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Or´dzie z 25 stycznia 2003r.
Drogie dzieci!
Tym or´dziem ponownie wzywam was do modlitwy o pokój.
Szczególnie teraz, kiedy wyst´puje
kryzys pokoju, wy bàd˝cie tymi,
którzy modlà si´ i Êwiadczà o pokoju. To wy, kochane dzieci, bàd˝cie
pokojem w tym niespokojnym
Êwiecie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Or´dzie z 2 stycznia 2003r.
dla Mirjany
Drogie dzieci, jak Matka swoje
dzieci wzywa∏am was a wy odpowiedzieliÊcie mi. Pozwólcie mi wype∏niç wasze serca mi∏oÊcià, którà
b´dziecie mogli darzyç innych bez
˚adnych zastrze˚eƒ. W ten sposób,
najlepszy ze wszystkich, pomo˚ecie
mi w mojej misji nawrócenia moich biednych dzieci, które nie pozna∏y mi∏oÊci Bo˚ej i mi∏oÊci mojego Syna Jezusa. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Módlcie si´ o pokój
NajÊwi´tsza Maryja Panna ponownie
wzywa swe dzieci, które chcà Jej s∏uchaç
i odpowiedzieç na matczyny g∏os, g∏os
pokoju. Wezwanie jest skierowane w mi∏oÊci, wolnoÊci przyj´cia go. W g∏osie
Matki nie s∏ychaç zastraszajàcego tonu,
gro˝by, pesymizmu, l´ku czy paniki. Jej
s∏owa pochodzà z serca uspokojonego
w Bogu. Ona dobrze widzi stan w jakim
znajduje si´ Êwiat ale nie rozpacza z tego
powodu. Dostrzega dobro i kryzys na
Êwiecie, w cz∏owieku, rodzinie, wÊród
m∏odzie˚y i starszych. Bowiem Ona równoczeÊnie dostrzega mo˚liwoÊç, by ten
cz∏owiek mia∏ pokój i aby dawa∏ Êwiadectwo pokoju, który Ona nam daruje i do
którego nas wzywa. Matka Maryja chce
nas prowadziç do doÊwiadczenia pokoju,
który pochodzi z zawierzenia Bogu i ufnoÊci w Nim pok∏adanej. O tym pisa∏ ju˚
psalmista: „Panie, moje serce si´ nie
pyszni i oczy moje nie sà wynios∏e. Nie goni´ za tym, co wielkie, albo co przerasta
moje si∏y. Przeciwnie: wprowadzi∏em
∏ad i spokój do mojej duszy. Jak niemowl´
u swej matki, jak niemowl´ – tak we mnie
jest moja dusza. Izraelu, z∏ó˚ w Panu nadziej´ odtàd i a˚ na wieki!” (Ps 131).
Musimy rozwijaç i çwiczyç si´ w zaufaniu Wszechmogàcemu, który pragnie nam daç takie doÊwiadczenie. Takie
doÊwiadczenie ufnoÊci i pokoju jest skarbem, którym si´ ˚yje i którym obdarowuje si´ innych. Wierz´, ˚e ka˚dy z nas
spotka∏ si´ z osobà agresywnà, ale
i z osobà spokojnego serca. Od agresywnych uciekamy, unikamy ich, bo zagra-
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Niech Maryja pomo˚e nam odkryç
prawdziwe oblicze Jezusa,
Ksi´cia Pokoju.
˚ajà naszemu pokojowi wprowadzajàc
niepokój. Spotkanie jednak z osobà spokojnego serca, z osobà, która nie ura˚a,
nie przeklina, nie atakuje, nie nienawidzi
uszlachetnia nas samych. Czujemy, ˚e
z tego spotkania przyjmujemy czàstk´
pokoju drugiej osoby. Niepokój i napi´cia sà wynikiem braku zaufania, który
powoduje uczucie zagro˚enia. Ladislaus
Boros powiedzia∏: „Prawdziwe chrzeÊcijaƒstwo zna∏o niegdyÊ moc spokoju,
Êwi´ty charakter i moc oddania. Gdzie
Êwiadkowie dr˚àc z bólu cierpienia jednak trwali nie buntujàc si´ przeciwko komukolwiek ani nie plamiàc swego cierpienia nienawiÊcià czy pragnieniem zemsty lub pró˚noÊci, to na Êwiat wst´powa∏a jakaÊ nowa si∏a. Jest wielkim szcz´Êciem spotkaç naprawd´ dobrà osob´.
Ona mo˚e opiecz´towaç ca∏e ˚ycie”.
Sà to owoce wiary, zaufania i Ducha
Bo˚ego, które On nam daje. Wiara daje
naszemu ˚yciu pokój i uspokojenie. Wierzyç komuÊ, to znaczy mieç mo˚liwoÊç
poznania tej osoby. Je˚eli komuÊ nie wierz´, to nie mog´ poznaç go, bo jestem na
niego zamkni´ty. Tak jest równie˚ w odniesieniu do Boga. JeÊli nie wierz´ Jezu-

sowi, o tym, co mówi mi Ewangelia nigdy
nie b´d´ móg∏ doÊwiadczyç tego, co On
obiecuje mi przez swoje S∏owo.
Or´dzia Matki Bo˚ej, tak jak i Ewangelia mogà wyglàdaç na dalekie, idealne
i niemo˚liwe do realizacji w ˚yciu codziennym. To or´dzie Matki Bo˚ej przypomina mi o s∏owach Jezusa: „Bàd˝cie
doskonali jak Ojciec wasz, doskona∏y jest
w Niebie”. Na pierwszy rzut oka jest to
prawie niemo˚liwe wymaganie. Ewangelia naprawd´ wymaga od cz∏owieka to, co
jest niemo˚liwe do osiàgni´cia przy u˚yciu ludzkich si∏. Ta niemo˚liwoÊç realizowania wezwaƒ Ewangelii powinna nas
sk∏oniç do tego, byÊmy nie polegali na sobie, ale na Bogu, gdy˚ dopiero wtedy b´dziemy mieli pokój. Je˚eli spróbujemy,
aby te wymogi zrealizowaç przy u˚yciu
w∏asnych si∏ poniesiemy pora˚k´, b´dziemy sfrustrowani. Musimy we w∏aÊciwy
sposób zrozumieç Ewangeli´. Tak, jak
powiedzia∏ Êw. Jan: „Albowiem mi∏oÊç
wzgl´dem Boga polega na spe∏nianiu Jego przykazaƒ, a przykazania Jego nie sà
ci´˚kie” (1 J 5, 3). Znajd˝my oparcie
w Bogu. Niech On stanie si´ wa˚niejszy
od nas samych. Pozwólmy Mu, aby przejà∏ inicjatyw´ w naszym ˚yciu, bo wa˚niejsze jest to, co On czyni w naszym ˚yciu, od tego co sami robimy. Pozwólmy,
aby dotkn´∏a nas Jego mi∏oÊç, aby Jego
pokój móg∏ zagoÊciç w naszym ˚yciu, s∏owach, spotkaniach i czynach.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rosarium Virginis Mariae
List Apostolski o ró˚aƒcu Êwi´tym c.d.

Kontemplowaç Chrystusa
z Maryjà
Oblicze jaÊniejàce jak s∏oƒce
„Przemieni∏ si´ wobec nich: twarz
Jego zajaÊnia∏a jak s∏oƒce” (Mt 17, 2).
Ewangelicznà scen´ przemienienia
Chrystusa, w której trzej aposto∏owie,
Piotr, Jakub i Jan, zdajà si´ jakby porwani pi´knem Odkupiciela, mo˚na
przyjàç za ikon´ chrzeÊcijaƒskiej kontemplacji. Utkwiç wzrok w Chrystusowym obliczu, rozpoznaç Jego tajemnic´ w zwyczajnej, bolesnej drodze Jego
cz∏owieczeƒstwa, a˚ ujrzy si´ Boski
blask, objawiony ostatecznie w Zmartwychwsta∏ym, zasiadajàcym w chwale
po prawicy Ojca, to zadanie ka˚dego
ucznia Chrystusa, a zatem i nasze zadanie. Kontemplujàc to oblicze, otwieramy si´ na przyj´cie tajemnicy ˚ycia
Trójcy PrzenajÊwi´tszej, by doznawaç
wcià˚ na nowo mi∏oÊci Ojca i cieszyç
si´ radoÊcià Ducha Âwi´tego. W ten
sposób urzeczywistniajà si´ równie˚
dla nas s∏owa Êw. Paw∏a: „wpatrujemy
si´ w jasnoÊç Paƒskà jakby w zwierciadle; za sprawà Ducha Paƒskiego, coraz
bardziej jaÊniejàc, upodabniamy si´ do
Jego obrazu” (2 Kor 3, 18).
Maryja wzorem kontemplacji
Maryja jest niedoÊcignionym wzorem
kontemplacji Chrystusa. Oblicze Syna
nale˚y do Niej ze szczególnego tytu∏u.
To w jej ∏onie ukszta∏towa∏o si´, bioràc
od Niej równie˚ ludzkie podobieƒstwo,
które wskazuje na jeszcze wi´kszà
z pewnoÊcià bliskoÊç duchowà. Nikt nie
oddawa∏ si´ równie pilnie kontemplowaniu Chrystusowego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej Serca skupi∏y si´ w jakiÊ
sposób na Nim ju˚ w chwili Zwiastowania, gdy Go pocz´∏a za sprawà Ducha
Âwi´tego; w nast´pnych miesiàcach zacz´∏a odczuwaç Jego obecnoÊç i domyÊlaç si´ Jego rysów. Kiedy wreszcie wyda∏a Go na Êwiat w Betlejem, równie˚
Jej oczy cielesne spoglàda∏y czule na
oblicze Syna, którego „owin´∏a w pieluszki i po∏o˚y∏a w ˚∏obie” (∑k 2, 7).
Odtàd Jej spojrzenie, zawsze pe∏ne
adorujàcego zadziwienia, ju˚ nigdy si´

od Niego nie odwróci. Czasem b´dzie
spojrzeniem pytajàcym, jak po Jego zagini´ciu w Êwiàtyni: „Synu, czemuÊ
nam to uczyni∏?” (∑k 2, 48); b´dzie to
zarazem zawsze spojrzenie przenikliwe, zdolne do czytania w g∏´bi duszy
Jezusa, a˚ do pojmowania Jego ukrytych uczuç i odgadywania Jego decyzji,
tak jak w Kanie (por. J2, 5). Kiedy indziej b´dzie spojrzeniem pe∏nym bólu,
zw∏aszcza pod krzy˚em, gdzie b´dzie
to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie
„rodzàcej”, skoro Maryja nie ograniczy
si´ tylko do wspó∏udzia∏u w m´ce
i Êmierci Jednorodzonego, ale przyjmie
nowego syna powierzonego Jej w osobie umi∏owanego ucznia (por. J 19, 2627). W wielkanocny poranek b´dzie to
spojrzenie rozpromienione radoÊcià
Zmartwychwstania, a wreszcie w dniu
Pi´çdziesiàtnicy spojrzenie rozpalone
wylaniem Ducha (por. Dz1,14).

dabnia si´ do cia∏a bez duszy i zachodzi
niebezpieczeƒstwo, ˚e odmawianie stanie si´ bezmyÊlnym powtarzaniem formu∏, oraz ˚e b´dzie w sprzecznoÊci
z upomnieniem Chrystusa, który powiedzia∏: „Na modlitwie nie bàd˝cie gadatliwi jak poganie. Oni myÊlà, ˚e przez
wzglàd na swe wielomówstwo b´dà
wys∏uchani” (Mt 6, 7). Ró˚aniec bowiem z natury swej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlàcy si´
∏atwiej odda∏ si´ kontemplacji tajemnic
˚ycia Chrystusa, rozwa˚anych jakby
sercem Tej, która ze wszystkich by∏a
najbli˚sza Panu, i by otwarte zosta∏y
niezg∏´bione tych tajemnic bogactwa „.
Warto zatrzymaç si´ nad tà g∏´bokà
myÊlà Paw∏a VI, by wy∏oniç pewne wymiary ró˚aƒca, które lepiej okreÊlajà
w∏aÊciwy mu charakter kontemplacji
chrystologicznej.

Wspomnienia Maryi
Maryja ˚yje z oczyma zwróconymi na
Chrystusa i skarbi sobie ka˚de Jego s∏owo: „Zachowywa∏a wszystkie te sprawy
i rozwa˚a∏a je w swoim sercu” (∑k 2,
19; por. 2, 51). Wspomnienia o Jezusie,
wyryte w Jej duszy, towarzyszy∏y Jej
w ka˚dej okolicznoÊci, sprawiajàc, ˚e
powraca∏a myÊlà do ró˚nych chwil swego ˚ycia obok Syna. To te wspomnienia
stanowi∏y niejako „ró˚aniec”, który Ona
sama nieustannie odmawia∏a w dniach
swego ziemskiego ˚ycia.
I równie˚ teraz, wÊród radosnych
Êpiewów niebieskiego Jeruzalem, motywy, dla których sk∏ada Bogu dzi´ki
i oddaje Mu chwa∏´, pozostajà te same.
To one stanowià inspiracj´ dla Jej macierzyƒskiej troski o KoÊció∏ pielgrzymujàcy, w którym nadal, jako g∏osicielka Ewangelii, rozwija wàtek swego
„opowiadania”. Maryja stale przypomina wiernym „tajemnice” swego Syna,
pragnàc, by je kontemplowano, i by
dzi´ki temu mog∏y wydaç z siebie ca∏à
swà zbawczà moc. Odmawiajàc ró˚aniec, wspólnota chrzeÊcijaƒska wnika
w spojrzenie Maryi i ˚yje Jej wspomnieniami.

