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Or´dzie z 25 sierpnia 2002 r.
„Drogie dzieci!
DziÊ równie˚ jestem z wami modlàc si´ do Boga o jeszcze wi´kszà
wiar´ dla was. Kochane dzieci,
ma∏a jest wasza wiara i nawet nie
jesteÊcie Êwiadomi tego jak bardzo, a mimo to, nie jesteÊcie zdolni do tego, aby prosiç Boga o dar
wiary. Jestem z wami dlatego, aby
pomóc wam zrozumieç moje or´dzia i wprowadzaç je w ˚ycie. Módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´,
gdy˚ tylko przez wiar´ i modlitw´
wasza dusza odnajdzie pokój,
a Êwiat radoÊç przebywania z Bogiem. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Otwórz drzwi
Nasza Matka, B∏ogos∏awiona
Dziewica Maryja równie˚ i tym razem potwierdza swojà obecnoÊç mi´dzy nami. By∏a Ona tak˚e obecna
w najtrudniejszych momentach ˚ycia
Jezusa. By∏a i pozostaje z KoÊcio∏em
Chrystusa poprzez wszystkie pokolenia a˚ do dzisiaj. Modli∏a si´ razem
z aposto∏ami oczekujàc obietnicy
Chrystusa – zes∏ania Ducha Âwi´tego.
Matka Bo˚a wzywa nas do modlitwy o mocniejszà wiar´. Wiara jest
∏askà i darem Boga. Bóg mo˚e nam
daç tylko to o co Go prosimy. JeÊli
Go nie prosz´ to jak mi mo˚e daç.
Wiar´ otrzymujemy od Boga,
a Bóg pos∏uguje si´ lud˝mi, aby obdarzyç nas swoim zbawieniem, po to
da∏ nam KoÊció∏, a w nim Maryj´
Matk´ i Samego Siebie. Bez wiary
nasze ˚ycie by∏oby niepoj´te. Ma∏e
dziecko wierzy swoim rodzicom, dlatego mo˚e wzrastaç w pokoju i bezpieczeƒstwie, mo˚e si´ rzucaç w ra-
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Dar Boga dla ca∏ego Êwiata
miona swoich rodziców wiedzàc, ˚e
b´dzie ochronione i obronione.
Wierzyç oznacza równie˚ poznawaç. Bez wiary nie mo˚emy wzrastaç
w poznaniu istnienia rzeczy, ludzi
i Êwiata. Bez wiary jesteÊmy zmuszeni do obrony, zamkni´cia si´ na innych, a nawet do atakowania innych.
Jezus u swoich aposto∏ów szuka∏ wiary. Mówi∏: „Twoja wiara ci´ zbawi∏a”
pomimo, ˚e to przecie˚ On zbawia.
Jezus przez to chce powiedzieç: „Dzi´ki twojej wierze ty mi pozwoli∏eÊ
przyjÊç do siebie. Dzi´ki twojej wierze
otworzy∏eÊ mi drzwi, przez które mog∏em wejÊç”. Na przyk∏adach z Ewangelii widzimy, ˚e Jezus nie móg∏ zdzia∏aç cudów wzgl´dem ludzi, którzy nie
wierzyli. Tym, którzy zbli˚ali si´ do
Niego z ciekawoÊci lub we w∏asnym
interesie, bez wiary w Jego osob´, Jezus nie móg∏ pomóc. Jest koniecznoÊcià modliç si´ o dar wiary, o dar takiej
wiary, którà mia∏a kobieta z Ewangelii
chora od 18. lat. Pomimo, ˚e wszyscy
dotykali Jezusa tylko ona zosta∏a
uzdrowiona, poniewa˚ wierzy∏a
w Niego i od Niego oczekiwa∏a zbawienia i uzdrowienia. Ona powiedzia∏a
„tak” Jezusowi. Mia∏a odwag´ powierzyç si´ ca∏kowicie Jemu i dlatego Jezus móg∏ obdarowaç jà Samym Sobà.
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Tylko poprzez wiar´
oddanà Jezusowi On
mo˚e daç si´ poznaç
i spotkaç. Bóg jest ponad
naszym poznaniem i ciàgle nas zadziwia. Z Nim
nigdy nie mo˚e byç nudno. Modlitwa mo˚e byç
nu˚àca, ale Bóg nie. Je˚eli modlitwa sprawia nam
trudnoÊci, oznacza to, ˚e
jest w nas wiele egoizmu,
który musi umrzeç, aby
Bóg zajà∏ pierwsze miejsce w naszym ˚yciu.
Grzech zabra∏ nam si∏´ do
czynienia dobra. Dlatego
doÊwiadczamy trudnoÊci
w modlitwie, w przebaczaniu i w mi∏owaniu. TrudnoÊci
w spowiedzi i w formowaniu w∏asnego ˚ycia wed∏ug przykazaƒ Bo˚ych.
Dlatego Matka Bo˚a nas przestrzega:
nie jesteÊcie gotowi, aby szukaç u Boga daru wiary.
Wzrastaç w ˚yciu duchowym oznacza umacniaç trzy cnoty: mi∏oÊç, wiar´ i nadziej´. Kto mo˚e powiedzieç:
dojrza∏em i nie mog´ bardziej wzrastaç w mi∏oÊci do Boga i bli˝niego?
Kto mo˚e powiedzieç: wierz´ w Boga
na 100% i nie potrzebuj´ wi´cej? Kto
mo˚e powiedzieç, ˚e ma nadziej´
w ka˚dej sytuacji ˚yciowej? Mo˚emy
wzrastaç bardziej, a˚ do pe∏ni Chrystusa w nas, poniewa˚ zostaliÊmy
stworzeni na Jego obraz.
Dlatego Matka Bo˚a przychodzi
do nas, mówi i wzywa nas, abyÊmy
pozostawili nasz pokój, poniewa˚
chce nas obdarzyç pokojem Bo˚ym.
Zdecydujmy si´ na modlitw´: osobistà i rodzinnà, zacznijmy kochaç bardziej samych siebie, tak jak Bóg nas
kocha. W ten sposób b´dziemy zdolni kochaç Boga i innych, poniewa˚
pokój i radoÊç, które pochodzà od
Boga b´dà goÊciç w naszych domach
i rodzinach. Amen
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Zobowiàzujàca obietnica
Wszyscy nadal ˚yjemy ostatnià pielgrzymkà Ojca Âwi´tego do Ojczyzny.
Nie zdà˚yliÊmy jeszcze po niej och∏onàç,
szczególnie gdy rozwa˚amy to, co sta∏o
si´ w ∑agiewnikach – poÊwi´cenie
Êwiata ca∏ego Bo˚emu Mi∏osierdziu.
Ró˚ne by∏y spekulacje na temat tej wizyty Papie˚a. Wiele osób mia∏o wra˚enie,
˚e: „coÊ si´ wydarzy”. Ale chyba nikt
nie przewidywa∏ takiego scenariusza.
Dlatego jeszcze raz ws∏uchajmy si´
w s∏owa Proroka naszych czasów i módlmy si´ wspólnie aktami zawierzenia.



„... przyprowadz´ na mojà Âwi´tà Gór´ i rozwesel´ w moim domu modlitwy.
Ca∏opalenia ich oraz ofiary b´dà przyj´te na moim o∏tarzu, bo dom mój b´dzie
nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów” – Iz 56,7.
„Przychodzi∏em tutaj w czasie okupacji, gdy pracowa∏em w pobliskim Solvayu. Przychodzàc na ró˚ne zmiany,
wst´powa∏em do koÊcio∏a. W drewnianych butach, takie si´ wtedy nosi∏o. Jak
mo˚na sobie by∏o wyobraziç, ˚e ten cz∏owiek w drewniakach kiedyÊ b´dzie konsekrowa∏ bazylik´ Mi∏osierdzia Bo˚ego
w krakowskich ∑agiewnikach?!”
Dlatego dziÊ w tym sanktuarium
chc´ dokonaç uroczystego aktu zawierzenia Êwiata Bo˚emu mi∏osierdziu.
Czyni´ to z goràcym pragnieniem, aby
or´dzie o mi∏osiernej mi∏oÊci Boga, które tu zosta∏o og∏oszone przez poÊrednictwo Êw. Faustyny, dotar∏o do wszystkich
mieszkaƒców ziemi i nape∏nia∏o ich serca nadziejà. Niech to przes∏anie rozchodzi si´ z tego miejsca na ca∏à naszà umi∏owanà Ojczyzn´ i na ca∏y Êwiat. Niech
si´ spe∏nia zobowiàzujàca obietnica
Pana Jezusa, ˚e stàd ma wyjÊç „iskra,
która przygotuje Êwiat na ostateczne Jego przyjÊcie” (por. Dz, 1732). Trzeba t´
iskr´ Bo˚ej ∏aski rozniecaç. Trzeba przekazywaç Êwiatu ogieƒ mi∏osierdzia.
W mi∏osierdziu Boga Êwiat znajdzie
pokój, a cz∏owiek szcz´Êcie! To zadanie
powierzam wam, drodzy bracia i siostry,
KoÊcio∏owi w Krakowie i w Polsce oraz
wszystkim czcicielom Bo˚ego mi∏osierdzia, którzy tu przybywaç b´dà z Polski
i z ca∏ego Êwiata. Bàd˝cie Êwiadkami
mi∏osierdzia!

Akt zawierzenia Êwiata
Mi∏osierdziu Bo˚emu

Polacy i V wizyta Papie˚a
w Meksyku

Bo˚e, Ojcze mi∏osierny, który objawi∏eÊ swojà mi∏oÊç w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wyla∏eÊ jà na nas
w Duchu Âwi´tym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziÊ losy Êwiata i ka˚dego cz∏owieka. Pochyl si´ nad nami
grzesznymi, ulecz naszà s∏aboÊç, przezwyci´˚ wszelkie z∏o, pozwól wszystkim
mieszkaƒcom ziemi doÊwiadczyç Twojego mi∏osierdzia, aby w Tobie, trójjedyny Bo˚e, zawsze odnajdywali ˝ród∏o
nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej m´ki i zmartwychwstania Twego
Syna, miej mi∏osierdzie dla nas i ca∏ego Êwiata! Amen.
DziÊ modl´ si´ razem z wami: Matko
kalwaryjska, spraw, „byÊmy byli mi´dzy
sobà jedno, – i z Tobà”.
Przeto, Or´downiczko nasza, one mi∏osierne oczy Twoje na nas zwróç,
a Jezusa, b∏ogos∏awiony owoc ˚ywota
Twojego, po tym wygnaniu nam oka˚.
O ∏askawa, o litoÊciwa, o s∏odka Panno Maryjo!
Wejrzyj, ∏askawa Pani, na ten lud,
który od wieków pozostawa∏ wierny
Tobie i Synowi Twemu. Wejrzyj na
ten naród, który zawsze pok∏ada∏ nadziej´ w Twojej matczynej mi∏oÊci.
Wejrzyj, zwróç na nas swe mi∏osierne
oczy, wypraszaj to, czego dzieci Twoje
najbardziej potrzebujà. Dla ubogich
i cierpiàcych otwieraj serca zamo˚nych.
Bezrobotnym daj spotkaç pracodawc´.
Wyrzucanym na bruk pomó˚ znale˝ç
dach nad g∏owà. Rodzinom daj mi∏oÊç,
która pozwala przetrwaç wszelkie trudnoÊci. M∏odym pokazuj drog´ i perspektywy na przysz∏oÊç. Dzieci otocz
p∏aszczem swej opieki, aby nie ulega∏y
zgorszeniu. Wspólnoty zakonne o˚ywiaj ∏askà wiary, nadziei i mi∏oÊci. Kap∏anów ucz naÊladowaç Twojego Syna
w oddawaniu co dnia ˚ycia za owce. Biskupom upraszaj Êwiat∏o Ducha Âwi´tego, aby prowadzili ten KoÊció∏ jednà
i prostà drogà do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko NajÊwi´tsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj tak˚e i mnie si∏y cia∏a
i ducha, abym wype∏ni∏ do koƒca misj´,
którà mi zleci∏ Zmartwychwsta∏y. Tobie
oddaj´ wszystkie owoce mego ˚ycia
i pos∏ugi; Tobie zawierzam losy KoÊcio∏a; Tobie polecam mój naród; Tobie
ufam i Tobie raz jeszcze wyznaj´: Totus
Tuus, Maryja! Totus Tuus. Amen.

Przedstawiamy relacj´ naszego Czytelnika z Meksyku p. in˚. Jerzego Skoryny – by∏ego ˚o∏nierza AK – na temat wizyty Ojca Âwi´tego, i powiàzaƒ mi´dzy
Polskà a Meksykiem. W nast´pnym numerze przedstawimy histori´ objawieƒ
w Guadalupe i ˚yciorys Êw. Jana Diego.



