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Or´dzie z 25 maja 2003
Drogie dzieci!
DziÊ równie˚ wzywam was do
modlitwy. Wznówcie waszà modlitw´ osobistà, w szczególny zaÊ sposób módlcie si´ do Ducha Âwi´tego,
aby pomóg∏ wam modliç si´ sercem. Wstawiam si´ za wami
wszystkimi drogie dzieci i wszystkich was wzywam do nawrócenia.
Je˚eli wy sami si´ nawrócicie,
wszyscy wokó∏ was b´dà odnowieni
i b´dà modliç si´ z radoÊcià. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie

Jedyna droga
W or´dziu kwietniowym, tak samo jak
od poczàtku objawieƒ, Matka Bo˚a zach´ca∏a nas, byÊmy otworzyli si´ na modlitw´ i zdecydowali si´ na Boga, aby On móg∏ przemieniaç nasze serca i serca innych ludzi w nas
i poprzez nas. Jest to zadanie i obowiàzek, który Matka Bo˚a powierza nam z mi∏oÊcià. Wydaje si´, ˚e to zadanie i misja jest dla nas
czymÊ zbyt wielkim i zbyt wymagajàcym,
lecz jest to jedyna droga, abyÊmy byli szcz´Êliwi i mogli uzyskaç pokój, który pochodzi
jedynie od Boga.
Równie˚ i dziÊ, podobnie jak 21 lat i 11
miesi´cy temu, Matka Bo˚a kieruje do nas
swe wezwanie. Si∏a i wymagania Jej s∏ów
pozostajà niezmienne: „DziÊ wzywam was
do modlitwy”. W te s∏owa w∏o˚y∏a ca∏e swe
serce, ca∏à swà mi∏oÊç do nas, Jej dzieci. Ona
goràco pragnie, byÊmy si´ nawrócili, byÊmy
byli szcz´Êliwi i radoÊni. Maryja nie przepowiada przysz∏oÊci, nie zaspokaja naszej ludzkiej ciekawoÊci, tylko mówi nam czego Pan
Bóg chce od nas dzisiaj. Poniewa˚ porodzi∏a
S∏owo Bo˚e, Jezusa Chrystusa, Pan Bóg przez
Nià mówi nam wszystko, mówi nam co jest
dla nas najwa˚niejsze w tym momencie.
„Odnówcie waszà modlitw´ osobistà”.
Maryja mówi do ka˚dego serca. Nie zwraca
si´ do t∏umów, lecz do poszczególnych ludzi,
do konkretnych osób, które majà imi´ i nazwisko. Chodzi tu o mnie i o ciebie. Ona dobrze wie, ˚e Êwiat mo˚e si´ zmieniç tylko
wówczas, gdy zacznie si´ zmiana od poszczególnych osób. Nic si´ nie zmieni, je˚eli
b´dziemy czekali, a˚ inni si´ zmienià, b´dà

Niewiasta Eucharystii
lepsi, zacznà si´ modliç i nawracaç. Jest
o wiele ∏atwiej zmieniaç i zwyci´˚aç innych,
ni˚ samych siebie. Nasza Matka Maryja
chce, by ka˚dy osobiÊcie zaczà∏ si´ modliç,
jeÊli nie mo˚e zgromadziç innych i zach´ciç
ich do modlitwy. Modlitwa jest Êrodkiem,
który pomaga nam zmieniaç samych siebie.
Modlitwa dla samej modlitwy nie ma sensu,
jeÊli nic nie zmienia, nie pog∏´bia i jeÊli nie
zbli˚a nas do Boga. Dlatego Matka Bo˚a mówi: „Módlcie si´ do Ducha Âwi´tego”. Równie˚ Êw. Pawe∏ w liÊcie do Rzymian pisze:
„Podobnie tak˚e Duch przychodzi z pomocà
naszej s∏aboÊci. Gdy bowiem nie umiemy si´
modliç tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia
si´ za nami w b∏aganiach, których nie mo˚na
wyraziç s∏owami” (Rz 8, 26). My równie˚
mo˚emy modliç si´ s∏owami pewnej modlitwy: „Przyjd˝, Duchu Âwi´ty, do naszych
miast, do naszych domów, do naszych rodzin,
do naszych spojrzeƒ i serc. Bez Ciebie czytamy ksià˚ki, lecz nie stajemy si´ màdrzejsi.
Bez Ciebie mówimy, ale nie zbli˚amy si´ do
siebie. Bez Ciebie nasze ˚ycie rozbija si´ na
bezsensowne dni. Bez Ciebie nasze koÊcio∏y
zmieniajà si´ w muzea. Bez Ciebie modlitwa
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staje si´ gadulstwem. Bez Ciebie nasz
uÊmiech zamiera. Przyjd˝, Duchu Âwi´ty, nasza pustka ∏aknie Twojej pe∏ni. Przyjd˝ Duchu Âwi´ty i zamieszkaj w naszym Êwiecie”.
Mo˚emy i powinniÊmy kontynuowaç t´ modlitw´ do Ducha Âwi´tego, aby przyszed∏ do
wszystkich miejsc, gdzie jeszcze Go brakuje.
Aby przyszed∏ do naszych rodzin, w których
nie ma pokoju, wiernoÊci, mi∏oÊci i wiary.
Aby przyszed∏ tam, gdzie króluje nienawiÊç,
grzech i wojna. Aby przyszed∏ tam, gdzie ludzie sà zniewoleni i zwiàzani grzechem.
„Je˚eli si´ nawrócicie, to wszyscy wokó∏
was b´dà odnowieni”. Jest rzeczà niemo˚liwà, aby inni nie zmienili si´, gdy powa˚nie
kroczymy drogà nawrócenia. O tym Matka
Bo˚a zapewni∏a nas w or´dziu z ubieg∏ego
miesiàca: „Zdecydujcie si´ od zaraz na Boga,
aby On przemienia∏ wasze serca, a poprzez
was tak˚e serca innych ludzi”.
W∏aÊnie dlatego Pan Bóg posy∏a do nas
naszà Matk´ Maryj´. Tam, gdzie objawia
si´ Matka Bo˚a, wybucha i rozkwita obecnoÊç Ducha Âwi´tego. Gdzie jest Maryja,
tam jest i Duch Âwi´ty. Ona jest Oblubienicà Ducha Âwi´tego. Mówià nam o tym
s∏owa Anio∏a Gabriela: „Duch Âwi´ty zstàpi
na Ciebie i Moc Najwy˚szego os∏oni Ci´”
(¸k 1, 35), jak równie˚ s∏owa Pana Jezusa
skierowane do aposto∏ów, nakazujàce im
oczekiwaç obiecanego Ducha. Aposto∏owie
oczekiwali Pi´çdziesiàtnicy na modlitwie,
wraz z Maryjà, Matkà Jezusa. Módlmy si´,
by zbli˚ajàce si´ Êwi´to Pi´çdziesiàtnicy nie
min´∏o bez Ducha Âwi´tego, którym Pan
Bóg chce nas obdarzyç przez naszà Matk´
Maryj´.
Maryjo, Matko Jezusa i Matko ka˚dego
z nas, Ciebie, Królowo Pokoju, prosimy,
byÊ zechcia∏a byç Królowà naszego pokoju,
Królowà naszych rodzin i naszych serc.
Dzi´kuj´ Ci, Matko, za ka˚de s∏owo Twej
mi∏oÊci, za Twà mi∏oÊç, za Twà obecnoÊç,
a nade wszystko za ka˚de serce, które przebudzi∏o si´ duchowo z g∏´bokiego snu lub
Êmierci duchowej. Przynosz´ Ci wszystkie
Twoje dzieci, które Êpià, które jeszcze nie
pozna∏y mi∏oÊci Bo˚ej. Dotknij przede
wszystkim naszych serc, aby sta∏o si´ widocznym, do kogo nale˚ymy i czyimi jesteÊmy, ˚e jesteÊmy Twoimi a przez Ciebie nale˚ymy do Twego Syna Jezusa, naszego
Zbawiciela. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi niech b∏ogos∏awi i strze˚e was wszystkich, wasze rodziny
i wszystkich, których polecacie w modlitwach Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn
i Duch Âwi´ty. Amen.

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

Droga Maryi
Od „tajemnic” do „Tajemnicy”
Cykle medytacyjne, proponowane
przez ró˚aniec Êwi´ty, nie sà oczywiÊcie
wyczerpujàce, ale przypominajà to, co
istotne, prowadzàc ducha do zasmakowania w poznawaniu Chrystusa, które stale
czerpie z czystego ˝ród∏a Ewangelii. Ka˚dy z poszczególnych rysów Chrystusa
opisanych przez Ewangelistów jaÊnieje
blaskiem Tajemnicy, która przewy˚sza
wszelkà wiedz´ (por. Ef 3, 19). Jest to Tajemnica S∏owa Wcielonego, w którym
„mieszka ca∏a Pe∏nia: Bóstwo, na sposób
cia∏a” (Kol 2, 9). Dlatego Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego k∏adzie tak wielki nacisk na tajemnice Chrystusa, przypominajàc, ˚e „wszystko w ˚yciu Jezusa (...) jest
znakiem Jego misterium”. Duc in altum
KoÊcio∏a w trzecim tysiàcleciu mierzy si´
zdolnoÊcià chrzeÊcijan do „g∏´bszego poznania tajemnicy Boga – to jest Chrystusa”, w którym „wszystkie skarby màdroÊci i wiedzy sà ukryte” (Kol 2, 2-3). Do
ka˚dego ochrzczonego skierowane jest
goràce ˚yczenie z Listu do Efezjan:
„Niech Chrystus zamieszka przez wiar´
w waszych sercach, abyÊcie w mi∏oÊci
wkorzenieni i ugruntowani (...) zdo∏ali (...)
poznaç mi∏oÊç Chrystusa, przewy˚szajàcà
wszelkà wiedz´, abyÊcie zostali nape∏nieni ca∏à Pe∏nià Bo˚à” (3, 7-19).
Ró˚aniec staje na s∏u˚bie tego idea∏u,
wyjawiajàc „sekret”, jak mo˚na ∏atwiej
otworzyç si´ na g∏´bokà, porywajàcà
znajomoÊç Chrystusa. MoglibyÊmy to
nazwaç drogà Maryi. Jest to droga przyk∏adu Dziewicy z Nazaretu, Niewiasty
wiary, milczenia i s∏uchania. Jest to równoczeÊnie droga pobo˚noÊci maryjnej,
o˚ywianej ÊwiadomoÊcià nierozerwalnej
wi´zi ∏àczàcej Chrystusa i Jego NajÊwi´tszà Matk´: tajemnice Chrystusa sà
równie˚, w jakimÊ sensie, tajemnicami
Maryi, nawet wówczas, gdy nie jest z nimi bezpoÊrednio zwiàzana, przez sam
fakt, ˚e ˚yje Ona Nim i dla Niego. Powtarzajàc w „ZdrowaÊ Maryjo” s∏owa
anio∏a Gabriela i Êw. El˚biety, czujemy
si´ pobudzani, by szukaç wcià˚ na nowo
u Maryi, w Jej ramionach i w Jej Sercu,

„b∏ogos∏awionego owocu Jej ˚ywota”
(por. ∑k 1, 42).
Tajemnica Chrystusa, tajemnica
cz∏owieka
We wspomnianym ju˚ Êwiadectwie
z 1978 roku o ró˚aƒcu jako modlitwie,
którà bardzo ukocha∏em, wyrazi∏em myÊl,
do której pragn´ powróciç. Powiedzia∏em
wówczas, ˚e „ta prosta modlitwa ró˚aƒcowa pulsuje niejako ˚yciem ludzkim”.
W Êwietle dotychczasowych refleksji
o tajemnicach Chrystusa nietrudno jest
pog∏´biç t´ implikacj´ antropologicznà
ró˚aƒca. Jest to implikacja tym bardziej
radykalna, ˚e na pierwszy rzut oka jej si´
nie dostrzega. Kto podejmuje kontemplacj´ Chrystusa, rozwa˚ajàc etapy Jego ˚ycia, musi pojàç w Nim równie˚ „prawd´
o cz∏owieku”. Jest to bardzo wa˚ne
stwierdzenie Soboru Watykaƒskiego II,
które poczàwszy od Encykliki Redemptor
hominis wielokrotnie czyni∏em przedmiotem mojego nauczania: „W istocie misterium cz∏owieka wyjaÊnia si´ prawdziwie
jedynie w misterium S∏owa Wcielonego”.
Ró˚aniec pomaga otworzyç si´ na to
Êwiat∏o. Idàc drogà Chrystusa, w którym
droga cz∏owieka jest „zrekapitulowana”,
ods∏oni´ta i odkupiona, wierzàcy staje
przed obrazem cz∏owieka prawdziwego.
Kontemplujàc Jego narodziny uczy si´ sakralnego charakteru ˚ycia, patrzàc na dom
w Nazarecie poznaje pierwotnà prawd´
o rodzinie wed∏ug planu Bo˚ego, s∏uchajàc Nauczyciela w tajemnicach ˚ycia publicznego czerpie Êwiat∏o, by wejÊç do
Królestwa Bo˚ego, a idàc drogà na Kalwari´ uczy si´ znaczenia zbawczego cierpienia. Wreszcie kontemplujàc Chrystusa
i Jego Matk´ w chwale, widzi cel, do którego ka˚dy z nas jest wezwany, jeÊli pozwoli si´ uzdrowiç i przemieniç przez Ducha Âwi´tego. Mo˚na wi´c powiedzieç,
˚e ka˚da tajemnica ró˚aƒca, stajàc si´
przedmiotem dobrej medytacji, rzuca
Êwiat∏o na misterium cz∏owieka.
RównoczeÊnie staje si´ czymÊ naturalnym przynosiç na to spotkanie ze Êwi´tym
cz∏owieczeƒstwem Odkupiciela tak liczne
problemy, l´ki, trudy i projekty, które cechujà nasze ˚ycie. „Zrzuç swà trosk´ na
Pana, a On ci´ podtrzyma” (Ps 55 (54),
23). Medytowaç z ró˚aƒcem znaczy powierzaç nasze troski mi∏osiernemu Sercu
Chrystusa i Sercu Jego Matki. Po dwudziestu czterech latach, rozwa˚ajàc nad
doÊwiadczeniami, których nie zabrak∏o
mi równie˚ przy sprawowaniu pos∏ugi
Piotrowej, czuj´, ˚e powinienem powtó-