Wspominanie Chrystusa z Maryjà
Kontemplowaç z Maryjà to przede
wszystkim wspominaç. Nale˚y jednak
rozumieç to s∏owo w biblijnym znaczeniu pami´ci (zakar), która aktualizuje
dzie∏a dokonane przez Boga w historii
zbawienia. Biblia jest opisem zbawczych wydarzeƒ, które majà swój punkt
kulminacyjny w samym Chrystusie.
Wydarzenia te nie nale˚à tylko do
„wczoraj”; sà tak˚e „dniem dzisiejszym” zbawienia. Aktualizacja ta urzeczywistnia si´ w szczególny sposób
w liturgii: to, czego Bóg dokona∏ przed
wiekami, nie dotyczy jedynie bezpoÊrednich Êwiadków tych wydarzeƒ, ale
swym darem ∏aski dosi´ga ludzi
wszystkich czasów. Dotyczy to w pewien sposób tak˚e ka˚dej innej praktyki pobo˚nej zbli˚ajàcej nas do tych wydarzeƒ: „wspominaç je” w postawie
wiary i mi∏oÊci oznacza otwieraç si´ na
∏ask´, jakà Chrystus uzyska∏ dla nas
przez swe tajemnice ˚ycia, Êmierci
i zmartwychwstania.
Dlatego, jeÊli raz jeszcze za Soborem
Watykaƒskim II nale˚y potwierdziç, ˚e
liturgia jako sprawowanie kap∏aƒskiego
urz´du Chrystusa i jako kult publiczny
„jest szczytem, do którego zmierza
dzia∏alnoÊç KoÊcio∏a, i zarazem jest
˝ród∏em, z którego wyp∏ywa ca∏a jego
moc”, to trzeba tak˚e przypomnieç, ˚e
„˚ycie duchowe nie ogranicza si´ do
udzia∏u w samej liturgii. Choç bowiem
chrzeÊcijanin powo∏any jest do wspólnej modlitwy, powinien tak˚e wejÊç do

Ró˚aniec modlitwà kontemplacyjnà
Ró˚aniec, w∏aÊnie wychodzàc z doÊwiadczenia Maryi, jest modlitwà wyra˝nie kontemplacyjnà. Pozbawiony tego wymiaru, okaza∏by si´ wyzuty ze
swej natury, jak podkreÊla∏ Pawe∏ VI:
„JeÊli brak kontemplacji, ró˚aniec upo-
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swego mieszkania i w ukryciu modliç
si´ do Ojca (por. Mt 6, 6), a nawet, jak
uczy Aposto∏, winien modliç si´ nieustannie (por. 1 Tes 5, 17)”. Ró˚aniec
ze swà specyfikà przynale˚y do tej
urozmaiconej scenerii modlitwy „nieustannej”, a jeÊli liturgia, jako dzia∏anie
Chrystusa i KoÊcio∏a, jest zbawczym
dzia∏aniem w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu, to ró˚aniec, jako „medytacja”
o Chrystusie z Maryjà, jest zbawiennà
kontemplacjà. Zag∏´bianie si´, tajemnica po tajemnicy, w ˚ycie Odkupiciela
sprawia bowiem, ˚e to, co On zdzia∏a∏,
a liturgia aktualizuje, zostaje dog∏´bnie
przyswojone i kszta∏tuje egzystencj´.
(cdn)
***
Wraz ze zgromadzonymi w Medziugorju tysiàcami m∏odych ludzi o. Daniel Ange wytyczy∏ szlak, powiedzielibyÊmy „galaktyczny”, który pomaga
okreÊliç charakterystyczne cechy KoÊcio∏a. Francuski zakonnik przedstawi∏
znaczenie dwunastu jaÊniejàcych
gwiazd tworzàcych koron´ Maryi, Matki i Królowej KoÊcio∏a.

DwanaÊcie gwiazd KoÊcio∏a
Ojciec Âwi´ty skierowa∏ do m∏odych
w Toronto bardzo proste s∏owa: „jeÊli
kochacie Jezusa, kochajcie KoÊció∏!”.
ProÊmy Maryj´, by nauczy∏a nas postrzegaç i kochaç KoÊció∏ tak, jak Go
postrzega i kocha Ona sama. B´d´ mówi∏ o KoÊciele tworzonym przez 12
gwiazd.
Pierwsza gwiazda: KoÊció∏ wieczny,
KoÊció∏ jako ca∏oÊç.
KoÊció∏ jest wieczny, poniewa˚ bierze poczàtek w Sercu Trójcy PrzenajÊwi´tszej; przez wszystkie wieki i dzieje. Tworzà Go trzy wielkie, po∏àczone
ze sobà galaktyki. Pierwsza, galaktyka
Nieba, jest najliczniejsza: najwi´ksza
cz´Êç KoÊcio∏a znajduje si´ bowiem
w Niebie i za ka˚dym razem, kiedy
Matka Boga przybywa do nas na ziemi´, ukazuje nam istnienie Nieba, ukazuje nam naszà przysz∏oÊç, naszà nieÊmiertelnoÊç. Mi´dzy KoÊcio∏em niebiaƒskim a ziemskim znajduje si´ jeszcze jedna ma∏a galaktyka, nazywana
czyÊçcem. Mi∏oÊç Boga jest tak wielka,
˚e jeÊli w chwili Êmierci nasze serce nie
sta∏o si´ jeszcze jak serce dziecka, poprzez czyÊciec Pan daje cudownà mo˚liwoÊç, by na powrót staç si´ czystym
jak dziecko.

Na ziemi prze˚ywamy czas wiary,
w czyÊçcu czas radosnej nadziei, zaÊ
w Niebie ˚yje si´ ju˚ tylko mi∏oÊcià.
Mi´dzy tymi galaktykami odbywa si´
zaÊ nieustanne przekazywanie mi∏oÊci
i ˚ycia.
Druga gwiazda: Jezus nigdy nie jest
sam, nie mo˚e istnieç bez swojego
KoÊcio∏a.
Ju˚ w osobie Abrahama widzimy KoÊció∏ w jego zaczàtkach. KoÊció∏ istnia∏
na ziemi jeszcze przed narodzeniem Jezusa: by∏a Maryja, czyli KoÊció∏, który
przyjmuje Jezusa przychodzàcego mi´dzy ludzi. Byli te˚ Józef, Jan, El˚bieta,
Zachariasz, pasterze i m´drcy... Jezus
jest otoczony przez swój KoÊció∏ tak˚e
wtedy gdy rozpoczyna dzia∏alnoÊç misyjnà. Pierwszà rzeczà, jakà czyni, jest
powiedzienie Natanaelowi, Piotrowi,
Janowi: „Pójd˝ za mnà!”. KoÊció∏ jest
kolebkà S∏owa Bo˚ego, podobnie jak
Maryja jest kolebkà Boga na ziemi. To
KoÊció∏ przekazuje nam wszystko, co
pochodzi od Jezusa i obdarza nas Jego
obecnoÊcià. Nie tylko nam o Nim mówi, ale daje nam Go w Eucharystii; bez
KoÊcio∏a nie by∏oby Eucharystii i za
ka˚dym razem, kiedy g∏osimy Ewangeli´, nie oznajmiamy or´dzia ani teorii,
ale dajemy innym Osob´ Boga jako
Bo˚y pos∏aƒcy.
Trzecia gwiazda: Jezus uto˚samia
si´ ze swoim KoÊcio∏em.
Na drodze do Damaszku, kiedy Szawe∏ pyta: „kim jesteÊ, Panie?”, On nie
odpowiada: „Jestem Jezus chrzeÊcijan,
których ty przeÊladujesz”, ale: „Jestem
Jezus, którego ty przeÊladujesz”.
Wszystkie przeÊladowania, jakie do
koƒca Êwiata spadnà na KoÊció∏, dotykajà Jezusa w Jego KoÊciele. KoÊció∏
podejmuje to, co Jezus czyni∏ w Palestynie: uwalnia wi´˝niów, uzdrawia
chorych, otwiera Niebo umierajàcym.
Czwarta gwiazda: KoÊció∏ jest nie
tylko Cia∏em Jezusa, ale tak˚e Jego
Oblubienicà.
To Oblubienica, która zawsze mo˚e
okazaç si´ niewierna, ale Oblubieniec nigdy jej nie opuÊci. Zwiàzek Jezusa z Jego KoÊcio∏em jest zwiàzkiem ma∏˚eƒskim, mistycznym i fizjologicznym, poniewa˚ Jezus ∏àczy si´ ze swoim KoÊcio∏em dajàc mu swoje Cia∏o w Eucharystii.
Piàta gwiazda: Êwi´ty KoÊció∏
grzeszników nie rozdziela Êwi´toÊci
i grzechu.
KoÊció∏ darzy pe∏nià Bo˚ej Êwi´toÊci,
przede wszystkim poprzez sakramenty,

dzi´ki którym grzesznicy mogà na powrót staç si´ Êwi´tymi. Âwi´toÊç Bo˚a
jest przekazywana równie˚ przez biednych grzeszników. Âwiadom tego Ojciec
Âwi´ty prosi∏ w Roku Jubileuszowym
o przebaczenie za wszystkie b∏´dy KoÊcio∏a, który to gest wyra˚a doskonale
Êwi´toÊç uosabianego przezeƒ KoÊcio∏a.
Szósta gwiazda: KoÊció∏ ukazujàcy
swe najpi´kniejsze oblicze.
W przesz∏oÊci, podobnie jak dzisiaj,
pierwsze szpitale, leprozoria (szpitale
dla tr´dowatych), sierociƒce, przytu∏ki
dla starców lub chorych na AIDS zak∏adali zawsze uczniowie Jezusa (a nie Orkiestra Âwiàtecznej pomocy – przyp.
red). Tam, gdzie jest cierpienie, jest
obecny tak˚e KoÊció∏. KoÊció∏, poprzez
swoich Êwi´tych, wywar∏ wp∏yw na
dzieje Êwiata, ocali∏ ludzkà cywilizacj´,
poniewa˚ zawsze i wsz´dzie broni∏
cz∏owieka przed cz∏owiekiem.
Siódma gwiazda: KoÊció∏ nieustannie odnawia si´ w wiecznej wioÊnie.
Przejawem wiecznej m∏odoÊci KoÊcio∏a sà Âwiatowe Dni M∏odzie˚y. Jaki inny przywódca polityczny i religijny, ni˚ nasz papie˚ Jan Pawe∏ II, zdo∏a∏by zgromadziç tysiàce m∏odych przybywajàcych z ca∏ego Êwiata? A przecie˚ Ojciec Âwi´ty nie gromadzi m∏odych wokó∏ siebie, ale zbiera przedstawicieli m∏odzie˚y z ca∏ego Êwiata wokó∏ Boga w Eucharystii.
Ósma gwiazda: KoÊció∏ ˚yje w równowadze mi´dzy koÊçcem a resztà cia∏a.
KoÊciec ustanowi∏ sam Chrystus: to
biskupi, kap∏ani, sakramenty itd. Krwià
p∏ynàcà w ˚y∏ach jest natomiast to, co
Duch Âwi´ty pobudza w ˚yciu KoÊcio∏a, jak Êwi´toÊç, dzie∏a mi∏osierdzia,
wspólnoty religijne, zw∏aszcza niedawno powsta∏e. Nie da si´ oddzieliç tego,
co da∏ Jezus od darów Ducha Âwi´tego;
Obaj stanowià dwie r´ce Ojca, którymi
Bóg buduje Cia∏o KoÊcio∏a.
Dziewiàta gwiazda: jednoÊç KoÊcio∏a.
Pragnieniem Boga jest, by wszystkie
Jego dzieci stanowi∏y jedno. Pierwsze
tysiàclecie naznaczone zosta∏o przez
KoÊció∏ niepodzielony. Drugie tysiàclecie, które w∏aÊnie dobieg∏o koƒca,
okaza∏o si´ czasem wielkich roz∏amów
wewnàtrz KoÊcio∏a. W nowym, trzecim
tysiàcleciu Bóg przywróci KoÊcio∏owi,
swemu Cia∏u, Jego pierwotnà jednolitoÊç. Stanie si´ On wtedy jeszcze pi´kniejszy ni˚ na poczàtku, poniewa˚ na
tym ostatnim etapie ka˚dy lokalny KoÊció∏ pog∏´bi∏ jakiÊ aspekt, który w po-
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∏àczeniu z pozosta∏ymi przekszta∏ci si´
w niezwyk∏à pe∏ni´. JednoÊç tworzy si´
wokó∏ serca KoÊcio∏a: Eucharystii.
Dziesiàta gwiazda: KoÊció∏ misyjny.
Jak mo˚emy zatrzymaç tylko dla siebie ten skarbiec nowoÊci, pi´kna i Êwiat∏a? KoÊció∏ uzdrawia nas z grzechu
i usuwa wiele cierpieƒ; gdyby wszyscy
wraz z Jezusem ˚yli Ewangelià, nie by∏oby wi´cej wojen, AIDS, rozwodów,
nie by∏oby wi´cej porzuconych dzieci...
Wiedzàc, ˚e Jezus stanowi jedynà odpowied˝ na wszelkie ludzkie oczekiwania,
jak mog´ prze˚ywaç bliskoÊç z Nim
i nie czyniç wszystkiego, by Go daç
i objawiç innym? To w∏aÊnie „wyrwa∏o” mnie z pustyni, kiedy by∏em eremità: nie mog∏em d∏u˚ej znosiç myÊli, ˚e
m∏odzi odbierajà sobie ˚ycie, podczas
gdy ja nosz´ w sobie ˚ycie samego Boga. Dostrzegam, ˚e tak˚e Medziugorje
ju˚ od ponad dwudziestu jeden lat jest
prawdziwà szko∏à ewangelizacji dla
Êwiata. Matka Bo˚a cz´sto zwraca si´
do nas z mocnymi s∏owami, jak: „z radoÊcià g∏oÊcie waszym ˚yciem Êwiadectwo o Bogu”. „Chc´, by poprzez was
ca∏y Êwiat pozna∏ Boga radoÊci, bàd˝cie
wszyscy odbiciem Jezusa, bàd˝cie Êwiat∏em, które Êwieci w ciemnoÊciach”.
Jedenasta gwiazda: KoÊció∏ to jedyne miejsce na ziemi, gdzie chroni si´
˚ycie i mi∏oÊç.
Zakoƒczy∏o si´ stulecie ciàg∏ych wojen ludzi przeciw ludziom, a jakby tego
by∏o jeszcze ma∏o, zabitych zosta∏o
pó∏tora miliarda dzieci nienarodzonych. Szatan nie znosi tego wszystkiego, co jest s∏abe, ma∏e, biedne, poniewa˚ ka˚de dziecko przypomina mu
o Dzieciàtku Jezus w ∏onie Maryi, ka˚dy cierpiàcy przypomina mu o Cz∏owieku na Krzy˚u.
Tak˚e ca∏a propaganda na rzecz eutanazji zaczerpni´ta zosta∏a dos∏ownie
z pism Hitlera z 1932 r. Szatan si´ buntuje, poniewa˚ odmówi∏ ukl´kni´cia
przed Nowonarodzonym i przyznania:
„Ty jesteÊ moim Stwórcà”. KoÊció∏
równie˚ jest zamieszany w t´ wielkà
walk´ dobra ze z∏em. W KoÊciele, który jak matka broni swoich dzieci, znajdujemy tysiàce m∏odych stajàcych po
stronie ˚ycia. Duch Âwi´ty w ka˚dym
pokoleniu powo∏uje ca∏e grono m∏odych potrafiàcych uÊwi´ciç si´, ˚yç
w czystoÊci do Êlubu, potrafiàcych powierzyç Maryi swoje ˚ycie uczuciowe,
nie tylko m∏odych katolików, ale te˚
protestantów, prawos∏awnych i ˚ydów.

