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Or´dzie z 25 wrzeÊnia 2002r.
Drogie dzieci!
W tym tak niespokojnym czasie
wzywam was do modlitwy. Kochane dzieci, módlcie si´ o pokój
i o to, aby ka˚dy cz∏owiek w Êwiecie umi∏owa∏ pokój. Tylko ta dusza, która odnajdzie pokój w Bogu, b´dzie odczuwaç zadowolenie
i nape∏ni Êwiat mi∏oÊcià. Kochane
dzieci jesteÊcie szczególnie wezwani do ˚ycia w pokoju i do Êwiadczenia o pokoju, o pokoju w waszych sercach i rodzinach, bo to za
waszym poÊrednictwem pokój pop∏ynie na Êwiat. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Niespokojny Czas
W or´dziu z 25 sierpnia Matka Bo˚a zach´ca∏a nas do modlitwy o dar wiary i obieca∏a nam
swojà modlitw´, aby Bóg móg∏ przymno˚yç
nam wiary. W tym or´dziu nasza Matka Maryja
zach´ca nas do modlitwy o pokój, o pokój
w naszych sercach, w rodzinach i na Êwiecie. Pokój na Êwiecie zaczyna si´ w sercu cz∏owieka.
Prawie ka˚de or´dzie Matki Bo˚ej zaczyna
si´ od zaproszenia do modlitwy. Nie na pró˚no
or´dzia Matki Bo˚ej majà na celu ów pot´˚ny
Êrodek, który Ona nam daje i do którego nas zach´ca. Rzec by mo˚na, ˚e najpierwszym problemem nie jest brak pokoju, lecz brak modlitwy, a co za tym idzie, brak Boga. Modlitwa nie
jest magicznà formu∏kà do rozwiàzywania osobistych problemów, problemów rodzinnych
i problemów Êwiata. Modlitwa jest przede
wszystkim zach´tà Matki, byÊmy weszli w relacj´ mi∏oÊci do Pana Jezusa. JeÊli naprawd´ kochamy Maryj´, pos∏uchamy Jej s∏ów. JeÊli nasza
mi∏oÊç do Maryi nie jest ˚ywa, nie mo˚emy nale˚eç do Pana Jezusa.
Modlitwa zbli˚a nas do Boga. Modlitwa chce
uczyniç nasze serca bardziej pokornymi i zale˚nymi do Boga. Cz∏owiek ze swej natury sk∏ania
si´ do samodzielnoÊci i nie chce byç zale˚ny od
nikogo. Pan Jezus mówi: – beze Mnie nic uczyniç
nie mo˚ecie. Kiedy poprzez modlitw´ zbli˚ymy
si´ do Boga, wówczas On b´dzie móg∏ daç nam
wszystko. Owocem bliskoÊci z Bogiem jest pokój, o którym mówi Matka Bo˚a. Pan Bóg nie
chce nam daç jakiejÊ rzeczy, tylko daje nam ca∏e-
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Zdeptany kamienny wà˚
go Siebie. Równie˚ i my wpierw powinniÊmy
szukaç Jego, zanim zaczniemy Go o cokolwiek
prosiç. Kiedy Go spotkamy, otrzymujemy
wszystko, co od Niego pochodzi: pokój, radoÊç,
zdrowie, ˚ycie. A wtedy wszystkie nasze tragedie, cierpienia, krzy˚e, choroby przestajà byç
straszne, bo z Bogiem wszystko nabiera sensu.
Matka Bo˚a mówi o niespokojnym czasie.
Niespokojny czas rodzi si´ w niespokojnych
ludzkich sercach, w których nie ma Boga. JesteÊmy Êwiadomi, ˚e jest w nas i wokó∏ nas wiele
niepokoju, i mo˚emy z ∏atwoÊcià uwierzyç
w s∏owa Pana Jezusa: – pokój zostawiam wam,
pokój Mój wam daj´, nie tak jak daje Êwiat, Ja
wam daj´. Te s∏owa Pana Jezusa sà w stanie powstrzymaç ka˚dà burz´ w nas i w Êwiecie, trzeba tylko otworzyç Mu drzwi. To zadziwiajàce,
jak niewiele trzeba, ˚eby osiàgnàç pokój, lecz
jeszcze bardziej zadziwiajàce jest to, ˚e brakuje
nam w∏aÊnie tej odrobiny. Odrobiny wiary, owego maleƒkiego ziarenka gorczycy.
Tylko wówczas gdy dusza odnajduje pokój
w Bogu, odczuwa zadowolenie i nape∏nia Êwiat
mi∏oÊcià mówi Matka Bo˚a. Odnale˝ç ów pokój
we w∏asnym sercu, aby móg∏ on nape∏niç ca∏y
Êwiat. Mówi si´, ˚e do Êw. Franciszka Salezego
przyszed∏ pewnego dnia jakiÊ student, bardzo
przej´ty, i zapyta∏ go: Co ja mog´ zrobiç, ˚eby
by∏ pokój na Êwiecie? Âw. Franciszek popatrzy∏
na niego i uÊmiechnà∏ si´ mówiàc: Wiesz co mo˚esz zrobiç? Prosz´ ci´, kiedy wchodzisz, nie
trzaskaj tak mocno drzwiami. Matka Bo˚a tak˚e
i nas prosi, ˚ebyÊmy nie trzaskali drzwiami, lecz
byÊmy zachowali pokój. Pokój przekazuje si´ nie
tyle s∏owami, radami, naszym zamartwianiem
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si´ o pokój na Êwiecie, lecz raczej poszukujàc
Boga we w∏asnym sercu i odnajdujàc pokój, który tylko On mo˚e nam daç.
Nikt nie kocha∏ Pana Jezusa tak jak Maryja. I dlatego tylko Ona potrafi i mo˚e nauczyç
nas jak mamy to czyniç. Ona nie trzyma∏a Jezusa tylko dla siebie, egoistycznie, tylko najpierw
zanios∏a Go El˚biecie, a potem nam wszystkim.
I tak ka˚dy z nas zosta∏ zaproszony do tego, by
nieÊç Pana Jezusa innym, kiedy otrzymujemy Go
w komunii Êwi´tej. JesteÊmy zaproszeni, by zanieÊç Go do naszych rodzin, do osób, które Pan
Bóg postawi∏ na naszej drodze. Zatrzymywaç Jezusa tylko dla siebie, to znaczy przyw∏aszczyç
Go sobie. Nie trzeba robiç jakichÊ nadzwyczajnych rzeczy ani czyniç cudów, ale w prostocie
codziennego ˚ycia mo˚na uÊwi´ciç w∏asne ˚ycie
i ˚ycie innych ludzi. Maryja te˚ nie robi∏a nic
nadzwyczajnego, tylko pozwoli∏a Panu Bogu,
˚eby móg∏ dokonaç wielkich rzeczy w Niej. Maryja wyzby∏a si´ siebie, aby Pan Bóg móg∏
w Niej zamieszkaç. Potrafi∏a wyrzec si´ w∏asnej
woli i w∏asnych pragnieƒ, aby mog∏y si´ w Niej
urzeczywistniç wola i pragnienia Pana Boga.
Nasz Pan Bóg jest Bogiem wymagajàcym.
Tak jak On odda∏ si´ nam ca∏kowicie, tak samo
i od nas nie wymaga tylko odrobiny modlitwy,
troch´ postu, nieco czasu i par´ groszy, ale
chce nas samych. Tak˚e Matka Bo˚a jest wymagajàca wobec nas w swych or´dziach.
O wiele ∏atwiej jest nie przyjàç Jej or´dzi, ale
wtedy wcale nie jest lepiej. Zacznijmy wi´c iÊç
za Jej macierzyƒskim wezwaniem, nie czekajàc a˚ zrobià to inni.
Królowo Pokoju, Matko nasza Maryjo, Matko
ca∏ej ludzkoÊci i ka˚dego cz∏owieka. Ty jesteÊ
nadziejà ludzkoÊci. Uczyƒ nasze serca bardziej
pokornymi, otwartymi i czystymi, na wzór Twego serca. Ty przynosisz nam Pana Jezusa i prowadzisz nas do Niego. Spójrz na nas Maryjo
oczyma Matki, Ty, która widzisz w nas i wokó∏
nas wszystkie walki, s∏aboÊci i cierpienia. Ty
wiesz, o Maryjo, jak ∏atwo jest byç pysznym,
egoistà, nieczu∏ym. ZostaliÊmy stworzeni na
obraz i podobieƒstwo Boga, serca nasze zosta∏y stworzone do wielkich rzeczy i dzie∏, których
Bóg pragnie w nas dokonaç.
Pomó˚ nam Maryjo, Twoim macierzyƒskim wstawiennictwem, aby Bóg móg∏ dzia∏aç
w nas i przez nas oraz przynieÊç pokój do naszych rodzin, pokój tam gdzie jest wojna, pokój
Êwiatu w dzisiejszych niespokojnych czasach.
Nade wszystko prosz´ Ci´, Maryjo, aby pokój
Bo˚y móg∏ zapanowaç w sercach pe∏nych nienawiÊci i ciemnoÊci, pe∏nych rozpaczy i strachu.
Przez wstawiennictwo Matki NajÊwi´tszej
niech was b∏ogos∏awi i strze˚e od wszelkiego z∏a
Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Madonna
ze wzgórza Tepeyac
By∏ wczesny ranek 9 grudnia 1531
roku. Ubogi Indianin Juan Diego spieszy∏ si´ na Msz´ Êw. do odleg∏ego o kilkanaÊcie kilometrów koÊcio∏a. Kiedy mija∏ wzgórze Tepeyac, us∏ysza∏ wyjàtkowo pi´kny Êpiew ptaków, dobiegajàcy
z porastajàcych zbocze zaroÊli. Nagle
Êpiew ucich∏, a na szczycie wzgórza,
w pobli˚u miejsca, w którym znajdowa∏y si´ ruiny Êwiàtyni poÊwi´conej pogaƒskiej bogini Toenantzin, pojawi∏a si´ postaç m∏odej kobiety o meksykaƒskiej
urodzie, w lÊniàcej niczym s∏oƒce szacie, wzywajàc go po imieniu...
Kiedy zbli˚y∏ si´, pi´kna Pani zapyta∏a: ,,Dokàd idziesz Juanie, najpokorniejszy i najdro˚szy z moich dzieci?” Juan Diego odpowiedzia∏, ˚e spieszy si´
na Msz´ Êw. Wówczas us∏ysza∏: ,,Drogi
synu, kocham ci´. Jestem Maryjà, Niepokalanà Dziewicà, Matkà prawdziwego Boga, który daje ˚ycie i zachowuje
je. On jest Stwórcà wszystkiego, Panem
nieba i ziemi. Chc´, aby w tym miejscu
wybudowano Êwiàtyni´, gdy˚ chc´ tu
okazywaç mi∏oÊç i wspó∏czucie temu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze poproszà mnie o pomoc. Tutaj b´d´
ocieraç im ∏zy i pocieszaç. Biegnij do biskupa i opowiedz mu o tym, co tu s∏ysza∏eÊ i widzia∏eÊ”.
Indianin postàpi∏ zgodnie z poleceniem Niewiasty, jednak szybko przekona∏ si´, ˚e spe∏nienie Jej ˚yczenia nie b´dzie ∏atwe. Biskup Juan de Zumarraga
wys∏ucha∏ opowieÊci wieÊniaka, ale nie
od razu mu uwierzy∏. Poleci∏, by Juan
Diego poprosi∏ Maryj´ o jakiÊ znak. Indianin wróci∏, wi´c na wzgórze Tepeyac
i opowiedzia∏ pi´knej Pani o spotkaniu
z biskupem. ,,Mia∏eÊ wiele k∏opotów
przeze mnie – powiedzia∏a Maryja. Id˝
w pokoju i odpocznij. Przyjd˝ tu jutro
o Êwicie, a wtedy dam znak, który przeka˚esz biskupowi”.
Nast´pnego dnia Juan Diego nie móg∏
przybyç na umówione spotkanie z Maryjà, poniewa˚ musia∏ si´ zajàç ci´˚ko chorym wujem Bernardino. Dopiero 12
grudnia, kiedy bieg∏ do miasta, by sprowadziç ksi´dza do umierajàcego krewniaka, na zboczu Tepeyac znów pojawi∏a
si´ przed nim postaç Matki Bo˚ej. Wyja-