rzyç zapewnienie, które jest niejako goràcym wezwaniem skierowanym do
wszystkich, aby osobiÊcie tego doÊwiadczyli: tak, ró˚aniec naprawd´ „pulsuje ˚yciem ludzkim”, by zharmonizowaç je
z rytmem ˚ycia Bo˚ego w radosnej komunii Trójcy PrzenajÊwi´tszej, co jest przeznaczeniem i g∏´bokim pragnieniem ca∏ego naszego istnienia.
Ró˚aniec drogà przyswajania tajemnicy
Ró˚aniec proponuje charakterystycznà
metod´ medytacji tajemnic Chrystusa ze
swej natury sprzyjajàcà ich przyswajaniu.
Jest to metoda oparta na powtarzaniu.
Dotyczy to przede wszystkim „ZdrowaÊ
Maryjo”, powtarzanego a˚ dziesi´ciokrotnie przy ka˚dej tajemnicy. Patrzàc
powierzchownie na to powtarzanie, mo˚na by traktowaç ró˚aniec jako praktyk´
ja∏owà i nu˚àcà. Jednak do zupe∏nie innych wniosków na temat koronki mo˚na
dojÊç, kiedy uzna si´ jà za wyraz nigdy
nie znu˚onej mi∏oÊci, która ciàgle powraca do ukochanej osoby z goràcymi uczuciami, które, choç podobne w przejawach, sà zawsze nowe ze wzgl´du na
przenikajàcà je czu∏oÊç.
W Chrystusie Bóg przyjà∏ naprawd´
„serce z cia∏a”. Ma On nie tylko Bo˚e Serce, bogate w mi∏osierdzie i przebaczenie,
ale równie˚ serce ludzkie, zdolne do
wszystkich poruszeƒ uczucia. GdybyÊmy
potrzebowali do tego Êwiadectwa Ewangelii, nie trudno by∏oby znale˝ç je we
wzruszajàcym dialogu Chrystusa z Piotrem po zmartwychwstaniu. „Szymonie,
synu Jana, czy mi∏ujesz Mnie?”. A˚ trzy
razy postawione jest to pytanie, a˚ trzy razy zostaje udzielona odpowied˝: „Tak,
Panie, Ty wiesz, ˚e Ci´ kocham” (por.
J 21, 15-17). Niezale˚nie od specyficznego znaczenia tej perykopy, tak wa˚nej dla
misji Piotra, niczyjej uwadze nie mo˚e
umknàç pi´kno tego trzykrotnego powtórzenia, w którym powracajàce wcià˚ uporczywe pytanie i korespondujàca z nim
odpowied˝ wyra˚one sà w terminach dobrze znanych z powszechnego doÊwiadczenia ludzkiej mi∏oÊci. By zrozumieç ró˚aniec, trzeba wejÊç w dynamik´ psychologicznà w∏aÊciwà mi∏oÊci.
Jedno jest pewne: jeÊli powtarzanie
„ZdrowaÊ Maryjo” zwraca si´ bezpoÊrednio do Matki NajÊwi´tszej, to z Nià i przez
Nià mi∏oÊç odnosi si´ ostatecznie do Jezusa. Powtarzanie o˚ywiane jest pragnieniem coraz pe∏niejszego upodobnienia si´
do Chrystusa, co stanowi prawdziwy
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„program” ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego. Âw.
Pawe∏ og∏osi∏ ten program p∏omiennymi
s∏owami: „Dla mnie ˚yç – to Chrystus,
a umrzeç – to zysk” (Flp 1, 21). I jeszcze:
„Teraz ju˚ nie ja ˚yj´, lecz ˚yje we mnie
Chrystus” (Ga 2, 20). Ró˚aniec pomaga
nam wzrastaç w tym upodabnianiu si´ a˚
do osiàgni´cia celu, którym jest Êwi´toÊç.

Matka i Pani Wszystkich
Narodów
W pierwszà rocznic´
uznania (31 maja 2003r).
przez KoÊció∏ objawieƒ
Matki Bo˚ej w Amsterdamie, znane jako „Objawienia Matki i Pani
Wszystkich Narodów”,
pragniemy Czytelników
zapoznaç z ich treÊcià.
Ja, wasza Matka, przychodz´ i nawiedzam was jako Matka i Pani
Wszystkich Narodów.
25 marca 1945 r. w UroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego Matka Bo˚a objawi∏a
si´ w Amsterdamie prostej kobiecie, Idzie
Peerdeman. By∏o to pierwsze z 56 objawieƒ, które trwa∏y a˚ do 1959 r. i które
sta∏y si´ znane szeroko w Êwiecie jako:
„Objawienia Pani Wszystkich Narodów”. W or´dziach, które Maryja przekaza∏a, zawarte jest wiele napomnieƒ, przepowiedni i ostrze˚eƒ, ale równie˚ obietnic
pe∏nych nadziei. Maryja wskazuje w nich
nieustannie na Chrystusa i na Krzy˚ –
„Êrodek tego Êwiata”: „Najpierw z powrotem do Niego, dopiero wtedy nastanie
Prawdziwy Pokój”.
11 listopada 1950 r. stojàca na kuli
ziemskiej Matka Bo˚a objawi∏a si´ widzàcej, jako Pani Wszystkich Narodów:
«„To Maryja, Pani Wszystkich Narodów jest Tà, która przynosi to Or´dzie”.
Pani odczekuje znowu chwil´; potem
mówi wyra˝nie i powoli: „Ona pod tym
tytu∏em uratuje Êwiat”». Tytu∏ ten wyra˚a Jej uniwersalne pos∏anie, dotyczàce
wszystkich narodów Êwiata: „Pani
Wszystkich Narodów chce byç zaniesiona do wszystkich, kimkolwiek by oni nie
byli. Dlatego otrzyma∏a ten tytu∏ – od
Swojego Pana i Mistrza”.
11 lutego 1951 r. Matka Bo˚a przekaza∏a Modlitw´, w której uprasza si´ Pana Jezusa Chrystusa o zes∏anie Ducha Êwi´tego, teraz i na wszystkie narody:
„Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, zeÊlij teraz Ducha Twego na ziemi´.
Spraw, aby Duch Âwi´ty zamieszka∏

w sercach wszystkich narodów i chroni∏
je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która
kiedyÊ by∏a Maryjà, stanie si´ naszà
Or´downiczkà. Amen”.
Jak wielkà wag´ i moc ma ta Modlitwa
u Boga Êwiadczà s∏owa Pani, która mówi
˚e: „Ta Modlitwa jest dana dla odkupienia Êwiata. Ta Modlitwa jest dana dla nawrócenia Êwiata. Podczas wszystkich waszych zaj´ç odmawiajcie t´ Modlitw´”.
W zwiàzku z tà Modlitwà Pani obiecuje:
„Przez t´ Modlitw´ Pani uratuje Êwiat.
Powtarzam t´ obietnic´ jeszcze raz”.
JeÊli chodzi o u˚yte w Modlitwie s∏owa: „która kiedyÊ by∏a Maryjà”, to Pani t∏umaczy je sama: „Wielu zna∏o
Mnie jako Maryj´. Teraz jednak˚e,
w tym nowym czasie, który nadchodzi,
chc´ byç Panià Wszystkich Narodów.
To zrozumie ka˚dy”.
Prawie wszyscy, s∏yszàc Amsterdamskà Modlitw´ po raz pierwszy, zadajà pytanie, które, równie˚ wówczas Matce Bo˚ej zada∏a widzàca: „Ale przecie˚ Ty jesteÊ nadal Maryjà, Tà samà wtedy, co
i dzisiaj!?” Naturalnie, ˚e do Maryi mo˚na zwracaç si´ tak jak dawniej tzn. jako do
„Maryi”, ale równie˚ nie nale˚y przy tym
zapominaç, ˚e Matka Bo˚a pragnie w∏aÊnie poprzez sformu∏owanie „która kiedyÊ
by∏a Maryjà” wyraziç, ˚e Jej powo∏anie
by∏o cudownym stawaniem si´. Chodzi
wi´c w dalszym ciàgu o t´ samà osob´,
o Maryj´, ale w Amsterdamie chce Ta,
„która kiedyÊ by∏a Maryjà”, na szczycie
swojego wspó∏odkupieƒczego powo∏ania
byç nazywana „Panià Wszystkich Narodów” – poniewa˚ równie˚ i Maryja stawa∏a si´ w trakcie swojego ˚ycia kimÊ, kim
wczeÊniej jeszcze nie by∏a. Poprzez swoje
fiat sta∏a si´ Ona – Niepokalane Pocz´cie
– prosta dziewczyna, z ma∏o komu znanego Nazaretu – Matkà Bo˚ego Syna. Poprzez swoje cierpienie, z∏àczona z Odkupicielem, sta∏a si´ – Maryja, Matka Jezusa – „Matkà i Panià Wszystkich Narodów”, która pragnie byç takà teraz –
w obecnym czasie – rozpoznana i przez
wszystkich ludzi kochana.
Po tym, jak Pani przekaza∏a Modlitw´,
kieruje uwag´ widzàcej na swój specjalny
sposób objawiania si´ i prosi o namalowanie Obrazu. Pani stoi na kuli ziemskiej,
poniewa˚ przychodzi do ca∏ego Êwiata.
Stoi przed Krzy˚em, poniewa˚ zespoli∏a
si´ ze swoim Synem w Ofierze Krzy˚a.
Z Jej ràk wychodzà trzy promienie – ∑aski, Zbawienia i Pokoju, i padajà na
wszystkie narody, które tak d∏ugo nie za-

znajà pokoju, dopóki nie zacznà patrzeç
na Krzy˚. Pani mówi: „ZanieÊ ten Obraz
Êwiatu!... Ten Êwiat jest w upadku... doznaje katastrofy za katastrofà... ginie
ekonomicznie i materialnie. Wojny b´dà
trwa∏y tak d∏ugo, jak d∏ugo nie nadejdzie
pomoc od prawdziwego Ducha”.
W swoich or´dziach Pani prosi tak˚e
o og∏oszenie nowego, najwi´kszego
i ostatniego ju˚ dogmatu maryjnego –
o Maryi jako Wspó∏odkupicielce, PoÊredniczce i Or´downiczce. Jej Obraz i Modlitwa sà do tego przygotowaniem. „Teraz
Pani patrzy znowu przed siebie i to trwa
chwil´. Wtedy mówi dalej: «Odtàd b∏ogos∏awiç Mnie b´dà wszystkie narody. Pani
Wszystkich Narodów pragnie jednoÊci
w prawdziwym, w Âwi´tym Duchu. Âwiat
jest ogarni´ty przez fa∏szywego ducha,
przez szatana. Gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej historii, zostanie og∏oszony, wtedy Pani Wszystkich Narodów
ofiaruje Êwiatu pokój, Prawdziwy Pokój!
Narody muszà jednak˚e odmawiaç mojà
Modlitw´ wraz z KoÊcio∏em. Majà wiedzieç, ˚e Pani przysz∏a jako Wspó∏odkupicielka, PoÊredniczka i Or´downiczka.
Tak si´ stanie»”.
31 maja 1959 r. Or´dzia Matki i Pani
Wszystkich Narodów koƒczà si´ wielkà
wizjà, w której Pani ukazuje si´ widzàcej
w ca∏ej swojej niebiaƒskiej ÊwietnoÊci,
i w której to Sam PAN, wychodzi ze
Âwi´tej Hostii w ca∏ej swojej Chwale
i Majestacie. Padajà s∏owa: „Kto Mnie
spo˚ywa i pije, ma ˚ycie wieczne i przyjmuje prawdziwego Ducha”.
Nale˚y zauwa˚yç, ˚e Objawienia Pani
Wszystkich Narodów i or´dzia, które
przekaza∏a, przez dziesiàtki lat wzbudza∏y
wielki sprzeciw. W podzielonym holenderskim KoÊciele nie odpowiada∏y wielu
ludziom i miano nawet obaw´, ˚e mogà
zaszkodziç ekumenizmowi. Jednak˚e pomimo przeszkód, Modlitwa – przet∏umaczona ju˚ na 60 j´zyków oraz Obraz zosta∏y rozpowszechnione w wielu milionach egzemplarzy i znalaz∏y w cudowny
sposób drog´, prawie ˚e niezauwa˚alnie,
do najdalszych kraƒców ziemi.
17 czerwca 1996 r. umiera Ida Peerdeman w wieku 90 lat. 6 lat pó˝niej, 31 maja 2002 r. biskup Haarlemu-Amsterdamu
J.E J. M. Punt uznaje Maryjne Objawienia
Amsterdamskie za nadprzyrodzone.
W. Wojciechowski
Uwaga!
Wi´cej o Objawieniach Amsterdamskich przeczytasz w Internecie na stronie
www.p-w-n.de
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Prelekcje „na ˚ywo” mo˚na zamawiaç
piszàc na adres autora artyku∏u: W. Wojciechowski, Postfach 18 02 30, D-40569
Düsseldorf, Niemcy. „Or´dzia Pani
Wszystkich Narodów” i Jej obrazy mo˚na
nabyç w wydawnictwie: Druk – Allegro,
Borowianka, ul. Tartakowa 107, 42-125
Kamyk, tel. 034 / 318 36 89