Dwunasta gwiazda: KoÊció∏ zwyci´ski.
W tej wielkiej walce o ocalenie ˚ycia
i mi∏oÊci, KoÊció∏ ju˚ teraz zwyci´˚a.
Nie potrzebuj´ wierzyç w zmartwychwstanie Jezusa, poniewa˚ ju˚ dzisiaj
widzia∏em Jezusa zmartwychwsta∏ego
w swoim KoÊciele, widzia∏em, ˚e ˚adne przeÊladowania, choçby nie wiem
jak straszliwe, nie zdo∏ajà na d∏ugo zamknàç KoÊcio∏a w katakumbach, poniewa˚ ˚aden kamieƒ nie zdo∏a∏ zatrzymaç d∏u˚ej ni˚ kilka godzin Jezusa zamkni´tego w grobie. Amen.
o. Daniel Ange

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Czas Mi∏osierdzia (c.d.)
„Ojcze, dla tej niewinnoÊci,
ratuj nas!”
PokazaliÊmy drog´. Pierwszym etapem tej drogi jest dà˚enie do naszej
Êwi´toÊci w ca∏kowitym i bezwarunkowym przyj´ciu Woli Ojca: to jedyne, co
mo˚emy i musimy zrobiç, i powtarzam
raz jeszcze, ˚e obecny czas jest ku temu
szczególnie sprzyjajàcy. Drugim etapem jest „walka” z Bogiem o zbawienie braci. JeÊli zaÊ nie chcemy podejmowaç si´ tego zadania, s∏usznego
i bardzo naglàcego, byç mo˚e dlatego,
˚e ciàgle wydaje si´ nam, ˚e to dla nas
za trudne, postawmy na ostatnià kart´:
niewinnoÊç dzieci. W zwiàzku z tym
przytoczmy pewne zdarzenie z ˚ycia
Matki Eugenii – El˚biety Ravasio:
Na parowcu p∏ynàcym z Tangeru
do Marsylii nagle zacz´∏y ryczeç syreny alarmowe i z megafonu rozleg∏ si´
g∏os nakazujàcy wszystkim wyjÊcie na
pok∏ad. Wybuch∏ kocio∏ i powsta∏ przeciek, na okr´t dosta∏a si´ woda i okr´t
zaczyna∏ si´ stopniowo przechylaç.
Na pok∏adzie by∏a równie˚ Matka Eugenia, na pró˚no usi∏owa∏a uspokoiç
k∏ótnie pasa˚erów t∏oczàcych si´ wokó∏
szalup ratunkowych. JakaÊ m∏oda matka
z dzieckiem na r´ku, przera˚ona, przy∏àcza si´ do niej, widzàc jej spokój poÊród
ogólnego zamieszania. Matka Eugenia
uÊmiecha si´ do niej i prosi, aby da∏a jej
dziecko. Kobieta pos∏usznie, automatycznym ruchem podaje jej dziecko, zadziwiona g∏´bokim spokojem bijàcym
od tej m∏odej zakonnicy. Ta bierze dziecko na r´ce, podnosi je w gór´ i swym

pi´knym g∏osem zaczyna Êpiewaç: Wierz´ w Ciebie Panie, wierz´ w Ciebie…
Matka dziecka zaczyna Êpiewaç razem z nià, potem ktoÊ jeszcze, i jeszcze
ktoÊ. Âpiew staje si´ coraz pewniejszy
i wkrótce pok∏ad okr´tu zamienia si´
w wielkà scen´, z której wznosi si´ do
Ojca najwspanialszy chór, jaki kiedykolwiek s∏yszeli anio∏owie. Wszyscy
Êpiewajà zgodnie, pasa˚erowie, oficerowie, marynarze; zdaje si´, ˚e min´∏y
wieki od przera˚enia, jakie niedawno
wszystkich opanowa∏o. Ojcze, dla tego
dziecka, dla tej niewinnoÊci ratuj nas!
Z tà modlitwà, w imieniu wszystkich
ludzi, Matka Eugenia zwraca si´ do Ojca. Tak oto niewinnoÊç, która sta∏a si´
modlitwà w hymnie wiary, przebija
niebiosa. Powoli statek zaczà∏ odzyskiwaç równowag´ i dop∏ynà∏ szcz´Êliwie
a˚ do portu w Marsylii. Wszyscy cz∏onkowie za∏ogi – wielu z nich boso – pod
przewodnictwem Matki Eugenii, poszli
do sanktuarium Matki Bo˚ej Opieki,
aby Jej podzi´kowaç.
Przyjdzie zbawienie…
J´zyk prorocki sk∏ada si´ ze s∏ów i gestów, które wzmacniajà pot´g´ s∏owa
i nadajà jej niemal˚e plastycznà moc
wyrazu. Matka Eugenia jest prorokinià
w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu, jest
jednà z najwi´kszych prorokiƒ wszechczasów, poniewa˚ zawiera w sobie
wszystkich proroków pokazujàc ludziom najwspanialsze Or´dzie Boga:
Ojciec Niebieski ma dla nas, Jego
dzieci, jedynie plan radoÊci i ˚ycia;
wystarczy, ˚e zawo∏amy doƒ: „Ojcze!”, a On okryje nas Âwiat∏oÊcià. To
Matka Eugenia mówi do ka˚dego z nas
s∏owami or´dzia Ojciec mówi do swoich
dzieci. Dziecko, które podnosi w gór´,
jest owym „gestem”, jaki nadaje Or´dziu doskona∏oÊci, i w sposób szczególny zwraca si´ do KoÊcio∏a. ∑ód˝ Piotrowa jest w niebezpieczeƒstwie, zdawaç
by si´ mog∏o, ˚e tonie: jeÊli, za poÊrednictwem Maryi, KoÊció∏ ofiaruje niebu
niewinnoÊç dzieci, Serce Ojca otworzy
si´ i uwolni moc cudu, która wszystko
przemieni w Mi∏oÊç.
Maryja od ponad stu lat pokazuje
nam t´ drog´, objawiajàc si´ zawsze
dzieciom (La Salette, Pontmain, Lourdes, Fatima, Beauring, Banneux, Medziugorje, etc.) i proszàc je, by „ofiarowa∏y si´” Ojcu (Fatima), aby na Êwiecie zapanowa∏ pokój. Niechaj KoÊció∏
przyjmie wreszcie s∏owa Maryi. Niechaj KoÊció∏ wys∏ucha wreszcie Or´-
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dzia zbawienia, jakie da∏ nam Ojciec
w tej mrocznej godzinie za poÊrednictwem Matki Eugenii. Zbawienie przyjdzie, w wielkiej obfitoÊci, za przyczynà
niewinnoÊci dzieci, które, ofiarowane
Ojcu, sprawià, ˚e z Jego najczulszego
serca wyp∏ynie morze Mi∏osierdzia.
„…Ja, Ojciec, dzieƒ po dniu, id´ na
podbój moich dzieci. Jest to droga powolna i m´czàca, lecz równie˚ radosna,
poniewa˚ Maryja jest zawsze przy
mnie. Ona jest wspania∏a i swym
uÊmiechem zdaje si´ mówiç do mnie:
„Odwagi, Ojcze mój, Ja Ci´ kocham
i jestem przy Tobie, Ja, która zrozumia∏am Twojà Mi∏oÊç do cz∏owieka… Pozwól, ˚e zastàpi´ Ci´ w tej drodze…
Ty, Ojcze, odpocznij, zapomnij na
chwil´ o ziemi, a jeÊli nie mo˚esz tego
uczyniç, spójrz tam, gdzie zgromadzone sà dzieci Tobie i mnie poÊwi´cone,
i tam, poÊród tej niewinnoÊci, która do
nas nale˚y, pozwól spoczàç Twemu
spojrzeniu i Twemu Sercu; zacznij si´
znów uÊmiechaç, poniewa˚ w nich
ludzkoÊç jest zbawiona, z nimi zbudujemy nowe niebiosa i nowe ziemie, kiedy ludzie przestanà byç ˝li, ca∏kowicie
zniewoleni przez szatana, Ja b´d´ wiedzia∏a, jak postàpiç, aby wygraç bitw´:
wezm´ dziecko, najmniejsze spoÊród
dzieci nam poÊwi´conych, podnios´ je
do Ciebie, i powiem: „Dla tego niewiniàtka, które Ci´ kocha, a które Tobie
si´ odda∏o, prosz´ Ci´, Ojcze, skrusz
serce cz∏owieka, który stawia mi opór
i nie chce powróciç do domu”. A Ty,
z mi∏oÊci do tego dziecka ulitujesz si´,
rozpalisz to zatwardzia∏e serce, które,
poznawszy Ci´, nazwie Ci´ Ojcem i b´dzie zbawione.
Ojcze mój, zaufaj Matce, zaufaj Twemu Synowi, zaufaj Anio∏om: przyprowadzimy do Ciebie wszystkich ludzi,
jednego za drugim, poniewa˚ wszyscy
sà Twymi dzieçmi”. Ojciec, wzruszony,
uÊmiecha si´. Ujrza∏ Êwit ery pokoju”.
o. Andrea D’Ascanio.

Co Ty na to?
Gdzie mieszka Bóg?
Psycholodzy i teolodzy twierdzà, ˚e
ka˚dy cz∏owiek szuka jakiejÊ si∏y
wy˚szej. Zwraca swoje spojrzenie
w kierunku nieba. Ludzie ciàgle poszukujà tego, co jest powodem naszego ist-

