równie˚
dlatego, ˚e my nie zostaniemy wyniesieni do chwa∏y w tym samym stopniu,
co Ona. B´dziemy jednak z pewnoÊcià
do Niej podobni, poniewa˚ ∏àczy nas ta
sama ludzka natura oraz fakt, ˚e zostaniemy zbawieni przez t´ samà zbawczà
moc Chrystusa. Wniebowzi´cie Maryi
jest radosnà zapowiedzià chwa∏y, która
stanie si´ tak˚e naszym udzia∏em, jest
znakiem podtrzymujàcym naszà nadziej´, ˚e i my, któregoÊ dnia, spe∏nimy
si´ i przeobrazimy w Bogu.
Wniebowzi´cie Maryi zach´ca nas
równie˚ do ufnego spoglàdania
w przysz∏oÊç. Czas nie biegnie Êlepo
naprzód, ale zmierza ku wype∏nieniu
si´ Bo˚ej chwa∏y. Âwiat, choç zdaje si´
toczyç ku przepaÊci, nosi niezatarty
znak Bo˚ego zbawienia, które objawi
si´ w pe∏ni, na koƒcu, jak ju˚ objawi∏o
si´ w Maryi. Historia nie koƒczy si´
w otch∏ani braku sensu, w ciemnoÊciach nihilizmu; na koƒcu historii jest
ju˚ kobieta wyniesiona do chwa∏y
wiecznej, jest ju˚ odkupiona ludzkoÊç,
jest ju˚ los ka˚dego cz∏owieka, który
dokonuje si´ w Chrystusie, zamykajàcym w sobie wszystko.
Stosunek chrzeÊcijanina do przysz∏oÊci musi cechowaç si´ g∏´bokim
optymizmem. Nie powinniÊmy obawiaç si´ tego, co szykuje nam przysz∏oÊç, wr´cz przeciwnie, wyjd˝my na
spotkanie przysz∏oÊci z pozytywnà i ufnà postawà, wyjd˝my na spotkanie
Królestwa Bo˚ego, wyjd˝my naprzeciw Matce Bo˚ej obleczonej w chwa∏´
niebieskà. Niech Maryja b´dzie dla nas
pewnoÊcià ostatecznego spe∏nienia,
pewnoÊcià sensu historii; niech b´dzie
impulsem do dobrego wykorzystania
czasu, jaki Bóg nam przeznaczy∏, z zaanga˚owaniem i odpowiedzialnoÊcià,
aby przybli˚yç Królestwo Bo˚e.
Maryja Wniebowzi´ta jest darem
dla nas. Jest pocieszeniem w chwilach
cierpienia i zagubienia, jest podporà dla
naszej chrzeÊcijaƒskiej nadziei. Zjednoczmy nasze ˚ycie religijne z Nià, która jest naszà chwalebnà Matkà, módlmy
si´ razem z Nià i razem z Nià id˝my po
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drogach czasu. Maryja Panna jest z nami, Jej Wniebowzi´cie nie oddala Jej od
nas; przeciwnie, towarzyszy nam Ona
w ziemskiej w´drówce i w g∏´bi swej
macierzyƒskiej mi∏oÊci czeka, a˚ si´
przed Nià znajdziemy, abyÊmy cieszyli
si´ Jej pi´knoÊcià, abyÊmy uczestniczyli w Jej chwale, abyÊmy wraz z Nià kontemplowali i wychwalali wspania∏oÊç
Boga, który zechcia∏ podzieliç si´
Swym Boskim ˚yciem i Swà Êwi´toÊcià
ze wszystkim swymi dzieçmi. Maryja
jest pierwszà istotà wyniesionà do
chwa∏y; lecz obok Niej, w Êcis∏ej z Nià
wspólnocie, ka˚dy z nas znajdzie w∏asne miejsce w chwale Niebios. Bóg nas
kocha, pragnie, byÊmy byli z Nim przeobra˚eni, podobnie jak kocha∏, pragnà∏,
by by∏a z Nim i przeobrazi∏ Dziewic´
z Nazaretu. Otwórzmy Bogu nasze serce, ˚yjmy radoÊni i pe∏ni nadziei,
wyjd˝my naprzeciw Maryi Wniebowzi´tej w wiecznej chwale.
Massimiliano Curletti

Nie przegapmy
wiecznoÊci!
Wspomnienie o Marcie c. d.
Tymczasem ksiàdz w moim przekonaniu sta∏ si´ ju˚ niezb´dny. KtoÊ
wspomnia∏ o modlitwie o uzdrowienie.
˚ona zadzwoni∏a, krótko przedstawi∏a
spraw´ i równie krótkà otrzyma∏a odpowied˝: „B´d´ si´ za nià modli∏, jutro odprawi´ Msz´ Êw. w jej intencji, pojutrze
przywie˝cie jà”. Cuda si´ zdarzajà i na
taki cud liczyliÊmy. Tymczasem by∏a
Êroda. Dosz∏o do tego, ˚e Marta wysz∏a
ze Mszy Âw., bo l´ki si´ pot´gowa∏y,
a po ich ustaniu Marta bardzo cierpiàc
˚ali∏a si´, ˚e je˚eli tak samo b´dzie jutro,
to ju˚ tego nie wytrzyma. Wieczorem
podczas odmawiania ró˚aƒca musia∏em
jà przytrzymywaç niemal si∏à, coÊ jà odrzuca∏o od modlitwy. Czwartek do po∏udnia by∏ najgorszy, Marta jeszcze tym
razem wytrzyma∏a, ale nie mog∏em ju˚
spojrzeç jej w oczy, by∏a niemal zdruzgotana. Ale mieliÊmy nadziej´. Po po∏udniu ruszyliÊmy do koÊcio∏a. Wyjecha∏em du˚o wczeÊniej, ˚eby zajechaç
bez poÊpiechu. W mieÊcie ugrz´˝liÊmy
w korku i to takim, ˚e w ogóle przestaliÊmy posuwaç si´ do przodu. Pierwszy
raz w ˚yciu coÊ takiego mi si´ przytrafi∏o. Trudno by∏o w tym wszystkim zachowaç pokój serca. W koƒcu uda∏o si´
mi zawróciç i okr´˚nymi drogami
w ostatniej chwili dojechaliÊmy na czas.

Podczas modlitwy o uzdrowienie,
w pewnej chwili ksiàdz powiedzia∏, ˚e
Pan Jezus uwalnia kilka osób z przekleƒstwa..., by∏em zszokowany, mia∏em
przeÊwiadczenie, ˚e mówi∏ o Marcie,
a mo˚e i o ca∏ej jej rodzinie? Potem
ksiàdz modli∏ si´ osobno nad Martà. By∏em przekonany, ˚e Marta zosta∏a uzdrowiona. Powiedzia∏em jej o tym po wyjÊciu z koÊcio∏a. Odpowiedzia∏a mi krótko: „Wiem o tym”. Noc mia∏a spokojnà,
wyspa∏a si´. Tu chc´ powiedzieç o jednej rzeczy. Wiem, ˚e nara˚am si´ na
ÊmiesznoÊç, staj´ si´ mo˚e ma∏o wiarygodny, ale musz´ to napisaç. Tej nocy
szatan przyszed∏ do mnie. Widzia∏em go
w pokoju, pod oknem, ca∏à postaç. Sta∏
i patrzy∏ na mnie nienawistnym wzrokiem. Choç wydaje si´ to niewiarygodne
pisz´ to, dajàc tym swoje Êwiadectwo, ˚e
on istnieje, jest osobà! Krzycza∏em
z przera˚enia. Je˚eli to on dr´czy∏ Mart´
wiem co czu∏a. Teraz ju˚ wiem te˚, ˚e
chrzeÊcijanin powinien mieç takà wiar´,
by nie baç si´ z∏ego. Przecie˚ jest to niegodne miana dziecka Bo˚ego. Je˚eli
czujemy si´ prawdziwie uczniami Chrystusa, mamy nawet obowiàzek walki ze
z∏ym. Jezus da∏ swoim uczniom t´ w∏adz´ i moc i nigdy nie wspomina∏ by si´
go baç. To z∏y dzi´ki naszej wierze i modlitwie powinien si´ baç nas.
Wracajàc do Marty; w piàtek, sobot´ i niedziel´ lekkie l´ki pojawia∏y si´
jeszcze, ale coraz s∏absze i coraz krócej.
Codziennie wieczorem modliliÊmy si´
na ró˚aƒcu i modlitwami o uwolnienie
i uzdrowienie, aby usta∏y ca∏kowicie.
W poniedzia∏ek Marta wsta∏a zadowolona wydawa∏o si´, ˚e wszystko usta∏o,
ale ja daleki by∏em od radoÊci – pozostawa∏a jeszcze anoreksja. W sobot´
i w niedziel´ Marta nic nie zjad∏a, a nie
chcia∏a nawet s∏yszeç o jakichkolwiek
lekarstwach, czy pójÊciu do lekarza.
Zastanawia∏em si´ dlaczego nie zosta∏a
uzdrowiona i z tej choroby? Rozmawia∏em o tym z Martà d∏ugo i szczerze.
Okaza∏o si´, ˚e Marta nie uwa˚a swojego niejedzenia za chorob´. Mówi∏a, ˚e
po prostu jej si´ nie chce jeÊç i czuje si´
z tym dobrze. T∏umaczy∏em, ˚e alkoholik, dopóki uwa˚a si´ tylko za smakosza, nie rozpocznie leczenia. Musi
przyznaç si´ sam przed sobà do alkoholizmu. Wiedzia∏em, mówili to lekarze,
z którymi si´ kontaktowaliÊmy, ˚e
w ten sposób Marta powoli zmierza do
Êmierci. Powiedzia∏em jej to. Prosi∏em,
˚eby przyzna∏a si´ do choroby i zgo-