Êni∏ Jej przyczyny nieobecnoÊci na umówionym spotkaniu, a wtedy Maryja powiedzia∏a: ,,Nie bój si´, mój synu. Czy˚
nie jestem Matkà, która opiekuje si´ tobà? Twój wuj odzyska zdrowie. A teraz
posy∏am ci´ z mojà misjà. Wejd˝ na
szczyt góry, nazbieraj rosnàcych tam
kwiatów i przynieÊ je tutaj”.
Na szczycie Tepeyac Juan Diego zobaczy∏ kastylijskie ró˚e, rosnàce w Êrodku zimy na kamienistej, zmro˚onej,
pokrytej szronem ziemi. Nape∏ni∏ nimi
swojà tilm´ –indiaƒski p∏aszcz, opuszczony z przodu jak peleryna, a z ty∏u
podwiàzany jak worek. Maryja pouk∏ada∏a kwiaty w tilmie i powiedzia∏a: ,,To
jest znak, który posy∏am biskupowi. Kiedy go otrzyma, powinien – zgodnie z moim pragnieniem –wybudowaç w tym
miejscu Êwiàtyni´. Nie pokazuj nikomu
kwiatów i nie opuszczaj koƒców tilmy,
zanim nie staniesz przed biskupem. Tym
razem uwierzy on we wszystko, co mu
powiesz”. Juan Diego ponownie stanà∏
wi´c przed biskupem Zumarragà – tym
razem z nar´czem kastylijskich ró˚ w tilmie. Rozwiàza∏ rogi p∏aszcza, a kwiaty
wysypa∏y si´ na pod∏og´. Gdy ró˚e znik∏y, na tilmie ukaza∏o si´ odbicie postaci
Matki Bo˚ej. Wszyscy ukl´kli u stóp Indianina i adorowali cudowny obraz. Potem biskup zdjà∏ p∏aszcz z ramion wieÊniaka i zaniós∏ go do swojej kaplicy.
Nast´pnego dnia w procesji przeniesiono
wyjàtkowy wizerunek do katedry.
12 grudnia Matka Bo˚a ukaza∏a si´
równie˚ umierajàcemu wujowi Juana
Diego – Bernardino. Przywróci∏a mu
zdrowie i poleci∏a, aby Jej cudowny wizerunek czczono pod nazwà: ,,Zawsze
Dziewica, Âwi´ta Maryja z Guadalupe”.
W j´zyku Azteków de Guatlashupe znaczy ,,zdeptany kamienny wà˚”. Meksykanie zrozumieli wi´c, ˚e Matka Jedynego Boga pokona∏a straszliwego boga Quetzalcoatla, którego czcili w postaci upierzonego w´˚a, oraz inne pogaƒskie bóstwa, którym sk∏adali ofiary z ludzi. Szacuje si´, ˚e w czasie, gdy mia∏y miejsce
objawienia Matki Bo˚ej rocznie w Meksyku traci∏o ˚ycie od 20 do 50 tys. ludzi,
których serca czarownicy palili na o∏tarzach poÊwi´conych ró˚nym pogaƒskim
bóstwom. Do najwi´kszej ,,ofiarnej masakry” dosz∏o w 1487 r., a wi´c 44 lata
przed objawieniami, kiedy podczas czterodniowej ceremonii poÊwi´cenia pogaƒskiej Êwiàtyni w Tenochtitlan (w pobli˚u obecnej stolicy Meksyku) zamordowano 80 tys. osób. W ten sposób Az-

tekowie starali si´ uzyskaç przychylnoÊç
bo˚ków, zw∏aszcza zapewniajàcych pogod´, by uzyskaç dobre plony.
WieÊç o wydarzeniach na wzgórzu
Tepeyac oraz o cudownym wizerunku,
powsta∏ym na p∏aszczu ubogiego Indianina, szybko rozesz∏a si´ po ca∏ym kraju.
Mieszkaƒcy dowiedzieli si´ o tym, ˚e ich
Matkà chce byç Matka Boga, który nie
przyjmuje ofiar z ludzkiego ˚ycia, ale
w∏asne ˚ycie z∏o˚y∏ w ofierze za nich.
Us∏yszeli, ˚e Maryja obieca∏a opiek´
biednemu wieÊniakowi i ca∏emu ludowi,
z którego si´ wywodzi∏, ˚e b´dzie ich pocieszaç, wspieraç, s∏uchaç ich próÊb
i spe∏niaç je. Uwierzyli Jej i masowo zacz´li przyjmowaç Jej Syna za swego Jedynego Boga, dobrowolnie odwracajàc
si´ od kultów pogaƒskich. Objawienia na
wzgórzu Tepeyac okaza∏y si´ momentem zwrotnym w ewangelizacji Meksyku. Do placówek misyjnych ka˚dego
dnia zg∏asza∏y si´ tysiàce Indian proszàcych o chrzest. Franciszkaƒski misjonarz
Torbio de Benavente zapisa∏, ˚e w ciàgu
5 dni po objawieniach ochrzci∏ ponad 14
tys. osób. Do koƒca lat 30. XVI wieku,
chrzest przyj´∏o ponad 8 milionów Meksykaƒczyków, co oznacza∏o, ˚e prawie
wszyscy mieszkaƒcy stali si´ chrzeÊcijanami. Odby∏o si´ to w sposób wyjàtkowy, spontanicznie, nie pod gro˝bà przemocy ani w wyniku mozolnej dzia∏alnoÊci misjonarzy. W 1910 r. Papie˚ Pius
X og∏osi∏ Matk´ Bo˚à z Guadalupe patronkà ca∏ej Ameryki ∑aciƒskiej, a Jan
Pawe∏ II podczas swojej pierwszej zagranicznej podró˚y apostolskiej do Meksyku w 1979r. modlàc si´ przed Jej cudownym wizerunkiem odbitym na indiaƒskiej tilmie, powierzy∏ Jej opiek´ nad pocz´tym ˚yciem zagro˚onym aborcjà.

Tajemnice obrazu na tilmie
Powsta∏y w cudowny sposób obraz,
przedstawia postaç Maryi ubranej w sukni´ przepasanà czarnà wst´gà, która u Azteków oznacza, ˚e kobieta spodziewa si´
dziecka, oraz p∏aszcz. Znajdujàcy si´ ni˚ej
kwiat z czterema p∏atkami jest symbolem
boskoÊci, a wi´c dziecko w ∏onie Maryi
jest Bogiem. Inne symbole: chmury,
gwiazdy, s∏oƒce, pó∏ksi´˚yc i ma∏y czarny
krzy˚ na z∏otej broszce, wyra˚ajà prawd´
o tym, ˚e Niewiasta zdepta∏a g∏ow´
krwio˚erczego w´˚a, (w którego postaci
Aztekowie czcili pogaƒskie bóstwa) i jako
Matka Jedynego Boga pokona∏a go. Badania dokonane przez astronomów
w 1981 r. wykaza∏y, ˚e uk∏ad gwiazd
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przedstawiony na p∏aszczu Maryi odpowiada ich uk∏adowi w czasie objawieƒ
w 1531 r. Aztekowie uznali wówczas t´
zgodnoÊç za dowód tego, ˚e s∏oƒce
i gwiazdy nie sà bogami, ale zosta∏y stworzone przez prawdziwego Boga. To sk∏oni∏o ich do porzucenia kultów pogaƒskich
i przyj´cia chrzeÊcijaƒstwa.
Dla badaczy obraz Matki Bo˚ej
z Guadalupe jest zagadkà podobnà do
Ca∏unu Turyƒskiego. Tilma Juana Diego, na której utrwalony jest wizerunek
Maryi, zosta∏a utkana z grubych nici agawy. Zwykle materia∏ taki rozpada si´ ca∏kowicie po 20, 30 latach. Poniewa˚ jego
powierzchnia jest szorstka, a splot rzadki, nie mo˚na na nim niczego namalowaç. Badania przeprowadzone w 1976 r.
potwierdzi∏y, ˚e postaç Maryi jest odbita
na typowej tilmie utkanej z agawy. Jednak mimo up∏ywu wieków i dzia∏ania
ró˚nych szkodliwych czynników, np. dymu kadzide∏ i p∏onàcych Êwiec, dotykania przez t∏umy pielgrzymów, tkanina
nie ulega zniszczeniu, a kolory nie zmieniajà si´. Nikt nie potrafi wyjaÊniç, w jaki sposób obraz powsta∏ oraz dlaczego
tkanina przetrwa∏a w nienaruszonym stanie przez ponad 470 lat.
W 1929 r. fotograf bazyliki w Guadalupe dostrzeg∏ w prawym oku Madonny
z obrazu postaç brodatego m´˚czyzny.
Przeprowadzone po latach liczne badania dowiod∏y, ˚e w jakby „˚ywych”
oczach Maryi odbija si´ kilka ludzkich
postaci. Ustalono, ˚e utrali∏a si´ w nich
scena, która rozegra∏a si´ w domu biskupa Zumarragi, gdy Juan Diego rozwinà∏
tilm´ pe∏nà ró˚.

Âwi´ty Juan Diego
Urodzi∏
si´
w 1474r. w wiosce Tlayacac, odleg∏ej o oko∏o
20 km od obecnej
stolicy Meksyku.
Rodzice dali mu
indiaƒskie imi´
Cuauhtlatoatzin,
które w j´zyku
Azteków znaczy
,,Mówiàcy Orze∏”. Nale˚a∏ do najbiedniejszej, a zarazem najliczniejszej klasy
w spo∏ecznoÊci Azteków. Ci´˚ko pracowa∏ na roli i zajmowa∏ si´ wyrabianiem
mat. W roku 1524 lub 1525 nawróci∏ si´
na chrzeÊcijaƒstwo i przyjà∏ chrzest z ràk
znanego wówczas wÊród Indian misjonarza – franciszkanina o. Torbio de Bena-

vente. Otrzyma∏ imi´ Juan Diego. Razem
z nim chrzest przyj´∏a jego ˚ona Maria
Lucia, która zmar∏a w 1529 r. nie pozostawiajàc potomstwa. Juan Diego by∏
bardzo gorliwym chrzeÊcijaninem.
W ka˚dà sobot´ i niedziel´ przemierza∏
pieszo kilkanaÊcie mil ze swojej wioski
do koÊcio∏a w Tenochtitlan, by uczestniczyç we Mszy Êwi´tej i katechizacji.
Podczas jednej z takich wypraw, w sobotni ranek 9 grudnia 1531r. na wzgórzu
Tepeyac objawi∏a mu si´ Matka Bo˚a.
Zgodnie z ˚yczeniem Maryi na wzgórzu
wkrótce wybudowano kaplic´, w której
umieszczono Jej cudowny wizerunek odbity na p∏aszczu Indianina. Juan Diego
zamieszka∏ w pokoju, przygotowanym
dla niego tu˚ obok Êwiàtyni. Sp´dzi∏ tam
reszt´ ˚ycia, opowiadajàc przybywajàcym do sanktuarium pielgrzymom o objawieniach, wyjaÊniajàc im prawdy wiary i przygotowujàc wielu do przyj´cia
chrztu. Zmar∏ 30 maja 1548 r. w wieku
74 lat i zosta∏ pochowany na wzgórzu
Tepeyac. W 1990 r. Jan Pawe∏ II og∏osi∏
go b∏ogos∏awionym, a 31 lipca 2002r.,
podczas swojej kolejnej pielgrzymki do
Meksyku, w∏àczy∏ do grona Êwi´tych.

W „Tajemnicach bolesnych”
nie ma miejsca na smutek
Wydaje si´ niemal paradoksem myÊleç, by tajemnice bolesne ró˚aƒca mog∏y nape∏niaç g∏´bokà radoÊcià dusz´ tego, kto je odmawia. Ten, kto nie odczuwa radoÊci, kto nie podtrzymuje jej w sobie, nie mo˚e kochaç Jezusa ukrzy˚owanego. Ten, kto nie ˚ywi radoÊci, nie mo˚e si´ z∏àczyç z Jezusem ukrzy˚owanym.
RadoÊç jest ∏askà, jakà daje nam Bóg,
kiedy kochamy Jego ukrzy˚owanego Syna. Wobec tajemnic M´ki naszà dusz´
wype∏nia ci´˚ar smutku: dlaczego Go
ukrzy˚owano? Dlaczego tak si´ sta∏o?
Dlaczego dzieje si´ tak cz´sto równie˚
w moim ˚yciu?...
Nauczmy si´ odmawiaç tajemnice
bolesne sk∏adajàc wszelki smutek
w Sercu Jezusa i otwierajàc si´ na radoÊç, jaka p∏ynie z poczucia uczestniczenia w Jego ˚yciu.
Tajemnica pierwsza: agonia Jezusa
i Jego radoÊç z przebywania z Ojcem.
Przebywanie z Ojcem znaczy∏o dla Jezusa wi´cej ni˚ ∏zy, ni˚ krwawy pot,
zdrada Judasza, czy ucieczka aposto∏ów.
O Panie Jezu, wprowad˝ nas w za˚y∏oÊç
z Ojcem, zeÊlij Twego Ducha Âwi´tego,
aby rozbudzi∏ w nas radoÊç. Postanowili-

Êmy wybraç Boga Ojca: daj nam radoÊç
z tego wyboru tak˚e w chwilach próby.
Tajemnica druga: nawet przywiàzany do kolumny Jezus prze˚ywa∏ wielkà radoÊç.
JeÊli wybór Boga oka˚e si´ dla nas
wià˚àcy, nasze serce wype∏ni radoÊç.
Czujemy si´ zwiàzani, poniewa˚ Bóg
chce usunàç od nas wszystko, co niedoskona∏e. Nasze ludzkie dzia∏ania
mogà przywiàzywaç i uzale˚niaç, natomiast ten, kto trwa w Bogu, czuje si´
wolny. Bóg daje nam pokój, udziela
nam niewiarygodnej si∏y, kiedy nas
wià˚à i biczujà. Otwórzmy si´ na Jego
wol´, poniewa˚ w takich chwilach Bóg
chce przekazaç nam radoÊç. Pozwala
nas zwiàzaç, aby otworzyç nas na g∏´bszà radoÊç.
Tajemnica trzecia: Jezus zostaje
cierniem ukoronowany i rozwa˚amy
w Nim radoÊç p∏ynàcà z bycia poni˚onym.
Jezus poni˚y∏ si´ dobrowolnie, poniewa˚ w takiej postawie widzia∏ balsam dla
duszy. Ten, kto przy∏àczy si´ do Jezusa,
odkryje to lekarstwo, które leczy rany zadane przez ˚ycie. Jest to „szcz´Êcie” zastrze˚one dla strapionych, dla przeÊladowanych i ubogich. DoÊwiadczajàc wraz
z Jezusem najg∏´bszego poni˚enia, stajemy si´ czcicielami Boga i wst´pujemy
do Jego chwa∏y. Poni˚enia nie ranià nas,
ale sà okazjà do radoÊci.
Tajemnica czwarta: rozwa˚amy radoÊç d˝wigania krzy˚a.
Kto oddaje si´ Bogu, ten ch´tnie d˝wiga krzy˚ za brata, za siostr´, za zbawienie Êwiata. Sp∏ywa na niego radoÊç, ∏aska
i si∏a. Kto natomiast odrzuca krzy˚, ten
wybiera coÊ, co nie jest Bogiem, szuka
radoÊci poza Bogiem, dlatego jest s∏aby,
smutny, zawiedziony, zdruzgotany. Ka˚dy, nawet ma∏y zawód budzi w nim niezadowolenie. Wielkà radoÊcià jest d˝wigaç krzy˚ za zbawienie Êwiata. Bóg stokrotnie nam to wynagradza.
Tajemnica piàta: rozwa˚amy radoÊç
Êmierci.
Âw. Franciszek nazywa∏ jà siostrà.
Chodzi o przejÊcie: „przejÊç z tego Êwiata do Ojca”. Kto wybra∏ Boga tak˚e
w chwili Êmierci, ten raduje si´, bo czeka, a˚ objawi mu si´ pe∏nia ˚ycia. Tylko
ten, kto prze˚ywa takà radoÊç, mo˚e pocieszyç innych, kiedy umierajà, kiedy
cierpià. Oddajàc ˚ycie Bogu tak˚e
w chwili Êmierci doczesnej, zwyci´˚amy
Êmierç. RadoÊç ze Êmierci jest ostatecznym wyborem ˚ycia i Boga.
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Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie

Zobaczmy zatem, jak naprawd´ rzeczy si´ majà, aby nast´pnie podjàç konkretnà decyzj´ co do tego, co mo˚emy
i musimy zrobiç.

„Ojcze, wybaw nas ode z∏ego”
To co dokona∏o si´ w ∑agiewnikach 17.
sierpnia 2002r. – Akt zawierzenia Êwiata
Mi∏osierdziu Bo˚emu – nie pozwala nam
siedzieç bezczynnie i milczeç, o tym najwi´kszym przymiocie Bo˚ym. Dlatego na
∏amach „Echa” b´dziemy prezentowali
najwa˚niejsze dokumenty mówiàce o mi∏osierdziu Boga do cz∏owieka. Rozpoczynamy od artyku∏u o. Andrea D’Ascanio.

Czas Mi∏osierdzia
Wst´p Zewszàd docierajà do nas coraz
bardziej alarmujàce g∏osy: ˚e dwie trzecie cz´Êci kuli ziemskiej zniknà, powodzie, trz´sienia ziemi, g∏ód, zarazy, wojny domowe, trzecia wojna Êwiatowa,
schizmy w KoÊciele z Papie˚ami i antypapie˚ami, wszelkiego rodzaju kl´ski…
Wiele spoÊród tych g∏osów ma wiarygodne pochodzenie i nie uwa˚am za
s∏uszne ani rozsàdne lekcewa˚enie ich.
Zresztà, wszyscy znamy Pismo Âwi´te,
i nie po raz pierwszy na ziemi´ sp∏ywa
potok oczyszczajàcych kl´sk. Bioràc pod
uwag´ wielkoÊç dzisiejszego z∏a, ∏atwo
przekonaç si´, ˚e wielu z∏owieszczych
proroków ma racje, tym bardziej, ˚e jest
to opisane w Apokalipsie oraz w wielu
uznanych objawieniach, takich jak w La
Salette i w Fatimie.
A zatem? Czy mamy ograniczyç si´ do
gromadzenia zapasu Êwi´conych Êwiec,
˚ywnoÊci i opa∏u na os∏awione trzy dni
ciemnoÊci, porzucajàc wszystkie czynnoÊci (jak to si´ dzieje w wielu miejscach) w oczekiwaniu na katastrofy? Czy
mo˚e chcemy wszyscy przeprowadziç
si´ do Szwajcarii, gdzie ka˚dy dom posiada Êmieszne „zabezpieczenie” w postaci schronu atomowego? Czy˚ nie ma
˚adnej nadziei, ˚eby zatrzymaç majàcà
nastàpiç eksplozj´ z∏a? Mamy coÊ wi´cej
ni˚ nadziej´. Mamy pewnoÊç, ˚e Bóg
jest naszym Ojcem i chce uwolniç nas
od z∏a, od wszelkiego z∏a. W∏aÊnie dlatego Jezus nauczy∏ nas, byÊmy prosili Go:
„Wybaw nas ode z∏ego!”. JeÊli mówimy,
˚e nic si´ nie da zrobiç, to znaczy, ˚e nie
zrozumieliÊmy tego, co Jezus przyszed∏
nam oznajmiç i w ten sposób niweczymy
dar Mi∏oÊci Ojca, który jest „pot´˚niejszy
od z∏a, od grzechu i od Êmierci” („Dives
in Misericordia” Jana Paw∏a II).

Pierwsze z∏o, od jakiego musimy si´
uwolniç, to wielkie oszustwo, jakim
omami∏ nas szatan, sprawiajàc, ˚e widzimy w Bogu nie Ojca, ale pana oraz
w∏adc´. Strach przed Bogiem (Rdz 3,
10) to nowe uczucie rodzàce si´ w sercu
cz∏owieka, jako pierwsze dramatyczne
nast´pstwo grzechu. Ten strach zahamowuje w nas ufnoÊç do Tego, który mo˚e
nas zbawiç, i sprawia, ˚e stajemy si´ –
tak mo˚na by rzec – ofiarà „despoty”,
który coraz mocniej trzyma nas
w swych szponach.
Drugie z∏o to strach przed braçmi,
których ten sam szatan ukazuje nam jako
„z∏ych”, zatem jako niebezpiecznych
wrogów, w których nale˚y uderzyç.
W rzeczywistoÊci jesteÊmy „˝li” tylko
etymologicznie (w∏oskie s∏owo cattivo –
z∏y, wywodzi si´ od ∏aciƒskiego captivus
diaboli – wi´zieƒ diab∏a dos∏ownie: pochwycony przez diab∏a) to znaczy, jesteÊmy wi´˝niami szatana, który najpierw
nas czyni swoimi niewolnikami, a potem, gdy jesteÊmy tacy jak, on rzucamy
si´ na siebie nawzajem.
Sytuacja nasza wyglàda tak: nieprzyjaciel na poczàtku stworzenia oddziela nas
od Ojca przez grzech, abyÊmy nie powrócili do Niego. Wlewa w nas „strach”
przed Nim; potem popycha nas, byÊmy
godzili w siebie nawzajem, wmawiajàc
nam, ˚e to ten drugi jest przyczynà
wszystkich naszych nieszcz´Êç, dlatego
musimy w niego uderzyç, aby uwolniç
si´ od z∏a, które nas dr´czy. Taki jest mechanizm, który od zawsze popycha bia∏ego przeciwko czarnemu, ˚on´ przeciwko
m´˚owi, pracownika przeciwko prze∏o˚onemu, pó∏noc przeciwko po∏udniowi… ka˚dy jest przekonany, ˚e ma racj´,
ka˚dy szuka swego wyzwolenia, którego, w danym momencie, upatruje jedynie w zniszczeniu tego drugiego.
Tak oto, do cierpienia niewiary
w uÊmiech Ojca, dochodzi jeszcze i to,
˚e w innych nie widzimy braci, ale nieprzyjació∏, którzy nas nienawidzà. To
Êmierç Mi∏oÊci, to samotnoÊç, to rozpacz.
To piek∏o na ziemi.
Aby wydostaç si´ z tej piekielnej pu∏apki, trzeba postawiç sobie kilka za∏o˚eƒ, którym musimy wierzyç bez cienia
wàtpliwoÊci. Po pierwsze, Bóg jest Oj-

cem, tylko Ojcem, a zatem tylko Mi∏oÊcià, a tylko Jego Mi∏oÊç mo˚e uwolniç
nas od najwi´kszego z∏a, jakim jest brak
Mi∏oÊci. Zgodnie z tym przeÊwiadczeniem, musimy przywróciç prawdziwy
wymiar naszemu obcowaniu z Nim. Po
drugie, nasi „uwi´zieni” bracia nie mogà
uwolniç si´ samodzielnie i Ojciec pozwala, aby wyst´powali przeciwko nam,
abyÊmy uwolnili ich naszym przebaczeniem. W ten sposób odzyskamy równie˚
naszych braci.
cdn.

Co Ty na to?
Ró˚aniec – si∏a szko∏y
Matki Bo˚ej
Rozpoczyna si´ pa˝dziernik miesiàc
poÊwi´cony Matce Bo˚ej. Papie˚ Jan Pawe∏ II trzynaÊcie dni po tym jak zosta∏
wybrany na papie˚a w pa˝dzierniku
1979r. przed po∏udniowà modlitwà Anio∏
Paƒski powiedzia∏: „Ró˚aniec jest mojà
najmilszà modlitwà. Cudownà, pi´knà
modlitwà. Pi´knà w swej prostocie! Pi´knà w swej g∏´bi!”. Papie˚ cz∏owiek modlàcy si´ i wierny czciciel Matki Niebieskiej wyrazi∏ nie tylko prawd´ swego
wn´trza, ale i prawd´ wielu ludzi, którzy
w ró˚aƒcu widzà wyra˚enie siebie i stanu
swego ducha na modlitwie. Prawdà jest,
˚e ró˚aniec jako bardzo prosta modlitwa
zdoby∏ serca chrzeÊcijan. Ale tak, jak mówi papie˚ ró˚aniec ma g∏´bi´ i bogatà wewn´trznà treÊç. To w∏aÊnie poznajà wierni modlàc si´ na ró˚aƒcu w Medziugorju.
Z ró˚aƒcem w r´ku z pewnoÊcià
mo˚emy si´ staç innymi lud˝mi. Matka Bo˚a wie o tym i dlatego wzywa nas
do modlitwy ró˚aƒcowej. Z takà samà
matczynà mi∏oÊcià Matka Bo˚a wzywa
nas do modlitwy ró˚aƒcowej w Fatimie,
Lourdes, Medziugorju... Ró˚aniec to
wezwanie, aby przejÊç przez Betlejem,
Nazaret, Jerozolim´... Jest to wyk∏ad
w szkole Matki Bo˚ej. Przez ró˚aniec
przychodzimy do Jezusa, jednoczymy
si´ z obrazem S∏u˚ebnicy Paƒskiej
i wkraczamy w przestrzeƒ tego, co
Êwi´te. Ró˚aniec jest mocnà bronià
w r´kach chrzeÊcijan. Przesuwajàc paciorki ró˚aƒca, zatrzymujàc si´ w rozwa˚aniach poszczególnych tajemnic,
modlàc si´ stajemy si´ osobami, które
mogà i majà prawo kierowaç swoje
cz∏owieczeƒstwo do Stwórcy.
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Przez ró˚aniec osoba wierzàca rozpoczyna dialog pomi´dzy niebem a ziemià.
Ró˚aniec jest naszym najlepszym przyjacielem w samotnoÊci, chorobie, trosce,
l´ku... KtoÊ kiedyÊ napisa∏: „Ka˚dy ma
coÊ czym si´ broni: dziecko krzyk
i wrzask, kobieta delikatnoÊç i ∏zy, m´˚czyzna si∏´ i zdecydowanie, a my katolicy
mamy Chrystusa i Maryj´, Eucharysti´
i ró˚aniec”.
o. Mario Knezoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Zimowy porzàdek nabo˚eƒstw w parafii Medziugorje jest wprowadzony od
16 wrzeÊnia. Modlitwa ró˚aƒcowa rozpoczyna si´ o 17.00, Msza Êw. 18.00, po
niej nast´pujà modlitwy o b∏ogos∏awieƒstwo i trzecia cz´Êç ró˚aƒca. Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu w Êrody
i soboty od 21.00 do 22.00, a w czwartki
bezpoÊrednio po wieczornej Mszy Êw.
Adoracja Krzy˚a Paƒskiego odbywa si´
w ka˚dy piàtek po wieczornej Mszy Êw.
W ka˚dà niedziel´ o 14.00 na Podbrdo
odmawiany jest ró˚aniec, a Droga Krzy˚owa odprawiana jest na Kri˚evac
w ka˚dy piàtek o godz. 14.00.
W lipcu 2002r. zosta∏ zmieniony wystrój kaplicy adoracji. Przebudowano
przestrzeƒ otaczajàcà o∏tarz, zmieniono
ukierunkowanie o∏tarza i tabernakulum
oraz postawiono figur´ przedstawiajàcà
Âwi´tà Rodzin´ jako wezwanie dla
wszystkich rodzin, aby w Jezusie znalaz∏y ˝ród∏o mi∏oÊci i jednoÊci. Z powodu
braku miejsca, kaplica w dalszym ciàgu
s∏u˚y jako miejsce, gdzie przed po∏udniem sprawowane sà dla pielgrzymów
Msze Êw. w j´zykach rodzimych, a po
po∏udniu jest adorowany PrzenajÊwi´tszy Sakrament.
24. sierpnia w Medziugorju zwiàzek ma∏˚eƒski zawarli Jelena Vasilj
z Medziugorja i Massimiliano Valente z Rzymu. Jelena ukoƒczy∏a studia
teologiczne, histori´ KoÊcio∏a i j´zyki
orientalne, najpierw w USA a potem
w Rzymie, gdzie obecnie mieszka.
Wszyscy pielgrzymi i przyjaciele Medziugorja znajà Jelen´ Vasilj i Marijan´
Vasilj- Juricziç jako dziewczynki, które
mia∏y dar lokucji.

„... Bracia, mi∏ujcie si´!” – wezwaniem Wszystkich Âwi´tych, poprzez
Êpiew litanii, rozpocz´∏a si´ uroczystoÊç
zaÊlubin Jeleny Vasilj z Massimilano
Valente, 24 sierpnia, w sanktuarium
Królowej Pokoju w Medziugorju. Ponad
500 zaproszonych goÊci, w wi´kszoÊci
przyby∏ych z zagranicy, wype∏nia∏o wraz
z parafianami koÊció∏ Êw. Jakuba. „Niechaj Pan strze˚e was ze swej Êwiàtyni,
niech was podtrzymuje z Syjonu. Niech
spe∏ni pragnienia waszych serc i niech
w pe∏ni utwierdzi wasze postanowienie”
– tak brzmia∏a antyfona wypowiedziana
przez celebransa o. Dragana Ru˚icia.
Msza Êw., w szczególnie pi´knej oprawie
liturgicznej, przy Êpiewie wspania∏ych
g∏osów w∏oskiego chóru i kilku solistów,
którzy przyczynili si´ do utworzenia
atmosfery sacrum, czyniàc jà jeszcze
bardziej uroczystà.
„Wino i muzyka rozweselajà serce, ale
wy˚ej od tych obu rzeczy stoi umi∏owanie
màdroÊci. Flet i cytra umilajà Êpiewy,
a bardziej ni˚ jedno i drugie – mowa
przyjemna. Przyjaciel i towarzysz spotykajà si´ w chwili stosownej, a cz´Êciej ni˚
obaj – ˚ona z m´˚em...”– (Syr 40 17-27).
Ta ÊwiadomoÊç przepe∏nia∏a serca nowo˚eƒców, którzy wybierajàc ten fragment
Ksi´gi Syracydesa, pragn´li przypomnieç uczestnikom Êlubu, wartoÊç Êwi´tego ma∏˚eƒstwa, ca∏kowicie skierowanego ku Bogu i ku Jego ∏asce: wartoÊç
zwiàzku, który w∏aÊnie dlatego, ˚e zasadza si´ na fundamencie Boga, patrzy
w stron´ drugiej osoby, w sposób g∏´boki i odpowiedzialny. „Umi∏owani, mi∏ujmy si´ wzajemnie, poniewa˚ mi∏oÊç jest
z Boga, a ka˚dy kto mi∏uje narodzi∏ si´
z Boga. Kto nie mi∏uje, nie zna Boga, bo
Bóg jest mi∏oÊcià”– (1J 4, 7-21), kontynuuje Êw. Jan aposto∏ w drugim czytaniu.
To w∏aÊnie mi∏oÊç powraca∏a jako motyw w liturgii Êlubnej: „Jak Mnie umi∏owa∏ Ojciec, tak i Ja was umi∏owa∏em. Wytrwajcie w mi∏oÊci Mojej” – (J 15,9), nawo∏ywa∏ Pan Jezus w Ewangelii, a w kazaniu zosta∏a skierowana do nowo˚eƒców bezpoÊrednia zach´ta do „nieustannego weryfikowania mi∏oÊci, poniewa˚
nawet jeÊli jest czysta i trwa∏a jak kryszta∏, gdyby upad∏a, z pewnoÊcià rozbi∏aby
si´. Sprawdzajcie wasz zwiàzek czytajàc
Hymn o Mi∏oÊci Êw. Paw∏a (1 Kor, 13, 1)
– mówi∏ o. Dragan – i w miejsce s∏owa
Mi∏oÊç wstawiajcie wasze imiona: Jelena
jest cierpliwa, Massimiliano jest ∏askawy,
Jelena nie zazdroÊci, Massimiliano nie
unosi si´ pychà...”. UÊmiech promieniu-

jàcy z twarzy nowo˚eƒców Êwiadczy∏
o tym, ˚e przyj´li z radoÊcià misj´ utworzenia nowej rodziny i b´dà jà wype∏niaç
z ca∏à odpowiedzialnoÊcià. Âwiadkami na
Êlubie byli widzàca Maria z m´˚em Paolo, którzy wkrótce doczekajà si´ narodzin ich czwartego dziecka.