Piàta wizyta Ojca Âwi´tego do Meksyku by∏a ciàgle pod znakiem zapytania:
przyjedzie, nie przyjedzie? – oto informacje, które cz´sto podawa∏y ró˚ne
Êrodki masowego przekazu.
Pomimo tego, ju˚ rok wczeÊniej Delegat SPK i Ko∏a B. ˚o∏nierzy AK na Meksyk mia∏ spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim – Arcybiskupem Giuseppe Bertallo – przedstawiajàc proÊb´ o zorganizowanie spotkania Polaków zamieszka∏ych w Meksyku z Ojcem Âwi´tym.
Jak zawsze, tak i tym razem, pragn´liÊmy Ojcu Âwi´temu ofiarowaç jakiÊ
oryginalny prezent. WykorzystaliÊmy
okazj´ ods∏oni´cia oryginalnego w swojej kompozycji pomnika I. Paderewskiego z Or∏em Polskim na piersiach. Ods∏oni´cie mia∏o miejsce 11 listopada 2001r.
z okazji Êwi´ta Niepodleg∏oÊci. WykonaliÊmy z bràzu pi´tnasto centymetrowà
miniaturk´ tego monumentu w celu wr´czenia go jako upominku Namiestnikowi Chrystusa. Niestety nie by∏o mo˚liwoÊci, aby uczyniç to podczas osobistego spotkania, poniewa˚ ze wzgl´du na
bardzo krótki pobyt Ojca Âwi´tego,
wszelkie spotkania zosta∏y usuni´te
z programu Jego pobytu w Meksyku.
Wobec tego upominek ten zosta∏ wr´czony Nuncjuszowi, w celu przekazania
go bezpoÊrednio Papie˚owi. Natomiast
Ambasada RP postara∏a si´ o miejsca
dla naszego polskiego grona w dzieƒ kanonizacji Êw. Jana Diego, niedaleko
Nuncjatury, przy Alei Insurgentes. Polska by∏a reprezentowana równie˚ przez
dzieci w innych poczytnych miejscach.
Od kilku tygodni oÊmioletnia Weronika,
çwiczy∏a w zbiorowym taƒcu, wraz z innymi pociechami, które przedstawia∏y
kraje kontynentu amerykaƒskiego poÊwi´cone MB z Guadalupe. Weronika
przedstawia∏a Polsk´, która 3-go maja
1959 r. jako jedyny naród europejski,
zosta∏a poÊwi´cona Królowej Meksyku.
Po kanonizacji Jana Diego grupa ta zosta∏a przedstawiona Papie˚owi w atrium
Bazyliki.
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W tym samym dniu, w polskiej grupie
przy Alei Insurgentes, jedyne dzieci, które by∏y obecne w t∏umie witajàcych: Stefan, Aleksandra i Cecylia, ubrane w stroje krakowskie, wzbudzi∏y prawdziwe zainteresowanie i podziw, tak ze wzgl´du
na barwne stroje, jak i swój wiek. Panie
z nuncjaturskiej ochrony porzàdku zwróci∏y si´ z proÊbà do ich rodziców, aby
dzieci mog∏y byç „wypo˚yczone” w celu
przywitania Ojca Âwi´tego przy wje˝dzie
do Nuncjatury po kanonizacji. W ten sposób tak w TV jak i w prasie znalaz∏a si´
Polska przedstawiona w barwnych i m∏odocianych kolorach.
W dniu kanonizacji Jana Diego w bazylice, w ramach Korpusu Dyplomatycznego, by∏ obecny Ambasador RP Gabriel
Beszlej, a na beatyfikacji nast´pnych
dwóch Indian: Jana i Jacka, pan Ambasador delegowa∏ wybitnà malark´ panià Ann´ ˙arneckà, oraz in˚. Jerzego Skoryn´.
Prasa, TV i radio zamieszcza∏y bardzo
pozytywne komentarze na temat homilii Ojca Âwi´tego. Znamienne te˚ by∏o
zachowanie si´ Prezydenta Meksyku –
V. Foxa – który ˚egnajàc Papie˚a, uca∏owa∏ jego pierÊcieƒ. Zaraz po odlocie Jana
Paw∏a II zwróci∏ si´ z odezwà do ca∏ego
narodu, podkreÊli∏ w niej znaczenie nauk Papie˚a, i wzywa∏, aby wszyscy szli
za wskazaniami papieskimi, w zgodzie,
szacunku, oraz wzajemnej wspó∏pracy.
Przyj´cie jakiego dozna∏ Jan Pawe∏
II od spo∏eczeƒstwa meksykaƒskiego,
w∏adz rzàdowych i samego Prezydenta,
które uwa˚ajà go za „swego Papie˚a”,
by∏o pe∏ne prawdziwej mi∏oÊci, goÊcinnoÊci, uwielbienia. Dowodem tego sà
s∏owa wypowiedziane na koƒcu ceremonii beatyfikacyjnej: „Odje˚d˚am, ale
nie odje˚d˚am; Odje˚d˚am, ale nie odchodz´, poniewa˚ nawet, gdy odje˚d˚am, to sercem zostaj´”.
By∏a to piàta wizyta Ojca Âwi´tego
w Meksyku. Ka˚da z tych wizyt pozostawia∏a g∏´bokie Êlady w ˚yciu osobistym, spo∏ecznym i politycznym tego
kraju. Ju˚ po pierwszej wizycie zosta∏a
zmieniona Konstytucja, z której zosta∏y usuni´te paragrafy wrogie KoÊcio∏owi katolickiemu. Nast´pnie nastàpi∏o
nawiàzanie stosunków dyplomatycznych. Obecnie, sam Prezydent podkreÊli∏, ˚e jest rzeczà nieodzownà przyj´cie nauki Papie˚a i post´powanie,
szczególnie w ˚yciu spo∏ecznym i politycznym, wed∏ug wskazaƒ papieskich.
Chyba w niewielu paƒstwach na Êwiecie
by∏y podobne oficjalne reakcje.

Za kilkanaÊcie dni, tak jak w 1979 r.
po pielgrzymowaniu do Meksyku Ojciec
Âwi´ty skieruje swoje kroki do Polski,
swojej Ojczyzny. Oby s∏owa, oraz wskazania Papie˚a, które wypowie do swego
Narodu by∏y przyj´te z ca∏à odpowiedzialnoÊcià, powagà, szczególnie przez
najwy˚sze w∏adze Paƒstwa, Rzàd, polityków, ró˚nych liderów, przywódców
i ludzi, którzy majà pewien wp∏yw na
Êrodowiska, w których ˚yjà, tak jak to
by∏o w Meksyku. S∏owa doÊwiadczenia,
mi∏oÊci i nauczania, które zostanà wypowiedziane w Polsce, przewy˚szajà o niebo umys∏y razem wzi´te, wszystkich
cz∏onków Rzàdu, Senatorów i Pos∏ów.
Niech te warstwy uprzywilejowane nie
stajà na szczud∏ach, lecz przynajmniej
ustosunkujà si´ pozytywnie do wypowiedzi oraz drogowskazów jakie Ojciec
Âwi´ty, ten najlepszy Syn ziemi polskiej
poda za kilka dni swemu Narodowi,
i wprowadzà je do ˚ycia politycznego,
spo∏ecznego, ekonomicznego i edukacyjnego. ˙aden naród tak, jak polski, nie
jest bardziej zobowiàzany do zastosowania nauki Ojca Âwi´tego. Historia Narodu Polskiego, po∏o˚enie geograficzne
muszà byç wzi´te pod uwag´, abyÊmy
nie zostali pozbawieni przesz∏o tysiàcletniej naszej kultury, wiary, historii, dumy
narodowej, stajàc si´ podrz´dnymi pacho∏kami czcicieli z∏otego cielca, bez
Boga, Honoru i Ojczyzny.
Niech piàta wizyta Ojca Âwi´tego
w Meksyku, stanie si´ podnietà do pe∏nego przyj´cia i wprowadzenia w ˚ycie
na ka˚dym szczeblu Narodu i Paƒstwa
Polskiego nauk Papie˚a, tak oddanego
swojej polskiej Ziemi, tego ˚ycz´ moim
Rodakom i Ojczy˝nie.
in˚. Jerzy Skoryna

Âw. Jan Diego,
Papie˚ i Polska
Ojciec Âwi´ty po raz piàty stanà∏ na
azteckiej ziemi. W czasie tego pielgrzymowania 31 sierpnia w bazylice w Guadalupe w Meksyku (stolica Meksyku)
kanonizowa∏ b∏. Jana Diego Cuauhtloatzin a 1 sierpnia, podniós∏ do rangi b∏ogos∏awionych, dalszych dwóch Indian –
Jacka i Jana z po∏udniowego stanu Meksyku – Oaxaca. W czasie tych uroczystoÊci prymas Meksyku – kard. Norberto
Rivera – w ciep∏ych i pe∏nych przyja˝ni
s∏owach wspomnia∏ Polsk´.
Zapewne ma∏o ludzi wie jakie sà powiàzania Matki Bo˚ej z Guadalupe

i Jana Diego z Polskà? KtoÊ powiedzia∏by zapewne: „S∏oƒ i sprawa Polski”. Jednak tak nie jest. Historia powiàzaƒ Meksyku z Polskà nabra∏a szczególnego znaczenia i rozkwitu po II Wojnie Âwiatowej.
Ju˚ od roku 1947 najwy˚sze w∏adze
KoÊcielne Meksyku jak i duchowieƒstwo
tego kraju z nadzwyczajnà przyja˝nià
ustosunkowa∏y si´ do Polaków, a szczególnie do Kombatanckiej braci, która
przyby∏a do Meksyku po wojnie.
W 1953 r. wskutek zabiegów Ko∏a b.
˙o∏nierzy AK i Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów w Meksyku, ówczesny
prymas Meksyku – Arcybiskup J. M.
Martinez – poleci∏ KoÊcio∏owi i wiernym
modliç si´ w intencji Polski, szczególnie
po aresztowaniu kard. Stefana Wyszyƒskiego, kiedy to wszcz´to jeszcze bardziej barbarzyƒskie przeÊladowania polskiego spo∏eczeƒstwa katolickiego
i kombatantów.
WczeÊniej, bo w latach dwudziestych
i trzydziestych Polska wspomaga∏a Meksyk swoimi mod∏ami, w czasie kiedy to
tutaj przeÊladowany by∏ KoÊció∏ katolicki.
Od 1957 r. w diecezjalnym mieÊcie
Tacámbaro, w stanie Michoacan, do dnia
dzisiejszego w ostatnià sobot´ i niedziel´
pa˝dziernika odbywajà si´ „fiestas”
i uroczystoÊci ku czci M. B. Cz´stochowskiej i Polski.
3-go maja 1959r., z kombatanckiej inicjatywy, przy poparciu prymasa Polski,
kard. Stefana Wyszyƒskiego i prawowitego Rzàdu RP w Londynie, nast´pny
prymas Meksyku – kard. M. D. Miranda
y Gómez – zawierzy∏ Polsk´ oddajàc jà
Matce Bo˚ej z Guadalupe. UroczystoÊç
odby∏a si´ w Jej bazylice w nadzwyczaj
wzruszajàcym oraz zakrojonym na wielkà skal´ Akcie Oddania, w którym
uczestniczy∏o spo∏eczeƒstwo i wiele
szkó∏ meksykaƒskich. Równie˚ z kombatanckiej inicjatywy, ten˚e Prymas Meksyku, zadecydowa∏ o budowie w stolicy
Meksyku, koÊcio∏a parafialnego pod wezwaniem MB Cz´stochowskiej.
W 1981 r. w 450 rocznic´ objawienia
si´ Matki Bo˚ej, ks. prymas Polski, kard.
S. Wyszyƒski, w swoim liÊcie z 27
kwietnia do Ko∏a b. ˙o∏nierzy AK
i SPK, odpowiedzia∏ pozytywnie na inicjatyw´ Ko∏a zawiadamiajàc, ˚e w Polsce zostanie wybudowany koÊció∏ poÊwi´cony Królowej Meksyku – Matce
Bo˚ej z Guadalupe. Dzie∏o to, od pierwszej chwili z wielkim entuzjazmem
przejà∏ jego nast´pca – ks. kard. prymas
Józef Glemp. 7 listopada 1981 r. na d∏u-
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gim i przyjacielskim spotkaniu w Rzymie z delegatami SPK, ks. Prymas poinformowa∏, ˚e koÊció∏ pod wezwaniem
MB Królowej Meksyku stanie w Laskach Warszawskich.
W dniu 15 listopada 1987 r.
przyby∏ do Polski nowy prymas
Meksyku – kard.
Ernesto Corripio
Ahumada, który
poÊwi´ci∏ wybudowany,
choç
jeszcze niewykoƒczony koÊció∏ parafialny w Laskach Warszawskich, pod wezwaniem MB Królowej Meksyku. By∏a
to pierwsza w historii Polski i Meksyku,
oficjalna wizyta Prymasa tego kraju.
W czasie pierwszej zagranicznej wizyty Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II do Meksyku, podczas pierwszej Mszy Êw. na
kontynencie Ameryki, 26 stycznia 1979
r., Papie˚ w swojej homilii w Katedrze
Metropolii Stolicy powiedzia∏: „moja
Ojczyzna ma za has∏o: „Polonia Semper
Fidelis_, ja pragn´ równie˚ powiedzieç,
„Mexico Semper Fidelis”. Z tego godnego tytu∏u, do chwili obecnej, mogà byç
dumne, oraz chwaliç si´ tylko dwa Narody, Polski i Meksykaƒski!
Podczas pierwszej wizyty w historii
Meksyku prymasa Polski, kard. J. Glempa, po∏o˚y∏ on kamieƒ w´gielny pod nowà Katedr´, pierwszà na Êwiecie pod wezwaniem Mi∏osierdzia Bo˚ego. JednoczeÊnie ca∏a Diecezja – przez ks. bpa J.
M. Hernández González – zosta∏a poÊwi´cona Bo˚emu Mi∏osierdziu. Katedra
20 listopada 2000 r. zosta∏a konsekrowana. Na zaproszenie tego˚ ks. biskupa

przybyli do Meksyku xx. Pallotyni,
otrzymujàc na wiecznoÊç parafi´ w Tenango del Aire, z koÊcio∏em z XVI w.
i prawie 4 ha ziemi na rozbudow´, aby
propagowaç kult Mi∏osierdzia Bo˚ego na
ca∏y ten kraj i Ameryk´ Ârodkowà.
Dzi´ki pracowitoÊci i osiàgni´ciom
xx. Pallotynów, pod kierunkiem ks.
proboszcza Zbigniewa Lewandowskiego, 7 kwietnia 2002 r. placówka ta
zosta∏a podniesiona do rangi Sanktuarium. W ten sposób w jednym miejscu skupia si´ pod tym samym wezwaniem Mi∏osierdzia Bo˚ego: Diecezja,
Katedra, Sanktuarium i Centrum Pallotyƒskie na ca∏y Meksyk i Ameryk´
Ârodkowà.
Powracajàc do Jana Diego Cuauhtloatzin, przed siedmioma laty, znana
w Meksyku i zagranicà ze swego unikalnego stylu, polska malarka, pani Anna ˙arnecka, namalowa∏a obraz Jana
Diego, który ofiarowa∏a koÊcio∏owi
MB Królowej Meksyku w Laskach
Warszawskich. Jak wiadomo, to dotàd
tylko w Laskach, poza Meksykiem,
czczony jest ten Êwi´ty Indianin. Po
Meksyku rozesz∏a si´ ta wieÊç, zbli˚ajàc jeszcze bardziej te dwa, tak podobne z charakteru, choç odlegle od siebie
kraje. Co wi´cej, decyzj´ ostatecznà
o kanonizacji powzià∏ Namiestnik
Chrystusa, Jan Pawe∏ II, przyby∏y z dalekiej Polski. Powiàzania Meksyku
z Polskà, pomijajàc wiele innych
z p∏aszczyzny Êwieckiej, sà solidne
w tej samej wierze, a Jan Diego jeszcze
silniej zwiàzek ten umocni, tak przynajmniej utrzymujà Meksykanie...
in˚. Jerzy Skoryna

