Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
Maj 2003

Or´dzie z 25 kwietnia 2003
Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ wzywam was do otwarcia si´ na modlitw´. W czasie minionego Wielkiego
Postu uÊwiadomiliÊcie sobie jacy
mali jesteÊcie i jak ma∏a jest wasza
wiara. Kochane dzieci, zdecydujcie
si´ od zaraz na Boga, aby On przemienia∏ wasze serca, a poprzez
was, tak˚e serca innych ludzi.
W tym Êwiecie pe∏nym niepokoju,
bàd˝cie radosnymi Êwiadkami Jezusa Zmartwychwsta∏ego, bo Êwiat
jest z∏akniony Boga i tego wszystkiego co od Boga pochodzi. Ja, drogie dzieci, jestem z wami i kocham
was niezmiernie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Wybór
W or´dziu marcowym Matka Bo˚a powiedzia∏a nam: nie traçcie nadziei, bowiem
Bóg kocha swoje stworzenia. Bóg jest naszà
pewnoÊcià. Zaprosi∏a nas na drog´ Êwi´toÊci.
Równie˚ Ojciec Âwi´ty w swym liÊcie apostolskim wezwa∏ nas, byÊmy poszli tà trudnà
i wàskà drogà, ale prowadzàcà do ˚ycia i do
prze˚ywania ca∏ej pe∏ni sensu ˚ycia i pokoju.
Matka Bo˚a mówi∏a nam, ˚e jesteÊmy bardziej otwarci na wol´ Bo˚a, jeÊli si´ modlimy.
W or´dziach Matki Bo˚ej widzimy jak
wa˚ne jest: dziÊ, teraz. Ona pragnie nam powiedzieç, ˚e wczoraj ju˚ min´∏o, jutra jeszcze
nie ma, istnieje tylko dziÊ, teraz. Teraz mog´ zdecydowaç si´ na Boga, na modlitw´. Teraz mog´ staç si´ cz∏owiekiem wierzàcym albo niewierzàcym. Jak˚e wielu ludzi ˚yje
dniem wczorajszym lub jutrzejszym, zatracajàc dzieƒ dzisiejszy, nigdy nie wchodzàc
w g∏àb siebie w czasie, który daje nam Bóg.
Ka˚de or´dzie Matki Bo˚ej, ju˚ od prawie
dwudziestu dwóch lat, zaczyna si´ tak samo:
dziÊ wzywam was. Matka Bo˚a ciàgle jest taka sama, poniewa˚ nie ma potrzeby si´ zmieniaç. PowinniÊmy zastanowiç si´: na ile zmieniliÊmy si´, a na ile pozostaliÊmy tacy sami.
Poniewa˚ jeÊli ktoÊ nie post´puje we wzroÊcie
na drodze wiary, to z ca∏à pewnoÊcià si´ cofa.
˚ycie duchowe nie jest jakimÊ wygodnictwem, lecz nieustannà walkà na drodze ˚ycia.
Jak mówi Hiob: ˚ycie cz∏owieka na ziemi jest
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Matka Dobrego Wyboru
walkà. Jak˚e wiele wysi∏ków czyni cz∏owiek,
aby zapewniç sobie byt materialny, lecz
o wiele wi´kszych wysi∏ków wymaga walka
na drodze wiary w Boga. Sam Pan Jezus mówi nam: Bàd˝cie trze˝wi, czuwajcie i módlcie
si´, byÊcie nie ulegli pokusie.
Wielki Post by∏ dla nas okazjà i darem,
byÊmy mogli ujrzeç w prawdzie przed Bogiem siebie samych. Do tej prawdy wzywa
nas równie˚ Matka Bo˚a w tym or´dziu. Zawsze jesteÊmy mali przed Bogiem i jesteÊmy
istotami we wszystkim zale˚nymi od naszego
Stwórcy. Jest wielkà ∏askà wiedzieç i uznaç,
jak bardzo mali jesteÊmy i jak ma∏a jest nasza
wiara. Nikt nie mo˚e powiedzieç: wierz´
w Boga na sto procent, wi´cej ju˚ nie mog´.
Nie mo˚emy powiedzieç: kocham Boga tak
bardzo, ˚e wi´cej ju˚ nie mog´. Zawsze mo˚emy odkryç we w∏asnym wn´trzu takie
miejsca, do których Pan Bóg jeszcze nie
wszed∏, oraz miejsca, których jeszcze nie oddaliÊmy Bogu.
Matka Bo˚a zaprasza nas do podj´cia
decyzji: zdecydujcie si´ na Boga. Ka˚dy
z nas jest odpowiedzialny za w∏asne ˚ycie i za
podejmowane przez siebie decyzje. Matka
Bo˚a zaprasza nas ju˚ od 22 lat, ale Ona nie
mo˚e podjàç decyzji za nas; za nas ˚yç,
umrzeç, dokonywaç wyborów. Zrobi∏a
wszystko, co mog∏a zrobiç, ale nie mo˚e
uczyniç ju˚ nic wi´cej. Nie przysz∏a, ˚eby
nam daç gotowe rozwiàzania. By∏oby to egoistyczne, gdybyÊmy oczekiwali od Niej goto-
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wych rozwiàzaƒ, bez naszych osobistych wysi∏ków na drodze wiary. Maryja nie odbiera
nam wolnoÊci dokonywania wyborów, tak samo jak Bóg Ojciec nie odebra∏ Jej wolnoÊci,
posy∏ajàc do Niej Anio∏a Gabriela, by zwiastowaç Jej, ˚e to w∏aÊnie Ona zostanie Matkà
Zbawiciela. Maryja, w swej wolnoÊci, mog∏a
powiedzieç: nie dam rady, to dla mnie za
trudne. Lecz b´dàc wolnà powiedzia∏a Panu
Bogu «Tak». Owo «Tak» równie˚ i dziÊ rozbrzmiewa na naszej ziemi. Mówi nam dziÊ
i zaÊwiadcza, ˚e Ona si´ nie pomyli∏a.
Ona wie, ˚e my te˚ nie pope∏nimy b∏´du
jeÊli powiemy Panu Bogu «Tak». Pan Bóg
czeka na naszà decyzj´ – jak mówi Âwi´ta
Teresa z Awilii – aby On Sam móg∏ wszystko w nas czyniç. Bez naszej decyzji Bóg nie
mo˚e dzia∏aç, innymi s∏owy, nie chce nic robiç, aby nie odbieraç nam naszej wolnoÊci.
Kiedy podejmujemy decyzj´, wówczas Pan
Bóg mo˚e przemieniaç nasze serca i serca innych w nas i poprzez nas. My nie mo˚emy
zmieniaç serc, nie mo˚emy nawróciç innych,
ani nawet samych siebie. To nale˚y do Boga.
Nikogo nie mo˚emy przekonaç ani nawróciç
naszymi s∏owami. Jedyne co mo˚emy uczyniç, to przygotowaç Panu Bogu grunt; modliç
si´ i kochaç innych. Wówczas Chrystus
Zmartwychwsta∏y znajdujàc przygotowane
miejsce, mo˚e przychodziç poprzez nas do
innych, do naszych rodzin i do ca∏ego Êwiata,
który potrzebuje Boga i t´skni za Bogiem.
„Nasze serce jest niespokojne, dopóki nie
spocznie w Bogu” – mówi Êw. Augustyn.
Nasza Matka Maryja obiecuje nam swà bliskoÊç oraz swà macierzyƒskà mi∏oÊç. Obiecajmy i my, ˚e za Jej poÊrednictwem oddamy
nasze serca Bogu Ojcu.
B∏ogos∏awiona Dziewico Maryjo, Ty, która powiedzia∏aÊ Bogu Ojcu Tak, wypowiedzia∏aÊ je w imieniu nas wszystkich, a Twoje
Fiat równie˚ i dziÊ rozbrzmiewa w wielu sercach. Dzi´kujemy Ci Maryjo, Matko nasza,
poniewa˚ i dziÊ wypowiadasz Twoje Tak
przyjmujàc wol´ Ojca. Dzi´kujemy Ci Maryjo, poniewa˚ sta∏aÊ si´ wiernà matkà dla ka˚dego z nas, jesteÊ Matkà KoÊcio∏a. Prowad˝
nas, o Maryjo i pob∏ogos∏aw przede wszystkim tych, którzy jeszcze nie poznali mi∏oÊci
Bo˚ej. Pob∏ogos∏aw nas i nasze rodziny. Pob∏ogos∏aw szczególnie tych, którzy otworzyli
swe serca, by stali si´ niestrudzonymi Êwiadkami i nosicielami pokoju. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi niech
was i wasze rodziny b∏ogos∏awi i chroni od
wszelkiego z∏a, Bóg Wszechmogàcy, Ojciec
i Syn i Duch Âwi´ty. Amen. Pokój i dobro.

o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rosarium Virginis Mariae
List Apostolski o ró˚aƒcu Êwi´tym c.d.

Tajemnice Chrystusa
Tajemnice Matki
Tajemnice Êwiat∏a
Przechodzàc od dzieciƒstwa i ˚ycia
w Nazarecie do ˚ycia publicznego Jezusa kontemplacja prowadzi nas do tych tajemnic, które ze specjalnego tytu∏u nazwaç mo˚na „tajemnicami Êwiat∏a”.
W rzeczywistoÊci ca∏e misterium Chrystusa jest Êwiat∏em. On jest „Êwiat∏oÊcià
Êwiata” (J 8, 12). Jednak ten wymiar wy∏ania si´ szczególnie w latach ˚ycia publicznego, kiedy g∏osi On Ewangeli´
Królestwa. Pragnàc wskazaç wspólnocie
chrzeÊcijaƒskiej pi´ç znamiennych momentów – tajemnic „pe∏nych Êwiat∏oÊci”
– tej fazy ˚ycia Chrystusa, uwa˚am, ˚e
s∏usznie mo˚na by za nie uznaç: 1. Jego
chrzest w Jordanie; 2. objawienie siebie
na weselu w Kanie; 3. g∏oszenie Królestwa Bo˚ego i wzywanie do nawrócenia;
4. przemienienie na górze Tabor; 5. ustanowienie Eucharystii, b´dàcej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.
Ka˚da z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które ju˚ nadesz∏o w samej Osobie Jezusa. Tajemnicà Êwiat∏a
jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody –
jako niewinny, który czyni siebie „grzechem” za nas (por. 2 Kor 5, 21) – otwierajà si´ niebiosa i g∏os Ojca og∏asza Go
Synem umi∏owanym (por. Mt 3, 17
i par.), a Duch Âwi´ty zst´puje na Niego,
by powo∏aç Go do przysz∏ej misji. Tajemnicà Êwiat∏a jest poczàtek znaków
w Kanie (por. J 8, 1-12), gdy Chrystus,
przemieniajàc wod´ w wino, dzi´ki interwencji Maryi, pierwszej z wierzàcych,
otwiera serca uczniów na wiar´. Tajemnicà Êwiat∏a jest nauczanie Jezusa, w czasie którego g∏osi On nadejÊcie Królestwa
Bo˚ego i wzywa do nawrócenia (por. Mk
1, 15), odpuszczajàc grzechy tym, którzy
zbli˚ali si´ do Niego z ufnoÊcià (por. Mk
2, 3- 13; ∑k 7, 47-48), dajàc poczàtek tajemnicy mi∏osierdzia, którà On sam b´dzie realizowa∏ a˚ do skoƒczenia Êwiata,
szczególnie poprzez powierzony KoÊcio∏owi Sakrament Pojednania. Tajemnicà
Êwiat∏a w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu

jest dalej przemienienie, które wed∏ug
tradycji mia∏o miejsce na górze Tabor.
Chwa∏a Bóstwa rozÊwietla oblicze Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych zachwytem Aposto∏ów, wzywa
ich, aby Go s∏uchali (por. ∑k 9, 35 i par.)
i przygotowuje do prze˚ycia z Nim bolesnego momentu m´ki, aby doszli z Nim
do radoÊci zmartwychwstania i do ˚ycia
przemienionego przez Ducha Âwi´tego.
Tajemnicà Êwiat∏a jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze
swym Cia∏em i Krwià pod postaciami
chleba i wina staje si´ pokarmem, dajàc
„a˚ do koƒca” Êwiadectwo swej mi∏oÊci
do ludzi (J13, 50), dla których zbawienia
z∏o˚y siebie samego w ofierze.
W tych tajemnicach, z wyjàtkiem Kany, obecnoÊç Maryi pozostaje ukryta
w tle. Ewangelie wspominajà zaledwie
kilka razy o Jej przygodnej obecnoÊci
w jednym czy drugim momencie nauczania Jezusa (por. Mk 3, 31-35; J 2, 12)
i nic nie mówià, czy by∏a w Wieczerniku
w czasie ustanowienia Eucharystii. Jednak rola, jakà pe∏ni w Kanie, widoczna
jest w jakiÊ sposób w ca∏ej drodze Chrystusa. Objawienie, które w czasie chrztu
w Jordanie da∏ o Nim bezpoÊrednio Ojciec, a które w Janie Chrzcicielu odbi∏o
si´ echem, w Kanie znajdujemy na Jej
ustach i staje si´ ono wielkim macierzyƒskim napomnieniem, skierowanym przez
Nià do KoÊcio∏a wszystkich czasów:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Jest to napomnienie, które
dobrze wprowadza w s∏owa i znaki
Chrystusa w czasie Jego ˚ycia publicznego, stanowiàc maryjne t∏o dla wszystkich
„tajemnic Êwiat∏a”.
Tajemnice bolesne
Tajemnicom boleÊci Chrystusa Ewangelie nadajà wielkà wag´. Pobo˚noÊç
chrzeÊcijaƒska zawsze, zw∏aszcza
w Wielkim PoÊcie, przez odprawianie
Drogi Krzy˚owej rozpami´tywa∏a poszczególne momenty m´ki, intuicyjnie
wyczuwajàc, ˚e tu jest punkt kulminacyjny objawienia mi∏oÊci i ˚e tu jest ˝ród∏o
naszego zbawienia. Ró˚aniec wybiera
pewne momenty m´ki, sk∏aniajàc modlàcego si´, by skupi∏ na nich wejrzenie
swego serca i prze˚y∏ je na nowo. Droga
medytacji otwiera si´ Ogrodem Oliwnym, gdzie Chrystus prze˚ywa szczególnie dr´czàce chwile wobec woli Ojca,
wzgl´dem której s∏aboÊç cia∏a mog∏aby
ulec pokusie buntu. Tam Chrystus staje
w obliczu wszystkich pokus ludzkoÊci