Dzieci´ctwo duchowe:
najlepsza droga
do Bo˚ego Serca
Wszystkie or´dzia Królowej Pokoju
sà znamiennie kierowane do ÊciÊle okreÊlonej grupy odbiorców, do owych
„drogich dzieci”, które to s∏owa bardzo
cz´sto, w oryginalnym chorwackim
brzmieniu nabierajà jeszcze bardziej
czu∏ej wymowy: „moje kochane dzieci”. Mo˚na sàdziç, ˚e Maryja pragnie
w szczególny sposób podkreÊliç, ˚e najwa˚niejszym warunkiem, by Jej matczyne wezwanie przynios∏o owoce ∏aski
w sercach, jest przyjàç je z prostotà i pokorà prawdziwych dzieci, szczerze
otwartych na dar p∏ynàcego z nieba ojcostwa i macierzyƒstwa.
Królowa Pokoju chce sk∏oniç nas do
pe∏nego prze˚ywania daru dzieci´ctwa Bo˚ego, nieustannie ofiarowywanego przez Tego, „od którego bierze nazw´ wszelki ród na niebie i na ziemi”
(Ef 3, 14-15), byÊmy coraz lepiej uczestniczyli w wi´zi doskona∏ej wspólnoty
z Ojcem, jaka p∏onie w Sercu Syna:
„Drogie dzieci, wzywam was ponownie
do modlitwy, gdy˚ w modlitwie b´dziecie
mogli prze˚ywaç nawrócenie. Wówczas
ka˚dy z was w prostocie stanie si´ podobny do dziecka, które jest otwarte na
mi∏oÊç Ojca” (25.07.96).
Nieprzypadkowo Królowa Pokoju na
Êwiadków swojej obecnoÊci w Medziugorju wybra∏a dzieci, które na poczàtku
objawieƒ mia∏y od dziesi´ciu do szesnastu lat. Zresztà tak˚e w innych wielkich
objawieniach maryjnych koƒca tysiàclecia, zw∏aszcza w Lourdes i w Fatimie,
wybrani przez Maryj´ rozmówcy byli
bardzo m∏odzi, a przecie˚ potrafili odpowiedzieç, z wiernoÊcià cz´sto heroicznà,
na jej matczyne wezwania. Tak zawsze
post´puje Bóg, który „wybiera w∏aÊnie
to, co g∏upie w oczach Êwiata, aby zawstydziç m´drców” (Kor. 1, 27).
Duchowe przes∏anie, jakie si´ stàd wy∏ania, okazuje si´ o wiele g∏´bsze, ni˚
wydawa∏oby si´ to na pierwszy rzut oka,

ciàg∏a przestroga kierowana z nieba ku
biednej ludzkoÊci, tragicznie pijanej szataƒskà pychà (tak˚e duchowà!), która odrzuca i nieodpowiedzialnie trwoni najcenniejszy dar Zmartwychwsta∏ego: Bo˚e ojcostwo, jedyne prawdziwe ˝ród∏o
pokoju, radoÊci i nowego ˚ycia dla serc
ludzkich i dla ca∏ego wszechÊwiata.
Âwiat bowiem, a nierzadko tak˚e nawet niektóre koÊcielne instytucje, wydajà si´ zbyt ∏atwo zapominaç o jasnej normie ewangelicznej: „Zaprawd´, powiadam wam: JeÊli si´ nie odmienicie i nie
staniecie si´ jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego. Kto si´ wi´c
uni˚y, jak to dziecko, ten jest najwi´kszy
w królestwie niebieskim” (Mt 18, 3-5).
S∏owom Maryi w znamienny sposób
odpowiada profetyczne nauczanie obecnego papie˚a: „W dziecku jest coÊ, czego
nie mo˚e zabraknàç temu, kto chce wejÊç
do królestwa niebieskiego. Do nieba trafià wszyscy, którzy sà proÊci jak dzieci,
którzy pe∏ni sà ufnego zawierzenia, bogaci w dobroç i czyÊci. Tylko oni mogà
znale˝ç w Bogu Ojca i staç si´, dzi´ki Jezusowi, jednakowo dzieçmi Bo˚ymi”
(List Ojca Âwi´tego do dzieci w roku rodziny 13.12.94).
Nieprzypadkowa wydaje si´ doskona∏a
zgodnoÊç or´dzi Królowej Pokoju z naukami g∏oszonymi przez papie˚a, który
jako najlepszà drog´ do pewnego osiàgni´cia doskona∏oÊci mi∏oÊci ewangelicznej, ukaza∏ dzisiejszemu Êwiatu „ma∏à
drog´” dzieci´ctwa duchowego”, tak cudownie uosabianego przez Êw. Teres´ od
Dzieciàtka Jezus, którà on sam, nie bez
t∏umionych sprzeciwów, og∏osi∏ uroczyÊcie 19 pa˝dziernika 1997 r. „Doktorem
KoÊcio∏a Powszechnego”. Z tej okazji
stwierdza mi´dzy innymi: „(...) U góry,
jako poczàtek i koniec, mi∏osierna mi∏oÊç
trzech Osób Boskich... U podstaw, doÊwiadczenie bycia przybranymi dzieçmi
Ojca w Jezusie Chrystusie; takie jest najprawdziwsze znaczenie dzieci´ctwa Bo˚ego, z natchnienia Ducha Âwi´tego.
U podstaw tak˚e, ale i przed nami, nasi
bli˝ni, przy zbawieniu których powinniÊmy wspó∏pracowaç z Jezusem i w Jezusie, z Jego mi∏osiernà mi∏oÊcià” (List
Apostolski z dn. 19.10.97).
Tak w∏aÊnie brzmi najprawdziwsza,
najg∏´bsza treÊç wezwania Maryi w Medziugorju, z∏oty klucz otwierajàcy skarbnic´ ∏aski i niebiaƒskiej radoÊci zamkni´tych w sercu Ojca, przygotowanych dla
dzieci tego czasu: „Tak i ja wzywam was
do ˚ycia z Bogiem i do pe∏nego oddania

si´ Jemu... Pragn´, aby ka˚dy z was odkry∏ radoÊç i mi∏oÊç, które pochodzà tylko od Boga i które tylko Bóg mo˚e daç.
Bóg nie pragnie od was niczego poza oddaniem” (25.05.89). Maryja z matczynà
obawà wcià˚ czeka na nasze „tak”, „aby
zanieÊç je Jezusowi, by móg∏ nas obdarzyç ∏askami” (Or´dzie z dn.
25.05.1992). Jest to bowiem jedyny Êrodek mogàcy otworzyç najg∏´bsze sfery
duszy, tak, aby przyj´∏a ona i w pe∏ni dawa∏a mi∏oÊç Bo˚à, „rozlanà w sercach
naszych przez Ducha Âwi´tego, który
zosta∏ nam dany” (Rz 5, 5), byÊmy naprawd´ stali si´ „narz´dziami w Jej r´kach dla zbawienia Êwiata” (25.03.94).
Jest to droga ofiarowania ˚ycia Bogu,
do czego nieustannie zach´ca nas Królowa Pokoju, droga duchowa, którà nale˚y
przebyç z prostotà i swobodà prawdziwych „ma∏ych dzieci”, w pe∏ni otwartych na to, by prze˚ywaç z dzieci´cym,
ufnym oddaniem Ojcu „bogatemu w mi∏osierdzie” wszelkie radoÊci i cierpienia,
jakie On w swej màdroÊci umieÊci∏ na jedynej drodze wiodàcej do wspólnoty
z Sercem p∏onàcym mi∏oÊcià Syna, gdzie
Maryja czeka na nas, aby „Moje, Jezusa
i wasze serca przemieni∏y si´ w jedno
serce mi∏oÊci i pokoju” (25.07.99).
Giuseppe Ferrato

Co Ty na to?
Serca Sercu
Ilu˚ ludzi trudzi si´ dzisiaj, aby zdobyç sobie czyjàÊ przychylnoÊç! Ludzie
pos∏ugujà si´ ró˚nymi Êrodkami, aby dotrzeç do innych osób i w ten sposób przekazaç im swoje przes∏anie, opinie, odczucia i swoje stanowisko. W tych dà˚eniach
komunikacyjnych spo∏eczeƒstwo niestety
si´ga po niedozwolone Êrodki. JesteÊmy
Êwiadkami absurdów, gdy pewne Êrodowiska ludzi, narodów albo, co wi´cej,
paƒstw niosà innym pokój, wolnoÊç, dobrobyt – poprzez or´˚, wyzysk ekonomiczny, niesprawiedliwe prawo i zaprzeczanie prawu drugiego cz∏owieka do
uznania jego godnoÊci ludzkiej. Ofiarami
padajà wszyscy. Nie ma tutaj zwyci´zców, gdy˚ depcze si´ to, co najbardziej
wartoÊciowe w cz∏owieku – jego prawo
do ˚ycia i wolnoÊci, które da∏ mu Bóg.
Analizujàc Medziugorje i objawienia Matki Bo˚ej w tym kontekÊcie dobrze jest zobaczyç z jakich Êrodków ko-
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rzysta Matka Bo˚a, by g∏osiç or´dzie
Nieba dla ludzkoÊci. Samo przyjÊcie
Matki Bo˚ej do ludzi, Jej dzieci, ju˚ wykracza poza logik´ ludzkiego myÊlenia.
Matka Bo˚a teraz w Medziugorju,
a wczeÊniej w innych miejscach objawieƒ przychodzi do cz∏owieka jak matka
z mi∏oÊcià. Matka nie chce zniewoliç
dziecka przez swoje sugestie i przes∏ania.
Wzywa do ˚ycia or´dziem Jezusa z w∏asnej woli i z radoÊcià. Przez or´dzie nigdy nie chce zapanowaç nad lud˝mi, ale
prosi, aby sami wybrali swojà drog´.
W ten sposób Matka Bo˚a w swym wezwaniu streszcza s∏owa Jezusa, ˚e mo˚na
pójÊç za Nim w wolnoÊci. Przez matczyne s∏owa Matka Bo˚a przekazuje or´dzie
do naszego serca. Wyra˝nie Êwiadczy
o tym fakt, ˚e w ka˚dym or´dziu nazywa
nas swymi dzieçmi.
S∏owa Matki Bo˚ej w Medziugorju
us∏ysza∏o wiele serc na ca∏ym Êwiecie.
Ludzie odczuli mi∏oÊç, która ich wzywa
do umi∏owania Boga i bli˝niego. Dlatego
Medziugorje jest miejscem, w którym
cz∏owiek wierzàcy czuje si´ wolny, akceptowany i jeszcze bardziej kochany.
Lecz wierzàcy pielgrzym nie mo˚e si´
zatrzymaç. JesteÊmy zobowiàzani, aby tà
samà drogà w ten sam sposób i z takà samà intencjà g∏osiç or´dzie serca innym
sercom. Prowadzeni Bo˚ym przyk∏adem, ˚yjàc or´dziem i g∏oszàc je nie mo˚emy ani na chwil´ u˚ywaç przemocy,
narzucaç si´ czy atakowaç. Medziugorje
nie zezwala na przymuszanie innych, by
uwierzyli w moje przekonania albo za
wszelkà cen´ przyj´li or´dzie Matki Bo˚ej, które zabrzmia∏o w moich uszach
i zbli˚y∏o mnie do Jezusa. Je˚eli do nas,
grzesznych ludzi, Bóg przez Maryj´ odnosi si´ z tak wielkim sercem i mi∏oÊcià,
to nie mamy prawa zachowywaç si´ inaczej w spotkaniach z braçmi i siostrami.
Niech i nasze serce przesy∏a innym or´dzie pokoju i mi∏oÊci.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Nowy kielich przedstawiajàcy postaç Êw. Franciszka, który podnosi bezkrwawà ofiar´, b´dzie wykorzystywany
podczas ofiary eucharystycznej na o∏tarzu polowym. Zosta∏ poÊwi´cony i po raz
pierwszy u˚yty w Wielkanoc. Kielich

wa˚y 6 kg, wykonany jest ze srebra i poz∏acany. Jest to dzie∏o artysty rze˝biarza
o. Joakima Jakog Gregova OFM.
3 maja do Medziugorja przyby∏ ambasador Argentyny w BiH – Carlos A.
Martese wraz z ma∏˚onkà i dwiema osobami towarzyszàcymi. Po nawiedzeniu
sanktuarium o medziugorskich wydarzeniach ambasadora poinformowa∏ proboszcz o. Branko Radosz OFM. Wizyta
w Medziugorju, w trakcie której ambasador by∏ na Górze Objawieƒ wywar∏a na
nim wielkie wra˚enie i jak zapowiedzia∏
przyjedzie ponownie.
Obchodzimy rok Ró˚aƒca Âwi´tego, trudno
wi´c nie wspomnieç
o wszystkich tych razach, kiedy Królowa Pokoju wzywa∏a nas
w Medziugorju do modlitwy. W szczególnoÊci, jak wiadomo, Maryja da∏a grupie
modlitewnej, której sama przewodzi∏a za
poÊrednictwem Jeleny i Marjany, or´dzia
uczàce tajemnic g∏´bokiej modlitwy
otwartej na ∏ask´ Ducha Âwi´tego:
„Drogie dzieci, staƒcie si´ „jednym”
z moim Synem, a On spe∏ni ka˚de wasze
pragnienie. Nie tylko dlatego, ˚e Jezus
daje, ale to wy zaczniecie lepiej rozumieç. Im bardziej cz∏owiek si´ otwiera,
tym wi´cej jest w stanie przyjàç. Dlatego
modlàc si´ proÊcie o Êwiat∏o, byÊcie
umieli pojàç wol´ Boga. Módlcie si´
o pokój, o mi∏oÊç w waszych sercach.
Niech ka˚dy cz∏owiek stanie si´ wam
drogi; uczyƒcie wszystko dla Jezusa i dla
mi∏oÊci ku Niemu, poniewa˚ On potrafi∏
umrzeç za was wszystkich. Wy post´pujcie tak samo: nie skàpcie waszego ˚ycia
drugim. Nie bàd˝cie egoistami i nie zatrzymujcie dla siebie ∏ask, ale si´ módlcie, by Bóg pokaza∏ wam w∏aÊciwy sposób pomagania ludziom. G∏ównym waszym zadaniem jest wskazanie zb∏àkanym owcom ich miejsca, doprowadzenie
ich do owczarni. Dlatego módlcie si´, by
Bóg oÊwietli∏ wam drog´”.
Byç mo˚e Czytelnicy pami´tajà wywiad z Jelenà Vasilij, w którym dzieli∏a
si´ na temat zawartego co dopiero
zwiàzku ma∏˚eƒskiego. Po kilku miesiàcach ˚ycia ma∏˚eƒskiego Jelena próbuje
porównaç swoje ˚ycie ma∏˚onki do ˚ycia
Matki Bo˚ej szukajàc w nim przyk∏adu
i nauki, patrzàc równie˚ na przysz∏e ma-

cierzyƒstwo, które prze˚ywa jako prawdziwe i w∏asne „ofiarowanie”. W jednym or´dziu skierowanym dla grupy
Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Pragn´, abyÊcie razem ze mnà szli zawsze do Pana,
który was wzywa. Znajdziecie Go we
wszystkich osobach, które was potrzebujà. Oddajcie si´ Bogu w nich... Ka˚dego
dnia ofiarujcie si´ mnie”.