Bramy piekielne
go nie przemogà
W nawiàzaniu do ostatnich rekolekcji
kap∏aƒskich w Medziugorju i do artyku∏ów: Wandy „Pan Bóg mnie ocali∏”
i Stanis∏awa „Nie przegapmy wiecznoÊci” przytaczamy w ca∏oÊci List duszpasterski nr 14, ks. biskupa diecezji Isernia
– Venafro, Andrea Gemmy, który napisa∏ po powrocie z uroczystoÊci z Ojcem
Âwi´tym Janem Paw∏em II, z okazji
Êwi´ta Âwi´tych Piotra i Paw∏a, 29
czerwca 1992r.



Do czcigodnych kap∏anów, diakonów,
akolitów, lektorów, katechetów, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, zakonników, zakonnic, nauczycieli religii, stowa-

rzyszeƒ i ruchów, do wszystkich wiernych KoÊcio∏a w Isernia – Venafro.
Najmilsi, „Bramy piekielne go nie
przemogà” (Mt 16,18). Przed chwilà ponownie us∏ysza∏em te s∏owa, wypowiedziane z ˚arliwoÊcià niezachwianej wiary, przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II,
podczas uroczystej Liturgii w dniu Âwi´tych Piotra i Paw∏a, w której uczestniczy∏em w imieniu was wszystkich. I oto postanowi∏em napisaç do was ten list, którego naglàcà potrzeb´ nosz´ w sobie ju˚
od dawna, list który to wyda si´ wam –
i poniekàd tak w∏aÊnie jest – nadzwyczajny i niezwyk∏y.
Pisz´ ów list spe∏niajàc obowiàzek, którego – w moim odczuciu – niepodobna
odk∏adaç na pó˝niej. Wy zaÊ przyjmijcie
go z wiarà i nadprzyrodzonà dyspozycyjnoÊcià. Piszàc ten list zamierzam odwo∏aç
si´ do ca∏kowitego autorytetu, który mnie,
niegodnemu, dany zosta∏ na mocy dziedzictwa i pos∏annictwa Aposto∏ów. Nie
pytajcie mnie o przyczyn´ tak uroczystego wst´pu, zwykle tego nie czyni´. Przyczyna – a raczej: przyczyny – sà istotne
i wierzcie mi, sà bardzo naglàce. WyjaÊniajà one nie tylko ów wst´p, lecz tak˚e
zawartoÊç i wnioski niniejszego listu. JeÊli
Bóg zechce obdarzyç mnie owocem tej
inicjatywy, którà podejmuj´ w pe∏ni Êwiadom mojej duszpasterskiej odpowiedzialnoÊci, mojà wielkà radoÊcià b´dzie powiadomiç was o tym. W obecnej chwili nie
mog´: chcia∏bym, abyÊcie – w kontekÊcie
wiary i pos∏uszeƒstwa, przyj´li wskazania niniejszego dokumentu i wype∏nili
wszystko, do czego on zobowiàzuje w ufnym akcie teologicznej nadziei.
1. Aby odnowiç nasze przylgni´cie
z ca∏kowità wiarà i pe∏nym przekonaniem co do pewnego punktu naszego
„depozytu” doktrynalnego, nie pozostaje
mi nic innego jak tylko przypomnieç
wam i sobie samemu niektóre znamienne
teksty. Wys∏uchajmy ich ponownie:
– „Nie toczymy bowiem walki przeciw
krwi i cia∏u, lecz przeciw ZwierzchnoÊciom, przeciw W∏adzom, przeciw rzàdcom Êwiata tych ciemnoÊci, przeciw
pierwiastkom duchowym z∏a na wy˚ynach niebieskich” (Ef 6,12).
– „Albowiem ju˚ dzia∏a tajemnica bezbo˚noÊci. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustàpi miejsca, wówczas
uka˚e si´ Niegodziwiec, którego Pan Jezus zg∏adzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjÊcia. Pojawieniu si´ jego towarzyszyç b´dzie dzia∏anie szatana, z ca∏à

~5~
mocà, wÊród znaków i fa∏szywych cudów...” (2 Tes 2,7-9).
– „Niech was w ˚aden sposób nikt nie
zwodzi, bo [dzieƒ ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odst´pstwo
i nie objawi si´ cz∏owiek grzechu, syn
zatracenia, który si´ sprzeciwia i wynosi
ponad wszystko, co nazywa si´ Bogiem
lub tym, co odbiera czeÊç, tak ˚e zasiàdzie w Êwiàtyni Boga dowodzàc, ˚e sam
jest Bogiem” (2 Tes 2,3-4).
– „Przeciwnik wasz, diabe∏, jak lew
ryczàcy krà˚y szukajàc kogo po˚reç.
Mocni w wierze przeciwstawcie si´ jemu!” (1 P 5,8).
– Id˝cie i g∏oÊcie: „Bliskie ju˚ jest
królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umar∏ych,
oczyszczajcie tr´dowatych, wyp´dzajcie z∏e duchy!” (Mt 10,7-8).
– „Odnosimy wra˚enie, ˚e przez jakàÊ
szczelin´ wdar∏ si´ do KoÊcio∏a Bo˚ego
swàd szatana... My wierzymy w coÊ (albo kogoÊ) pozanaturalnego, co przysz∏o
na Êwiat, aby go zawik∏aç, zniszczyç
owoce ekumenicznego soboru, zahamowaç radoÊç KoÊcio∏a...” (Pawe∏ VI –
29.06.1972).
– „Jednà z najwi´kszych potrzeb (jest
dziÊ) obrona przed z∏em, któremu na
imi´ diabe∏. (...) Szatan nie jest jedynie
s∏aboÊcià (natury ludzkiej), lecz kompetentnym, ˚yjàcym duchem, przewrotnym i sprowadzajàcym na manowce;
potwornie skrytà i przera˚ajàcà rzeczywistoÊcià. Wychodzi wi´c poza ramy
nauczania biblijnego i koÊcielnego ka˚dy, kto odrzuca istnienie szatana, albo
czyni zeƒ jakàÊ zasad´ z∏a, która istnieje
sama z siebie jako byt niestworzony;
bàd˝ kto g∏osi, ˚e szatan jest tylko mitem, wymyÊlonà i fantastycznà personifikacjà nieznanych przyczyn naszych
nieszcz´Êç” (Pawe∏ VI – 15.11.1972).
– „Prawdà jest, ˚e „bramy piekielne go
nie przemogà”, zgodnie z zapewnieniem
danym nam od Pana (Mt 16,18), ale to
wcale nie znaczy, ˚e jesteÊmy uwolnieni
od prób i od walki przeciwko zasadzkom
z∏ego. (...) Walka ta przeciw szatanowi
(...) jest aktualna równie˚ dziÊ, poniewa˚
szatan jest nadal ˚ywy i dzia∏a w Êwiecie.
Zatem z∏o, które jest w nim, nieporzàdek,
który dostrzega si´ w spo∏ecznoÊci, niespójnoÊç w cz∏owieku, wewn´trzne p´kni´cie, którego jest ofiarà, to konsekwencje nie tylko grzechu pierworodnego, ale
równie˚ skutek ciemnego i n´kajàcego
dzia∏ania szatana, tego burzyciela porzàdku moralnego cz∏owieka, którego Êw. Pa-

we∏ nie omieszka∏ nazwaç „bogiem tego
Êwiata” (2 Kor 4,4). Okazuje si´ on przecie˚ przebieg∏ym zwodzicielem, który pozorujàc pewnà zgodnoÊç z naszymi najg∏´bszymi pragnieniami, wie jak wcisnàç
si´ w nasze dzia∏anie, by wprowadziç
szkodliwe zamieszanie. Dlatego Aposto∏
Narodów ostrzega chrzeÊcijan i wzywa do
czujnoÊci przed zasadzkami demona i jego niezliczonych popleczników. Wzywa
mieszkaƒców Efezu, aby przyodziali si´
w „zbroj´ Bo˚à, by móc si´ ostaç wobec
podst´pnych zakusów diab∏a” (Ef 6,11)
(Jan Pawe∏ II, 25.03,1984).
Bracia, nasze zwyci´stwo nad z∏ym
i jego dzia∏aniem, wyjednane nam przez
Chrystusa, rozpoczyna si´ od powa˚nego
i g∏´bokiego przyj´cia z wiarà tych w∏aÊnie bezdyskusyjnych wypowiedzi: domagam si´ tego od siebie i od was
wszystkich, w Imi´ Paƒskie.
1. Niszczycielskie i ukryte dzia∏anie
szatana – jak nazywa je Papie˚ Jan Pawe∏
II – jest, uwierzcie mi, bardziej rozpowszechnione i z∏owieszcze ni˚ mo˚na
by∏oby pomyÊleç i przypuszczaç. Sarkastyczny sceptycyzm Êwiatowych pseudonaukowców, czy nawet chrzeÊcijan i nauczycieli zakonnych, jest owocem dezinformacji, a zatem powierzchownoÊci,
oprócz tego, ˚e on sam stanowi podstawowà cz´Êç owego zwyci´stwa, które
chce osiàgnàç z∏y, ukryty za zas∏onà milczenia. Nikt – a zwracam si´ do pasterzy
ludu Bo˚ego – nie mo˚e traktowaç tego
tematu lekkomyÊlnie: by∏by to ci´˚ki
grzech zaniedbania, mogàcy mi´dzy innymi, byç powodem zgorszenia. Sàdz´,
˚e cz´Êç pos∏ugi kap∏aƒskiej stanowi
wys∏uchiwanie wszystkich braci,
z ogromnà, zaiste ogromnà cierpliwoÊcià. Wszystko winno byç poddane zdrowemu rozeznaniu, zw∏aszcza ze strony
duszpasterzy i nigdy, przenigdy ˚adna
cierpiàca dusza, byç mo˚e nieÊwiadoma tego, ˚e jest dr´czona przez z∏ego –
a czy˚ nie jest to jego zaj´cie? – nie powinna byç potraktowana powierzchownie, minimalizujàc jej problemy
bàd˝ te˚, co gorsza, odmawiajàc wys∏uchania jej. Jezus tak nie post´powa∏!
Czy˚ sprawujàcy Êwi´te urz´dy KoÊcio∏a
nie wiedzà o tym, ˚e w∏aÊnie ich oboj´tnoÊç cz´sto zmusza prostych i bezbronnych ludzi do korzystania z us∏ug magów
i zaklinaczy, czy te˚ z uciekania si´ do innych b∏´dnych praktyk, które sà, niestety,
ulubionym narz´dziem dzia∏ania i tryumfu demona? Nie szcz´d˝cie trudu, aby
nasi wierni trzymali si´ od nich z daleka!