i wobec wszystkich jej grzechów, by powiedzieç Ojcu: „Nie moja wola, lecz
Twoja niech si´ stanie” (∑k 22, 42 i par.).
To Jego „tak” odwraca „nie” prarodziców w ogrodzie Eden. A ile mia∏o Go
kosztowaç to przyj´cie woli Ojca, wynika z dalszych tajemnic, w których przez
biczowanie, ukoronowanie cierniem,
d˝wiganie krzy˚a i Êmierç na krzy˚u zostaje On wydany na najwi´ksze poni˚enie: Ecce homo!
W tym poni˚eniu objawia si´ nie tylko
mi∏oÊç Boga, ale samo znaczenie cz∏owieka. Ecce homo: kto chce poznaç cz∏owieka, musi umieç rozpoznaç jego znaczenie, ˝ród∏o i spe∏nienie w Chrystusie
– Bogu, który uni˚a si´ z mi∏oÊci „a˚ do
Êmierci i to Êmierci krzy˚owej” (Flp 2,
8). Tajemnice bolesne prowadzà wierzàcego do ponownego prze˚ywania Êmierci Jezusa, stawania pod krzy˚em obok
Maryi, by wraz z Nià wnikaç w ocean
mi∏oÊci Boga do cz∏owieka i odczuç ca∏à
jej odradzajàcà moc.
Tajemnice chwalebne
„Kontemplacja oblicza Chrystusa nie
mo˚e zatrzymaç si´ na wizerunku
Ukrzy˚owanego. Chrystus jest Zmartwychwsta∏ym!”. Ró˚aniec zawsze wyra˚a∏ to doÊwiadczenie wiary, wzywajàc
wierzàcego do wyjÊcia poza ciemnoÊç
m´ki, by utkwiç wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu i wniebowstàpieniu. Kontemplujàc Zmartwychwsta∏ego, chrzeÊcijanin odkrywa na nowo motywy swojej wiary (por. 1 Kor 15,
14) i prze˚ywa ponownie radoÊç nie tylko tych, którym Chrystus si´ objawi∏ –
Aposto∏ów, Magdaleny, uczniów
z Emaus – ale równie˚ radoÊç Maryi,
która nie mniej intensywnie musia∏a doÊwiadczyç nowego ˚ycia uwielbionego
Syna. Do tej chwa∏y, w której od momentu wniebowstàpienia Chrystus zasiada po prawicy Ojca, równie˚ Ona zostanie wyniesiona z chwilà wniebowzi´cia,
by antycypowaç to, do czego przeznaczeni sà wszyscy sprawiedliwi przez
zmartwychwstanie cia∏. Wreszcie ukoronowana w chwale – jak to widaç w ostatniej tajemnicy chwalebnej – jaÊnieje Ona
jako Królowa anio∏ów i Êwi´tych, antycypacja i szczyt rzeczywistoÊci eschatologicznej KoÊcio∏a.
W centrum tej drogi chwa∏y Syna
i Matki ró˚aniec stawia w trzeciej tajemnicy chwalebnej Pi´çdziesiàtnic´, która
ukazuje oblicze KoÊcio∏a jako rodziny zebranej wraz z Maryjà, o˚ywionej pot´˚-

~3~
nym wylaniem Ducha Âwi´tego, gotowej
do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak i innych tajemnic chwalebnych, winno prowadziç wierzàcych do
coraz ˚ywszego uÊwiadamiania sobie
swego nowego ˚ycia w Chrystusie, wewnàtrz rzeczywistoÊci KoÊcio∏a – ˚ycia,
dla którego scena Pi´çdziesiàtnicy stanowi wielkà „ikon´”. Tajemnice chwalebne
o˚ywiajà zatem w wiernych nadziej´
eschatologicznego kresu, ku któremu
zdà˚ajà jako cz∏onkowie Ludu Bo˚ego
pielgrzymujàcego przez histori´. Musi
ich to pobudzaç do odwa˚nego Êwiadczenia o tej „radosnej nowinie”, która nadaje
sens ca∏emu ich ˚yciu.
(cdn)

Ecclesia de Eucharistia
Jan Pawe∏ II og∏osi∏ encyklik´ o tajemnicy Eucharystii. Przygotowana zosta∏a
na Wielki Czwartek tego roku, w miejsce
tradycyjnego listu Papie˚a do kap∏anów.
Eucharystia jest centralnà tajemnicà ˚ycia wspólnoty eklezjalnej – przypomina Papie˚ odwo∏ujàc si´ do wielowiekowej spuÊcizny KoÊcio∏a. „Eucharystia, poj´ta jako zbawcza obecnoÊç Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej
pokarm duchowy, jest czymÊ najcenniejszym, co KoÊció∏ posiada na drogach historii”. „Zgromadzenie nadzwyczajne
Synodu Biskupów w 1985 r. uzna∏o
„eklezjologi´ komunii” za centralnà
i podstawowà ide´ zawartà w dokumentach Soboru Watykaƒskiego II. KoÊció∏
pielgrzymujàcy tu na ziemi jest wezwany
do podtrzymywania i pog∏´biania zarówno komunii z Bogiem w Trójcy Jedynym, jak i komunii mi´dzy wiernymi.
W dà˚eniu do tego celu ma do dyspozycji S∏owo i sakramenty, przede wszystkim Eucharysti´, dzi´ki której KoÊció∏
„ustawicznie ˚ywi si´ i wzrasta”, i w której jednoczeÊnie sam siebie wyra˚a” –
stwierdza Papie˚. „Ufam, ˚e ta Encyklika przyczyni si´ w skuteczny sposób do
rozproszenia cieni wàtpliwoÊci doktrynalnych i zaniechania niedopuszczalnych praktyk, tak aby Eucharystia nadal
jaÊnia∏a pe∏nym blaskiem ca∏ej swojej tajemnicy” – dodaje.
Jan Pawe∏ II w sposób bardzo osobisty dzieli si´ swoim sposobem prze˚ywania Eucharystii, jako najwa˚niejszego
wàtku w∏asnej drogi kap∏aƒskiej. „Gdy
myÊl´ o Eucharystii – pisze – patrzàc na
moje ˚ycie kap∏ana, biskupa i Nast´pcy
Piotra, wspominam spontanicznie wiele
chwil i miejsc, w których dane mi by∏o jà

sprawowaç. Pami´tam koÊció∏ parafialny
w Niegowici, gdzie spe∏nia∏em mojà
pierwszà pos∏ug´ duszpasterskà, kolegiat´ Êw. Floriana w Krakowie, katedr´ na
Wawelu, bazylik´ Êw. Piotra oraz wiele
bazylik i koÊcio∏ów w Rzymie i na ca∏ym
Êwiecie. Dane mi jà by∏o równie˚ sprawowaç w wielu miejscach na górskich
szlakach, nad jeziorami i na brzegach
morskich; sprawowa∏em jà na o∏tarzach
zbudowanych na stadionach, na placach
miast...”. „Ta ró˚norodna sceneria moich
Mszy Êw. sprawia, i˚ doÊwiadczam bardzo mocno uniwersalnego – mo˚na
wr´cz powiedzieç kosmicznego charakteru celebracji eucharystycznej.
Tak, kosmicznego!” – dodaje.
Darem w∏asnego „zdumienia” i refleksji nad tajemnicà Eucharystii, Ojciec
Âwi´ty pragnie podzieliç si´ z KoÊcio∏em
w tym wyjàtkowym momencie, jaki stanowi dlaƒ 25. rok jego pos∏ugi jako najwy˚szego pasterza i G∏owy KoÊcio∏a.
Przypomina, ˚e tajemnica Eucharystii
nierozerwalnie zwiàzana jest z sakramentem kap∏aƒstwa, dlatego encyklik´ t´
og∏asza w Wielki Czwartek, który jest
dniem ustanowienia Eucharystii i kap∏aƒstwa, a przy tym Êwi´tem wszystkich kap∏anów.
„Od kiedy rozpoczà∏em mojà pos∏ug´ Nast´pcy Piotra zawsze szczególnà
uwag´ poÊwi´ca∏em Wielkiemu Czwartkowi, który jest dniem Eucharystii i Kap∏aƒstwa. Na t´ okolicznoÊç ka˚dego roku kierowa∏em List do wszystkich kap∏anów Êwiata. W tym roku, dwudziestym
piàtym mojego pontyfikatu, chc´ w sposób szczególny zaprosiç ca∏y KoÊció∏ do
refleksji eucharystycznej i wezwaç do
dzi´kczynienia Panu za dar Eucharystii
i Kap∏aƒstwa: „Dar i Tajemnic´”. Je˚eli
og∏aszajàc Rok Ró˚aƒca pragnà∏em
zwiàzaç dwudziesty piàty rok mojej pos∏ugi z kontemplacjà Chrystusa w szkole
Maryi, to w Wielki Czwartek 2003 roku
nie mog∏em nie zatrzymaç si´ nad „eucharystycznym obliczem” Chrystusa
i zwróciç uwag´ KoÊcio∏a na centralne
miejsce Eucharystii. Dzi´ki niej KoÊció∏
˚yje. Karmi si´ tym „˚ywym Chlebem”.
Czy mo˚na zatem nie odczuwaç potrzeby nak∏aniania wszystkich do odnowionego prze˚ywania tego doÊwiadczenia?”.
Traktujàc Eucharysti´ jako centralne
misterium KoÊcio∏a, Papie˚ pragnie zarazem przestrzec przed niekiedy wypaczonym rozumieniem Eucharystii, bàd˝
rozmyciem jej sakramentalnego charakteru, co dostrzega w niektórych prakty-

kach, pod wp∏ywem mocno zrelatywizowanej kultury wspó∏czesnej.
„Niewàtpliwie „reforma liturgiczna
Soboru” w znacznym stopniu przyczyni∏a si´ do bardziej Êwiadomego, czynnego
i owocniejszego uczestnictwa wiernych
w NajÊwi´tszej Ofierze o∏tarza. Ponadto,
w wielu miejscach adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu znajduje swojà w∏aÊciwà
rol´ w ˚yciu codziennym i staje si´ niewyczerpanym ˝ród∏em Êwi´toÊci”.
Jednak˚e, niejako równoczeÊnie:
„obok tych blasków nie brakuje te˚ i cieni. Istniejà bowiem miejsca, w których
zauwa˚a si´ prawie ca∏kowity zanik
praktyki adoracji eucharystycznej. Do
tego dochodzà te˚ tu i ówdzie, w ró˚nych
Êrodowiskach koÊcielnych, nadu˚ycia
powodujàce zaciemnianie prawid∏owej
wiary i nauczania katolickiego odnoÊnie
do tego przedziwnego Sakramentu. Czasami spotyka si´ bardzo ograniczone rozumienie tajemnicy
Eucharystii. Ogo∏ocona z jej wymiaru
ofiarniczego, jest
prze˚ywana w sposób nie wykraczajàcy poza sens i znaczenie zwyk∏ego
braterskiego spotkania”.
Jan Pawe∏ II
ostrzega te˚ przed wypaczonym rozumieniem ekumenicznych inicjatyw,
które mogà pozbawiç prze˚ywanie Eucharystii pe∏ni tajemnicy jej g∏´bi. „Tu
i ówdzie – stwierdza z bólem – pojawiajà si´ inicjatywy ekumeniczne, które,
choç nie pozbawione dobrych intencji,
stosujà praktyki eucharystyczne niezgodne z dyscyplinà, w jakiej KoÊció∏ wyra˚a
swojà wiar´. Jak wi´c w obliczu takich
faktów nie wyraziç g∏´bokiego bólu? Eucharystia jest zbyt wielkim darem, a˚eby
mo˚na by∏o tolerowaç dwuznacznoÊci
i umniejszenia.”
W tym kontekÊcie Papie˚ przypomina, ˚e powa˚nym b∏´dem jest rozdzielanie Eucharystii od sakramentu kap∏aƒstwa. Pe∏na ofiara eucharystyczna ma miejsce tylko wówczas,
gdy sprawowana jest w oparciu o sakrament kap∏aƒstwa.
Jan Pawe∏ II przypomina, ˚e niemo˚liwa jest dziÊ jednak realizacja interkomunii, czyli wspólne sprawowanie
Eucharystii przez przedstawicieli ró˚nych wyznaƒ. W przypadku wspólnot
tradycji reformowanej brak jest tam sa-
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kramentu kap∏aƒstwa prezbiterialnego,
natomiast w przypadku KoÊcio∏ów
wschodnich brakuje pe∏nej jednoÊci natury eklezjalnej.
Ojciec Âwi´ty uÊwiadamia historyczne
znaczenie dialogu ekumenicznego,
w tym dotyczàcego Eucharystii i kap∏aƒstwa, jaki mia∏ miejsce w ostatnich dziesi´cioleciach. „WinniÊmy wdzi´cznoÊç
PrzenajÊwi´tszej Trójcy, poniewa˚ uda∏o
si´ osiàgnàç znaczny post´p i zbli˚enie
w tym zakresie” – stwierdza. Wyra˚a
przy tym nadziej´, ˚e „mo˚emy si´ spodziewaç, ˚e w przysz∏oÊci b´dziemy
w pe∏ni podzielaç t´ samà wiar´”. „Fakt,
i˚ w∏adza konsekrowania Eucharystii zosta∏a powierzona tylko biskupom i prezbiterom, nie pomniejsza w niczym pozosta∏ym kr´gom Ludu Bo˚ego, gdy˚
w komunii jednego Cia∏a Chrystusa, którym jest KoÊció∏, dar ten obfituje na korzyÊç wszystkich” – dodaje.
Celem uszanowania Êwi´tego charakteru tajemnicy eucharystycznej Jan Pawe∏ II przypomina wiernym o tradycyjnym wymaganiu KoÊcio∏a, aby wierni
przyst´pujàcy do Komunii Êw. znajdowali si´ w stanie ∏aski, co zaburza
grzech ci´˚ki. „Nie wystarczy wiara, ale
trzeba trwaç w ∏asce uÊwi´cajàcej
i w mi∏oÊci, pozostajàc w ∏onie KoÊcio∏a
„cia∏em” i „sercem”; potrzebna jest, mówiàc s∏owami Êw. Paw∏a «wiara, która
dzia∏a przez mi∏oÊç»” – przypomina.
„Obowiàzuje i zawsze b´dzie mia∏a moc
prawnà w KoÊciele norma, jakà Sobór
Trydencki skonkretyzowa∏ surowe napomnienie aposto∏a Paw∏a, potwierdzajàc, ˚e w celu godnego przyj´cia Eucharystii «ci, którzy Êwiadomi sà ci´˚kiego
grzechu, jakkolwiek sàdziliby, ˚e za niego ˚a∏ujà, o ile mogà mieç spowiednika,
powinni najpierw odbyç sakramentalnà
spowied˝»”.
Na zakoƒczenie Ojciec Âwi´ty zaprasza jeszcze raz do „szko∏y Êwi´tych,
wielkich mistrzów prawdziwej pobo˚noÊci eucharystycznej”. Jako wzór
takiej postawy ukazuje Matk´ Bo˚à.
„Pos∏uchajmy przede wszystkim NajÊwi´tszej Dziewicy Maryi, w której tajemnica Eucharystii jawi si´ bardziej
ni˚ w kimkolwiek innym jako tajemnica
Êwiat∏a. Patrzàc na Nià, poznajemy
przemieniajàcà moc, jakà posiada Eucharystia. W Niej dostrzegamy Êwiat
odnowiony w mi∏oÊci. Kontemplujàc Jà
wzi´tà do Nieba z duszà i cia∏em, dostrzegamy skrawek «nowych niebios
i nowej ziemi».