Nieustanne wezwanie
do mi∏oÊci
„MyÊmy poznali i uwierzyli mi∏oÊci,
jakà Bóg ma ku nam. Bóg jest mi∏oÊcià:
kto trwa w mi∏oÊci, trwa w Bogu, a Bóg
trwa w nim” – (1J 4,16).
Ten fragment Ewangelii Jelena Vasilj
wybra∏a, by og∏osiç swe zaÊlubiny, s∏owa, które wyra˚ajà to, co najistotniejsze:
Bóg jest mi∏oÊcià. Ta pewnoÊç powinna
byç podstawà ka˚dego powo∏ania, aby
przynios∏o ono owoce Êwi´toÊci. Oto
wywiad przeprowadzony przez s. Stefani´ Consoli, w którym Jelena i Massimiliano opowiadajà w jaki sposób poczuli
si´ wezwani do prze˚ywania Mi∏oÊci poprzez za∏o˚enie rodziny.
Jelena, stoisz w obliczu wa˚nego wydarzenia w twoim ˚yciu, wobec ma∏˚eƒstwa. Wydarzenie to w jakiÊ sposób si´
narodzi∏o, rozwin´∏o, a teraz si´ spe∏nia.
W jaki sposób prze˚ywa∏aÊ t´ drog´?
Jelena – By∏ pewien moment w moim
˚yciu, zanim spotka∏am Massimiliano,
kiedy nie wiedzia∏am dok∏adnie, w którà
stron´ mam pójÊç. Na poczàtku by∏am
pewna, ˚e chc´ wyjÊç za mà˚, potem
przyszed∏ czas refleksji, podczas którego
zastanawia∏am si´ nad drogà ˚ycia zakonnego. Uwa˚am, ˚e obydwa te powo∏ania sà przepi´kne, a fakt, ˚e ja wybra∏am powo∏anie ma∏˚eƒskie nie oznacza
wcale, ˚e nie dostrzegam wspania∏oÊci
drogi zakonnej. Sàdz´ ˚e w ka˚dym przypadku powinniÊmy poÊwi´ciç si´ Bogu,
jako poszczególne osoby i jako para ma∏˚eƒska, a w ma∏˚eƒstwie ˚ycie wymaga
nie mniej szacunku, ni˚ ˚ycie osoby zakonnej. Obydwa te powo∏ania niosà dar
z siebie samych. Odkrycie tej drogi by∏o
niespodziankà, równie˚ i dla mnie samej.
Gdy stwierdzi∏aÊ, ˚e zrodzi∏o si´ w tobie powo∏anie do ma∏˚eƒstwa, w jaki
sposób pomaga∏aÊ mu dojrzeç?
J. – Przede wszystkim czu∏am, ˚e
obecnoÊç Massimiliana, tak szczególnego cz∏owieka, pomaga∏a mi wzrastaç. To
tak jakby w moim ˚yciu zabrak∏o wymiaru ludzkiego wzrastania, bo kiedy jesteÊ sam, w pewnym sensie mo˚esz nie
wzrastaç, podczas gdy we dwoje albo si´
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wzrasta, albo relacja staje si´ naprawd´
nie do zniesienia. Chodzi tu o nieustanne
wezwanie do mi∏oÊci, do daru z siebie.
W miar´ jak szliÊmy razem, czu∏am, ˚e
to powo∏anie pomaga∏o mi spe∏niaç si´
na drodze osobistego wzrastania.
Jakimi Êrodkami pos∏u˚y∏aÊ si´, aby
pomóc temu procesowi wzrastania?
J. – B´d´ bardzo szczera. Przede
wszystkim modlitwa, a zw∏aszcza modlitwa osobista. Jest coÊ, co tylko Pan Bóg
mo˚e nam daç poprzez modlitw´. Czasami mój egoizm sprawia∏, ˚e zwraca∏am
si´ do Massimiliano, w nadziei, ˚e pomo˚e mi rozwiàzaç moje problemy, ˚e
uwolni mnie od moich l´ków. Ale on nie
spe∏ni∏ tych moich oczekiwaƒ, wi´c zrozumia∏am, ˚e to ja mam dorosnàç. JeÊli
brakuje modlitwy, relacja w sposób nieuchronny ulega degeneracji, wykorzystujemy si´ nawzajem. To tak, jakby si´
chodzi∏o o kulach: on podpiera mnie, ja
jego, a koniec koƒców obydwoje chodzimy chwiejàc si´ i wykrzywiajàc nogi.
Modlitwa jest tak˚e jedynà przestrzenià prawdziwie osobistà. Wspó∏czesne kobiety myÊlà cz´sto, ˚e znale˝ç
troch´ czasu dla siebie, to znaczy wybraç si´ na przeja˚d˚k´ z przyjació∏kami. JednoczeÊnie patrzà na m´˚a tylko
jak na cz∏owieka, od którego sà uzale˚nione, który rozwiàzuje ich problemy.
W ten sposób, zamiast byç razem para
ma∏˚eƒska usi∏uje w jakiÊ sposób znale˝ç jednoÊç, a koƒczy si´ to tak, ˚e t∏umià si´ nawzajem, W ten sposób ich relacja za∏amuje si´.
Modlitwa jest drogà osobistà, lecz
tak˚e wspólnotowà. To wa˚ne, aby nieustannie odwo∏ywaç si´ do ˚ycia Bo˚ego
w ma∏˚eƒstwie, bo ma∏˚onkowie majà
wydaç na Êwiat takie w∏aÊnie ˚ycie. Sàdz´, ˚e czystoÊç to wa˚ny klucz, poniewa˚ gdy ˚yjemy podà˚ajàc za naszymi
zmys∏ami, wed∏ug tego, co sprawia nam
przyjemnoÊç, nieuchronnie prowadzi to
do niezgody, do k∏ótni. Uchroniç czystoÊç, to nie jest jakiÊ punkt docelowy, to
znaczy nie chodzi tylko o to, ˚eby zachowaç czystoÊç do momentu zawarcia ma∏˚eƒstwa. Jest to raczej punkt wyjÊcia.
Szatan nie mo˚e wkraÊç si´ do tego, co
pozostaje czyste, wi´c kto ˚yje w czystoÊci, zachowuje pokój.
Demon pos∏uguje si´ po˚àdaniem jako
jednym ze sposobów ataku na par´ ma∏˚eƒskà. Nie oznacza to, ˚e nieuchronnie
popada si´ w grzech nieczystoÊci, ale
myÊl´, ˚e równie˚ i inne grzechy mogà
byç nast´pstwem tej w∏aÊnie s∏aboÊci.

W PiÊmie Âwi´tym, mówi si´ o duszy,
jako o Oblubienicy strojnej w swe klejnoty, wychodzàcej na spotkanie Oblubieƒca. Twoja dusza zawsze sk∏ania∏a si´ ku
zjednoczeniu z Bogiem, z Oblubieƒcem,
który dzisiaj przybiera postaç konkretnego m∏odego cz∏owieka, którego poÊlubisz. W jaki sposób prze˚ywasz ten wymiar Oblubieƒczy?
J. – W rzeczywistoÊci istnieje tylko jeden Oblubieniec, Chrystus, a dopiero potem jest mà˚. Moja dusza zwiàzana jest
z Chrystusem tak samo, jak i dusza Massimiliano. W∏aÊnie po to jest sakrament,
aby Chrystus nas po∏àczy∏, to Chrystus
udziela nam Êlubu.
Byç mo˚e potrafi∏abym lepiej odpowiedzieç na to pytanie po Êlubie, ale ju˚
teraz czuj´, ˚e ten sakrament zawiera
w sobie szczególnà ∏ask´, która wprowadzi mnie jeszcze g∏´biej w tajemnic´ Boga. Wszystko stanowi cz´Êç Bo˚ego planu zbawienia, a ma∏˚eƒstwo nie tylko nie
jest jakàÊ jego przybudówkà, lecz stanowi samo serce tajemnicy Zbawienia, do
tego stopnia, ˚e ka˚da para ma∏˚eƒska
upodabnia si´ do Trójcy PrzenajÊwi´tszej, b´dàcej pe∏nià jednoÊci. Niebezpiecznie by∏oby myÊleç o ma∏˚eƒstwie
jako o czymÊ, co nale˚y jedynie do nas
dwojga, poniewa˚ w ten sposób zapominamy, ˚e w rzeczywistoÊci to Chrystus
sprawia, ˚e przyciàgamy si´ wzajemnie.
Pan Bóg obdarzy∏ ci´ darem, przeznaczonym dla ludzkoÊci. Zawsze oddawa∏aÊ ten dar do dyspozycji dusz, które posy∏a∏ do ciebie. W jaki sposób to bogactwo nadal b´dzie mog∏o nale˚eç do
wszystkich po twoim Êlubie? Wiele osób
obawia si´ bowiem, ˚e zaraz po Êlubie
widzàcy zamknà si´ w swoich domach...
J. – Moim najwa˚niejszym pielgrzymem jest Massimiliano. Mi∏oÊç zawsze
pozostaje taka sama, wi´c trudno jest
okazywaç jà pielgrzymom, a pozbawiaç
jej tych, którzy sà przy mnie. Jedynym
naszym zadaniem jest kochaç. JeÊli to
oznacza, ˚e trzeba stanàç wobec wielu
osób, prosz´ bardzo, ale nie sàdz´, ˚eby
cokolwiek mog∏o si´ zmieniç, skoro mà˚
otrzymuje takà samà mi∏oÊç, jakà okazuj´ tym, którzy s∏uchajà moich Êwiadectw.
Sàdz´, ˚e to jakiÊ rodzaj schizofrenii, takie myÊlenie, ˚e istnieje tylko misja publiczna, z pomini´ciem misji ˚ycia ukrytego i p∏odnego.
Massimiliano, czy zechcesz powiedzieç nam jak prze˚ywa∏eÊ twoje spotkanie z Jelenà, waszà wspólnà drog´ oraz
nowy etap, który was czeka?