2. Tymczasem to w∏aÊnie my, dzi´ki zas∏ugom Chrystusa, ju˚ jesteÊmy zwyci´zcami (Rz 8,37). On jest „mocniejszy”
(∑k 11,22): ten, kto jest z Nim odniós∏
ostateczne zwyci´stwo. A Chrystus da∏
nam do dyspozycji broƒ, byÊmy zwyci´˚yli. Tà broƒ stanowià: wiara („tym w∏aÊnie zwyci´stwem, które zwyci´˚y∏o Êwiat,
jest nasza wiara” – 1J 5,4); S∏owo Bo˚e
(„We˝cie te˚ he∏m zbawienia i miecz Ducha, to jest S∏owo Bo˚e” – Ef 6,17); modlitwa („przy ka˚dej sposobnoÊci módlcie
si´ w Duchu” – Ef 6,18); post („Ten rodzaj z∏ych duchów mo˚na wyrzuciç tylko
modlitwà i postem”- Mk 9,29) a przede
wszystkim sakramenty, szczególnie Eucharystia („jeÊli kto spo˚ywa ten Chleb,
b´dzie ˚y∏ na wieki” – J 6,51) oraz spowied˝ („kto grzeszy, jest dzieckiem diab∏a
(...)” – 1J 3,8; „Syn Bo˚y objawi∏ si´, aby
zg∏adziç grzechy” – J 20,23).
Wszystkie te Êrodki walki mogà pozostaç nieskuteczne, jeÊli nie towarzyszy im
owa broƒ, którà okreÊli∏bym jako przygotowawczà: nasza komunia – czyli jednoÊç, jednoÊç z Papie˚em, jednoÊç z biskupem, jednoÊç pomi´dzy nami. Poniewa˚ demon jest nienawiÊcià i podzia∏em, i wie˚à Babel, nie mo˚e on zamieszkaç tam, gdzie jest jednoÊç. Natomiast
Êwietnie si´ miewa tam, gdzie panuje niezgoda, nienawiÊç, nieprzyja˝ƒ. W∏aÊnie
dlatego modlitwa nabiera szczególnej
mocy, kiedy odmawiana jest we wspólnocie. Dlatego te˚, wÊród Êrodków do
walki przeciwko atakom z∏ego, sugeruj´
grupy modlitwy o uwolnienie, uÊciÊlajàc przy tym, ˚e uwa˚am za takowe wy∏àcznie te grupy, które sà prowadzone
przez kap∏ana. W tym celu grupom takim
udzielam szczególnego pe∏nomocnictwa.
Ka˚dy mo˚e – ma∏o tego – powinien –
modliç si´ nieustannie, samotnie, bàd˝
te˚ w grupie: niemniej jednak to biskup
ustala, ˚e mogà nazywaç si´ „grupami
modlitewnymi”, którym – powtarzam raz
jeszcze – powierzona zostaje szczególna
pos∏uga wstawiennicza i uwalniajàca od
z∏ego ducha. Takimi grupami modlitewnymi sà tylko i wy∏àcznie takie grupy,
którym przewodniczy wyÊwi´cony kap∏an, i to w∏aÊnie on, jako jedyny, mo˚e
wykonywaç gesty rytualne. Biskup zapowiada, ˚e raz w miesiàcu osobiÊcie b´dzie przewodniczy∏ spotkaniu jednej
z owych grup modlitwy o uwolnienie.
Tylko wówczas, gdy korzysta si´ obficie z takich Êrodków, mo˚na uciec si´
do w∏aÊciwego egzorcyzmu, który, jak
wiadomo, mo˚e byç sprawowany jedy-
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nie przez biskupa oraz przez specjalnie
wyznaczonych przez niego kap∏anów
(Mk 8,15; ∑k 9,1).
Kap∏ani mogà zawsze udzielaç
szczególnego b∏ogos∏awieƒstwa osobom i Êwi´ciç miejsca, lecz trzeba jasno
stwierdziç, ˚e ˚adne b∏ogos∏awieƒstwo
nie jest skuteczne bez wiary osoby, która o nie prosi, bez wyrzeczenia si´ grzechu przez t´ osob´, bez jej uczestnictwa
w modlitwie i bez jej przyst´powania do
sakramentów Êwi´tych. W przeciwnym
wypadku, nawet b∏ogos∏awieƒstwo mo˚e byç traktowane tak samo jak jakiÊ
amulet. Wówczas zamienia si´ to
w zwyk∏y przesàd.
3. Bracia moi, dobrze zrozumieliÊcie:
wzywam ca∏y mój KoÊció∏, aby zgromadzi∏ si´ do bezpardonowej walki, bez wytchnienia, do zgodnej, skutecznej walki
przeciwko z∏u i jego podst´pnym sztuczkom. A da∏em wam do zrozumienia, ˚e
mia∏em doÊç powodów, i to nader powa˚nych, aby zach´ciç was do tego. O ich donios∏oÊci i zasi´gu byç mo˚e powiem
wam kiedyÊ, jeÊli, powtarzam raz jeszcze,
spe∏ni si´ moja nadzieja, którà pok∏adam
w tej inicjatywie czysto duchowej, gdy
przyniesie ona po˚àdane skutki. Aby ∏atwiej by∏o to osiàgnàç, uciekam si´ do
wstawiennictwa NajÊwi´tszej Maryi Niepokalanej, zawsze Dziewicy, jak równie˚
odwiecznej nieprzyjació∏ki szatana. Rozpowszechniajmy nabo˚eƒstwo do Niej,
czcijmy Jej wizerunek i zach´cajmy
wszystkie rodziny, by oddawa∏y Jej
czeÊç. Patrzàc na Maryj´, umacniajàc naszà komuni´ z Wikariuszem Chrystusowym w KoÊciele powszechnym oraz
z wikariuszem Chrystusowym w KoÊciele partykularnym – biskupem, podejmujemy niniejszym owe dzia∏ania oczyszczajàce i wyzwalajàce, które opierajà si´
na bazie modlitwy oraz cz´stego przyjmowania sakramentów Êwi´tych i znajdujà swój podstawowy fundament
w tym˚e wyrzeczeniu si´ szatana, które
wypowiedzieliÊmy publicznie podczas
chrztu i bierzmowani.
Na znak publicznego i nieustannego
Êwiadectwa o wezwaniu do walki z nieprzyjacielem dobra i naszych dusz, niniejszym ustanawiam i nakazuj´, aby
przed b∏ogos∏awieƒstwem na zakoƒczenie Ofiary Eucharystycznej (do czego biskup swym autorytetem przywiàzuje
szczególnà skutecznoÊç wyzwalajàcà, do
której kap∏an niechaj zechce w∏àczyç si´
przez swà intencj´) odmawiano z pobo˚noÊcià nast´pujàce formu∏y:

Celebrans: W ∏àcznoÊci z Papie˚em
i z Biskupem: z wdzi´cznoÊcià wspominajàc nasz chrzest i nasze bierzmowanie WYRZEKAMY SI¢ szatana, jego dzie∏ i pokus.
Wszyscy: WYRZEKAMY SI¢!
Celebrans: O Maryjo, bez grzechu
pierworodnego pocz´ta
Wszyscy: módl si´ za nami, którzy
si´ do Ciebie uciekamy.
Celebrans: Âwi´ty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwoÊci i zasadzkom z∏ego
ducha bàd˝ naszà obronà. Oby go Bóg
pogromiç raczy∏, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu Niebieskich Zast´pów,
szatana i inne duchy z∏e, które na zgub´
dusz ludzkich po tym Êwiecie krà˚à,
mocà Bo˚à stràç do piek∏a.
Wszyscy: Amen
Celebrans: w ∏àcznoÊci z intencjami
Papie˚a i Biskupa b∏ogos∏awi wszystkich obecnych.
Drodzy bracia. Mówi∏em na samym
poczàtku, ˚e ten list móg∏by wydaç si´
wam dziwny. Dlatego te˚ prosi∏em was
i prosz´ o akt wiary, ufnoÊci i wsparcia.
Tak˚e i to przyczyni si´ do zwyci´stwa,
którego oczekujemy. Jestem pewien, ˚e
nie zawiedziecie moich oczekiwaƒ. Tote˚ z góry wam dzi´kuj´. Od przenikliwoÊci i gorliwoÊci poszczególnych
duszpasterzy b´dzie zale˚a∏o mo˚liwie
jak najwi´ksze rozpowszechnianie niniejszego dokumentu oraz wyjaÊnienie
jego donios∏oÊci. Dzi´kuj´ wam równie˚ i za to i z serca wam b∏ogos∏awi´
pozostajàc w modlitewnej ∏àcznoÊci.

Serwis Rodzinny
Na progu nieba
Cotygodniowa audycja „Spotkanie
z pielgrzymami z Medziugorja” w Katolickim Radiu Podlasia (101,7 Mhz)
z dnia 17.07.02r. – (fragmenty)
– Prowadzàcy – W dzisiejszej audycji
– Spotkanie z pielgrzymami z Medziugorja – goÊcimy brata Stefana, który dzieli
si´ z nami swoimi refleksjami. Sà z nami
równie˚ stali uczestnicy tej audycji (bez
podania nazwisk – przyp. red.). Oddajemy g∏os bratu Stefanowi, na pewno jest
mu ci´˚ko i nam te˚ jest ci´˚ko.
– Brat Stefan – Szcz´Êç Bo˚e wszystkim..... (W tej cz´Êci nast´puje opis podró˚y a˚ do postoju – przyp. red.).

Na postoju kierowcy si´ wymienili. Co
si´ sta∏o dalej to wszyscy wiedzà. Ginie
19 osób, autobus przewraca si´ na dach.
Ja siedzia∏em z przodu, wylecia∏em
przez przednià szyb´, wpad∏em do rowu,
autobus mnie przykry∏. Mia∏em przyciÊni´te nogi. By∏em ca∏y czas przytomny.
Widzia∏em, co si´ dzieje. CzegoÊ takiego
s∏u˚by ratownicze do tej pory nie widzia∏y: – spokój, modlitwa, pomoc jedni drugim. Nie by∏o lamentowania. Czeka∏em
1,5 godziny, aby mnie uwolnili. MyÊla∏em, ˚e nie mam nóg. Mia∏em g∏ow´ rozbità, ˚ebra po∏amane. To doÊwiadczenie,
to cierpienie, które prze˚yliÊmy, ofiarowaliÊmy Panu Bogu: jedni odmawiali ró˚aniec, s∏ysza∏em koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Trudno powiedzieç coÊmy
czuli, ka˚dy mia∏ swoje odczucia. Ja tylko pyta∏em si´: Panie Bo˚e, – dlaczego?
Dzisiaj mog´ powiedzieç, ˚e tak widocznie trzeba by∏o, aby po 21 latach ca∏y
Êwiat dowiedzia∏ si´ o wydarzeniach
w Medziugorju. Matka Bo˚a, kiedy prosi∏a w Medziugorju – módlmy si´ o pokój – to tak jakoÊ, te or´dzia by∏y gdzieniegdzie tylko czytane. A dzisiaj ka˚da
gazeta, nawet te „brukowce”, pisa∏y
o cudzie w Medziugorju: o tym, ile osób
tam je˝dzi, po co jadà, ˚e jadà nie tylko
proÊci ludzie, ale kap∏ani i to na rekolekcje kap∏aƒskie. Ponad 500 kap∏anów
z ca∏ego Êwiata modli∏o si´ na tegorocznych rekolekcjach. JechaliÊmy na spotkanie z ks. Amortem, który jest egzorcystà, walczy ze z∏em. Jednym s∏owem cisnà si´ na usta s∏owa: walka dobra ze
z∏em. Czy to zbieg okolicznoÊci, ˚e to
skrzy˚owanie le˚y mi´dzy miejscowoÊciami: Âwi´ty Jerzy a Krzy˚ Paƒski?
Nie chcia∏bym przegadaç tej audycji,
chcia∏bym, abyÊmy razem pomodlili si´
w intencji tych wszystkich, którzy sà dotkni´ci tragedià modlitwà po Êmierci
bliskiej osoby:
Bo˚e Nasz Ojcze w ka˚dej chwili obdarowujesz nas ˚yciem i nigdy nie przestajesz tego czyniç. Ty jesteÊ Mi∏oÊcià,
wi´c i Êmierç cia∏a, jako kara za grzech
pierworodny jest na nas dopuszczona
przez Mi∏oÊç dla naszego dobra. Bàd˝
wi´c uwielbiony w Êmierci naszego cia∏a
i w przysz∏ym jego zmartwychwstaniu.
Wierz´, ˚e Êmierç to Twój pot´˚ny
i pi´kny Anio∏ pos∏uszny Twej Woli,
który w odpowiednim dniu i godzinie
wyprowadza dusz´ z cia∏a i prowadzi jà
przed Twoje oblicze. Âmierç jest, wi´c
przyjació∏kà pos∏anà przez Mi∏oÊç do
tych, którzy kochajà, chocia˚ tak˚e do
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tych, którzy nienawidzà. Zadaje jednak
ból nam – pozostajàcym na ziemi.
Otwiera w naszym sercu g∏´bokà ran´,
gdy˚ odchodzàcy majà w naszym sercu
swoje niezastàpione miejsce przez nikogo z ludzi. Czy Sam nie znasz tej rany?
Chocia˚ jesteÊ Bogiem, a wi´c pe∏nià
szcz´Êcia, czy nie cierpia∏eÊ najwi´cej ze
wszystkich, gdy Twój Syn jedyny umiera∏ na krzy˚u? Dobrze, wi´c rozumiesz
nasz ból po stracie naszych bliskich. Zapisz ten ból w swoim Ojcowskim sercu
jako krzy˚owy. Znasz dobrze jego przyczyn´, jest nià zerwanie tak bliskich wi´zów, które ∏àczy∏y nas z naszymi zmar∏ymi. Poczucie pustki i osamotnienia.
Przychodzimy, wi´c do Ciebie, gdy˚ tylko Ty mo˚esz zastàpiç nam naszych
ukochanych. Kochasz nas bardziej od
wszystkich i pragniesz naszego szcz´Êcia. Odkrywamy, wi´c przed Tobà ran´
naszego serca z wiarà, ˚e mo˚esz
i chcesz jà uleczyç. Przed Tobà nie wstydzimy si´ ∏ez. Nasze ∏zy widzi szatan
i chce wykorzystaç je po swojemu. Nie
pozwól, by chocia˚ przez chwil´ nastawa∏ na nas przeciwko Tobie i Twojej
Êwi´tej Woli pogrà˚ajàc w rozgoryczeniu i beznadziejnoÊci, pozbawiajàc nas
zas∏ug na wiecznoÊç. Spraw Ojcze by te,
a tak˚e wszystkie inne bolesne prze˚ycia
i wspomnienia zbli˚a∏y nas do Ciebie,
zamiast oddalaç. By mog∏o dokonaç si´
nasze uzdrowienie. Naucz nas jak najcz´Êciej duchem przenosiç si´ tam, gdzie
w ogromnym szcz´Êciu ˚yjà zbawieni,
gdzie te˚ Jezus przygotowa∏ dla nas
miejsce. Wzmagaj naszà t´sknot´ za niebem, naucz nas tak˚e zwracaç si´ do naszych zmar∏ych w codziennych k∏opotach, bo przecie˚ tak wiele mogà oni nam
teraz pomóc swojà modlitwà. Majà na
pewno wielkie zadania do wype∏nienia.
Mamy prawo wierzyç, jak mówi Êwi´ta
Teresa od Dzieciàtka Jezus, ˚e na progu
nieba wszyscy si´ poznajà i podzi´kujà
sobie, gdy˚ zobaczà, ˚e wszyscy mieli
udzia∏ w zbawieniu wszystkich. Tak na
progu nieba.
Czy jednak nasi zmarli przekroczyli ju˚
ten próg? Zakoƒczona zosta∏a w tej w∏aÊnie chwili ich misja. Niech Bogu b´dà
dzi´ki. O Mi∏osierny Ojcze z bólem NajÊwi´tszych Ran Twojego Syna wiszàcego na Krzy˚u ∏àczymy wszystkie swoje
bóle fizyczne i duchowe dnia dzisiejszego oraz ca∏ego naszego ˚ycia, ofiarujàc
Ci je za zmar∏ych. Chocia˚ nie sà one nawet cieniem Jezusowej M´ki, w Jego Ranach nabierajà wielkiej wartoÊci. Przyj-