dzi∏a na leczenie. Obieca∏em, ˚e pojedziemy jeszcze raz na modlitw´.
W koƒcu z wielkà trudnoÊcià, jakby
z um´czeniem i z rezygnacjà przyzna∏a,
˚e jest chora na jad∏owstr´t. Mo˚e by∏em okrutny, ale kaza∏em jej to powtarzaç wiele razy. Zrobi∏a to i zgodzi∏a si´
na leczenie. To by∏o chyba w niedziel´
wieczór. W poniedzia∏ek rano czu∏a si´
dobrze, ˚adnych l´ków, posz∏a z ˚onà
do koÊcio∏a, przyj´∏a Pana Jezusa, a po
powrocie zdecydowa∏a, ˚e wraca do
domu na kilka dni. OdradzaliÊmy, ale
twierdzi∏a, ˚e chce pomóc mamie, ˚e
w jej domu jest jej miejsce. O 9.30 odprowadzi∏em jà na tramwaj. Mocno si´
przytuli∏a na po˚egnanie, podzi´kowa∏a
i odjecha∏a. WczeÊniej prosi∏a ˚on´
o telefon. O godz. 13.30 ˚ona zadzwoni∏a do niej. Wszystko by∏o w porzàdku, mówi∏a, ˚e mama jà ciep∏o przyj´∏a,
zrobi∏a sobie pranie i... zjad∏a dwie kanapki, co potem potwierdzi∏a jej mama.
Przez ostatnie 4 dni razem, nie zjad∏a
2 kanapek, a tu na jeden posi∏ek! By∏a
radosna. Planowa∏a nazajutrz spotkaç
si´ z nami. Pó∏ godziny pó˝niej le˚a∏a
martwa na podwórku przed kamienicà.
Wyskoczy∏a z okna 4 pi´tra klatki
schodowej z przera˚ajàcym krzykiem.
Kilka minut wczeÊniej jej siostra i mama wysz∏y z domu, Marta zosta∏a sama.
A tak ba∏a si´ samotnoÊci i tego mieszkania. Co si´ wtedy wydarzy∏o? Mo˚emy si´ tylko domyÊlaç.
Jaka by∏a Marta u nas? Cicha, pracowita, np.: nie dawa∏a si´ wyprzedziç
w zmywaniu naczyƒ, przygotowywaniu
sto∏u do wspólnych posi∏ków, sprzàtaniu; bardzo uczynna, cz´sto wyprzedza∏a moje myÊli np. zanim zaproponowa∏em herbat´, ona ju˚ jà nios∏a – pos∏odzonà i wymieszanà. Za wszystko dzi´kowa∏a, a wieczorem otrzymywaliÊmy
specjalne podzi´kowanie za ca∏y dzieƒ,
przytula∏a si´ i sz∏a spaç do swojego pokoju. Nie zauwa˚y∏em, by mia∏a do kogoÊ nienawiÊç, z∏oÊç, na nic nie narzeka∏a, kocha∏a swojà rodzin´. Nasze dzieci
jà bardzo polubi∏y, choç musia∏y dzieliç
si´ nami z nià. Ja podziwia∏em jà w znoszeniu tych wszystkich cierpieƒ, z ˚onà
cierpieliÊmy razem z nià, bardzo si´ do
siebie przez te dwa tygodnie przywiàzaliÊmy. Codziennie uczestniczyliÊmy
w Eucharystii, przyjmowaliÊmy Pana
Jezusa, uczestniczyliÊmy w Jego cichej
adoracji. Marta powierzy∏a Mu swoje
˚ycie, swojà wol´, tyle si´ modli∏a,
w ostatnich dniach odmawia∏a codzien-
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nie wszystkie trzy cz´Êci ró˚aƒca, sama
zach´ca∏a nas do modlitwy. Dwukrotnie
byliÊmy na modlitwie uwielbienia we
wspólnocie Odnowy w Duchu Âwi´tym,
pozna∏a tam wielu wspania∏ych ludzi,
którzy okazywali jej wiele serdecznoÊci
i ca∏y czas pomagali nam. Chyba dzi´ki
temu ust´powa∏ strach przed lud˝mi. Na
poczàtku nie by∏o nawet mowy o jakimkolwiek wyje˝dzie, nie bardzo nawet
chcia∏a wychodziç z domu, natomiast
kilka dni przed Êmiercià wyrazi∏a ochot´
wyjazdu do Medziugorja, by∏y z ˚onà
z∏o˚yç dokumenty na paszport. Powoli
ust´powa∏y inne choroby cia∏a. By∏ to
najlepszy okres w jej ˚yciu – ˚y∏a blisko
Boga, odzyskiwa∏a pokój, zacz´∏a si´
uÊmiechaç.
Dlaczego wi´c tak si´ sta∏o, dlaczego takà Êmiercià? Czy˚by szatan zwyci´˚y∏? W tym moim obecnym cierpieniu spróbuj´ odpowiedzieç sobie sam
na to pytanie. Mo˚e Bóg dopuÊci∏ do
takiej Êmierci, aby przysz∏o opami´tanie. Ona nie by∏a tu niczemu winna.
Winni jesteÊmy wszyscy. Zamiast ˚ycia
co najmniej w umiarkowaniu, w jednoÊci i mi∏oÊci do drugiego cz∏owieka, jakà powinni ˚yç chrzeÊcijanie, a nawet
w pokucie do czego nawo∏uje Maryja
w Fatimie, ˚yjemy egoistycznie, samolubnie, odgradzamy si´ od siebie nawet
w rodzinach – Êcianami, p∏otami,
drzwiami i ˚aluzjami antyw∏amaniowymi, murami, chroniàc zdobyte kosztem
drugiego cz∏owieka bogactwo, adorujàc swojà mamon´, dla chwilowych
przyjemnoÊci uciekamy w u∏udne ˚ycie
przed telewizorem, komputerem, popadajàc w ró˚ne -holizmy i -manie. Nawet Jezusa Eucharystycznego zamykamy w koÊcio∏ach za bramami
i kratami, najwyra˝niej nie wierzàc
w prawdziwà obecnoÊç Boga. Przecie˚
prze∏o˚onego w pracy lepiej traktujemy, chcemy przy nim si´ pokazywaç.
We wspó∏czesnym Êwiecie z∏o sta∏o si´
dobrem, a dobro jest ÊmiesznoÊcià, naiwnoÊcià. O d˝wiganiu krzy˚a, nawzajem swoich brzemion, nawet nie chcemy s∏yszeç. Niektórzy kap∏ani do których si´ zwraca∏em zapomnieli o mi∏osierdziu, nie umiejà b∏ogos∏awiç, modliç si´ nad chorymi. B∏ogos∏awieƒstwo kap∏ana jest b∏ogos∏awieƒstwem
samego Jezusa – o tym mówi∏a Maryja
Królowa Pokoju w Medziugorju. Jak˚e
trzeba si´ za nich modliç, to przecie˚
oni kszta∏tujà naszà wiar´. Modliç si´,
modliç si´, modliç si´, nie narzekaç, nie

z∏orzeczyç, ka˚dy kap∏an jest szczególnie umi∏owanym synem Matki Bo˚ej.
Mama Marty by∏a lekarzem, teraz
chora na alkoholizm, sama bez pomocy
osoby, która posiada∏a by prawdziwà
mi∏oÊç Bo˚à, ju˚ z takiego ˚ycia si´ nie
podniesie. Ojciec – nauczyciel, umiera
gdzieÊ w innym mieÊcie wyniszczony
i opuszczony, ojczym zmar∏ w wielkim
cierpieniu, 2 siostry, ka˚da z dwojgiem
dzieci ale bez m´˚ów... Czy jest mo˚liwe, aby nikt z nich w ˚yciu nie spotka∏
prawdziwego chrzeÊcijanina, który by
im pokaza∏ Boga? Czy mo˚na zatem
winiç rodzin´ za Êmierç Marty? A kto
ich doprowadzi∏ do takiego ˚ycia? Ludzie cwaƒsi, sprytniejsi, bardziej bezwzgl´dni, egoistyczni. To my. Czy˚ nie
˚yjemy nazbyt tym Êwiatem, dla chwilowych przyjemnoÊci, niewolnicy rzeczy materialnych, wygodnego ˚ycia,
swojego dobrego imienia, zapatrzeni
w siebie i co najwy˚ej w swojà rodzin´,
czy wspólnot´ zakonnà, starajàcy si´
wydrzeç od ludzi i od Boga jak najwi´cej dla siebie. Zaj´ci „u˚ywaniem” ˚ycia nie patrzymy na Êwiat oczami nadal
cierpiàcego Jezusa, serca skurczone,
niezdolne zauwa˚yç nawet obok siebie
cierpiàcego drugiego cz∏owieka. Cierpiàcej Marty nikt nie zauwa˚a∏.
Âpiewamy: „Panie, serce wielkie
nam daj, zdolne objàç Êwiat”, modlimy
si´, ale ˚yjemy bez mi∏oÊci, bez jednoÊci, bez pokory. Wszyscy sà winni, tak
Êwieccy jak kap∏ani, sàsiedzi, znajomi,
ja jestem winien, czuj´ si´ winien, za
ma∏o mia∏em cierpliwoÊci..., pope∏ni∏em wiele b∏´dów, nazbyt jeszcze wpatrzony w siebie. Niech ta Êmierç nie
b´dzie daremna, niech nam wszystkim przyniesie opami´tanie. Z∏o zawsze rodzi kolejne z∏o, z∏o które czynimy zawsze do nas powraca. Zwróçmy
si´ do Boga, by On sam nas nawróci∏
z naszego zaÊlepienia, niech nikt nie
mówi, ˚e to go nie dotyczy, to pycha.
Nie ma dróg bez wyjÊcia, nie ma ˚ycia
przegranego. Pan nasz czeka, nie ma takiego z∏a, z którego nie wyprowadzi∏by
dobra. MyÊl´, tak si´ i teraz sta∏o. To
nie by∏a Êmierç samobójcza, to by∏a
Êmierç m´czeƒska, jak m´czeƒskie by∏o jej ˚ycie pe∏ne cierpienia, poni˚enia,
ale i przebaczenia i mi∏oÊci. Ona obumar∏a jak obumiera ziarenko, by wydaç wspania∏e owoce. Niech ta Êmierç
nie b´dzie daremna, staƒmy si´ jej
dobrym owocem. Módlmy si´ o to, by
na t´ rodzin´ nie sp∏yn´∏o kolejne prze-

kleƒstwo, ale niech ofiara Marty przyniesie b∏ogos∏awieƒstwo, powrót do
jednoÊci z Bogiem, który nigdy nie pot´pia, ale jest przebaczeniem, pokojem,
mi∏oÊcià, który sam jest najlepszym
przyjacielem i lekarzem leczàcym
wszelkie rany. Kluczowym s∏owem
wydaje mi si´ tu pokora. Pokornie stanàç w prawdzie samemu przed sobà
w obliczu cierpiàcego i kochajàcego
mnie Boga. Zwróciç si´ do Maryi, ona
wska˚e i wyprowadzi na drog´ w∏aÊciwà – do Jezusa, do Boga. Z Nim mo˚na ju˚ tu na ziemi czuç si´ naprawd´
szcz´Êliwym, radosnym, pe∏nym pokoju. Wiem co mówi´, bo ja tak si´ czuj´.
Âmierç Marty zada∏a mi jedynie cierpienia, ale czy˚ Jezus nie obieca∏ te˚
krzy˚a? Mamy ˚yç nie dla siebie, ale
dla Jezusa, dla Jego spraw, a Jego
sprawà nie jest dawanie ludziom ró˚norakich przyjemnoÊci, to nie sà b∏ogos∏awieƒstwa, to daje szatan. Jezusa sprawà
jest ratowanie ludzi od wiecznego pot´pienia, dlatego mamy pokutowaç, stawaç si´ ofiarà dla ratowania zaÊlepionych ludzi idàcych na wieczne pot´pienie. Tylko tym mo˚emy pocieszyç jak˚e bardzo cierpiàcego obecnie Jezusa.
Przecie˚ On ˚yje, odczuwa radoÊç,
smutek, cierpienie i... samotnoÊç w Tabernakulum. MyÊl´, ˚e Jezusa nie ma
kto obecnie pocieszaç, Jego agonia
trwa nadal, owszem jest nawet wi´ksza
ni˚ na Golgocie. Zastanawiam si´ teraz,
czy odwzajemniam choç troch´ Jego
wr´cz szaleƒczà mi∏oÊç do mnie? Czy
moje serce jest poÊwi´cone na tyle Jemu, Jego sprawom, na tyle czyste i pe∏ne pokoju, ˚e mo˚e w nim zamieszkaç
by wypoczywaç? Czy na tyle dobrze si´
w nim czuje, ˚e mo˚e ono byç Jego
Królestwem? Nie, nie mam si´ czym
szczyciç. Odczuwa∏em tak wielkà gorycz, nawet ˚al do Ciebie Panie, za t´,
za takà Êmierç, ˚e bliski by∏em zwàtpienia. Do kogó˚ jednak mia∏bym pójÊç?
Je˚eli mia∏bym kogoÊ winiç, to siebie,
zbyt lichym narz´dziem jestem. Teraz
znów przywracasz mi pokój i radoÊç,
dajesz takie poznanie, zrozumienie, ˚e
powinienem dzi´kowaç Ci Bo˚e za to,
˚e pos∏u˚y∏eÊ si´ naszà rodzinà i naszymi znajomymi, by doprowadziç Mart´
do Siebie. Nie znamy Twoich wyroków... S∏ysza∏em, ˚e Bóg zabiera cz∏owieka w jego najlepszym momencie
˚ycia, tak by zosta∏ zbawiony. Liczy si´
wiecznoÊç, nie chwila ˚ycia na ziemi.
To ˚ycie jest tylko próbà wydoskona-
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lenia si´ w mi∏oÊci. Niewàtpliwie Marta nawróci∏a si´ w ostatnich 2 tygodniach ˚ycia i byç mo˚e odesz∏a w najlepszym momencie, w najlepszym czasie dla siebie i dla nas, byÊmy i my jeszcze zdà˚yli si´ nawróciç. MyÊl´, ˚e
choç na ziemi panuje smutek, to ca∏e
niebo Êwi´tuje. Wita nowà mieszkank´.
Jej ju˚ jest dobrze, ona jest ju˚
w wiecznym szcz´Êciu, jestem o tym
przekonany. I or´duje za nami u Boga.
Dzi´kuj´ Ci Marto, wiele Ci zawdzi´czam. Teraz wszystko w naszych r´kach. Nie przegapmy wiecznoÊci!
Stanis∏aw