„Terra Sancta,
Ziemia Âwi´ta”
Pobyt w Ziemi Âwi´tej, przemierzanie Ziemi znaczonej Êladami Jezusa
z Nazaretu dotyka konkretnie ca∏ego mojego ˚ycia – moich narodzin, mojej pracy, mojego odpoczynku i mojej Êmierci.
Patrzàc bowiem oczyma wiary mo˚na
zauwa˚yç, ˚e ˚ycie ka˚dego cz∏owieka
zanurzone jest w historii, której Alfà
i Omegà jest Jezus Chrystus. Jezus historii otwiera z radoÊcià dla nas swój dom
rodzinny – Ziemi´ Âwi´tà, abyÊmy
wkroczyli g∏´biej w przestrzeƒ wiary –
doÊwiadczajàc uzdrawiajàcego dzia∏ania
Chrystusa. Syn Cz∏owieczy ∏àczy w sobie cz∏owieczeƒstwo i bóstwo – jednoczàc zarazem Ziemi´ i Niebo.
Terra Sancta, Ziemia Âwi´ta – bo
w∏aÊnie na niej „wieczne Niebo” dotkn´∏o „zwiewnego py∏u ziemi”. Ziemia
(hebr. „adama”) przygarnia w swe ramiona Nowego Adama, który pomaga
jej d˝wigaç s∏aboÊci, odejÊcia i cierpienia
„ziemskich, starych Adamów”. Od tej
chwili „ziemski Adam” mo˚e na ziemi
doÊwiadczaç „niebieskiego Adama”.
W tym miejscu gdzie ziemia dotyka
nieba robi si´ jaÊniej, cieplej i przytulniej. W tym miejscu bowiem promieniuje Osobowa mi∏oÊç, która dla ka˚dego
z nas jest motorem ˚ycia, inspiracjà i ˝ród∏em szcz´Êcia. To w∏aÊnie tu na tej Ziemi odwieczne S∏owo sta∏o si´ Cia∏em,
aby zamieszkaç wÊród nas.
Terra Sancta, Ziemia Âwi´ta – wcià˚
po dziÊ promieniuje Âwi´toÊcià. Po
ludzku bioràc wydaje si´, ˚e betlejemska
Grota Narodzenia i jerozolimska ska∏a
krzy˚owego konania wyznaczajà cezur´
narodzinom, dzia∏alnoÊci i Êmierci Jezusa – poczàwszy od Betlejem poprzez Nazaret, okolice nad Jordanem, Kafarnaum,
Jezioro Genezaret, Gór´ B∏ogos∏awieƒstw, Gór´ Tabor, Jerycho, Betani´
a˚ po Jerozolim´. Oczyma wiary dostrzegamy jednak, ˚e Chrystus burzy
wszelkie cezury i ziemskie ograniczenia
bioràc swój poczàtek od Ojca i przezwyci´˚ajàc Golgot´ – jutrzenkà Zmartwychwstania, aby po swym Wniebowstàpieniu zasiàÊç po prawicy Ojca.
Terra Sancta, Ziemia Âwi´ta – bo po
niej kroczy∏ Syn Bo˚y – Jezus Chrystus.
W Galilei spotyka∏ bogactwo fauny i flory. Z Góry B∏ogos∏awieƒstw i z Góry Tabor spoglàda∏ na ˚yzne doliny nawadniane wodami Jordanu. Nad Jeziorem Genezaret doÊwiadcza∏ kojàcego wiatru i wpa-

trywa∏ si´ w lazur wody. Podziwia∏ tu ryby, ptaki i pi´kne kwiaty. Spoglàda∏ na
wzgórza poros∏e lasami i posila∏ si´ owocami tej ziemi. W Judei oprócz oaz
w Ogrodzie Oliwnym i w Betanii spotyka∏ si´ z surowym skalistym krajobrazem. W Pustyni Judzkiej doÊwiadcza∏
g∏odu i pragnienia zauwa˚ajàc, jak ˚ycie
musi walczyç tu o ka˚dy skrawek ziemi.
Terra Sancta, Ziemia Âwi´ta – bo z tej
Ziemi pochodzà ludzie, którzy stanowià
dla Jezusa dom i oparcie – Maryja, Józef,
Aposto∏owie i uczniowie, przyjaciele
z Betanii – Maria, Marta i ∑azarz, w∏aÊciciel Ogrodu Oliwnego, Nikodem, Szymon
Cyrenejczyk, Weronika, Józef z Arymatei.
Jezus ˚yje ich mentalnoÊcià, mówi ich j´zykiem, zachowuje ich zwyczaje, respektuje ich nawyki i tradycje. Ludzie tej Ziemi jako pierwsi s∏yszà Dobrà Nowin´
i rozpoczynajà w sobie trudny proces pokonywania starego cz∏owieka, przezwyci´˚ania grzechu i rodzenia si´ do nowego
˚ycia. To oni stanowià pierwociny KoÊcio∏a i sà pierwszymi chrzeÊcijanami.
Terra Sancta, Ziemia Âwi´ta – Jezus
dotyka swymi stopami ziemi, aby bardziej sta∏a si´ Ziemià i kieruje swe s∏owo
do cz∏owieka, aby bardziej stawa∏ si´
Cz∏owiekiem. W Wieczerniku tak bardzo uÊwiadamiamy sobie fakt, ˚e Jezus
przychodzi dla ziemi i dla cz∏owieka.
Bioràc w swe r´ce owoce ziemi – chleb
i wino ustanawia sakrament Eucharystii
i Kap∏aƒstwa pokazujàc cz∏owiekowi, ˚e
tym bardziej staje si´ Cz∏owiekiem – Kap∏anem, im bardziej potrafi s∏u˚yç i ˚yç
dla innych. Dawaç si´, ∏amaç, jak ∏amie
si´ chleb, oraz dawaç si´ spragnionym,
jak daje si´ wino – oto tajemnica ˚ycia
zanurzonego w g∏´bokim oceanie wiary.
Terra Sancta, Ziemia Âwi´ta – bo na
niej stanà∏ Krzy˚, znak ofiarnej mi∏oÊci
i ˚ycia. „Albowiem tak Bóg umi∏owa∏
Êwiat, ˚e Syna swego jednorodzonego da∏,
aby ka˚dy, kto w niego wierzy nie umar∏,
ale mia∏ ˚ycie wieczne” (J 3,16). Belki tego krzy˚a wznoszà si´ wysoko do nieba
i rozciàgajà si´ szeroko po ca∏ym ziemskim globie. Krew Chrystusa spad∏a na
t´ Ziemi´ – Ziemi´ Âwi´tà obmywajàc
grzech ca∏ej ziemi i dajàc ˚ycie ca∏ej ziemi. Stojàc na Kalwarii uÊwiadomi∏em sobie, ˚e stoj´ u korzeni swojej wiary, bo
dzi´ki wydarzeniu w tym miejscu, moja
matka – kiedy by∏em dzieckiem – nauczy∏a mnie znaku krzy˚a, oraz dziÊ jako kap∏an sprawuj´ Eucharysti´ i nauczam, ˚e
w krzy˚u jest nasze zbawienie.
Ks. Miros∏aw Wróbel
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Droga oddania
Królowa Pokoju nie pojawi∏a si´
w Medziugorju, by obwieszczaç Êwiatu
nieznane objawienia, ani te˚ by dokonywaç cudownych znaków lub g∏osiç sensacyjne nowoÊci teologiczne. Przysz∏a,
by pomóc nam – tak jak kiedyÊ ukochanemu uczniowi powierzonemu Jej u stóp
Krzy˚a – „ujrzeç naszymi oczami, patrzeç i dotknàç” (1 J 1-2) zmys∏ami duszy „S∏owo ˚ycia”, które „by∏o u Ojca”
(1 J 1-2). S∏owo to sta∏o si´ dla nas widzialne w Jezusie z Nazaretu, Synu Najwy˚szego, którego Ona zrodzi∏a dla
Êwiata, gdy „wype∏ni∏ si´ czas”, a którego goràco pragnie zrodziç dziÊ na nowo
w duszach swych dzieci. Tak! Jedynie
bowiem wychodzàc od kontemplacji Oblicza Syna, cierpiàcego i wyniesionego
do wiecznej chwa∏y; wychodzàc od doÊwiadczenia nieogarnionej tajemnicy
Chrystusa – który dobrowolnie i z synowskà ufnoÊcià powierza si´ czu∏ej mi∏oÊci Ojca idàc paschalnà drogà poni˚enia i chwa∏y – mo˚emy przyjàç rzek´ nowego ˚ycia i jaÊniejàcego Bo˚ego blasku, jaka rozlewa si´ na Êwiat poprzez
Jezusa Chrystusa, ukrzy˚owanego przez
ludzi, ale wyniesionego do wiecznej
chwa∏y przez Boga.
Dlatego Matka Bo˚a oÊrodkiem swego
or´dzia czyni duchowe oddanie, pierwszy i niezb´dny warunek do wejÊcia
w jednoÊç z ˚yciem Ojca. Jest to jedyna
ofiara mi∏a Bogu, który „nie pragnie od
was niczego, poza waszym oddaniem”
(25.05.89). Jest to jedyna droga duchowa
w pe∏ni w∏àczajàca nas w paschalnà ofiar´ Chrystusa, który poprzez pos∏uszeƒstwo wiary ostatecznie niszczy trucizn´
grzechu pierworodnego, gnie˚d˚àcà si´
podst´pnie w najg∏´bszych, tajemnych
w∏óknach naszego serca, a stanowiàcà
owoc buntu i karygodnego braku wiary
w opatrznoÊciowà ojcowskà mi∏oÊç Boga.
W nich tkwià trujàce korzenie ka˚dego
grzechu i ka˚dego „smutku oraz cierpienia”, jakie n´kajà ludzkoÊç i ca∏e stworzenie, otwierajàc wcià˚ w sercach ludzi
niezagojone duchowe rany i rodzàc gwa∏towne niepokoje egzystencjalne, rozpacz
i mroczne otch∏anie w duszy, ró˚ne rodzaje z∏a, od którego Maryja, poprzez tajemnic´ ∏aski wyp∏ywajàcà z serca Boga
„bogatego w mi∏osierdzie”, chce dzisiaj
uwolniç na zawsze swoje dzieci.
Proponowana przez Maryj´ droga
∏aski prowadzi przez bezwarunkowe
oddanie si´ Bogu poprzez Jej Niepoka-

lane Serce, które wyra˚a t´ samà wiar´,
co Abraham, „poczytanà mu za sprawiedliwoÊci” (Rz 4, 3), a z którego nie przez
przypadek wzi´∏o poczàtek dzie∏o zbawienia Êwiata.
Droga duchowego oddania pozwoli
nam z pewnoÊcià ujrzeç drzewo ˚ycia
oraz Êwiat∏oÊç nowego nieba i ziemi, ale
musi prowadziç poprzez pe∏ne wewn´trzne oczyszczenie i przez wyrzeczenie si´ zale˚noÊci od rozmaitych bóstw.
Obcià˚ajà one serca wspó∏czesnych ludzi i zarzucajà sieç z∏udnych przywiàzaƒ
i fa∏szywych Êwiatowych pewników,
które zaciemniajà wiar´ i otwierajà pole
do dzia∏ania ojcu k∏amstwa: „Drogie
dzieci! Wzywam was do oddania si´ Bogu. W tym czasie (Wielkiego Postu) pragn´ szczególnie, ˚ebyÊcie wyrzekli si´
rzeczy, do których jesteÊcie przywiàzani,
a które szkodzà waszemu ˚yciu duchowemu” (25.02.90).
Prawdziwe duchowe oczyszczenie
nie mo˚e si´ jednak dokonaç bez zdecydowanego opowiedzenia si´ za Bogiem, bez bezwarunkowego „tak”
ofiarowanego Ojcu za poÊrednictwem
Niepokalanego Serca Maryi i nieustannie odnawianego wraz z Nià i poprzez
Nià w codziennoÊci naszych dni,
a zw∏aszcza w ma∏ych i wielkich próbach, jakie Pan w swej màdroÊci umieszcza na naszej drodze, byÊmy wzrastali
w oddaniu i stali si´ stopniowo prawdziwymi narz´dziami Jego mi∏oÊci,
która odda∏a si´ za zbawienie Êwiata.
Jedynie w ten sposób b´dziemy coraz
pe∏niej uczestniczyli w zwyci´stwie Niepokalanej nad podst´pami ksi´cia ciemnoÊci: „Dlatego, moje drogie dzieci, zdecydujcie si´ w pe∏ni na Boga i nie pozwólcie szatanowi wejÊç w wasze ˚ycie
przez te rzeczy, które szkodzà wam, a tak˚e waszemu ˚yciu duchowemu”
(25.02.90).
To bezwarunkowe opowiedzenie si´
za Bogiem jest wszak˚e owocem p∏ynàcego z góry Êwiat∏a ∏aski, który mo˚e
zrodziç si´ jedynie z wytrwa∏ej i g∏´bokiej modlitwy serca, wyra˚ajàcej si´
w ˚ywym, nieustannym obcowaniu duszy z tajemnicà obecnoÊci ˚ycia Bo˚ego
w nas i we wszechÊwiecie, w naszej w∏asnej egzystencji i we wspólnocie z braçmi: „Moje drogie dzieci, Bóg ofiarowuje
si´ wam w pe∏ni, a wy mo˚ecie Go tylko
w modlitwie odkryç i poznaç, dlatego
zdecydujcie si´ na modlitw´” (25.02.90).
W ten sposób coraz wyra˝niej zaczniemy dostrzegaç znaki niezawodnej odpo-

wiedzi Boga, przeb∏yski pe∏ni nowego
˚ycia, niosàcego „wielkà radoÊç i pokój,
który tylko Bóg daje” (25.03.89).
Giuseppe Ferraro