mij Panie naszych zmar∏ych. Trzy osoby
na sekund´ umierajà gdzieÊ w Êwiecie.
Pogrzebom, wi´c nie ma koƒca. Spraw,
byÊmy umieli pocieszaç op∏akujàcych
Êmierç swoich bliskich. JeÊli postawisz
ich na drodze naszego ˚ycia, niech majà
niezachwianà nadziej´ naszego wiecznego spotkania, a w sercach pokój i ufnoÊç
w Twoje Mi∏osierdzie, które niech w nich
zagoÊci. Niech reszta ich dni up∏ywa
w Twojej ∏asce i w Twojej mi∏oÊci oraz
przybli˚a nas do Ciebie. Przez or´downictwo NajÊwi´tszej z Matek – Maryi,
a tak˚e wszystkich naszych patronów
prosimy Ci´, o to, przez Chrystusa w Duchu Âwi´tym Pocieszycielu. Amen.
Tak, wi´c moi kochani trudno mówiç, dlaczego tak si´ sta∏o? Zostawmy
to Panu Bogu i módlmy si´ za tych
wszystkich poszkodowanych, abyÊmy
nie byli smutni. Choç Pan Jezus sam zap∏aka∏ nad Êmiercià ∑azarza. ∑zy same
cisnà si´ do oczu. Dzisiaj w∏aÊnie wracam z Lublina, gdzie od godziny 10.00 do
15.00 by∏y wydawane rzeczy wszystkich
osób z pielgrzymki. To by∏o moje pierwsze spotkanie z pielgrzymami, którzy
prze˚yli i z rodzinami tych, którzy zgin´li. Nie mog´ wypowiedzieç ani wyraziç
tego bólu, który ∏àczy mnie z wszystkimi,
którzy utracili najbli˚szych. Zapewniam
o modlitwie. I chcia∏bym tutaj podzi´kowaç wszystkim, którzy, tak goràco modlili si´. Moi kochani – wszyscy chorzy
w zadziwiajàcy szybki sposób wracajà do
zdrowia. Rany si´ gojà. Lekarze w Budapeszcie dziwili si´, ˚e tak szybko mo˚na
wróciç do zdrowia. Ja sam wiem to po sobie. Mo˚e niejedni widzieli w TVN, jak
mnie przewozili Êmig∏owcem do kliniki,
poniewa˚ moje ˚ycie by∏o zagro˚one.
Równo 24 godziny po tej tragedii zerwa∏em si´ i usiad∏em na ∏ó˚ku. Kiedy piel´gniarki chcia∏y mnie po∏o˚yç – bo nie
wiedzia∏y czy jestem w szoku, czy coÊ mi
si´ dzieje (z bólu nie mog∏em si´ wczeÊniej ruszaç) – wzià∏em list´ zmar∏ych
osób i odmówi∏em ca∏y ró˚aniec w ich intencji. Wówczas podesz∏a do mnie jedna
piel´gniarka, przytuli∏a mnie jak mama
i zobaczy∏em ∏zy w jej oczach. Pokaza∏a
mi na krzy˚yk, próbujàc powiedzieç, ˚e
ona te˚ jest katoliczkà. Jak si´ pó˝niej dowiedzia∏em przez t∏umaczy posz∏a do
spowiedzi, u której nie by∏a od dwóch lat.
Za t´ ˚yczliwoÊç wszystkim W´grom chc´ podzi´kowaç. Jeszcze raz
wszystkim w Polsce dzi´kuj´ za telefony, za SMS-y i za wielki dar modlitwy.
Za wszystkie intencje mszalne, za po-

grzeby, które by∏y manifestacjà naszej
wiary. Trudno mi sobie to wyobraziç, bo
tylko z opowiadania s∏ysza∏em o tym.
Nie by∏em na ˚adnym pogrzebie. Nie
wiem, co tu jeszcze dodaç. Po prostu
ci´˚ko mi. Dzi´kuj´ Bogu za dar tak
wielkiego cierpienia, które mog´ Mu
ofiarowaç w intencji pokoju na Êwiecie,
i o mi∏oÊç. Kiedy le˚a∏em w szpitalu
w Radzyniu mówi∏em do chorych, aby
˚adna ich ∏za nie posz∏a na marne. Do
wszystkich cierpiàcych w domach mówi´: ofiarujcie swe cierpienia w intencji
pokoju na Êwiecie, o powrót mi∏oÊci.
Wyciàgnijmy dobre wnioski z tego, nie
próbujmy roztrzàsaç, dlaczego tak albo
tak. Po ludzku tego nie da si´ pojàç.
– Prowadzàcy – Niektórzy twierdzà;
Medziugorje doczeka∏o si´” m´czenników”? To jedna z interpretacji tego
wypadku.
– Brat Stefan – Co do m´czenników
przypomnia∏a mi si´ bardzo wa˚na kwestia. Ostatnio goÊciliÊcie nas tutaj w studio z pu∏kownikiem, lekarzem z Warszawy, i z dziewczynkà z Wilna. W∏aÊnie oni
w tym czasie byli w Wilnie na 75 rocznicy koronacji obrazu MB Ostrobramskiej.
Kiedy si´ dowiedzieli o naszej tragedii
poszli zamówiç Msz´ Êw. i powiedzieç
ksi´dzu. Ksiàdz ju˚ wiedzia∏ o wypadku.
Na poczàtku Mszy Êw. ksiàdz powiedzia∏: „dziÊ wyjàtkowo b´dziemy si´ modliç z nowymi m´czennikami podlaskimi,
którzy zgin´li nad Balatonem”. Kaplica
gdzie odprawiono t´ Msz´ Êw. jest pod
wezwaniem Królowej Pokoju.
– Uczestnik spotkania – we wszystkich stacjach telewizyjnych, radiowych,
czo∏ówkach gazet, we wszystkich mediach by∏o wymieniane, ˚e pielgrzymi
jechali do sanktuarium Matki Bo˚ej
w Medziugorju, gdzie Matka Bo˚a objawia si´ 21 lat. I to jest najwa˚niejsze –
Matka Bo˚a 21 lat przychodzi na ziemi´,
chyba nie, dlatego, ˚e jest Jej ˝le w niebie. Przychodzi na ziemi´, bo chce nas
zaprowadziç do Pana Boga. MyÊmy si´
do tego przyzwyczaili, a wiele osób
w ogóle jeszcze nie s∏ysza∏o, ˚e jest takie
sanktuarium, gdzie Matka Bo˚a przychodzi z nieba. MyÊl´, ˚e ka˚de dobro wymaga ofiar. I mo˚e trzeba by∏o a˚ takiej
ofiary, bo gdyby zgin´∏y trzy osoby, to
by∏oby podane, ˚e wydarzy∏ si´ wypadek, gdzie zgin´∏y trzy osoby. Poniewa˚
zgin´∏o 19 osób, w tym kap∏ani, ca∏ym
Êwiatem wstrzàsn´∏a ta wiadomoÊç. Medziugorje musia∏o si´ znale˝ç na czo∏ówkach wszystkich mediów, aby wszyscy
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zrozumieli, ˚e Matka Bo˚a przychodzi
do nas po to, by uczyç nas mi∏oÊci, by
nam przynieÊç pokój.
– Brat Stefan – to, ˚e tak szybko wróci∏em do zdrowia, ˚e chodz´ dzisiaj samodzielnie, je˚d˚´ samochodem, (niektórzy patrzà, czy ducha widzà w samochodzie, czy to naprawd´ brat Stefan – poniewa˚ media podawa∏y, ˚e mój stan by∏
bardzo ci´˚ki) – zawdzi´czam modlitwie.
Tak – stan mój si´ poprawi∏ – ale dzi´ki
waszej modlitwie, dzi´ki tysiàcom Mszy
Êwi´tych, i w Ziemi Âwi´tej i w Kenii, bo
tyle osób, ka˚dy kto nas zna∏, modli∏ si´.
Niech ta modlitwa dalej trwa w intencjach tych poszkodowanych. Bo nie tylko
myÊmy wtedy byli poszkodowani. Niektórzy mówià, ˚e w dziwny sposób dochodzi do tragedii. Chc´ wam powiedzieç: noÊmy przy sobie poÊwi´cone rzeczy; Cudowny Medalik, ró˚aniec, szkaplerz, niech nas chronià. Z∏o, które
w Êwiecie jest, jakby nasila∏o si´ teraz. Po
prostu szatan chce nas zniszczyç. Chce
nas odciàgnàç od Boga. Ale, kiedy jesteÊmy z Bogiem – to któ˚ przeciwko nam.
– Uczestnik spotkania – mamy takie
przyzwyczajenie mówiàc, ˚e op∏akujemy zmar∏ych. W zasadzie to my samych
siebie op∏akujemy. Nie oszukujmy si´.
Pan jak kogoÊ powo∏uje do siebie to nie
zrobi mu krzywdy. Ca∏e ˚ycie zas∏ugiwa∏
na ten swój los w tym drugim ˚yciu. Natomiast my niejako ˚a∏ujemy bardziej samych siebie. Ksi´˚a tak mówià, przypominajà na pogrzebach. Przecie˚ osoby,
które odesz∏y, to, co im wi´cej potrzeba,
tylko modlitwy z naszej strony. Na pewno nie op∏akiwania, czy ∏ez. Te ∏zy to tylko nam sà potrzebne, a pomoc tym bliskim, którzy zostali, szczególnie dzieciom. To jest przypomnienie dla nas
wszystkich, abyÊmy si´ dzielili mi∏oÊcià.
– Brat Stefan – chcia∏bym coÊ powiedzieç o ksi´dzu Jerzym. Siedzia∏ w drugim rz´dzie od okna razem z moim szwagrem. Kilka minut przed wypadkiem poprosi∏ mojego szwagra, aby si´ przesiad∏
na jego miejsce, bo chcia∏ sobie nogi wyprostowaç. I zmienili si´ miejscami. Mój
szwagier prze˚y∏, choç ma dwie nogi
uszkodzone, a ksiàdz zginà∏. Szwagier
zmienia∏ miejsce trzy razy w autobusie,
gdy˚ inne osoby chcia∏y siedzieç razem
i wszystkie te trzy osoby zgin´∏y.
W przeddzieƒ wyjazdu przywioz∏em o.
Wies∏awa Maja, który mia∏ pracowaç
w naszej placówce. DogadaliÊmy si´, ˚e
razem s∏u˚yliÊmy w jednej jednostce
w 1981 r. UsiedliÊmy z przodu w autoka-

rze, aby sobie porozmawiaç. Ja siedzia∏em po prawej a on po lewej stronie korytarza i rozmawialiÊmy. On zginà∏ – ja zosta∏em. Tu na myÊl przychodzà mi s∏owa
z Pisma Âwi´tego –,, wtedy dwóch b´dzie
w polu: jeden b´dzie wzi´ty, drugi zostawiony. Dwie b´dà mleç na ˚arnach: jedna b´dzie wzi´ta, druga zostawiona. Czuwajcie wi´c, bo nie wiecie, w którym dniu
Pan wasz przyjdzie” – (Mt 24,41-42).

Aby nie pytaç: dlaczego?
Wraz z rodzinà zosta∏em zaproszony
na uroczystoÊç 25-lecia sakramentu ma∏˚eƒstwa Danusi i Franka mieszkajàcych
w Nowej Wilii (Nowawilejka – przedmieÊcie Wilna), z którymi znam si´ oko∏o
8 lat. Uda∏em si´ tam wraz z przyjació∏mi.
W tym czasie w Wilnie rozpoczyna∏y si´
uroczystoÊci 75-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bo˚ej Ostrobramskiej.
Rozradowa∏em si´, ˚e b´dziemy uczestniczyli i w tych uroczystoÊciach.
W po∏udnie 29 czerwca w Êwi´to Êw.
Piotra i Paw∏a jestem u Jubilatów, naszych gospodarzy. Mieszkajà blisko koÊcio∏a p. w. Êw. Kazimierza, patrona
„obojga narodów”, w którym jutro, w ich
intencji, b´dzie odprawiona Msza Êw.
Bardzo o˚ywieni opowiadajà, ˚e od 3 tygodni majà „nowy” koÊció∏, który
wprawdzie zawsze by∏, ale dopiero teraz
zosta∏ udost´pniony wiernym. Posiada
niezwykle ciekawà histori´: tylko surowy stan, zniszczenia i pierwsze prace remontowo-wykoƒczeniowe. Wed∏ug
s∏ów miejscowych ludzi odprawiona zosta∏a w nim tylko jedna Msza Êw. polowa we wrzeÊniu 1939 r., po której wojsko polskie wyruszy∏o na front. Pó˝niej
ciemne lata dwóch okupacji, podczas
których koÊció∏ zamieniono na magazyn. Udajemy si´ na Msz´ Êw. wieczornà. Woda kapie na g∏owy i do rozstawionych naczyƒ, ale Msza Êw. b´dzie. Wychodzi m∏ody ksiàdz proboszcz, wyg∏asza homili´, drugi spowiada w zniszczonym konfesjonale. Przekazujemy im publikacje od ss. Loretanek, otrzymujemy
obrazki i tu radoÊç: dowiadujemy si´, ˚e
parafia jest p. w. Królowej Pokoju. Jutro – myÊl´ – brat Stefan, kap∏ani i pielgrzymi wyje˚d˚ajà do Medziugorja. Tak
si´ cieszy∏ z tego wyjazdu. S∏ysz´ jego
s∏owa i czuj´ uÊcisk po˚egnania na ulicy
w Siedlcach, po audycji w Radio Podlasie, gdzie razem dawaliÊmy Êwiadectwo
o naszej pielgrzymce na zes∏anie Ducha
Âwi´tego.