Massimiliano – Kiedy poznaliÊmy si´,
wydarzy∏a si´ rzecz szczególna. Ja równie˚, od momentu mojego nawrócenia,
które nastàpi∏o przed dziesi´ciu laty,
zmierzy∏em si´ z rozeznaniem mojego
przysz∏ego powo∏ania. Niemniej jednak
odkryliÊmy, ˚e mo˚emy towarzyszyç sobie nawzajem, na drodze ˚ycia duchowego nie wykluczajàc wezwania ku Bogu.
Nasz punkt wyjÊcia jest bardzo odmienny, charakteryzuje si´ odmiennà duchowoÊcià, która sprzyja∏a równie˚ pewnego
rodzaju wzajemnemu uzupe∏nianiu si´
pomi´dzy nami. Jelena by∏a podstawà
dla mego osobistego wzrostu duchowego; kiedy myÊl´ o tym, jak to by∏o kilka
lat temu, a jak jest teraz, prawie nie poznaj´ sam siebie, i to jest dobre.
Czy podzielasz sprawy, które Jelena
nazwa∏a „cz´Êciami sk∏adowymi” narzeczeƒstwa?
M. – Tak, chocia˚ nie jest s∏uszne
okreÊlanie jakichÊ standardów. Niemniej
jednak, chcia∏bym dodaç tylko jednà
rzecz, która wydaje mi si´ fundamentalna na drodze ma∏˚eƒskiej. Chodzi o to,
˚eby nie ufaç tylko sobie samym, ale ˚eby mieç dobrego kierownika duchowego. Przyznaj´, ˚e gdybyÊmy nie mieli go,
byç mo˚e teraz nie by∏oby nas tutaj.
Wcale nie jest powiedziane, ˚e osoby ˚yjàce wiarà i modlàce si´ potrafià dostrzec, ˚e ich problemy biorà si´ z egoistycznych postaw wobec drugiej osoby.
To, ˚e jesteÊ przy „osobie publicznej”
nie przeszkadza ci prze˚ywaç wszystkiego jako „sprawy” osobistej?
M. – Dla mnie Jelena jest g∏ównie
„sprawà prywatnà”, poniewa˚ wymiar
publiczny w marginalnym stopniu dotyczy mojego ˚ycia i moje uczestnictwo
jest tu wzgl´dne. Z pewnoÊcià jest to bardziej funkcja wspierania jej w momentach, które sà dla niej trudne, ale uwa˚am, ˚e dary te same w sobie nie sà wystarczajàce. To niemo˚liwe, myÊleç, ˚e te
dary, raz otrzymane, mogà byç wystarczajàce, bez ˚ycia modlitwy i wiary, a to
dotyczy równie˚ ma∏˚eƒstwa. Donios∏oÊç misji, którà Pan Bóg powierzy∏ Jelenie z pewnoÊcià nie zwalnia jej z obowiàzku wzrastania w cnotach. Zawsze
stara∏em si´ stanàç wobec jej daru
z punktu widzenia pomocy, lecz tak˚e realizmu, aby ten dar w ˚aden sposób nie
spowodowa∏, ˚e umknie nam prawdziwa
Mi∏oÊç wzajemna.
Jelena, zawsze przekazywa∏aÊ innym
wartoÊç kontemplacji, jak mo˚na pogodziç jà z obowiàzkami rodzinnymi?
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J. – Pokusa dzia∏ania istnieje tylko
wówczas, gdy myÊlimy, ˚e jesteÊmy tylko cia∏em, ale kiedy zdamy sobie spraw´
z tego, ˚e jesteÊmy cia∏em i duszà, wówczas inaczej si´ zachowujemy. Musz´
przyznaç, ˚e tak˚e i w moim ˚yciu by∏y
takie okresy, w których ma∏o si´ modli∏am, a dzi´ki Bogu – pokona∏am je. DziÊ
zauwa˚am, ˚e kiedy ma∏o si´ modl´,
czuj´ si´ ˝le, wi´c mam nadziej´, ˚e obydwoje zawsze b´dziemy odczuwali potrzeb´ modlitwy. Tylko modlitwa da
nam si∏´, byÊmy mogli prawdziwie kochaç. Bez Bo˚ej pomocy zawsze stawiamy samych siebie na pierwszym miejscu, a to jest kl´ska. JeÊli przestaniemy
si´ modliç, jesteÊmy zgubieni.
Oprócz goÊci na wasz Êlub zaproszone
zostanie tak˚e Niebo. Czy sà Êwi´ci, których bliskoÊç szczególnie odczuwacie
przy tej okazji?
J. – Przede wszystkim Matka Bo˚a,
nasza prawdziwa Matka. To Ona prowadzi nas w tych dniach i bardzo mocno
odczuwam Jej obecnoÊç. Lecz równie˚
na planie praktycznym, Êwi´ci okazali
nam swà bliskoÊç, obdarzajàc nas nawet
prezentami: Êw. Augustyn da∏ nam chór;
o. Pio fotografa... czuj´, ˚e oni nie tylko
sà obecni w naszych nabo˚eƒstwach,
lecz nade wszystko w tych szczególnych
chwilach naszego ˚ycia.
M. – Z pewnoÊcià Êw. Franciszka Rzymianka, wielki przyk∏ad nie tylko dla nas,
którzy przybyliÊmy z Rzymu, ale dla
wszystkich. Zosta∏a ona wezwana do
uÊwi´cenia si´ poprzez ma∏˚eƒstwo a jednoczeÊnie do za∏o˚enia zakonu oblatek.
Równie˚ s∏uga Bo˚y Umberto Mori, ojciec rodziny, który odznacza∏ si´ szczególnym Êwiadectwem chrzeÊcijaƒskim
w Êwiecie pracy. Nie mog´ pominàç b∏ogos∏awionego Escriva del Balaguer, za∏o˚yciela Opus Dei, który by∏ bardzo wa˚ny
dla mojego nawrócenia i formacji chrzeÊcijaƒskiej. Jego pisma pomagajà zrozumieç uÊwi´cenie, urzeczywistniajàce si´
na zwyk∏ych drogach naszego ˚ycia.
W Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a
Âwi´tego 15 wrzeÊnia, zgromadzi∏o si´
oko∏o 40 tysi´cy pielgrzymów z kraju
i zza granicy. Jak co roku rzesze pielgrzymów przybywa∏y do Medziugorja
ju˚ nocà. Wielu z nich sz∏o nawet kilkaset kilometrów, niektórzy boso.
Jako widzialny znak wiecznej Êwiat∏oÊci, która p∏ynie z krzy˚a równie˚ w tym
roku na dziesi´ç dni przed Êwi´tem,
krzy˚ na Kri˚evacu by∏ oÊwietlony, przy-

pominajàc o znaczeniu krzy˚a i przygotowujàc parafian i pielgrzymów do obchodów Êwi´ta.
Uroczystej Mszy Êw. przy udziale 60
kap∏anów przewodniczy∏ o. Jure Brkiç
OFM. Dla osób, które nie mog∏y pójÊç na
Kri˚evac przed po∏udniem Msz´ Êw.
sprawowa∏ o. Ljubo Kurtoviç, a Msz´
Êw. wieczornà z udzia∏em 55 kap∏anów
sprawowa∏ o. Ivan Dugand˚iç OFM
gwardian klasztoru franciszkaƒskiego
w Zagrzebiu i profesor Katolickiego Wydzia∏u Teologicznego.
Jest to okazja, aby przedstawiç krótkà historià Kri˚evaca i krzy˚a, który
na nim zosta∏ wzniesiony. Prawie kilometr w linii prostej od koÊcio∏a medziugorskiego wznosi si´ wzgórze Kri˚evac,
które ∏àczy si´ ze wzgórzem Crnica. Na
szczycie (520 m npm) ówczesny proboszcz o. Bernardyn Smoljan i mieszkaƒcy Medziugorja wznieÊli krzy˚ z ˚elbetonu o wysokoÊci 8,56 m. Na krzy˚u
zosta∏y wyryte s∏owa: „Jezusowi Chrystusowi Odkupicielowi rodu ludzkiego
na znak wiernoÊci, mi∏oÊci i nadziei na
pamiàtk´ 1900 lecia M´ki Jezusowej”.
W cokó∏ krzy˚a zosta∏y wmurowane relikwie na t´ okazj´ sprowadzone z Rzymu – fragment krzy˚a, który chrzeÊcijanie czczà jako krzy˚, na którym zosta∏
ukrzy˚owany Jezus Chrystus, a którego
najwi´ksza cz´Êç znajduje si´ w Rzymie
w koÊciele Santa Croce di Gerusalemme.
Budow´ krzy˚a ukoƒczono 15 marca
1934r. Pó˝niej nasta∏ zwyczaj, sprawowania Mszy Êw. u podnó˚a krzy˚a,
w pierwszà niedziel´ po Êwi´cie Narodzenia NMP na pamiàtk´ Podwy˚szenia
Krzy˚a Âwi´tego. Wspinajàc si´ po stromej Êcie˚ce, pielgrzymi odprawiajà drog´ krzy˚owà. Dlatego przy Êcie˚ce postawiono 15 p∏askorze˝b z bràzu, na których, wszystkich z nich, obecna jest postaç Matki Bo˚ej. Matka Bo˚a towarzyszy Jezusowi, ale i nam na drodze krzy˚owej ˚ycia.
********

Droga na Kri˚evac
Wola Ojca – zbawienie Êwiata
Kiedy po raz pierwszy us∏ysza∏em
o Medziugorju, by∏em jeszcze seminarzystà. Dzisiaj, ju˚ jako kap∏an, koƒczàc
studia w Rzymie, mia∏em szcz´Êcie towarzyszyç udajàcej si´ tam grupie pielgrzymów. Uderzy∏a mnie ˚arliwoÊç, z jakà tysiàce osób przyby∏ych do tej b∏ogos∏awionej ziemi modli∏o si´ i odprawia∏o
sakramenty, zw∏aszcza Eucharystii oraz

pojednania. Ocen´ prawdziwoÊci objawieƒ pozostawiam znawcom tych zagadnieƒ, na zawsze jednak zachowam w pami´ci wspomnienie Drogi Krzy˚owej po
kamienistej Êcie˚ce prowadzàcej na
szczyt Kri˚evca.
1. Jeden za drugim. Wielkà gromadà na drodze.
Fakt – Wieczorem w dzieƒ poprzedzajàcy naszà Drog´ Krzy˚owà pewna zakonnica poradzi∏a nam wyruszyç przed
Êwitem. Pos∏uchaliÊmy jej. By∏em bardzo
zdziwiony widzàc, ˚e wyprzedzi∏y nas
ju˚ liczne grupy pielgrzymów, a niektóre
nawet schodzi∏y z powrotem. MusieliÊmy
wi´c czekaç, aby ludzie przed nami przeszli od jednej stacji do drugiej, zanim sami mogliÊmy pójÊç ku Krzy˚owi.
Refleksja – Narodziny i Êmierç wchodzà w naturalny cykl ˚ycia biologicznego. W ˚yciu chrzeÊcijaƒskim, gdy otrzymujemy chrzest, czy bierzemy Êlub lub
przyjmujemy Êwi´cenia, zawsze jest ktoÊ,
kto nas wyprzedza i ktoÊ, kto idzie za nami. Nie jesteÊmy ani pierwsi, ani ostatni.
Musimy wi´c szanowaç zarówno starszych w wierze jak i tych, którzy przychodzà po nas. Nikt w KoÊciele nie mo˚e
uwa˚aç si´ za jedynego. Pan przyjmuje
o ka˚dej porze: niech ka˚dy postara si´
odpowiedzieç we w∏aÊciwej chwili.
Modlitwa – O Maryjo, córko Izraela
i Matko KoÊcio∏a, naucz nas prze˚ywaç
tera˝niejszoÊç naszej wiary i przyswoiç
sobie przesz∏oÊç KoÊcio∏a przygotowujàc
jednoczeÊnie przysz∏oÊç.
2. JednoÊç w ró˚noÊci. Pokój
wszystkim.
Fakt – Wra˚enie wywar∏a na mnie ró˚norodnoÊç wchodzàcych i schodzàcych
pielgrzymów oraz grup. Ró˚niliÊmy si´
j´zykiem, rasà, wiekiem, pochodzeniem
spo∏ecznym, kulturà, wykszta∏ceniem...
CoÊ nas jednak ∏àczy∏o. Modlàc si´ szliÊmy tà samà drogà, zmierzajàc do tego
samego celu: na Kri˚evac. Wszyscy, tak
pojedynczy pielgrzymi, jak i ca∏e grupy,
traktowali si´ nawzajem z szacunkiem
i uwagà. CoÊ wspania∏ego! WyjÊcie przebiega∏o w niezwyk∏ej zgodzie.
Refleksja – Jak inne by∏oby oblicze
ziemi, gdyby ka˚dy cz∏owiek w wi´kszym stopniu uÊwiadamia∏ sobie swà
przynale˚noÊç do jednej wielkiej rodziny, do ludu Bo˚ego! O ile doskonalszy
zapanowa∏by pokój i zgoda, gdyby ka˚dy kocha∏ swego bli˝niego takim, jakim
jest, za jego charakter, za jego wielkoÊç
i ograniczenia! Nikt nie chce ˚yç w udr´ce. Moje ˚ycie stanie si´ pi´kne jedynie
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wtedy, kiedy pi´kne b´dzie tak˚e ˚ycie
mego bli˝niego.
Modlitwa – O Maryjo, córko naszego
rodzaju i wybranko Boga, naucz nas kochaç si´ jak bracia i siostry nale˚àcy do
tej samej rodziny, i zawsze mieç na
wzgl´dzie dobro innych.
3. Grupa si´ ubogaca. SolidarnoÊç
i wspó∏uczestnictwo.
Fakt – Nale˚a∏o krok po kroku wejÊç
na szczyt, przed ka˚dà stacjà zatrzymujàc
si´ chwil´ na medytacji i modlitwie. Po
odczytaniu fragmentu Ewangelii ka˚dy
móg∏ wypowiedzieç w∏asnà refleksj´, intencj´ albo modlitw´. W ten sposób kontemplacja symboli Drogi Krzy˚owej oraz
s∏uchanie S∏owa Bo˚ego i or´dzi NajÊwi´tszej Maryi Panny stawa∏y si´ bogatsze i pi´kniejsze, prowadzàc do g∏´bszej
modlitwy. Nikt nie czu∏ si´ wyobcowany.
Niektóre wystàpienia nosi∏y cechy
osobowoÊci mówiàcych. Czas sp´dzony
przed ka˚dà stacjà stawa∏ si´ okazjà do
podzielenia si´ w∏asnymi doÊwiadczeniami i ró˚nymi punktami widzenia;
chwilà wzajemnego wstawiennictwa.
Wszyscy zwracaliÊmy si´ ku Temu, który dla naszego zbawienia przyby∏ podzieliç nasz los.
Refleksja – To prawda, ˚e wiara jest
aktem osobistej zgody, ale jest wyznawana, wzrasta i wydaje owoc we wspólnocie. Przyja˝ƒ jako taka mno˚y radoÊç
i sprzyja dzieleniu cierpienia, zw∏aszcza
jednak wtedy, kiedy zapuszcza korzenie
we wspólnej wierze.
Modlitwa – O Maryjo, Ty, która
wÊród aposto∏ów rozwa˚a∏aÊ m´k´ Twego Syna, naucz nas wys∏uchiwaç naszych
braci i siostry i uwolniç si´ od egoizmu.
4. Nie przeceniajmy w∏asnych si∏.
Pokora i mi∏osierdzie.
Fakt – Drog´ Krzy˚owà na Kri˚evac
zaczyna si´ z wielkim zapa∏em i zdecydowaniem. Trasa jest jednak tak ci´˚ka,
˚e ∏atwo o poÊlizgni´cie lub upadek.
Cia∏o musi zdobyç si´ na wielki wysi∏ek, czasem ponad jego wytrzyma∏oÊç.
Dajà si´ we znaki zm´czenie, pragnienie i g∏ód... Najs∏absi zaczynajà niekiedy ˚a∏owaç, ˚e w ogóle podj´li tak ci´˚kà w´drówk´.
Refleksja – Podlegamy wi´zom cia∏a.
Nam równie˚ mo˚e si´ zdarzyç, ˚e upadniemy lub b´dziemy odczuwaç pragnienie. Trzy upadki Jezusa w drodze na Golgot´ wiele mówià odnoÊnie naszego ˚ycia. ˙ycie chrzeÊcijaƒskie wymaga si∏y
i odwagi, wiary i wytrwa∏oÊci, ale równie˚ pokory i mi∏osierdzia.

Modlitwa – O Maryjo, Matko pokornych, przyjmuj nasz trud, nasze cierpienia i s∏aboÊci. Powierz je Twemu Synowi,
pokornemu S∏udze, który wzià∏ na siebie
nasze brzemi´.
5. Kiedy poÊwi´cenie przynosi ˚ycie.
Mi∏oÊç w czynach.
Fakt – W drodze ku dziesiàtej stacji
napotkaliÊmy grup´ m∏odych ludzi d˝wigajàcych nosze z niepe∏nosprawnà
dziewczynà. Pozdrowi∏a nas radosnym
uÊmiechem. Natychmiast przypomnia∏a
mi si´ scena z Ewangelii, kiedy do Jezusa przyniesiono paralityka, spuszczajàc
go z dachu domu...
Tamta dziewczyna by∏a szcz´Êliwa,
poniewa˚ znalaz∏a si´ na Kri˚evcu i spotka∏a Boga. Nie mog∏aby si´ tam jednak
wspiàç sama, bez pomocy przyjació∏. JeÊli wejÊcie na wzgórze nie jest ∏atwe nawet z pustymi r´kami, wyobra˚am sobie,
jak ci´˚ko by∏o tym, którzy po kolei nieÊli nosze, na których le˚a∏a ich siostra
w Chrystusie.
Refleksja – JeÊli si´ kocha, akceptuje
si´ cierpienie za ˚ycie i szcz´Êcie p∏ynàce z faktu bycia kochanym. Jezus da∏
nam tego najwi´kszy przyk∏ad. „Nikt nie
ma wi´kszej mi∏oÊci od tej, ˚e ktoÊ ˚ycie
swoje oddaje za przyjació∏ swoich” (J 15,
13), mówi Ten, który zosta∏ ukrzy˚owany na Golgocie. Kochaç znaczy mieç za
kogo umrzeç!
Modlitwa – O Maryjo, Ty, która p∏aka∏aÊ u stóp Krzy˚a, naucz nas z mi∏oÊci przyjàç cierpienie, aby nasi bracia
mogli ˚yç.
6. Królestwo Bo˚e nale˚y do „dzieci”. Ma∏oÊç.
Fakt – Rozkosznie by∏o patrzeç po
drodze na wychodzàce i schodzàce dzieci. Podskakiwa∏y ∏obuzerskie, uÊmiechni´te, niewinne. Zr´czniej ni˚ doroÊli
drepta∏y po kamieniach. Starsi szukali sobie miejsca, by usiàÊç i troch´ odpoczàç.
Widok maluchów przypomnia∏ nam wezwanie Jezusa, ˚e musimy staç si´ tacy
jak one, by wejÊç do Jego królestwa.
Refleksja – Im uwa˚amy si´ za wi´kszych, tym stajemy si´ ci´˚si, tym trudniej jest nam wejÊç na „Karmel”.
Modlitwa – Matko Ksi´cia i ma∏a s∏u˚ebnico, naucz nas pozbyç si´ naszej dumy i przywilejów, abyÊmy mogli pogodnie
i radoÊnie kroczyç po „drodze ma∏oÊci”.
7. RadoÊç post´powania do przodu.
Podpora dla drugich.
Fakt – W miar´ jak zbli˚aliÊmy si´ do
ostatniej stacji, zm´czenie dawa∏o si´ coraz wi´cej we znaki, ale równoczeÊnie

unosi∏a nas radoÊç, ˚e ju˚ niebawem dotrzemy na miejsce. ÂwiadomoÊç celowoÊci w∏asnego wysi∏ku dodaje odwagi. Ju˚
na poczàtku Drogi Krzy˚owej, ale zw∏aszcza pod jej koniec, napotykaliÊmy schodzàce osoby, które po bratersku dodawa∏y
nam zach´ty, by iÊç naprzód. Do rzadkoÊci nie nale˚a∏ te˚ widok par, które trzymajàc si´ za r´ce pomaga∏y sobie nawzajem w najbardziej stromych miejscach.
Refleksja – Nasze chrzeÊcijaƒskie ˚ycie to droga przez pustyni´ ku ziemi
obiecanej. Pragnienie zamieszkania na
wieki w domu Pana obdarza nas radoÊcià
i pokojem, choçby w´drówka by∏a nie
wiem jak ci´˚ka. Wielkà podporà jest
nam w tym Êwiadectwo dawane przez
Êwi´tych, od tych, którzy przed nami szli
za Panem i Mu s∏u˚yli. Odczuwamy nieustannà potrzeb´ wzajemnej pomocy.
Przewodnictwo duchowe, Êwiadectwo
˚ycia i dzielenie si´ nawzajem doÊwiadczeniami sà nam konieczne na wielu drogach, które musimy pokonaç.
8. Nasze imiona zapisane sà w niebie. Miejmy ufnoÊç!
Fakt – I oto jesteÊmy na miejscu. PotrzebowaliÊmy ponad trzech godzin, by
dotrzeç do celu. Ciekawostka: podstawa
bia∏ego krzy˚a jest ca∏a zapisana imionami – tych, którzy tutaj przyszli lub tych,
którzy zostali przyniesieni w sercach
przez pielgrzymów. PomyÊla∏em sobie,
˚e dla osób, które je pisa∏y, imiona te sà
czymÊ wi´cej ni˚ tylko zwyk∏ymi literami. Wybór imion nie by∏ przypadkowy.
Refleksja – Nasze imiona zapisane sà
tak˚e w niebie, w naszej prawdziwej ojczy˝nie. Bóg, który ka˚dego zna po
imieniu, czeka na nas, myÊli o nas i czuwa nad nami. Zna liczb´ w∏osów na naszej g∏owie. Wszyscy ci, którzy przyszli
tam przed nami, Êwi´ci, myÊlà o nas,
wstawiajà si´ za nami i nas chronià.
Gdziekolwiek si´ znajdziemy, i cokolwiek robimy, zawsze powinniÊmy ˚yç
z myÊlà o niebie.
Modlitwa – O Maryjo, kwiatami ukoronowana ró˚o niebieska, naucz nas ˚yç
ze wzrokiem zawsze skierowanym ku niebiaƒskiej rzeczywistoÊci.
9. ZejÊcie z góry. Misja.
Fakt – Znalaz∏szy si´ na Kri˚evcu pragn´liÊmy zatrzymaç si´ tam tak d∏ugo,
jak to tylko mo˚liwe. By∏o nam dobrze.
Przed nami rozciàga∏a si´ pi´kna panorama Medziugorja, miasta Maryi. ÂpiewaliÊmy. ÂmialiÊmy si´. W koƒcu jednak
nale˚a∏o zejÊç. Nale˚a∏o opuÊciç gór´
i powróciç do domu... do codziennego
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˚ycia. W codziennoÊci bowiem powinniÊmy prze˚ywaç cudownoÊç spotkania
z Panem, pod okiem Maryi.
Refleksja – Wiele osób modli si´ na
Kri˚evcu i wiele ˚yje na Êwiecie. Modlitw´ Jezusa przepe∏nia∏a jednak ÊwiadomoÊç Jego misji: wola Ojca, zbawienie
Êwiata. Nasza modlitwa stanie si´ prawdziwie g∏´boka i szczera dopiero wtedy,
kiedy przy∏àczymy si´ do Bo˚ego planu
zbawienia.
Modlitwa – O Maryjo, nasza Pani pokoju, naucz nas mówiç „tak” Panu przez
wszystkie dni naszego ˚ycia, a˚ nadejdzie
Królestwo Bo˚e!
Ks. Jean-Basile Mavungu Khoto

Serwis Rodzinny
Obory 2002
Konferencja II o. Piotra M´czyƒskiego

Chleb mocnych
Umi∏owani Bracia i Siostry!
Drodzy Pielgrzymi! Zgromadzeni
przez Ducha Âwi´tego na wzgórzu Matki Bolesnej.
Jednym z najbardziej aktualnych elementów or´dzia z Fatimy jest przypomnienie ludziom wspó∏czesnym o znaczeniu Komunii Êwi´tej, szczególnie
wskazanego przez Maryj´ Êrodka do wynagradzania Bogu za grzechy, blu˝nierstwa i zniewa˚ania Bo˚ej mi∏oÊci, której
znakiem jest Eucharystia. Kiedy biskup
Venancio z Portugalii zosta∏ poproszony
o podsumowanie or´dzia fatimskiego,
powiedzia∏: ,,Fatima to wynagradzanie,
wynagradzanie zaÊ to przede wszystkim
Eucharystia i Komunia Êwi´ta wynagradzajàca”. Biskup doda∏, ˚e Eucharystia
i Komunia Êwi´ta wynagradzajàca to tak˚e nawiedzanie NajÊwi´tszego Sakramentu i jego adoracja, a nade wszystko
Msza Êwi´ta.
Z pomocà ∏aski Bo˚ej spróbujmy dzisiaj na nowo, z fragmentów wspomnieƒ
siostry ∑ucji, odczytaç to fatimskie wezwanie do wynagradzania i znale˝ç odpowied˝ w naszych sercach: ,,Gdy przyszliÊmy do groty, na kl´czkach i z twarzami
pochylonymi ku ziemi zacz´liÊmy powtarzaç modlitw´ Anio∏a. Nie wiem ile razy
powtórzyliÊmy t´ modlitw´, kiedy zauwa˚yliÊmy nadzwyczajny blask nad nami.
WyprostowaliÊmy si´, ˚eby popatrzeç, co
si´ dzieje, i zobaczyliÊmy Anio∏a, trzyma-

jàcego w lewej r´ce kielich, nad którym
unosi∏a si´ Êwi´ta Hostia, z której sp∏ywa∏y krople krwi do kielicha. Nagle kielich
z Hostià zawis∏ w powietrzu, Anio∏ kl´knà∏ przy nas i kaza∏ nam powtórzyç trzy
razy: <,, Trójco PrzenajÊwi´tsza, Ojcze,
Synu i Duchu Âwi´ty. W najg∏´bszej pokorze czeÊç Ci oddaj´ i ofiaruj´ Tobie
Cia∏o i Krew, Dusz´ i Bóstwo Jezusa
Chrystusa obecnego na o∏tarzach ca∏ego
Êwiata jako wynagrodzenie za zniewagi,
Êwi´tokradztwa i oboj´tnoÊç, którymi jest
On obra˚any. A przez nieskoƒczone zas∏ugi Jego NajÊwi´tszego Serca, i przez
przyczyn´ Niepokalanego Serca Maryi
prosz´ Ci´ o ∏ask´ nawrócenia biednych
grzeszników” >. Nast´pnie Anio∏ podniós∏ si´ z kl´czek, wzià∏ do swych ràk kielich i Hosti´. Hosti´ Êw. da∏ mi, a Krew
z kielicha rozdzieli∏ mi´dzy Hiacynt´
i Franciszka, mówiàc równoczeÊnie: <
„Przyjmijcie Cia∏o i pijcie Krew Jezusa
Chrystusa, tak strasznie zniewa˚anego
przez niewdzi´cznych ludzi, pokutujcie za
ich grzechy i pocieszajcie Boga waszego” >. I ponownie ukl´knàwszy powtórzy∏ z nami znów trzy razy t´ samà modlitw´. I znik∏. MyÊmy pozostali nadal na
kl´czkach powtarzajàc te same s∏owa.
GdyÊmy si´ podnieÊli, spostrzegliÊmy, ˚e
by∏ ju˚ wieczór i czas wracaç do domu”.
Bracia i Siostry! Zgromadzeni przy
o∏tarzu Ofiary Chrystusowej. Na moment zatrzymajmy si´ przy tej wizji, zawierajàcej wa˚ne pouczenie. Sp∏ywajàce
do kielicha krople krwi uÊwiadamiajà
nam rzeczywistà obecnoÊç Jezusa Chrystusa w Eucharystii, a przede wszystkim
prawd´, ˚e ofiara eucharystyczna jest
Ofiarà Kalwarii. Ofiara Krzy˚a dokonana
jeden jedyny raz w Wielki Piàtek na Golgocie uobecniana jest na sposób sakramentalny w ka˚dej ofierze eucharystycznej, na o∏tarzach ca∏ego Êwiata. W tym
miejscu przypomnijmy sobie znowu
Anio∏a i jego przejmujàce or´dzie, kiedy
to, le˚àc na ziemi, ofiarowa∏ Chrystusa
w Eucharystii jako wynagrodzenia za
zniewagi, Êwi´tokradztwa i oboj´tnoÊç,
jakimi Bóg jest obra˚any. Zwróçmy te˚
uwag´ na fakt, ˚e dzieci nie otrzyma∏y
Komunii Êwi´tej pod dwiema postaciami.
∑ucja otrzyma∏a od Anio∏a Hosti´ Êwi´tà,
a Hiacynta i Franciszek Krew Paƒskà
z kielicha. Potwierdza to doktryn´ katolickà, ˚e Jezus jest ca∏kowicie obecny pod
ka˚dà postacià: zarówno pod postacià
chleba, jak i wina. Co wi´cej, w obecnoÊci NajÊwi´tszego Sakramentu Anio∏ adorowa∏ ca∏à Trójc´ PrzenajÊwi´tszà, a nie

tylko Jezusa Chrystusa. W ten sposób
przez zachowanie Anio∏a zostaje potwierdzone nauczanie KoÊcio∏a, ˚e trzy
Osoby Boskie sà nierozdzielne. A kiedy
Anio∏ udzieli∏ dzieciom Komunii Êwi´tej,
wypowiedzia∏ s∏owa zawierajàce ide´
wynagradzania: ,, Bierzcie i pijcie Cia∏o
i Krew Jezusa Chrystusa, okrutnie zniewa˚anego przez niewdzi´cznych ludzi.
Wynagradzajcie przewinienia i pocieszajcie swojego Boga”.
Siostra ∑ucja w swojej niezwyk∏ej
ksià˚ce zatytu∏owanej ,,Apele Or´dzia
Fatimskiego”, pisze: ,,Chrystus faktycznie przela∏ swojà Krew za ca∏à ludzkoÊç,
za wszystkich, bez wykluczenia kogokolwiek. Prawdà jest jednak i to, ˚e nie
wszyscy si´ tym przejmujà i nie dbajà
tak˚e o to, by przyjàç w swym ˚yciu Jezusa Chrystusa, t´ cen´ swego wybawienia,
wykluczajàc si´ z w∏asnej woli z faktu
Odkupienia. Jak tu nie myÊleç o tylu ludziach, którzy nie wiedzà o tym lub te˚
nie starajà si´ po prostu ˚ywiç Jego Cia∏em i Krwià? Co z nimi b´dzie?
,,Zaprawd´, zaprawd´, powiadam
wam: Je˚eli nie b´dziecie spo˚ywali Cia∏a Syna Cz∏owieczego i nie b´dziecie pili
Krwi Jego, nie b´dziecie mieli ˚ycia w sobie„(J 6, 53). Oto odpowied˝ jakà daje
nam Jezus Chrystus odnoÊnie tych, którzy nie starajà si´ godnie korzystaç z daru, jaki On sam nam ofiaruje, czyli z Jego
Cia∏a i Krwi, ˚ywych i obecnych w sakramencie Eucharystii. Zamkni´ty w tabernakulach, ofiarowywany na naszych o∏tarzach, nasz Zbawiciel wcià˚ ofiarowuje
si´ Ojcu jako ˚ertwa na odpuszczenie
grzechów ludzkoÊci, z nadziejà, ˚e wiele
osób szlachetnych i wspania∏omyÊlnych
zechce z Nim si´ zjednoczyç, staç si´ jedno z Nim przez udzia∏ w tej samej ofierze,
aby razem z Nim ofiarowywaç siebie samych Ojcu jako ˚ertw´ przeb∏agalnà za
grzechy Êwiata. W ten sposób Chrystus
ofiarowuje si´ Ojcu jako ˚ertwa sama
w sobie i jako ˚ertwa w cz∏onkach swego
Cia∏a Mistycznego, którym jest KoÊció∏.
Takie jest wezwanie or´dzia: ofiarowywaç Trójcy PrzenajÊwi´tszej zas∏ugi
Chrystusa – ˚ertwy w celu zadoÊçuczynienia za grzechy, jakimi jest obra˚ana –
zgodnie z tym, co Anio∏ powiedzia∏ ma∏ym dzieciom, uczàc je modlitwy.
Jakie to sà grzechy? Sà to zniewagi,
Êwi´tokradztwa, oboj´tnoÊç, niewdzi´cznoÊç tych, którzy przyjmujà niegodnie
Jezusa, którzy Go zniewa˚ajà, przeÊladujà, nie znajà albo te˚ znajàc, opuszczajà
Go i nie kochajà. Jest to ozi´b∏oÊç i za-

~ 10 ~
twardzia∏oÊç wielu Judaszów, którzy zasiadajà razem z Nim do sto∏u, aby zaraz
potem Go zdradziç i wydaç, Êciàgajàc
tym samym na siebie wyrok pot´pienia,
czyniàc bezowocnymi dla siebie owoce
Odkupienia dokonanego i ofiarowanego
Ojcu przez Chrystusa. On wcià˚ ofiarowuje si´ Ojcu za nas jako ˚ertwa ofiarna:
cichy i modlàcy si´ w samotnoÊci naszych koÊcio∏ów; zapomniany, zlekcewa˚ony, ˝le traktowany, upokarzany
i biedny, skazany na wi´zienie naszych
tabernakulów. Or´dzie ˚àda od nas tego,
abyÊmy ofiarowywali Trójcy PrzenajÊwi´tszej jako zadoÊçuczynienie za
wszystkie grzechy, jakimi jest Ona obra˚ana, t´ Boskà ˚ertw´ naszych o∏tarzy.
A z naszej strony? Jest to nasza pokorna
modlitwa, sà to nasze niewielkie ofiary,
które winniÊmy jednoczyç z modlitwà
i ofiarà Jezusa Chrystusa i Niepokalanego Serca Maryi, jako zadoÊçuczynienie
za grzechy i za zbawienie naszych sióstr
i braci, którzy zeszli z jedynej prawdziwej drogi, która prowadzi do ˚ycia. Jezus
utajony w NajÊwi´tszym Sakramencie
by∏ dla dzieci fatimskich najwi´kszym
skarbem. Niech i dla nas Jezus w cz´stej
Komunii Êwi´tej, w adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu b´dzie najwi´kszà radoÊcià i mi∏oÊcià. Nieca∏e dwieÊcie metrów od kaplicy objawieƒ w Cova da Iria,
w Fatimie, stoi dzisiaj kaplica sióstr zakonnych, w której odbywa si´ wieczysta
adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu.
G∏ównym celem Zgromadzenia jest wynagradzanie wszystkich zniewag czynionych NajÊwi´tszemu Sercu Pana Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostry
Êlubujà ubóstwo, dziewictwo i pos∏uszeƒstwo oraz ca∏e swoje ˚ycie jako ofiar´ sk∏adanà w duchu wynagradzania.
Drodzy Bracia i Siostry! Âwi´ty ∑ukasz, ewangelista, relacjonuje: „ca∏y t∏um
stara∏ si´ Go dotknàç, poniewa˚ moc wychodzi∏a od Niego i uzdrawia∏a wszystkich” (∑k 6,19). Niektórzy ludzie majà
˚al, ˚e dziÊ nie mogà tak dotknàç Jezusa,
jak uczynili to chorzy, o których czytamy
na kartach Ewangelii. Tak im si´ wydaje.
A przecie˚ prawdà jest, ˚e Pan Jezus pozosta∏ wÊród nas. Aby blask Jego majestatu nie oÊlepi∏ naszych ziemskich oczu,
On ukry∏ si´ pod nik∏ymi postaciami
chleba, ale to jest Jezus ˚ywy i prawdziwy, z cia∏em i duszà, z bóstwem i cz∏owieczeƒstwem, ze swojà mocà, a Jego
moc – to wszechmoc! – i z mi∏oÊcià swojà, która nie zna granic. Mo˚esz Go spotkaç podczas ka˚dej Mszy Êwi´tej, mo-

˚esz Go przyjàç do swojego serca. On nie
utraci∏ swojej uzdrawiajàcej mocy, Jego
mi∏oÊç do nas, ludzi dziÊ ˚yjàcych, nie
uleg∏a os∏abieniu. On wczoraj, dziÊ i na
wieki jest ten sam!
Na sobotnim,, Wieczerniku” w dniu
4 maja br. podesz∏a do zakrystii El˚bieta
z Elblàga. Przekaza∏a swoje Êwiadectwo,
w którym napisa∏a (p. El˚bieta osobiÊcie
z∏o˚y∏a to Êwiadectwo wobec wszystkich
zebranych pielgrzymów tego dnia):
„Mam 45 lat. Od 1990 r. jestem na rencie
inwalidzkiej. Najpierw 8 lat by∏am na II
grupie, a od 3 lat na I grupie. Mia∏am
uszkodzony centralny uk∏ad nerwowy,
uk∏ad piramodowy i zaniki korowo-podkorowe. W 1997 r. mia∏am udar mózgu.
Od trzech lat porusza∏am si´ przy pomocy
dwóch kul, poniewa˚ robi∏ si´ post´pujàcy zanik mi´Êni i bez pomocy kul w ogóle bym nie chodzi∏a. Zdaniem lekarzy ju˚
powinnam siedzieç na wózku. Po raz
pierwszy w Oborach by∏am dnia 6 kwietnia 2002 r. Gdy dowiedzia∏am si´, ˚e
mam jechaç na pielgrzymk´ do Matki Boskiej Bolesnej bardzo si´ ucieszy∏am i ca∏y czas czu∏am, ˚e coÊ si´ zmieni w moim
˚yciu. Zapragn´∏am ˚eby zrobiç sobie
spowied˝ generalnà z ca∏ego ˚ycia. Wi´c
si´ przygotowa∏am dok∏adnie i przystàpi∏am do sakramentu pojednania. Po adoracji Pana Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie by∏o b∏ogos∏awieƒstwo Eucharystyczne. Jak tylko Pan Jezus w NajÊwi´tszym Sakramencie przeszed∏ ko∏o mnie
odczu∏am pokój w sercu, lekkoÊç i radoÊç,
nast´pnie ból w udzie, za moment w biodrze. Po chwili ból przeniós∏ si´ do g∏owy
i poczu∏am jak p∏yn, który utworzy∏ si´ po
udarze mózgu sp∏ywa mi z g∏owy i odblokowuje wszystko to, co blokowa∏o mój
ca∏y uk∏ad nerwowy. Mi´Ênie w nodze zacz´∏y si´ z powrotem odbudowywaç. Ju˚
podczas Mszy Êwi´tej, sprawowanej po
Adoracji, wsta∏am sama i mog∏am staç nie
podpierajàc si´. Przyj´∏am te˚ szkaplerz
Matki Bo˚ej. Obecnie odczuwam przez
ca∏y czas, jak moje cia∏o wraca ca∏kiem
do zdrowia. To wszystko uczyni∏ mi Pan
Jezus, który mnie uzdrowi∏ na duszy i na
ciele, i uzdrawia ca∏y czas. On ˚yje! On
mnie kocha! Jezu ukochany. Bàd˝ pochwalony! Bàd˝ wywy˚szony! Kocham
Ci´ Jezu! Tylko Ty jesteÊ moim Królem,
moim Panem, moim Bogiem! Tobie oddaj´ ca∏à siebie, Ty mnie prowad˝.
Chwa∏a Panu!”.
Drodzy Bracia i Siostry!
Niech to pi´kne Êwiadectwo uzdrawiajàcej mocy NajÊwi´tszej Eucharystii

umocni naszà wiar´ w prawdziwà i rzeczywistà obecnoÊç zmartwychwsta∏ego
Jezusa w tym Sakramencie Jego Mi∏oÊci.
Najmilsi! Adorujmy naszego Pana!
Uwielbiajmy Go i wynagradzajmy!.
Amen (cdn.)

Z wolnym sercem
Otwarcie II Domu Wspólnoty Cenacolo im. Jana Paw∏a II w Krzy˚owicach cd.
Homilia ks. Zbyszka
Jak czyta∏em t´ Ewangeli´ dzi´kowa∏em Chrystusowi, ˚e w ten dzieƒ dzisiejszy mo˚emy kontemplowaç t´ scen´, scen´ powo∏ania Mateusza, który sta∏ si´
uczniem Chrystusa i Ewangelistà. Mateusz uzale˚niony od swojego zaj´cia, którym by∏a komora celna i na pewno cz∏owiek bardzo bogaty. A czegoÊ mu jednak
brakowa∏o? By∏ zapewne rozczarowany,
skoro tak szybko, gdy spotka∏ mistrza
z Nazaretu, wsta∏, pozostawi∏ wszystko
i zaczà∏ Go naÊladowaç. To jest jedna
z najpi´kniejszych scen, kiedy cz∏owiek
ma takie wielkie zaufanie, ˚e potrafi pozostawiç wszystko, mimo, ˚e wiele rzeczy
mu potrzeba. Byç mo˚e zdawa∏o mu si´,
˚e jego ˚ycie jest niemo˚liwe bez pieni´dzy, bez zaj´cia. Ta scena pi´knie komponuje si´ z naszym ˚yciem. Gdy nam czegoÊ w pewnym momencie zaczyna brakowaç widzimy, ˚e nasze ˚ycie jest zale˚ne
od wielu rzeczy; od pracy, pieni´dzy, mo˚e te˚ uzale˚niç si´ od u˚ywek, alkoholu,
narkotyków. Ale jest coÊ w nas, coÊ co nosi∏ w sercu Mateusz: t´sknota za wielkoÊcià i za czynieniem rzeczy z sercem wolnym. To te˚ mo˚e si´ w naszym ˚yciu
zdarzyç, ˚e przyjdzie Jezus i b´dziemy
mieli t´ odwag´, by pozostawiç dla Niego
wszystko i zaczàç Go naÊladowaç, bo
Chrystus nie patrzy na to co robimy, a patrzy na nasze serce. I je˚eli widzi, ˚e jest
ono gotowe to powo∏uje do tego, aby
pójÊç za Nim, by Go naÊladowaç. Nie patrzy na naszà pobo˚noÊç, iloÊç ofiar które
uczyniliÊmy, ale patrzy ile w∏o˚yliÊmy
w to mi∏oÊci. Bo jak mówi: Chc´ raczej
mi∏osierdzia ni˚ ofiary. B´dàc teraz we
Wspólnocie przez te 9 miesi´cy, mog∏em
spotkaç wielu Mateuszy, których Chrystus powo∏a∏ do naÊladowania. Nie patrzy∏
na to kim sà, ale mo˚e wejrza∏ na ten wielki smutek i t´ wielkà t´sknot´, którà nosili w sercu. I potrafili si´ odnale˝ç poprzez
naszà Wspólnot´. Bo Chrystus tak˚e i dziÊ
powo∏uje poprzez ró˚nych ludzi. Wybra∏
tà naszà Wspólnot´ Cenacolo i wielu Mateuszy mog∏o us∏yszeç te s∏owa: pójd˝ za
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mnà, naÊladuj mnie. Na pewno nie by∏o
∏atwo. Wiem, ˚e nie jest ∏atwo pozostawiç
to wszystko, co nas przywiàzuje do naszego ˚ycia. Te wszystkie ró˚ne rzeczy, bez
których nam si´ wydaje, ˚e nasze ˚ycie
jest niemo˚liwe. Jednak, gdy jest odwaga
w sercu to mo˚na byç przygotowanym na
wiele cudów, które na pewno b´dà si´
zdarzaç. Przez te 9 miesi´cy mog∏em byç
Êwiadkiem wielu cudów i tych wielkich
przemian, które Chrystus dotykajàc serce
cz∏owieka przemienia. Dzisiaj tak˚e
Chrystus w tej Eucharystii do nas przychodzi i mówi do nas, abyÊmy Go naÊladowali. Nie w rzeczach wielkich, ale
w tych drobnych gestach mi∏oÊci rozsiewanej wokó∏ nas. Na pewno one kiedyÊ
do nas powrócà. Ale szczególnie starajmy
si´ byç wra˚liwi na tych, którzy potrzebujà tego uzdrowienia, gdy sami doÊwiadczyliÊmy Bo˚ej Mi∏oÊci, doÊwiadczyliÊmy obecnoÊci Chrystusa w naszych rodzinach, gdy pochyli∏ si´ nad tym, który
najbardziej potrzebowa∏ pomocy. Musimy staç si´ Êwiadkami tego wszystkiego,
co Chrystus zmieni∏ w naszym ˚yciu, co
zmieni∏ w naszych bliskich i musimy iÊç
g∏osiç mi∏osierdzie wobec wszystkich,
którzy byç mo˚e ˚yjà jeszcze w ciemnoÊci
grzechu, którzy potrzebujà tej odrobiny
Êwiat∏a. Amen.
********
Czytelników i osoby zainteresowane
tematem przyj´cia do Wspólnoty informujemy, ˚e kolokwia (rozmowy wst´pne) prowadzone sà w Domu Prowincjalnym Sióstr S∏u˚ebniczek NMP, ul. Panewnicka 63, 40-760 Katowice – Ligota,
(Panewniki – naprzeciw Bazyliki oo.
Franciszkanów), tel: 032/252-54-93,
o godz. 8.30 oraz przy katedrze w Koszalinie w soboty o godz. 8.00 i 10.00.
Adresy Domów: Dom Maryi Niepokalanej – Wspólnota Cenacolo, Giezkowo 1, 76-024 Âwieszyno tel. 094/318-3938, Dom Jana Paw∏a II – Wspólnota
Cenacolo, ul. gen. Bema 110, 44-268 Jastrz´bie Zdrój, tel. 032/472-36-64.

Kàcik wydawniczy
O. Slavko Barbariç O.
Slavko Barbariç

Ró˚aniec
na Podbrdo
kaseta audio, 60 min

Witam wszystkich. JesteÊmy tutaj
na wzgórzu, które nazywamy wzgórzem objawieƒ. Na tym wzgórzu
wszystko si´ rozpocz´∏o. WczeÊniej
rozpocz´liÊmy ten dzisiejszy dzieƒ -wyszliÊmy. Tego poranka pragniemy modliç si´ w intencjach Matki Bo˚ej.
W jednym z or´dzi Matka Bo˚a powiedzia∏a: wszyscy jesteÊcie bardzo wa˚ni.
W ostatnim or´dziu mówi: dzi´kuj´
wam i b∏ogos∏awi´ was moim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem i zanosz´
was przed mojego Syna Jezusa. To sà
Jej intencje, które zawsze zwracajà si´
do nas. KtoÊ mnie kiedyÊ zapyta∏: co ja
teraz zrobi´, Maryja mnie prosi, abym
modli∏ si´ w Jej intencjach, a ja przywioz∏em tutaj tyle swoich intencji i tak
wielu ludzi powierzy∏o mi swoje. I co
mam teraz zrobiç. Powiedzia∏em: nie
bój si´. Wszystkie intencje dzieci sà intencjà matki. Ale nie wszystkie intencje
matki sà intencjami dziecka. A wi´c
tym razem powierz Jej swoje intencje
i bàd˝ pewny, ˚e twoje intencje znajdà
si´ w pewnych r´kach.
Wprowadzenie
W jednym z pierwszych or´dzi MB
powiedzia∏a: przysz∏am, aby wam powiedzieç, ˚e Bóg istnieje. Wierz´, ˚e
pierwszà modlitwà, którà si´ modli∏a by∏o: Wierz´ w Boga Ojca i 7 Ojcze nasz.
Nie przez przypadek rozpocz´∏a od Wierz´. Wszystko rozpoczyna si´ w tym
momencie, kiedy mog´ powiedzieç: ja
wierz´. Wierz´ po ∏acinie sk∏ada si´
z dwóch wyrazów i oznacza: daç serce.
Tyle razy odmawialiÊmy Wierz´ w Boga, ale nie wk∏adajàc w to serca. Tego
poranka pragniemy odmówiç Wierz´
w Boga tak jak Maryja nas uczy: sercem. Rozpocz´cie, ponowne podj´cie
decyzji, aby wierzyç. Wierz´ w Boga...
Tajemnica: „Zwiastowanie”
Panie, dzi´kujemy Ci za plan, który Ty
mia∏eÊ wzgl´dem Maryi. Maryjo dzi´kujemy Ci za to, ˚e odpowiedzia∏aÊ: Panie,
oto s∏u˚ebnica Twoja, niech si´ stanie wg
Twego S∏owa. Dzi´kujemy Ci, za Twojà
intencj´, ˚e chcesz, aby wszyscy otworzyli serca. Dzisiejszego poranka przy tej
tajemnicy pragniemy przedstawiç i powierzyç Ci wszystkie Twoje intencje.
Wszystkie serca, które Ty pragniesz, aby
si´ otworzy∏y
Tajemnica: „Narodzenie Pana Jezusa”
W noc Betlejemskà anio∏y Êpiewa∏y:
chwa∏a Bogu na wysokoÊci. A pokój ludziom dobrej woli na ziemi. Oto inten-

cja Pana, ˚ebyÊmy si´ stali lud˝mi dobrej woli uwielbiajàc Go, który jest naszym Ojcem. Matka Bo˚a przysz∏a w tej
samej intencji. Ona uczy nas modliç si´,
abyÊmy stali si´ lud˝mi pokoju dla pokoju. Jej intencjà jest, abyÊmy si´ stali
Êwiadkami tego pokoju. Módlmy si´ za
Ojca Âwi´tego, wszystkich biskupów,
kap∏anów, misjonarzy, oraz wszystkich
odpowiedzialnych za Êwiat.
Tajemnica: „D˝wiganie Krzy˚a”
Dzi´kujemy Jezu, ˚e z mi∏oÊci nios∏eÊ
swój krzy˚ dla nas. Maryja przez or´dzie dla Ivanki teraz w rocznic´ objawieƒ wzywa nas, abyÊmy si´ modlili nie
tylko za chorych, ale za rodziny, w których chorzy si´ znajdujà. A wi´c myÊli
o rodzicach, którzy majà chore dzieci,
myÊli i o dzieciach, które majà chorych
rodziców, myÊli o rodzinach, gdzie sà
starsze osoby, chore, sparali˚owane,
niepe∏nosprawne. Intencjà Maryi na
pewno jest, aby ka˚dy proboszcz kocha∏
swojà parafi´, kocha∏ swoich parafian.
Przedstawmy naszych chorych i rodziny, w których sà chorzy, aby wszystkie
cierpienia zosta∏y zamienione w dobro.
********
Redakcja Echa w∏oskiego wyda∏a w postaci jednego tomu
zbiór pierwszych 100.
numerów
„Echa”.
W Êlad za nià równie˚
edycja polska „przymierza” si´ do opracowania podobnego tomu, który b´dzie zawiera∏ numery archiwalne, poczàwszy
od pierwszego. Aby podjàç si´ takiego
wydania, potrzebujemy informacji, czy
na takà pozycj´ jest zapotrzebowanie.
Dlatego wszyscy Czytelnicy, którzy
chcieliby mieç zbiór „Echa” proszeni sà
o przys∏anie zamówienia do Redakcji
podajàc swoje dane. Przedstawiamy
ok∏adk´ wydania w∏oskiego.

Od Redakcji
Baranek Ofiarny
W dniach od 28 sierpnia do 1 wrzeÊnia w Medziugorju odby∏o si´ spotkanie
wszystkich Redakcji „Echa” zorganizowane przez nast´pczyni´ don Angelo
Mutti – siostr´ Stefani´ Consoli, cz∏onka
Wspólnoty „˚ertw Mi∏oÊci”. Przybyli
reprezentanci 10 redakcji.
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ObecnoÊç na spotkaniu, które by∏o
przeprowadzone w formie rekolekcji
prowadzonych przez o. Tomislava Vlasica by∏a b∏ogos∏awieƒstwem. Jak dobrze
jest przebywaç wÊród ludzi, którzy podobnie czujà, myÊlà i post´pujà. Jestem
wÊród bliskich, ˚yczliwych mi osób, które widz´ po raz pierwszy w ˚yciu. Ale
jest KtoÊ, kto nas wszystkich ∏àczy – to
Maryja, Matka Boga, której ca∏y obiekt,
w którym przebywamy zosta∏ poÊwi´cony. Tak, wi´c jesteÊmy w Domu Matki.
Ciep∏o bijàce z ludzkich serc wype∏nia
ca∏y budynek. Ca∏y kompleks zosta∏ tak
zaprojektowany, ˚e z lotu ptaka widaç,
jakby Matka Bo˚a trzyma∏a Dzieciàtko
Jezus na r´ce. W tym r´ku jest dom postawiony w kszta∏cie krzy˚a. Cz´Êç domu zajmuje koÊció∏ pod wezwaniem
Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Do tego koÊcio∏a prowadzi droga, tunel z amfiteatru,
gdzie centralnie usytuowany jest o∏tarz,
który reprezentuje Chrystusa Baranka
Bo˚ego, trzeba przejÊç przez bram´,
w której b´dzie usytuowana taka sama figura Baranka, gdy˚ do Boga Ojca mo˚emy dotrzeç tylko dzi´ki Barankowi. Z o∏tarza z Baranka Zabitego, b´dzie wychodzi∏a woda i krew dochodzàc do fontanny, która oznacza chrzcielnic´. Okràg reprezentuje nowe stworzenie, nowy Êwiat
(prace wykoƒczeniowe trwajà).
Wspólnota, która tu przebywa zosta∏a za∏o˚ona przez ojca Tomislava
Vlasica (proboszcza parafii Medziugorja po aresztowaniu ojca Jozo). Wspólnota ta nazywa si´ „Maryjo Królowo
Pokoju, jesteÊmy ca∏kowicie oddani Tobie”. W tym ruchu znajdujà si´ osoby
konsekrowane i Êwieccy. Sà to ludzie,
którzy oddali swoje ˚ycie Jezusowi –
ofiarujà si´ Barankowi poprzez Matk´

Bo˚à, jako ˚ertwy mi∏oÊci. Mi∏osierdzie
Bo˚e jest nieskoƒczone, ale rozchodzi
si´ na ludzkoÊç poprzez tych ludzi, którzy chcà byç narz´dziami tego mi∏osierdzia. Ofiarujà swoje problemy, rany,
trudnoÊci, wszystkie cierpienia Barankowi Bo˚emu, aby zosta∏y przemienione w strumienie mi∏osierdzia. Taka
ofiara, oddanie ˚ycia w wolnoÊci Jezusowi oznacza ju˚ ˚ycie przemienione
i to przemienia ˚ycie. Oddanie cierpieƒ
i krzy˚y Barankowi jest ˝ród∏em radoÊci. Mi∏osierdzie Bo˚e rodzi si´ poprzez
ka˚dego i w ka˚dym z nas. I w taki sposób Wspólnota chce s∏u˚yç Bogu poprzez Matk´ Bo˚à. Wierzà w to, ˚e Maryja objawia si´ w Medziugorju, ˚eby
przyprowadziç ludzkoÊç, by nale˚a∏a do
Boga, a nie do Êwiata. Maryja wzywa
i prosi – a Ty odpowiedz. Podobnie i my
mo˚emy ofiarowywaç swoje cierpienie
Bogu. Jezus mówi – „b∏ogos∏awieni
przeÊladowani”. Mog´ uczestniczyç
w ˚yciu Chrystusa. Gdy przychodzi
cierpienie, powiedz:,, Jednocz´ si´ z Tobà Bo˚e, chc´ uczestniczyç w Twoim bólu, aby ratowaç Êwiat. Pragn´ tym cierpieniem pomóc ratowaç Ci dusze. Ofiaruj´ Ci to wszystko, co prze˚ywam”. ˙ycie ofiarowane Bogu oznacza proste
dojÊcie do Boga i wszystkie przeszkody, trudnoÊci, cierpienia nie b´dà w stanie nas oddzieliç od Boga. To nasza logika, nasze uczucia prowokujà wojny
i nieszcz´Êcia. Cierpienia dzielà nas od
Chrystusa, gdy ich nie ∏àczymy z Jego
cierpieniami. Poniewa˚ kiedy przychodzà trudnoÊci, wtedy si´ buntujemy.
Spotkanie-rekolekcje zosta∏y w szczególny sposób zaplanowane, abyÊmy mogli prze˚yç Triduum Paschalne i wspólnie
wyjÊç na Kri˚evac (by∏a ulewa jak przys∏owiowy potop) i Podbrdo. Podczas tych
wszystkich spotkaƒ, mszy Êwi´tych i modlitw polecaliÊmy wszystkich Drogich
Czytelników, aby ∏aski i b∏ogos∏awieƒstwo, które my otrzymujemy by∏y równie˚ i waszym udzia∏em, za naszym poÊrednictwem.
Gra˚yna i Ewa

GoÊcie w Polsce
W dniach od 4-6 listopada 2002r. goÊciç b´dziemy w Polsce Jakova Čolo razem z o. Pietro Zorza.
Trasa pobytu
4. listopada – ponied. – Zielona Góra
– godz 16.00 – parafia pw. Êw. Józefa,
ul. Prosta 47, tel. 068/3264737,
068/4533803, 4533802
5 listopada – wtorek – Warszawa
– godz. 16.00 – parafia pw. Êw. Józefa,
ul. Deotymy 41, tel. 0/22–837 22 89
6 listopada – Êroda – Stoczek i Siedlce
– godz. 11.30 – kaplica Êw. Antoniego,
Stoczek Lubelski, 083/3515022,
spotkanie z rodzinami osób
poszkodowanych w wypadku
na W´grzech
– godz. 16.00 – parafia pw. Êw. Józefa,
ul. Soko∏owska 124,
Siedlce, tel. 025/6321812, 6320223,
Program b´dzie prowadzony na
wzór wieczornego nabo˚eƒstwa w Medziugorju; rozpocz´cie ró˚aƒcem Êw.,
konferencje i homilia o. Pietro Zorza,
Êwiadectwo Jakova Čolo, Msza Êw.
Gospodarze proszà o wczeÊniejsze
zg∏aszanie grup autokarowych. Po spotkaniach b´dà rozprowadzane materia∏y zwiàzane z Medziugorjem takie jak:
ksià˚ki, kasety audio i video, obrazki
25 pa˝dziernika w Bara˚u na Ukrainie, sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw.
w intencji Czytelników, Ofiarodawców,
Wspó∏pracowników i „Dzie∏a” Echa Maryi Królowej Pokoju.
Pielgrzymki do Medziugorja:
17 – 24.11.02r. i 28.12.02r. – 04.01.03r.
– zg∏oszenia tel. 012/658-13-88
20 – 27.11.02 – zg∏oszenia
tel. 033/877-38-24
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: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar