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Odnajdywaç
wcià˚ podpis Boga
˙ycie zanurzone w codziennoÊci,
w zwyczajnoÊci, gdzie pozornie wszystko wydaje si´ znane, a czasem niemal
oczywiste. I tam w∏aÊnie, w takim ˚yciu,
odkrywaç obecnoÊç Boga, Jego dzia∏anie, Jego g∏os i myÊl. W tym bowiem, co
najmniej rzuca si´ w oczy, jest wyciÊni´ta ukryta i g∏´boka mi∏oÊç Stwórcy do
stworzenia: w codziennym ˚yciu, w nieznanej egzystencji wielu, w zakàtkach
naszych dni.
Odkrywaç, ˚e Bóg przemawia do nas
j´zykiem, który tylko my potrafimy zrozumieç, poniewa˚ jest cz´Êcià naszych tajemnic, naszych ukrytych pragnieƒ, naszej wyobra˝ni, naszego sposobu postrzegania Êwiata... Odnajdywaç w pozornie
nieistotnych wydarzeniach ∏àczàcà je niewidzialnà niç, nadajàcà im donios∏oÊç
s∏ów, przez które Bóg zwraca si´ do nas.
Wszystko to nosi nazw´ kontemplacji.
Do oglàdania Boga nie trzeba zatem
posiadaç nadzwyczajnych darów, poniewa˚ Ojciec ukazuje si´ bez wyjàtku
wszystkim swoim dzieciom, wystarczy
jedynie zrozumieç, w jaki sposób. Odrzuçmy wi´c przekonanie, ˚e kontemplacj´ mo˚e uprawiaç jedynie ten, kto wybiera drog´ duchowej ascezy wyrzekajàc
si´ Êwiata i rzàdzàcych nim materialistycznych regu∏. Zw∏aszcza, ˚e w∏aÊnie
te dusze, jeÊli naprawd´ sà kontemplacyjne, zosta∏y powo∏ane do odkrywania
Êladów Pana nie w doÊwiadczeniach mistycznych oderwanych od rzeczywistoÊci, ale w otaczajàcych je drobiazgach.
Oblicze Boga objawia si´ nam zatem
nie w ekstatycznej wizji, ale wówczas,
kiedy zwracamy uwag´ na to, co nas otacza, a co cz´sto pomijamy, poniewa˚ jest
„zbyt zwyczajne”, jeÊli nie wr´cz banalne... W ten sposób grozi nam jednak, ˚e
przeoczymy istot´ rzeczy i wcià˚ na nowo b´dziemy zadawaç sobie pytanie,
czego chce od nas Bóg.
Ile˚ razy zdarza si´, ˚e „przypadkowo”
otrzymujemy coÊ, co sprawia nam
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szczególnà przyjemnoÊç lub czego w∏aÊnie potrzebujemy? Ile˚ razy, w chwilach przygn´bienia, nawet od osób obcych us∏yszymy s∏owo, które przywraca
nam otuch´? Ile˚ razy patrzymy, jak wniwecz obracajà si´ nasze plany, by potem
przekonaç si´, ˚e sprawy uk∏adajà si´
w zupe∏nie nieoczekiwany sposób
i z wi´kszym po˚ytkiem?
Lista ta jest d∏uga i mo˚na by jà ciàgnàç, wa˚ne jest jednak, by obudziç
ÊwiadomoÊç, ˚e wàtek naszego ˚ycia
splata wy∏àcznie Bóg: wystarczy otworzyç oczy serca, wystarczy ˚yç w ciàg∏ej
kontemplacji, by odkryç, ˚e nosi ono
Bo˚y podpis.
s. Stefania Consoli

Co Ty na to?
Jezus pod z∏ym adresem?!
Poranek Wielkanocny.
Âwiat policzy∏ si´ z Jezusem. Zdj´ci
strachem uczniowie rozproszyli si´. Dla
nich On ju˚ nie istnia∏. Ich ostatnià myÊlà
o Jezusie by∏ grób, kres ˚ycia cz∏owieka,
który by∏ tak inny od pozosta∏ych ludzi.
Nie rozumieli nic z nauki Jezusa. Zapomnieli nawet o tym, ˚e powiedzia∏ im, ˚e
ma zmartwychwstaç – powstaç do ˚ycia.
MentalnoÊç Êmierci Êmiertelnych ludzi
by∏a mocniejsza ni˚ nadzieja na ˚ycie.
W grupie zagubionych i za∏amanych
znajdowa∏a si´ te˚ Matka Jezusa i Jan,
choç oni byli przeszyci mieczem boleÊci.
Przy nich nast´pnego dnia by∏y Maria
z Magdali i druga Maria, które chcia∏y
pójÊç do grobu Jezusa, lecz Jezusa tam
ju˚ nie by∏o. Posz∏y Go szukaç pod
z∏ym adresem. Jezusa nie ma pomi´dzy
umar∏ymi. On jest ˚ywy i przez swoje
˚ycie budzi martwych do ˚ycia.
Odsuni´ty kamieƒ ujawni∏ jasne przes∏anie, które do dziÊ s∏ychaç na Êwiecie –
Jezus zmartwychwsta∏. „Nie bójcie si´!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzy˚owanego; powsta∏, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go z∏o˚yli” (Mk 16,6).
Od tej chwili wszystko sta∏o si´ inne.
Nad ludzkoÊcià nie panuje ju˚ Êmierç.
Ka˚de stworzenie otrzymuje szans´ na
nowe, wieczne ˚ycie. W istocie Êmierci
ju˚ nie ma, bo z nià rozprawi∏ si´ Jezus. Drzwi zbawienia otwarte sà na
oÊcie˚. Grób nie jest ostatnim przystankiem. Jezus wzywa nas do wiecznego
przebywania w domu Jego Ojca, który

jest równie˚ naszym Ojcem. Dlatego
mówi nam: „Kto uwierzy i przyjmie
chrzest, b´dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, b´dzie pot´piony” (Mk 16,16).
Przez chrzest staliÊmy si´ cz∏onkami
KoÊcio∏a i Chrystusa. W istocie jest to
droga, która prowadzi do ˚ycia wiecznego. Nie powinnyÊmy si´ zatrzymywaç.
RzeczywistoÊç jednak czasami odwodzi
nas w z∏ym kierunku, idziemy, biegniemy, a celu nie widaç. W drodze szukamy, ale nie znajdujemy. Cz´sto te˚ szukamy Jezusa pod z∏ym adresem. Trudno
nam jest Go rozpoznaç w sercach brata
czy siostry. A w istocie tu mieszka Jezus. Zapukajmy do drzwi i z pewnoÊcià
Go znajdziemy. Matka Bo˚a wzywa nas,
abyÊmy Go tam szukali. Dlatego odsuƒmy kamieƒ, który zamyka nas w grobach ˚ycia i na z∏ych Êcie˚kach. Pozwólmy, aby promienie zmartwychwsta∏ego
Chrystusa wnikn´∏y do naszego wn´trza, a droga do Domu Niebieskiego stanie si´ prosta.
O. Mario Knezoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Od 23 do 27 lutego odby∏o si´ X Mi´dzynarodowe Spotkanie dla osób prowadzàcych grupy pielgrzymkowe, centra
pokoju i organizacje charytatywne.
W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o 150 przewodników i ksi´˚y, prowadzàcych stowarzyszenia medziugorskie na ca∏ym Êwiecie.
Na zakoƒczenie spotkania uczestnicy
wystosowali wspólny komunikat, który
publikujemy w ca∏oÊci:
„ZebraliÊmy si´ w miejscu modlitwy
i pokoju, idàc za g∏osem Matki Bo˚ej
i wskazówkami Ducha Âwi´tego w liczbie 150 osób, które przyby∏y na X Mi´dzynarodowe spotkanie dla osób prowadzàcych centra pokoju i medziugorskie
grupy modlitewne, pielgrzymkowe i charytatywne. W atmosferze modlitewnej
oraz we wspólnocie rozwa˚aliÊmy temat:
„Istota Medziugorja”.
Znajàc or´dzie, które p∏ynie z Medziugorja dla KoÊcio∏a, Êwiata i ka˚dego
cz∏owieka uznaliÊmy za wa˚ne, aby jeszcze raz przeanalizowaç si∏´ tego or´dzia
i tego co ono dziÊ oznacza. Or´dzia Matki Bo˚ej z Medziugorja docierajà do nas
ju˚ prawie 22 lata. Matka Bo˚a chce nam
w ten sposób powiedzieç, abyÊmy po-

wrócili do Jezusa, który jest ˝ród∏em naszego ˚ycia. „Pragn´ was jak najbardziej przybli˚yç do Jezusa i Jego zranionego serca, abyÊcie mogli zrozumieç niezmierzonà mi∏oÊç, która zosta∏a darowana za ka˚dego z was” (25.11.91r.). Dlatego motywowani doÊwiadczeniami wielu ludzi uwa˚amy, ˚e atmosfera medziugorska jest nowym bod˝cem i wezwaniem, abyÊmy udali si´ do ˝róde∏ naszej
wiary i szukali Zbawiciela. „I nie ma
w ˚adnym innym zbawienia, gdy˚ nie dano ludziom pod niebem ˚adnego innego
imienia, w którym moglibyÊmy byç zbawieni” (Dz 4, 12).
Âwiat, w którym ˚yjemy i którego los
dzielimy bez Jezusa podà˚a w nieznane. W takim Êwiecie przetarte Êcie˚ki przez miliony ludzi modlàcych si´
w Medziugorju mogà byç jedynie nowà
nadziejà i g∏osem proroczym. Jako takie
Medziugorje zobowiàzuje wszystkich,
którzy us∏yszeli i zrozumieli Bo˚y g∏os,
aby innym go g∏osili i dawali o nim Êwiadectwo. Dlatego wzywamy wszystkich
czcicieli Matki Bo˚ej na ca∏ym Êwiecie
w roku Pisma Âwi´tego, aby przez swoje
˚ycie cudownie nieÊli Radosnà Nowin´.
W tym zadaniu Bóg z pewnoÊcià nie zostawi nas samych. „Oni zaÊ poszli i g∏osili Ewangeli´ wsz´dzie, a Pan wspó∏dzia∏a∏ z nimi i potwierdzi∏ nauk´ znakami, które jej towarzyszy∏y” (Mk 16, 20).
W czasie spotkania analizowaliÊmy
równie˚ rol´ KoÊcio∏a w nowej formie
g∏oszenia Ewangelii i otwartoÊci na badanie objawieƒ medziugorskich. W roku
Ró˚aƒca Âwi´tego, który og∏osi∏ Ojciec
Âwi´ty zobowiàzani jesteÊmy wezwaç
wszystkich pielgrzymów medziugorskich, aby to wezwanie przemieni∏o si´
w powszechnà praktyk´. Ró˚aniec jako
mocny or´˚ Nieba niech b´dzie odpowiedzià chrzeÊcijan na niepokój i podzia∏y na Êwiecie. Dlatego w duchu tego spotkania, które wype∏nione by∏o modlitwà
i rozmowami wzywamy wszystkich ludzi na Êwiecie, aby poprzez Maryj´
otworzyli si´ na Jezusa i stali si´ ˚ywymi
cz∏onkami KoÊcio∏a”.
Uczestnicy – Medziugorje, 27.02.03r.
Od 1 maja w sanktuarium Królowej
Pokoju w Medziugorju obowiàzuje
letni porzàdek nabo˚eƒstw. Modlitwa
ró˚aƒcowa w koÊciele parafialnym rozpoczyna si´ o 18.00, Msza Êw. o 19.00
po czym nast´puje poÊwi´cenie dewocjonaliów i modlitwa o uzdrowienie oraz
trzecia cz´Êç ró˚aƒca. Adoracja Naj-
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Êwi´tszego Sakramentu jest w czwartki
po wieczornej Mszy Êw. oraz w Êrody
i w soboty od 22.00 do 23.00. Adoracja
Krzy˚a Paƒskiego w piàtki po wieczornej Mszy Êw.
Modlitwa ró˚aƒcowa na Górze Objawieƒ w niedziel´ o 16.00, a Droga Krzy˚owa na Kri˚evacu w piàtki o 16.00.
Spowied˝ Êw. codziennie w czasie trwania modlitw wieczornych.