Maryja,
wzór ˚ycia ma∏˚eƒskiego
Na temat ma∏˚eƒstwa Maryi nie napisano wprawdzie a˚ tyle, co na temat Jej
macierzyƒstwa, niemniej jednak ma∏˚eƒstwo Maryi stanowi klucz do odczytania
nie tylko dziejów zbawienia, ale tak˚e
dziejów ka˚dego powo∏ania, jako jego
podstawa.
Jest ono wype∏nieniem si´ planu, jaki
Bóg mia∏ od zawsze, On, który – sam
w sobie b´dàc wspólnotà – jawi si´ ludzkoÊci jako oblubieniec, przygotowujàcy
sobie oblubienic´: nowà Jerozolim´.
Maryja uczestniczy w tym planie,
który w Niej znajduje swe wcielenie,
gdy jako ma∏˚onka Józefa, a nast´pnie
tak˚e jako oblubienica Ducha Âwi´tego
mieszka w Nazarecie. W swoim ma∏˚eƒstwie i p∏odnoÊci, objawiajàcej si´ poprzez wcielenie S∏owa stanowi Ona
wzór dla wszystkich ludzi z∏àczonych
ma∏˚eƒstwem, lub którzy sk∏adajàc Êluby, postanowili w pe∏ni zjednoczyç si´
z Bogiem. Dlatego chcàc zrozumieç to,
co si´ w nas dzieje, warto przyjrzeç si´
temu, co sta∏o si´ w Niej, „przepe∏nionej
Duchem Âwi´tym”.
Tym w∏aÊnie jest dla nas ma∏˚eƒstwo: nieustannym strumieniem ∑aski, owocem tego, co sta∏o si´ w sakramencie ma∏˚eƒstwa; iskrà, która rozpali∏a p∏omieƒ mi∏oÊci Ducha Âwi´tego przenikajàcy nasze osoby. W gruncie rzeczy
chodzi o najprawdziwsze uÊwi´cenie,
faktycznà przynale˚noÊç, ciàg∏e przemienianie si´ w nieustannej modlitwie.
Kiedy Bóg ∏àczy nas w´z∏em ma∏˚eƒskim, Jego ∑aska uÊwi´ca naszà dusz´,
ale tak˚e nasze cia∏o, które zjednoczone
w zwiàzku ma∏˚eƒskim staje si´ odtàd
przekazicielem Êwi´toÊci, dzi´ki czemu
i my, podobnie jak kiedyÊ Maryja, mo˚emy wspó∏uczestniczyç w Jego stwórczym dzia∏aniu.
Czujemy, ˚e to, co dzieje si´ w nas,
jest Êwi´te i stanowi wielki dar, w którym
objawia si´ nasze podobieƒstwo do Boga.
Jest to Jego obraz, ale równie˚ i nasz, no-
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si Jego Êlad, ale równie˚ i nasz, poniewa˚
wyra˚a godnoÊç, jakà Bóg obdarza cz∏owieka pozwalajàc mu uczestniczyç
w stworzeniu nowej osoby, która b´dzie
istnia∏a po wieki. My zaÊ czujemy, ˚e
spe∏niamy Jego wol´ nie tylko w naszych
czynach, ale tak˚e samà naszà istotà, poniewa˚ mi∏oÊç, jakà nas obdarza, stanowi
tkank´ tworzàcà nasz zwiàzek.
ÂwiadomoÊç ta pozwoli∏a nam zrozumieç, ˚e istotà ma∏˚eƒstwa Maryi jest Jej
macierzyƒstwo, Jej Chrystus. OtwarliÊmy si´ wi´c na ˚ycie, otwarliÊmy si´ na
Chrystusa, który przychodzi do nas
i kszta∏tuje dziecko, które ˚yje ju˚ we
mnie i narodzi si´ w czerwcu. ˙ycie nie
zatrzymuje si´ ani nie zamyka na samym
tylko akcie prokreacji; ˚ycie jest ciàg∏à
afirmacjà drugiej osoby jako Bo˚ego daru. Aby zaÊ daç mu impuls do dalszego
istnienia pojmujemy, ˚e trzeba nam si´
skryç pod p∏aszczem Maryi, u Niej w domu, w Jej Nazarecie. Dlatego, tak jak
Ona, oÊrodkiem naszego ˚ycia czynimy
Jezusa, by znale˝ç si´ w Jej domu.
Przede wszystkim poprzez Ró˚aniec,
a tak˚e Pismo Âwi´te; z wy∏àczonym telewizorem i okazujàc sobie wzajemne
zainteresowanie.
Najwi´kszym zagro˚eniem dla pary
jest w∏aÊnie to, ˚e nie dostrze˚e ona
Chrystusa w drugiej osobie, czyli ˚e nie
zobaczy „nagiego, którego trzeba
odziaç”, „g∏odnego, którego trzeba nakarmiç”, „znu˚onego siedzàcego przy studni, któremu trzeba daç wody do picia”.
Drugi cz∏owiek mnie potrzebuje, jesteÊmy jednoÊcià; Maryja z pewnoÊcià nie
zaniedbywa∏a ˚adnych staraƒ wobec Jezusa. Dzi´ki dzie∏u Jej Êwi´tych ràk ka˚dy nasz gest zyskuje nadprzyrodzone
znaczenie i w ten sposób nawet w drobiazgach i pokornej s∏u˚bie jesteÊmy Êwiadomi, ˚e oto zdobywamy sobie niebo.
Maryja jest jednak dla nas nie tylko
wzorem ˚ycia ma∏˚eƒskiego, wspólnie
bowiem w szczególny sposób prze˚ywamy jednoÊç z Nià. Przede wszystkim
w Eucharystii, poniewa˚ Cia∏o, które
przyjmujemy, jest tak˚e Jej cia∏em.
Ludzka natura Jezusa, wywodzàca si´
z Jej natury, jest narz´dziem naszego
zbawienia, a zatem nasza ludzka natura
z∏àczona z Jej jest nowà ludzkà naturà,
której nie pozna∏a Ewa, ale którà my
prze˚ywamy poprzez chrzest, a nast´pnie sakrament ma∏˚eƒstwa.
Gdyby nie ta nowa wi´˝, ka˚da
ludzka mi∏oÊç musia∏aby zakoƒczyç
si´ pora˚kà, gdy˚ to Maryja wstawia

si´ za nami i wyprasza ∏aski dla naszego
ma∏˚eƒstwa.
Zawierzamy si´ Jej, Królowej Rodzin,
aby w nas i w naszej rodzinie mog∏o dope∏niç si´ to, co wzi´∏o swój poczàtek
w Niej. Maryjo, Królowo Rodzin, módl
si´ za nami.

Grupa modlitewna:
miejsce narodzin
˚ycia Trynitarnego
Jak ju˚ niejednokrotnie wspominaliÊmy, o. Tomislav Vlasic by∏ duchowà
podporà dla grupy modlitewnej, którà
Matka Bo˚a kierowa∏a w Medziugorju
poprzez or´dzia przekazywane za poÊrednictwem Jeleny i Marjany Vasilij.
PoprosiliÊmy o. Tomislava o wyjaÊnienie, na podstawie jego d∏ugich doÊwiadczeƒ, jak powinna wyglàdaç grupa modlitewna, by mog∏a podà˚aç w kierunku,
który wskaza∏a mu sama Matka Bo˚a.
Ludzie nie raz prosili mnie, bym im
wyjaÊni∏, jak nale˚y si´ modliç. Wielu
odwiedza sanktuaria, wielu przyje˚d˚a
do Medziugorja. Niektórzy kierujà grupami modlitewnymi i pragnà wiedzieç,
jak powinni to robiç. Po powrocie do domu cz´sto brak im jednak konkretnych
mo˚liwoÊci, by wytrwaç na drodze duchowej. Dlatego spróbuj´ przedstawiç
kilka najwa˚niejszych zasad.
Przede wszystkim, „modlitwy uczymy modlàc si´”. Najwa˚niejsza jest tu
nie tyle metoda czy praktyczne podparcie, co raczej szczere pragnienie odnalezienia Boga oraz ˚ycia we wspólnocie
z Nim. To w∏aÊnie decyduje o powstaniu
grupy poszukujàcej Boga. Nast´pnie
szuka si´ duchowego przywódcy i, o ile
to mo˚liwe, kap∏ana, który b´dzie towarzyszy∏ grupie. Grupa zawsze powinna
mieç punkt odniesienia w kap∏anie, zaÊ
poprzez jego osob´ w samym KoÊciele.
Nale˚y równie˚ uÊwiadomiç sobie,
jaki rodzaj grupy zamierzamy utworzyç: jeÊli chcemy, by by∏a to powa˚na
grupa, która pragnie iÊç drogà dojrza∏oÊci
chrzeÊcijaƒskiej i Êwi´toÊci, jest wa˚ne,
by po∏o˚yç mocne podstawy: jej cz∏onkowie muszà byç dojrzali i chcieç, by
zrodzi∏a si´ mi´dzy nimi Bo˚a wspólnota; jeÊli grupa jest du˚a, warto podzieliç
jà na mniejsze grupki.
Grupy modlitewne obecne w Medziugorju ˚yjà w klimacie szczególnej
∏aski. Mogà byç przyk∏adem dla innych
i przekazywaç im w∏asne doÊwiadczenia.

Na przyk∏adzie ∏ask i zdarzeƒ, do jakich
dosz∏o w Medziugorju wska˚´ dwa
orientacyjne schematy modlitwy.

Pierwszy, podstawowy
schemat orientacyjny
W parafii w Medziugorju mia∏y miejsce
wypadki, które da si´ ujàç w form´ „trójkàta”, co lepiej pomo˚e nam je zrozumieç
i w pe∏ni dostrzec duchowà dynamik´, jaka rozwija si´ poprzez tego typu zdarzenia. Wierzcho∏kami tego trójkàta sà
trzy dok∏adnie okreÊlone miejsca: Podbrdo, gdzie Matka Bo˚a ukaza∏a si´
25.06.1981; Kri˚evac z krzy˚em wzniesionym w Roku Jubileuszowym 1933;
koÊció∏ parafialny, w którym gromadzi
si´ lud Bo˚y. Te trzy wierzcho∏ki trójkàta
sà zanurzone w nieustannym wirze ∏aski.
To, co dzieje si´ w jednym z trzech wymienionych miejsc, odbija si´ echem
w dwóch pozosta∏ych.

Podbrdo, miejsce objawieƒ
Królowej Pokoju
NajÊwi´tsza Maryja Panna przyciàga nas, jest naszà Matkà, Matkà KoÊcio∏a Chrystusowego, Matkà Boga.
Jest jutrzenkà zbawienia, Niepokalanà,
stworzeniem odkupionym. Maryja jest
∏askà danà nam od Boga (por. KKK).
Dlatego te˚, jak ka˚de ˚ycie zaczyna si´
w ∏onie matki, tak samo w ˚yciu duchowym zwracamy si´ przede wszystkim do
Matki, zawierzamy si´ Jej Niepokalanemu Sercu, by zaprowadzi∏a nas do Boga.
Ka˚dy z nas musi uczyniç ten krok, niezale˚nie od osobistych doÊwiadczeƒ
obecnoÊci Maryi w danym miejscu.
W Bijakovici, nale˚àcym do parafii
w Medziugorju, szeÊcioro widzàcych
otrzyma∏o szczególnà ∏ask´ spotykania
Matki Bo˚ej i przyjmowania Jej or´dzi.
TreÊç wszystkich or´dzi jest nast´pujàca: zawierzyç si´ Matce Bo˚ej i iÊç
wraz z Nià, by uzyskaç ˚ycie z Bogiem.
Przytocz´ jedno z or´dzi, bardzo wymowne, a do którego wszystkie pozosta∏e sà podobne: „Drogie dzieci! I dzisiaj
wzywam was do pe∏nego nawrócenia,
które jest ci´˚kie dla tych, którzy nie wybrali Boga. Wzywam was, drogie dzieci,
do pe∏nego nawrócenia do Boga. (...) Ja
ka˚dego dnia modl´ si´ za was i pragn´
was coraz bardziej przybli˚yç do Boga,
a nie mog´, jeÊli wy tego nie chcecie.
Dlatego, drogie dzieci, z∏ó˚cie swoje ˚ycie w r´ce Bo˚e. B∏ogos∏awi´ was! Dzi´-
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kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” – 25.01.88.
Chcàc wstàpiç na drog´ modlitwy,
nale˚y przed∏o˚yç Boga nad wszystko
inne. „Czas si´ wype∏ni∏ i bliskie jest
królestwo Bo˚e. Nawróçcie si´ i wierzcie
w Ewangeli´” (Mk 1, 15). Dusza kieruje
si´ ku Bogu i Jego chwale, nie zatrzymujàc si´ nad bezpoÊrednimi potrzebami.
„Starajcie si´ naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwoÊç, a to wszystko
b´dzie wam dodane” (Mt 6, 33).
„Tak” powiedziane Bogu i Jego planowi zbawienia, szczere i pe∏ne, zawierzone Maryi, otrzyma opiek´ i wskazówki matczynej czu∏oÊci; doÊwiadczy
tego ka˚dy cz∏owiek szczerze otwarty
na Maryj´.