Co Ty na to?
Medziugorje
– most dla m∏odzie˚y
Dziennikarz Martin Thurner porównuje wspó∏czesnà m∏odzie˚ do „mostu
z Avionion”. W tym starym francuskim
mieÊcie, w którym niegdyÊ wi´ziono
papie˚y znajduje si´ pewien uroczy,
choç niedokoƒczony most. Pod nim
przep∏ywa rzeka Rodan. Ju˚ dawno zacz´to budow´ mostu, lecz jego prz´s∏a
wcià˚ si´ jeszcze nie po∏àczy∏y,
a w Êrodku pozosta∏a pustka. Próbowano dokoƒczyç budow´ i po∏àczyç prz´s∏a, ale bezskutecznie. Dowiedziono, ˚e
zbudowano z∏e fundamenty, aby mo˚na by∏o z∏àczyç prz´s∏a mostu.
W taki sposób pisarz postrzega
m∏odzie˚. Uwa˚a, ˚e dzisiejsza m∏odzie˚ nie ma prawdziwych fundamentów oraz, ˚e potrzebuje poÊrednika, aby
pokonywaç przeszkody i iÊç do przodu.
Ów dziennikarz doszed∏ do istotnego
wniosku, ˚e w istocie potrzebujemy poÊrednika. Potrzebujemy sternika, który
przeprowadzi nas na drugi brzeg i zbuduje prz´s∏o nad przeszkodami, które
pojawiajà si´ w naszym ˚yciu. Potrzebujemy rodziców, nauczycieli, przyjació∏ i ksi´˚y…, bo cz∏owiek nic nie mo˚e zrobiç sam. Lecz przede wszystkim
potrzebujemy Jezusa Chrystusa,
przewodnika w drodze i Matki Bo˚ej
poÊredniczki ∏ask prowadzàcej nas do
Jezusa. Potrzebujemy odwagi, aby stanàç na drogach Bo˚ych. Jezus mówi do
aposto∏a Tomasza i do nas: Jam jest
drogà, prawdà i ˚yciem. Je˚eli odnajdziemy Go có˚ mo˚e si´ staç? Czy pozostanie jeszcze miejsce na strach? Czy

pozostanie jeszcze miejsce na rozpacz
i ciemnà stron´ ˚ycia? Obejmij Jezusa
i razem z Nim buduj swojà przysz∏oÊç.
Otwórz Mu drzwi, aby wszed∏ do twej
duszy. Bàd˝ mostem Jego ∏aski, mi∏oÊci
i dobroci. Niech p∏ynie przez ciebie obfitoÊç ∏aski Pana.
W Medziugorju tak cz´sto mamy
okazj´ s∏uchaç m∏odzie˚y, która przesz∏a na drugi brzeg. Tak, wielu z nich
musia∏o porzuciç z∏e fundamenty i zbudowaç nowe, ale uda∏o im si´, bo zrozumieli, ˚e na z∏ych fundamentach nie
mo˚na budowaç lepszej przysz∏oÊci.
M∏odzie˚ odczu∏a tu, ˚e ktoÊ za r´k´
prowadzi jà z absurdu w sens i ˚e,
mogà byç osobami kochanymi i pe∏nymi godnoÊci. Ta osoba w Medziugorju
jest dla m∏odzie˚y doÊwiadczeniem Boga ˚ywego, a m∏odzie˚ pod p∏aszczem
Matki Bo˚ej staje si´ KimÊ. M∏odzie˚
odkrywa w Matce Bo˚ej i Jezusie nadziej´. Gdy m∏odzie˚ zostaje rozpalona
przez Boski ogieƒ wiary, nadziei i mi∏oÊci dokonuje si´ w niej przemiana.
Wtedy mo˚e pokonaç nawet zniewolenie i uzale˚nienie.
Faktem jest, ˚e ˚yjemy w czasach,
które sà bardzo powa˚ne. Nie jest ∏atwo
osiàgnàç w ˚yciu sukces. Kryzys jest
odczuwalny wsz´dzie. M∏odzie˚ b∏àdzi
w poszukiwaniach. Wielu utraci∏o ch´ç
˚ycia. Brak jej odwagi i inicjatywy. Rodzicom, profesorom, przyjacio∏om,
ksi´˚om, wszystkim po kolei m∏odzie˚
zarzuca, ˚e przeszkadzajà jej w drodze
do szcz´Êcia… CoÊ bardzo podobnego,
drodzy przyjaciele, prze˚y∏ prorok
Eliasz w Starym Testamencie. Pismo
Âwi´te mówi, ˚e Bóg pos∏a∏ prorokowi
anio∏a, aby w jego biedzie i rozpaczy
nakarmi∏ go chlebem, aby otrzyma∏ si∏´
do ˚ycia. Bóg interweniuje podczas naszych poszukiwaƒ i pragnie daç nam
odpowied˝ na nasze pytania. A Matka
Bo˚a jest odpowiedzià z Nieba na
wszystkie nasze wàtpliwoÊci i poszukiwania. M∏odzie˚ wie o tym, dlatego te˚
z radoÊcià udaje si´ do Medziugorja.
o. Mario Knezoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W niedziel´ 23 czerwca o 23.00,
Matka Bo˚a za poÊrednictwem Ivana
przekaza∏a nam wszystkim or´dzie,

które jeszcze raz zach´ca nas do nieprzerwanego b∏agania Boga o dar pokoju: „Drogie dzieci, na poczàtku objawieƒ powiedzia∏am: „Pokój!, Pokój!,
Pokój!” Równie˚ i dzisiaj moje kochane dzieci, wzywam was do pokoju. Razem z Matkà módlcie si´ o pokój; o pokój w waszych rodzinach, o pokój na
Êwiecie. JeÊli nie macie pokoju, módlcie si´! Módlcie si´ w rodzinach. Dzi´kuj´ wam, moje kochane dzieci, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Potem NajÊwi´tsza Matka odesz∏a
w znaku Êwietlistego krzy˚a mówiàc:
„Id˝cie w pokoju moje drogie dzieci”.
Doroczne objawienie widzàcej
Ivanki – kiedy w maju 1985r. Matka
Bo˚a powierzy∏a Ivance 10 tajemnic´
powiedzia∏a jej tak˚e, i˚ przez ca∏e ˚ycie b´dzie mia∏a objawienie w dniu
rocznicy objawieƒ. Tak sta∏o si´ równie˚ i w tym roku. Ivanka mia∏a objawienie w swoim domu w obecnoÊci rodziny, m´˚a i trojga dzieci. Objawienie
trwa∏o 6 min. Matka Bo˚a przekaza∏a
nast´pujàce or´dzie: „Drogie dzieci,
nie ustawajcie w modlitwie. Módlcie
si´ o pokój, pokój, pokój”. Matka Bo˚a
mówi∏a Ivance o pewnych, nowych
szczegó∏ach ze swego ˚ycia, by∏a bardzo radosna i pob∏ogos∏awi∏a wszystkich swoim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem.
Z okazji XXI rocznicy objawieƒ
Matki Bo˚ej dzi´ki dobroczyƒcom
i przyjacio∏om Medziugorja, którzy
pragnà zachowaç anonimowoÊç, w sali
spotkaƒ ˚ó∏tego budynku, postawiono
figurki Êw. Ma∏ej Tereski z Lisieux
i Êw. Ojca Pio z Pietralciny. Figurka
Ma∏ej Tereski zosta∏a wykonana specjalnie dla Medziugorja w samym Lisieux, a figura Ojca Pio jest dzie∏em
Carmela Puzzolo, którego rze˝by i p∏askorze˝by z bràzu zdobià miejsca modlitewne w Medziugorju.
Jelena Vasilj wychodzi za mà˚. 24
sierpnia 2002r. w Medziugorju Jelena
Vasilij poÊlubi Massimiliano Valente.
˙yczymy jej, aby zawsze ˚y∏a w pe∏ni
sakramentem, którego celebracja si´
zbli˚a, kontynuujàc uwielbienie Boga
w Êwi´toÊci rodziny. W szczególnoÊci
jesteÊmy wdzi´czni jej za obecnoÊç na
∏amach naszego Pisma, któremu stale
towarzyszy oddajàc do dyspozycji swoje przemyÊlenia i osobistà modlitw´.
Od 1 do 6 lipca odby∏y si´ VII mi´dzynarodowe rekolekcje dla kap∏anów, w których udzia∏ wzi´∏o 483 ka-
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p∏anów, mówiàcych w 22 j´zykach,
z 36 krajów, w tym 100 Polaków. Tematem by∏o zagadnienie: „Kap∏an
w s∏u˚bie wyzwalania i uzdrawiania „.
Przez siedem dni wspólnie si´ gromadzili, modlili i sprawowali Eucharysti´
jednoczàc si´ z ludem Bo˚ym.
W przedostatni dzieƒ odprawili Drog´
Krzy˚owà na gór´ Kri˚evac pod przewodnictwem ojca Jozo Zovko,
a w ostatnim dniu razem modlili si´
przy grobie o. Slavko Barbaricia, który
rozpoczà∏ te rekolekcje w 1996 r. pod
opiekuƒczym p∏aszczem Matki – Królowej Pokoju. O tym jak bardzo owocne sà te rekolekcje mówi i ta nieoczekiwanie du˚a liczba kap∏anów, którzy
przybyli na tegoroczne rekolekcje. Polecamy ich Waszym modlitwom.
Niniejsze spotkanie naznaczone by∏o
bolesnà wiadomoÊcià o tragicznym
wypadku drogowym naszych pielgrzymów, na W´grzech. Na miejscu zgin´∏o 19 osób, wÊród nich 3 kap∏anów,
którzy jechali na rekolekcje, a 32 zosta∏y przewiezione do szpitali. W wyniku obra˚eƒ, po 23 dniach, jedna osoba – kierowca, zmar∏ w szpitalu. 2 lipca Msza Êw. wieczorna, której przewodniczy∏ proboszcz medziugorski o.
Branko Radosz sprawowana by∏a w intencji pokoju dusz osób, które zgin´∏y,
o zdrowie dla rannych oraz za ich rodziny. Proboszcz równie˚ wystosowa∏
list kondolencyjny do oo. Franciszkanów do Stoczka.
Medziugorje, 2 lipca 2002r.
Szanowny Ojcze Gwardianie, bracia Franciszkanie!
Wczoraj zaskoczy∏a nas i zaszokowa∏a smutna informacja, którà opublikowa∏y chorwackie mas media na temat Êmierci 19 pielgrzymów, którzy
wyruszyli na pielgrzymk´ do Królowej
Pokoju w Medziugorju sprzed waszego
klasztoru. Ca∏a parafia Medziugorje
i chorwacki naród jest zasmucony z powodu tej tragedii. Pragniemy z Wami
podzieliç Wasz ból. Przyjmijcie wyrazy
szczerego chrzeÊcijaƒskiego wspó∏czucia. Przeka˚cie wyrazy wspó∏czucia rodzinom i przyjacio∏om osób, które zgin´∏y w wypadku. ∑àczymy si´ z Wami
na modlitwie.
DziÊ wieczorem 2 lipca wraz 450
kap∏anami, którzy uczestniczà w rekolekcjach w Medziugorju ofiarujemy
Msz´ Êw. wieczornà w intencji zbawienia dusz osób, które zgin´∏y i b´dziemy
si´ modliç o uzdrowienie rannych.

Wiemy, ˚e nasze s∏owa nie mogà pocieszyç, tych którzy op∏akujà swoich
bliskich dlatego b´dziemy si´ modliç,
aby uczyni∏ to Chrystus przez moc
Swego s∏owa. A On mówi do nas:
„B∏ogos∏awieni, którzy p∏aczà, albowiem oni b´dà pocieszeni.” Niech pocieszy Was Jezus Chrystus i obdarzy
Was si∏à nowego zwyci´stwa do zmartwychwstania z bólu i smutku.
Ojcze Gwardianie raz jeszcze do Ciebie osobiÊcie, do braci Franciszkanów,
do rodzin osób, które zgin´∏y, do przyjació∏ Królowej Pokoju w Polsce i do
ca∏ego drogiego nam narodu polskiego
kierujemy wyrazy g∏´bokiego wspó∏czucia. Niech b∏ogos∏awi Was Jezus
Chrystus za wstawiennictwem Królowej Pokoju.
o. Branko Radoš OFM

Serwis Rodzinny
Pan Bóg mnie ocali∏
Do ostatniej chwili nie by∏am pewna, czy pojad´ na pielgrzymk´. W koƒcu zdecydowa∏am si´ jechaç, ze wzgl´du na rekolekcje kap∏aƒskie, które mia∏
prowadziç w Medziugorju ks. Gabriel
Amorth. Bardzo zale˚a∏o mi na osobistej rozmowie z nim.
W niedziel´ 30. czerwca, o godz.
6.00 by∏a Msza Êw. w Stoczku po∏àczona z nabo˚eƒstwem czerwcowym. Ciesz´ si´, ˚e wyruszamy w drog´ pob∏ogos∏awieni NajÊwi´tszym Sakramentem, co nigdy dotàd mi si´ nie zdarzy∏o. Kiedy zosta∏am sama w kaplicy
opar∏am czo∏o o Tabernakulum dzi´kujàc za to b∏ogos∏awieƒstwo i proszàc
Pana Jezusa, by towarzyszy∏ nam
w podró˚y. O 7.15 wyruszamy w drog´ pi´knym, nowoczesnym autokarem.
Jeden z kierowców, pan Kazimierz jest
jednoczeÊnie w∏aÊcicielem pojazdu.
Ma ujmujàcy sposób bycia i odznacza
si´ wrodzona uprzejmoÊcià. Ma jasne
oczy, w których palà si´ weso∏e iskierki i naturalny szczery uÊmiech. W Lublinie i Dukli wsiadajà pozostali pielgrzymi. Nie znam prawie nikogo. Jedzie z nami 4 kap∏anów i brat zakonny,
którzy majà uczestniczyç w rekolekcjach kap∏aƒskich. Zaczynamy odmawiaç ró˚aniec. Pierwszà cz´Êç odmówiliÊmy w intencji Ojca Âwi´tego i jego pielgrzymki do Ojczyzny. Cz´Êç
bolesnà ró˚aƒca odmawiamy ofiaro-

wujàc odpust za dusze wszystkich, którzy zgin´li w wypadkach na drogach,
którymi b´dziemy jechali. Nikt z nas
nie podejrzewa∏, ˚e modliliÊmy si´ za
nas samych.
PoÊród pielgrzymów rzuca mi si´
w oczy Êliczna 5. letnia Monika. Okràg∏a, uÊmiechni´ta buzia, weso∏e oczy,
d∏ugie, kr´cone, zwiàzane w kucyk
w∏osy. Jest Êmia∏a, rezolutna, radosna.
Dziwi´ si´ ogromnej iloÊci piosenek,
które zna na pami´ç. Umila nam podró˚
swoim d˝wi´cznym Êpiewem. Jej mama siada obok mnie. Przemi∏a, skromna kobieta pe∏na màdrej macierzyƒskiej
mi∏oÊci. Dowiaduj´ si´, ˚e Monika jedzie wraz z rodzicami i trzema starszymi braçmi. Wszyscy Êpiewajà i grajà na
instrumentach muzycznych. Stanowià
rodzinnà kapel´. Biorà udzia∏ w licznych konkursach i cz´sto wracajà z nagrodami. Monika siedzi obok ks. Górskiego z Siedlec i Êpiewa pieÊni maryjne. Nie peszy si´, jest b. odwa˚na – zachwycajàce dziecko. Wszystkich nape∏nia weso∏oÊcià. W drodze modlimy si´
i Êpiewamy. Opowiadam pielgrzymom
o historii kultu NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa i zach´cam do nabo˚eƒstwa pierwszych piàtków miesiàca.
Mówi´ o Fatimie i jak wa˚na jest modlitwa dzieci. Zach´cam do podj´cia
równie˚ nabo˚eƒstwa pierwszych sobót
miesiàca. Mówi´ o Rózi Celakównie
i o intronizacji Serca Jezusowego w rodzinie. Po koronce do Bo˚ego mi∏osierdzia opowiadam o Êw. Faustynie i o s∏.
Bo˚ym ks. M. Sopoçko. Jasno przedstawiam oficjalne stanowisko Watykanu w sprawie objawieƒ w Medziugorju.
Poniewa˚ KoÊció∏ zawsze zachowuje
wielkà ostro˚noÊç. Medziugorje nie jest
oficjalnie uznane jako miejsce objawieƒ Matki Bo˚ej tak, jak np. Lourdes,
jest uznawane jako miejsce kultu maryjnego, tak, jak np. Cz´stochowa, które jest miejscem modlitwy, a w którym
nigdy nie by∏o objawieƒ.
Krótko mówi´: o podstawowym or´dziu: pokój, pokój, pokój, pojednajcie
si´ z Bogiem i pojednajcie si´ ze sobà
nawzajem; o tym, ˚e Matka Bo˚a nie
mówi nic nowego czego, by nie by∏o
w Ewangelii, tylko przypomina o podstawowych prawdach wiary, o których
si´ dzisiaj mówi niewiele lub prawie
wcale, a mianowicie o rzeczach ostatecznych cz∏owieka i dzia∏aniu szatana;
przedstawiam „pi´ç kamieni” do walki
z Goliatem naszych czasów: modlitwa
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ró˚aƒcowa, Eucharystia, Biblia, post,
spowied˝ Êw. Widz´, ˚e ludzie s∏uchajà
z uwagà. Kiedy si´ Êciemni∏o oglàdaliÊmy filmy. O 21.00 ma∏a Monika podesz∏a do mikrofonu i odÊpiewa∏a Apel
Jasnogórski. By∏a to ostatnia pieÊƒ, którà odÊpiewa∏a Monika w swoim ˚yciu.
Doje˚d˚amy do Budapesztu. Na widok Êwiate∏ miasta odbijajàcych si´
w Dunaju rozlegajà si´ g∏osy zachwytu.
Zatrzymujemy si´ oko∏o 22.00 na
Wzgórzu Êw. Gellerta patrona W´gier.
Âwiat∏a miasta drgajà w oddali. Stoj´
obok braci Moniki. Jeden z nich mówi:
„te Êwiate∏ka wyglàdajà jak znicze na
cmentarzu”. Odpowiadam – „kiedy jest
du˚o gwiazd nie wiadomo gdzie koƒczy
si´ ziemia, a gdzie zaczyna si´ niebo”.
Podczas postoju Iza z Krakowa rozmawia z br. Stefanem, który próbuje jà
uspokoiç. Iza szlocha jest roztrz´siona.
Podchodz´, aby zapytaç co si´ sta∏o, ale
odsuwam si´ na bok. Nie chc´ byç niedyskretna. Czuj´, ˚e lepiej nie zadawaç
jej teraz ˚adnych pytaƒ. Ociàgamy si´
nieco wsiadajàc do autokaru. ˚al nam
odchodziç z tego pi´knego wzgórza.
Wsiadajàc do autokaru widz´, ˚e Iza siedzi na moim, pierwszym miejscu przy
oknie, ciàgle p∏acze i nadal rozmawia
z br. Stefanem. Iza uÊmiecha si´ do mnie
przez ∏zy. Zrozumia∏am, ˚e chcia∏aby
jeszcze porozmawiaç z br. Stefanem,
wi´c posz∏am na jej miejsce, na sam ty∏
autobusu, na wprost przejÊcia. Na przedostatnim siedzeniu, obok szczup∏ego
ksi´dza siedzi pani Basia. Rozmawiamy
o odpustach. „Nie wiedzia∏am, ˚e za odmówienie ró˚aƒca mo˚na uzyskaç odpust zupe∏ny” – powiedzia∏a. Odpowiadam ˚artem, ˚e w dzisiejszych czasach
jesteÊmy przyzwyczajeni do wygód.
KiedyÊ, ˚eby uzyskaç odpust zupe∏ny
trzeba by∏o iÊç do Ziemi Âwi´tej, albo
wziàç udzia∏ w wyprawie krzy˚owej,
a dziÊ wystarczy spe∏niç konieczne warunki i odmówiç ró˚aniec.
Nocà zazwyczaj czuwam wraz z kierowcami, nigdy nie Êpi´, przynajmniej
do 3.00 – 4.00 w nocy. Trzeba zaparzyç
im kaw´, nieraz sprawdziç coÊ na mapie, jeÊli zdarzy si´ jakiÊ niespodziewany objazd. Czasem trzeba po prostu byç
z kierowcà, ˚eby wiedzia∏, ˚e oprócz
niego jest jeszcze ktoÊ, kto nie Êpi. Tym
razem drzemi´ spokojnie z ty∏u autokaru, zadowolona, ˚e mog´ odpoczàç. Zatrzymujemy si´ przy McDonaldzie, ale
nie mo˚emy skorzystaç z toalety. Jedziemy dalej. Zatrzymujemy si´ na sta-

cji Agip. Kierowcy myjà przednià szyb´ autokaru i zmieniajà si´. Po krótkim
postoju wsiadamy z powrotem do autobusu. Uko∏ysana monotonnà jazdà zasypiam. Budzi mnie wstrzàs, huk,
krzyk. To trwa u∏amek sekundy. Przebudzi∏am si´ w momencie, gdy autobus
przewraca∏ si´ na dach, Êwiadoma tego,
co si´ dzieje. „Bo˚e mój, mi∏osierdzia”.
Poniewa˚ w momencie wypadku spa∏am, nie trzyma∏am si´ niczego, rzucona si∏à bezw∏adnoÊci, potoczy∏am si´
wzd∏u˚ przejÊcia. Wstaj´ o w∏asnych si∏ach zupe∏nie spokojna. Widz´ siedzenia odwrócone do góry dnem. Spod siedzeƒ s∏ychaç j´ki i wo∏ania o pomoc.
„Bo˚e, dzi´kuj´ Ci za to, ˚e ˚yj´. Ocali∏eÊ mnie, bo musz´ wychowaç dzieci,
które nie majà ju˚ ojca”. – to by∏a moja pierwsza myÊl. Natychmiast zacz´∏am odmawiaç koronk´ do Bo˚ego Mi∏osierdzia za pozosta∏ych pielgrzymów,
za tych, którzy ju˚ zgin´li, za konajàcych i za tych, którzy pozostali przy ˚yciu. Obok mnie le˚y kobieta. Jej d∏oƒ
uwi´z∏a pomi´dzy siedzeniem a oparciem. Prosi mnie o pomoc. Usi∏uj´ odepchnàç siedzenie i uwolniç jej r´k´, ale
zupe∏nie nie mam si∏y. Moje cia∏o jest
mi´kkie jakby z gumy. KtoÊ mnie wo∏a: „Wanda, wychod˝”. Wychodz´
z autobusu o w∏asnych si∏ach, boso,
przez tylne okno, którego szyba st∏uk∏a
si´ w momencie wypadku. Dopiero teraz widz´ rozmiary tragedii, ale jestem
spokojna. Nie s∏ysz´ krzyków, wrzasków, przekleƒstw, nic z tych rzeczy,
które oglàda si´ w podobnych okolicznoÊciach w amerykaƒskich filmach
grozy. Jest w tym jakieÊ niepoj´te dostojeƒstwo, pe∏na godnoÊci powaga.
Ludzie, którzy ocaleli modlà si´ za pozosta∏ych. Ci, którzy czekajà na pomoc
w autokarze, j´czàc z bólu, równie˚
g∏oÊno si´ modlà. Przechodzàc obok
autokaru zobaczy∏am konajàcà kobiet´.
Jej nogi by∏y przygniecione wrakiem
autokaru powy˚ej kolan. Spojrza∏am jej
w oczy. J´kn´∏a: „Bo˚e, chyba nic si´
nie da ju˚ zrobiç. Umieram. Ojcze nasz,
któryÊ jest w niebie...”
To, co widz´ jest straszne, ale nie ma
˚adnej paniki, ani ˚adnej histerii. JakiÊ
m∏ody m´˚czyzna powtarza: „Bo˚e,
czemu zabra∏eÊ mi ˚on´?”
Zobaczy∏am przy autokarze naszego
kierowc´ pana Kazimierza. Nie oddycha. Le˚y na wznak. Twarz ma pi´knà,
spokojnà, rozpromienionà ∏agodnym
uÊmiechem, wyglàda jak król. Ukl´-

k∏am wobec majestatu Êmierci: „Wieczny odpoczynek racz im daç Panie”.
Na poboczu stojà trzej bracia Moniki.
Odmawiajà ró˚aniec. Nie ma ma∏ej
i rodziców. Jednemu z ch∏opców wyrywa si´ proÊba: „Mamusiu, ja ciebie b∏agam... wyjd˝ z tego autobusu! Ja ju˚ zawsze b´d´ pos∏uszny, zawsze b´d´
grzeczny, tylko ty wyjd˝...”. Ch∏opcy
dalej odmawiajà ró˚aniec.
Wracam w stron´ autokaru szukaç
ich rodziców i Moniki. Ratownicy nie
pozwalajà mi tam iÊç. Wymijam ich,
Gestami ràk ka˚à mi wracaç na pobocze. Zatrzymuj´ si´ przy bracie Stefanie. Le˚y twarzà w dó∏, ˚yje: „Wandziu, co z moimi nogami?” – pyta. „Sà
przyciÊni´te autokarem”. Drugi kierowca, pan Witold, ma z∏amanà r´k´.
Wo∏a mnie po imieniu: „Pani Wando,
prosz´ mi pomóc”. „Nie potrafi´. Nie
mam si∏y, ˚eby cokolwiek zrobiç”.
Najgorsza jest ta bezradnoÊç... Ratownicy biorà mnie pod r´ce i odprowadzajà na pobocze. Rozumiem, ˚e nakazujà mi tam zostaç. Majà racj´. Przecie˚ powinnam siedzieç bezruchu... Na
poboczu le˚y Andrzej, szwagier brata
Stefana. KtoÊ prosi mnie, ˚eby mocniej
zacisnàç opask´ na jego nodze. To pani
Ma∏gorzata z Lublina. Ona ju˚ zacisn´∏a mu opask´ z jakiejÊ koszulki, najmocniej jak umia∏a, ale Andrzej traci
du˚o krwi. Widz´, ˚e ma skórzany pasek u spodni. Nie wiem, skàd ta jasnoÊç
umys∏u. Pomimo wszystko, jestem zupe∏nie spokojna i Êwiadoma co i jak nale˚y zrobiç. Rozpinam klamr´, wyciàgam pasek ze spodni i robi´ z niego solidnà opask´ uciskowà na udzie.
Po jakimÊ czasie zaczynam odczuwaç
silny ból, który nie pozwala mi oddychaç. Nie pozwala mi nawet si´ modliç.
Powtarzam tylko jedno: „Bàd˝ wola
Twoja...”, ofiarowujàc to cierpienie Bogu. Nie wiem jak d∏ugo czekamy. Najpierw zabierajà najbardziej poszkodowanych. Przychodzi kolej i na nas. Ból
wzmaga si´ coraz bardziej, ale nie trac´
przytomnoÊci. „Bàd˝ wola Twoja”. Jedziemy do szpitala. Przypomnia∏y mi
si´ s∏owa, które kiedyÊ powiedzia∏ Jakov. Zapytano go, na temat tajemnic,
co mo˚e o nich powiedzieç. Po chwili
zastanowienia Jakov odpowiedzia∏:
„w ka˚dej chwili trzeba byç gotowym
na Êmierç”. Teraz ju˚ wiem, co to znaczy. Spokojny, niedzielny dy˚ur sta∏ si´
dla lekarzy i personelu szpitala czasem
intensywnej pracy.
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Rano przychodzà pracownicy polskiej ambasady, policjanci, t∏umacze.
Przedstawiam si´ jako pilot grupy. Pytajà mnie ile osób by∏o w autokarze. 49
plus 2 kierowców. Pytam, kto zawiadomi∏ ambasad´. „Pracownicy szpitala”. Pytam ile osób zgin´∏o? „Dziewi´tnaÊcie”... ∑zy same p∏ynà mi
z oczu. Ilu jest rannych? „32 osoby –
czyli wszyscy pozostali”. Czy wszyscy
jesteÊmy w tym szpitalu? „Nie. ZostaliÊcie paƒstwo rozmieszczeni w 5 ró˚nych szpitalach”. Po chwili wahania
pytam o Monik´ i jej rodziców. „Nie
˚yjà. Ch∏opcy jeszcze o niczym nie wiedzà”. Nie potrafi´ powstrzymaç gwa∏townego p∏aczu, czuj´ przeszywajàcy
ból w p∏ucach i w ca∏ym ciele. Nie
wiem co mi w∏aÊciwie jest, na pewno
coÊ z∏ama∏am, ale ma∏o mnie to w tej
chwili obchodzi. Po jakimÊ czasie
uspokajam si´. Pytam jeszcze, kto powiadomi rodziny w Polsce, to nale˚y
do obowiàzków pilota, wszystkie dokumenty zosta∏y w autokarze. „Prosz´
si´ nie martwiç, wszystkim zajmie si´
ambasada. Czy macie paƒstwo jakieÊ
˚yczenia?” Tak! Prosz´, ˚eby do
wszystkich osób z naszej grupy, we
wszystkich szpitalach, codziennie
przychodzili kap∏ani z NajÊwi´tszym
Sakramentem i ˚eby udzielili sakramentu namaszczenia chorych wszystkim, którzy zechcà go przyjàç. Powtarzam z naciskiem, ˚e to dla nas bardzo
wa˚ne. T∏umaczka patrzy mi w oczy,
Êciska mnie za r´k´. „Rozumiem, zadbamy o to”. Czuj´ ogromnà ulg´.
Ps.
1. Ze szpitala wysz∏am 16 lipca,
w dniu Êwi´ta Matki Bo˚ej Szkaplerzenej. Kiedy wychodzi∏am z domu, a na
dole czeka∏a ju˚ na mnie taksówka,
ostatnià rzecz, którà wzi´∏am ze sobà
by∏ szkaplerz karmelitaƒski mojego
synka, bo mój troch´ si´ zniszczy∏.
Zamierzam za rok – jak Pan Bóg pozwoli – wróciç na miejsce wypadku,
aby z∏o˚yç kwiaty pod krzy˚em, który
W´grzy postawili na miejscu wypadku,
na skrzy˚owaniu dróg, na rondzie pomi´dzy miejscowoÊciami: Balatonkeresztúr (Krzy˚ Paƒski nad Balatonem)
a Balatonszentgiörgy (Êw. Jerzy nad
Balatonem).
2. Wyje˚d˚ajàc na rekolekcje zale˚a∏o mi na rozmowie z ks. Amorthem.
Na miesiàc przed wyjazdem napisa∏am
do niego list, proszàc o rozmow´. Napisa∏am równie˚ do ks. bpa Andrea Gem-

ma, który jest autorem listu duszpasterskiego dotyczàcego walki duchowej,
w którym wzywa wiernych do modlitwy i podj´cia walki duchowej ze z∏em,
które bardzo panoszy si´ w naszych
czasach. List ten ks. bp A. Gemma napisa∏ 29 czerwca 1992 r. i po 10 latach
zosta∏ rozdany uczestnikom tegorocznych rekolekcji.
Nie dojecha∏am na rekolekcje i nie
mia∏am okazji porozmawiaç z ks.
Amorthem, ale kiedy wysz∏am ze szpitala, na dzieƒ dobry w skrzynce pocztowej czeka∏y na mnie dwa listy: od ks.
Amortha i od ks. bpa A. Gemma.
Gdy koƒcz´ pisaç t´ relacj´ dowiaduj´ si´ o Êmierci p. Witolda – kierowcy,
który po 23 dniach sp´dzonych bez
przytomnoÊci w szpitalu na W´grzech,
czyÊçca na ziemi, w dniu poÊwi´conym
Êw. ojcu Pio, jako 20 ofiara tej tragedii,
odszed∏ do Pana. Âwieç Bo˚e nad jego
duszà – Amen.
Wanda

Bóg zabra∏ tych,
którzy byli ju˚ gotowi
We Êrod´ 3 lipca, dzi´ki firmie ubezpieczeniowej, grupa kilkudziesi´ciu
osób z Polski odwiedzi∏a poszkodowanych na W´grzech. Drog´ do Budapesztu przebyliÊmy samolotem, a nast´pnie zostaliÊmy przewiezieni do
szpitali, gdzie przebywa∏y ofiary wypadku. My zostaliÊmy w Budapeszcie,
gdy˚ tam by∏ hospitalizowany br. Stefan, którego zamierzaliÊmy odwiedziç
jako pierwszego.
Na schodach kliniki przywita∏ nas
o. Pawe∏, który okaza∏ si´ wspania∏ym
przewodnikiem w czasie naszego pobytu na W´grzech oraz o. Grzegorz –
franciszkanin z Warszawy. Pierwsza
wizyta u br. Stefana, który le˚a∏ na oddziale intensywnej terapii w Klinice
Semmelweis, przebieg∏a bardzo krótko.
Kilka s∏ów, spojrzeƒ oraz odmówiona
Koronka do Mi∏osierdzia Bo˚ego – to
wszystko, na co mogliÊmy sobie pozwoliç, ze zrozumia∏ych powodów, na
oddziale intensywnej terapii.
Nast´pnie wyruszyliÊmy w drog´ do
pozosta∏ych szpitali, które oddalone by∏y znacznie od Budapesztu. W ciàgu
dwóch dni odwiedziliÊmy chorych
w szpitalach w Szombathely, Kesztely,
Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Nagyated,
Kaposvar, Marcali przemierzajàc po kilkaset kilometrów, koƒczàc dzieƒ w hote-

lu w Budapeszcie o 2-4 w nocy. Przebywajàcy w szpitalach bardzo cieszyli si´
na nasz widok. W∏adze W´gier opiek´
nad poszkodowanymi uzna∏y za spraw´
priorytetowà, m. in. ˚ona Prezydenta
W´gier odwiedzi∏a chorych. Jeden
z operatorów telefonii komórkowej ka˚demu udost´pni∏ telefon z mo˚liwoÊcià
bezp∏atnych rozmów z ca∏ym Êwiatem.
Na ile nam czas pozwala∏, rozmawialiÊmy ze wszystkimi, s∏uchaliÊmy relacji z wypadku i wyra˚aliÊmy radoÊç, ˚e
nasi krewni, przyjaciele, znajomi sà
wÊród ˚ywych. WspominaliÊmy tych,
którzy zgin´li, modliliÊmy si´ o to, aby
ofiara tak wielu osób przynios∏a b∏ogos∏awione owoce. W szpitalu w Marcali
spotkaliÊmy ks. Jana Cepa z Polski,
który na jednej z sal chorych wypowiedzia∏ s∏owa: „Bóg zabra∏ tych, którzy
byli ju˚ gotowi”.
Wszyscy, z którymi mieliÊmy mo˚liwoÊç rozmawiaç podkreÊlajà, ˚e opieka,
jakà ich otoczono by∏a fachowa, serdeczna – wr´cz ponad standardowa. I to
ze strony wszystkich: lekarzy, piel´gniarek, pracowników konsulatu, przedstawicieli w´gierskiej Caritas, a tak˚e
zwyk∏ych ludzi, którzy przychodzili do
szpitali niosàc pomoc materialnà, pocieszenie, uÊcisk d∏oni i dobre s∏owo.
Dok∏adnie na trzeci dzieƒ od wypadku, o godz. 1.30 w nocy, mieliÊmy mo˚liwoÊç byç na rondzie, gdzie wydarzy∏o
si´ nieszcz´Êcie. Z daleka by∏ widoczny
drewniany krzy˚, zapalone lampki,
kwiaty. Modlitwa, po∏o˚enie kwiatów
to wszystko, na co mogliÊmy si´ zdobyç
w miejscu gdzie kilkadziesiàt godzin
wczeÊniej rozegra∏a si´ tragedia.
Kolejne dwa dni sp´dziliÊmy w Budapeszcie, odwiedzajàc br. Stefana,
który powraca∏ szybko do zdrowia (jak
zresztà wszyscy poszkodowani). Ca∏y
czas byliÊmy w ∏àcznoÊci z tymi, co pozostali w kraju i oczekiwali prawdziwych wiadomoÊci o stanie zdrowia i samopoczuciu poszkodowanych.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje to, i˚
wszyscy nasi rozmówcy, którzy ucierpieli w wypadku bardzo m´˚nie znosili
cierpienie, ból rozstania z najbli˚szymi,
nikogo nie oskar˚ali, nie winili za to,
co si´ sta∏o. Nawet najm∏odsi uczestnicy
pielgrzymki, którzy prze˚yli kilkugodzinny koszmar na miejscu wypadku
oraz cierpienie fizyczne i duchowe, znosili dzielnie te doÊwiadczenia.
Katarzyna Z.,
Mieczys∏aw B., Tadeusz B.
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Jechali do Nieba
Budzi mnie dzwonek komórki, którà
ktoÊ próbuje mi podaç. Uzmys∏awiam
sobie, ˚e jestem w autobusie, którym
jedziemy na rekolekcje do Medziugorja
i jak zwykle Êpi´ na ziemi. Patrz´ na zegarek – 6.15. Co za wariat dzwoni o tej
porze? – pomyÊla∏am sobie i wcale si´
nie kwapi´ do jej odebrania. Po chwili
s∏ysz´ sygna∏ wys∏anego SMS-a. Patrzàc jednym okiem odczytuj´ wiadomoÊç: „Brat Stefan mia∏ wypadek”.
Otrze˝wia∏am natychmiast, co si´ mog∏o staç? Przecie˚ razem jechaliÊmy na
te rekolekcje, oni przez W´gry, my
przez Austri´.
Dzwoni´ natychmiast na wywo∏any
numer. Dowiaduj´ si´ o tragedii, która
wydarzy∏a si´ w nocy. Nie mog´ w to
uwierzyç, zw∏aszcza w iloÊç zabitych,
a wszyscy pozostali, ˚e sà ranni. Mo˚e
to jednak pomy∏ka, mo˚e jeszcze nie
ma dok∏adnych danych, podÊwiadomie
licz´ na zdementowanie tej wiadomoÊci. W s∏uchawce s∏ysz´, ˚e niestety to
prawda, ˚e poranne dzienniki oficjalnie
potwierdzi∏y liczb´ zabitych. Wi´cej
nie mog∏am si´ dowiedzieç, bo moja
komórka „wysiad∏a”. Wpierw informacjà dziel´ si´ z kilkoma ksi´˚mi i kierowcà. Pomimo, ˚e nadal nie dopuszczam do siebie myÊli o takiej liczbie
ofiar, zaczynam w ich intencji bolesnà
cz´Êç ró˚aƒca Êw. informujàc o zdarzeniu wszystkich pielgrzymów. W naszym autokarze jedzie 19 kap∏anów,
tam zgin´∏o 19 ludzi.
Jako pierwsi, ju˚ na miejscu, poinformowaliÊmy osoby odpowiedzialne za
rekolekcje, o tym co si´ sta∏o. Szok
i spontaniczna modlitwa – to najw∏aÊciwsze okreÊlenie na reakcje wszystkich, do których ta wiadomoÊç dotar∏a.
Modlili si´ wszyscy i wsz´dzie, poczynajàc od wieczornego nabo˚eƒstwa,
przez modlitw´ o uzdrowienie i wspomnienie ofiar we wszystkich mszach
Êw. j´zykowych ka˚dego dnia. Gospodarze, którzy mieli goÊciç poszkodowanych pielgrzymów zamówili msze Êw.
w ich intencjach. 2 lipca wszyscy zgromadzeni kap∏ani na rekolekcjach pod
przewodnictwem o. Branko, proboszcza, odprawili w intencji zmar∏ych
i rannych, i ich rodzin wieczornà Eucharysti´. O. Branko wystosowa∏ równie˚ do Stoczka list kondolencyjny,
który by∏ czytany na zakoƒczenie mszy
Êw. we wszystkich j´zykach.

Dzi´ki udost´pnieniu poszkodowanym komórek mieliÊmy z nimi ∏àcznoÊç na bie˚àco. Wzruszajàcy by∏ pomys∏ osoby, która na zakoƒczenie adoracji po∏àczy∏a si´ z br. Stefanem, tak,
˚e móg∏ przez telefon wys∏uchaç Êpiewów i przyjàç b∏ogos∏awieƒstwo.
Po powrocie do kraju, nie przypuszcza∏am, ˚e i w tym roku przemierz´
„szlak mi∏osierdzia”. Po zakoƒczonym
III spotkaniu – Wieczerniku „Królowej
Pokoju” w Oborach, dok∏adnie jak rok
temu razem z o. Pietro Zorza, wyruszy∏am w podró˚, tym razem nie do Wilna,
ale odwiedziç rannych, którzy dopiero
co zostali przewiezieni do kraju.
Rok temu w poniedzia∏ek odwiedziliÊmy sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia
w ∑om˚y, a tym razem dotar∏am do
miasta Mi∏osierdzia – do Bia∏egostoku. W szpitalu u Wandy spotka∏am El´
i Marka, którzy rok temu zorganizowali spotkanie w swojej parafii w ∑om˚y.
We wtorek w 2001r. dotarliÊmy do
Wilna, gdzie pierwsze kroki skierowaliÊmy do koÊcio∏a Êw. Ducha, aby pok∏oniç si´ Panu Jezusowi Mi∏osiernemu
w „oryginale”. Tym razem w Bia∏ymstoku trafi∏am do kaplicy i do domu,
w którym przebywa∏ i zmar∏ s∏. Bo˚y
ks. Micha∏ Sopoçko. W kaplicy w o∏tarzu g∏ównym jest kopia Jezusa Mi∏osiernego z Wilna.
Pó˝niej uda∏am si´ do Stoczka. Gdyby mi ktoÊ wczeÊniej powiedzia∏, ˚e
w rocznic´ pobytu zawitam w te strony
– nie uwierzy∏abym, ˚e to b´dzie mo˚liwe, a jednak...
W Stoczku du˚e zmiany. Widaç jak
bardzo posun´∏y si´ do przodu prace
zwiàzane z budowà Domu Opieki.
W kaplicy przywita∏a nas Matka Bo˚a
Fatimska, która w swych r´kach zamiast zwyk∏ego, plastikowego ró˚aƒca
trzyma „najcenniejszà pamiàtk´” ˚ony
prezydenta W´gier. Od brata Stefana
dowiadujemy si´ jakim trafem znalaz∏
si´ w r´kach Matki Bo˚ej:
Podczas odwiedzin naszych rannych
w szpitalach przez ˚on´ prezydenta
W´gier, kiedy rozmawia∏a ze mnà i zapyta∏a mnie: „czy mnie coÊ boli, czy ja
cierpi´?” Odpowiedzia∏em: „co to za
cierpienie! Cierpi to dopiero moja mama, która tyle lat ju˚ le˚y ob∏o˚nie chora i tato musi si´ nià opiekowaç. Nigdy
nie widzia∏em ˚adnego grymasu na jej
twarzy, bo ona wie dla kogo cierpi”.
W∏aÊnie wtedy wyj´∏a ze ∏zami
w oczach ma∏e, bia∏e pude∏eczko i po-

wiedzia∏a: „przekazuj´ bratu najcenniejszà mojà pamiàtk´, którà dosta∏am
niedawno od Ojca Âwi´tego – ró˚aniec. Brata r´ce b´dà godniejsze”. Tak
si´ troch´ nieswojo poczu∏em i pomyÊla∏em: „ja jestem Stefan, biskup w´gierski – Stefan – czy to znaczy, ˚e
mam si´ modliç za W´gry, ˚eby takà
wiar´ mieli jak Polacy?” I w∏aÊnie to
jest najwa˚niejsze, ˚e obieca∏em jej, ˚e
b´d´ si´ modli∏ za W´gry. Po przyje˝dzie do domu, wchodz´ do kaplicy
i widz´, ˚e Matka Bo˚a nie ma ró˚aƒca, ktoÊ go zdjà∏, czy gdzieÊ zniknà∏.
Wyjà∏em ten ró˚aniec i za∏o˚y∏em Jej
na r´ce. Po prostu te˚ nie czu∏em si´
godny, ˚eby go nosiç.
Niezbadane sà wyroki OpatrznoÊci
Bo˚ej i nie nam dane jest sàdziç i dociekaç dlaczego tak si´ sta∏o i jakie to ma
znaczenie? Pielgrzymi ze Stoczka jechali do „ziemskiego Nieba” do Medziugorja, do Maryi, która nadal codziennie przychodzi na ziemi´ o 18.40,
nie wiedzàc, ˚e niektórzy z nich jadà do
„prawdziwego Nieba”.
Ewa

Oto jest dzieƒ,
który da∏ nam Pan
W niedziel´ w uroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa przypad∏o oficjalne otwarcie drugiego domu Wspólnoty Cenacolo w Polsce. Dom po∏o˚ony jest na po∏udniu Polski w archidiecezji katowickiej. Uroczystego otwarcia i poÊwi´cenia Domu dokona∏ ks. arcybiskup Damian Zimoƒ. Wybrany
dzieƒ by∏ dniem szczególnym – przypada∏ bowiem odpust parafialny. KoÊció∏
odÊwi´tnie przybrany w g∏ównym o∏tarzu zdobi∏ napis: „potrzebuj´ bardziej
mi∏osierdzia ni˚ ofiary”. Jak˚e to aktualne wydaje si´ dla tego Dzie∏a, które
ma si´ rozpoczàç w tej parafii. Uroczystej sumie, która rozpocz´∏a si´ procesjà, w koncelebrze zgromadzonych
i zaproszonych kap∏anów przewodniczy∏ ksiàdz biskup. Po powitaniu, Êpiewach wykonanych na przemian przez
ch∏opców ze Wspólnoty i orkiestr´, nast´puje rozpocz´cie Eucharystii. Liturgia s∏owa przeniesiona z uroczystoÊci
NajÊw. Serca, jest jakby wybrana i dopasowana przez OpatrznoÊç do sytuacji. A przecie˚ nie mo˚e byç inaczej,
gdy˚ S∏owo Bo˚e jest S∏owem ˚ycia.
Z czytania pierwszego s∏yszymy s∏owa:
„Ty jesteÊ narodem poÊwieconym two-
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jemu Panu Bogu. Ciebie wybra∏ twój
Pan Bóg... byÊ by∏ Jego szczególnà w∏asnoÊcià. Pan wybra∏ was i znalaz∏
upodobanie w was........... dlatego, ˚e
was umi∏owa∏......„(Pwt 7, 6-11).
Psalm: „B∏ogos∏aw, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie twoje winy........” (Ps 103, 1-4,68,10) Z drugiego czytania: „Mi∏ujmy
si´ wzajemnie,... nie my umi∏owaliÊmy
Boga, ale On sam nas umi∏owa∏..... i my
winniÊmy mi∏owaç si´ nawzajem......”
(1J 4,7-16) i Ewangelii: „Przyjd˝cie do
Mnie wszyscy, którzy obcià˚eni i utrudzeni jesteÊcie........” (Mt 11, 25-30).
Na zakoƒczenie Mszy Êw. po s∏owach podzi´kowania i zaproszeniu
wszystkich obecnych do przejÊcia na
poÊwi´cenie Domu, odbywa si´ procesja Eucharystyczna wokó∏ koÊcio∏a,
która koƒczy uroczystoÊci w Êwiàtyni.
Nast´puje wspólne, prawie procesyjne
przejÊcie do Domu, gdzie nast´puje
powtórne poÊwi´cenie obiektów. Po
raz pierwszy by∏y Êwi´cone, gdy Dom
obejmowa∏y Siostry. WÊród zgromadzonych nie zabrak∏o prasy i lokalnej
telewizji, która o tym wydarzeniu przekaza∏a wiadomoÊci w najbli˚szym serwisie. Wszyscy zaproszeni zostali podj´ci obiadem i to nie byle jakim; zacz´∏o si´ od przystawki, przez dwa dania,
a skoƒczy∏o na deserach, ciastach, kawie i lodach.

Po po∏udniowym ró˚aƒcu Êw. s. Elvira wystàpi∏a ze s∏owem dla rodziców.
Na zakoƒczenie, ju˚ na terenie Domu,
ksi´˚a odprawili dzi´kczynnà Msz´ Êw.
Homili´ wyg∏osi∏ ks. Zbyszek z Radomia, który jest we Wspólnocie w Saluzzo. Tym razem liturgia s∏owa by∏a
z dnia i znowu niespodzianka: pierwsze
czytanie – „mi∏oÊci pragn´, nie krwawej ofiary” (Oz 6, 3-6), psalm – „wezwij Mnie w dniu utrapienia” (Ps 50,
1,8,12-15), a Ewangelia o powo∏aniu
Mateusza (Mt 9,9-13) dope∏ni∏a
wszystkiego. W taki oto sposób dobieg∏

koƒca „dzieƒ, który da∏ nam Pan, abyÊmy si´ w nim radowali”. Relacje
z przemówieƒ prezentujemy poni˚ej
i w nast´pnym numerze.
Ewa

Znak mi∏oÊci Boga
S∏owo powitania ks. proboszcz Jan
Grzegorzek
Przewielebny Ksi´˚e Arcybiskupie! Jako proboszcz parafii w Krzy˚owicach pragn´ Jego Ekscelencj´ powitaç w tej zabytkowej Êwiàtyni. Stoimy
bowiem na miejscu, gdzie od 700 lat
sprawowana jest Eucharystia. To miejsce obfituje w dziejowe wydarzenia,
nacechowane cudami. W 1663 r. powsta∏ tu drugi w historii parafii drewniany koÊció∏, do którego sprowadzono w 1670r. stary obraz Matki Bo˚ej,
aby zjednoczyç zagubionych podczas
reformacji mieszkaƒców Krzy˚owic.
Uda∏o si´, do 1684 r. nawróci∏o si´
600 katolików.... DziÊ do naszego starego klasztoru w Boryni wchodzi nowa Wspólnota koÊcielna – ludzi nawracajàcych si´ – Cencolo. Taki wspania∏y jest Bóg w swej OpatrznoÊci.
W zwiàzku z tym pragn´ przywitaç za∏o˚ycielk´ wspólnoty Cenacolo siostr´
Elwir´ z W∏och, Matk´ Generalnà
Sióstr S∏u˚ebniczek z Wroc∏awia,
Matk´ Prowincjalnà Sióstr S∏u˚ebniczek z Katowic, które przekazujà
klasztor w Boryni Fundacji Bpa Czes∏awa Domina. Witam serdecznie prezesa fundacji – ks. Wac∏awa Gràdalskiego, dziekana dekanatu paw∏owickiego ks. Stefana Splota, oraz wszystkich zgromadzonych tu kap∏anów i goÊci. To wielki znak mi∏oÊci Boga do
ludzi i ludzi mi´dzy sobà, kiedy
wÊród nas staje ksiàdz Arcybiskup, to
wielki znak Mi∏osierdzia Bo˚ego
w naszej parafii. Pob∏ogos∏aw nam
Ksi´˚e na drogach naszego ˚ycia, bo
kroczysz przed nami jako nast´pca
aposto∏ów, pochylajàc si´ nad bezrobotnymi, bezdomnymi, zagubionymi
i potrzebujàcymi pomocy. Poucz nas
ksi´˚e Arcybiskupie, jakim darem
dla KoÊcio∏a sà Ci, którzy si´ nawracajà, pokutujà i wynagradzajà za
grzechy. Pragniemy w dziele, które
rozpoczynasz w naszej parafii, dla ca∏ej archidiecezji wspieraç Ci´ naszymi
modlitwami i pracà. Obiecujemy gorliwie to czyniç, szczególnie co Êrod´,
w nieustannej nowennie do Matki Bo˚ej Krzy˚owickiej.

Znak akceptacji KoÊcio∏a
S∏owo powitania ks. Wac∏aw Gràdalski
Wszechmogàcy Bo˚e dzi´kujemy
Ci za Twojà niepoj´tà mi∏oÊç, która
dla nas czyni tak wielkie cuda. Ekscelencjo, najdostojniejszy ksi´˚e Arcybiskupie w imieniu Wspólnoty Cenocolo,
która wraz z swojà za∏o˚ycielkà siostrà
Elwirà, gromadzi si´ tutaj dzisiaj i prosi Ci´ o b∏ogos∏awieƒstwo swojego nowego domu. Pragn´ wyraziç radoÊç, ˚e
jesteÊ z nami. Twoja obecnoÊç Ojcze
jest dla nas bardzo wa˚na, bo jest znakiem akceptacji KoÊcio∏a dla dzie∏a,
które tworzymy, które podejmujemy,
jest równie˚ znakiem spotkania z Bo˚à
Mi∏oÊcià, która przez to biskupie b∏ogos∏awieƒstwo na nas sp∏ywa. Pragn´
równie˚ ucieszyç si´ obecnoÊcià Sióstr
S∏u˚ebniczek, które wspó∏pracujà z nami nadal w tym domu w Boryni na czele z Matkà Generalnà i Matkà Prowincjalnà. Drogie Siostry – w imieniu
ch∏opców siostry Elwiry chc´ wam powiedzieç po prostu dzi´kuj´. Za to co
ju˚ da∏yÊcie, za wszelkie dary, za modlitw´ i za to, ˚e macie wcià˚ otwarte
serce dla nas. Kochani parafianie Krzy˚owic chc´ wam podzi´kowaç w tym
dniu za to, ˚e mo˚emy tu byç, ˚e ten
dom, który jest pomi´dzy waszymi domami, jest otwarty dla nas, ˚e przyjmujecie nas, ˚e przyglàdajàc si´ nam, coraz bardziej si´ do nas przekonujecie.
Mi∏oÊç, którà okazujecie przez drobne
gesty pomocy, Pan Bóg przyjmuje i na
pewno wynagrodzi. Pragn´ te˚ ze swej
strony i ze strony Wspólnoty powitaç
wszystkich kap∏anów i zaproszonych
goÊci, rodziców, ale te˚ przyjació∏
Wspólnoty, a jako przewodniczàcy zarzàdu Fundacji w szczególny sposób
witam najbli˚szà rodzin´ ks. bpa Domina, która jest z nami. Sà zawsze wtedy,
gdy podejmujemy nowe dzie∏a, za t´
obecnoÊç dzisiaj wam serdecznie dzi´kuj´. Niech Bo˚e Serce b´dzie dziÊ
uczczone nie tylko przez s∏owa i hymny, ale przez drogocenny czyn mi∏oÊci,
który rozpoczynamy. Bóg zap∏aç.

Trzeba umieç wybieraç
Homilia ks. arcybpa Zimonia
Niedziela dzieƒ paƒski – uroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa. Drugi odpust –tutaj w tej wspólnocie parafialnej. I tyle dobrych rzeczy,
tyle dobrych nowych wydarzeƒ. Poleçmy to wszystko Bogu Ojcu Wszechmo-
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gàcemu w tej Eucharystii, która jest
przede wszystkim dzi´kczynieniem.
Nabo˚ni s∏uchacze Bo˚ego S∏owa.
W dzisiejszym numerze GoÊcia Niedzielnego mo˚na przeczytaç sprawozdanie o pobycie Ojca Âwi´tego w Bu∏garii. Czytam tam, ˚e w 1989r. w Sofii
na g∏ównym placu z∏o˚ono pomnik dotychczasowego bohatera bu∏garskiego
Dymitra. Po pomniku nie zosta∏y ˚adne
Êlady. Zosta∏o puste miejsce. Osoba,
który opisuje spotkania Papie˚a w Bu∏garii z lud˝mi tak uciemi´˚onymi
w ostatnim czasie, dodaje, ˚e to miejsce
zosta∏o puste. Jest ono obrazem pustki,
która ma miejsce po odejÊciu systemu
totalitarnego, komunistycznego. LudnoÊç Bu∏garii prze˚ywa∏a w ostatnich
latach bardzo trudne chwile.... Moi drodzy! O pewnej pustce duchowej mo˚na
mówiç w ca∏ej Europie Ârodkowowschodniej i w ogóle na terenach dawnych Zwiàzku Radzieckiego. Duchowa
pustka. Przelano wiele krwi, aby te systemy mog∏y odejÊç – i tamten wczeÊniejszy hitlerowski i ten stalinowski –
tyle ludzi zmar∏o. Ale to jeszcze nie
znaczy, ˚e cz∏owiek ju˚ w tej wolnoÊci
odzyskanej mo˚e spoczàç na laurach,
albowiem trzeba t´ pustk´ zagospodarowaç. T´ wolnoÊç trzeba przemyÊleç i wype∏niç. Cz∏owiek wolny nie
mo˚e byç podobny do ptaka, który tylko chodzi po ziemi, a nie szybuje wysoko nad konarami drzew. Bo cz∏owiek
jest powo∏any do rzeczy wielkich. S∏yszymy dzisiaj s∏owa Pana Jezusa, który
nam ukazuje swoje Serce. Z tego Serca
na krzy˚u wyp∏yn´∏a Krew i Woda.
Symbole, znaki sakramentu chrztu
i Eucharystii. Na krzy˚u narodzi∏ si´
przedziwny sakrament KoÊcio∏a. Chrystus tutaj objawi∏ siebie i Boga, który
jest Mi∏oÊcià, i mówi: „jestem cichy
i pokorny sercem. Przyjd˝cie do mnie
wszyscy, którzy obcià˚eni i utrudzeni
jesteÊcie, ja was pokrzepi´”.
Utrudzony jest cz∏owiek po tych systemach, obcià˚ony ró˚nymi winami,
nadu˚ytà wolnoÊcià. Ka˚dy z nas na
drodze do domu Ojca przez t´ doczesnoÊç jest utrudzony na wiele sposobów, obcià˚ony winami, grzechami,
s∏aboÊciami. M∏odzie˚ wspó∏czesna
potrzebuje pomocy, by nie ulegaç
zniewoleniu. Jeszcze wi´kszemu nieraz ni˚ ideologiczne nakazy. Chrystus
jest tym, który wzywa nas do siebie:
„Przyjd˝cie do mnie wszyscy” –zaprasza – we˝mijcie moje jarzmo na siebie

i uczcie si´ ode mnie. Jarzmo moje jest
s∏odkie, a moje brzemi´ jest lekkie”. Co
znaczà te s∏owa? To znaczy, ˚e wyzwolenie Chrystusowe nie polega na
jakimÊ zewn´trznym oderwaniu cz∏owieka od nieszcz´Êç, od chorób, od
Êmierci. Cz∏owiek musi przezwyci´˚yç
sam swoje s∏aboÊci z ∏askà Bo˚à. DoczesnoÊç jest jarzmem, jest brzemieniem. Nie ma radoÊci bez poÊwi´cenia, nie ma zmartwychwstania bez
krzy˚a. Nie ma Wielkanocy bez Wielkiego Piàtku. I w∏aÊnie dzisiaj, kiedy
obchodzimy w uroczysty sposób w waszej parafii t´ tajemnic´ NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa, dokonujà si´ te rzeczy ciekawe i wielkie, jak sàdz´. Siostry S∏u˚ebniczki pracowa∏y tu wiele
lat, starsi zapewne pami´tajà, ile dobra
tutaj dokonano. I chc´ bardzo Siostrà
podzi´kowaç za t´ prac´ w tutejszej parafii oraz w ca∏ej Archidiecezji. Czasy
si´ zmieniajà. Siostry, jako w∏aÊcicielki tego domu, szcz´Êliwie przeznaczajà
ten dom innej Wspólnocie – Cenocolo.
I za to te˚ Siostrà S∏u˚ebniczkà dzi´kuj´. Pami´tam t´ pierwszà rozmow´
z matkà Mariolà i z ks. Wac∏awem.
I bardzo wam dzi´kuj´, ˚e po tych
pierwszych niepewnoÊciach tutaj, chyba ju˚ przekonaliÊcie si´ jakie to jest
ubogacenie dla waszej parafii. Tu
Chrystus ma pomagaç naszej m∏odzie˚y, czasem zagubionej. To trudne
sprawy. Ale w∏aÊnie Chrystus chce
wszystkim powiedzieç, by przychodzili do Niego.
Ciesz´ si´ z obecnoÊci siostry Elwiry za∏o˚ycielki tej Wspólnoty. To prawie ju˚ 40 domów. Bo przecie˚ tej m∏odzie˚y trzeba na dzisiejszy sposób pomagaç. To jest si∏a KoÊcio∏a, ˚e Pan
Bóg powo∏uje nowe charyzmaty, by
odpowiedzieç na potrzeby dzisiejsze,
by zagospodarowywaç t´ pustk´ duchowà, po czasach trudnych, ale w ogóle, ˚eby pokazywaç jak wolnoÊç – ten
najwi´kszy dar Pana Boga – realizowaç. Mo˚na wolnoÊci nadu˚ywaç,
mo˚na w grzechach si´ topiç, ale przychodzi Chrystus i mówi: „przyjd˝cie do
mnie wszyscy”, Chrystus mi∏osierny,
bogaty w Mi∏osierdzie....
Ciesz´ si´ tak˚e z tego, ˚e by∏ tutaj
ju˚ bp Ignacy Je˚. Niezwyk∏y cz∏owiek – przed 90-tkà – a serce ma m∏odego cz∏owieka. I modli∏ si´ z wami.
I b∏ogos∏awi∏. Ja te˚ chc´ b∏ogos∏awiç
tej Wspólnocie. Kap∏ani odpowiedzialni niech was prowadzà. Trzeba

rzeczywiÊcie pilnowaç charyzmatu,
trzeba staraç si´, by zdrowe zasady
wychowania mia∏y zawsze miejsce
w tej Wspólnocie.
Entuzjazm pierwszych dni zapewne
minie, przyjdzie szara codziennoÊç
i wtedy trzeba tym wi´cej mi∏oÊci dla
siebie wzajemnie, wydobytej z mi∏oÊci
Chrystusa. Bo Chrystus czeka na odpowied˝ mi∏oÊci ka˚dego i ka˚dej z nas.
To Serce przebite to jest ten wyraz najwi´kszej Chrystusowej mi∏oÊci. Ono
czeka na odpowied˝ mi∏oÊci z naszej
strony. Ale Chrystus nie tylko uni˚y∏
si´ a˚ po krzy˚, ale pozosta∏ z nami
w Eucharystii. To jest to najwi´ksze
uni˚enie Pana Jezusa, tu Chrystus jest
najbardziej cichy i pokorny. Dlatego ta
Eucharystia, dlatego przemiana chleba
i wina w Cia∏o i Krew Chrystusa, dlatego przygotowywanie si´ do Eucharystii polega przede wszystkim na adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu. Drodzy parafianie i diecezjanie starajmy
si´ modliç przed NajÊwi´tszym Sakramentem. My tak czasem dzisiaj zamieniamy adoracje NajÊwi´tszego Sakramentu na adoracj´ najÊwi´tszego telewizora. I Êl´czymy i tracimy czas,
i czujemy pustk´ wewn´trznà, a czasem i grzech si´ pojawia. Tyle dobra
przekazujà media, ale i tyle z∏a. Trzeba umieç wybieraç. Trzeba stanàç za
Chrystusem, trzeba adorowaç Go, trzeba Go kontemplowaç. Z powrotem do
Chrystusa mówi Ojciec Âwi´ty, którego mamy coraz bardziej poznawaç, coraz wi´cej mi∏owaç i coraz pe∏niej naÊladowaç. Jezus cichy i pokorny sercem czeka na nas. Nie mo˚emy staç
z boku. Amen.

Konkretny gest
S∏owo s. Elviry po Mszy Êw.
Chcia∏am podzi´kowaç za dwie
rzeczy. Pierwsze podzi´kowanie to dla
ksi´dza Arcybiskupa za to, ˚e pomimo
wielu obowiàzków przyby∏ tu do nas.
Wszystkich nas tutaj zebra∏a jego
obecnoÊç, która równie˚ spowodowa∏a
to nasze Êwi´to. Móg∏ przecie˚ przys∏aç nam ∏adne podzi´kowanie, ∏adny
list, powiedzieç, ˚e wszystkich b∏ogos∏awi, ale nie – on przyjecha∏. To jest
konkretny gest mi∏oÊci, bo mi∏oÊç zawsze jest wymagajàca. Trzeba zawsze
zrobiç jakiÊ wysi∏ek, konkretny gest.
Dzi´kuj´ jeszcze raz.
Drugie podzi´kowanie, chc´ skierowaç na r´ce naszym matkom, naszym
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siostrom, jak przypomnia∏ ksiàdz biskup, które pracowa∏y, które cierpia∏y,
które budowa∏y mi∏oÊç. Ich ˚ycie tak
jakby si´ skonsumowa∏o. Moje podzi´kowanie b´dzie konkretne wtedy gdy
zobaczycie, co nam przekaza∏yÊcie. Ci
m∏odzi ludzie, którzy nie potrafili rozmawiaç, nie potrafili uÊmiechaç si´, nie
mieli radoÊci w sercu – mieli wielkie
problemy w rodzinach – dzisiaj Êpiewajà, grajà i uÊmiechajà si´. Pomagajà sobie w tej Wspólnocie bardzo wymagajàcej. Nie tylko przestali braç narkotyki, przestali te˚ paliç, piç alkohol.
W naszych Wspólnotach nie ma alkoholu, nie ma ˚adnych medykamentów.
Jako regu∏´ majà do odmówienia
trzy cz´Êci ró˚aƒca dziennie. Jak
wstajà rano nie pijà kawy, ale idà do
kaplicy, aby modliç si´. Siostry b´dà na
pewno zadowolone, jak zobaczà m∏odzie˚, która wybra∏a u˚ywajàc ˝le swej
wolnoÊci Êmierç, a poprzez wiar´ wrócili do ˚ycia, zostali na nowo wskrzeszeni – zmartwychwstali.
Musz´ jeszcze podzi´kowaç tym –
bo wiem, ˚e ktoÊ zbiera∏ podpisy, bo si´
ba∏ tych m∏odych ludzi, którzy przyjechali tu do waszego miasteczka – którzy podpisali list´.
W historii KoÊcio∏a ju˚ by∏ taki ktoÊ
wczeÊniej, kto zbiera∏ podpisy, ˚eby
wi´ziç chrzeÊcijan. Nazywa∏ si´ Szawe∏,
ale ten Szawe∏ sta∏ si´ Êwi´tym Paw∏em.
Dlatego dzi´kuj´, tym wszystkim, którzy podpisywali. Nie chcieliÊcie nas.
Macie racj´. Ale kiedy KoÊció∏ si´ pokazuje w osobie Arcybiskupa, nawet
gdybyÊcie wszyscy byli przeciwko nam,
my po prostu si´ nie ruszymy. Bo jak
KoÊció∏ si´ pokazuje, to znaczy, ˚e Jezus nas przyjmuje. Chc´ wam podzi´kowaç, bo z pewnoÊcià osoby, które
podpisa∏y sà osobami szcz´Êliwymi. Na
pewno nie majà ˚adnego alkoholika
w domu, nie majà dzieci ani wnuków,
ani braci, ani sióstr, które biorà narkotyki. Je˚eli podpisaliÊcie to znaczy, ˚e nie
macie ˚adnego narkomana w domu.
Módlcie si´ bardzo, bo jak dowiecie si´,
˚e jednak macie taki problem, to podzi´kujecie Matce Bo˚ej, ˚e jest Wspólnota, która go przyjmuje bezinteresownie. Tylko Mi∏oÊç Bo˚a, która poprzez
was rodziców przychodzi, uzdrawia
tych narkomanów. MyÊmy tego doÊwiadczyli, doÊwiadczyliÊmy Mi∏oÊci
Bo˚ej i teraz jà oddajemy. Ta Mi∏oÊç
uzdrawia. Chc´ wszystkich przywitaç
i zaprosiç. Dzi´kuj´

III Ogólnopolski
Wieczernik „Królowej
Pokoju” – Obory 2002
13 lipca 2002r. odby∏o si´ III doroczne ogólnopolskie spotkanie pielgrzymów medziugorskich pod has∏em zwiàzanym z or´dziem fatimskim: „Odpowiedzieç na wezwanie Matki”.
„Drogie dzieci! Wzywam was, aby
przy waszej pomocy zrealizowaç to, co
rozpocz´∏am w Fatimie”- 25.08.91 r.
Podczas ca∏ego spotkania obok o∏tarza ustawiona by∏a figura Matki Bo˚ej
Fatimskiej przywieziona z 21. rocznicy objawieƒ z Medziugorja, która by∏a
pob∏ogos∏awiona przez Matk´ Bo˚à
podczas objawienia u Marii Pavloviç.
Msz´ Êw. przy nowym o∏tarzu polowym koncelebrowa∏o 14 kap∏anów.
Spowiedzi Êw. w koÊciele, wokó∏ koÊcio∏a i w ogrodzie klasztornym s∏ucha∏o 13 spowiedników. W spotkaniu przy
40 stopniowym upale, wzi´∏o udzia∏ ok.
3,5 tys wiernych, w tym 1,5 tys. przyj´∏o szkaplerz karmelitaƒski.
Spotkanie rozpocz´∏o si´ o godz.
10.00 powitaniem Matki Bo˚ej i pielgrzymów. Nast´pnie by∏y konferencje,
ró˚aniec Êw. i msza Êw. Po Agapie by∏a nast´pna konferencja, adoracja
NajÊw. Sakramentu i b∏ogos∏awieƒstwo, przyj´cie do szkaplerza, procesja
z figurà Matki Bo˚ej Fatimskiej, podczas której Êpiewano litani´ loretaƒskà.
Procesja zakoƒczy∏a si´ w godzinie objawienia, po czym nastàpi∏o zakoƒczenie spotkania.
Fragmenty konferencji i homilii
przedstawimy w przysz∏ym numerze.

Od Redakcji
25 sierpnia 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 zwiàzku z licznymi pytaniami kierowanymi do Redakcji uprzejmie informujemy Czytelników:
• Powsta∏ specjalny Fundusz dla poszkodowanych pielgrzymów, którzy ulegli wypadkowi na W´grzech. Osoby pragnàce darem serca wesprzeç t´ inicjatyw´ swoje ofiary mogà kierowaç na konto: Fundacja Pomocy Spo∏ecznej im. Âw. Antoniego, ul.
Zakroczymska 1, 00-225 Warszawa, Bank
PEKAO S. A. VI o/W-wa, Nr: 1240108243006696-2700-401112-001
• Wszelkie uwagi na temat organizacji
pobytu polskich grup w Medziugorju prosimy kierowaç bezpoÊrednio do ks. proboszcza i Centrum Informacji w Medziugorju,
orygina∏ i t∏umaczenie (j´zyk chorwacki, niemiecki) a nie do Redakcji.
Pielgrzymki do Medziugorja:
23-31.08.02 – zg∏oszenia tel. 012/658-13-88
26.08-03.09.02 – zg∏oszenia tel. 012/281-82-70
12-20.09.02 – zg∏oszenia tel. 033/877-38-24
23.09.-04.10.02 – zg∏oszenia
tel. 055/641-60-43, 0606-909 993
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. 13201856-117290-2700323100-10-0
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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