Oaza pokoju na pustyni
Wywiad z s. Emmanuel – cd.
Miejsce spotkania
Niektórzy zadajà pytanie, dlaczego tu,
w Medziugorju, nie organizuje si´ dni
skupienia dla osób konsekrowanych albo
kursów Pisma Âwi´tego – do czego Matka Bo˚a zresztà zach´ca. Sàdz´, ˚e Medziugorje jest miejscem, gdzie cz∏owiek po prostu spotyka si´ z Matkà
Bo˚à i uczy si´ modliç. Po tym cudownym spotkaniu, ju˚ w domu, Maryja sama podpowie nam poprzez modlitw´, co
czyniç dalej. Âwiat oferuje wiele rozwiàzaƒ i, jeÊli dobrze poszukasz, b´dziesz
wiedzia∏, w jaki sposób mo˚esz pog∏´biç
dar, który otrzyma∏eÊ w Medziugorju.
Byç mo˚e w przysz∏oÊci powstanà tu
ró˚ne inicjatywy, jak dotàd Maryja pragn´∏a jednak urzeczywistniç tylko zwyczajne spotkanie z Nià. Ludzie potrzebujà matki, odczuwajà koniecznoÊç przebywania w miejscu, gdzie mo˚na wyzdrowieç tak na duszy, jak i na ciele. Przybywajà tu jako sieroty i stajà si´ dzieçmi
Matki Bo˚ej.
Dlatego zach´cam: przyjed˝ do Medziugorja, wejd˝ na wzgórza, poproÊ
Matk´ Bo˚à, by ci´ odwiedzi∏a, gdy˚ jest
to miejsce codziennego nawiedzenia.
Ona spe∏ni twà proÊbà, nawet jeÊli nie
odczujesz Jej obecnoÊci za pomocà
twych ziemskich zmys∏ów. Odwiedzi ci´
jednak, a ty mo˚e zdasz sobie z tego
spraw´ dopiero w domu, gdy spostrze˚esz, jak wielkie zasz∏y w tobie zmiany.
Maryja pragnie, byÊmy prze˚ywali
spotkanie z Jej matczynym Sercem,
z Jej czu∏oÊcià, z Jej mi∏oÊcià do Jezusa.
Przyjd˝ tu, w ramiona Matki, a skoƒczy
si´ twoja samotnoÊç. Porzuçmy rozpacz, poniewa˚ mamy Matk´, która jest
równie˚ królowà, Matk´, która jest równie˚ bardzo pi´kna i pot´˚na. Tutaj droga twojego ˚ycia ulegnie zmianie, poniewa˚ spotkasz Matk´; we˝miesz Jà za
r´k´ i nigdy ju˚ nie wypuÊcisz jej ze
swojej d∏oni.

Matka Teresa trzyma∏a Jà za r´k´
Pewnego razu Matka Teresa z Kalkuty, która goràco pragn´∏a odwiedziç Medziugorje, opowiedzia∏a nast´pujàcy epizod ze swojego dzieciƒstwa biskupowi
Hnilicy (z Rzymu), kiedy zapyta∏ jà, czemu przypisuje tak wielkie powodzenie
swojej dzia∏alnoÊci: „Kiedy mia∏am
5 lat”, odpar∏a, „sz∏am z mojà matkà
przez pola, do wioski dosyç oddalonej od
naszej. Trzyma∏am mam´ za r´k´ i by∏am
szcz´Êliwa. W pewnej chwili matka zatrzyma∏a si´ i rzek∏a: «Wzi´∏aÊ mnie za
r´k´ i czujesz si´ bezpieczna, poniewa˚ ja
znam drog´. Tak samo musisz trzymaç
si´ zawsze r´ki Matki Bo˚ej, a Ona
w twym ˚yciu zawsze b´dzie ci´ wiod∏a
po w∏aÊciwych Êcie˚kach. Nigdy nie
puszczaj Jej r´ki!» Tak w∏aÊnie postàpi∏am! Tamte s∏owa zapad∏y mi g∏´boko
w serce i w pami´ç: przez ca∏e ˚ycie zawsze trzyma∏am Maryj´ za r´k´... I dzisiaj ani troch´ tego nie ˚a∏uj´!”
Medziugorje to w∏aÊciwe miejsce, by
chwyciç Maryj´ za r´k´, reszta przyjdzie pó˝niej sama. Jest to spotkanie tak
g∏´bokie, ˚e powoduje niemal szok, nie
tylko duchowy, ale i psycho-uczuciowy,
poniewa˚ w Êwiecie, gdzie matki wi´kszoÊç czasu sp´dzajà przy komputerze
lub poza domem, rodziny rozpadajà si´
lub grozi im rozpadni´cie. Ludzie coraz
bardziej potrzebujà Matki Niebieskiej.
Wi´cej ∏ask ni˚ widzàcym
Przygotujmy wi´c spotkanie z naszà
Matkà, odczytajmy or´dzia, a w chwili
objawienia otwórzmy nasze wn´trze.
Mówiàc o chwili objawienia widzàcym,
Matka Bo˚a powiedzia∏a kiedyÊ Vicce:
„Kiedy przychodz´, udzielam wam ∏ask,
jakich nikomu dotàd nie udzieli∏am. Tymi samymi ∏askami chc´ jednak obdarzyç tak˚e wszystkie moje dzieci, które
otwierajà serca na moje przyjÊcie”. Nie
powinniÊmy zazdroÊciç wi´c widzàcym,
poniewa˚ jeÊli w czasie Jej objawienia
otworzymy serce, otrzymamy te same ∏aski, a nawet jeszcze jednà dodatkowà, jestem bowiem b∏ogos∏awiony, gdy˚ nie
widzia∏em, a uwierzy∏em (oni zaÊ sà jej
pozbawieni, poniewa˚ widzà!)
Bukiet, mozaika – w jednoÊci
Za ka˚dym razem, gdy otwieramy serce
i przyjmujemy Matk´ Bo˚à, dokonuje
Ona swego macierzyƒskiego dzie∏a
oczyszczenia, zach´ty, czu∏oÊci i wyp´dza
z∏o. JeÊli to w∏aÊnie b´dà prze˚ywaç
wszyscy, którzy odwiedzajà Medziugorje

lub mieszkajà tutaj, wówczas staniemy si´
tym, co zapowiedzia∏a Królowa Pokoju:
oazà, bukietem kwiatów, w którym ∏àczà
si´ wszystkie mo˚liwe kolory, mozaikà.
Ka˚da ma∏a kostka mozaiki, umieszczona na w∏aÊciwym miejscu, tworzy
wspania∏à ca∏oÊç, jeÊli jednak kostki mieszajà si´ w bez∏adzie, trudno mówiç
o pi´knie. Wszyscy powinniÊmy zatem
pracowaç dla jednoÊci, ale dla jednoÊci
skupiajàcej si´ w Panu i w Jego Ewangelii! JeÊli ktoÊ zamierza tworzyç jednoÊç
wokó∏ siebie, jeÊli czuje si´ oÊrodkiem
majàcej tworzyç si´ jednoÊci, wówczas
staje si´ ona nieprawdziwa, ca∏kowicie
ludzka i nie zdo∏a przetrwaç...!
JednoÊç mo˚na stworzyç wy∏àcznie
z Jezusem i nie przez przypadek. Maryja
powiedzia∏a: „Adorujcie mojego Syna
w PrzenajÊwi´tszym Sakramencie, rozmi∏ujcie si´ w PrzenajÊwi´tszym Sakramencie O∏tarza, poniewa˚ kiedy adorujecie
mojego Syna, jesteÊcie zjednoczeni z ca∏ym Êwiatem” (25.09.95r.). Matka Bo˚a
mog∏a powiedzieç coÊ innego, ale powiedzia∏a w∏aÊnie to, poniewa˚ adoracja jednoczy nas w prawdzie i na sposób boski.
Oto prawdziwy klucz do ekumenizmu!
JeÊli b´dziemy prze˚ywali sercem Eucharysti´ we wszystkich jej aspektach,
jeÊli oÊrodkiem naszego ˚ycia uczynimy
Msz´ Êw., wówczas naprawd´ stworzymy w Medziugorju oaz´ pokoju, którà
wymarzy∏a Matka Bo˚a, i to nie tylko dla
nas, katolików, ale dla wszystkich! Naszym spragnionym m∏odym i naszemu
udr´czonemu kryzysami Êwiatu nigdy
nie zabraknie wtedy wody, pokarmu,
pi´kna i Bo˚ej ∏aski.
s. Stefania Consoli

Pobratymstwo
˙ycie lub Êmierç
Drodzy przyjaciele!
Podczas gdy ludzkoÊç ˚yje w atmosferze strachu, niepewnoÊci i wojny, my ˚yjemy w atmosferze modlitwy, aby jak najlepiej przygotowaç nasze serca na spotkanie ze Zmartwychwsta∏ym. Zmartwychwstanie Jezusa stanowi bowiem Êwiadectwo zwyci´stwa Mi∏oÊci nad nienawiÊcià,
Dobra nad z∏em i Pokoju nad wojnà. Po
swoim Zmartwychwstaniu Jezus wzywa
swoich zal´knionych przyjació∏, aby
dotkn´li Jego ran. W Jego ranach odnale˝li swoje uzdrowienie. JeÊli b´dziemy
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patrzeç oczyma wiary na rany Jezusa, On
sam uzdrowi nasze serca z niedowiarstwa,
zwàtpienia i niepewnoÊci.
Drodzy przyjaciele, w tym samym
czasie, kiedy my mo˚emy spotkaç si´
z Jezusem, który zwiastuje nam ˚ycie,
nieÊmiertelnoÊç i wiecznà wiosnà, w innych miejscach naszej planety s∏ychaç
chrz´st czo∏gów, Êwist wystrzelanych
pocisków rakietowych i eksplozje
bomb. Ginà ludzie i wszelkie inne stworzenia, a wokó∏ dokonuje si´ straszliwe
spustoszenie. Odczuwamy te fakty bardzo boleÊnie. WiadomoÊci o tragicznych
wydarzeniach wojennych doprowadzajà
wielu do rozpaczy. My natomiast jesteÊmy wezwani do dokonania wyboru: ˚ycie lub Êmierç!
KoÊció∏, na czele z Ojcem Âwi´tym
Janem Paw∏em II oraz Maryja Królowa
Pokoju, wzywajà nas do ufnej modlitwy,
przez którà dojdziemy do ˝ród∏a pokoju
i radoÊci. Albowiem nasze serca nade
wszystko pragnà pokoju i spokoju. Dlatego podczas Âwiàt Wielkanocnych Jezus umo˚liwia nam prze˚ycie czasu ∏aski, czasu pokoju i radoÊci. Prze˚ycie tego czasu z Jezusem jest gwarancjà odzyskania pokoju. Jezus przenika przez
drzwi naszych strachów i l´ków, naszej
niemocy i naszych ograniczeƒ. On ukazuje si´ oczom naszej duszy. W tym
Êwi´tym czasie, niech nasza uwaga na
podobieƒstwo Marii Magdaleny, koncentruje si´ na Krzy˚u i na Grobie Paƒskim. Tam starajmy si´ odnale˝ç zatrzymanà Mi∏oÊç.
Drodzy bracia i siostry, my równie˚
mo˚emy rozpoznaç t´ wiecznà i nieÊmiertelnà Mi∏oÊç – ˚ywego Pana. Modlimy si´ z wami i za was rozmyÊlajàc
nad ostatnim or´dziem Królowej Pokoju,
która niestrudzenie wzywa nas do modlitwy i postu w intencji pokoju. Pokój nale˚y chroniç i piel´gnowaç jak kwiat.
O pokój nale˚y modliç si´ usilnie
zw∏aszcza w momentach, kiedy wojna na
podobieƒstwo lawy wulkanicznej, zaczyna zalewaç ka˚dà dobrà myÊl i ka˚dà
szlachetnà ide´. To wa˚ne, aby przetrwaç te chwile z g∏´bokà nadziej´, ˚e
Bóg kocha nas wszystkich i pragnie zbawiç ka˚dego cz∏owieka.
Niezwykle wa˚na i cenna na te czasy jest modlitwa w rodzinie. ˙ycie na
co dzieƒ or´dziami Matki Bo˚ej jest
jak ziarno wrzucone w gleb´, które
w swoim czasie przyniesie oczekiwany plon. Wytrwajcie we wspólnej
modlitwie i nie zaniedbujcie modli-

tewnego apostolatu. Ten rok zosta∏
og∏oszony Rokiem Ró˚aƒca Âwi´tego.
Uczyƒcie coÊ wi´cej aby ci, którzy nigdy nie modlili si´, zacz´li si´ modliç.
Postarajcie si´ aby ci, którzy zapomnieli o modlitwie ró˚aƒcowej, powrócili do niej w∏aÊnie teraz.
To jest Rok Biblii, Rok S∏owa Bo˚ego. Matka Bo˚a od samego poczàtku zach´ca∏a do czytania S∏owa Bo˚ego, rozmyÊlania nad S∏owem Bo˚ym i wcielanie Go w ˚ycie. Przygotujcie dla Biblii
o∏tarzyk rodzinny, niech on stanowi
wasz osobisty Synaj, wokó∏ którego b´dziecie si´ gromadziç na modlitwie,
z wiarà ws∏uchujàc si´ w S∏owo Bo˚e.
DziÊ, kiedy zosta∏ naruszony pokój
Êwiata i Êwiatowy porzàdek, a najpot´˚niejsze mocarstwa nie znajdujà sposobu
na konkretne rozwiàzanie problemów
w celu opanowania chaosu jaki zapanowa∏ w Êwiecie, wy z ró˚aƒcem w r´ku
staƒcie si´ „solà tej ziemi i Êwiat∏em tego Êwiata”.
To jest apel i przes∏anie do wszystkich,
którzy od dziesi´ciu lat istnienia apostolatu modlitwy wiernie trwajà przy Maryi,
naszej Matce i Matce KoÊcio∏a. Podejmijcie decyzj´ w waszych rodzinach i we
wspólnotach, ˚e „uczynicie wszystko, cokolwiek Jej Syn wam powie”.
W tym czasie beznadziejnoÊci, staƒcie
si´ Êwiadkami nadziei, która zosta∏a nam
podarowana. Uzbrojeni w modlitw´
i mi∏oÊç nawiedzajcie zdesperowanych,
zrozpaczonych, niewierzàcych, wszystkich tych, którymi zaw∏adn´∏a nienawiÊç i z∏o. Pomó˚cie im dostrzec, ˚e poprzez przyjÊcie Maryi, Bóg pragnie zbawiç ka˚dego z nas. Otwórzcie si´ wi´c
na Wol´ Bo˚à, tak jak ziemia otwiera si´
na dzia∏anie s∏oƒca. Módlcie si´, aby pokój w waszych sercach „wyda∏ plon stokrotny” i abyÊcie w czasie Âwiàt Wielkanocy mogli równie˚ innych obdarzyç
pokojem.
Drodzy przyjaciele, módlcie si´ wytrwale w intencjach Matki Bo˚ej i KoÊcio∏a. Nie ustawajcie w czynieniu dzie∏
mi∏osierdzia i mi∏oÊci. Nie rezygnujcie
z postu, gdy˚ „˚niwo wprawdzie wielkie,
ale robotników ma∏o!” (∑k 10,2).
Niech Zmartwychwsta∏y Jezus oÊwieci
dusze wasze, niech was obdarzy pokojem i umocni mi∏oÊç w waszych wzajemnych relacjach.
Szcz´Êliwych i b∏ogos∏awionych
Âwiàt Wielkanocnych wszystkim cz∏onkom wspólnot modlitewnych z ca∏ego
serca ˚ycz´.