Kri˚evac
Krzy˚y nie trzeba szukaç, znajdziemy
je gotowe w naszym ˚yciu. MàdroÊç polega na umiej´tnoÊci ich przyjmowania, na
odczytywaniu ich znaczenia dla naszego
˚ycia i na spokojnym ich pokonywaniu.
W czasie próby spojrzenie chrzeÊcijanina natychmiast kieruje si´ ku Jezusowi
przybitemu do drzewa krzy˚a. W Nim zawiera si´ tajemnica ˚ycia i ten, kto jednoczy si´ z Nim, zostaje wyniesiony i dost´puje pe∏ni ˚ycia (Flp 2, 5-11). Maryja towarzyszy nam na drodze krzy˚a, przy∏àcza si´ do ofiary Chrystusa i powierza Mu
nas, byÊmy mogli razem dojÊç do Ojca.
Nasze ˚ycie osiàga dojrza∏oÊç, wchodzi
w pe∏ni´, kiedy stajemy si´ zdolni ofiarowaç samych siebie i innych, kiedy ∏àczymy wszystkie nasze ofiary z ofiarà Chrystusa i jednoczymy si´ z Jego modlitwà.
W ten sposób wznosimy si´ do Ojca i unicestwiamy w∏adz´ szatana. „Drogie dzieci! I dzisiaj pragn´ was wezwaç do modlitwy i pe∏nego oddania si´ Bogu. Wiecie, ˚e
was kocham i ˚e z mi∏oÊci przychodz´ tutaj, ˚eby wskazaç wam drog´ pokoju i zbawienia waszych dusz. Pragn´, ˚ebyÊcie
mnie s∏uchali i nie dopuÊcili, by szatan
was zwiód∏. Drogie dzieci, szatan jest bardzo silny i dlatego zabiegam o wasze modlitwy, ˚ebyÊcie mi je poÊwi´cili za tych,
którzy sà pod jego wp∏ywem, aby mogli
byç uratowani. Dajcie Êwiadectwo swoim
˚yciem, poÊwi´çcie swoje ˚ycie za zbawienie Êwiata. Jestem z wami i dzi´kuj´ wam,
a w niebie otrzymacie od Ojca nagrod´,
którà wam obieca∏. Dlatego, dzieci, nie
bójcie si´. Je˚eli si´ modlicie, szatan nie
mo˚e wam nic zaszkodziç, poniewa˚ jesteÊcie dzieçmi Bo˚ymi i Bóg czuwa nad wa-

mi. Módlcie si´ i niech ró˚aniec b´dzie zawsze w waszych r´kach jako znak dla szatana, ˚e do mnie nale˚ycie. Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” –
25.02.88. W ten sposób wszystko w nas,
poprzez nas, w jednoÊci z Jezusem Chrystusem zostaje wyniesione ku Ojcu. (cdn)

Serwis Rodzinny
To Miejsce
W swojej ostatniej
encyklice o Eucharystii Ojciec Âwi´ty Jan
Pawe∏ II w punkcie
o „Godzinie naszego
Odkupienia” pisze:
„Kiedy sprawujemy Eucharysti´ w Jerozolimie, w tym miejscu, gdzie by∏
grób Chrystusa, wracamy jak gdyby
w sposób namacalny do tej Jego „godziny” – godziny krzy˚a i uwielbienia. Do
tego miejsca i do tej godziny przenosi si´
duchowo ka˚dy kap∏an, który celebruje
Msz´ Êw., razem ze wspólnotà chrzeÊcijan, która w niej uczestniczy”.
Mamy t´ wielkà ∏ask´, ˚e od tylu ju˚
miesi´cy, ka˚dego 25 dnia miesiàca,
w∏aÊnie w Tym Miejscu sprawowana
jest ofiara Mszy Êw. w intencjach Matki
Bo˚ej i Czytelników, Ofiarodawców,
Wspó∏pracowników „Echa”. Sprawuje jà
o. Kazimierz Frankiewicz, który przez
9 miesi´cy przebywa∏ równie˚ w Medziugorju. Wielu pielgrzymów mia∏o
mo˚liwoÊç poznaç osobiÊcie ojca Kazimierza, wielu otrzymuje od niego listy
(Redakcja te˚), w których opisuje swoje
doÊwiadczenia spotkania z Ziemià Âwi´tà. B´dziemy na ∏amach „Echa” zamieszczaç te listy. Wpierw jednak przedstawimy za redakcjà „Ziemi Âwi´tej” „poczàtek” – jak dosz∏o do podj´cia s∏u˚by
w Grobie Paƒskim. („Ziemia Âwi´ta” –
kwartalnik wydawany przez Fundacj´ –
Komisariat Ziemi Âwi´tej w Krakowie,
ul. Reformacka 4, – poÊwi´cony tematyce Ziemi Chrystusa i Jego Matki – polecamy naszym Czytelnikom). Wywiad z o.
Kazimierzem przeprowadzi∏ i opracowa∏
o. Celestyn Paczkowski OFM.

Autostopem
do Ur Chaldejskiego
Franciszkanin – o. Kazimierz Frankiewicz OFMConv. aktualnie pe∏niàcy s∏u˚-

b´ w Bazylice Bo˚ego Grobu z Jerozolimie w rozmowie z o. Celestynem Paczkowskim OFM, opowiada o swoich prze˚yciach zwiàzanych z niepowtarzalnà
pielgrzymkà do Ziemi Âwi´tej. O. Kazimierz przeby∏ autostopem ponad 6 tys.
km. Wyruszy∏ z Warszawy, a trasa do
Izraela i Autonomii Palestyƒskiej poprzez Turcj´, Syri´, Irak i Jordani´ trwa∏a 24 dni.
Jak zrodzi∏ si´ u Ojca zamiar tak niezwyk∏ej pielgrzymki, której celem by∏o
Ur Chaldejskie?
Pielgrzymka pierwotnie planowana
by∏a na miesiàc czerwiec Roku Jubileuszowego, a ostatecznie dosz∏a do skutku w miesiàcu pa˝dzierniku tego˚ 2000
roku. Jednak poczàtki tego pragnienia
pielgrzymowania do Ziemi Âwi´tej autostopem si´gajà 1998 roku, gdy po udanym powrocie autostopem z Chorwacji
do Polski, z rekolekcji kap∏aƒskich
w Medziugorju (by∏ to mój pierwszy
przejazd tego typu poza granicami Polski), zrodzi∏a si´ myÊl podobnego pielgrzymowania do Ziemi Âwi´tej. Tak si´
z∏o˚y∏o, ˚e ju˚ w dwa tygodnie po pojawieniu si´ tej myÊli, otrzyma∏em propozycj´ towarzyszenia pielgrzymce z Warszawy, Êladami Êw. Paw∏a po Grecji. By∏a to jednak pielgrzymka poszerzona:
obejmowa∏a tak˚e grecki Rodos, Cypr,
Ziemi´ Âwi´tà (Izrael). Tutaj pobyt by∏
krótki, bo tylko dwudniowy, ale tym
bardziej zapali∏ mnie do powtórnego
przyjazdu.
Co dalej? W 1999 roku przebywa∏em 9 miesi´cy w Medziugorju s∏u˚àc
polskim pielgrzymom. Chcia∏em byç
d∏u˚ej, ale Ojciec Prowincja∏ kierowa∏
mnie na Rok Jubileuszowy do Asy˚u.
Ten wyjazd opó˝nia∏ si´ z pewnych
wzgl´dów i w zwiàzku z tym na poczàtku 2000 roku znalaz∏em si´ na Bia∏orusi,
w naszej parafii w Porozowie. Tutaj podczas nabo˚eƒstwa majowego pojawi∏a
si´ bardzo silna myÊl, dobrego wykorzystania w Roku Jubileuszowym przys∏ugujàcego nam miesi´cznego urlopu. Ten
czas stara∏em si´ wykorzystaç przede
wszystkim do ubogacenia duchowego,
poprzez odbyte w tym czasie pielgrzymki, rekolekcje, spotkania modlitewne, itp.
Wtedy postanowi∏em, aby pojechaç najpierw do Rzymu, a nast´pnie do Ziemi
Âwi´tej. Pielgrzymowa∏em ju˚ tam od
strony Grecji, wi´c to rozwiàzanie mnie
nie pociàga∏o. Pojawi∏a si´ wizja, aby teraz tego dokonaç drogà okr´˚nà: przez
Ukrain´, Rosj´ Gruzj´, Turcj´ (Góra
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Ararat) i Irak (Ur Chaldejskie). Nast´pnie przez Jordani´ do Ziemi Âwi´tej.
Gdy po kilku dniach wróci∏em do Polski, mieliÊmy nowego Ojca Prowincja∏a,
wybranego na kapitule. On zapyta∏ mnie,
jakie mam pragnienia, gdzie si´ widz´,
a ja, nie majàc nic sprecyzowanego, poprosi∏em o miesiàc nale˚nego urlopu,
aby rozeznaç wol´ Bo˚à. Zgodzi∏ si´
ch´tnie i wtedy poprosi∏em, abym w ramach tego urlopu móg∏ pielgrzymowaç
do Rzymu. Chodzi∏o mi g∏ównie
o uczestniczenie w dniu osiemnastego
maja w „Jubileuszu Kap∏aƒskim” i rocznicy urodzin Ojca Âwi´tego. Chcia∏em
prze˚yç tam tak˚e przypadajàcà w tym
dniu, dziewiàtà rocznic´ moich Êwi´ceƒ
kap∏aƒskich.
Zgodzi∏ si´ na to i wtedy wyszed∏em
z kolejnà propozycjà. Przedtem jednak,
˚artujàc, odpowiednio przygotowa∏em
go na przyj´cie niespodzianki, poniewa˚
nawet mnie samemu ta druga propozycja
wydawa∏a si´ szalona. Ojciec Prowincja∏
˚achnà∏ si´, machnà∏ r´kà i powiedzia∏:
„Znajàc ci´, ju˚ niczym mnie nie zaskoczysz”. Kiedy mu powiedzia∏em, ˚e chodzi o pielgrzymowanie do Ur Chaldejskiego autostopem, to przyzna∏, ˚e tego
rzeczywiÊcie si´ nie spodziewa∏. Zaznaczy∏ przy tym: „Ale na w∏asnà odpowiedzialnoÊç”!
Sam nie b´dàc pewnym pochodzenia
tego mojego, nietypowego pragnienia,
zaproponowa∏em Ojcu Prowincja∏owi,
˚e gdy w Rzymie powiem o tym Ojcu
Âwi´temu i otrzymam Jego b∏ogos∏awieƒstwo, b´dzie to mo˚e jakimÊ znakiem Bo˚ego pochodzenia tego pragnienia. Przysta∏ na to. Po Jubileuszu Kap∏aƒskim by∏a Êrodowa audiencja i uda∏o mi
si´ dotrzeç do Ojca Âwi´tego. Powiedzia∏em mu o moich zamiarach i poprosi∏em o b∏ogos∏awieƒstwo. On mia∏ byç
tam wczeÊniej, ale jak wiemy Jego pielgrzymka do Ur Chaldejskiego nie dosz∏a
niestety do skutku. Kiedy us∏ysza∏ o co
prosz´, roz∏o˚y∏ r´ce i powiedzia∏:
„O Bo˚e, Bo˚e”, i pob∏ogos∏awi∏. Wtedy
zrobiono mi zdj´cia, które niespodziewanie otrzyma∏em na drugi dzieƒ. Znajoma
osoba zamówi∏a je dla siebie, ale mi je
podarowa∏a. Kiedy je pokaza∏em Ojcu
Prowincja∏owi, nie mia∏ ju˚ ˚adnych
wàtpliwoÊci, co ma robiç: „Nie mog´ si´
sprzeciwiaç woli Ojca Âwi´tego” – powiedzia∏.
Chcàc jak najwczeÊniej dokonaç tego
przedsi´wzi´cia, uda∏em si´ do ambasady Iraku w Warszawie. Tam dowiedzia-

∏em si´ jednak, ˚e od razu nie jest to
mo˚liwe, na wiz´ trzeba by∏o czekaç
miesiàc. Pan Ambasador odradza∏ zresztà pielgrzymowania latem i radzi∏ wybraç jesieƒ. Wiz´ otrzyma∏em darmowà.
Tak samo wiz´ syryjskà. Zamierza∏em
wyruszyç wi´c w po∏owie wrzeÊnia,
gdy˚ Ojciec Prowincja∏ pod koniec sierpnia zdecydowa∏, ˚e jednak w pa˝dzierniku, pojad´ do Asy˚u. Musia∏em si´ wi´c
spieszyç. Wracajàc z wizami do klasztoru dowiedzia∏em si´, ˚e zmar∏a moja mama. Wyjazd opó˝ni∏ si´ o kolejne 10 dni.
Widz´ tu r´k´ OpatrznoÊci, poniewa˚
mama bardzo martwi∏a si´, ˚e zmieniajàc
podczas pielgrzymki miejsca pobytu nie
b´d´ móg∏ byç na jej pogrzebie. Gdyby
Êmierç nastàpi∏a rzeczywiÊcie dwa dni
pó˝niej, by∏bym ju˚ w drodze i nie mo˚na by mnie by∏o odnale˝ç. Nie mia∏em
przecie˚ ÊciÊle sprecyzowanej trasy.
Ruszy∏em ostatecznie 30 wrzeÊnia
Roku Jubileuszowego, z Warszawy.
Podwieziono mnie na rogatki stolicy
i tam, majàc przygotowane kartki z nazwami miast, przez które zamierza∏em
przeje˚d˚aç, wystawi∏em t´ z napisem
„Bagdad”, ustawiajàc si´ do zdj´cia na
tle drogowej tablicy informacyjnej. Przeje˚d˚ajàcy kierowcy przytykali nosy do
szyb, przecierajàc oczy ze zdziwienia,
zapewne do koƒca nie wiedzàc czy chodzi tu o ˚art, czy faktycznie o taki docelowy punkt podró˚y.
Dlaczego Ojciec wybra∏ Ur?
Jak wczeÊniej mówi∏em, chodzi∏o mi
o dotarcie do Ziemi Âwi´tej, tym razem
drogà okr´˚nà. Wobec zaistnia∏ej nowej
sytuacji, w∏àczy∏em w t´ pielgrzymk´
rozeznanie woli Bo˚ej, co do dalszej
mojej drogi zakonnej. Tak˚e chcia∏em
skorzystaç z ∏ask Wielkiego Jubileuszu
i poza odbyciem pielgrzymki do Rzymu,
dotrzeç do korzeni naszej wiary, zmierzajàc szlakiem Abrahama i jego zawierzenia Bogu. Gdy – b´dàc ju˚ w Bagdadzie – dowiedzia∏em si´, jak wielkim zawodem dla Irakijczyków i przebywajàcych tam Polaków by∏o odwo∏anie pielgrzymki Jana Paw∏a II do Ur, doda∏em
tak˚e proÊb´ do Pana Boga, aby zamiary
Ojca Âwi´tego si´ spe∏ni∏y.
Teraz po czasie widz´, ˚e to pragnienie by∏o powa˚ne, bo zakoƒczy∏o si´
mojà s∏u˚bà w Bazylice Grobu Paƒskiego w Jerozolimie. Jestem ju˚ tutaj
od 7 grudnia 2001 roku. Wtedy absolutnie nie przeczuwa∏em takiego fina∏u,
chocia˚ z przesz∏oÊci widz´, ˚e Pan Bóg
wprowadza∏ mnie wczeÊniej na ten szlak

Ziemi Âwi´tej. W Warszawie, w klasztornej bibliotece znalaz∏em pewnego
dnia ksià˚k´: „W Ojczy˝nie Chrystusa –
Przewodnik po Ziemi Âwi´tej”, i poczu∏em ogromne pragnienie czytania jej.
Kiedy zaczà∏em przygotowywaç si´ do
pielgrzymki uwa˚a∏em, ˚e musz´ si´ dobrze zabezpieczyç. Ale nieustannie nasuwa∏y mi si´ s∏owa z Pisma Âwi´tego
o nie zabieraniu dwóch sukien, trzosa
i sanda∏ów. Bóg oczyszcza∏ moje plany. Wspó∏bracia wiedzàc o moim zamiarze krótkiego pobytu na pustyni, radzili,
abym zabra∏ telefon komórkowy, by
w razie trudnoÊci daç znaç gdzie jestem.
Nie uczyni∏em jednak tego. By∏em
w jednym habicie, sanda∏ach. Zabra∏em
Êpiwór i karimat´, ale tylko raz by∏y mi
one potrzebne. Tak˚e zabrane paramenty
liturgiczne nie by∏y mi potrzebne w ogóle, a by∏y one stosunkowo ci´˚kie. Wyrusza∏em z trzema pragnieniami. Najwa˚niejsze to dotarcie do Ur Chaldejskiego. Drugie nie mniej wa˚ne: aby nie
by∏o dnia bez Mszy Êwi´tej. Trzecie to
wzi´cie udzia∏u w wyborach prezydenckich. To by∏o mo˚liwe w Istambule.
Które momenty by∏y liczniejsze: trudne czy pi´kne? U kogo szuka∏ Ojciec pomocy podczas postojów?
W zasadzie nie mog´ mówiç o chwilach trudnych i niedobrych. By∏a tylko
jedna taka sytuacja w Rumunii, pod Bukaresztem, ale wed∏ug mnie to by∏a tylko próba. Wtedy chcia∏em za wszelkà
cen´ dojechaç do granicy z Bu∏garià, ale
tak si´ sk∏ada∏o, ˚e pomimo posiadania
czasu jeszcze w ciàgu dnia, nie znajdowa∏em mo˚liwoÊci. Pomaga∏a mi nawet
tamtejsza policja. Oko∏o pó∏nocy znalaz∏em si´ w centrum Bukaresztu i chcia∏em dostaç si´ na tras´ wylotowà i jechaç
dalej. Nie chcàc czekaç do rana przysta∏em na propozycj´ taksówkarza podwiezienia mnie na obrze˚a Bukaresztu. Mia∏em 10 dolarów, które przyjà∏em od spotkanego Polaka w Rumunii, na wiz´
w Turcji. Ale taksówkarz chcia∏ wi´cej
zarobiç i kaza∏ tak˚e kupiç benzyn´, wysiad∏em wi´c i postanowi∏em pójÊç pieszo. Przechodzàc przez dzielnic´ domków jednorodzinnych, ju˚ na obrze˚ach
Bukaresztu, spotka∏em grup´ m∏odych
Cyganów. Udzielili mi informacji. Z tej
grupy od∏àczy∏o si´ potem dwóch, z których jeden by∏ pijany. Kiedy zbli˚a∏em
si´ do stacji benzynowej, zabiegli mi
drog´, a ten pijany wyjà∏ nó˚ i za˚àda∏
pieni´dzy. Drugi, sàdzàc ˚e to portfel,
zabra∏ mi futera∏ od okularów. Pokaza-
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∏em, co to jest, a on zajrza∏ do Êrodka
i odda∏. Da∏em im pozosta∏e 7 dolarów
i pokazujàc na krzy˚yk ró˚aƒca, chcia∏em im daç do zrozumienia kim jestem.
Pijany zerwa∏ go ze z∏oÊcià ale, nie wiem
dlaczego, wystraszyli si´ w tym momencie i uciekli. Zebra∏em si´ w sobie i doszed∏em do stacji. By∏ to dla mnie wielki
szok, bo pomyÊla∏em sobie, co b´dzie na
terenie niechrzeÊcijaƒskim. Szok by∏ tym
wi´kszy, ˚e zawsze do tej pory doÊwiadcza∏em ˚yczliwoÊci. Przypomnia∏ mi si´
pewien fakt i moja porada z nim zwiàzana, udzielona osobie zmierzajàcej pieszo
do Rzymu. Postàpi∏em wi´c tak, jak kiedyÊ poradzi∏em tej osobie.
Pracownik stacji benzynowej przyjà∏
mnie ˚yczliwie. Przygotowa∏em sobie
nocleg i przez pozosta∏à cz´Êç nocy mocno prze˚ywa∏em sytuacj´. Rano, po modlitwach, powróci∏a nadzieja. Zjawi∏ si´
samochód, który dowióz∏ mnie do granicy. Pó˝niej pielgrzymka toczy∏a si´ ju˚
normalnie.
W zasadzie ca∏y szlak by∏ pi´kny.
Lubi´ w ten sposób pielgrzymowaç, bo
nie jest to dla mnie czas „chronos”, ale
„kairos”. Nieustannie czuje si´ dzia∏anie
∏aski, dzia∏anie Boga. W drodze spotka∏em si´ z sytuacjami, gdy uprzedzano pomoc, udzielano rad. To by∏o od samego
poczàtku. Ju˚ na drodze z Warszawy do
Lublina m∏ode ma∏˚eƒstwo opowiedzia∏o mi o koledze, który autostopem bez
problemu przemierzy∏ ca∏à Turcj´. Na
Ukrainie podobna sytuacja: poradzono
mi, aby w Turcji korzystaç z pomocy
Rosjan pracujàcych tam bardzo cz´sto
jako sprzedawcy.
Szczególne prze˚ycia mia∏em w Turcji. Czeka∏em na „okazj´” z Iskenderun
do Harranu. Zatrzyma∏ si´ cz∏owiek, który jecha∏ ze szpitala z dziesi´cioletnim
synem. Dowióz∏ mnie do najbli˚szego
miasta, oko∏o 10 km. Zastanawia∏em si´
czy wsiàÊç, ale teren by∏ odludny, dlatego zdecydowa∏em si´ na ten krótki przejazd. Ten pan zawióz∏ mnie do sklepu
obuwniczego, którego by∏ w∏aÊcicielem.
Zamówi∏ obiad, a potem nie wywióz∏
mnie na tras´, tylko na dworzec autobusowy. Zap∏aci∏ za bilet i kupi∏ na drog´
jeszcze butelk´ wody. Tak przejecha∏em
250 km do Sanli Urfy, blisko Harranu.
W autobusie mia∏em spokój. Jadàc z kierowcami indywidualnymi rozmawiam,
ale gdy potrzebuj´ skupienia, przepraszam i modl´ si´. Czasami sami widzà,
˚e potrzebuj´ chwili ciszy i milczà. Zaczà∏em si´ wi´c modliç w autobusie. By-

∏o w∏àczone radio, gra∏o jednak niezbyt
g∏oÊno, ale przechodzàcy konduktor,
gdy zobaczy∏, ˚e si´ modl´, podszed∏ do
kierowcy i poprosi∏ go o wy∏àczenie radia. O zmierzchu w∏àczono wideo. To
by∏a turecka komedia wojenna, bardzo
niewinna. Jednak jecha∏y matki z dzieçmi. Jecha∏ tak˚e duchowny muzu∏maƒski
– mufti. Kobiety interweniowa∏y u niego,
aby ten film wy∏àczyç poniewa˚ wÊród
pasa˚erów sà dzieci.
Na jednym z przystanków rozmawia∏em z muftim. Powiedzia∏, ˚e mnie obserwowa∏ i widzia∏ mojà modlitw´. On
tak˚e pielgrzymowa∏ do Harranu. Mia∏
nawet prawdziwy, pielgrzymi, drewniany kostur. Z ˚yczliwoÊcià podarowa∏ mi
muzu∏maƒski „ró˚aniec” i przyrzek∏, ˚e
w Harranie zrobimy sobie zdj´cie. Ale
jakoÊ do tego nie dosz∏o. Ja by∏em tam
przed po∏udniem, a on mo˚e pieszo
zmierza∏ tam z Sanli Urfy, wi´c si´ nie
spotkaliÊmy. ˚a∏uj´ bardzo, ˚e nie zrobiliÊmy sobie wczeÊniej tego zdj´cia.
Gdy dojecha∏em do Sanli Urfy, zadzwoni∏em do poleconego mi wczeÊniej
ksi´dza, ale okaza∏o si´, ˚e jest w Istambule. By∏em rozczarowany, ˚e nie b´d´
mia∏ pomocy. Poda∏ mi jednak numer telefonu do ma∏˚eƒstwa, z którym wspó∏pracowa∏ i oni zjawili si´ po 10 minutach.
Spotka∏em si´ z ˚yczliwoÊcià na
wszystkich przejÊciach granicznych.
Celnicy mi pomagali. Na granicy turecko-syryjskiej zapomniano mi daç tzw.
„zielonà kart´”, która umo˚liwia wyjazd.
Przy kolejnej kontroli granicznej byli
zdziwieni, ˚e ja jej nie mam. Da∏em do
zrozumienia, ˚e po pokonaniu 3,5 tys. km
i majàc niespe∏na 1 tys. jeszcze do pokonania, nie op∏aca mi si´ wracaç. Pracownikom przejÊcia granicznego pokaza∏em
„muzu∏maƒski ró˚aniec”. Za∏atwili mi
rozmow´ z kierownikiem i bardzo mi sekundowali. Uda∏o si´. Prawdopodobnie
skontaktowano si´ z poprzednim punktem granicznym i upewniono si´.
By∏y jednak problemy po stronie irackiej. Przypadkowo b∏´dnie wpisano mi
wczeÊniej nazw´ przejÊcia granicznego.
D∏ugo mnie wypytywano, wreszcie
uwierzono i za∏atwiono dalszy przejazd.
Nie staç mnie by∏o na op∏acenie 500 km
jazdy taksówkà do Bagdadu. KtoÊ w∏aÊnie tam jecha∏ i jego poproszono o zabranie mnie.
Gdy znalaz∏em si´ ju˚ w Ur okaza∏o
si´, ˚e do wjazdu na ten historyczny teren, brakuje mi na piÊmie polecajàcym,
piecz´ci z jednostki wojskowej w mie-

Êcie An NÇsir¥ya, oddalonym o oko∏o
20 km, z którego w∏aÊnie przyjecha∏em.
Problem, jak porozumieç si´ z kierowcà, który mnie przywióz∏, abyÊmy tam
wrócili i dope∏nili formalnoÊci? Wtedy
w∏àczy∏ si´ mój ostatni towarzysz podró˚y i zdradzi∏, ˚e zna j´zyk chorwacki, bo przebywa∏ w BoÊni. Pos∏u˚y∏
wi´c za t∏umacza.
Uwa˚am, ˚e ta i inne sytuacje by∏y za
bardzo z∏o˚one, by wyt∏umaczyç je czystym przypadkiem. Widzia∏em to bardzo wyra˝nie, ˚e to wszystko by∏o bezb∏´dnie wyre˚yserowane przez Niebo,
które musia∏o si´ czasem bardzo wysilaç
i b∏yskawicznie wprowadzaç korekty, bo
podopieczny czasem nie podejmowa∏
skwapliwie poddawanych rozwiàzaƒ, ale
si´ jeszcze troch´ waha∏.
W czasie jazdy otrzymywa∏em jedzenie i napoje. Gdy wraca∏em z Ur jeden
z muzu∏manów zaprosi∏ mnie na herbat´.
Tak˚e trzech m∏odych Jordaƒczyków jadàcych z Bagdadu do Ammanu zaprosi∏o mnie na kolacj´. Takich przyk∏adów
móg∏bym podaç o wiele wi´cej. Bu∏ki,
które otrzyma∏em w Bu∏garii, dowioz∏em
a˚ do Bagdadu. Z Bagdadu do Polski
przywioz∏em wod´ i daktyle. Nie potrzebowa∏em absolutnie robiç zapasów. Tak
si´ sk∏ada∏o, ˚e nocowa∏em w miejscach
„koÊcielnych”: klasztorach, parafiach,
a w Bagdadzie w domu biskupim. Jeden
raz tylko na stacji benzynowej, i wtedy
przyda∏ si´ Êpiwór i karimata. W Jerozolimie jeden dzieƒ by∏em w Nowym Domu Polskim, a nast´pnie u ˚yczliwych
wspó∏braci, Braci Mniejszych. (cdn)