nienia, co samo przez si´ jest rzeczà
normalnà. Poszukiwania sà ludzkà rzeczywistoÊcià. Nie mo˚emy byç sami.
Lecz nasuwa si´ pytanie, kogo szukamy i w jaki sposób. Czy szukamy
Stwórcy, czy te˚ kogoÊ nierzeczywistego, utworzonego zgodnie z naszym wyobra˚eniem i potrzebami?
Ludzie jako Bo˚e stworzenia powinni t´skniç i szukaç Boga Ojca,
który chcia∏, abyÊmy byli stworzeni na
Jego Obraz. Ka˚de inne poszukiwanie
jest z∏à drogà, a ka˚de inne pragnienie
jest iluzjà. Bóg chrzeÊcijan jest rzeczywistoÊcià, nie jest Bogiem wymyÊlonym, to Emanuel = Bóg z nami. Jest
Bogiem obecnym we wszystkim, co
nas otacza. Takiego Boga poszukujmy
i pragnijmy Jego obecnoÊci.
Cudowny obraz Ewangelii wed∏ug Êw.
Jana. Dwóch uczniów Jezusa pyta:
„Rabbi! -to znaczy: Nauczycielu – gdzie
mieszkasz”? Odpowiedzia∏ im: „Chod˝cie, a zobaczycie” (J 1, 31 – 39). Ten
krótki dialog wiele odkrywa. Pokazuje
ludzkie pragnienie Boga i konkretne zaproszenie Boga do spotkania. Co myÊla∏
Jezus, gdy powiedzia∏: „Przyjd˝cie a zobaczycie”? Nasuwa si´ pytanie, dokàd
by si´ mieli udaç uczniowie, aby spotkaç
swego Nauczyciela. Mo˚e czasami myÊlimy, ˚e powinniÊmy chodziç z miejsca
na miejsce, aby spotkaç si´ z Bogiem.
Szukamy Go, a w istocie nie wiemy,
gdzie mieszka i jaki jest Jego adres.
Wa˚ne jest jednak, aby wiedzieç, ˚e Bóg
nie jest Bogiem ukrytym. On nam si´
objawi∏, ciàgle do nas przemawia, daruje si´ nam w ka˚dej chwili. Równie˚
w Medziugorju przemawia do nas przez
Maryj´. Mówi do nas w milczeniu pokornej modlitwy, w ka˚dym westchnieniu, w darze czasu, w ˚yciu natury, poprzez ludzi i s∏oƒce…
Bo˚y adres znajduje si´ w nas,
w twoim bracie i siostrze… JesteÊmy
Êwiàtynià Ducha Âwi´tego. Bóg mieszka w nas, je˚eli nie zamkn´liÊmy Mu
drogi przez grzech. Bóg mieszka w sercu twego bli˝niego, którego mo˚e ju˚
porzuci∏eÊ. Bóg wzywa ci´, abyÊ przyszed∏ odwiedziç Go pod adresem, gdzie
mieszkajà chorzy, ubodzy, odrzuceni,
g∏odni, spragnieni, tam gdzie sà inwalidzi i bezrobotni. Tam jest adres Boga.
Jezus wzywa nas, abyÊmy tam Go szukali. Pozwólmy Mu, wi´c aby nas poprowadzi∏ do swojego mieszkania, aby
odkry∏ przed nami swój dom.
O. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W 2002 roku w parafii Medziugorje
rozdano 1 138 000 komunii Êw., a Msze
Êw. koncelebrowane by∏y przez 27 377
ksi´˚y z kraju i z zagranicy.
Vicka 13 stycznia urodzi∏a córk´
Mari´ Zofi´.
29 grudnia 2002 roku odby∏o si´ coroczne spotkanie cz∏onków Zarzàdu
Fundacji o. Slavko Barbaricia ze studentami korzystajàcymi ze stypendiów.
Przewodniczàcy – o. Ivan Sesar – podkreÊli∏, ˚e dar Fundacji powinien byç
motywacjà dla dalszego rozwijania darów danych przez Boga. Osoby pragnàce pomóc w realizacji celów Fundacji
mogà zwróciç si´ pod nast´pujàcy adres: Fundacja „o. Slavko Barbariç” –
Medziugorje, PP 29, 88266 Medjugorje, BoÊnia i Hercegowina; tel/fax:
00387 36 651 549; e-mail: studenti.talenti@tel.net.ba
Na noworocznym czuwaniu modlitewnym w Medziugorju w tym roku zebra∏o si´ kilka tysi´cy pielgrzymów
z wszystkich krajów Êwiata. Czuwanie
modlitewne prowadzili o. Ljubo Kurtoviç OFM i o. Mario Knezoviç OFM,
a w koncelebrze Mszy Êw. uczestniczy∏o blisko stu ksi´˚y. Z powodu braku
miejsca w koÊciele pielgrzymi i parafianie uczestniczyli w modlitwie dzi´ki telebimowi w namiocie i w sali spotkaƒ.
Czuwanie wraz z Mszà Êw. trwa∏o od
22.00 do 1.00 w nocy i t∏umaczone by∏o na kilka j´zyków. We wspó∏czesnym
niespokojnym Êwiecie, w którym zbyt
cz´sto wszystko wyglàda beznadziejnie,
zebrana grupa m∏odzie˚y, która wita
Nowy Rok w Medziugorju jest znakiem
nadziei lepszego Êwiata.
1 grudnia 2002 roku podczas kazania w katedrze wiedeƒskiej, kardyna∏
Schönborn powiedzia∏ o Medziugorju:
„Nie chcia∏bym si´ wypowiadaç na temat Medziugorja z punktu widzenia
osàdu KoÊcio∏a. Mog´ jednak powiedzieç jedno i to ciàgle od nowa: ˚e miejsce to najwyra˝niej sta∏o si´ intensywnà
placówkà misyjnà samego Nieba, gdzie
dziesiàtki tysi´cy ludzi znajduje modli-
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tw´, spowied˝, nawrócenie, pojednanie,
uzdrowienie, pog∏´bienie wiary”.
21 stycznia 2003 r. min´∏a pierwsza
rocznica Êmierci o. Leonarda Oracza
za∏o˚yciela Stowarzyszenia religijno –
humanitarnego „Medziugorje Mir”,
które gromadzi ludzi dobrej woli ze
wszystkich stron Êwiata prowadzàcych
pomoc humanitarnà i charytatywnà.
Wi´kszoÊç z nich by∏a motywowana
or´dziami Matki Bo˚ej. Wojna wywo∏a∏a prawdziwy wylew dobroci w sercach medziugorskich pielgrzymów
i przyjació∏. Jest prawie niemo˚liwe,
aby dokonaç spisu wszystkiego tego, co
uczynili przyjaciele Medziugorja poprzez to Stowarzyszenie. O. Leonard
w czasie swojej pracy franciszkaƒskiej
ch´tnie budowa∏ drogi, które ∏àczy∏y ludzi, aby propagowali pokój i solidarnoÊç. Pomóg∏ wielu pielgrzymom
i przyjacio∏om Medziugorja, aby czynili dobro na Êwiecie. Razem z nimi przy
pomocy Królowej Pokoju zbudowa∏
trzecie wzgórze – Wzgórze Dobroci.
Pewnego razu napisa∏: „Cz∏owiek
w potrzebie jest troskà Matki Bo˚ej.
Ona widzi problem oczyma i sercem
tak, jak kiedyÊ w Kanie Galilejskiej. Widzia∏a uchod˝ców na wybrze˚u Adriatyku, g∏odnych w BoÊni, powracajàcych
do Iloku. Jej matczynym oczom nie
umkn´li ani muzu∏manie z Kosowa, ani
g∏odni prawos∏awni z Macedonii. Zwróci∏a uwag´ Jezusowi: „Nie majà chleba”. A Jezus nakaza∏ uczniom: „Wy
dajcie im jeÊç”. W ten sposób cuda dziejà si´ równie˚ w naszych czasach. Bóg
je czyni z pomocà ludzi”. Wieczne odpoczywanie racz mu daç Panie!
Z poczàtkiem tego
roku, wspierajàc wezwanie Papie˚a do
nieustannej modlitwy za pokój, chcemy zaproponowaç
Czytelnikom modlitw´, jakà Matka Bo˚a podyktowa∏a Jelenie 22 czerwca 1985 r. Jest to b∏aganie
do Boga, przez które prosimy o wewn´trznà jednoÊç dla siebie, by nie by∏o w nas rozdarcia mi´dzy dobrem a jego przeciwieƒstwem.
„O Bo˚e, nasze serce tkwi w g∏´bokich ciemnoÊciach mimo wi´zi z Twoim Sercem.

Nasze serce miota si´ mi´dzy Tobà
a szatanem, nie pozwól, aby tak si´
dzia∏o!
Za ka˚dym razem, gdy b´dzie ono
rozdarte mi´dzy dobrem i z∏em, niech
oÊwieci nas Twe Êwiat∏o, by nasze serce zjednoczy∏o si´ z Tobà.
Nie dopuÊç nigdy do tego, by istnia∏y
w nas dwie mi∏oÊci, by istnia∏y w nas
dwie wiary, by kiedykolwiek wspó∏istnia∏y i mieszka∏y w nas razem k∏amstwo
i szczeroÊç, mi∏oÊç i nienawiÊç, uczciwoÊç i nieuczciwoÊç, pokora i pycha.
Wspomó˚ nas natomiast, by nasze
serce wznios∏o si´ ku Tobie jak serce
dziecka. Spraw, by nasze serce zachwyci∏ pokój i aby stale za nim t´skni∏o.
Spraw, by Twa Êwi´ta wola i Twa mi∏oÊç znalaz∏y mieszkanie w nas, abyÊmy chocia˚ czasami pragn´li byç
Twoimi dzieçmi”.

Serwis Rodzinny
Szlakiem Êw. Józefa (c.d.)
Je˚eli b´dziecie analizowaç i ˚yç
or´dziami Matki Bo˚ej zrozumiecie
jeszcze pi´kniejszà rzecz. Matka Bo˚a
wybra∏a t´ szóstk´ widzàcych, a poprzez nich wybra∏a was! Pewnego dnia
podczas wojny zrobiliÊmy spotkanie
pielgrzymów z Jakovem, na którym by∏
obecny jeden ch∏opak, który by∏
w szkole Matki Bo˚ej prowadzonej
przez Nià tzw. Grupie Jeleny.
Wiecie, ˚e oprócz widzàcych Matk´
Bo˚à w sposób fizyczny, Matka Bo˚a
wybra∏a równie˚ dwie dziewczynki jedenastoletnie, które rozmawia∏y z Nià
w sposób wewn´trzny- sercem, mia∏y
lokucje. By∏a to Jelena i Marijana. I poprzez Jelen´ powiedzia∏a: „chc´ przez
4 lata prowadziç grup´ m∏odzie˚y,
wprowadzaç jà w g∏àb modlitwy,
w g∏àb duchowoÊci. Zostawiam wam
miesiàc czasu na zdecydowanie si´.
Mogà w tej grupie byç m∏ode osoby
z parafii, bàd˝ z sàsiednich miejscowoÊci. Ten miesiàc niech b´dzie miesiàcem próby, czy jesteÊcie w stanie uczyniç te rzeczy: spowiadaç si´ raz w tygodniu, uczestniczyç we Mszy Êwi´tej ka˚dego wieczoru, poÊciç dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie i trzeci raz, je˚eli b´dzie taka potrzeba, modliç si´
trzy godziny dziennie, przychodziç na
spotkania ze mnà. Te spotkania na po-

czàtku by∏y raz w tygodniu, potem dwa
razy w tygodniu, w koƒcu trzy razy
w tygodniu.
Zapyta∏em wi´c tego ch∏opaka: „powiedz mi tak bez zastanawiania si´
pierwszà rzecz jaka ci przyjdzie na
myÊl, najpi´kniejszà z tej szko∏y”. On
powiedzia∏ pi´knà rzecz, którà powiedzia∏a Matka Bo˚a, a która odnosi si´
teraz do was: <Wszystkie spotkania,
które b´dziecie organizowaç, w moje
Imi´, (a to spotkanie jest w∏aÊnie w Jej
Imi´ uczynione, ja i Jakov przyjechaliÊmy tutaj w Imieniu Królowej Pokoju,
wi´c spotkanie dzisiejszego wieczoru
jest wa˚ne do tego, co wam chc´ powiedzieç) Bóg Ojciec przygotowa∏ ju˚
przed wiekami>.
Bóg chcia∏ tego spotkania. Czy jesteÊcie z tego zadowoleni? Tak.... (burza oklasków). To nie by∏a Ewa, to nie
by∏ x. proboszcz, który zorganizowa∏ to
spotkanie. Wi´cej, Matka Bo˚a powiedzia∏a – „wy niczego nie planujcie, bo
Ja wam to wszystko zniszcz´. Poniewa˚
Ja mam do wype∏nienia plany Bo˚e,
a nie wasze”. To te˚ mo˚e byç interesujàce, poniewa˚ Ewa mi powiedzia∏a, ˚e
spotkanie by∏o pierwsze zaplanowane
u oo. Franciszkanów, a widzicie jesteÊmy tutaj. To zaplanowa∏ Bóg – tak
mówi Matka Bo˚a. Czy jesteÊcie z tego
zadowoleni?
Patrzàc na was zgromadzonych tego
wieczoru tutaj, chc´ powiedzieç jeszcze
jednà bardzo wa˚nà rzecz, którà powiedzia∏a Matka Bo˚a. Matka Bo˚a ka˚de
swoje or´dzie rozpoczyna – „Drogie
Dzieci”, mówi to, co chce nam powiedzieç i zawsze koƒczy bardzo wa˚nym
zdaniem: „Drogie dzieci, dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Matka Bo˚a wyt∏umaczy∏a, dlaczego
tak mówi.
„Nikt z was na takie spotkanie nie
przyjdzie przez przypadek. Wy mo˚ecie
sobie tak myÊleç, ˚e znale˝liÊcie si´ tutaj przypadkiem, a ja razem z Bogiem
Ojcem przyglàda∏am si´ wam, szuka∏am was i wezwa∏am was”. Wi´c wszyscy tutaj dzisiaj obecni w tym koÊciele
zostaliÊcie wezwani przez Matk´ Bo˚à.
Matka Bo˚a nie wzywa nas g∏osem, ale
wzywa nas sercem. Czasami u˚ywa
ciekawoÊci. Ale, mówi wyra˝nie: „Ja
was wybra∏am i Ja was wezwa∏am
w Imi´ Bo˚e. I dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Wy dzisiaj z tà odpowiedzià staniecie
si´ osobami najwa˚niejszymi na Ziemi.
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Wi´cej, powiedzia∏a, ˚e wy b´dziecie
wa˚niejsi od wszystkich przywódców
Êwiata. Poniewa˚ tak zdecydowa∏ Bóg.
Bóg od tego czasu b´dzie s∏ucha∏ was.
Bóg poprzez was b´dzie dzia∏a∏ wielkie
cuda. Bóg poprzez was b´dzie ratowa∏
dusze, które idà na zatracenie. Wy, którzy s∏uchacie moich or´dzi b´dziecie
najwi´kszymi dobroczyƒcami ludzkoÊci. Pan Jezus w Ewangelii powiedzia∏:
„By∏em g∏odny, a daliÊcie mi jeÊç, by∏em nagi, a przyodzialiÊcie mnie itp.”.
A kto jest dzisiaj we wspó∏czesnym
Êwiecie pragnàcy, nagi, kto umiera? Sà
to, te wszystkie Stworzenia Bo˚e, które
ryzykujà zatraceniem w piekle. I Bóg
potrzebuje was, potrzebuje nas, po to
nas wybra∏. S∏yszeliÊcie równie˚ to, co
powiedzia∏ Jakov, ˚e przez modlitw´
i post mo˚ecie uczyniç wszystko. Bóg
powierzy∏ nam narz´dzia bardzo proste,
bardzo ∏atwe. Modlitwa, ofiara z postu,
a wiele dusz przez to si´ zmienia. Wiele dusz si´ ratuje. PomyÊlcie sobie 21 lat
temu, jacy byliÊcie? PomyÊlcie o tych
wszystkich ludziach, którzy sà na Ziemi
takimi, jakimi wy byliÊcie 21 lat temu?
A wy, którzy podnieÊliÊcie r´ce i powiedzieliÊcie, ˚e staliÊcie si´ lepszymi od
momentu poznania or´dzi z Medziugorja, w taki sam sposób mogà powiedzieç
tysiàce, nawet miliony osób na ca∏ym
Êwiecie, ˚e stali si´ lepszymi. Matka
Bo˚a powiedzia∏a, ˚e to sà osoby, które
zacz´∏y si´ zmieniaç dzi´ki szóstce
dzieci. A ci, którzy poznali or´dzia, którzy poprzez t´ szóstk´ widzàcych zmienili siebie, zacz´li zmieniaç Êwiat wokó∏
siebie. Wy zaczynacie zmieniaç wiele
osób, których nawet na tej Ziemi nie
znacie. Poniewa˚ Êw. Pawe∏ mówi bardzo jasno: „my chrzeÊcijanie jesteÊmy
Cia∏em Mistycznym Chrystusa”, jesteÊmy tym cia∏em, które obejmuje
wszystkich ludzi na Êwiecie.
Na poczàtku Objawieƒ Matka Bo˚a
powiedzia∏a: „biedny mój KoÊció∏”. Pami´tam równie˚ takie zdanie, które powiedzia∏a o nas kap∏anach: „biedni moi
kap∏ani”. Dlatego równie˚ powiedzia∏a:
„módlcie si´ za kap∏anów, módlcie si´
za biskupów, módlcie si´ za osoby zakonne. Módlcie si´ za m∏odzie˚. Módlcie
si´ za rodziny. Módlcie si´ o pokój”.
I przez kilka lat mówi∏a, dlaczego trzeba si´ modliç. Poprzez te modlitwy
m∏odzie˚, zakonnicy, zakonnice, kap∏ani, rodziny zosta∏y uzdrowione. Matka
Bo˚a mówi, ˚e mo˚na by by∏o zrobiç
jeszcze wi´cej, ale ju˚ i tak jest zadowo-

lona, poniewa˚ wiele osób pomaga Jej
poprzez modlitw´ i poprzez post. Matka
Bo˚a wie, ˚e wiele ludzi, nawet w tym
momencie, idzie do piek∏a. Ale nie zniech´ca si´ tym, poniewa˚ wie, ˚e poprzez was mo˚e uratowaç wielu innych,
którzy w przysz∏oÊci b´dà ryzykowaç
tym zatraceniem. Dlatego w pewnych
or´dziach przez kilka lat mówi∏a: „wy
nie wiecie, jak bardzo jesteÊcie wa˚ni”.
JesteÊcie najwa˚niejsi na Êwiecie. Poniewa˚ jesteÊcie wielkimi dobroczyƒcami ludzkoÊci. Tej ludzkoÊci, która ciàgle ˚yje w grzechu. Widzicie, ˚e mimo
wszystko w waszych krajach, w których
by∏ komunizm koÊcio∏y sà pe∏ne. Ja,
kiedy jestem w Medziugorju spotykam
bardzo du˚o Polaków, stanowicie du˚à
grup´. Matka Bo˚a wyrazi∏a t´ radoÊç,
˚e jest zadowolona z waszego kraju
i mówi´ czyƒcie wszystko, aby Matka
Bo˚a by∏a szcz´Êliwa.
Wy jesteÊcie wszyscy bardzo wa˚ni:
wy starsi jesteÊcie bardzo wa˚ni kiedy
si´ modlicie, bo jesteÊcie jak te kolumny w tym koÊciele – podtrzymujà koÊció∏. Wa˚ne sà rodziny, gdzie si´ modli wspólnie.
Na samym poczàtku Matka Bo˚a
powiedzia∏a, ˚eby modliç si´ razem.
I w ten sposób powstawa∏y grupy modlitewne. Osiem lat temu by∏em u Papie˚a i da∏em mu mojà ksià˚k´ o Medziugorju. By∏o to 7 lipca – Ojciec
Âwi´ty by∏ w Castel Gondolfo, by∏ bardzo cierpiàcy. Kiedy zaczà∏em mówiç
Mu o Matce Bo˚ej Królowej Pokoju sta∏
si´ cud. Nagle Papie˚ sta∏ si´ pe∏en radoÊci, Jego twarz, która wyra˚a∏a
ogromny ból, by∏a takà maskà cierpienia, sta∏a si´ radosna i zaczà∏ rozmawiaç
z nami jakbyÊmy si´ znali od dawna. Po
jakimÊ czasie, kiedy musia∏ nas ju˚ opuÊciç, ciàgle si´ obraca∏ w moim kierunku i na koƒcu wróci∏ do mnie, poniós∏
r´k´ z tym palcem w gór´ i powiedzia∏,
te same s∏owa, które Matka Bo˚a powiedzia∏a na poczàtku objawieƒ w Medziugorju: „Od tego momentu b´dziemy
modliç si´ razem, modliç si´ razem, modliç si´ razem”. Matka Bo˚a o Ojcu
Âwi´tym powiedzia∏a, ˚e jest to Jej umi∏owany syn, który Jà najbardziej s∏ucha.
I widz´, ˚e wy równie˚, tak, jak Papie˚
odpowiadacie na to wezwanie Maryi.
Widzicie, jak Papie˚ kocha Matk´ Bo˚à. Widzicie, jaki prezent Matce Bo˚ej
zrobi∏ wprowadzajàc czwartà cz´Êç Ró˚aƒca Êw.. Poniewa˚ Matka Bo˚a da∏a
do zrozumienia, ˚e poprzez tà prostà

modlitw´ my mo˚emy czyniç cuda
w ˚yciu. Ostatnie or´dzie mówi o tym,
˚e poprzez zwyk∏à, prostà modlitw´
dziejà si´ cuda. Dlatego w tym miesiàcu
czyƒcie te cuda. Czyƒcie cuda najwi´ksze, jakie Matka Bo˚a od was pragnie.
Czyƒcie te cuda poprzez zmian´ serc,
tych osób, które sà daleko od Boga.
A Bóg was obdarzy trzema wielkimi darami: pokojem, radoÊcià i mi∏oÊcià.
don Pietro Zorza

„Cudowne dzieci”
Pan Bóg tak sprawi∏, ˚e 28 grudnia
przed wyjazdem do Ziemi Âwi´tej nawiedzi∏am sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia w ∑agiewnikach. By∏o to Êwi´to M∏odzianków i na zakoƒczenie Mszy
Êw. odby∏ si´ uroczysty akt przyj´cia
adopcji duchowej dla wszystkich ch´tnych. Ju˚ kilka razy podejmowa∏am t´
pobo˚nà praktyk´, ale nigdy w tak uroczysty sposób. Po zakoƒczonej Mszy
Êw. zrozumia∏am, dlaczego by∏o takie
zamieszanie z biletami lotniczymi i mój
wyjazd, który w pierwotnej wersji mia∏
byç 28. zosta∏ przesuni´ty na dzieƒ nast´pny – mia∏am byç na tej Mszy Êw. –
tak mi si´ przynajmniej wydawa∏o.
Prawdziwego jednak odkrycia tego
zdarzenia dokona∏am kilka dni pó˝niej,
kiedy podczas przerwy w obl´˚eniu Betlejem, by∏o mi dane w ostatnim dniu
roku nawiedziç Bazylik´ Narodzenia
i Grot´ Mlecznà. O Bazylice wszyscy
wszystko wiedzà. Dla pielgrzymów nie
zawsze starcza czasu aby dog∏´bnie nasyciç si´ Grotà Narodzenia, bo program
pielgrzymki prowadzi do nast´pnych
„Âwi´tych miejsc” i niewielu osobom
zdarza si´ trafiç do po∏o˚onej w pobli˚u
Groty Mlecznej. Dzi´kuj´ Bogu za ten
luksus, ˚e by∏am prywatnie i na wszystko mia∏am czas, równie˚ brak pielgrzymów i wyludnione miasto, przyczyni∏o
si´ do tego, ˚e bez poÊpiechu i kolejek
mo˚na by∏o wszystko nawiedziç.
Dotar∏am do Groty Mlecznej i po
wys∏uchaniu o niej historii uzmys∏owi∏am sobie wielkie mi∏osierdzie Boga, który na przekór z∏oÊci Heroda
i Êmierci jakà w tym w∏aÊnie mieÊcie
ponios∏y niewinne dzieci, daje miejsce, w którym odzyskujà nadziej´ na
nowe ˚ycie tysiàce ma∏˚eƒstw bezdzietnych. Wydawaç by si´ mog∏o, ˚e
ta niewinnie przelana krew i ˚ycie
w tak krótkim czasie zakoƒczone, wyjednuje tà ∏ask´, w tym miejscu, zroz-
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paczonym ma∏˚onkom. Âwiadczy
o tym specjalnie wybudowana kaplica,
która mieÊci wota dzi´kczynne i zdj´cia narodzonych pociech.
Od wieków miejscowe niewiasty,
tak chrzeÊcijanki jak i muzu∏manki,
oraz pielgrzymi z ca∏ego Êwiata pielgrzymujà do Groty Mlecznej, aby
uprosiç dar potomstwa. Niektórzy pielgrzymi biorà ze sobà od∏amek ska∏y
z Groty lub proszek kamienny i ofiarujà to swoim przyjacio∏om, którzy tutaj
nie mogà przybyç, a którzy nie mogà
mieç potomstwa. Jak mówi legenda
Matka Bo˚a podczas ucieczki do Egiptu schroni∏a si´ w tej grocie, aby nakarmiç Pana Jezusa. Kropla mleka upad∏a
na ziemi´ i sprawi∏a, ˚e ca∏a grota sta∏a
si´ bia∏a. Oto w czym tkwi tajemnica
ska∏y czy proszku z tej Groty. Wiara
i wytrwa∏a modlitwa przez poÊrednictwo Tej, która godna by∏a nosiç w swoim ∏onie Syna Bo˚ego czynià cuda.
Ma∏˚onkowie mieszajà odrobin´
proszku z ma∏à iloÊcià wody lub mleka
i tak przygotowany roztwór spo˚ywajà
z wiarà modlàc si´ o dar potomstwa.
Gdy sà to katolicy modlà si´ na ró˚aƒcu szczególnie rozwa˚ajàc „Narodzenie si´ Pana Jezusa”. Innych wyznaƒ
(co ciekawe) modlà si´ swoimi modlitwami do Maryi. Nabo˚eƒstwo to nale˚y kontynuowaç przez d∏u˚szy czas.
Osoby, które za pomocà tej pobo˚nej
praktyki doÊwiadczà ∏aski i urodzi si´
im dziecko przesy∏ajà do tego ma∏ego
sanktuarium zdj´cie dziecka lub rodziny, jak równie˚ Êwiadectwo zaistnia∏ego cudu. W ten sposób powsta∏ zbiór
„Cudownych Dzieci” i kaplica wotywna. Utrzymywana jest równie˚ ∏àcznoÊç modlitewna za wszystkich ma∏˚onków praktykujàcych to nabo˚eƒstwo. Niechaj Bóg mi∏osierny przez
przyczyn´ Matki Bo˚ej sprawi, aby
wszyscy potrzebujàcy tej ∏aski doÊwiadczyli Jego ma∏ych cudów.
Faustyna

Niosàc pokój
W ostatnim or´dziu Matka Bo˚a
prosi, abyÊmy niosàc pokój we w∏asnym sercu obdarowywali nim innych.
Przedstawiamy Dom Pokoju Sióstr El˚bietanek na Górze Oliwnej w Jerozolimie, które dajà pokój, nie taki, jaki dzisiaj daje Êwiat, szczególnie teraz w tym
czasie i w tym tak drogim dla ka˚dego
chrzeÊcijanina miejscu.

„Wchod˝cie przez ciasnà bram´.
Bo szeroka jest brama i przestronna ta
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nià wchodzà.
Jak˚e ciasna jest brama i wàska droga,
która prowadzi do ˚ycia, a ma∏o jest takich, którzy jà znajdujà” (Mt 7: 13-14).
Na jerozolimskim szczycie wszystkie
drzewa zbiera∏y si´ czasem razem, aby
pos∏uchaç opowiadaƒ starej oliwki. Góra Oliwna by∏a jedynym miejscem, gdzie
drzewa czu∏y si´ tak swobodnie i mog∏y
postawiç pytania na wszystkie nurtujàce
je problemy. „Czy widzicie t´ wàskà
Êcie˚k´, która prowadzi do tamtego domu?” – pyta∏a stara oliwka. „Tak widzimy”- odpowiada∏y chórem wszystkie
drzewa spoglàdajàc na stromà i kr´tà
Êcie˚k´ poroÊni´tà cierniami. „A czy widzicie tam dom otoczony murem oraz
wàskà bramk´?”- pyta∏a dalej oliwka.
„Tak widzimy”- odpowiada∏y drzewa
i z zaciekawieniem spoglàda∏y na zielonà bramk´ i na dom. „To dobrze, ˚e widzicie”- westchn´∏a stara oliwka i umilk∏a. Drzewa spojrza∏y na siebie ze zdziwieniem. Stara oliwka nigdy si´ tak nie
zachowywa∏a. Zawsze by∏a rozmowna
i pe∏na wigoru. A teraz nagle sta∏a si´
taka milczàca i tajemnicza. Drzewa rozesz∏y si´, jednak myÊl o wàskiej Êcie˚ce,
ciasnej bramie i tajemniczym domu na
górskim stoku nie dawa∏a im spokoju.
Nast´pnego tygodnia, gdy zebra∏y si´
razem postanowi∏y wys∏aç delegacj´ do
tajemniczego domu, aby dowiedzieç si´
czegoÊ wi´cej o nim.
Kiedy nacisn´∏y klamk´ zielonej bramki ze zdziwieniem spostrzeg∏y, ˚e by∏a
otwarta. Wchodzàc do wn´trza zobaczy∏y podwórze wybrukowane bia∏ym kamieniem i poczu∏y wspania∏y zapach kapusty z grzybami i kie∏basy. JakiÊ dziwnie obcy wydawa∏ si´ im ten zapach, niespotykany nigdzie indziej w ca∏ej Jerozolimie. Wesz∏y dalej i stan´∏y bli˚ej domu nieruchomo, by nie byç zauwa˚one.
Postanowi∏y pozostaç tydzieƒ, by zaobserwowaç ˚ycie domu. Spoglàda∏y przez
szyby do wn´trza domu. Nagle zobaczy∏y gromadk´ dzieci, które o˚ywionymi
g∏osami rozmawia∏y po arabsku i angielsku. Dzieci nagle si´ uciszy∏y, gdy do
sali wesz∏a kobieta w czarnym stroju
z welonem na g∏owie. Dzieci zwraca∏y
si´ do niej „Sister Rafaela”. Pochyla∏a
si´ nad ka˚dym, coÊ t∏umaczy∏a i mówi∏a
w ró˚nych j´zykach. Dzieci czu∏y przed
nià respekt, który wyp∏ywa∏ wi´cej z mi∏oÊci jak z boja˝ni. Spoglàda∏a na nie

tak, jakby widzia∏a ju˚ teraz ich przysz∏oÊç. Czasem uÊmiecha∏a si´, czasem
jej wyraz twarzy stawa∏ si´ bardzo surowy, ale nawet w tej surowoÊci dzieci rozumia∏y, ˚e chce ich dobra, ˚e ich kocha.
Uni˚a∏a si´ do nich, aby byç jednà z nich
a jednoczeÊnie, aby przekazaç im i podzieliç si´ tym wszystkim, co mia∏a najlepszego.
W innych oknach drzewa spostrzeg∏y
tak˚e krzàtajàce si´ siostry o podobnych strojach. Wszystkie zaj´te, zapracowane do resztek si∏. Ich cel by∏
wspólny – dobro ma∏ych istot, które odnajdywa∏y w nich matki, nauczycielki,
opiekunki i przyjació∏ki. Drzewa zadawa∏y sobie pytania: „Dlaczego siostry
poÊwi´cajà swe ˚ycie, swà energi´ na
prac´ w obcym kraju, wÊród obcych
dzieci? Dlaczego nie zak∏adajà w∏asnych rodzin? Dlaczego nie idà wieczorem do kina a w czasie wakacji nigdzie
nie wyje˚d˚ajà? Dlaczego nieustannie
muszà toczyç bój z si∏ami ciemnoÊci,
które chcà zniszczyç ich dzie∏o? Dlaczego…? Drzewa nie znajdowa∏y odpowiedzi. Opuszcza∏y dom w ciszy i w zadumie. Kiedy stromà drogà schodzi∏y
do wàskiej zielonej bramki jeszcze raz
spojrza∏y na dom i ku ich zdumieniu zobaczy∏y w jednym z okien domu du˚y
krzy˚ a na nim wiszàcà postaç Jezusa.
Po powrocie do starej oliwki opowiedzia∏y jej wszystko, co widzia∏y. Stare
drzewo spojrza∏o w zadumie na panoram´ Jerozolimy. Przypomnia∏o sobie
wydarzenie na Golgocie sprzed 2000
lat, którego by∏o Êwiadkiem. Tak˚e wtedy samo zadawa∏o sobie pytanie „dlaczego…?” Siostry zdawa∏y si´ odpowiadaç na to pytanie nie s∏owy, lecz ˚yciem. Ze ∏zami w oczach i z wielkim
wzruszeniem stara oliwka spojrza∏a ku
stromej i wàskiej Êcie˚ce, która wiod∏a
na Golgot´ i ze zdumieniem spostrzeg∏a, jak bardzo podobna jest droga,
która wspina si´ do Domu Pokoju…
Dlaczego…? Jest niedzielny poranek. Przechodz´ drog´ z Ecole Biblique
w stron´ Bramy Damasceƒskiej. Pó˝niej kieruj´ si´ w stron´ Muzeum Rockefelera i schodz´ w dó∏ do Doliny Cedronu. Imponujàcy widok Góry Oliwnej
i rozsiane na niej liczne groby pobudzajà myÊli o tym, co trwa∏e, nieprzemijajàce, g∏´bokie i prawdziwe. Rozpoczynam wspinaczk´ na szczyt Góry Oliwnej. Deszcz i silny wiatr oznajmiajà, ˚e
rozpocz´liÊmy por´ deszczowà. MyÊl
o spotkaniu z polskimi siostrami i dzieç-
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mi w murach ciep∏ego domu dodaje mi
si∏, by iÊç pod gór´. Tu˚ przed wejÊciem
do domu spoglàdam na wspania∏à panoram´ Jerozolimy. Z∏ota kopu∏a Meczetu
Ska∏y, roz∏o˚ysta kopu∏a Bazyliki Bo˚ego Grobu, zamurowana Brama Z∏ota,
liczne koÊcio∏y, meczety i synagogi
zdajà si´ wo∏aç do Boga Jedynego, Pana Historii, Wszechmocnego. Wchodz´
do wn´trza przez zielonà bramk´. Gromadka uÊmiechni´tych dzieci wybiega
mi na spotkanie wypowiadajàc ciep∏e
s∏owa pozdrowienia w j´zyku angielskim i arabskim. Wyciàgam do nich r´ce i daj´ si´ prowadziç przez kuchni´
i szeroki korytarz do kaplicy. Po krótkiej modlitwie rozpoczynamy Msz´
Âwi´tà. Dzieci Êpiewajà po angielsku
i po polsku. Czytania sà po arabsku.
Podczas modlitwy Ojcze Nasz podajemy sobie r´ce i odmawiamy jà po arabsku i po polsku. Wspólna modlitwa
zbli˚a nas do siebie, czyni z nas jednà
rodzin´ i uszlachetnia wszystkie nasze
dà˚enia. Atmosfera prostoty, szczeroÊci
i otwartoÊci sprawia, ˚e czujemy si´ tak
dobrze w obecnoÊci Boga. S∏owa
Ewangelii pobudzajà nas do dawania
Êwiadectwa. Po komunii w chwili milczenia nasuwa mi si´ refleksja, ˚e ca∏e
dzie∏o Sióstr na Górze Oliwnej – ich
dom-sierociniec i ich ˚ycie – jest wspania∏ym Êwiadectwem i znakiem dzia∏ania mocy i mi∏oÊci Boga w ˚yciu ludzi, którzy Mu zaufali i sà Mu wierni.
Po Mszy Âwi´tej urzàdzamy kol´d´. Ze
Êpiewem polskich, arabskich i angielskich kol´d na ustach przechodzimy ca∏à gromadkà przez wszystkie pomieszczenia domu kropiàc je wodà Êwi´conà
i okadzajàc kadzid∏em pachnàcym
orientalnym zapachem. Potem wspólne
Êwiàteczne Êniadanie. Dzieci znajdujà
przy swoich nakryciach czekoladowe
miko∏ajki. Siostra Rafaela podaje jedzenie. Jest 40 dziewczàt w wieku od
3 do 18 lat. Wiele z nich nie doÊwiadczy∏o wczeÊniej ciep∏a rodzinnego domu. Wiele pochodzi z trudnych, zaniedbanych rodzin. Sà to dzieci specjalnej
troski. Siostra Imelda pomaga roznosiç
mleko, kaw´ i herbat´. Jej ciep∏y
uÊmiech i spojrzenie b∏´kitnych oczu
zdajà si´ bez s∏ów przygarniaç do serca
ma∏e istoty. Pod koniec Êniadania siostra Lidia – mistrzyni kuchni wnosi wyÊmienite polskie specja∏y. Widz´ radoÊç na twarzach dzieci. Pytam ich, czy
wiedzà jak si´ nazywa s∏odka niespodzianka. Dzieci odpowiadajà chórem

po polsku – pàczki… Jest wszak niedziela – Êwi´to. W dzieƒ powszedni
Siostry wstajà o godz. 5.00. Pierwsze
kroki kierujà do kaplicy, by spojrzeç
na du˚y krzy˚ i wiszàcego na nim
Mistrza Mi∏oÊci. Zanurzajà si´ w porannym rozmyÊlaniu. Po tylu latach
ci´˚kiej i wyczerpujàcej do resztek si∏
pracy na obczy˝nie wiedzà, skàd nabraç prawdziwej mocy i nowych si∏.
Ok. godz. 6.00 budzone sà dzieci. Siostra Kryspina odpowiedzialna za ubiór
dzieci pomaga odnajdowaç odpowiednià na dany dzieƒ garderob´. Robi to
z takim sercem i zaanga˚owaniem, ˚e
wzbudza podziw nie tylko rozespanych
dzieci, ale tak˚e wspó∏sióstr. Starsze
dziewczynki pomagajà m∏odszym, tak
aby zaraz po skromnym Êniadaniu ok.
godz. 7.00 wyjÊç z domu. Szko∏a dzieci znajduje si´ na terenie Starego Miasta i jest oddalona od domu o ewangelicznà „drog´ szabatowà”. Codziennie
oprócz piàtków i niedziel dzieci doje˚d˚ajà do szko∏y w asyÊcie którejÊ
z sióstr. Ok. godz. 8.00 przychodzi kap∏an, by sprawowaç dla sióstr w domowej kaplicy Eucharysti´. Dzieci powracajà ze szko∏y ok. godz. 14.00. Po obiedzie i krótkiej rekreacji rozpoczynajà
odrabianie lekcji w du˚ej sali na parterze. Ka˚da dziewczynka ma swoje biurko. Podczas studium jest obecna w sali
Siostra Rafaela. Pomaga najm∏odszym,
odpowiada na pytania w j´zyku arabskim i angielskim, interesuje si´ wszystkim, co dzieci robi∏y w szkole. Przyk∏ada wielkà wag´ do wykszta∏cenia dzieci. Wie, ˚e to wa˚ny element dla ich
przysz∏ego ˚ycia. Wiele z dziewczàt,
które by∏y w Domu Pokoju zajmuje dziÊ
wysokie stanowiska w rzàdzie palestyƒskim. Wiele z nich jest dziÊ profesorkami, lekarzami i prawnikami. To wielka
radoÊç dla Sióstr i owoc ich pracy.
O godz. 18.00 jest wspólna kolacja,
a nast´pnie czas wolny. Siostra Szczepana prowadzi zaj´cia z dzieçmi – robi
uk∏adanki, maluje. Najm∏odsze dzieci
idà spaç o godz. 20.30, starsze troch´
pó˝niej. A Siostry – majà jeszcze tak
wiele rzeczy do zrobienia – pranie,
sprzàtanie, przygotowanie posi∏ków na
nast´pny dzieƒ, roboty przy domu, piel´gnowanie chorych. W kancelarii siostry Rafaeli Êwiat∏o gaÊnie dopiero ok.
2 w nocy. I tak dzieƒ w dzieƒ, bez wakacji, bez kina, bez kawiarni, bez wielkich wymagaƒ. Dlaczego…?
(cdn)
Ks. dr Miros∏aw Wróbel

Pobratymstwo
Apel Ojca Jozo
Umi∏owani bracia i siostry!
Z okazji zbli˚ajàcej si´ dziesiàtej
rocznicy istnienia naszej wspólnoty
modlitewnej, jednoczàcej ludzi ˚yjàcych or´dziami Matki Bo˚ej, wiedziony natchnieniem, postanowi∏em napisaç do was ten list i przedstawiç wam
mój punkt widzenia na sprawy naszej
wielkiej rodziny. Matka Bo˚a zapoczàtkowa∏a w Medziugorju swój cudowny
ruch, w którym my równie˚ mamy
swój udzia∏. ZostaliÊmy wybrani do
wielkiego dzie∏a, podobnie jak zostali
wybrani widzàcy, parafia i pielgrzymi.
Przyjmujàc or´dzia Matki Bo˚ej i ˚yjàc
nimi na co dzieƒ jesteÊmy powo∏ani do
wydania owoców. Ile˚ to razy Królowa
Pokoju powiedzia∏a – jesteÊcie mi potrzebni. Potrzebuj´ was i dlatego was
wybra∏am. Wybra∏am was, albowiem
was kocham.
Nigdy w to nie wàtpi∏em, ˚e ka˚dy
z was zosta∏ wybrany, ani w to, ˚e ka˚dy z was w obecnym czasie i w tych
okolicznoÊciach w jakich ˚yje, jest
zdolny do wydania wielkich owoców.
Wiadomo, sà ludzie, którzy or´dzia
przyjmujà wy∏àcznie w teorii. Mówià
o nich, ba nawet rozpisujà si´ na ich temat, lecz nimi nie ˚yjà. Or´dzia w sercach tych ludzi obumierajà na podobieƒstwo ziarna, które pad∏o na kamieƒ.
Ono nie przyniesie ˚adnych owoców.
Oczekujà wi´c od Matki Bo˚ej jakiejÊ
nadzwyczajnej interwencji w Êwiecie,
szerzà niepokojàce wieÊci lub fa∏szywe
przes∏ania o ró˚nych katastrofach itp.
Sà i tacy, którzy przyjmujà or´dzia, ale
w momencie próby i doÊwiadczeƒ, odchodzà od nich i poddajà si´ opinii krytykantów, którym zawsze ktoÊ lub coÊ
przeszkadza. Oni równie˚ przestajà wydawaç owoce. Istniejà te˚ notoryczni
przeciwnicy or´dzi Matki Bo˚ej, którzy
atakujà wprost, lub poÊrednio, zarówno
plany Matki Bo˚ej, jak równie˚ osoby
przez Nià wybrane. Ci ludzie stanowià
jedynie znak, który potwierdza, ˚e dla
naszych czasów Medziugorje jest miejscem ingerencji samego Nieba. Wszyscy ci, którzy na podobieƒstwo Heroda
próbowali je zniszczyç, doznali haniebnej pora˚ki. Inni, którzy na podobieƒstwo Annasza i Kajfasza próbowali je

~ 10 ~
zdeprecjonowaç, rozg∏aszajàc, ˚e Medziugorje jest dzie∏em nieprzyjaciela,
˚e nie jest autentyczne, doznali rozczarowania. A tymczasem Medziugorje
wcià˚ si´ rozrasta i rozwija si´ coraz
bardziej. Jest jak pot´˚ne drzewo rosnàce przy ˝ródle, w którym woda nigdy
nie wysycha i rodzi cudowne owoce.
Ty jesteÊ wybrany w tym celu, aby
tych or´dzi wys∏uchaç, wziàç je sobie
do serca, staraç si´ wcieliç je w ˚ycie
i przez wytrwa∏e ich praktykowanie,
wydaç owoce. Wtedy twoje ˚ycie i ˚ycie twojej wspólnoty modlitewnej stanie si´ jak przepi´knie rozkwit∏y ogród,
otoczony jasnymi zasadami ˚ycia
i wzbogacony Êwiat∏em, które rozÊwietli ka˚dego cz∏owieka. Albowiem my
jesteÊmy Êwiat∏em ustawionym na górze, którego nie da si´ ukryç.
Od 25. grudnia 2002 roku Matka Bo˚a w swoich or´dziach mówi o drodze
∏aski i o drodze prób. AbyÊmy mogli
wytrwaç na drodze ∏aski i Êwi´toÊci
musimy si´ modliç. Matka Bo˚a ka˚dego z nas prosi po trzykroç: módlcie si´!
Jest to czas kiedy wiele osób przechodzi ci´˚kie próby, wielu zaÊ innych
podda∏o si´ ju˚ w∏adzy z∏a i z∏ego. My
mo˚emy pomóc im jedynie przez modlitw´. I to jest w∏aÊnie nasze zadanie!
Wed∏ug oceny Êwiatowej polityki,
tylko wojna mo˚e po∏o˚yç kres terroryzmowi i wszechogarniajàcej przemocy.
Politycy uwa˚ajà, ˚e nale˚y doszcz´tnie
fizycznie zniszczyç wroga i wszystko
co do niego nale˚y. Matka Bo˚a patrzy na to inaczej. Jezus uczy inaczej.
Ojciec Âwi´ty w tym roku wzywa do
modlitwy w intencji Êwiatowego pokoju. W czterdziestu trzech punktach swoich rozwa˚aƒ na temat Ró˚aƒca zaÊwiadcza, ˚e Ró˚aniec stanowi szko∏´
Êwi´toÊci. A ty w∏aÊnie jesteÊ zaproszony do Maryjnej szko∏y modlitwy i Êwi´toÊci. Cz∏owiek modlàcy si´ jest twórcà
pokoju. Jedynie ludzie modlitwy sà
w stanie powstrzymaç b∏´dy i moc szatana w Êwiecie i w sercach polityków.
Nasze zadanie ma prawdziwie wymiar proroczy, jest w pe∏ni ewangeliczne i chrzeÊcijaƒskie. Tym listem
pragn´ ponownie otworzyç twoje serce,
aby nie zaw∏adnà∏ nim strach, ani polityczne myÊlenie, ale by zakwit∏a nadzieja i silna wiara w to, ˚e: Modlitwà
mo˚emy powstrzymaç wojn´! Modlitwà i postem mo˚emy obezw∏adniç naszego starego nieprzyjaciela, który na
si∏´ prze do wojny. Âwi´ty Jan w Apo-

kalipsie umacnia nas w tym przekonaniu s∏owami: „Teraz nasta∏o zbawienie, pot´ga i królowanie Boga naszego
i w∏adza Jego Pomazaƒca, bo oskar˚yciel braci naszych zosta∏ stràcony, ten,
co dniem i nocà oskar˚a ich przed Bogiem naszym!” Ap 12, 10
Umi∏owani bracia i siostry, nasza
wspólnota modlitewna jest zjednoczona z Niewiastà, która zwyci´˚a smoka.
Dlatego te˚ Jej or´dzia sà jednoczeÊnie
pouczeniem w jaki sposób wytrwaç
w wiernoÊci i jak odnieÊç zwyci´stwo?
Tak wi´c nasza wspólnota modlitewna
ma sens i ma swoje pos∏annictwo. My
nie jesteÊmy osamotnieni. JesteÊmy powiàzani jak sieç, którà zarzucamy na
prawà stron´, w celu z∏owienia wielkiej
iloÊci ryb. Wszystkich, których Duch
doprowadzi∏ do Medziugorja, obejmujemy naszà modlitwà. Codziennie pami´tamy o pielgrzymach i tych, którzy
szczególnie polecajà si´ naszym modlitwom. To wielka sprawa! Nasza modlitwa jest darem dla ka˚dego serca. Modlimy si´ w intencji przyj´cia przez naszych braci or´dzi i uzyskania dla ka˚dej duszy ∏aski pokory i skruchy oraz
w intencji przyj´cia programu Matki
Bo˚ej dla odnowienia wszystkiego
w pokoju i w ∏asce. Matka Bo˚a potrzebuje Ciebie do realizacji swoich planów. Ona ciebie wybra∏a.
Uczyƒ wi´c wi´cej! Odmawiaj codziennie cztery cz´Êci Ró˚aƒca. W ciàgu
tygodnia wybierz jeszcze jeden dzieƒ na
godzinnà adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu w swoim koÊciele. Uczyƒ wszystko aby spotkania twojej grupy modlitewnej obfitowa∏y owocami ∏aski dla
wszystkich! Majàc na uwadze nasz doroczny Zlot modlitewny ofiarujmy modlitw´ i post w intencji przebudzenia si´
wszystkich ludzi dobrej woli i uÊwiadomienia sobie odpowiedzialnoÊci za sprawy pokoju oraz zwyci´stwa dobra nad
z∏em. Zjednoczeni na modlitwie staƒmy
si´ jednym sercem i jednà duszà!
W nadziei, ˚e s∏owa te stanà si´ zach´tà do intensywnej modlitwy i natchnà was odwagà pozostaje w ∏àcznoÊci modlitewnej, wasz oddany ojciec
Jozo Zovko
Modliç si´ nie oznacza traciç czasu,
ale wype∏niaç czas ∏askà, Êwiat∏em,
pokojem, mi∏oÊcià i b∏ogos∏awieƒstwem”.
ojciec Jozo

ECHO Echa
Nale˚´ chyba do uprzywilejowanych solenizantów, poniewa˚ moje
imieniny wypadajà na poczàtku maja,
kiedy wiosna pokazuje si´ ju˚ w ca∏ej
swojej krasie. Ptaki za oknem Êpiewajà
od wczesnego ranka, niebo pe∏ne jasnoÊci i b∏´kitu a na ga∏´ziach drzew
i krzewów mieni si´ dziesiàtkami odcieni Êwie˚a zieleƒ liÊci. Nie mówi´ ju˚
o bogactwie i ró˚norodnoÊci kwiatów.
Otrzyma∏em ich na imieniny wiele.
Student Witek przywióz∏ mi miniaturowe czerwone ró˚yczki w doniczce,
Siostry S∏u˚ebniczki przynios∏y chyba
wiàzk´ lilii i bia∏ych go˝dzików, panie
z chóru, niezwyk∏e, jakby zaprojektowane przez szalonego abstrakcjonist´
pomaraƒczowe anturium, dwaj panowie aksamitne, eleganckie irysy. Najbardziej jednak zaskoczy∏ mnie inny
„kwiat” imieninowy margaretka.
Kwiat symboliczny. Po prostu du˚a
z∏o˚ona na pó∏, ozdobna kartka imieninowa z kolorowà reprodukcjà margaretek. Na Êrodkowej cz´Êci, znacznie powi´kszonej, jednej z nich, wypisane
moje imi´ i nazwisko a wokó∏ na siedmiu p∏atkach imiona i nazwiska osób,
które mi ˚yczenia sk∏adajà. Na wewn´trznych stronach tej sk∏adanki jest
wizerunek Matki Bo˚ej z Medziugorja
i wypowied˝ jednego z g∏ównych g∏osicieli Or´dzia Maryi – ojca Jozo Zovko. Min´∏o ju˚ kilka tygodni od moich imienin, a ja ka˚dego dnia wcià˚
powracam do tej skromnej, a równoczeÊnie niezwyk∏ej margaretki. Przypomina mi ona, ˚e wcià˚ ktoÊ ze siódemki modli si´ za mnie. Dzi´kuj´
Wam, Drodzy za ten dar. Tobie Mario,
Zofio, Heleno, Tereso, Liliano i Stanis∏awie. Bóg zap∏aç!
Ks. Zygmunt Bochenek
PS.
Zach´cam innych czcicieli Matki
Bo˚ej z Medziugorja, aby skrzykn´li
si´ i podobnym „apostolatem margaretka” otoczyli innych kap∏anów. Na
sk∏adance jest sugestia, aby to by∏a
prosta modlitwa, taka, aby nie stanowi∏a zbytniego obcià˚enia, które mo˚e
zniech´ciç. Mo˚e to byç np. Koronka
Medziugorska (Wierz´ w Boga, 7x Ojcze Nasz, 7x ZdrowaÊ Maryjo, 7x
Chwa∏a Ojcu) i modlitwa za kap∏anów
lub inne modlitwy.
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Echo – Archiwum
MEDZIUGORJE 3
Villanova, Âwi´to Niepokalanego
Pocz´cia Matki Bo˚ej 1984 r.
„Ca∏y KoÊció∏ patrzy na Ciebie,
ostatnia gwiazdo ratunku”
Do wszystkich maluczkich, którzy
wyznajà, ˚e nie potrafià zrozumieç tajemnic królestwa i obracajà si´ tam,
skàd Matka uczy dziÊ swoje dzieci drogi pokoju, zakrytej przed oczami m´drców tego Êwiata: do nich skierowane sà
te radosne s∏owa.
Maryja wcià˚ objawia si´ pi´ciu widzàcym. Marii, która jest nieobecna
z powodu choroby, objawia si´ w domu
znacznie d∏u˚ej: 20 minut w czwartki
i 6 minut w piàtki. Dla pozosta∏ej
czwórki (Ivan tak˚e ju˚ wróci∏) objawienia sà du˚o krótsze. Vicce nadal
opowiada o swoim ˚yciu (w dosyç
krótkich odcinkach – w styczniu minà
dwa lata -), Ivance mówi o problemach
KoÊcio∏a i Êwiata: na razie nie mogà niczego zdradziç. Pozostali modlà si´
i otrzymujà or´dzia. Cel pozostaje
wcià˚ ten sam: pokój. ZaÊ Êrodki to:
modlitwa i post.
W czwartek 29 listopada w or´dziu
dla parafii na poczàtek Adwentu powiedzia∏a: „Drogie dzieci! Nie umiecie jeszcze kochaç i nie umiecie z mi∏oÊcià s∏uchaç s∏ów. Jestem waszà Matkà. Przyby∏am, by nauczyç was kochaç i modliç si´
z mi∏oÊcià: Ja dam wam si∏´. Dzi´kuj´,
˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”. Do Marii tak˚e kieruje te same s∏owa: „Nie potrafimy kochaç, przyby∏a, by
nauczyç nas kochaç”.
W innym niedawnym or´dziu powiedzia∏a: „JesteÊcie ludem wybranym
i Bóg obdarzy∏ was wieloma ∏askami,
ale wy jeszcze tego nie rozumiecie,
wi´c mog´ wam jedynie powiedzieç:
módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´,
abyÊcie zrozumieli mi∏oÊç mojà i mi∏oÊç mojego Syna dla was”.
„Nie zrozumiecie, jeÊli nie b´dziecie
si´ modliç. Módlcie si´, módlcie si´,
módlcie si´. Módlcie si´ do Ducha
Âwi´tego, abyÊcie mogli zrozumieç
i zyskaç prawdziwy pokój”.
„ZakoƒczyliÊcie ju˚ prace w polu: módlcie si´ wi´c wi´cej: poprzez modlitw´
osiàga si´ wszystko”. Zast´pujàcy o. Tomislava o. Slavko mówi: „Matka Bo˚a

nie chce zabieraç nam czasu ani os∏abiaç
nas postami. Chce, byÊmy uczestniczyli
w wielkim darze Ducha Âwi´tego i pokoju”. Âwiat Bo˚y nie zagoÊci w nas jednak, jeÊli my sami nie damy mu miejsca
ani czasu. Z trudem przychodzi nam to
zrozumieç i tak pozbawiamy si´ tego
skarbu, za którym pop∏yn´∏yby i inne,
pozostajàc przy naszych niepokojach,
troskach i l´kach. Nic si´ nie zmienia,
poniewa˚ nie mamy odwagi zanurzyç
si´ w g∏´bszà modlitw´.
„Poprzez odmawianie ca∏ego Ró˚aƒca pragnie, abyÊmy przybli˚yli si´ do
tajemnic Jezusa: chce, by przyk∏ad Jezusa i Jej sta∏y si´ dla nas regu∏à. JeÊli
nie potraficie przebaczyç lub ˚ywicie
niech´ç, rozwa˚ajcie przebaczenie Jezusa na krzy˚u w piàtej tajemnicy bolesnej. W drugiej tajemnicy radosnej
rozwa˚amy, jak Maryja przynosi radoÊç ludziom. Dzisiaj tak˚e ktoÊ czeka
na mojà mi∏oÊç i na radoÊç od mnie,
i tak ca∏y dzieƒ staje si´ oczekiwaniem
na Pana, który przychodzi w ubogim:
ca∏y dzieƒ staje si´ modlitwà. Modliç
si´, dopóki nie zapanuje w nas pokój”
(o. Slavko).
Potrzeba mojego i twojego nawrócenia. Trudno si´ nawróciç, o wiele ∏atwiej
daç pieniàdze komuÊ, kto jest daleko, ni˚
przebaczyç lub spojrzeç ˚yczliwie na
kogoÊ, kto jest blisko. Poprzez post domaga si´ od nas ˚ycia w umiarkowaniu.
Poszczàc otwieramy si´ wraz z cia∏em
na Pana, by si´ modliç (Êw. Piotr przypomina: „bàd˝cie wstrzemi´˝liwi, by
poÊwi´ciç si´ modlitwie”). Post jest modlitwà cia∏a. JeÊli nie oderwiemy si´ od
spraw materialnych i nie oczyÊcimy,
S∏owo nie wejdzie w nasze ˚ycie.
Po or´dziu z 14 sierpnia o. Tomislav
pyta∏ zebranych w koÊciele: „Chcecie
odmówiç ca∏y Ró˚aniec?” Wszyscy odpowiedzieli „tak”. Zaraz jednak znalaz∏
si´ ktoÊ, kto po˚a∏owa∏ wypowiedzianego „tak” mówiàc, ˚e nie ma czasu, by
odmówiç nawet jeden. – PoproÊ, by Ona
ci pomog∏a – powiedzia∏ o. Tomislav.
Miesiàc pó˝niej spotka∏ go ca∏ego rozpromienionego: „Wszystko dobrze, dzisiaj znajduj´ czas nawet na pi´ç ró˚aƒców. Zaczà∏em wi´cej czasu przeznaczaç na modlitw´ i modlàc si´ zauwa˚y∏em, ˚e w moim ˚yciu coÊ si´ zmienia.
To cudowne uczucie, którego nie mo˚na kupiç. Trzeba zaczàç i wytrwaç”.
Ksiàdz Stefano Gobbi z Mediolanu,
inspirator kap∏aƒskiego ruchu maryjnego, który ju˚ od 1972 r. ma dar we-

wn´trznego s∏yszenia Maryi, po wejÊciu na wzgórze objawieƒ us∏ysza∏ wewn´trzny g∏os Maryi mówiàcy: „Wybra∏am to miejsce i z radoÊcià objawiam si´ moim anio∏kom. Módlcie si´
wi´c i wype∏niajcie moje or´dzia” (koniec listopada).
Or´dzia zrozumia∏ ów staruszek, który ogarni´ty skruchà za swe przesz∏e
˚ycie i wdzi´cznoÊcià dla Chrystusa, na
kolanach przeszed∏ ca∏à Drog´ Krzy˚owà, po pe∏nej kamieni i wystajàcych
ska∏ Êcie˚ce, którà normalnie przemierza si´ w trzy kwadranse.
Do tych, którzy odprawiajà nowenn´
do Niepokalanej: ma ona równà si∏´ jak
nowenna z okazji Zes∏ania Ducha
Âwi´tego. Wierzymy w moc Niepokalanej, znak mi∏oÊci Jezusa. Matka Bo˚a
cz´Êciej przemawia teraz do ma∏ej Jeleny za poÊrednictwem daru wewn´trznego s∏yszenia. Dziewczynka opowiedzia∏a w koÊciele o tym, co us∏ysza∏a od
Maryi: „Kto wytrwa w modlitwach do
mnie przez te dziewi´ç dni przygotowujàcych do Êwi´ta mojego Niepokalanego Pocz´cia, ten otrzyma dar Ducha
Âwi´tego”. DowiedzieliÊmy si´, ˚e ma∏a Jelena niekiedy sp´dza na modlitwie
ca∏à noc. Ci, którzy mieli sposobnoÊç jà
widzieç, podziwiali niebiaƒski wyraz
jej twarzy i zapatrzone oczy.
Z pewnoÊcià nawet franciszkanie
przyjmujàcy t∏umy, jakie przybywajà
do Medziugorja, nie zdajà sobie sprawy
ze wszystkich cudów dziejàcych si´
w tej parafii, w tym oznak niebieskich,
do których wcià˚ dochodzi, przede
wszystkim na Górze Krzy˚a. Mój przyjaciel, ojciec Remo Sartori, jezuita
z Modeny, godny zaufania, mówi∏ mi,
˚e podczas swoich ostatnich odwiedzin,
ko∏o niedzieli 25 listopada, s∏ucha∏
zwierzeƒ pewnej kobiety, która nie mog∏a przestaç opowiadaç o swoich krzy˚ach i nadprzyrodzonych doÊwiadczeniach budzàc w nim pewien sceptycyzm. Nagle ta sama kobieta wskaza∏a
mu krzy˚, który wznosi si´ na szczycie
Kri˚evca. Na w∏asne oczy zobaczy∏, jak
wielka ciemnoÊç spowija krzy˚, a˚ staje si´ on czarny jak sadza: obok kl´cza∏a jaÊniejàca kobieta. Do zdarzeƒ tego
rodzaju dochodzi niemal codziennie.
Po Medziugorju krà˚y pog∏oska, ˚e
w zesz∏y czwartek pewien niewidomy
W∏och odzyska∏ wzrok: tak opowiadajà
ci, którzy w∏aÊnie stamtàd wrócili.
Prawdziwymi cudami sà jednak nawrócenie ludzi oraz ∏aska, jaka na po-
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wrót nape∏nia liczne dusze, pos∏uszne
Matce Bo˚ej. – W jednym z osiedli
w Medziugorju – opowiada pewien
pielgrzym – mieszkaƒcy nalegali, abym
zaszed∏ do nich do domu zjeÊç nadziewane prosi´ i napiç si´ m∏odego wina,
poniewa˚ pierwsza niedziela miesiàca
jest wielkim Êwi´tem po pojednaniu
w sobot´ wieczorem; wszyscy dzielà
si´ wtedy tym, co majà i zapraszajà nawet obcych do wspólnego Êwi´towania.
Cudem jest goÊcinnoÊç i hojnoÊç rodzin
z Citluk, u których zostali zakwaterowani pielgrzymi od Êw. Sylwestra. Oddycha si´ tu ju˚ duchem Maryi, którego
nikt nie mo˚e zagasiç.
Tutaj, za poÊrednictwem Matki, zrodzi∏ si´ KoÊció∏, b´dàcy Cia∏em Jezusa.
Pewien amerykaƒski artysta zaoferowa∏ swój talent, by stworzyç posàg
Matki Bo˚ej, który odpowiada∏by opisom widzàcych i by∏by pi´kniejszy od
tego, jaki dziÊ czci si´ w koÊciele. Widzàcy zapytali Matk´ Bo˚à, czy przyjmie propozycj´. Odpowiedzia∏a
z uÊmiechem: „Zróbcie to dla mojego
Syna”, czyli zbudujcie Jego Cia∏o, którym jest KoÊció∏. Jak w Kanie, Maryja
wskazuje na Jezusa.
W obliczu wydarzeƒ w Medziugorju
mo˚emy jedynie podsumowaç: skoro
prawdà jest, ˚e Jezus na krzy˚u zostawi∏ Maryj´ jako matk´ swoim uczniom
w osobie Jana i ten „od tej chwili wzià∏
jà do siebie”, czyli mi´dzy swoje skarby, czy Maryja mo˚e nie spe∏niç woli
Syna? Czy mo˚e o niej zapomnieç teraz, kiedy zosta∏a wyniesiona do
wiecznej chwa∏y? Czy powinniÊmy si´
wi´c dziwiç, ˚e w najbardziej rozpaczliwych chwilach przychodzi z pomocà
swoim dzieciom?
Oby z or´dziem Medziugorja nie sta∏o si´ podobnie jak z or´dziem Fatimy:
Wówczas, w obliczu ogarniajàcego
Êwiat materializmu marksistowskiego,
mówi∏a: modlitwa i pokuta! Kto jednak
wzià∏ pod uwag´ Jej s∏owa? Gdyby or´dzie Medziugorja tak˚e zosta∏o zlekcewa˚one przez KoÊció∏, moglibyÊmy
wtedy podsumowaç, ˚e naprawd´ by∏yby to „ostatnie objawienia na ziemi”!
S∏owo poparcia, po obawach z ostatnich czasów, pochodzi od biskupa Splitu-Makarska, b´dàcego tak˚e metropolità, od którego poÊrednio zale˚y tak˚e biskup Mostaru: „Wszyscy biskupi jugos∏owiaƒscy, w tym tak˚e Przewodniczàcy Episkopatu kard. Franjo Kuhariç,
z jednym wyjàtkiem lokalnego biskupa

˚anicia, uwa˚ajà, ˚e chodzi o wydarzenie
z pewnoÊcià autentyczne. Czego my, biskupi jugos∏owiaƒscy nie zdo∏aliÊmy
zrobiç przez czterdzieÊci lat nauki w parafiach, dokonuje si´ nagle, odkàd majà
miejsce wypadki w Medziugorju” (z „Signum Magnum”). I jeszcze: „Ogólnie
mówiàc, nie mam ju˚ ˚adnych wàtpliwoÊci co do nadprzyrodzonego charakteru
religijnych zjawisk w Medziugorju. Bóg
poprzez Swojego Ducha jest obecny
w tym miejscu. Trzeba jednak unikaç fanatyzmu oraz nazbyt dos∏ownego podejÊcia do or´dzi i zdarzeƒ, podobnie jak
trzeba unikaç racjonalizmu, który g∏osi,
˚e w Medziugorju nie ma mowy o nadprzyrodzonych or´dziach czy zdarzeniach, zaÊ wszystko t∏umaczy si´ pychà
dzieci oraz materialnym wyrachowaniem zakonników, a tak˚e z∏ym duchem
stojàcym za pychà dzieci i za chciwoÊcià
zakonników. Nale˚y zaczekaç i nie spieszyç si´ z wydawaniem pozytywnej lub
negatywnej oceny... Nie dostrzeg∏em nic
sprzecznego z doktrynà Ewangelii i tradycji Âwi´tej Matki KoÊcio∏a. Jak drogi
ojciec wie, jestem przewodniczàcym Komisji ds. Nauki Wiary przy Konferencji
Episkopatu Jugos∏awii i pisz´ ten list
Êwiadom odpowiedzialnoÊci, jakà sk∏ada
na mnie to stanowisko – Frane Franiç, arcybiskup” (do ojca Restrellego S. J.,
14.11.84).
don Angelo Mutti

Od Redakcji

Mariju Dugand˝iç). Koszt = odprawienie
pi´ciu intencji mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne u parafian w domach. Ksi´˚y, którzy sami zapewniajà sobie zakwaterowanie u rodzin prosimy, o zg∏oszenie
tego faktu organizatorom gdzie zamówili
kwater´. Nale˚y zabraç ze sobà: celebret,
alb´, stu∏´ i Pismo Âwi´te oraz ma∏e radio (wysoka cz´stotliwoÊç FM) ze s∏uchawkami (t∏umaczenie symultaniczne).
Prowadzàcy: o. Ljubo Kurtoviç. Wyk∏adowcami b´dà: prof. dr T. Ivanãiç, o. M.
Rastrelli, o. dr L. Rupcziç, o. J. Zovko, s.
Elvira. Prosimy o wstawiennictwo o. Slavko, który zapoczàtkowa∏ organizacj´
tych rekolekcji, o Bo˚e b∏ogos∏awieƒstwo
i o pomoc Ducha Âwi´tego.
Pielgrzymki:
• W∏ochy 21-28.03.03;
• Pary˚-La Salette-Lourdes-Fatima
04-16.04.03; tel: 022/781 97 46
• Sanktuaria Maryjne Europy:
La Salette, Lourdes, Mont Serrat, Rzym,
San Giovanni Rotondo, Loreto,
Medziugorje 26.04-17.05.03;
tel: 0602718753, 085/7445791
Z tym numerem „Echo” przesy∏amy
informacje o ofiarach, które wp∏yn´∏y do
nas w ciàgu 2002 roku i zosta∏y zaksi´gowane do 31 grudnia. Ofiary, które
zosta∏y wp∏acone jeszcze w grudniu, ale
na konto „Echa” wp∏yn´∏y w styczniu
2003 roku, uj´te b´dà jako ofiary
w 2003 roku.

25. lutego w Jerozolimie, przy Grobie
Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏
b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.

Uwaga! Wszystkie zamówienia prosimy zg∏aszaç telefonicznie lub pocztà a nie
dopisywaç na blankietach wp∏at, gdy˚
w zwiàzku z elektronicznà obs∏ugà bankowà, nie dostajemy odcinków wp∏at
i Wasze informacje do nas nie docierajà.

9 marca o godz. 10.00 w trzecià rocznic´ Êmierci don Angelo i w szóstà rocznic´ Êmierci Czesi Mirkiewicz, sprawowana b´dzie ofiara mszy Êwi´tej, w koÊciele Êw. Andrzeja przy ul. Grodzkiej 54
w Krakowie. Serdecznie zapraszamy.

Aby zaprenumerowaç „Echo” nale˚y
napisaç lub zadzwoniç do Redakcji:

VIII mi´dzynarodowe rekolekcje dla
kap∏anów odb´dà si´ w dniach od 30
czerwca do 5 lipca 2003r. Tematem spotkania b´dzie: „S∏uga Bo˚y”. Zg∏oszenia
mo˚na przesy∏aç poprzez e-mail: medjugorje-mir@medjugorje.hr,
osobiÊcie
w Informacji sanktuarium albo pod numerem telefonu/faxu: 00387-36-651-988 (za
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