*****
„Spraw Panie abym niós∏ radoÊç
wsz´dzie tam, gdzie panuje smutek”
Umi∏owani,
Nasza Matka Maryja nie pozostawia
nas samych sobie, podobnie jak nie pozostawi∏a uczniów swojego Syna Jezusa,
lecz „kochajàc nas niezmiernie”, razem
z nami pragnie prze˚yç radoÊç Zmartwychwstania. Przez pierwsze dziewi´ç
dni modli∏a si´ wraz z uczniami, wzywajàc ich do otwarcia si´ na modlitw´. To
samo wezwanie kieruje do nas w ostatnim or´dziu.
Otwarcie si´ na modlitw´ oznacza
stan, w którym pozwalamy Bogu na
„rozerwanie wi´zów” naszego zniewolenia spowodowanego grzechami, uzale˚nieniami i s∏aboÊciami; to jest mocna
wiara w Zmartwychwsta∏ego Jezusa oraz
˚ycie pokojem, mi∏oÊcià i radoÊcià jakà
niesie Zmartwychwstanie. Aby „otworzyç” si´ na modlitw´ i na Jezusa, potrzebny jest nam „chrzest z góry” –
Duch Âwi´ty – bo to On jest tym, w którym „wszystko staje si´ nowe”.
AbyÊcie mogli ˚yç pokojem i radoÊcià
p∏ynàcà ze Zmartwychwstania, odmawiajcie codziennie trzecià Chwalebnà
cz´Êç Ró˚aƒca i razem z Maryjà oczekujcie na Zes∏ania Ducha Âwi´tego
w wymiarze osobistym, aby Duch Âwi´ty stworzy∏ w was nowe serce – na obraz
i podobieƒstwo Zmartwychwsta∏ego!
Pokój i dobro!
o. Jozo Zovko

Serwis Rodzinny
˙yç w Sercu
Królowej Pokoju
To by∏ 1989 r. B´dàc w Licheniu kupi∏am ksià˚k´ „Tajemnica objawieƒ w Medziugorju” Stefana Budzyƒskiego i dos∏ownie „po∏kn´∏am” jà w drodze do domu. Przez 7 lat nosi∏am w sercu bardzo
˚ywe pragnienie wyjazdu do tego˚ miejsca. Âledzi∏am informacje, odwiedza∏am
ksi´garni´ u Ksi´˚y Pallotynów w Warszawie, aby tam zakupiç nowe ksià˚ki. Listopad 1995 r. To, co by∏o niemo˚liwe,
oto zosta∏o spe∏nione. Siedzia∏am na Górze Objawieƒ. Ludzie przychodzili i odchodzili, zmienia∏a si´ tak˚e pogoda: wia∏
wiatr i przestawa∏, pada∏ deszcz i Êwieci∏o
s∏oƒce. Przelecia∏o przede mnà ca∏e mo-
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je ˚ycie i dozna∏am niezwyk∏ego pokoju,
który mnie przenika∏ i ogarnia∏. W tym
pokoju bardziej rozumia∏am samà siebie
i moje ˚ycie. Tak min´∏o kilka godzin.
Nadszed∏ czas na wieczorne modlitwy
w KoÊciele. Sz∏am z odczuciem bliskoÊci
Boga, ale tak˚e ze ÊwiadomoÊcià istnienia
szatana. W czasie modlitwy w KoÊciele
odczu∏am w pewnym momencie bardzo
intensywny zapach. PomyÊla∏am, ˚e pewno ludzie przy mnie modlà si´ na ró˚anych ró˚aƒcach. Ale ten zapach trwa∏ d∏ugo i by∏ we mnie a nikt przy mnie nie mia∏
zapachowego ró˚aƒca.
Na Drodze Krzy˚owej przy Stacji
XII poproszono mnie o odczytanie treÊci
rozwa˚ania. Przeczyta∏am tak dobrze
znane ludziom wiary s∏owa z ˚ycia Jezusa. Ale czy ja je w∏aÊciwie rozumia∏am,
czy w tym Êwietle odczytywa∏am moje
˚ycie i umia∏am czerpaç ze zdrojów zbawienia? Jedno z or´dzi Maryi: „Nie wiecie, jak bardzo Bóg was kocha. Nie chcecie przyjàç tej mi∏oÊci, bronicie si´ przed
∑askà Ducha Âwi´tego. Wasze serca zaj´te sà ziemskimi sprawami, które was
poch∏aniajà. Zwróçcie swoje serca ku
modlitwie i oczekujcie na dzia∏anie Ducha Âwi´tego”.
Nadszed∏ dzieƒ ostatni. Okaza∏o si´,
˚e wyda∏am wszystkie pieniàdze na pamiàtki a mój prowiant na drog´ powrotnà, przywieziony z kraju spleÊnia∏ i czeka mnie dwudniowa g∏odówka. Postanowi∏am wyjÊç i poszukaç przynajmniej
owoców granatu, które chcia∏am przywie˝ç moim córkom, gdy˚ by∏ to wtedy
owoc dla nas nieznany. Wyruszy∏am za
zabudowania miejscowoÊci, aby nie
ograbiç drzewka b´dàcego czyjàÊ w∏asnoÊcià. Sz∏am rozglàdajàc si´ i Êpiewajàc Panu i Jego Matce pieÊni. Mojà uwag´ zwróci∏am na promienie s∏oƒca, które
wyglàda∏y jak grube sznury przedzierajàce si´ przez ga∏´zie drzew i zalewajàce
drog´, którà sz∏am, a mia∏y barw´ intensywnego z∏ota. Drzewka poszukiwanego
nie znalaz∏am. Wysz∏am ju˚ z lasku
i wraca∏am do wioski.
Dochodzi∏a godzina Mi∏osierdzia.
Przed moimi oczami ukaza∏ si´ widok
dwu bia∏ych wie˚ KoÊcio∏a. A nad wie˚ami s∏oƒce, które zacz´∏o wirowaç i zbieraç te z∏ote promienie zalewajàce drog´
uk∏adajàc je wokó∏ siebie w koron´. By∏
to widok jednoznacznie kojarzàcy si´
z NajÊwi´tszym Sakramentem w Monstrancji. Zwolni∏am moje kroki, zatrzyma∏am si´ i zadziwiona patrzy∏am w niebo. Wypowiedzia∏am s∏owa: Panie, ta-

kim cudem s∏oƒca mnie ˚egnasz?! Nagle
moja postaç zacz´∏a sama pochylaç si´ ku
ziemi. Zobaczy∏am jakieÊ krà˚ki przed
nogami, b∏yszcza∏y jak z ˚ywego srebra,
bi∏ od nich jasny blask. Pozbiera∏am je,
rozejrza∏am si´ wokó∏, czy wszystkie.
I ponownie wpatrywa∏am si´ w s∏oƒce,
bo by∏o tak pi´kne. W koƒcu spojrza∏am,
na to, co mam w r´ce. Napis na krà˚ku –
„kuna”, co to jest? Ach, mówi∏a nam
przewodniczka, ˚e sà to chorwackie pieniàdze. 5 + 1 + 1 = 7 (Potem odnios∏am t´
symbolik´ cyfr do Koronki Pokoju). Mia∏am wi´c 3 monety, razem 7 kun. Wi´c
mia∏am pieniàdze! Zapyta∏am wprost, bo
bardzo by∏am zdziwiona z tego daru: Panie, po co mi da∏eÊ te pieniàdze?. I us∏ysza∏am s∏owa: „Na chleb”.
S∏oƒce na niebie przesta∏o wirowaç,
z∏ota korona wokó∏ niego znikn´∏a. „Jasna JasnoÊç” wokó∏ mnie min´∏a, pieniàdze ju˚ nie bi∏y blaskiem, lecz mia∏y barw´ zwyczajnego ciemnego metalu.
Przed chwilà by∏ ze mnà Jezus, ale odszed∏, zosta∏am sama i mia∏am w r´ku
7 kun na chleb. Odesz∏am z tego miejsca
i stajàc w oddaleniu przyglàda∏am si´ temu skrawkowi polnej drogi i nic nadzwyczajnego tam ju˚ nie widzia∏am.
Lecz „coÊ” si´ ciàgle we mnie dzia∏o.
W ca∏ej jasnoÊci rozwin´∏a si´ w mojej
ÊwiadomoÊci Ewangelia Êw. Mateusza 6,
25-34. Jest to zawierzenie ˚ycia OpatrznoÊci Bo˚ej i umi∏owanie ubóstwa – filary, na których Êw. Franciszek zbudowa∏
swoje powo∏anie a nast´pnie Zgromadzenie. Jak si´ okaza∏o z wnikliwej treÊci
s∏ów Królowej Pokoju ten w∏aÊnie fragment Ewangelii wskazuje nam Bóg Ojciec na te czasy.
Skierowa∏am swoje kroki do sklepu,
aby zapytaç o cen´ chleba. Okaza∏o si´,
˚e staç mnie na 2 bochenki. Kiedy spotka∏am pierwszà znajomà osob´ – Kasi´
z Katowic – zaraz opowiedzia∏am jej to
wydarzenie. A ona ze szczerà radoÊcià
w oczach opowiedzia∏a wydarzenie ze
swojego ˚ycia, tak˚e zwiàzane z daniem
jej przez Pana pieni´dzy. Studiowa∏a
w Warszawie i bardzo zat´skni∏a za wyjazdem do domu. Powiedzia∏a to Panu
na porannej Mszy Êw. skar˚àc si´, ˚e nie
ma pieni´dzy na bilet. Wracajàc z koÊcio∏a znalaz∏a pieniàdze na chodniku.
Kiedy je policzy∏a okaza∏o si´, ˚e tyle
potrzebowa∏a.
Tu˚ przed wyjazdem posz∏am do KoÊcio∏a. By∏ pusty. Nigdy nie wykonywa∏am zdj´ç w czasie modlitwy w KoÊciele.
Teraz w∏aÊnie zrobi∏am zdj´cie figurki

Matki Bo˚ej i poprosi∏am Pana o pamiàtk´ na zdj´ciu. Po powrocie do domu wywo∏a∏am zrobione zdj´cia. Na tym w∏aÊnie z kresek Êwiat∏a wysz∏a widziana
z profilu twarz Jezusa ze stacji XII.
Chcia∏am to zdj´cie powi´kszyç i powieliç. Okaza∏o si´ to niemo˚liwe. Tego rysu
nie by∏o na kliszy a tylko to jedno zdj´cie
w czasie jego wywo∏ywania takie wysz∏o.
Zapyta∏am ks. Zbigniewa, który by∏
naszym opiekunem duchowym, jak mam
to rozumieç. Wed∏ug Niego to zdj´cie
jest darem tylko dla mnie i ma osobiste znaczenie, które mam odczytaç i zrozumieç jako zawarte przes∏anie. I tak
rozpocz´∏o si´ moje ˚ycie w sercu Królowej Pokoju. A b´dàc w Jej Sercu jestem
w Sercu Zbawiciela.
(cdn)
Irena

Echo – Archiwum
Medjugorje nr 5
Âwi´to Objawienia Paƒskiego 1985
Villanova
Najdro˚si, wy wszyscy, którzy szukacie oczu Maryi i Jej s∏ów tam, gdzie
przysz∏a, aby staç si´ nauczycielkà
i przewodniczkà swych dzieci.
Po burzy wróci∏a pogoda. Nie tylko
z powodu wizyty arcybiskupa Splitu
w Medziugorju przed Êwi´tami Bo˚ego
Narodzenia, nie tylko po jego zdecydowanych wypowiedziach, w nast´pstwie
audiencji u Papie˚a. To „tak” by∏o potwierdzeniem dla tego, kto wydawa∏ si´
ju˚ skazany. Ale wszystko s∏u˚y∏o umocnieniu narz´dzi Maryi. Aby rozpoczàç
dzia∏anie w Jej stylu wiary i pokoju, cierpliwoÊci i totalnej mi∏oÊci. W taki sposób
zwyci´˚a si´ ataki szatana. „B∏ogos∏awiona jesteÊ, któraÊ uwierzy∏a”. Podczas
ostatniej pielgrzymki, po Bo˚ym Narodzeniu, zauwa˚ono w∏aÊnie ten wzrost
pokoju w sercach. Ojciec Slavko zapewnia: „wiele powiedziano przeciw Medziugorju, przeciw zakonnikom, przeciw
o. Tomislavowi, przeciw widzàcym. Ja
mówi´ tylko jedno: nadal módlcie si´
i poÊcie. Nigdy nie broniç Medziugorja
krzykiem, agresjà, jak to zazwyczaj czynimy. Medziugorje broni si´, jeÊli modli
si´, poÊci. Niewa˚ne, czy krytykujà nas
s∏usznie, czy bez powodu. Nauczmy si´
pokoju. W jaki sposób b´dzie mo˚na zobaczyç, czy nauczyliÊmy si´ pokoju, je˚eli nie b´dziemy atakowani? Wówczas

~ 10 ~
ka˚dy atak jest momentem oczyszczenia.
Nigdy nie obawiaç si´ z∏oÊci, lecz stawaç
przed Gospà z modlitwà i postem. Reszta b´dzie wam dana. NauczyliÊmy si´, co
oznacza zawierzyç, pozwoliç, aby Ona
nas prowadzi∏a. Mam nadziej´, ˚e równie˚ wy zasiejecie te ziarna pokoju i mi∏oÊci w waszym ogrodzie”.
O. Tomislav pyta∏ przez widzàcych,
Matk´ NajÊwi´tszà czy powinienem
podjàç jakieÊ kroki wobec Biskupa
w zwiàzku z oskar˚aniem go w s∏ynnym
doniesieniu. Gospa, za ich poÊrednictwem, odpowiedzia∏a: „Ty musisz go tylko kochaç, o reszcie pomyÊl´ ja”.
– Ale teraz wróçmy do Bo˚ego Narodzenia. Gospa powiedzia∏a: „To Bo˚e
Narodzenie b´dzie dla was niezapomniane, je˚eli b´dziecie Mnie naÊladowaç.
Wy nie umiecie jeszcze kochaç. Jestem
waszà Matkà i przysz∏am, aby was nauczyç kochaç. Kiedy nauczycie si´ kochaç, wasze ˚ycie b´dzie pe∏ne szcz´Êcia. Najwi´kszym nieszcz´Êciem jest
nie umieç kochaç, nie umieç przebaczaç.
Je˚eli ktoÊ jest bardzo chory, ale czuje si´
bardzo kochany, staje si´ chory w zupe∏nie inny sposób. Powtarzam jednak stale;
nie potraficie zrozumieç, co to jest pokój
i mi∏oÊç”.
Matka Bo˚a zaleca jeszcze modliç si´
sercem a nie ustami. „Odmawiajcie ca∏y
Ró˚aniec, trzeba g∏´boko wejÊç we
wszystkie tajemnice. Znajd˝cie zaciszny
kàcik, by móc trwaç w ciszy, z dala od telefonu i oddaç si´ do dyspozycji Jezusa.
Na przyk∏ad: I tajemnica radosna wymaga intymnej postawy wobec Boga
i powierzenia si´ Jego woli. W II pytam
si´ do kogo mam si´ udaç i co przynieÊç.
W III powinienem oswobodziç mój dom
z wielu zb´dnych rzeczy, ˚yç skromnie
i wstrzemi´˝liwie, pozbyç si´ wymagaƒ
i niepotrzebnych komplikacji. Ale dobrze si´ modliç znaczy równie˚ poÊciç;
jak mog´ zastosowaç si´ do Bo˚ych wymagaƒ, je˚eli serce moje pe∏ne jest spraw
materialnych. Musz´ si´ nawróciç, musz´ si´ nawróciç, musz´ wcià˚ powracaç
i prosiç Go! I powziàç konkretne decyzje. On posunie wszystko do przodu.
Oto, co powiedzia∏a Matka Bo˚a
w czwartek przed Bo˚ym Narodzeniem:
„Zróbcie konkretny krok dla Pana Boga.
Kiedy go zrobicie pragn´, aby ka˚dy
z rodziny przyniós∏ kwiat do ˚∏óbka jako
znak zawierzenia, ˚eby Jezus móg∏ go
zobaczyç i przyjÊç do was i wam pomóc.
Kwiaty b´dà pó˝niej pob∏ogos∏awione
i odniesione do domów”.

Nie te kwiaty sà wa˚ne tylko postanowienia, których sà znakiem. Jelena powiedzia∏a, i˚ sà to duchowe kwiaty, które powinny zawsze kwitnàç.
A oto, co powiedzia∏a Pani w czwartek
po Bo˚ym Narodzeniu: „Drogie dzieci,
podczas tych Âwiàt szatan szczególnie
próbowa∏ zniszczyç plany Bo˚e (pokój
z innymi, który wielu postanowi∏o w sercu). OdczuliÊcie to szczególnie w dzieƒ
Bo˚ego Narodzenia. Ale Bóg zwyci´˚y∏
w waszych sercach. Niech wasze serca
b´dà zawsze pe∏ne radoÊci. Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Oto owoc modlitwy.
Matka NajÊwi´tsza szczególnà uwag´
zwraca na grup´ modlitewnà, którà prowadzi cztery lata. „Odmawiajcie ca∏y Ró˚aniec przynajmniej jeden dzieƒ w tygodniu. Tajemnice chwalebne razem. Tajemnice bolesne parami lecz nie zawsze
z tà samà osobà, aby wspomagaç jednoÊç
grupy i w∏asnà osobowoÊç. Chwalebne
tajemnice odmawiajcie przed Krzy˚em.
Jest to tak˚e proces wewn´trzny. Stale si´
pojednujcie. Je˚eli coÊ si´ nie uk∏ada dobrze trzeba o tym mówiç, w przeciwnym
razie przeszkadza w modlitwie. Je˚eli nie
przebaczam blokuj´ mi∏oÊç i pokój – wyjaÊnia Jelena. Przebaczenie ju˚ jest modlitwà. Drugi krok: Czytanie i rozwa˚anie Pisma Âw. i pytanie Jezusa, co chce
mi przez to powiedzieç. Trzeci krok; prosiç o b∏ogos∏awieƒstwo, g∏oÊno jako potwierdzenie woli Bo˚ej, Jego obecnoÊci
i ∏aski w tym, co robi´! Sà to ostatnie
sprawy, o których Matka Bo˚a mówi∏a
grupie (a czy nam nie?).
Widzàcy z ca∏kowità pewnoÊcià potwierdzajà Arcybiskupowi, ˚e od 42 miesi´cy widzà Gosp´ codziennie. MyÊlicie:
czy to mo˚liwe, czy to nieprawda? Gospa
objawia si´ tam gdzie aktualnie si´ znajdujà; zazwyczaj w pokoju blisko KoÊcio∏a. Ivana trzy razy w tygodniu zaprasza
z jego grupà na gór´ Objawieƒ. Vicka, po
d∏ugim pobycie w szpitalu, w∏aÊnie ponownie – 30. grudnia – si´ pojawi∏a wraz
z innymi. Gospa objawia∏a si´ jej tak˚e
w szpitalu i w domu. 8. grudnia, podczas
operacji wyrostka robaczkowego objawi∏a jej si´ przez 12 minut. Godzin´ pó˝niej,
dok∏adnie w momencie objawieƒ to jest
o 17.40, Vicka na 5-6 minut otworzy∏a
oczy, jak gdyby nie by∏a w narkozie, potem zamkn´∏a, kiedy zakoƒczy∏o si´ objawienie. Jest to czu∏oÊç i wiernoÊç Maryi
wobec swoich dzieci, którym si´ ukazuje.
Matka Bo˚a obecna jest przede wszystkim w cierpieniach, kiedy Niebo wydaje

si´ bardzo odleg∏e. Widzàcy doznali wielu cierpieƒ; Ivanka i Jakov stracili matki,
wszyscy poddawani byli ró˚nego rodzaju
próbom. Arcybiskup Spiltu, wychodzàc
z pokoju objawieƒ powiedzia∏, ˚e jest poruszony duchowym spokojem, z jakim
widzàcy przyjmujà wszystkie cierpienia
za zbawienie Êwiata: „to jest dla mnie
kryterium autentycznoÊci”. Cierpienia,
problemy, trudnoÊci nie sà karami Bo˚ymi, ale uczestniczeniem w cierpieniach
Chrystusa, Êrodkiem prowadzenia nas ku
Bogu, Zmartwychwstaniu. „To, co najbardziej mnie uderzy∏o, to pogodne cierpienie m∏odych ludzi”. Powiedzia∏ Arcybiskup Franjo Franiç. Po Bo˚ym Narodzeniu ekipa francuskich lekarzy z ró˚nymi instrumentami analizowa∏a niezliczonà iloÊç razy nadzwyczajne zjawiska zaobserwowane u widzàcych. W ekstazie
sà oni poza miejscem i czasem, nie reagujà na oÊlepiajàce lampy aparatów fotograficznych, ani na uk∏ucia. Nie chodzi ani
o sen, ani o epilepsj´. Encefalograf wykazuje, ˚e nie wyst´pujà tu halucynacje,
lecz stan czuwania. Jak wyt∏umaczyç ten
stan czuwania w po∏àczeniu z absolutnym brakiem reakcji na uk∏ucia, na pot´˚ne reflektory, na wyrywanie w∏osów?
Nie mamy innego wyt∏umaczenia ni˚ to:
oni widzà Matk´ Bo˚à. A co powiedzieç
o sta∏ej jednoczesnoÊci z jakà kl´kajà, zaczynajà modlitw´, w pewnej chwili g∏os
ich zanika a widaç po twarzach, ˚e rozmowa trwa. Pó˝niej znów odmawiajà
g∏oÊnio Ojcze nasz i Chwa∏a Ojcu i znów
cisza i wyszeptane „ode!” – „odesz∏a” –
opowiada∏ o tym o. Slavko 28. grudnia br.
Wizyta Arcybiskupa przynios∏a ulg´
sercom. Równie˚, wydaje si´, ˚e coÊ
drgn´∏o w Mostarze. W Splicie, dzi´ki
objawieniom w Medziugorju, jak twierdzi odwa˚ny Dziennik Zagrzebia, wielu
m∏odych ludzi wróci∏o do wiary. 150
m∏odych dziewczyn i ch∏opców – studentów Uniwersytetu – uczestniczy codziennie w Mszy Êw., poÊci dwa razy w tygodniu o chlebie i wodzie, ˚yje w czystoÊci
przedma∏˚eƒskiej. Ostatnio absolutnà nowoÊcià okaza∏ si´ fakt, i˚ Matka Bo˚a nie
przekazuje ju˚ or´dzi dla wszystkich ludzi, pielgrzymów i rozmaitych grup,
a tylko dla parafii w czwartek wieczorem.
– Gospa formu∏uje t´ parafi´, pragnie
bowiem uczyniç z niej wzór dla wszystkich parafii Êwiata.
Pani pragnie uzdrowiç komórk´ KoÊcio∏a, aby uzdrowiç KoÊció∏. Pragnie
uczyniç z parafii rodzin´, która ˚yje, a nie
wlecze si´; pragnie dzieci, które wzrasta-
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jà ˚yjàc chrztem na niezmiennej drodze,
którà wskazywa∏a wyra˝nie: modlitwa,
post, Eucharystia, miesi´czna spowied˝.
Wspólna droga ca∏ej rodziny, nie indywidualna, samotna. Wybór Maryi jest w domyÊle uznaniem niezastàpionej wartoÊci
parafii dla formacji prawdziwego KoÊcio∏a. Z jego ró˚nych elementów wynika
jednoÊç w jednym Duchu, który rozÊwietla pokój Bo˚y w Êwiecie.
Trzeba odwagi, aby zaszczepiç w naszych parafiach orientacj´ Medziugorja
i proponowane lekarstwo Medziugorja,
w Imi´ Maryi.
Kiedy modli si´ w Imi´ Maryi wówczas ONA sama zabiera si´ za przyciàganie dusz.
Dowodem tego niech b´dzie praktyka
comiesi´cznej spowiedzi od 8 miesi´cy
coraz bardziej wzrastajàca. Tak te˚ pos∏uszni jesteÊmy Jej pragnieniu cotygodniowej adoracji eucharystycznej. „To
tam Jezus udziela ∏ask dla parafii” – powiedzia∏a Gospa.
Celebrujemy te˚ codziennie Msz´ Êw.
wieczornà, podczas której w ka˚dy piàtek
czytamy czwartkowe or´dzie. W ka˚dà
niedziel´ po adoracji eucharystycznej –
ró˚aniec. W ostatnià sobot´ miesiàca od
19.45 spowied˝. Przypomnijmy sobie:
„Ci którzy oddajà mi czeÊç b´dà mieç ˚ycie wieczne” – mówi Matka NajÊwi´tsza.
don Angelo Mutti

Kàcik wydawniczy
Riccardo Caniato
Vincenzo Sansonetti

Maryja Jutrzenka
Trzeciego
Tysiàclecia
Dar Medziugorja
Fragmenty
Tajemnica zaczyna si´ wyjaÊniaç
Kiedy pod koniec grudnia 1984 roku
wyrusza∏em na pielgrzymk´ do Medziugorja, mia∏em szczery zamiar nie daç si´
zbytnio wciàgnàç, nie pozwoliç, aby emocje wzi´∏y we mnie gór´ nad rozsàdkiem.
Tymczasem gdy raz postawi∏em stop´ na
tej b∏ogos∏awionej ziemi, zacz´∏a mnie
ogarniaç taka cisza wewn´trzna (a pod
pewnymi wzgl´dami równie˚ zewn´trzna) oraz nastrój tak g∏´bokiego spokoju
i duchowego umiaru, ˚e prawie nie zdajàc
sobie z tego sprawy, by∏em gotów, by
wejÊç do „izdebki objawieƒ”. Nie odczuwam ˚adnej szczególnej obawy, choç

zdaj´ sobie spraw´, ˚e niebawem ma si´
wydarzyç coÊ niezwyk∏ego. Z ˚ywà uwagà spoglàdam na twarze widzàcych, chcàc
w ich wyrazie dojrzeç odblask Tajemnicy.
Poniewa˚ objawienie trwa krótko, zdà˚´
przyjrzeç si´ jedynie trojgu m∏odym:
Ivance, Jakovowi i Vicce. UÊmiech Vicki
jest nieziemski, pe∏en niewys∏owionej
b∏ogoÊci: w pewnej chwili koncentruje si´
pe∏na uwagi, aby prawie natychmiast zaczàç si´ znów uÊmiechaç. Ma∏y Jakov,
z przechylonà w ty∏ g∏owà, ma niezwykle
skupiony i powa˚ny wyraz twarzy jak na
ch∏opca w tym wieku. W tej anielskiej s∏odyczy niknie wszelki Êlad po wspomnianym ju˚ ∏obuzerskim spojrzeniu....
List do papie˚a
2 grudnia 1983 roku parafia w Medziugorju kieruje do biskupa w Mostarze oraz
do Jana Paw∏a II, biskupa Rzymu i ojca
wszystkich katolików, list opowiadajàcy
o ciàg∏ych objawieniach NajÊwi´tszej
Maryi Panny pi´ciu m∏odym ludziom.
„Odczucia, jakich zaznajà widzàc Jà –
stwierdza list – mo˚na skontrolowaç
przez bezpoÊrednià obserwacj´; zosta∏o
ono tak˚e sfilmowane. Podczas objawieƒ
widzàcy nie reagujà na Êwiat∏o, nie s∏yszà
ha∏asów, nie reagujà na ˚aden dotyk i czujà si´ przeniesieni poza czas i przestrzeƒ”.
List opowiada nast´pnie o stanowisku widzàcych wobec niezwyk∏ych zdarzeƒ,
których sà bohaterami. Wszyscy stwierdzajà co nast´puje: „Widzimy Matk´ Bo˚à tak samo, jak widzimy inne osoby. Modlimy si´ z Nià....”
Gotowi na Êmierç
W poniedzia∏ek 29 czerwca, w dniu
szóstego objawienia, wypada UroczystoÊç
Êw. Êw. Piotra i Paw∏a, które Chorwaci obchodzà bardzo uroczyÊcie. Milicja zabiera
widzàcych na któreÊ z rz´du badanie, które tym razem ma zostaç przeprowadzone
na oddziale psychiatrycznym szpitala
w Mostarze, g∏ównym mieÊcie Hercegowiny, b´dàcym siedzibà biskupstwa. Ka˚e si´ im czekaç na korytarzu: po jednej
stronie widaç podwórko, gdzie spacerujà
chorzy psychicznie, po drugiej otwartà
kostnic´ i zw∏oki. Ponad dwunastu lekarzy zostaje wezwanych, aby ich przebadaç i, jeÊli to mo˚liwe, zaÊwiadczyç o braku równowagi psychicznej u nich.
Jest to jawna prowokacja, która ma ich
wyprowadziç z równowagi i sk∏oniç, by
wyznali kto wie jakie oszustwa. „B´dziemy trzymaç was tu razem z wariatami” –
grozi jeden z milicjantów. Na Mirjanie

rzeczywiÊcie robi to wra˚enie, ale Vicka
wo∏a: „Dobrze wiemy, ˚e musimy
umrzeç” – i ca∏a szóstka oÊwiadcza, ˚e
jest na to gotowa. Wkrótce potem pani
doktor, która przewodniczy badajàcej ich
ekipie, wybucha: „To nie te dzieci zwariowa∏y, ale ten, kto je tu przyprowadzi∏!” –
i potwierdza ich zdrowie psychiczne....
Matka Bo˚a powstrzymuje belgradzkie
bomby
Wioska Maryi zostaje jednak uchroniona przed zniszczeniem. O ile nie pada,
niebo w Medziugorju jest zawsze czyste
i pogodne, a s∏oƒce Êwieci jasno. Ci, co
prze˚yli czas wojny, opowiadajà jednak
o mgie∏ce, która niczym ochronny pokrowiec zdawa∏a si´ otulaç wszystko. Faktem
jest, ˚e od 1992 roku, kiedy rozpocz´∏a si´
wojna, serbskie samoloty przelatujàce nad
tym obszarem nie zdo∏a∏y go zbombardowaç. Zamierza∏y zrzuciç narz´dzia Êmierci, ale g´sta mg∏a, która nagle si´ podnios∏a, mia∏a je powstrzymaç, niemal parali˚ujàc. Mimo to lotnicy z Belgradu zrzucili ponoç dwie bomby, które jednak nie
wybuch∏y. Pó˝niej jeszcze kilkakrotnie
powtarzali ataki, zawsze napotykajàc na
barier´ nie do przebycia, która kaza∏a im
si´ wycofaç. Medziugorje pozosta∏o wi´c
oazà pokoju wÊród okropnoÊci wojny.
Mówicie, a nie ˚yjecie
Matka Bo˚a pojawi∏a si´ w miejscu
zniszczonym przez stulecia wojen, aby
przynieÊç pokój. Jej inicjatywa jednak, jak
uwa˚ajà niektórzy, okaza∏a si´ niewystarczajàca: wojna wybuch∏a na nowo, burzàc
istniejàcy porzàdek. Co mo˚na odpowiedzieç na taki zarzut? Maria oÊwiadczy∏a
po prostu: „Matka Bo˚a powiedzia∏a nam,
˚e modlitwa koƒczy wojny i p∏aczàc prosi∏a w∏aÊnie mnie o modlitw´ i pokój. Co
jednak, jeÊli si´ nie modlimy, jeÊli nie
chcemy przez dialog z Bogiem zrozumieç, czego pragnie On dla naszego dobra
i dla dobra innych?”
Maria przypomnia∏a tak˚e, ˚e wojna
oszcz´dzi∏a Split i ˚e wczeÊniej arcybiskup Frane Franiç poprosi∏ wiernych ze
swej diecezji o szczególnà modlitw´
i o post, jak pragn´∏a tego NajÊwi´tsza
Maryja Panna: widocznie go pos∏uchali.
Królowa Pokoju wskazuje drog´, ale to
od ludzi i ich wolnego wyboru zale˚y, jak
pokierujà swoim ˚yciem. Oto urywek d∏ugiego or´dzia Maryi z 25 pa˝dziernika
1993 roku: „Drogie dzieci, [...] mówicie,
a nie ˚yjecie. Dlatego, moje kochane dzieci, ta wojna trwa tak d∏ugo. Wzywam was
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do otwarcia si´ na Boga i do ˚ycia z Bogiem w sercu, dajàc Êwiadectwo o moich
or´dziach i czyniàc dobro. Kocham was
i pragn´ chroniç was od wszelkiego z∏a,
ale wy tego nie chcecie! [...] Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Najdok∏adniej przebadane objawienia
w historiiNigdy jeszcze w historii KoÊcio∏a nie mia∏ miejsca przypadek podobny do
Medziugorja, a mianowicie, by objawienia trwa∏y tak d∏ugo i nast´powa∏y codziennie. Nie zdarzy∏o si´ te˚, by liczba
widzàcych by∏a tak du˚a. Po∏àczenie tych
dwóch okolicznoÊci, regularnoÊci i ciàg∏oÊci zjawisk oraz iloÊci podmiotów, które
mo˚na poddaç obserwacji, zwróci∏o uwag´ i wzbudzi∏o zainteresowanie naukowców (badaczy nauk przyrodniczych, lekarzy ró˚nych specjalizacji, psychiatrów
i psychologów, ekspertów w dziedzinie
teologii oraz mistyki), nie tylko katolickich, gdy˚ stwarza∏o wyjàtkowà okazj´
do zbadania fenomenu objawieƒ. Realna
si∏a zjawisk z Medziugorja narzuca si´ bowiem zarówno osobom wierzàcym, jak
i niewierzàcym, zmuszajàc do powa˚nego
zaj´cia si´ tà kwestià. Stàd wielokrotne
analizy i staranne weryfikacje przeprowadzone przez pojedynczych naukowców
bàd˝ grupy badawcze.
Po raz pierwszy mo˚liwe si´ sta∏o zaobserwowanie i rejestracja, przy u˚yciu najbardziej zaawansowanych technologii
elektronicznych, zjawiska znanego w historii mistyki jedynie z przekazów pisanych. Niewàtpliwie, i mamy tu do czynienia z kolejnym rekordem, sà to najdok∏adniej przestudiowane objawienia w historii.
Leczy nas z nieobecnoÊci
Na zakoƒczenie jeszcze jedno, doÊç
szczególne Êwiadectwo. Opowiedzia∏ je
ojcu Slavko pewien psychoterapeuta wyznania protestanckiego, który uwierzy∏,
˚e Maryja objawia si´ w Medziugorju,
dla trzech powodów. „Po pierwsze – mówi∏ – objawia si´ tak punktualnie; po drugie, mówi o rzeczach prostych; po trzecie, objawia si´ codziennie”. Na uwag´
ojca Slavko, ˚e w∏aÊnie te powody budzà
zastrze˚enia niektórych teologów, naukowiec ten da∏ przenikliwà i zaskakujàcà odpowied˝. „Jako psychoterapeuta
mam nieustannie do czynienia z osobami
pe∏nymi l´ków i zaburzeƒ: g∏´bokich zaburzeƒ, jakie powoduje dzisiaj nieobecnoÊç matki w rodzinie. Nasze spo∏eczeƒstwo choruje na t´ nieobecnoÊç. Cz´ste
sà rozwody, a matki wolà pójÊç do pracy.

Majà inne obszary zainteresowaƒ poza
dzieçmi. Tymczasem w∏aÊnie te trzy
aspekty, punktualnoÊç, prostota j´zyka
i codzienna obecnoÊç matki, sà najpotrzebniejsze do harmonijnego rozwoju
dziecka i jego równowagi”. Ów psychoterapeuta tak podsumowuje swoje przekonanie: „W Medziugorju naprawd´ objawia si´ Matka, poniewa˚ pozostaje
z nami i daje nam akurat te trzy elementy, których nam brak. I w∏aÊnie ta forma
Jej obecnoÊci g∏´boko mnie uderzy∏a: leczy nas z nieobecnoÊci”.
Osàd teologa
O. Ljudevit Rupciç, teolog, t∏umacz Pisma Âwi´tego na j´zyk chorwacki, tak
oceni∏ rol´ obydwóch komisji diecezjalnych utworzonych przez miejscowego biskupa: „Jego Ekscelencja Îaniç ˚àda∏ od
komisji nie gruntownego przebadania zjawisk w Medziugorju, ale po prostu potwierdzenia w∏asnej negatywnej, choç zupe∏nie bezpodstawnej opinii na temat objawieƒ. Aby byç pewnym wyników, mianowa∏ siebie samego przewodniczàcym
komisji, zmuszajàc jà w ten sposób, by
myÊla∏a i mówi∏a tak, jak on jej ka˚e, bez
˚adnej podstawy”.
W sposób bardziej profesjonalny i powa˚ny – ciàgle zdaniem o. Rupcicia –
przebada∏a natomiast widzàcych oraz wypadki w Medziugorju komisja utworzona
w ∏onie Konferencji Episkopatu Jugos∏awii. Wprawdzie „i ta komisja nie przeanalizowa∏a dog∏´bnie zjawiska objawieƒ, zachowa∏a si´ jednak bardziej odpowiedzialnie”. Nie stwierdzi∏a przynajmniej,
˚e objawienia nie sà prawdziwe, jak uczyni∏ to bp Îaniç, ale znalaz∏a uczciwsze rozwiàzanie, oÊwiadczajàc, i˚ nie posiada
jeszcze dowodów na og∏oszenie prawdziwoÊci objawieƒ.
Âlubowanie
Kardyna∏ Andrzej Deskur opowiada,
˚e kiedy w 1964 roku Karol Wojty∏a zosta∏ nominowany na arcybiskupa Krakowa, tamtejsze seminarium Êwieci∏o pustkami; i ˚e Êlubowa∏ wtedy Matce Bo˚ej:
„Odb´d´ tyle pieszych pielgrzymek, do
tylu sanktuariów maryjnych, mniejszych
i wi´kszych, bliskich i dalekich, ile powo∏aƒ dasz mi co roku”. Odtàd seminarium zacz´∏o wype∏niaç si´ m∏odymi
lud˝mi: w niektóre lata wst´powa∏o ich
po pi´çdziesi´ciu i wi´cej. Kiedy Wojty∏a opuszcza∏ Kraków, by objàç Stolic´
Piotrowà, seminarium liczy∏o prawie
pi´ciuset studentów! Musia∏ wi´c dope∏-

niç swego Êlubu, co okaza∏o si´ dosyç
absorbujàce, ale uczyni∏ to z radoÊcià.
I tak jego ˚ycie, najpierw jako arcybiskupa, a potem papie˚a, by∏o ciàg∏ym
pielgrzymowaniem... które nie dobieg∏o
jeszcze koƒca! Na jego drodze brakuje
Medziugorja...

Od Redakcji
25 maja 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.
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 Mariju Dugandžiç). Koszt = odprawienie pi´ciu intencji mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne
u parafian w domach.
XIV Mi´dzynarodowy Festiwal M∏odzie˚y
ob´dzie si´ w dniach od 31 lipca do 6 sierpnia.
Tematem festiwalu jest myÊl: „Otwórzcie mi
swoje serca poprzez ró˚aniec”. Prosimy, aby
zabraç ze sobà: Pismo Âwi´te, radio z wysokà
cz´stotliwoÊcià FM oraz s∏uchawki, parasol.
Rekolekcje z o. Tomiclavem Vlasiciem
w Medziugorju, od 9-16.06.03. Informacje
w Redakcji.
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.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul.
Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S. A. 13201465-28943631-27003-23100100030/0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane ofiary i modlitw´ w naszej intencji.
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