Po Mszy Êw. adoracja; modl´ si´ gorliwie, nie zwa˚ajàc, ˚e brudz´ sobie
ubranie cementem z niedokoƒczonej posadzki. Za niewielkim o∏tarzem wieszajà du˚y obraz Królowej Pokoju. W pogodne dni Msza Êw. odprawiana jest na
zewnàtrz. Obraz jest wynoszony w miejsce, jak podczas pierwszej Mszy Êw. polowej w 1939r.
Taksówkà jedziemy do Ostrej Bramy,
wàska ulica, t∏ok, koƒczà si´ uroczystoÊci. W ciszy t∏um przechodzi na nocne
czuwanie do koÊcio∏a Êw. Teresy, a my
wàskimi, stromymi schodami chcemy
si´ dostaç nad bram´ do Mateƒki. Nikogo nie wpuszczajà, bo zamkni´te. Dzi´ki
Bogu wchodzà sprzàtajàcy, bez t∏umaczenia wpuszczajà nas, oczy wszystko
mówià – wejd˝cie na chwil´. Pi´kna
Królowa, majestat, dobroç, mi∏osierdzie, NajÊwi´tsza z rodu ludzkiego.
P∏aszcz w kolorze bardzo jasnego z∏ota,
a by∏ srebrny, dobrze pami´tam. Prawdziwa rozmowa sercem. Rozmowa jak
z Jej Synem w tabernakulum. Bo˚e bàd˝
uwielbiony za Takà Matk´. Wracamy na
czuwanie do koÊcio∏a. Koronka, ró˚aniec, pi´kne wprowadzenie. KoÊció∏ wype∏niony, wszyscy kl´czà zanurzeni
w modlitwie, skupieni, pi´kne twarze,
wi´cej prze˚yli, wi´ksze doÊwiadczenie
i wi´ksza ∏aska, mniej nowoczesnoÊci
Êwiatowej, wi´cej sacrum.
Niedziela 30 czerwca o 13-tej Msza
Êw.: Jubilaci w pierwszym rz´dzie, Êw.
Kazimierz w o∏tarzu g∏ównym, a Matka
Bo˚a Ostrobramska w o∏tarzu bocznym,
potem ˚yczenia, zdj´cia, kwiaty, obiad,
du˚a rodzina, pi´kny nastrój, du˚o wspomnieƒ, oglàdamy zdj´cia. Stale powraca temat Medziugorja: opowiadaj, powiedz jeszcze. Brat Stefan ju˚ poza Polskà – myÊl´. Wieczorem jedziemy na
dalszà cz´Êç uroczystoÊci do Ostrej Bramy; modlitwa, koncert, zwiedzanie.
W poniedzia∏ek ju˚ 1. lipca, ok. godz.
12 przed domem gram w pi∏k´ z Piotrusiem, najm∏odszym synem gospodarzy.
Nagle wybiega Marysia i krzyczy: „wujek szybko w telewizji pokazujà coÊ si´
sta∏o”. Wbiegam na pi´tro, wszyscy stojà napi´ci, informacja z W´gier o wypadku polskiego autokaru. Dreszcze,
Êciska w gardle! Tak to oni! Sà zabici!
Na pewno byli w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej: po Mszy Êw., po ró˚aƒcu. Pierwsza
myÊl – to ofiara – jechali w dobrym kierunku, ku ˚yciu wiecznemu, nast´pna –
„m´czennicy podlascy” – ale inni od poprzednich, ju˚ b∏ogos∏awionych. Pytania
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kto zginà∏, co z br. Stefanem, czy by∏ o.
Stanis∏aw, czy mo˚e jeszcze ktoÊ z naszych, dlaczego tak du˚o? Modlitwa
o niebo dla zmar∏ych, i o wytrwa∏oÊç dla
pozosta∏ych i ich rodzin. Modlimy si´
wspólnie, domownicy i goÊcie. Wieczorem idziemy do koÊcio∏a, prosimy
o Msz´ Êw. w tej intencji. Znany nam od
dwóch dni proboszcz ju˚ wie o wypadku,
kilkakrotnie powraca do tego wydarzenia – „m´czennicy podlascy”. W telewizji smutny o. W∏odzimierz, Stoczek,
Czemierniki, W´gry, krótkie relacje, komentarze, artyku∏ w Kurierze Wileƒskim. Kolejny telefon to informacja –
brat Stefan wÊród ˚ywych ale ranny.
Modlitwa, du˚o modlitwy chyba najwi´cej od 11 wrzeÊnia, a mo˚e od morderstwa ks. Jerzego, tak trzeba, aby nie pytaç dlaczego, aby szatan nie zbiera∏ ˚niwa dla siebie.
Jeszcze koniecznie chcemy odwiedziç miejsce, gdzie przebywa∏a Êw.
Faustyna. Zdj´cia, pamiàtki, modlimy
si´ koronkà, modlimy si´: Siostro Faustyno, sekretarko, do Ciebie przyszed∏
Król WszechÊwiata, Ksià˚e Pokoju przyniós∏ mi∏osierdzie przed sprawiedliwoÊcià, da∏ koronk´ w∏aÊnie tu, a Twoje
Êwi´te stopy ponios∏y jà dalej. Bo˚e bàd˝
uwielbiony, we˝ w opiek´ wszystkich,
którzy cierpià, stale mam w myÊli ten autokar, ofiary, tyle ofiar.
Trzeba wracaç do kraju. Po˚egnanie,
jeszcze na chwil´ do Mateƒki – od strony ulicy ju˚ zas∏oni´ta folià i siatkà – remont. Wchodzimy przed oblicze Mi∏osiernej Matki; wielka cisza, du˚o ludzi,
ciasno, tylko serce wo∏a: ratuj, wspieraj,
˚egnaj, jesteÊ wsz´dzie, wspó∏cierpisz
i zwyci´˚asz dla nas codziennie. Bo˚e
prowad˝, Êwi´ci patronowie, anio∏owie,
Mateƒko – wspomagajcie.
S∏awomir Zaboklicki

Powierzyç si´ Bogu
„Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Âwi´to Paschy” (∑k 2, 41).
„Maryja jest kobietà swoich czasów;
zar´cza si´, odwiedza krewnych, rodzi,
pielgrzymuje co rok do Jerozolimy, s∏ucha, medytuje, rozmawia, cieszy si´, albo
cierpi” – (Encyklopedia ChrzeÊcijaƒska,
JednoÊç. Kielce 2000).
Chc´ si´ podzieliç refleksjà pielgrzymkowo – rekolekcyjnà do Medziugorja,
która pozostawi∏a i utrwali∏a Êlad w moim sercu. Czym pielgrzymka by∏a dla
mnie? Dlaczego pielgrzymowa∏em? Jakie zebra∏em doÊwiadczenia? Czy piel-

grzymowanie wyda∏o owoce? Oto pytania s∏u˚àce do refleksji nad czasem pielgrzymkowo – rekolekcyjnej ∏aski. Jak
przypomina nam Katarzyna ze Sieny
w Dialogu: „Nie mo˚na dzieliç si´ tym,
czego samemu si´ nie posiada”.
Papie˚ Jan Pawe∏ II w bulli Incarnationis mysterium pisze: „Pielgrzymka zawsze by∏a wa˚nym wydarzeniem w ˚yciu
chrzeÊcijan. Jest symbolem indywidualnej w´drówki cz∏owieka wierzàcego Êladami Odkupiciela. Jest tak˚e praktykà
czynnej ascezy i pokuty za ludzkie s∏aboÊci. Przygotowuje cz∏owieka wewn´trznie do przemiany serca. Przez czuwanie,
post i modlitw´ pielgrzym post´puje naprzód drogà chrzeÊcijaƒskiej doskona∏oÊci, starajàc si´ dojÊç z pomocà ∏aski Bo˚ej, do cz∏owieka doskona∏ego, do miary
wielkoÊci wed∏ug Pe∏ni Chrystusa (Ef
4,13” (por. n. 7).
Pragnà∏em ofiarowaç trud pielgrzymowania i czas ∏aski rekolekcyjnej Niepokalanej, aby prosiç Jà o dar nawróconego serca, aby Jej zawierzyç nadchodzàcà, nieznanà przysz∏oÊç. Potrzebowa∏em nowego impulsu, nowej energii ∏aski, aby w szarej codziennoÊci konfrontowaç si´ z szarà, nie zawsze pi´knà rzeczywistoÊcià – ˚yjàc de facto w crazy
world, w zwariowanym Êwiecie – jak
cz´sto mawiajà Amerykanie. Tak bardzo
chcia∏em poddaç si´ z wiarà i nadziejà,
zbawczej inicjatywie Boga, poniewa˚:
„Tylko jedna rzecz jest rzeczywista – pisze dominikaƒski, francuski kardyna∏
Congar – jedna rzecz jest prawdziwa:
powierzyç si´ Bogu!” I tego powierzenia
i zawierzenia na nowo potrzebowa∏em,
Êwiadomy swojej misji jako kap∏an z ludu wzi´ty i dla ludu ustanowiony.
Moi towarzysze podró˚y – ludzie
Êwieccy byli dla mnie zbudowaniem,
swojà postawà modlitwy i zaanga˚owania (cz´sto du˚o lepsi od kap∏anów),
majàcy udzia∏ w misji KoÊcio∏a uniwersalnego. Pielgrzymka i rekolekcje sà jak
akumulator, regenerator si∏ duchowych,
który b´dzie s∏u˚y∏ na d∏u˚szy czas. Potrzebuje tego ka˚dy z nas. Jan Pawe∏ II
w „Christifideles laici”, mówi, ˚e:
„niewa˚ne jest do jakiego stanu nale˚ymy, wszyscy jesteÊmy równi w Chrystusie i w pe∏ni odpowiedzialni za misj´
KoÊcio∏a. Ludzie Êwieccy ˚yjà „poÊród
wszystkich razem i szczególnych spraw
i obowiàzków Êwiata, w zwyczajnych
warunkach ˚ycia rodzinnego i spo∏ecznego, z których niejako utkana jest ich
egzystencja”. Papie˚ jasno mówi o ˚y-

ciu ludzi Êwieckich, ˚yjàcych w centrum Êwiata, w rodzinie, w spo∏eczeƒstwie, i ten niepokój Êwiata spada na ich
barki. Pragn´ Bogu przez r´ce Matki –
Maryi podzi´kowaç za obecnoÊç ludzi
Êwieckich w tej pielgrzymce rekolekcyjnej, za otrzymane ∏aski.
Szczerze wyznajàc najbardziej urzek∏o mnie Medziugorje swojà prostotà
i mocà uzdrawiajàcà, której trzeba tylko
doÊwiadczyç. Najwa˚niejsze jest doÊwiadczenie. W czym by∏ urok? W ciszy,
w harmonii gór, i w pi´knie kontemplacji? To jest strona zewn´trzna, nie najwa˚niejsza. Moje spotkania z Maryjà,
z kap∏anami z ca∏ego Êwiata, z widzàcymi, utrwali∏y Êlady, których ju˚ nie da si´
wymazaç. To Ona, Królowa Pokoju,
przygotowa∏a ten wielki wieczernik Êwiata i wspólnie modli∏a si´ z nami i za nami,
abyÊmy wytrwali w wierze, nadziei i mi∏oÊci, w Êwiecie kryzysu nadziei i zwàtpienia. OsobiÊcie zosta∏em poruszony si∏à s∏ów o. Zovko podczas drogi krzy˚owej i Êwiadectwem s. Elviry, zwyczajnej
kobiety, ale pe∏nej ducha i mi∏oÊci. Chcàc
oceniç pielgrzymk´ rekolekcyjnà, czy by∏a udana duchowo, czy nie, uobecni si´ to
w praktyce codziennego ˚ycia. Czy czas
wyda swoje owoce? Jakie one b´dà, i czy
b´dà trwa∏e?
Na zakoƒczenie przytocz´ hiszpaƒskiego poet´, M. Machado, ukazujàcego pielgrzyma:
Jestem pielgrzymem dzisiaj. Niewa˚ne
dokàd pójd´ – jutro?, który mówi o istocie pielgrzymowania dzisiaj, liczy si´ teraz, bo jutro jest nieznane, a „dosyç ma
dzieƒ swojej biedy” – mówi Jezus.
A wi´c bàd˝ pielgrzymem na dzisiaj,
a jutro zostaw Jezusowi!!!
o. Jan

Obory 2002
Przedstawiamy wystàpienia o. Piotra
M´czyƒskiego podczas III Ogólnopolskiego Wieczernika Królowej Pokoju.

Perspektywa pokrzepienia
Niech b´dzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich Drogich Pielgrzymów
przyby∏ych do Oborskiego Sanktuarium
na III Ogólnopolski Wieczernik Królowej Pokoju. Dzi´kuj´ Najmilsi, ˚e odpowiedzieliÊcie na Jej macierzyƒskie zaproszenie i przybyliÊcie do Obór. To
sanktuarium jest jak Niepokalane Macierzyƒskie Serce Maryi, zawsze szeroko
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otwarte dla wszystkich Jej dzieci. To
miejsce, na którym szczególnie ˚ywo doÊwiadczamy obecnoÊci naszej niebieskiej Matki. Dlatego Ukochani ,,dobrze,
˚e tu jesteÊmy” – w Domu Matki.
Jak ka˚dego 13 dnia miesiàca wspominamy dzisiaj objawienia Jasnej Pani
w Cova da Iria, w portugalskiej Fatimie,
i Jej macierzyƒskie wezwania skierowane
do ca∏ego Êwiata. To pilne or´dzie pozostaje ciàgle aktualne. 85 lat temu proste
wiejskie dzieci sta∏y si´ wybranymi przez
Boga Êwiadkami objawieƒ i or´dzia Matki Bo˚ej. Ci mali wizjonerzy fatimscy
przyj´li i z prawdziwym heroizmem ˚yli
Jej or´dziami. Dlatego w dniu 13 maja
2000r. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II dokona∏ beatyfikacji dwojga ma∏ych pastuszków fatimskich: 11-letniego Franciszka
i jego m∏odszej siostry 10-letniej Hiacynty. Trzecia z widzàcych, 95-letnia dziÊ, s.
∑ucja, karmelitanka bosa z Coimbry
w Portugalii, by∏a Êwiadkiem tej uroczystoÊci. ,,KoÊció∏ chce przez ten obrz´d
postawiç na Êwiecznikach te dwa p∏omyki, które Bóg zapali∏, aby przyÊwieca∏y
ludzkoÊci w jej ciemnych i niespokojnych
godzinach. Or´dzie ich ˚ycia niechaj pozostanie zawsze ˚ywe i rozÊwietla drog´
ludzkoÊci!” – mówi∏ w Fatimie Jan Pawe∏ II. Franciszek – z natury refleksyjny,
cz´sto usuwa∏ si´, by modliç si´ w samotnoÊci: ,,myÊl´, o tym, by pocieszaç
naszego Pana, który zasmucony jest tyloma grzechami” – powtarza∏. Hiacynta –
nauczy∏a si´ modliç na ró˚aƒcu w sposób, który oczarowywa∏. Tym, co wywar∏o na niej najwi´ksze wra˚enie, by∏a
wizja piek∏a i tragiczny los grzeszników.
Dlatego ofiarowywa∏a swoje umartwienia przede wszystkim w intencji nawrócenia grzeszników.
Wymownà ilustracj´ stanowiç tu mo˚e wydarzenie opisane przez s. ∑ucj´,
w jej ,,Wspomnieniach”: ,,... W Fatimie
mieszka∏a ciotka ∑ucji – Wiktoria. Mia∏a
ona syna, który by∏ prawdziwym synem
marnotrawnym. Nie wiem, kiedy opuÊci∏
dom rodzicielski i nie wiedziano, co si´
z nim sta∏o. Moja ciotka bardzo zmartwiona przysz∏a pewnego dnia do Al˚uszter, ˚eby mnie poprosiç o wstawiennictwo u Matki Bo˚ej za jej synem. Poniewa˚ mnie nie zasta∏a poprosi∏a o to ma∏à
Hiacynt´. Ta obieca∏a modliç si´ za niego. W kilka dni pó˝niej ów syn wróci∏ do
domu proszàc rodziców o przebaczenie.
A pó˝niej przyszed∏ do Al˚uszter, aby
opowiedzieç o swoim nieszcz´snym losie.
Kiedy wszystko przetrwoni∏, co rodzicom

ukrad∏, b∏àka∏ si´ jakiÊ czas jak w∏ócz´ga. A potem by∏ w wi´zieniu, z którego
pewnej nocy uciek∏. Jako uciekinier ukrywa∏ si´ w górach i lasach. Pewnej nocy
czujàc si´ ca∏kowicie zagubiony, pad∏ na
kolana i zaczà∏ si´ modliç. Po kilku minutach – tak twierdzi∏ – ukaza∏a mu si´
Hiacynta. Wzi´∏a go za r´k´ zaprowadzi∏a na asfaltowà drog´ i zrobi∏a znak, aby
szed∏ t´dy dalej. Kiedy si´ rozwidni∏o,
znalaz∏ si´ na drodze do Boleiros. Rozpozna∏ miejsce, na którym si´ znajdowa∏
i wzruszony szed∏ do domu rodzicielskiego. Zapewnia∏, ˚e Hiacynta mu si´ ukaza∏a i ˚e jà wyra˝nie rozpozna∏. Zapyta∏am Hiacynt´, czy to prawda, czy do niego posz∏a? Odpowiedzia∏a, ˚e nie. Nie
zna ani gór, ani lasów, gdzie ten cz∏owiek
móg∏ si´ tu∏aç. Ja si´ tylko modli∏am
i bardzo Matk´ Boskà prosi∏am za niego,
bo ˚al mi by∏o ciotki Wiktorii. To by∏a jej
odpowied˝. Jak to si´ sta∏o? Nie wiem.
Bóg raczy wiedzieç”.
Najmilsi Bracia i Siostry! To pi´kne
i wzruszajàce Êwiadectwo z ˚ycia ma∏ej
wizjonerki jest niezwykle wymowne.
Nawrócenie jest ∏askà, którà musimy
wyprosiç naszym bli˝nim. I cz´sto ta
zbawcza ∏aska nawrócenia dzia∏a
w sposób tajemniczy, ale zawsze skuteczny w sercach grzeszników. Ojciec
Âwi´ty Jan Pawe∏ II mówiàc o or´dziu
fatimskim powiedzia∏, ˚e: ,,najwa˚niejsze jest nawrócenie, dzi´ki pomocy Maryi”. 13 sierpnia 1917r. ∑ucja zwróci∏a
si´ do Matki Bo˚ej: ,,Chcia∏am prosiç
o uleczenie kilku chorych”. ,,Tak, niektórych ulecz´ w ciàgu roku” – odpowiedzia∏a Matka Bo˚a i przybierajàc smutniejszy wyraz twarzy powiedzia∏a: ,,Módlcie si´, módlcie si´ wiele, czyƒcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na
pot´pienie, bo nie majà nikogo, kto by si´
za nie ofiarowa∏ i modli∏”. Pewnego razu
ma∏a Hiacynta mia∏a tak˚e wizj´ Ojca
Âwi´tego, cierpiàcego i przeÊladowanego, równie˚ za niego ofiarowywa∏a swoje modlitwy i umartwienia. Papie˚ Jan
Pawe∏ II powiedzia∏: ,,Pragn´ raz jeszcze
wys∏awiç dobroç Pana wobec mnie, kiedy po ci´˚kim ciosie owego 13 maja 1981
r. zosta∏em ocalony od Êmierci. Wyra˚am
mojà wdzi´cznoÊç tak˚e b∏ogos∏awionej
Hiacyncie za ofiary i modlitwy z∏o˚one
w intencji Ojca Âwi´tego, którego wielkie
cierpienie oglàda∏a w czasie wizji”. Maryja sta∏a si´ w Fatimie przekazicielkà
s∏ów Syna. W Cova da Iria rozbrzmiewa
zw∏aszcza Chrystusowe wezwanie:
,,Przyjd˝cie do Mnie wszyscy, którzy

utrudzeni i obcià˚eni jesteÊcie, a Ja was
pokrzepi´ (Mt 1,28)”. Perspektywa pokrzepienia, którà daje Boski Lekarz pociàga przede wszystkim ludzi cierpiàcych. To pokrzepienie mo˚na znale˝ç
w∏aÊnie w Fatimie: czasem jest to pokrzepienie fizyczne, kiedy Bóg w swojej
OpatrznoÊci uzdrawia z choroby; cz´Êciej zaÊ jest to pokrzepienie duchowe,
kiedy dusza ludzka, przenikni´ta wewn´trznym Êwiat∏em ∏aski, znajduje
moc, aby przyjàç bolesny ci´˚ar choroby
i przekszta∏ciç go – dzi´ki zjednoczeniu
z Chrystusem, cierpiàcym S∏ugà – w narz´dzie odkupienia i zbawienia dla siebie
i dla braci.
,, Drodzy bracia i siostry, cierpiàcy na
duszy i ciele – wo∏a Ojciec Âwi´ty – nie
ulegajcie pokusie prze˚ywania cierpienia wy∏àcznie jako doÊwiadczenia negatywnego, które ka˚e wam wr´cz wàtpiç
w dobroç Boga. W cierpiàcym Chrystusie ka˚dy chory znajduje sens swoich bolesnych doÊwiadczeƒ. Drodzy przyjaciele
obarczeni ci´˚arem cierpienia, wy stoicie w pierwszym szeregu tych, których
Bóg mi∏uje. Tak jak na wszystkich ludzi
napotykanych na drogach Palestyny, tak
i na was Jezus kieruje spojrzenie pe∏ne
dobroci; nigdy nie zabraknie wam Jego
mi∏oÊci. Starajcie si´ byç wielkodusznymi Êwiadkami tej szczególnie cennej mi∏oÊci, sk∏adajàc dar ze swojego cierpienia, które tak bardzo mo˚e przyczyniç si´
do zbawienia ludzkoÊci”. W niedziel´ 24
maja 1981 roku, 11 dni po zamachu na
Placu Êw. Piotra, Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II przebywajàc w poliklinice Gemelii w Rzymie powiedzia∏: „DziÊ zwracam si´ w szczególny sposób do chorych.
Sam chory, jak oni, przynosz´ im s∏owo
pokrzepienia i nadziei. Kiedy, nazajutrz
po wyborze na Stolic´ Piotrowà, przyby∏em z wizytà do polikliniki Gemelli, powiedzia∏em, ˚e pragn´ oprzeç moje papieskie pos∏ugiwanie na tych, którzy cierpià. OpatrznoÊç zrzàdzi∏a, bym do polikliniki Gemelii powróci∏ jako chory. Potwierdzam dzisiaj przekonanie wypowiedziane wtedy: cierpienie, przyj´te w zjednoczeniu z cierpiàcym Chrystusem, ma
nieporównywalnà z niczym skutecznoÊç
w urzeczywistnianiu Bo˚ego planu zbawienia. Powtarzam za Êw. Paw∏em: <Teraz raduj´ si´ w cierpieniach za was i ze
swej strony w moim ciele dope∏niam braki udr´k Chrystusa dla dobra Jego Cia∏a,
którym jest KoÊció∏ (Kol 1,24) >. Zapraszam wszystkich chorych, by po∏àczyli si´
ze mnà w ofiarowaniu Chrystusowi swo-
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ich cierpieƒ dla dobra KoÊcio∏a i ludzkoÊci. NajÊwi´tsza Maryja niech b´dzie
nam oparciem”.
Najmilsi Bracia i Siostry! W dniu
1 lipca br. Polscy Pielgrzymi b´dàcy
w drodze ze Stoczka i Siedlec do Medziugorja prze˚ywali swojà Drog´ Krzy˚owà
i swojà Golgot´ na w´gierskiej ziemi.
Przyjmujàc z pokorà i ufnoÊcià niezbadane i tajemnicze wyroki Bo˚ej OpatrznoÊci, ∏àczymy si´ dzisiaj z rodzinami ofiar
w serdecznej modlitwie przed Matkà Bolesnà. Powierzamy Jej macierzyƒskiej
mi∏oÊci tych, którzy zgin´li i tych, którzy
ci´˚ko ranni ciàgle pozostajà w szpitalach, powierzamy Jej ∏zy tych, którzy nie
doczekali si´ ich powrotu do rodzinnego
domu. Nasi Bracia i Siostry powrócili ju˚
do Domu Ojca w Niebie. A Maryja, Królowa Pokoju, do której zdà˚ali pe∏ni ufnoÊci, wierz´, ˚e wysz∏a im na spotkanie, by
wziàç ich za r´k´, przytuliç do swego
Niepokalanego Serca i obdarzyç wiecznym pokojem. Z ˚ywà wiarà i nadziejà,
sk∏adamy za nich nasze modlitwy i ofiary
proszàc o Bo˚e Mi∏osierdzie. Ta wielka
ofiara ludzkiego ˚ycia i cierpienia wpisana jest w zbawczà tajemnic´ Chrystusowego Krzy˚a. Bàd˝my godni tej wielkiej ofiary i nie zwlekajàc, przyÊpieszmy
kroku na drodze naszego nawrócenia.
Nie wolno nam zlekcewa˚yç tego Bo˚ego znaku: ,,by nie zniweczyç Chrystusowego krzy˚a”. Pami´tajmy, ˚e tu na
ziemi wszyscy jesteÊmy tylko pielgrzymami, a nasza prawdziwa ojczyzna
jest w Niebie.
cdn.

Kàcik wydawniczy
Modlitwy
wieczorne
w Medziugorju
Potrzebuj´
waszych modlitw
Dobro doŝli! Mir wama koji dolazite!
Radost vama koji ostajete! Blogoslov
vama koji odlazite! Witajcie! Pokój
wam, którzy przychodzicie! RadoÊç
wam, którzy zostajecie! B∏ogos∏awieƒstwo wam, którzy odchodzicie!
Jak modliç si´ dzisiaj
Na sàdzie ostatecznym Jezus powie:
„Wy rozpoznaliÊcie Mnie w biednych,
cierpiàcych i chorych wejd˝cie do króle-

stwa Mego. Wy Mnie nie rozpoznaliÊcie,
nie mo˚ecie wejÊç”. Obydwie grupy sà
zaskoczone! Jedni, jak to? Kiedy widzieliÊmy Ci´ i zrobiliÊmy coÊ dla Ciebie?
Drudzy, kiedy widzieliÊmy Ci´ i nie
uczyniliÊmy nic dla Ciebie? Jezus odpowie: „Wtedy, gdy spotkaliÊcie biednych,
chorych lub cierpiàcych i pomogliÊcie im
lub wtedy gdy tych osób nie zauwa˚yliÊcie” (por. Mt 25, 31-46). Jezus nie mówi: „Nie odmawialiÊcie Ró˚aƒca wi´c
nie wejdziecie do królestwa Mego”, ani
te˚ nie mówi: „Nie rozpoznaliÊcie Mnie
w Eucharystii, nie mo˚ecie wejÊç do Mojego królestwa” lub „RozpoznaliÊcie
Mnie w Eucharystii – wejd˝cie”.
Cz∏owiek, który jest tu˚ obok mnie,
szczególnie cz∏owiek cierpiàcy jest
miejscem specjalnym, gdzie spotykam
Boga. I tylko to si´ liczy, co uczyniliÊmy z mi∏oÊci dla niego. A to wszystko,
co czynimy: nasze modlitwy, posty, adoracje, Eucharystie s∏u˚à ku temu, abyÊmy si´ przemieniali, stawali lepszymi,
rozpoznawali Boga w drugim cz∏owieku, czynili dobro.
My tak cz´sto mówimy, ˚e nie mamy
czasu na modlitw´, na adoracj´. To nie
jest prawda. Nie mamy czasu, bo nie
kochamy. Modlitwa pomaga nam kochaç, a mi∏oÊç pomaga nam modliç si´.
Wzrastam w mi∏oÊci tylko wtedy, gdy si´
modl´, a modl´ si´ wi´cej, gdy kocham.
Tego trzeba byç Êwiadomym.
Matka Bo˚a w swym or´dziu mówi:
„Kiedy mówi´: módlcie si´, nie mam na
myÊli tylko zwi´kszenia iloÊci modlitw,
ale pog∏´bienie jej w taki sposób, aby wasze serce zatapia∏o si´ w modlitwie i wierze. Poprzez modlitw´ mo˚ecie otrzymaç
wszystko. Bóg daje wam ka˚de dobro
i tylko od was zale˚y czy go we˝miecie.
Módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´”.
„Potrzebuj´ waszych modlitw” – powiedzia∏a Matka Bo˚a w or´dziu z dnia
24.04.1984 roku.
„Wystarczy ju˚ informacji. Ludzie dostatecznie du˚o wiedzà. Powiedzcie im:
to miejsce jest miejscem modlitwy. Módlcie si´ tak du˚o, jak mo˚ecie. Módlcie
si´ jak umiecie, ale módlcie si´ coraz
wi´cej” (24.04.84).
Modlitewnik jest zbiorem podstawowych modlitw i informacji u˚ytecznych
dla pielgrzyma udajàcego si´ do Medziugorja. Ze wzgl´du na zawartoÊç równie˚
innych modlitw, które Matka Bo˚a przekaza∏a grupie modlitewnej Jeleny, poleca
si´ go grupom odnowy charyzmatycznej.
ZawartoÊç modlitewnika rozpoczynajà

podstawowe wiadomoÊci na temat samego Medziugorja: parafii, wzgórza objawieƒ, góry Krzy˚a i widzàcych. Podany
jest ramowy rozk∏ad dnia i przebieg wieczornego, mi´dzynarodowego nabo˚eƒstwa. Dla u∏atwienia „odnalezienia si´”
w t∏umie j´zyków, które mo˚na us∏yszeç
w koÊciele, tekst nabo˚eƒstwa, w∏àcznie
z trzecià cz´Êcià Ró˚aƒca Êwi´tego podany jest w j´zyku chorwackim i polskim.
„Modlicie si´ a nie otrzymujecie, bo
si´ ˝le modlicie”... (Jk 4, 3). Jak si´ modliç, aby nasza modlitwa by∏a skuteczna – to znaczy wys∏uchana? W dalszej
cz´Êci modlitewnika podany jest plan
modlitwy, co nale˚y zrobiç wpierw, aby
nasza modlitwa by∏a wys∏uchana.
W ksià˚eczce zawarte sà równie˚
podstawowe or´dzia Matki Bo˚ej przekazane w Medziugorju, oraz pieÊni
Êpiewane podczas adoracji eucharystycznych, festiwali i rekolekcji.



Godzina Boga
Z ksià˚ki ks. Jerzego Machnacza: „RadoÊci i smutki”
Anio∏owie zameldowali Panu Bogu,
˚e ludzie prawie zupe∏nie przestali si´
modliç. Rada Niebieska Anio∏ów postanowi∏a zbadaç przyczyny tego niepokojàcego stanu rzeczy. Po kilku tygodniach opracowa∏a sprawozdanie,
w którym wskaza∏a przyczyn´: ludzie
wiedzà, ˚e przestali si´ modliç, ale –
mimo dobrej woli – nie majà czasu na
modlitw´. Anio∏owie w niebie odetchn´li z ulgà: problemem modlitwy
jest problem czasu, a nie problem odchodzenia ludzi od Stwórcy.
Rada Niebieska Anio∏ów zastanawia∏a
si´ nad tym, w jaki sposób mo˚na by ludziom przyjÊç z pomocà. Niektórzy z jej
cz∏onków proponowali, aby przez odpowiednie „ustalenia i wp∏ywy z góry”
wprowadziç do ˚ycia nowoczesnego
cz∏owieka wi´cej spokoju. Inni – z ugrupowaƒ radykalnych – szli dalej i proponowali wprowadzenie kar dla tych, którzy zaniedbujà modlitw´, wskazywali
przy tym na ludzi przed i po potopie.
Niebywa∏e zainteresowanie wywo∏a∏a
propozycja m∏odego anio∏a, aby Pan
Bóg o godzin´ przed∏u˚y∏ dob´. Po d∏ugiej dyskusji propozycj´ przyj´to jednog∏oÊnie i odes∏ano do Kancelarii Pana Boga. Pan Bóg wi´c stworzy∏ dob´ majàcà
25 godzin. W niebie zapanowa∏a radoÊç.
Ludzie na ziemi przyj´li dar Stwór-
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cy poczàtkowo ze zdziwieniem i niedowierzaniem, pó˝niej z radoÊcià
i wdzi´cznoÊcià. Pierwsze reakcje by∏y
wielce obiecujàce: z kó∏ dobrze poinformowanych donoszono, ˚e po okresie
przejÊciowym wszystko si´ tak u∏o˚y, ˚e
niebo i ziemia b´dà zadowolone. Biskupi skierowali do wiernych listy pasterskie, w których prosili, aby dwudziesta
piàta godzina by∏a „godzinà Boga”, godzinà spotkania stworzenia ze Stwórcà.
Po kilku dniach radoÊç anio∏ów
usta∏a. Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom ludzie na ziemi nie kierowali
do nieba wi´cej modlitw ni˚ zwykle.
Dlaczego? Postanowiono zbadaç przyczyny. Przedstawiciele Rady Niebieskiej Anio∏ów skierowali si´ na ziemi´.
Pierwsza grupa anio∏ów odwiedzi∏a ludzi biznesu. Byli oni niezmiernie
wdzi´czni Panu Bogu za dwudziestà
piàtà godzin´. Dzi´ki niej wzros∏y ich
dochody, a tym samym i zyski. Musieli
zmieniç ca∏à organizacj´ pracy. Rynek
kieruje si´ przecie˚ poda˚à i popytem.
Niebo musi wykazaç zrozumienie, ˚e teraz na modlitw´ nikt nie ma czasu – czas
to pieniàdz! Inna grupa anio∏ów odwiedzi∏a siedzib´ zwiàzków zawodowych.
Przyj´to ich bardzo serdecznie i poinformowano, ˚e zwiàzki od dawna prowadzi∏y walk´ o dodatkowà godzin´. Jej
wprowadzenie potwierdza jedynie s∏usznoÊç obranej drogi. W interesie ludu pracujàcego musi byç godzina wolna od
pracy! W kr´gach intelektualistów dodatkowa godzina sta∏a si´ ulubionym tematem dyskusji. W Êrodkach masowego
przekazu rozwijali oni myÊl, ˚e Êwiadomym obywatelom nie mo˚na mówiç co
powinni zrobiç z dodatkowà godzinà.
Propozycj´ biskupów, aby by∏a to „godzina Boga”, godzina spotkania stworzenia ze Stwórcà, nale˚y odrzuciç, gdy˚
jest to kr´powanie wolnej woli obywateli. IntelektualiÊci zaznaczyli, ˚e nie zakoƒczono jeszcze badaƒ naukowych nad
tym, w jaki sposób powsta∏a dodatkowa
godzina, a naiwne, religijne t∏umaczenie
nie zaspakaja intelektualnej ciekawoÊci
nowoczesnego cz∏owieka.
Anio∏owie pos∏ani do kr´gów koÊcielnych stwierdzili, ˚e ci, którzy si´
wczeÊniej modlili modlà si´ i teraz. Dodatkowa godzina jest jedynie apelem
skierowanym do wolnej woli cz∏owieka,
jest propozycjà spotkania cz∏owieka
z Bogiem. Tak zwana „baza” w kr´gach
koÊcielnych nie by∏a zbytnio zadowolona nie tyle z dodatkowej godziny, co

z faktu, ˚e „góra” ustanowi∏a jà bez
konsultacji z „do∏em”. Proboszczowie
i wikarzy dzi´kowali niebu za dodatkowà godzinà, gdy˚ potrzebowali jej do
spraw duszpasterskich. Powiedzmy
krótko: wszyscy mieli powód, aby zyskanà godzin´ poÊwieciç sprawom wa˚niejszym ni˚ modlitwa.
Po wys∏uchaniu wszystkich g∏osów
Rada Niebieskich Anio∏ów dosz∏a do
przekonania, ˚e modlitwa nie tyle jest
problemem czasu, co problemem mi∏oÊci. Ci, którzy nie chcà si´ modliç, nie b´dà si´ modliç i wtedy, kiedy doba b´dzie
mia∏a wi´cej godzin; oni nigdy nie b´dà
mieç czasu na modlitw´. Czas ofiaruje
si´ temu, kogo si´ kocha; czas majà dla
siebie ci, którzy si´ kochajà. Dlatego Rada Niebieska Anio∏ów zwróci∏a si´ do
Kancelarii Pana Boga z proÊbà, aby przywrócono 24-godzinnà dob´ i wymazano
z ludzkiej pami´ci myÊl o dodatkowej godzinie. I tak te˚ si´ sta∏o.
...Chryste, bàd˝ ze mnà, we mnie, za
mnà, przede mnà. Bàd˝ w sercu tego,
który myÊli o mnie. Bàd˝ w oczach
tego, który patrzy na mnie. Bàd˝ w
uszach tego, który mnie s∏ucha. Bàd˝
w ustach tego, który mówi do mnie.
Êw. Patryk

Echo Echa
PrzejÊcie
Droga Pani Wando!
Przepraszam za takà poufa∏oÊç, ale za
poÊrednictwem „Echa” chc´ Pani podzi´kowaç za Êwiadectwo w ostatnim
numerze (Echo 175 – „Pan Bóg mnie
ocali∏”), po przeczytaniu, którego sta∏a
mi si´ Pani bardzo bliska. I ja wielokrotnie jecha∏am nocà do Medziugorja,
wi´c znam wszystkie te nastroje towarzyszàce podró˚y: wspania∏e dzieci dobrych rodziców cementujàce pielgrzymów we wspólnot´, radoÊç, ˚e ju˚ nied∏ugo b´dzie si´ „tam”. „Tam”, gdzie
niebo otwiera si´ na ziemi´ i jest tak
blisko. MyÊl´, ˚e wiele oczekiwaƒ
przekaza∏a nam Pani w swym artykule.
Jest jedna sprawa, za którà chcia∏am
szczególnie podzi´kowaç: za spokojnà,
chrzeÊcijaƒskà relacj´ Êmierci bliskich
ludzi, ˚e jest to naprawd´ przejÊcie do
Boga, do oglàdania Go nareszcie twarzà
w Twarz. PrzejÊcie, które czeka ka˚dego, ale my ciàgle udajemy, ˚e nas to
nie dotyczy. Jak bardzo powinniÊmy

byç do tego spotkania – choç mo˚e czasem zaskakujàcego – przygotowani. Za
brak histerii medialnej – dzi´kuj´. Dzi´kuj´ te˚ za trosk´, by ka˚dy z poszkodowanych móg∏ przyjàç sakrament namaszczenia chorych i komuni´ Êwi´tà.
Chcia∏abym umieraç w otoczeniu ludzi
– mo˚e te˚ przypadkowych, kto to wie?
– dla których te rzeczy sà tutaj na ziemi
najwa˚niejsze. Przepraszam, ˚e s∏owa
nie oddajà wszystkiego. Niech reszty
dope∏ni modlitwa zanoszona w intencji
Pani, Jej rodziny i pielgrzymów.
Barbara

Od Redakcji
14 wrzeÊnia o godz. 18.00 w Oborach,
w sankt. MB Bolesnej sprawowana b´dzie
ofiara Mszy Êw. w intencji Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏a”
Echa Maryi Królowej Pokoju.
Uwaga! – Wszystkie zamówienia i informacje prosimy zg∏aszaç telefonicznie lub
pocztà, a nie dopisywaç na wp∏atach, gdy˚
w zwiàzku z elektronicznà obs∏ugà bankowà
powy˚sze informacje do nas nie docierajà!
Pielgrzymki do Medziugorja:
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. 13201856-117290-27003-23100-10-0
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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istnieje z ofiar