˙yç w sercu
Królowej Pokoju (c.d.)
Rozpocz´∏am trud wdra˚ania w moje ˚ycie or´dzi Matki Bo˚ej. To by∏o
bardzo trudne. Ale w wi´kszym lub
mniejszym skutkiem stara∏am si´ wprowadzaç proÊby Maryi. Czasami wpada∏am w czas „przestoju”, ale ponownie
podejmowa∏am ten trud. Doznawa∏am
prawdy s∏ów Ewangelii. Jezus nie obiecywa∏ ∏atwizny, ale drog´ wàskà i stromà.
I tak jest. To by∏ szczególnie trudny czas,
gdy˚ zawali∏o si´ naraz wszystko w ka˚dej dziedzinie mojego ˚ycia. Dochodzi∏o
do mojej ÊwiadomoÊci coraz bardziej, i˚
doznaj´ dzia∏ania niewidzialnej si∏y nienawiÊci bezpoÊrednio i przez ludzi. Chorowa∏am a lekarze, wÊród których pracowa∏am ignorowali mój stan. „Kupi∏am”
wi´c rent´, bo nie mia∏am wyjÊcia.
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Chcàc umacniaç si´ szuka∏am „w∏aÊciwych” ludzi. Uczestniczy∏am w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Stanis∏awa Kani´. W czasie adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu zosta∏am uzdrowiona z reumatyzmu kr´gos∏upa. Moje
plecy zosta∏y wyprostowane a rozpalone,
nabrzmia∏e mi´Ênie powróci∏y do normalnoÊci. Kiedy minà∏ ten ból miliona
ukuç i goràcego ˚aru uÊwiadomi∏am sobie nast´pny. Kilkukrotne badania nie
wykazywa∏y choroby a lekarze (znajomi,
którzy mieli mi wiele do zawdzi´czenia)
nazywali mnie symulantkà. Od pielgrzymów otrzyma∏am adres oo. Bonifratrów
w Warszawie i po ich badaniach przesz∏am dwie operacje przewodu trawiennego, z których druga by∏a konsekwencjà zbyt pó˝nej w∏aÊciwej diagnozy. Postanowi∏am wyjechaç do sanatorium.
Gromadzàc badania okaza∏o si´, ˚e tym
razem problemem jest serce. PomyÊla∏am, ˚e otwiera si´ droga do wiecznoÊci
i ju˚ si´ oswoi∏am z myÊlà odejÊcia (wtedy mia∏am 46 lat), ale stawia∏am sobie
pytanie – dlaczego zosta∏am uzdrowiona
z tamtych chorób?
Pielgrzymowa∏am nadal do Królowej Pokoju. Szuka∏am Êwiat∏a, opieki,
prowadzenia, si∏y na zmaganie si´ z trudami. A˚ odda∏am Jej moje serce. Powiedzia∏am wprost – „we˝ moje serce i zrób
w nim porzàdek, gdy˚ czuj´, ˚e musi si´
z nim coÊ wydarzyç, ale ja nie wiem co
i nie umiem sobie poradziç. Nie wiem ju˚
jak mam si´ nawracaç, a jestem katolikiem”. To by∏ 2000 rok. I dopiero wtedy
zaczà∏ si´ wr´cz bieg wzrostu w wierze.
Zupe∏nie przypadkowo znalaz∏am si´
w ∑odzi u oo. Jezuitów na Mszy Êw.
o uzdrowienie. Sta∏am ÊciÊni´ta w t∏umie
ludzi i zdziwiona wszystkim tym, co tam
si´ dzia∏o. Oto, nasz Pan jest tak blisko nas
i przychodzi sam, aby wybawiç nas z trudów i nadaç naszemu ˚yciu sens. Nie
chcia∏am, aby moje ˚ycie by∏o nadal workiem nienazwanych i nieuporzàdkowanych spraw. Zacz´∏am czytaç ksià˚ki o.
Józefa Koz∏owskiego. Z ksià˚kà „Nawróciç si´, aby ˚yç” sta∏am wÊród ludzi na korytarzu w przychodni lekarskiej. Kiedy
Duch Âwi´ty s∏owami autora zapewnia∏
mnie o mi∏oÊci Jezusa i o tym, ˚e On sam
pragnie do mnie przyjÊç, aby mnie wyzwoliç ze wszelkiego z∏a Êwiat wokó∏
mnie zawirowa∏. S∏owa te wlane zosta∏y
we mnie z mocà i wype∏nia∏y mojà dusz´.
Korzystajàc z informacji zawartych
w „Szumie z Nieba” (czasopismo Odnowy charyzmatycznej z ∑odzi) znalaz∏am

si´ na rekolekcjach ignacjaƒskich. DoÊwiadczy∏am bogactwa milczenia, które
jest z∏otem a godzina medytacji chwilà.
O godzinie trzeciej w czasie modlitwy odczu∏am, ˚e jestem ci´˚ka jak kamieƒ. Nie mog∏am poruszyç nawet palcem, bo nosi∏am w sercu trosk´ o córk´.
L´ka∏am si´ o jej zdrowie, o jej przysz∏oÊç, o jakoÊç jej ˚ycia, bo zaplàta∏a
si´. Kiedy odda∏am jà Panu w czasie Eucharystii (to by∏o zalecenie osoby prowadzàcej) zosta∏am obdarzona Duchem
Chrystusowego Pokoju. Dotar∏o do
mnie, ˚e Pan sam chce nieÊç moje trudne sprawy, bo zale˚y Mu na mnie. To
jest cudowny stan. Od tamtego czasu,
∏ód˝ mojego ˚ycia, p∏ynie spokojnie
w tej samej rzeczywistoÊci, fale odbijajà
si´ od niej i ju˚ nie jestem zatapiana.
Trwajàc przed NajÊwi´tszym Sakramentem odczu∏am, ˚e wchodz´ w inny
Êwiat, ˚e zaczynam doznawaç namacalnej, rzeczywistej Mi∏oÊci Boga, a KoÊció∏ jest miejscem, w którym bije Jego
Serce i bije Ono dla mnie. (cdn)
Irena

ECHO Echa
Mój post i modlitwa
„…Przepaszcie si´ i p∏aczcie, kap∏ani;
…zarzàd˝cie Êwi´ty post, zwo∏ajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców,
wszystkich mieszkaƒców ziemi do domu
Pana, Boga waszego…” (Joe 1,13)
Tym wezwaniem ze Starego Testamentu do pokuty i modlitwy chcia∏abym si´ podzieliç z wami moim doÊwiadczeniem postu o chlebie i wodzie,
który praktykuj´ od dwóch lat dwa razy
w tygodniu z pobudek religijnych. Mój
post i modlitwa jest odpowiedzià na s∏owa najwi´kszego proroka naszych czasów jakim jest Matka Bo˚a z Fatimy,
która nawo∏ywa∏a w 1917 roku, aby ludzie na ca∏ym Êwiecie zacz´li pokutowaç
i modliç si´ na ró˚aƒcu. To nawo∏ywanie
jest ciàgle aktualne, wystarczy rozglàdnàç si´ dooko∏a jak szerzy si´ z∏o, jaki
jest upadek moralny narodów i zagro˚enie wojnà. Przypomn´, ˚e piàtek
14.12.01r. i Ârod´ Popielcowà 5.03.03r.
papie˚ Jan Pawe∏ II og∏osi∏ dniem postu
o chlebie i wodzie i zwi´kszonej modlitwy w intencji pokoju na Êwiecie.
W Starym Testamencie czytamy o tym
jak Niniwa zosta∏a uratowana przed za-

g∏adà, gdy˚ jej mieszkaƒcy pos∏uchali
Boga, który upomina∏ ich przez proroka
Jonasza. Niniwici porzucili grzeszne ˚ycie – podj´li pokut´, poÊcili i modlili si´,
nawet zwierz´tom nie dawano jeÊç.
Przez usta proroka Izajasza Bóg poucza
nas, ˚e dopiero post po∏àczony z mi∏osierdziem wyprasza dla nas zbawienie
(Iz 58,1–11).
Zalecenie postu nie jest czymÊ nowym. Faryzeusz w Êwiàtyni wyznaje, ˚e
poÊci dwa razy w tygodniu. Sam Chrystus da∏ nam przyk∏ad czterdziestodniowego postu (Mt 4, 2). Uczniowie Jezusa
gdy wrócili z wyprawy misyjnej, której
towarzyszy∏y cudowne uzdrowienia
i uwolnienia od z∏ych duchów – mocà
imienia Jezus, skar˚yli si´ do Zbawiciela, ˚e nie ka˚de op´tanie uda∏o im si´
wyleczyç. Jezus im wtedy odpowiedzia∏:
„… Ten rodzaj z∏ych duchów wyrzuca
si´ tylko modlitwà i postem” (Mt 17,21).
Dzisiaj Êwiat nie wierzy w istnienie
szatana i w tym odnosi on zwyci´stwo
nad lud˝mi. W Nowym Testamencie
w skorowidzu pod has∏em „szatan”
znajdziemy a˚ 52 odnoÊniki do Ewangelii, ˚e on istnieje. Jest silny, przebieg∏y,
inteligentny i dzia∏a na szkod´ cz∏owieka
i jego zbawienia. Wyst´puje tam pod nazwami: upad∏y anio∏, nieprzyjaciel duszy, diabe∏, kusiciel, z∏y, w∏adca tego
Êwiata, demon, sprawca grzechu i Êmierci – przez ok∏amanie pierwszego cz∏owieka. Jego sprawà sà op´tania i choroby
(∑k 13,16; Mt 4,24). Szatan dzia∏a ca∏y
czas podst´pnie, a˚ do czasu paruzji czyli ponownego przyjÊcia Chrystusa, stàd
chrzeÊcijan czeka ciàg∏a walka z nim.
Wracajàc do mojego doÊwiadczenia
postu dodam, ˚e w sierpniu 2002 uczestniczy∏am w rekolekcjach „Post i Modlitwa” prowadzonych przez ojca Rajmunda Guzika z Wàchocka. W spotkaniu
tym bra∏o udzia∏ oko∏o 40 osób, w tym
równie˚ m∏odzie˚. Wszyscy poÊciliÊmy
o chlebie i wodzie przez ca∏e pi´ç dni.
W programie ka˚dego dnia by∏a zbiorowa modlitwa brewiarzowa przed NajÊwi´tszym Sakramentem, katecheza,
ró˚aniec, Msza Êwi´ta oraz ca∏onocna
adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu
w dowolnie wybranych godzinach.
Chlebem i wodà lub herbatà zio∏owà
raczyliÊmy si´ trzy razy dziennie zasiadajàc do wspólnego sto∏u nakrytego
bia∏ym obrusem.
Pi´ciodniowe ˚ycie o chlebie i wodzie
dla mnie i innych uczestników rekolekcji
nie by∏o trudne do zniesienia, nikt nie
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czu∏ si´ os∏abiony fizycznie, wszyscy
cieszyliÊmy si´ pogodà ducha. Kiedy poÊcimy, wa˚ne jest wzbudzenie intencji
i podj´cie tego trudu z mi∏oÊci do Boga,
a nie ze wzgl´dów estetycznych. Ograniczenie posi∏ków po∏àczone z modlitwà
jest rodzajem mojego prezentu, który
przez Maryj´ oddaj´ Bogu. Dajàc taki
prezent cz´sto czuj´ si´ lekka i radosna.
Podczas wy˚ej wspomnianych rekolekcji
wyra˝nie zauwa˚y∏am swoje wady, które
dotychczas traktowa∏am jako zalety.
W rozmow´ z Bogiem anga˚uje si´
umys∏ i wola cz∏owieka. Cia∏o nasze te˚
potrafi si´ modliç, przez to ˚e kl´czymy,
robimy znak krzy˚a, pochylamy g∏ow´.
Nasz chrzeÊcijaƒski post to w∏àczenie
równie˚ cia∏a w modlitw´ do Boga. Post
ma nam u∏atwiç zerwanie z wszelkim
przywiàzaniem do grzechu. Samym postem niewiele zdzia∏amy je˚eli nie roz∏o˚ymy go na prac´ nad sobà, na te dziedziny ˚ycia, które sà najbardziej zagro˚one
przez grzech. Aby zrozumieç trud samozaparcia i postu o chlebie i wodzie trzeba
spróbowaç tak poÊciç samemu chocia˚by
jeden raz w tygodniu np. w piàtek. JeÊli
ktoÊ nie mo˚e poÊciç to niech zdob´dzie
si´ z mi∏oÊci do Boga na inne wyrzeczenia np. nie oglàdanie dwa – trzy razy
w tygodniu telewizji lub internetu, ograniczenie gadulstwa, zrezygnuje ze s∏odyczy i poÊwi´ci wi´cej czasu na modlitw´
lub czyny mi∏osierdzia. Jezus w kazaniu
na Górze poucza nas „… Kiedy poÊcicie
nie bàd˝cie pos´pni jak ob∏udnicy…”
(Mt 6,16–18).
Duchowe korzyÊci p∏ynàce z zachowania postu ca∏kowicie rekompensujà
to umartwienie. Osiàgamy ∏atwiejszy
kontakt modlitewny z Bogiem, wielokrotnie odczuwamy jaka jest wola Bo˚a
wzgl´dem nas. Post daje t´ satysfakcj´,
˚e mog´ dysponowaç swojà osobà i moje ˚àdze nie majà nade mnà przewagi.
Nie okazja b´dzie mnà rzàdzi∏a, nie z∏e
towarzystwo, nie wàtpliwe moralnie
upodobania, nie z∏oÊç czy nienawiÊç.
Ostatnie czasy, to czasy szczególnej ∏aski
od Boga dane nam dla naszego nawrócenia i od ka˚dego z nas zale˚y czy b´dziemy z ∏askà Bo˚à wspó∏pracowaç. Przez
post i modlitw´, Msz´ Êwi´tà, która jest
najpi´kniejszà i najpot´˚niejszà modlitwà, spowied˝ Êwi´tà, czytanie Pisma
Âwi´tego, ofiarowanie Bogu naszych
cierpieƒ oraz czyny mi∏osierne mo˚emy
pomagaç w ratowaniu siebie i tych osób,
które jeszcze nie otworzy∏y si´ na Mi∏osierdzie Bo˚e.

Mam nadziej´, ˚e wi´cej wiernych
w Polsce odkryje potrzeb´ postu i modlitwy, a kap∏ani zacznà prowadziç takie tygodniowe rekolekcje. MyÊl´, ˚e ch´tnych na takie spotkania nie zabraknie.
Anna Maria
P. S. – Wzorem lat ubieg∏ych zapraszamy na rekolekcje „Modlitwa
i post” które odb´dà si´ od 1 do 6 lipca
w Marcinkowie. Dojazd PKP lub PKS
trasa Skar˚ysko Kamienna – Starachowice. Koszt w miar´ mo˚liwoÊci
oko∏o 100 z∏. Zapisy u O. Rajmunda
tel. 0 603 306 567

Echo – Archiwum
Medjugorje nr 6
Chrzest Pana Jezusa 1985
13.01.1985
Ty sama zniszczy∏aÊ wszystkie b∏´dy
w ca∏ym Êwiecie – z oficjum o NMP.
Umi∏owani! Wszyscy, którzy ws∏uchujecie si´ w g∏os Matki, która przemawia przez lud modlàcy si´ i poszczàcy
w Medziugorju!
Matka, nie podlegajàc zmiennym kolejom doczesnego ˚ycia, które wywo∏ujà zamieszanie i l´ki, jak równie˚ z∏udzenia
i ulotne radoÊci, nadal pogodnie mówi
o pokoju realizujàc za poÊrednictwem
dzieci swój plan mi∏oÊci. W czwartek
3 stycznia zwróci∏a si´ do Parafii s∏owami:
„W tych dniach Pan udzieli∏ wam wielkich
∏ask. Ten tydzieƒ niech b´dzie wynagrodzeniem za wszelkie ∏aski, którymi was
Bóg obdarzy∏!”. W tym tygodniu zakwit∏y
zaniesione na o∏tarze kwiaty postanowieƒ
w intencji pokoju. W tym tygodniu mieli
wspó∏udzia∏ w licznych ∏askach równie˚
nasi bracia, którzy wrócili z obchodów
Nowego Roku. Ânieg zaczà∏ grubà warstwà pokrywaç Chorwacj´ odcinajàc Medziugorje od Chorwacji, co uniemo˚liwia∏o kolejne jazdy do Medziugorja.
Zatem Matka Bo˚a uczy nas zawsze
dzi´kowaç, a nie narzekaç: wdzi´cznoÊç
wobec Boga, nawet wówczas gdy nas
karci, Êciàga na nas jego b∏ogos∏awieƒstwo i wi´kszà obfitoÊç darów. Wszystko
jest ∏askà.
A dziÊ rano, w piàtek 11 stycznia,
otrzyma∏em drogà telefonicznà od o. Slavko, or´dzie przekazane wczoraj wieczorem: „Drogie dzieci, dzi´kuj´, ˚e przybyliÊcie pomimo Êniegu i mrozu. Jest wiele
osób, które mnie s∏uchajà. W dalszym

ciàgu b´d´ przekazywaç moje or´dzia”.
Tak wi´c podobnie jak Pan Bóg chcia∏
dla Siebie ofiary z pierwocin, równie˚
Maryja raduje si´ z dobrowolnej ofiary
swych dzieci, które pragnà uczestniczyç
we wspólnej modlitwie. PomyÊleç tylko
ile znajdujemy wymówek! Poza tym
Maryja ka˚demu poÊwi´ca swà uwag´,
wszystkich liczy i raduje si´ ich obecnoÊcià: psychologia matki, która pragnie
przyciàgnàç do siebie swe dzieci: wynagrodzi je jeszcze dobrym s∏owem!
OczywiÊcie, Jej dzieciom nie brak goryczy. Ale sà one potrzebne jako próba
i çwiczenie pokoju. W Wielkà Sobot´
minionego roku Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Otwórzcie serca w tym czasie Zmartwychwstania mego Syna, On chce daç
wam szczególny dar. Oto szczególny dar
mego Syna: zniesiecie wszelkie próby
z wielkà ∏atwoÊcià. B´dziemy blisko was,
poka˚emy wam drog´ wyjÊcia, jeÊli nas
przyjmiecie”.
Tak wi´c po Bo˚ym Narodzeniu o.
Laurentin, który przyby∏ z grupà naukowców i lekarzy, aby kontynuowaç
eksperymenty na widzàcych stanà∏ wobec gro˝by rocznego zakazu wyjazdu
z Jugos∏awii, tylko dlatego, ˚e mia∏ przy
sobie kilka ksià˚ek o Medziugorju... Bracia Sestini z Florencji zostali zatrzymani
przez policj´ i stan´li przed sàdem, za to,
˚e zbierali materia∏ fotograficzny oraz
wywiady na rzecz re˚yserów Angeliniego i Mnotoliego z Mediolanu. By∏ to materia∏ o wysokich walorach artystycznych, mia∏ pos∏u˚yç przygotowaniu nowej kasety wideo. Materia∏ ów, b´dàcy
owocem tygodniowej pracy zosta∏ zarekwirowany natomiast oni musieli zap∏aciç s∏onà grzywn´. Lecz sprawà najbardziej bolesnà by∏ wywiad biskupa Mostaru dla czasopisma „Jesus”, w którym
powtórzone sà wszystkie argumenty
os∏awionego raportu z 30 pa˝dziernika.
Wprawdzie „Muszà przyjÊç zgorszenia”,
lecz to przykre, gdy zgorszenie dotyka
maluczkich i prostaczków. Nie mo˚emy
nikogo osàdzaç ani nie chcemy nikogo
broniç. Wszyscy przeciwnicy sà narz´dziem, których Pan Bóg u˚ywa, by oczyÊciç swe dzieci i dla tryumfu krzy˚a. Maryja pragnie, abyÊmy w ten sposób zostali przenikni´ci Jej sposobem bycia, ca∏kowicie pozytywnym, b´dàcym samà
mi∏oÊcià, cierpliwoÊcià, pokojem. Nie
wdawajmy si´ wi´c w polemiki, które
mog∏yby nas oddaliç od Jej planów; nawet jeÊli dobrze wiemy, ˚e chodzi o dzia∏anie diabelskie. Skàdkolwiek by ono nie

~ 12 ~
wysz∏o, zawsze niszczy dzie∏o Bo˚e:
mówi´ tu o strumieniach ∏aski, tryskajàcych z tego ˝ród∏a.
Zatem, niech pokój zamieszka w naszych sercach, jak pisze Êw. Pawe∏ do
Kolosan. My jesteÊmy dzieçmi pokoju:
wi´c pokój na nas sp∏ynie. Lecz, aby
uspokoi∏y si´ serca ludzi prostych, tak
bardzo zdezorientowanych przez te
oskar˚enia, mo˚emy powiedzieç:
1. Nasi bracia franciszkanie, nawet jeÊli
znajdujà si´ nie z w∏asnej winy w prowincji Hercegowiny, nie majà nic wspólnego
ze zbuntowanymi zakonnikami z Mostaru: w Medziugorju przyp∏acili wi´zieniem
paƒstwowym to, ˚e dawali Êwiadectwo
prawdzie. A dwaj nadal sà w wi´zieniu!
2. Rozumiemy sprzecznoÊci, zresztà
nieznaczne, których doszukano si´ u widzàcych. Zresztà, ∏atwo to wyjaÊniç si∏à
presji psychicznej, którà wywierano na
nich ca∏ymi latami. Nie mo˚e to staç si´
jedynie pretekstem do negowania
ogromnego oceanu ∏ask.
3. Duchowe ubóstwo i ludzkie pora˚ki
samych narz´dzi (na przyk∏ad studia Ivana) sà jedynie potwierdzeniem, ˚e Pan
Bóg „Wybiera to co nie jest, aby zawstydziç to, co jest” (por. 1 Kor 1, 28).
4. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
Pan Bóg upomnia∏ nawet Biskupa, za poÊrednictwem zwyk∏ych wiernych, i to do
tego dzieci: s´dzia narodu Izraelskiego,
Eli, równie˚ zosta∏ upomniany przez ma∏ego Samuela.
5. Dowodzàc, ˚e niektóre z uzdrowieƒ,
które zosta∏y obwieszczone wcale nie by∏y cudownymi uzdrowieniami, nie mo˚na
bynajmniej zaprzeczyç, ˚e by∏o wiele innych uzdrowieƒ. Ale nikt nie twierdzi, ˚e
w Medziugorju wszystko jest jasne
i okreÊlone, jak w Lourdes, gdzie mi´dzynarodowe biuro od dziesiàtek lat bada cudowne uzdrowienia, a okaza∏o si´, ˚e niewiele z nich za takowe uznano! Ale cuda,
które widzimy w Medziugorju sà zupe∏nie inne i bardzo wyra˝ne i niebo si´ tym
raduje. Niemniej jednak mamy ju˚ pierwszà dokumentacj´ dotyczàcà uzdrowieƒ,
które mia∏y miejsce w Medziugorju, spisanà przez lekarzy z Mediolanu: Frigerio
e Botta; niedawno ukaza∏a si´ nak∏adem
wydawnictwa MIMEP-Pessano-Milano:
mo˚na jà zamówiç telefonicznie pod numerem: 02-9504026.
Przytaczamy wywiad Arcybiskupa
metropolity Splitu, J. E. Frane Franiça,
którego udzieli∏ on pismu Glas Concilja
w po∏owie grudnia. OtrzymaliÊmy go
w wersji w∏oskiej od komitetu z Medio-

lanu. Jako prawdziwy ojciec i pasterz obserwuje on z upodobaniem jak wzrasta
dobre ziarno na glebie koÊcio∏a Jugos∏awii. Zdaje si´ mówiç: nic nie ruszajcie,
zostawcie, niech roÊnie a˚ do ˚niw, tym
bardziej ˚e Pan Jezus powiedzia∏, ˚eby
nie wyrywaç nawet kàkolu...
Niech Maryja zawsze ˚yje w naszych
sercach. (cdn)
don Angelo Mutti

Od Redakcji
OBORY 2003
„Zaufaj Bogu, który
jest bogaty w mi∏osierdzie”
(Jan Pawe∏ II, Kraków 2002)
Ojcowie Karmelici z Sanktuarium MB
Bolesnej w Oborach serdecznie zapraszajà na IV Ogólnopolski Wieczernik
„Królowej Pokoju” – 12 lipca 2003 r.
Program Wieczernika:
10.00 – Powitanie Matki Bo˚ej Bolesnej
10.15 – Konferencja (l)
11.00 – Cz´Êç bolesna Ró˚aƒca Êwi´tego
12.00 – Msza Êwi´ta koncelebrowana
w intencji Pielgrzymów
14.00 – 16.00 – Przerwa
16.00 – Konferencja (2)
16.45 – PoÊwi´cenie dewocjonalii i Ceremonia przyj´cia do Szkaplerza Êwi´tego
17.30 – Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu
19.00 – Po˚egnanie Matki Bo˚ej i zakoƒczenie
Informacje dla pielgrzymów:
1. Prosimy o zabranie prowiantu, krzese∏ek turystycznych oraz parasoli.
2. Kap∏anów prosimy o: zabranie stu∏y
i alby do koncelebry; pos∏ug´ w sakramencie pojednania od godz. 9.00.
3. Istnieje mo˚liwoÊç nabycia pamiàtek, dewocjonaliów i materia∏ów medziugorskich.
4. Dojazd: Obory znajdujà si´ ok.
20 km od Lipna, Rypina i Golubia-Dobrzynia. Dojazd PKS-em z Lipna.
Zg∏oszenia grup pielgrzymkowych:
Opiekun Pielgrzymów – o. P. M´czyƒski O. Carm. Klasztor Ojców Karmelitów, Obory 38, 87 – 645 Zbójno k. Rypina, tel. 0606 989 710, (054) 280 11 59 w.
33, fax (054) 2606210.
25 czerwca w Jerozolimie, w 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. Tematem spotkania b´dzie: „S∏uga Bo˚y”. Wyjazd
zorganizowany z Polski: 018/4411385,
018/4443361, 0503/051439.
XIV Mi´dzynarodowy Festiwal M∏odzie˚y odb´dzie si´ w dniach od 31 lipca
do 6 sierpnia. Tematem festiwalu jest
myÊl: „Otwórzcie mi swoje serca poprzez ró˚aniec”.
W dniach od 18-23 sierpnia 2003r.
w ∑owiczu, odb´dà si´ kolejne rekolekcje: „Królowej Pokoju” prowadzone
przez o. Eugeniusza Âpio∏ka SchP.
Wszystkich ch´tnych prosimy o zg∏oszenia pod nr tel/fax 046/ 8376703 i 0506177593, Koszt – ofiara wg mo˚liwoÊci.
Prosimy o przywiezienie Êpiworu i przeÊcierad∏a. Zaliczki w wysokoÊci 50 z∏ prosimy wp∏acaç na konto: Collegium oo. Pijarów, ul. Pijarska 2, 99-400 ∑owicz,
Bank PeKaO S. A. 10801486-14692627006-800000-111COL, z dopiskiem:
Rekolekcje
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. 13201856117290-27003-23100-10-0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane
ofiary i modlitw´ w naszej intencji.
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, M. Balewiczowa
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar

