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Or´dzie z 25 czerwca 2003
Drogie dzieci!
DziÊ równie˚ z wielkà radoÊcià
wzywam was do ˚ycia moimi or´dziami. Jestem z wami i dzi´kuj´
wam, ˚e wprowadziliÊcie w ˚ycie to,
co wam mówi´. Wzywam was, abyÊcie jeszcze bardziej ˚yli moimi or´dziami z nowym entuzjazmem i radoÊcià. Niech modlitwa stanie si´
waszà codziennoÊcià. Dzi´kuj´, ˚e
opowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Coroczne objawienie dla
Ivanki 25 czerwca 2003
Drogie dzieci, nie bójcie si´, zawsze jestem z wami. Otwórzcie
swoje serce, aby zagoÊci∏y w nim
mi∏oÊç i pokój. Módlcie si´ o pokój,
pokój, pokój.

˙ycie or´dziami
Obchodzimy dziÊ 22. rocznic´ objawieƒ Matki Bo˚ej. W ostatnim or´dziu
Matka Bo˚a wzywa∏a nas do odnowienia modlitwy osobistej. JeÊli nie mo˚emy modliç si´ z innymi, lub jeÊli inni
przeciwstawiajà si´ modlitwie, mo˚emy
uczyniç to sami, a Pan Bóg uczyni
w sercach innych ludzi to, co nam si´
wydaje niemo˚liwe. Nie mo˚emy oczekiwaç dzia∏ania od innych, jeÊli najpierw
sami nie b´dziemy dzia∏aç. To wszystko
jest niemo˚liwe bez mocy Ducha Âwi´tego, który przychodzi do nas wraz
z Maryjà, poniewa˚ tam gdzie Ona jest,
przybywa i Duch Âwi´ty, który mo˚e
przemieniaç serca i ˚ycie.
Ewangelia jest Dobrà Nowinà.
ChrzeÊcijaƒstwo jest radoÊcià. RadoÊç
rozbrzmiewa na wszystkich stronach
Ewangelii, radoÊç wyp∏ywajàca z tego,
˚e Bóg postanowi∏ nawiedziç i zbawiç
swój lud. Matka Bo˚a równie˚ raduje
si´ mówiàc: „Wielbi dusza moja Pana”. Kiedy Pan Bóg pos∏a∏ Anio∏a Gabriela do Maryi, anio∏ pozdrowi∏ Jà s∏owami: „Raduj si´, Maryjo, znalaz∏aÊ
bowiem ∏ask´ u Boga”. Tak˚e i dziÊ
Maryja mówi do nas z wielkà radoÊcià
i pragnie, abyÊmy i my stali si´ radoÊni.
˙ycie Jej or´dziami prowadzi nas do
radoÊci. PójÊç za g∏osem Matki oznacza znale˝ç dom, bezpieczeƒstwo i pokój. Okazywaç pos∏uszeƒstwo Jej g∏o-
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DwadzieÊcia dwa lata mówi´ do was
sowi oznacza z ka˚dym dniem stawaç
si´ coraz bardziej radosnymi, wolnymi
i odkupionymi lud˝mi, którzy ˚yjà
z Bogiem, do którego prowadzi Maryja. Jej or´dzia pomagajà nam nie zb∏àdziç. ˙eby odnale˝ç jakieÊ nieznane
miejsce potrzebujemy pomocy. Maryja
lepiej od nas zna drog´, Êrodki i Boga.
Matce Bo˚ej bardzo zale˚y na tym,
byÊmy byli szcz´Êliwi.
To Ona dzi´kuje nam, a przecie˚ to
my powinniÊmy dzi´kowaç Jej za
wszystkie te lata mi∏oÊci, cierpliwoÊci
i obecnoÊci. Kocha nas bezinteresownie. Tak jakby nas prosi∏a: „Pozwólcie,
bym mog∏a was kochaç. Pozwólcie,
bym mog∏a was prowadziç do ˚ycia, do
radoÊci”.
Ona bardzo dobrze zna ludzkie serce. Wie, ˚e cz∏owiek ∏atwo ulega entuzjazmowi, a jeszcze ∏atwiej ów entuzjazm traci. Dlatego mówi∏a: „módlcie
si´ z nowà gorliwoÊcià, jak w pierwszych dniach, kiedy zacz´∏am do was
przychodziç”. DziÊ mówi: „Wzywam
was, abyÊcie jeszcze bardziej ˚yli moimi
or´dziami z nowym entuzjazmem i radoÊcià”. Pierwsze dni i lata by∏y dniami
i latami nieopisanego entuzjazmu i radoÊci. Ona dobrze wie, ˚e bardzo ∏atwo
wplàtujà si´ we wszystko egoistyczne

interesy, które zaÊlepiajà oczy serca,
sprawiajàc, ˚e nie mogà one dostrzec
darów i ∏aski, którà Bóg codziennie nas
obdarza przez Maryj´. Jest przys∏owie,
które mówi: „Tam, gdzie Bóg buduje
swój KoÊció∏, szatan te˚ rozbija swój namiot”. ˙yjemy tu, na ziemi i powinniÊmy zawsze byç trze˝wi i gotowi do
walki ze wszystkim, co rani mi∏oÊç i pokój w nas. Wszystko co dzieje si´ tu,
w Medziugorju, jest darem i ∏askà, która
mo˚e byç przez nas udaremniona, jeÊli
jej nie przyjmiemy z pokorà i otwartym sercem. Przyjmuj´ Maryj´ za
Matk´ w miar´ jak wzrasta moja mi∏oÊç
do KoÊcio∏a, do bli˝niego, w miar´ jak
wzrasta we mnie si∏a przyjmowania codziennych krzy˚y i cierpieƒ.
Matka Bo˚a nie chce nas przestraszyç,
kiedy mówi: „Przyjdzie czas, kiedy nie
b´d´ obecna wÊród was w taki sposób”.
BliskoÊç Jej mi∏oÊci jest ∏askà i czasem
∏aski. Maryja, nasza Matka, równie˚
i dziÊ, w dwudziestà drugà rocznic´
swych objawieƒ i w ciàgu tych dwudziestu dwóch lat zgromadzi∏a wiele swych
dzieci. Matka Bo˚a dobrze wie, do kogo
przychodzi, ale i Jej dzieci, które tu
przybywajà równie˚ wiedzà do Kogo
przyby∏y. Wielu rozpozna∏o tu w Maryi
Matk´ Zbawiciela, tak samo jak uczyni∏a to El˚bieta. Maryja pragnie obudziç
ka˚de serce. Ona chce tego i mo˚e to
uczyniç. Pomó˚my Jej, aby i Ona mog∏a
przyjÊç nam z pomocà. Zbli˚my si´ do
Niej przez codziennà modlitw´, poniewa˚ bez modlitwy nie mo˚emy byç blisko Jej Serca i Serca Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. Niech Maryja prowadzi nas do radoÊci i pokoju, do Jezusa.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rosarium Virginis Mariae
List Apostolski o ró˚aƒcu Êwi´tym c.d.
Metoda wartoÊciowa
Nie powinno dziwiç, ˚e wi´˝ z Chrystusem mo˚e byç nawiàzywana równie˚ przy
pomocy jakiejÊ konkretnej metody. Bóg
udziela si´ cz∏owiekowi zgodnie z jego
naturà i sytuacjà ˚yciowà. Dlatego – choç
duchowoÊç chrzeÊcijaƒska zna bardziej
wysublimowane formy mistycznego milczenia, w którym wszelkie obrazy, s∏owa
i gesty zostajà niejako wyniesione przez
intensywnoÊç niewypowiedzianego zjednoczenia cz∏owieka z Bogiem – normalnie znamionuje jà ca∏oÊciowe zaanga˚owanie osoby w jej z∏o˚onej rzeczywistoÊci psychofizycznej i relacyjnej. Jest to
wyra˝nie widoczne w liturgii. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów wià˚e
si´ z szeregiem obrz´dów, które sà dostosowane do ró˚nych wymiarów osoby
ludzkiej. Tak te˚ jest z modlitwà nie liturgicznà. Potwierdza to fakt, ˚e na Wschodzie najbardziej charakterystyczna modlitwa medytacji chrystologicznej, skupiona
na s∏owach: „Panie Jezu Chryste, Synu
Boga, zmi∏uj si´ nade mnà, grzesznikiem”, tradycyjnie wiàzana jest z rytmem
oddechu, który sprzyja wytrwa∏oÊci w zanoszeniu próÊb i zapewnia niemal „fizycznà” konsystencj´ pragnieniu, by
Chrystus sta∏ si´ dla ˚ycia tchnieniem, duszà i „wszystkim”.
Metoda, którà jednak mo˚na ulepszyç. W LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte przypomnia∏em, ˚e istnieje
dziÊ równie˚ na Zachodzie nowa potrzeba
medytacji, która znajduje czasem w innych religiach doÊç atrakcyjne sposoby
realizacji. Nie brak chrzeÊcijan, którzy,
nie znajàc dobrze chrzeÊcijaƒskiej tradycji
kontemplacyjnej, ulegajà wp∏ywom tych
propozycji. One jednak, choç posiadajà
elementy pozytywne i dajàce si´ czasem
zintegrowaç z doÊwiadczeniem chrzeÊcijaƒskim, cz´sto kryjà w sobie podbudow´
ideologicznà nie do przyj´cia. Równie˚
w tych doÊwiadczeniach cieszy si´ du˚à
popularnoÊcià metodologia, która – majàc
na celu g∏´bokà koncentracj´ duchowà –
korzysta z technik o charakterze psychofizycznym, opartych na powtórzeniu i symbolice. Ró˚aniec nale˚y do tej ogólnej panoramy fenomenologii religii, ale ma swe

w∏asne cechy charakterystyczne, które odpowiadajà typowym wymogom specyfiki
chrzeÊcijaƒstwa.
Istotnie, ró˚aniec jest tylko metodà
kontemplacji. Jako metod´ nale˚y go stosowaç majàc na wzgl´dzie cel, a nie mo˚e on staç si´ celem samym w sobie. Jednak równie˚ jako metody nie nale˚y go
lekcewa˚yç, skoro jest owocem wielowiekowego doÊwiadczenia. Przemawia
za nim doÊwiadczenie niezliczonych
Êwi´tych. Nie wyklucza to jednak faktu,
˚e mo˚na go ulepszyç. Do tego w∏aÊnie
zmierza uzupe∏nienie cyklu tajemnic nowà serià – mysteria lucis – wraz z pewnymi sugestiami dotyczàcymi odmawiania
ró˚aƒca, które przedstawiam w niniejszym LiÊcie. Tymi propozycjami, respektujàc jednak powszechnie przyj´tà struktur´ tej modlitwy, chcia∏bym pomóc
wiernym, by zrozumieli jà w jej aspektach symbolicznych, pozostajàc w zgodzie z wymogami ˚ycia codziennego.
W przeciwnym razie zachodzi∏oby niebezpieczeƒstwo, ˚e ró˚aniec nie tylko nie
przyniesie po˚àdanych skutków duchowych, ale dojdzie nawet do takiej sytuacji, ˚e koronk´, na której zazwyczaj si´
go odmawia, b´dzie si´ traktowaç na
równi z jakimÊ amuletem czy przedmiotem magicznym, co by∏oby radykalnym
wypaczeniem jego znaczenia i funkcji.
Zapowied˝ tajemnicy. Zapowied˝ tajemnicy i, jeÊli to tylko mo˚liwe, równoczesne ukazanie przedstawiajàcej jà ikony, to jakby ods∏oni´cie sceny, na której
nale˚y skupiç uwag´. S∏owa kierujà wyobra˝ni´ i ducha ku temu okreÊlonemu
wydarzeniu czy momentowi z ˚ycia
Chrystusa. W duchowoÊci, która rozwin´∏a si´ w KoÊciele, czy to kult ikon, czy
liczne nabo˚eƒstwa bogate w elementy
postrzegane zmys∏ami, jak równie˚ metoda zaproponowana przez Êw. Ignacego
z Loyoli w åwiczeniach duchownych odwo∏ywa∏y si´ do elementu wzrokowego
i obrazowego (compositio loci), uwa˚ajàc
go za bardzo pomocny w koncentracji ducha na misterium. Jest to zresztà metodologia, która odpowiada samej logice
Wcielenia: Bóg zechcia∏ przyjàç w Jezusie rysy ludzkie. To przez Jego fizycznà
rzeczywistoÊç zostajemy doprowadzeni
do kontaktu z Jego Boskà tajemnicà.
Tej potrzebie konkretnoÊci odpowiada
równie˚ zapowiadanie poszczególnych
tajemnic ró˚aƒca. OczywiÊcie nie zast´pujà one Ewangelii ani nawet nie odwo∏ujà si´ do wszystkiego, co ona zawiera. Ró˚aniec nie zast´puje zatem lectio divina,

ale przeciwnie, zak∏ada jà i u∏atwia. JeÊli
jednak tajemnice rozwa˚ane w ró˚aƒcu,
nawet uzupe∏nione o mysteria lucis, ograniczajà si´ jedynie do zasadniczych linii
˚ycia Chrystusa, to od nich ∏atwo mo˚na
przejÊç do pozosta∏ych treÊci Ewangelii,
przede wszystkim wówczas, kiedy ró˚aniec odmawia si´ w szczególnych chwilach przed∏u˚onego skupienia.
S∏uchanie S∏owa Bo˚ego. Aby daç
medytacji podstawy biblijne i wi´kszà
g∏´bi´, dobrze jest, po zapowiedzi tajemnicy, odczytaç odnoÊny tekst biblijny, który, zale˚nie od okolicznoÊci, mo˚e byç
krótszy albo d∏u˚szy. Inne s∏owa nie sà
bowiem nigdy tak skuteczne, jak S∏owo
natchnione. Nale˚y go s∏uchaç, majàc
pewnoÊç, ˚e jest to S∏owo Boga, wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie”. Przyj´te w ten sposób, wchodzi ono w ró˚aƒcowà metodologi´ powtarzania, nie powodujàc znu˚enia, jakie wywo∏ywa∏oby
zwyk∏e powtarzanie informacji dobrze
ju˚ przyswojonej. Nie chodzi bowiem
o przywo∏ywanie na pami´ç informacji,
ale o to, by pozwoliç Bogu „mówiç”.
Przy pewnych uroczystych okazjach
wspólnotowych s∏owo to mo˚na odpowiednio objaÊniç krótkim komentarzem.
Milczenie. S∏uchanie i medytacja karmià si´ milczeniem. Stosowne jest, by po
zapowiedzeniu tajemnicy i proklamacji
S∏owa przez odpowiedni czas zatrzymaç
si´ i skupiç na rozwa˚anej tajemnicy, zanim rozpocznie si´ modlitw´ ustnà. Ponowne odkrycie wartoÊci milczenia jest
jednym z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji. Do ograniczeƒ spo∏eczeƒstwa zdominowanego przez technologi´ i Êrodki masowego przekazu nale˚y równie˚ fakt, ˚e milczenie staje si´ coraz trudniejsze. Tak jak w liturgii zaleca
si´ chwile milczenia, równie˚ przy odmawianiu ró˚aƒca stosowna jest po wys∏uchaniu S∏owa Bo˚ego krótka pauza,
w czasie której duch skupia si´ na treÊci
okreÊlonej tajemnicy.
„Ojcze nasz”. Po wys∏uchaniu S∏owa
i skupieniu si´ na tajemnicy, czymÊ naturalnym jest wzniesienie ducha ku Ojcu.
Jezus w ka˚dej ze swoich tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do którego
stale si´ zwraca, bo w Jego „∏onie” spoczywa (por. J 1, 18). Chce nas wprowadziç w za˚y∏oÊç z Ojcem, byÊmy mówili
razem z Nim: „Abba, Ojcze” (por. Rz 8,
15; Ga 4, 6). To w relacji do Ojca czyni
nas swymi braçmi i braçmi pomi´dzy sobà, dajàc nam Ducha, który jest jednoczeÊnie Jego i Ojca, „Ojcze nasz”, postawio-
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ne niejako u podstaw medytacji chrystologiczno-maryjnej, rozwijanej przez powtarzanie „ZdrowaÊ Maryjo”, czyni medytacj´ tajemnicy doÊwiadczeniem eklezjalnym, nawet kiedy prowadzi si´ jà
w samotnoÊci.
(cdn)
Âw. Gemma Galgani

Âwi´ta
Tajemnicy Paschalnej
Nale˚y do grona maluczkich,
do tych, których
Êwiat nie rozumie
i cz´sto uwa˚a za
g∏upców, poniewa˚ nie próbujà
si´ wyró˚niç i poniewa˚, Êwiadomi w∏asnej ma∏oÊci, odczuwajà
potrzeb´ wszystkiego i zadowalajà si´
drobiazgiem... Wzgardliwe spojrzenie
Êwiata, oszo∏omionego hedonizmem
i pragnieniem sukcesu ró˚ni si´ jednak
zasadniczo od spojrzenia Boga, który
wr´cz przeciwnie, zawsze okazywa∏
szczególne upodobanie dla prostaczków,
pokornych, ostatnich.
˙ycie Êw. Gemmy Galgani, której
stulecie Êmierci obchodzimy w tym roku, by∏o równie˚ przenikni´te wyjàtkowà niebiaƒskà obecnoÊcià: Jezusa, Maryi, Âwi´tych i Anio∏ów, którzy mogli
dzia∏aç na ró˚ny sposoby w∏aÊnie dzi´ki
rozbrajajàcej prostocie i czystoÊci tej
dziewczyny z Lukki.
Czytajàc jej ˚ywot wielu zdumiewa si´
niezwyk∏oÊcià zjawisk, których Bóg pozwoli∏ jej doÊwiadczyç, co zresztà by∏o
udzia∏em wielu innych mistyków. JeÊli
jednak zgadzamy si´, ˚e Tajemnica Paschalna stanowi oÊrodek wiary chrzeÊcijaƒskiej, musimy równie˚ przyznaç, ˚e
niewielu mistyków doÊwiadczy∏o M´ki
Chrystusa tak bezpoÊrednio, jak Êw.
Gemma, upodabniajàc si´ do Niego,
przemieniajàc si´ w Niego. Jezus sam
wyznaczy∏ jej spotkanie na Kalwarii; niemniej prze˚ywa ona mistyk´ M´ki dlatego, ˚e w swojej czystoÊci nale˚y ju˚ do
Bo˚ego Êwiata.

Córka aptekarza
Przychodzi na Êwiat w 1878 r., w zamo˚nej rodzinie w prowincji Lukka (Toskania). Piàta z oÊmiorga dzieci, Gemma
otrzymuje wiele troski od ojca aptekarza
i staranne wychowanie w wierze chrze-

Êcijaƒskiej od matki, która umiera jednak,
kiedy dziewczynka ma zaledwie osiem
lat. Jest to pierwsze z serii bolesnych wydarzeƒ, które zaczynajà wyznaczaç etapy
drogi krzy˚owej, jakà Gemma b´dzie
musia∏a przejÊç do koƒca. Âmierç ojca
i ukochanego brata, bankructwo rodziny
i utrata ca∏ego majàtku na zawsze naznaczajà dalsze jej losy.

Córka m´ki
Ju˚ od maleƒkoÊci pociàga jà modlitwa,
skupienie, innymi s∏owy, potrafi „przebywaç z Bogiem”. ZdolnoÊç ta pomaga jej
pokonaç ka˚de cierpienie i przygotowuje
jà do stania si´ swoistym „piorunochronem”, przyciàgajàcym cierpienia drugich.
Kiedy zostaje sparali˚owana na skutek
ci´˚kiej choroby, którà lekarze uznajà za
nieuleczalnà, Niebo staje si´ jej jeszcze
bli˚sze, wr´cz widzialne. Przyjació∏ka
podpowiada, by modli∏a si´ do m∏odego
pasjonisty, zmar∏ego nieco wczeÊniej,
a który wkrótce zostanie kanonizowany,
do „niejakiego Êw. Gabriela od Matki Boskiej Bolesnej”.
„Nie. Dzi´kuj´. Wystarcza mi Jezus” –
brzmi odpowied˝, ale pó˝niej, odczytujàc
jego ˚ywot, Gemma zostaje oczarowana
i wybiera go na swego opiekuna. Nie dziwi si´ te˚, kiedy w stanie odr´twienia widzi przed sobà Âwi´tego, który z pieszczotà zwraca si´ do niej „moja siostro”.
Stopniowo staje si´ jej wiernym przyjacielem: pomaga jej odmawiaç nowenn´,
która doprowadzi do jej cudownego
uzdrowienia, razem z nià odmawia brewiarz i rozbudza w niej pragnienie zostania mniszkà pasjonistkà, które to marzenie spe∏ni si´ dopiero po jej Êmierci! Tak
zaczyna si´ cudowna przygoda, która
sprawi, ˚e Gemma b´dzie pozostawa∏a
w bli˚szej za˚y∏oÊci z mieszkaƒcami Niebios, ni˚ z lud˝mi: przyja˝ƒ t´ traktuje ca∏kiem zwyczajnie, dziwiàc si´ ze zdziwienia innych. Oto moc prostaczków!

Anio∏ jako listonosz
Innym codziennym towarzyszem Gemmy jest jej Anio∏ Stró˚; przyjaciel, brat,
powiernik, któremu zawierza nie tylko
modlitwy kierowane do nieba, ale tak˚e
listy do duchowego przewodnika, które
Anio∏ zawsze dostarcza: „Jak tylko skoƒcz´ ten list, dam go Anio∏owi” – pisze –
„Stoi tu przy mnie i czeka”. W tajemniczy
sposób listy docierajà do adresata, chocia˚
nie przechodzà przez poczt´. „Prosz´ si´
nie gniewaç, ˚e wykorzystuj´ Anio∏a jako
listonosza, ale nie mam pieni´dzy na

znaczki!”, usprawiedliwia si´ z niewiarygodnà niewinnoÊcià dziewczyna wobec
zaskoczenia kap∏ana.

„B´d´ ci Matkà...”
Âwi´ci wiedzà doskonale, ˚e uciekajàc
si´ do Niej zawsze osiàgnà swój cel. Maryja jest najkrótszà drogà, by dotrzeç do
serca Jej Syna. Ulubionym wizerunkiem
Gemmy staje si´ Matka Boska Bolesna
i to Ona ukazuje si´ jej (w ka˚dà sobot´),
pe∏na matczynej troski, pieszczàc jà i ca∏ujàc, a w trudnych chwilach pociesza jà
okrywajàc swoim p∏aszczem: „Ja b´d´ ci
matkà, a czy ty poka˚esz, ˚e jesteÊ mojà
prawdziwà córkà?”.

Szko∏a cierpienia
Najsilniejszà mi∏oÊç, takà, która rozpala
dusz´, Gemma odczuwa jednak ku Jezusowi, który ukazuje si´ jej po raz pierwszy
w Wielki Czwartek 1899 r., z otwartymi
i krwawiàcymi ranami. Na ten widok
dziewczyna odczuwa, jak wielki ból sprawiajà Mu jej w∏asne grzechy i dochodzi
do wniosku, ˚e rany te sà ich skutkiem.
„Spójrz, moja córko” – mówi Jezus –
„i naucz si´, jak nale˚y kochaç. Naucz si´
najpierw cierpieç: cierpienie uczy mi∏oÊci”. Wówczas Gemma pojmuje, ˚e
„krzy˚ jest tronem prawdziwie mi∏ujàcych” i odtàd b´dzie ˚y∏a zapatrzona
w krucyfiks...

Jej jedyny Nauczyciel
Z Jezusem Gemma rozmawia zawsze
d∏ugo, serdecznie i bardzo poufale, a˚
spowiednik jà napomina: „nie powinnaÊ
zwracaç si´ do Niego przez ty” nakazuje,
jednak sam Jezus odpowiada: „przykro
mi, kiedy widz´, ˚e ludzie nie okazujà mi
bezpoÊrednioÊci, której pragn´...”.
Gemma przekszta∏ci∏a swoje serce
w ma∏y klasztor, ˚yje zanurzona w wewn´trznym skupieniu, przez co wydaje
si´ nieobecna dla Êwiata na zewnàtrz, ale
tak bardzo poch∏ania jà mi∏oÊç do Bo˚ego
Oblubieƒca, ˚e jedyne, czego jej potrzeba,
to przebywaç wraz z Nim i Go kontemplowaç. Choç odwiedza On jà w sposób
widzialny, Gemma pragnie nade wszystko przyjmowaç Go w Eucharystii, gdzie
„Jezus posiada mnie, a ja Jego” – pisze.
Jedna otch∏aƒ przyciàga drugà i Gemma, jak ka˚dy mistyk, pojmuje nast´pujàcà prawd´: przepaÊç jej n´dzy przyciàga przepaÊç Bo˚ego mi∏osierdzia. W codziennej Komunii Êw., w Eucharystii,
spotkanie to staje ci´ cudownà rzeczywistoÊcià.
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„Czekam na ciebie na Kalwarii”
Tymi s∏owy Jezus wyznacza jej spotkanie, na którym stawià si´ oboje: w przeddzieƒ Êwi´ta NajÊwi´tszego Serca Jezusa
na ciele Gemmy pojawiajà si´ znaki M´ki, jak zdarzy∏o si´ to wielu innym mistykom. Gemma nie jest jednak doktorem
KoÊcio∏a, jak Êw. Teresa z Avila, nie zak∏ada∏a te˚ zakonów, jak Êw. Franciszek;
nie jest znana papie˚om jak Êw. Katarzyna ze Sieny, nie chronià jej te˚ mury
klasztorne, jak Êw. Weronik´ Giuliani...
Gemma jest zwyk∏à dziewczynà, pe∏nà rezerwy, tak skromnà i zamkni´tà w sobie,
˚e wydaje si´ niewykszta∏cona. Prowadzi
ukryte ˚ycie, w Êwi´toÊci, która jest
skrz´tnà pos∏ugà i zapomnieniem o samej
sobie. Jej stygmaty, bolesne i krwawiàce,
otwierajà si´ co tydzieƒ zgodnie z kolejnymi etapami M´ki Jezusa, od czwartkowego wieczoru do godziny 15.00 w piàtek. W swojej zupe∏nej nieÊwiadomoÊci
Gemma sàdzi, ˚e takie rany otrzymujà
wszyscy ci, którzy z∏o˚yli Êluby Bogu, jak
ona sama uczyni∏a to prywatnie.

Nikt nie jest prorokiem
we w∏asnym kraju...
„Przyj´ta jak córka do bogobojnego
i zamo˚nego domu Matteo Gianniniego
prowadzi ˚ycie osamotnione, mi´dzy domem i koÊcio∏em – wspomina Pietro Bargellini w pi´knej recenzji – kiedy jednak
potrzeba, przekracza mury mieszczaƒskiego domu: dokonuje nawróceƒ, przepowiada zdarzenia, wpada w ekstaz´.
Podczas modlitwy poci si´ krwià; na jej
ciele, oprócz znaków po gwo˝dziach, pojawiajà si´ rany po biczowaniu i ukoronowaniu cierniem... Ludzie nauki nie potrafià ukryç zak∏opotania jej przypadkiem.
Zdarza si´, ˚e nawet niektórzy przewodnicy duchowi nie wiedzà, jak majà jà sàdziç:
podejrzewajà jà o oszustwo, mówià o histerii lub sugestii, ˚àdajà dowodów, domagajà si´ pos∏uszeƒstwa.
Tylko ona, Gemma Galgani, poÊród
cierpieƒ fizycznych i prób moralnych, nie
mówi nic, lub raczej zawsze mówi tak.
O nic nie prosi, lub raczej, prosi Jezusa
o wi´cej bólu dla siebie, jeszcze wi´cej,
ciàgle wi´cej. Dla innych zaÊ prosi o nawrócenie i zbawienie”.

oszcz´dzone straszne i gwa∏towne ataki
diabelskie, tak fizyczne jak duchowe
(„dopóki robisz to dla siebie, rób sobie co
chcesz; ale uwa˚aj, byÊ nie robi∏a nic dla
grzeszników, bo drogo mi za to zap∏acisz!” – grozi∏ jej). Trzeba jednak podkreÊliç, ˚e Bóg dopuszcza dzia∏anie diab∏a,
by pomóc duszom osiàgnàç dojrza∏oÊç,
podobnie jak dopuszcza osch∏oÊç, „ciemnà noc”, nieporozumienia i ca∏kowite
opuszczenie. Jedynie w ten sposób mo˚na
oderwaç si´ od samych siebie i od rzeczy
doczesnych, i pozwoliç, by nape∏ni∏ nas
wy∏àcznie Bóg. Takie jest równie˚ przeznaczenie Gemmy. Co podtrzymuje jà
w cierpieniu? Wy∏àcznie mi∏oÊç Jezusa.
JeÊli zaÊ mi∏oÊç podtrzymuje jà w cierpieniu, cierpienie umacnia jà w mi∏oÊci.

by jà zawsze odrzucano i pozostawi∏ jà
wÊród Êwiata, mi´dzy tymi, za których
si´ ofiarowywa∏a (Jezus prosi∏ jà
w szczególnoÊci, by poÊwi´ci∏a si´ za kap∏anów, którzy szybko zapominajà o wadze swoich obietnic: „Gdyby nie wzglàd
na otaczajàce mnie Anio∏y, ilu˚ z nich
porazi∏bym przy o∏tarzu!”).
Umar∏a w opuszczeniu, wewn´trznym
i zewn´trznym. Do koƒca podobna do
Niego. By∏o to Wielkà Sobot´, w dzieƒ
wystawienia Grobu Paƒskiego, dzieƒ
odpoczynku przed zmartwychwstaniem.
By∏a Wielka Sobota 1903 r (11 kwietnia), kiedy Gemma ostatecznie po∏àczy∏a si´ z chwa∏à swojego niebieskiego
Oblubieƒca.
Stefania Consoli

„Potrzebuj´ dusz,
które si´ ofiarowujà...”

Co si´ o niej mówi...

Niech nas nie dziwi to ˚àdanie Jezusa.
Wiele razy poprzez Êwi´tych, poprzez
swojà Matk´ prosi∏ o ofiar´, o poÊwi´cenie, pokut´ i zadoÊçuczynienie. Maryja
uczyni∏a to w Fatimie zwracajàc si´ do
trójki pastuszków: „Czy chcecie ofiarowaç si´ Bogu i znosiç cierpienia, jakie On
zechce na was zes∏aç, jako zadoÊçuczynienie za rozliczne grzechy, które obra˚ajà
Jego Bo˚y majestat? Czy chcecie cierpieç,
by uzyskaç nawrócenie grzeszników?”.
Królowa Pokoju to samo czyni dziÊ
w Medziugorju: „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” – 25.02.88. Niepokalana Maryja Panna domaga si´ od nas
szczodrej odpowiedzi i pragnie widzieç
nas w wi´kszym stopniu zjednoczonych
z Jej wspó∏odkupicielskim dzia∏aniem.
Gemma i inne, nieco szczególne dusze
odpowiedzia∏y na to wezwanie spalajàc
si´ bez reszty w ca∏kowitej ofierze. My
powinniÊmy ofiarowywaç nasze codzienne ˚ycie i naÊladowaç Êwi´tych
w wyborze pokory, wewn´trznej ciszy,
w zdolnoÊci do wyrzeczenia si´ samych
siebie, by ustàpiç miejsce Jezusowi, który chce si´ w nas ofiarowaç, aby raz jeszcze zawisnàç na krzy˚u i zbawiç swoje
dzieci z grzechu.

Papie˚ Pius XII
„Gemma Galgani tak bardzo p∏on´∏a
Bo˚à mi∏oÊcià, ˚e nie tylko poÊwi´ci∏a si´
Wiecznemu Bogu jako ofiara pokutna za
liczne i ci´˚kie niegodziwoÊci ludzi, ale
ka˚demu, kogo spotka∏a stara∏a si´ przekazaç Êwi´ty p∏omieƒ, który jà przenika∏.
(Homilia z okazji kanonizacji)
Âw. Maksymilian Kolbe
W jednym z listów do matki pisa∏: „...
Mam przy sobie biografi´ Gemmy. Przeczyta∏em jà po raz trzeci, pomog∏a mi bardziej, ni˚ ca∏y kurs çwiczeƒ duchowych”.
Âwi´toÊç dziewczyny, jej pragnienie znoszenia dla Jezusa wszelkich cierpieƒ, znajduje odd˝wi´k w najg∏´bszych dà˚eniach
duszy o. Kolbe. „Bezgraniczna mi∏oÊç!” –
przepisa∏ z dziennika Gemmy, by∏ to
punkt stycznoÊci mi´dzy dwoma istotami,
które dlatego zrozumia∏y j´zyk krzy˚a,
poniewa˚ obydwie w ciszy ws∏ucha∏y si´
w g∏os Niepokalanej.
Ks. Divo Barsotti (teolog)
Doktrynalne przes∏anie Êwi´toÊci
Gemmy nie jest ani troch´ mniej wznios∏e, uroczyste i uniwersalne ni˚ Êw. Teresy. JeÊli nie zyska∏o jeszcze szerokiego uznania, sta∏o si´ tak dlatego, ˚e nie
znale˝li si´ dobrzy teolodzy, którzy
umieliby je wyjaÊniç. W dziejach duchowoÊci chrzeÊcijaƒskiej Êw. Gemma stanowi osobny przypadek, jej prostota wydaje si´ niewiarygodna i zbija nas z tropu. Niezwyk∏e zjawiska wydajà si´
czymÊ zwyczajnym w tej atmosferze
czystej niewinnoÊci. Cud zdarza si´ ca∏kiem zwyczajnie i przestaje byç cudem,
staje si´ ˚yciem Êwiata odnowionego
przez ∑ask´.

Godzina ciemnoÊci
Jak wiadomo, napaÊci z∏ego ducha stajà
si´ szczególnie okrutne, kiedy dusza ofiarowuje si´ pokutowaç dla zbawienia innych dusz. Gemmie równie˚ nie zosta∏y

Dokona∏o si´!
Gemma ca∏à sobà pragn´∏a wstàpiç do
klasztoru, by pod jego os∏onà prze˚ywaç
swoje ˚ycie pe∏ne ofiary. Bóg dopuÊci∏,

~5~

Co Ty na to?
Entuzjazm Êwiadków
Matki Bo˚ej
Ju˚ od 22 lat, odkàd Matka Bo˚a objawia si´, w rocznic´ objawieƒ Medziugorje staje si´ miejscem, gdzie entuzjastyczni Êwiadkowie mówià o Jej obecnoÊci poÊród nas. Pielgrzymi ze wszystkich
stron Êwiata przyje˚d˚ajà, by podzi´kowaç Matce Bo˚ej za to, ˚e kocha ka˚dego
cz∏owieka jak Matka i ˚e wzywa nas na
drog´ prowadzàcà do Jezusa. OczywiÊcie
w Medziugorju sà równie˚ ludzie, którzy
szukajà, nie mogà si´ odnale˝ç, zadajà pytania, oczekujà cudów, przyje˚d˚ajà
w oczekiwaniu prze˚ycia przygody. Ale
wszyscy sà tu w domu, bo sà braçmi i siostrami w Chrystusie.
Pielgrzymi medziugorscy, co potwierdza wieloletnie doÊwiadczenie, sà
otwarci duchowo, przenikni´ci zaufaniem
do Boga i prawie zawsze odnowieni przez
sakrament spowiedzi Êw. Przyje˚d˚ajà
z otwartymi r´koma i gotowi sà zmieniaç
˚ycie i podejmowaç decyzje, których skutek odczuwalny b´dzie w wiecznoÊci. Pomimo to czasami zdarza si´, ˚e w wierze
i entuzja˝mie przyÊniemy i zamkniemy
si´ na ∏aski p∏ynàce z Nieba. Tak jakby
wielka ∏aska sta∏a si´ dla nas zwyk∏à
sprawà. W takim przypadku nale˚y zaczàç od poczàtku i prze˚yç odnow´ z poczàtkowym entuzjazmem.
Przypomnijmy sobie or´dzie Matki
Bo˚ej z 1998r., w którym powiedzia∏a:
„Wzywam was abyÊcie w swoich rodzinach odnowili ˚ar pierwszych dni, kiedy
wezwa∏am was do postu, modlitwy i nawrócenia”. Matka Bo˚a jakby odczu∏a, ˚e
pierwotny entuzjazm u niektórych wygas∏, ˚e staliÊmy si´ ch∏odniejsi. Odnowiç
poczàtkowy entuzjazm! Co to znaczy?
Wiemy, ˚e ten entuzjazm, w czasie kiedy
by∏o ci´˚ko, podtrzymywa∏ wewn´trznie
Êwiadków Medziugorja. Ten entuzjazm
Êciera∏ ciernie, zrywa∏ ∏aƒcuchy z∏a, ten
entuzjazm by∏ ko∏em zamachowym odnowy ducha, jego nowego wymiaru, nadziei. Tym entuzjazmem ˚yli Êwiadkowie
objawieƒ Matki Bo˚ej. Ludzie przejmujàc
entuzjazm Matki Bo˚ej mówili nam: Nie
bójcie si´! Te same s∏owa powtarza sam
Chrystus. Do odnowienia tego˚ entuzjazmu wzywa nas Matka Bo˚a. Dlatego nie
popadajmy w stan uÊpienia. UnieÊmy
swego ducha, abyÊmy mogli nawet góry

przenosiç i byç natchnieniem dla innych.
Medziugorje gdzie przyje˚d˚a wielu ludzi, powinno byç g∏osem wo∏ajàcego na
pustyni. Tutaj Bóg przez Matk´ ponownie
zwraca uwag´ na s∏owa Jezusa: „Przyjd˝cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obcià˚eni jesteÊcie, a Ja was pokrzepi´”
(Mt 11, 28). Dlatego niesieni si∏à wiary
i odnowionego entuzjazmu spieszymy na
spotkanie z Bogiem ˚ywym, którego
Maryja od nowa nam daruje.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
9 maja 2003 urodzi∏ si´ Jan Pawe∏
– syn Jeleny Vasilij i Massimiliano
Valente.
Arcybiskup Lubljany, dr Franc Roce, 26 kwietnia 2003r. w czasie wywiadu
dla Radia „Mir” Medziugorje wypowiedzia∏ si´ na temat fenomenu objawieƒ
Matki Bo˚ej:
„Moje stanowisko wobec objawieƒ
w Medziugorju jest takie samo jak stanowisko biskupów chorwackich. Medziugorje istnieje i jako takie jest faktem. Ludzie si´ tam udajà i widz´, ˚e Medziugorje jest miejscem ∏ask. Liczni wierni ze
S∏owenii, którzy pielgrzymowali tutaj powiedzieli, ˚e otrzymali wielkie ∏aski! Tu
si´ spowiadali, wrócili do ˚ycia KoÊcio∏a i g∏´biej ˚yjà ˚yciem chrzeÊcijaƒskim.
To jest ∏aska, którà otrzymali w Medziugorju. Dlaczego by wi´c na to nie pozwoliç? Nie mam nic przeciwko temu, ˚e ludzie przyje˚d˚ajà tutaj. RównoczeÊnie
jednak czekam, a˚ kompetentne i upowa˚nione do tego w∏adze KoÊcio∏a wypowiedzà si´ na ten temat i myÊl´, ˚e wkrótce tego doczekamy”.
W przeddzieƒ 22 rocznicy objawieƒ
24 czerwca po raz XI odby∏ si´ Marsz
Pokoju, który prowadzi∏ o. Ljubo Kurtoviç. Rozpoczà∏ si´ od modlitwy i b∏ogos∏awieƒstwa pielgrzymów przed klasztorem franciszkaƒskim w Humacu. 3 000
pielgrzymów ruszy∏o w kierunku Medziugorja oko∏o 6.00. Po przyjÊciu do Medziugorja pielgrzymi zgromadzili si´ wokó∏
koÊcio∏a na krótkiej modlitwie. Idea Marszu Pokoju zrodzi∏a si´ w sercach pielgrzymów i przyjació∏ Medziugorja w najtrudniejszym okresie wojny – w 1992 roku. Chocia˚ lata wojny sà ju˚ za nami

Matka Bo˚a przypomina nam w swoich
or´dziach o „wojnach w naszych sercach”. Ten 16 kilometrowy marsz modlitewny jest odpowiedzià na nasze niepokoje, nienawiÊç i przemoc, jest bod˝cem
prawdziwego pokoju i pojednania.
Obchody XXII rocznicy objawieƒ.
W ciàgu minionych 22. lat or´dzie Matki
Bo˚ej by∏o g∏oszone dzi´ki pielgrzymom
na wszystkich kontynentach i dociera∏o
do domów na ca∏ym Êwiecie, czyniàc
w ten sposób z Medziugorja parafi´ ca∏ego Êwiata. Potwierdzeniem tego jest obecnoÊç ponad 80 000 wiernych, którzy odwiedzili Medziugorje z okazji XXII rocznicy objawieƒ. Wymienienie wszystkich
krajów, z których przybyli pielgrzymi jest
prawie niemo˚liwe, bo przybyli ze
wszystkich pi´ciu kontynentów. Szczególnie liczna by∏a grupa pielgrzymów
chorwackich, z których cz´Êç przyby∏a
boso, by prosiç Królowà Pokoju o pokój.
Przed po∏udniem 24 i 25 czerwca Msze
Êw. by∏y odprawiane w 16 j´zykach.
W ciàgu tych dwóch dni rozdano 24 000
komunii Êw. Wieczornà Msz´ Êw. w wigili´ rocznicy objawieƒ 24 czerwca sprawowa∏ o. Gabriel Mioc^, przy koncelebrze 135
ksi´˚y. Na Mszy Êw. by∏o obecnych oko∏o
15 000 wiernych. Wieczornà Msz´ Êw.
w rocznic´ objawieƒ, w której uczestniczy∏o oko∏o 35 000 wiernych sprawowa∏
o. Miroêgo OFM. W koncelebrze uczestniczy∏o 180 ksi´˚y z dwudziestu krajów.
Wizjonerka Ivanka Ivankoviç-Elez
mia∏a coroczne objawienie 25. czerwca
2002 r. Objawienie trwa∏o 10 minut,
Ivanka mia∏a je w swoim domu rodzinnym. W czasie objawienia obecna by∏a
tylko najbli˚sza rodzina: mà˚ i troje dzieci. Matka Bo˚a przekaza∏a or´dzie – str. 1.
Matka Bo˚a by∏a radosna i opowiada∏a
Ivance o swoim ˚yciu.
Na poczàtku czerwca Ojciec Âwi´ty
Jan Pawe∏ II po raz trzeci odwiedzi∏ Republik´ Chorwackà, a 22 czerwca po raz
drugi BoÊni´ i Hercegowin´. Wierni spotkali si´ z Ojcem Âwi´tym w czterech
miastach chorwackich. Na Msz´ Êw. do
Dubrownika, podczas której zosta∏a og∏oszona b∏ogos∏awionà Maria Petkoviç od
Jezusa Ukrzy˚owanego, pielgrzymowa∏o
oko∏o 1100 parafian medziugorskich.
Wielu pielgrzymów przyby∏o równie˚ na
beatyfikacj´ Ivana Merza, która odby∏a
si´ podczas Mszy Êw. w Banja Luce. Nowi b∏ogos∏awieni, módlcie si´ za nami!
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Pierwsza grupa 32 Palestyƒczyków
z Haify, z Izraela pod przewodnictwem
fra Naamana, libaƒskiego kap∏ana, z parafii Greko-katolickiej przebywa∏a z pielgrzymkà w dniach od 22 do 29 czerwca.
Jeden z pielgrzymów powiedzia∏: „WÊród
wszystkich konfliktów, z powodu których
cierpi nasz kraj, naszà jedynà nadziejà
jest wiara chrzeÊcijaƒska. Przybywamy
z Ziemi Âwi´tej, ale nasza wiara mówi
nam, ˚e ca∏a ziemia ma byç ziemià Êwi´tà
i powinniÊmy si´ modliç za wszystkich ludzi i o pokój na ca∏ym Êwiecie”.
o. Ljudevit Rupciç (ur. w 1920r.)
25 czerwca zmar∏ w parafii w Medziugorju. By∏ wyk∏adowcà egzegezy Nowego Testamentu w Wy˚szym Seminarium Franciszkaƒskim w Sarajewie oraz
na Wydziale Teologii w Zagrzebiu.
Przez wiele lat by∏ cz∏onkiem Komisji
Teologicznej przy Konferencji Episkopatu by∏ej Jugos∏awii. Za swoje odwa˚ne stanowisko w sprawach wiary, KoÊcio∏a i Narodu by∏ wi´ziony przez w∏adze re˚imu komunistycznego w latach
1945, 1947 i 1952 – 1956. Przet∏umaczy∏ na j´zyk chorwacki Nowy Testament. Opublikowa∏ wiele ksià˚ek, opracowaƒ i artyku∏ów, w j´zyku chorwackim, niemieckim, w∏oskim, francuskim
i angielskim, w tym cztery ksià˚ki na temat Medziugorja. Wyg∏osi∏ niezliczonà
iloÊç wyk∏adów na licznych kongresach
oraz sympozjach w Europie i Ameryce.
Od wielu lat Êledzi∏ wydarzenia w Medziugorju i by∏ ich znawcà, jak ma∏o kto.
G∏osi∏ wspania∏e kazania i pos∏ugiwa∏
pielgrzymom. Wieczny odpoczynek
racz mu daç Panie.

Nawiedzeni
przez Magnificat
„A skàd˚e mi to, ˚e matka mojego
Pana przychodzi do mnie?” Tymi s∏owy
Êw. El˚bieta przyj´∏a m∏odà Maryj´, która
b´dàc brzemiennà z Jezusem przyby∏a odwiedziç swà starszà kuzynk´. Zapewne
chcia∏a te˚ przez to powiedzieç: „A skàd˚e mi to, ˚e Pe∏na ∏aski, zatem przynoszàca ∑ask´, która nape∏nia Jej ∏ono, wst´puje do mego domu, by si´ nià ze mnà podzieliç?”. S∏owa dawne, ale zarazem nowe, poniewa˚ i my, których Maryja z Nazaretu codziennie nawiedza w Medziugorju, mo˚emy powtarzaç je dzi´ki niezwyk∏emu przywilejowi, pozwalajàcemu
nam przyjmowaç Jà oraz dary, jakie ze sobà przynosi.

„Oto czas ∏aski...”- powtarza nieustannie Maryja w swoich or´dziach. Zapewne
chce przez to powiedzieç: Oto czas, gdy
przynosz´ wam Jezusa ˚ywego, dawc´
wszelkich ∏ask: przyjmijcie Go, przyjmijcie mnie, jak kiedyÊ przyj´∏a nas El˚bieta.
Wówczas tak˚e z g∏´bi waszej duszy pop∏ynie Êpiew wielbiàcy Pana, poniewa˚
dostrze˚ecie, jak „wielkie rzeczy” uczyni∏
On w waszym ˚yciu (por. ∑k 1, 49): ile razu Bóg „okaza∏ moc swojego ramienia”
podnoszàc was z upadku; jak „rozproszy∏
wynios∏ych w zamys∏ach swoich”, gdy
chcieli zgnieÊç was i poni˚yç; jak „nasyci∏ was dobrami” zawsze, kiedy czuliÊcie
g∏ód mi∏oÊci, sprawiedliwoÊci, prawdy,
mi∏osierdzia, równoÊci... Jak ustanowi∏
was w waszych prawach, obalajàc „w∏adców z tronu”, kiedy wejrza∏ w was na
„pokor´ swoich s∏ug”...
Jak nie odczuç prawdy zawartej
w tych s∏owach, które Maryja szepce do
naszego serca za ka˚dym razem, gdy
otwieramy si´ na Nià w modlitwie i zaczynamy s∏uchaç! Jak nie radowaç si´
z nowego ˚ycia, które wst´puje w nas,
kiedy przyjmujemy Maryj´ w naszym codziennym ˚yciu, sk∏adajàcym si´ z rzeczy
prostych, pozornie bez znaczenia, a przecie˚ pe∏nych bliskoÊci i zawierzenia!
Bóg w Maryi „wejrza∏ na pokor´” tej,
która potrafi∏a staç si´ „Jego s∏u˚ebnicà”,
gotowà na pos∏ug´ i ofiar´ z siebie. My
równie˚ przyciàgamy spojrzenie Wszechmocnego, który wzrusza si´ widzàc, jak
staramy si´ z∏amaç naszà dum´ i próbujemy przekroczyç wàskie granice naszego
egoizmu, oddajàc si´ na pos∏ug´ braciom.
Kto nas wówczas spotka, mo˚e jedynie
wykrzyknàç: „b∏ogos∏awieni jesteÊcie, ˚eÊcie uwierzyli w spe∏nienie si´ s∏ów Pana”
(por. ∑k 1, 45) i nape∏nieni zostaliÊcie ∏askà, która poprzez was pragnie rozlewaç
si´ na Êwiat. Dzi´kujemy, ˚e nie zatrzymujecie jej dla siebie, ale dajecie jà nam, by
i nasze ˚ycie sta∏o si´ „Magnificatem!”
Stefania Consoli

Dlaczego Maryja
do nas przychodzi?
Na zakoƒczenie 22. roku obecnoÊci
Królowej Pokoju mi´dzy nami w Medziugorju sàdz´, ˚e trzeba postawiç sobie
zasadnicze pytanie: jaki jest cel Jej tak
d∏ugiej obecnoÊci? Jedynie bowiem pojmujàc cel mo˚emy zrozumieç wskazywanà przez Nià drog´.
Maryja jest Matkà i stosuje macierzyƒskie metody wychowawcze. W pierw-

szych latach szerzy∏a si´ ciekawoÊç i uwaga wszystkich by∏a skierowana na doszukiwanie si´ najbardziej spektakularnych
cudów, sama Gospa ostrzeg∏a nas jednak
przed takà postawà, jako odrywajàcà nas
od g∏´bokiej duchowej drogi, ku której
pragn´∏a nas Ona poprowadziç.
Sàdz´, ˚e objawienia w Medziugorju
majà na celu pomóc nam uczyniç Boga oÊrodkiem naszego ˚ycia, czyli nawróciç nas ku Niemu. JeÊli to zrozumiemy, odkryjemy tak˚e, ˚e Medziugorje
jest przede wszystkim drogà ku Bogu,
którà mamy przebyç, nie zaÊ zewn´trznà
rzeczywistoÊcià. Parafia w Medziugorju,
objawienia, widzàcy... majà nam pomóc
nawiàzaç przyja˝ƒ z Jezusem, która rozkwita poprzez sakramenty i poprzez ˚ycie KoÊcio∏a.
Jednà z najwi´kszych trudnoÊci, na jakie napotyka∏em opowiadajàc o Medziugorju kap∏anom, by∏o to, ˚e wielu z nich
l´ka si´, i˚ doÊwiadczenie to mo˚e staç si´
w pewien sposób „równoleg∏e” do KoÊcio∏a; tymczasem trudno o wi´kszà pomy∏k´! Or´dzia Maryi wzywajà nas przecie˚ do wzi´cia czynnego udzia∏u w ˚yciu
naszych parafii (31.10.85), poniewa˚ jedynie we Wspólnocie ChrzeÊcijaƒskiej
znajdujemy Eucharysti´, która, jak uczy
Sobór, jest „˝ród∏em i wierzcho∏kiem” ˚ycia eklezjalnego, a tak˚e naszej w∏asnej
drogi duchowej.
JeÊli zamiast mówiç tyle o Medziugorju, spróbujemy pójÊç drogà wskazywanà
nam przez Maryj´ dajàc Êwiadectwo w∏asnym ˚yciem, wiele problemów zwiàzanych z odbiorem tego zjawiska po prostu
zniknie. Owoce sà skuteczniejszym Êwiadectwem ni˚ s∏owa, Gospa zaÊ pragnie,
byÊmy byli ˚ywymi Êwiadkami Jej
obecnoÊci (20.09.85).
Choç min´∏y 22 lata, niebezpieczeƒstwo rozproszenia wcià˚ czai si´ za rogiem, dlatego Bóg wychowuje nas na
przyk∏adzie codziennego ˚ycia w Medziugorju, które uleg∏o du˚ym zmianom.
Objawienia na przyk∏ad odbywajà si´ dziÊ
w domach widzàcych i pielgrzymi bardzo
rzadko mogà w nich uczestniczyç. Wielu
taka sytuacja si´ nie podoba, ja jednak
uwa˚am, ˚e stanowi to cz´Êç dok∏adnie
przemyÊlanego planu Maryi, która pragnie nauczyç nas, ˚e powinniÊmy raczej
przyjàç Jà w naszym sercu, ni˚ oglàdaç
oczami. Widzàca Vicka powiedzia∏a, ˚e
jeÊli w chwili objawienia otworzymy serce, Maryja w sposób szczególny przyjdzie
do nas gdziekolwiek jesteÊmy (nie tylko
w Medziugorju, ale nawet u siebie w do-
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mu), musimy jedynie przyjàç Jà w naszym sercu.
Modlitwa coraz bardziej staje si´
wi´c najwa˚niejszym doÊwiadczeniem
pielgrzyma w Medziugorju i tego w∏aÊnie
pragnie Matka Bo˚a. Dlaczego? Poniewa˚ jedynie wówczas, gdy ka˚dy pielgrzym, pod przewodnictwem Maryi, spotka si´ z Bogiem na g∏´bokiej modlitwie,
b´dzie móg∏ staç si´ w codziennym ˚yciu
prawdziwym Êwiadkiem obecnoÊci Królowej Pokoju.
Matka Bo˚a doprowadzi∏a nas przez te
lata do g∏´bszego prze˚ywania Jej or´dzi
w naszym sercu i wcià˚ nak∏ania nas, byÊmy szukali Jej w codziennych, zwyk∏ych
sprawach. JeÊli zamieszka Ona w naszych
sercach, b´dzie mog∏a pos∏u˚yç si´ nami
jako narz´dziem i poprowadzi nas coraz
bli˚ej Boga. Dlatego równie˚ KoÊció∏ b´dzie móg∏ w pe∏ni przyjàç ∏ask´ obecnoÊci
Maryi i coraz bardziej odnawiaç si´ w mi∏oÊci ku Bogu.
Manuel Reato

Grupa modlitewna:
miejsce narodzin
˚ycia Trynitarnego (cd)
Zamieszczamy dalszy ciàg Êwiadectwa
o. Tomislava Vlasicia opisujàcego, jak
powinna wyglàdaç grupa modlitewna wedle zaleceƒ przekazanych przez Matk´ Bo˚à Jelenie i Marijanie Vasilij.

KoÊció∏ parafialny
Na Kri˚evcu dusza nie odczuwa ci´˚aru, ale otwiera si´, wzlatuje ku niebu.
DoÊwiadczenie ofiarowania samych siebie wraz z Jezusem jest doÊwiadczeniem
wyniesienia ku Ojcu i wejÊcia w ˚ywy
z Nim zwiàzek. Horyzont otwiera si´
wówczas na wszystkie strony i dusza
swobodnie oddycha wiarà, nadziejà, mi∏oÊcià, doÊwiadcza Zmartwychwstania.
Wychodzàc od tego doÊwiadczenia
uczniowie wyruszyli razem z NajÊwi´tszà
Maryjà Pannà ku Wieczernikowi, gdzie
Duch Âwi´ty zstàpi∏ na nich (Dz 2), tworzàc w ten sposób pierwszà wspólnot´
chrzeÊcijaƒskà. To samo dzieje si´ z ka˚dym z nas.
Duch Âwi´ty kieruje KoÊcio∏em prowadzàc nas ku pe∏ni: „Jeszcze wiele mam
wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze
znieÊç nie mo˚ecie. Gdy zaÊ przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do ca∏ej
prawdy. Albowiem nie b´dzie On mówi∏
wam od siebie, ale powie to, co s∏yszy,
oraz objawi wam rzeczy przysz∏e. Wszyst-

ko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedzia∏em, ˚e z mojego bierze i wam objawi” (J 16, 12-15).
W koÊciele chrzeÊcijanie biorà udzia∏
w ˚yciu trynitarnym, ˚yjà we wspólnocie, ws∏uchujà si´ w S∏owo Bo˚e, uczestniczà w sakramentach, by staç si´ ludem
odkupionym. „Drogie dzieci! Bóg pragnie uczyniç was Êwi´tymi, dlatego wzywa was przeze mnie do pe∏nego oddania
si´ Mu. Niech Msza Êw. b´dzie dla was
˚yciem. Zrozumcie, ˚e koÊció∏ jest domem Bo˚ym, miejscem, w którym was
gromadz´ i pragn´ pokazaç drog´ do
Boga. Przychod˝cie i módlcie si´! Nie
powinniÊcie patrzeç na innych ani ich
obmawiaç, ale niech wasze ˚ycie b´dzie
Êwiadectwem na drodze Êwi´toÊci. KoÊcio∏y sà godne szacunku i sà poÊwi´cone, poniewa˚ Bóg, który sta∏ si´ cz∏owiekiem, mieszka w nich dzieƒ i noc. Dlatego, dzieci, wierzcie i módlcie si´, by Ojciec pomno˚y∏ w was wiar´, a potem proÊcie o to, co wam potrzebne, Jestem z wami, ciesz´ si´ waszym nawróceniem
i chroni´ was moim matczynym p∏aszczem. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”. Wierni sk∏adajà czeÊç
Bogu i odchodzà z ufnoÊcià powierzywszy si´ Jego dobroci.

Wir ˚ycia Bo˚ego
Lud wychodzi z koÊcio∏a b∏ogos∏awiàc Bogu, b∏ogos∏awiàc wszystkiemu
i wszystkim, powraca do domu i do ˚ycia
codziennego. Podà˚a wcià˚ dalej wewn´trznà drogà, która zmierza ku Bogu.
˙ycie w Bogu nie zna zastanych sytuacji,
jest bowiem wciàgni´te w nieustanny
ruch tworzenia, odkupienia i uÊwi´cenia,
czyli w dzia∏anie Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego. W ruch ten w∏àczajà si´ wszyscy ci, którzy pragnà podà˚aç drogà modlitwy. Gdy cz∏owiek, grupa lub ruch zatrzymuje si´, ogarnia je gnuÊnoÊç, stajà si´
oci´˚a∏e, tracà p∏odnoÊç. Stàd ju˚ tylko
krok ku Êmierci duszy, która dokonuje si´
mimo rytua∏ów i mod∏ów.
Powrót do domu oznacza tak˚e wyruszenie na w∏asnà misj´: „Drogie dzieci! Wzywam was do ca∏kowitego oddania si´ Bogu. Módlcie si´, dzieci, ˚eby
szatan nie trzàs∏ wami jak wiatr ga∏´ziami. Bàd˝cie mocni w Bogu. Pragn´, aby
przez was Êwiat pozna∏ Boga radoÊci,
Swoim ˚yciem dawajcie Êwiadectwo Bo˚ej radoÊci. Nie martwcie si´ i nie l´kajcie. Bóg wam pomo˚e i wska˚e drog´.
Pragn´, byÊcie wszystkich kochali mojà
mi∏oÊcià: dobrych i z∏ych. Tylko w ten

sposób mi∏oÊç b´dzie mog∏a zapanowaç
na Êwiecie...” (25.05.88).
Ten, kto kroczy drogà modlitwy, potrzebuje wcià˚ od nowa wyruszaç
w drog´. Matka Bo˚a bardzo dobrze uj´∏a t´ myÊl w tym samym or´dziu
z 25.05.88: „... Dzieci, nale˚ycie do mnie.
Kocham was i pragn´, byÊcie mnie zawierzyli, abym mog∏a prowadziç was do Boga. Módlcie si´ bez przerwy, aby szatan
nie móg∏ was wykorzystaç. Módlcie si´,
byÊcie mogli poznaç, ˚e jesteÊcie moimi.
B∏ogos∏awi´ was b∏ogos∏awieƒstwem radoÊci. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.

Drugi schemat orientacyjny
Schemat ten odnajdujemy w doÊwiadczeniu grupy modlitewnej prowadzonej
poprzez Jelen´ i Marijan´ Vasilij. Obydwie otrzyma∏y dar mowy wewn´trznej,
za poÊrednictwem którego Matka Bo˚a
przemawia∏a i ukazywa∏a drog´ do Boga
wyjaÊniajàc, jak otworzyç si´ na Ducha
Âwi´tego. Na zakoƒczenie przemówi∏ tak˚e Jezus i ca∏oÊç zamyka∏a si´ w Êcis∏ej
wi´zi z Ojcem. Schemat ten jest identyczny z poprzednim, który widzieliÊmy powy˚ej, ponadto zaÊ zawiera konkretne elementy drogi, jakà przesz∏a grupa podczas
spotkaƒ modlitewnych. Podstawowym
elementem ∏àczàcym obydwa schematy
jest Niepokalana Maryja Panna, która
z matczynà czu∏oÊcià, otwarta na Ducha
Âwi´tego, prowadzi dusze do Jezusa,
aby mog∏y zostaç wyniesione ku Ojcu.
Zasadniczym elementem drogi tej grupy modlitewnej, wskazanym przez Matk´
Bo˚à dwóm dziewczynkom jest celebracja eucharystyczna, zarówno w formie jak
i w dynamice odkupienia, a tak˚e w codziennoÊci zwyk∏ego ˚ycia. Dlatego formie drogi grupy oraz jej dynamice mo˚emy nadaç nazw´ „Eucharystii ˚ywej”,
tym bardziej, ˚e odwo∏uje si´ ona zawsze
do celebracji Eucharystii, b´dàcej ˝ród∏em, wierzcho∏kiem i g∏ównà treÊcià ka˚dej dynamiki duchowej.

Decyzja
Przed przystàpieniem do grupy lub
przed jej za∏o˚eniem nale˚y podjàç decyzj´. Jakà decyzj´? Zdecydowaç si´ na ˚ycie pe∏ne, dojrza∏e, nieskazitelne, które
osiàgnàç mo˚na jedynie w Bogu. Trzeba
zdecydowaç si´ na Êwi´toÊç, inaczej nigdy nie osiàgniemy pe∏ni ˚ycia. Jest ona
powo∏aniem wszystkich chrzeÊcijan (por.
Ekshortacja apostolska „Christifideles laici” Jana Paw∏a II). Bez tej zasadniczej
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decyzji po prostu przy∏àczymy si´ do grupy, do pewnej formy. Brak decyzji sprawia równie˚, ˚e nasza przynale˚noÊç do
grupy, do KoÊcio∏a jest sztuczna i nie dokonujemy post´pów na drodze duchowej.
Jak opowiada Jelena Vasilij, Matka
Bo˚a szuka∏a osób gotowych podà˚yç
drogà ku Bogu, zawierzajàc si´ ca∏kowicie Jej Niepokalanemu Sercu. Da∏a
miesiàc czasu na modlitw´ i rozwa˚enie
tej proÊby. Po up∏ywie terminu nie od razu uformowa∏a grup´, ale ograniczy∏a
si´ do wskazania najwa˚niejszych
spraw, decydujàcych o post´pach chrzeÊcijanina na jego drodze: modlitwy, postu, spowiedzi, Mszy Êw. i ˚ycia w braterstwie. Matka Bo˚a podkreÊli∏a
zw∏aszcza powszechnà mi∏oÊç Boga (∑k
6, 12-38). Z dwóch krótkich or´dzi mo˚na wywnioskowaç, co Matka Bo˚a rozumie poprzez prowadzenie grupy za poÊrednictwem modlitwy: „... Modlitwa
jest rozmowà z Bogiem. Podczas ka˚dej
modlitwy musicie s∏yszeç g∏os Boga. Nie
mo˚ecie ˚yç bez modlitwy. Modlitwa jest
˚yciem” (30.09.84). „... Modlitwa ma
wam dostarczaç wyjaÊnieƒ. Modliç si´
oznacza zaznaç szcz´Êcia. Modlitwa pomaga wam uczyç si´ p∏akaç, rozkwitaç...” (22.11.84).
W innym or´dziu Matka Bo˚a wyjaÊnia
dynamik´ uczestniczenia ludzi w modlitwie, uczestniczenia Boga, Matki Bo˚ej
oraz Êwi´tych. Brak decyzji, brak uczestnictwa i dynamicznej wiernoÊci w drodze
do Boga odbiera moc Bo˚ej mi∏oÊci lub
jà ogranicza. Pe∏na odpowied˝ uczestniczàcego natomiast jednoczy go z Bo˚à
mi∏oÊcià i pozwala Bogu rozwijaç zamys∏,
jaki ˚ywi On wobec niego.
Czytamy w or´dziu: „Czy kiedykolwiek
coÊ ukradliÊcie? Czy wam si´ to zdarzy∏o?
Dr´czy∏o was sumienie, a jednak mno˚yliÊcie usprawiedliwienia i mówiliÊcie sobie:
„Nie. Nie chc´ tego przyznaç!” Jak palà
was grzechy! Jaki ˚ar majà wasze grzechy! Kiedy jeden cz∏owiek zabije drugiego
cz∏owieka, spala si´ w tym grzechu, ale
nie chce si´ ukorzyç. Tak samo ja spalam
si´ w mi∏oÊci, ca∏kowicie spalam si´ w mi∏oÊci. Nikt jednak jej nie chce, nikt, nikt.
Ca∏a spalam si´ w mi∏oÊci, której nikt nie
chce. Dlatego tak p∏on´, poniewa˚ nikt jej
nie chce, cierpi´, poniewa˚ wy równie˚
jej nie chcecie (...) mój p∏omieƒ nie zgaÊnie, dopóki si´ nie nawrócicie. B´d´ si´
tak spalaç, dopóki nie zrozumiecie, ˚e jestem waszà Matkà. Jestem Matkà i b´d´
nià. Poka˚´ wam, ˚e naprawd´ nià jestem...” (22.11.84).

Nie do∏àczam tu innych or´dzi, stanowiàcych cz´Êç drogi grupy. ChrzeÊcijanie
otrzymujà a˚ nadto or´dzi i bod˝ców. Potrzeba natomiast ciàg∏ej decyzji, by wejÊç
w pe∏ny zwiàzek z Bogiem, anga˚ujàc
weƒ wszystkie poziomy duszy i ca∏ej egzystencji. Dopiero na podstawie tej decyzji tak pojedyncza osoba jak i ca∏a grupa
zdo∏a przebyç wszystkie etapy drogi ku
Bogu i osiàgnàç cel.

Serwis Rodzinny
Autostopem
do Ur Chaldejskiego (cd)
Bycie w pojedynk´ w tej przygodzie?
Zwykle podró˚uj´
sam. Czasami tylko
z kimÊ, ale to tylko
przypadkowo. Zdaj´ si´
zawsze na OpatrznoÊç
Bo˚à. Czasami trzeba
mieç cierpliwoÊç i prze˚yç sytuacje wydajàce si´ byç bez wyjÊcia. KtoÊ inny by∏by mo˚e zawiedziony
i narzeka∏by. Radzono mi, abym kogoÊ
zabra∏ dla wi´kszego bezpieczeƒstwa, ale
jakoÊ do tego nie dosz∏o. Ojciec Gwardian
w Warszawie powiedzia∏ ˚artobliwie:
„Kto za tobà nadà˚y?”. Napotkanym po
drodze rozmówcom mówi´, ˚e nie pielgrzymuj´ sam, ale z Anio∏em Stró˚em
i towarzyszy mi zresztà ca∏e Niebo, poniewa˚ nieustannie wzywam je do pomocy.
Jedna ze znajomych osób zakonnych podpowiedzia∏a mi, abym pielgrzymowa∏
trzymajàc za jednà r´k´ Matk´ NajÊwi´tszà, za drugà Êw. Józefa i majàc
Pana Jezusa w sercu.
Jakimi j´zykami si´ Ojciec pos∏ugiwa∏?
To pytanie rzeczywiÊcie cz´sto zadawano mi po powrocie. W zasadzie ˚adnego
obcego j´zyka, nawet wtedy jeszcze w∏oskiego, nie zna∏em. Uczy∏em si´ wczeÊniej niemieckiego, potem troch´ angielskiego. By∏o to niestety 25 i 15 lat wczeÊniej. Nie u˚ywa∏em tych j´zyków, wi´c
pozosta∏y mi w pami´ci nieliczne tylko,
pojedyncze s∏ówka. Na trasie stwierdzi∏em, ˚e najwa˚niejszy j´zyk, to „j´zyk
mi∏oÊci”. JeÊli jest ˚yczliwoÊç, szczera
ch´ç pomocy, to nie ma ˚adnego problemu z porozumieniem si´. Jest jakaÊ wi´˝,
powiedzia∏bym intuicyjna. Gdy znalaz∏em si´ w Bagdadzie, w ca∏kowicie no-

wym, odmiennym, arabskim Êrodowisku
(nie mog∏em nawet rozszyfrowaç arabskich napisów), szuka∏em Êwiat∏a w PiÊmie Âwi´tym. W jakim miejscu otworzy∏em t´ Ksi´g´? OczywiÊcie wzrok mój
pad∏ na poczàtek drugiego rozdzia∏u
z Dziejów Apostolskich, gdzie jest mowa
o zes∏aniu Ducha Âwi´tego i darze mówienia obcymi j´zykami. Nieprawdopodobne! Tak, jakby Pan Bóg chcia∏ powiedzieç, ˚e jeÊli b´dzie to konieczne, to
otrzymam nawet ten dar. To mnie bardzo
uspokoi∏o.
Przechodzi∏ Ojciec przez ró˚ne kraje.
Które z nich wywar∏y na Ojcu najwi´ksze
wra˚enie?
W ka˚dym kraju by∏a konieczna mobilizacja duchowa. Ka˚dy kraj ma swojà specyfik´. Dla mnie jednak nowoÊcià
by∏o przemierzanie przez kraje muzu∏maƒskie. Pierwszym krajem tego typu
by∏a Turcja. Tam spotka∏em si´ z wielkà
˚yczliwoÊcià i kulturà, mimo, ˚e by∏em
w habicie. Wiadomo, ˚e papie˚ Jan
XXIII jeszcze jako tamtejszy nuncjusz,
podpisa∏ umow´ z rzàdem o nie noszeniu
stroju duchownego poza placówkami koÊcielnymi, w zamian za zgod´ w∏adz na
Êwi´towanie niedzieli przez chrzeÊcijan.
Dowiedzia∏em si´ o tym od jednego ze
wspó∏braci w Warszawie. Zwróci∏em si´
wi´c o wyjaÊnienia do Ambasadora Turcji. On majàc raczej na uwadze moje bezpieczeƒstwo zapewni∏, ˚e w okolicach
Istambu∏u i Ankary nic mi si´ na pewno
nie stanie. W Istambule (mamy tam
klasztor), wspó∏brat zwróci∏ mi na to
uwag´. Przez grzecznoÊç zdejmowa∏em
wi´c habit kiedy wychodzi∏em na zewnàtrz, a tak˚e wtedy, kiedy wyje˚d˚a∏em na tras´ wylotowà, by zmierzaç dalej.
Czeka∏em wtedy 20-30 minut. Nikt si´
nie zatrzymywa∏, wi´c nie pozosta∏o mi
nic innego, jak tylko w∏o˚yç habit. Nie
zdà˚y∏em uporzàdkowaç torby, a samochód ju˚ sta∏. Jecha∏o nim dwóch m∏odzieƒców. Nie mogli mnie podwie˝ç daleko, ale w takie miejsce, zaraz za cieÊninà Bosfor, w cz´Êci azjatyckiej, z którego
ju˚ ∏atwo mog∏em pojechaç dalej. Tak˚e
w innych krajach muzu∏maƒskich: Syrii,
Iraku i Jordanii odnoszono si´ do mnie jako osoby duchownej z szacunkiem. Nawet podczas przejazdu z Bagdadu do
Ammanu musia∏em rozdaç wszystkim jadàcym medaliki Niepokalanej, po tym
jak uczyni∏em to wobec najbli˚szych towarzyszy podró˚y, gdy˚ mnie o to usilnie
prosili równie˚ pozostali jadàcy.
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W jakim sensie Ojca wiara zosta∏a
oczyszczona, wzros∏a?
Do odwa˚nego podró˚owania w taki
w∏aÊnie sposób wzrasta∏em stopniowo.
Pewne zwyci´stwa zach´ca∏y mnie do
kolejnego kroku. Do powrotu z Medziugorja podró˚ za granicà by∏a czymÊ nieznanym, niepewnym. Po tym szcz´Êliwym powrocie, postanowi∏em zwi´kszyç stopieƒ trudnoÊci w Polsce. Wychodzi∏em np. o godz. 22.00 na tras´ i, prawie spod Lublina, dociera∏em do Warszawy o 2.00 w nocy.
Jeszcze przed wyjazdem na pielgrzymk´ do Ur, zrozumia∏em i przyjà∏em jako
zasad´ to, ˚e nie mog´ baç si´ sytuacji
bardzo trudnych, bez wyjÊcia. Przecie˚
im trudniejsza sytuacja, tym bardziej Pan
Bóg mo˚e zadzia∏aç. Tego zwyci´stwa
nie b´d´ móg∏ sobie przypisaç karmiàc
tym w∏asnà pych´, bo to b´dzie dla mnie
ewidentna Jego ∏aska. Nawet by∏em gotów, gdyby nie by∏o mo˚liwoÊci innego
przemieszczenia si´, jak Piotr chodziç po
wodzie. Zresztà, gdy wróci∏em z Chorwacji, to wspó∏bracia mówili o Ameryce, zadajàc jednak pytanie: „Ale jak pokonasz
ocean?”. Odpowiada∏em, ˚e zatrzymam
jakiÊ okr´t, albo z wiarà b´d´ kroczy∏ po
wodzie. Przyjà∏em w∏aÊnie takà postaw´.
Trudy pozwoli∏y wierze wzrosnàç, tym
bardziej, ˚e przyÊwieca∏a mi postawa
Abrahama, który przecie˚ jest dla nas
ojcem w wierze. Uwierzy∏ w rzeczy trudne i po ludzku niemo˚liwe do spe∏nienia.
Kiedy po zakoƒczeniu tej pielgrzymki,
tak˚e autostopem dojecha∏em do Asy˚u,
znalaz∏em si´ na nowo w warunkach,
w których wszystko jest uporzàdkowane
i pewne, to wtedy prze˚ycia z pielgrzymki autostopowej wydawa∏y mi si´ snem.
Po prostu traktuj´ prze˚ywanie takich
przeró˚nych sytuacji jako okazje do
oczyszczenia si´ z formalizmu, przyzwyczajeƒ i rutyny. W Polsce mia∏em potrzeb´ takiego çwiczenia co jakiÊ czas, poddania si´ prowadzeniu przez Ducha
Âwi´tego, aby utrzymaç w sobie ufnoÊç
i oczyÊciç ducha ze skostnienia. Uporzàdkowane ˚ycie jest potrzebne, ˚eby mo˚na
by∏o wiele zrobiç, ale cz´sto grozi to uwiciem sobie gniazdka i sprowadzeniem doskona∏oÊci do wype∏nienia tego czy owego. Mrozi to szaleƒstwo, a niestety, bez tego szaleƒstwa nie osiàgnie si´ Êwi´toÊci.
Przypomina mi si´ postawa Êw. Ojca
Maksymiliana Kolbe, który jadàc na Daleki Wschód nie mia∏ Êcis∏ych planów
dzia∏ania. By∏ prowadzony. Nawet myÊla∏
o Bliskim Wschodzie, ale zosta∏ poprowa-

dzony dalej i za∏o˚y∏ ostatecznie, wbrew
wszelkim kalkulacjom, klasztor w Japonii, w Nagasaki, w takim fortunnym miejscu, ˚e nie zosta∏ zniszczony nawet przez
wybuch bomby atomowej.
Komu móg∏by Ojciec zaleciç podobnà
pielgrzymk´?
Niektórzy powo∏ani sà do tego szczególnego zawierzenia Panu Bogu, aby tu
na ziemi byç wzorem dla innych. Polecam
wi´c to duchownym, zakonnikom,
a szczególnie moim wspó∏braciom – franciszkanom, poniewa˚ Êw. Franciszek tak
przemierza∏ Êwiat. Âw. Ignacy Loyola tak˚e pielgrzymowa∏ do Ziemi Âwi´tej bez
zabezpieczenia. W czasie poprzedzajàcym to moje pielgrzymowanie czyta∏em
o Êw. Antonim M. Clarecie, który z Hiszpanii zmierza∏ do Rzymu w okresie trudnym, bo w czasie trwajàcej wtedy wojny
domowej. Z jednà chusteczkà i bez Êrodków. Czekajàc na okr´t w Marsylii otrzyma∏ pomoc od anio∏a. Na okr´cie ktoÊ da∏
mu pieniàdze, które prawie w ca∏oÊci rozda∏ potrzebujàcym, czym wywar∏ ogromne wra˚enie na ofiarodawcy. Takie post´powanie Âwi´tych jest wyrazem ich
totalnego zawierzenia Panu Bogu.
Te sytuacje pozwalajà, jak ju˚ wspomnia∏em, na oczyszczenie si´ z rutyny
i zaw´˚onego, ludzkiego spojrzenia, opierania si´ na swoich tylko mo˚liwoÊciach.
W czasie przejazdów sà sytuacje bez wyjÊcia i wtedy cz∏owiek jest niejako „zmuszony” zaufaç Bogu. WczeÊniej mobilizowa∏em si´ do odwagi w sytuacjach
trudnych przypominajàc sobie opisy z Pisma Âwi´tego, o proroku Danielu czy diakonie Filipie. Mia∏em przed oczyma te
epizody biblijne. To co mówi´ mo˚e wydawaç si´ zbyt pi´kne, proste, ∏atwe, aby
by∏o prawdziwe, lecz dziÊ w dobie sekularyzacji, cz∏owiek ma spojrzenie zbyt ograniczone. Wierz´, ˚e w Marsylii Êw. Antoniemu M. Claret pomaga∏ anio∏. JesteÊmy
obok Grobu Âwi´tego, przy którym Maria
Magdalena zobaczy∏a anio∏ów. Dla
wspó∏czesnego cz∏owieka takie spojrzenie
i wiara wydaje si´ czymÊ naiwnym i bajkà, i nawet sami „wierzàcy” nie ˚yjà autentycznie wiarà. JeÊli jest jednak prawdziwe zawierzenie, to Bóg mo˚e dzia∏aç
i dokonuje cudu. Pan Jezus powiedzia∏
Êw. siostrze Faustynie: „Tyle otrzymasz,
na ile zaufasz” (Dzienniczek). A w Ewangelii s∏yszymy Jego s∏owa: „GdybyÊcie
mieli wiar´ jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyÊcie tej morwie: „Wyrwij si´ z korzeniem i przesad˝ si´ w morze!”, a by∏a-

by wam pos∏uszna” (∑k 17,6). I dalej, to
Jego zatroskanie: „Czy jednak Syn Cz∏owieczy znajdzie wiar´ na ziemi, gdy przyjdzie?” (∑k 18,8b). Nie chodzi tu tylko o to
przyjÊcie na koƒcu czasów. Czy znajdzie
tak˚e wiar´ – i jakà wiar´ – w nas, gdy
przyjdzie w chwili naszej Êmierci?
Jestem pod wra˚eniem przeczytanej
ostatnio ksià˚ki o Miriam Baouardy
(1846-1878), Palestyƒce, w zakonie karmelitaƒskim noszàcej imi´ siostry Marii
od Jezusa Ukrzy˚owanego, bardziej znanej jednak jako „Ma∏a Arabka”, wielkiej
mistyczce, za∏o˚ycielce Karmelów
w Mangalore (Indie), Betlejem i Nazarecie, beatyfikowanej 13 listopada 1983 roku przez papie˚a Jana Paw∏a II. Historia
jej ˚ycia potwierdza to, o czym mówi´.
Cytowany w tej ksià˚ce kardyna∏ Sevin
stwierdzi∏: „By przeciwstawiç naszemu
zlaicyzowanemu ˚yciu, ˚ycie prawdziwie
nadprzyrodzone, o jakim nie s∏ysza∏y nawet pustynie [a przecie˚ Bóg jeden wie,
ile „szaleƒców Bo˚ych” znajà pustynie
Judei – dop. autora ksià˚ki], siostra Maria od Jezusa Ukrzy˚owanego jest i pozostaje czymÊ niezwyk∏ym w anna∏ach Êwi´toÊci chrzeÊcijaƒskiej”. Nie ma co si´ dziwiç, gdy dowiadujemy si´ mi´dzy innymi, ˚e jako 13-letnia dziewczynka, z powodu odwa˚nej obrony swojej wiary,
majàca podci´te gard∏o, ju˚ martwa, doznaje cudownego ratunku od samej Matki NajÊwi´tszej (!), która zszywa Êmiertelnà ran´ i opiekuje si´ nià w grocie
w Aleksandrii, a˚ do chwili ca∏kowitego
wyzdrowienia. Polecam koniecznie przeczytaç t´ ksià˚k´! (Amédée Brunot SCJ,
Miriam Ma∏a Arabka, wyd. Exter,
Gdaƒsk 1995. ul. Szafarnia 10, 80-755
Gdaƒsk, tel/fax 31-38-39).
Wracajàc znowu do g∏ównego wàtku,
musz´ powiedzieç, ˚e kiedy wczeÊniej
przedstawia∏em t´ mojà postaw´ i sposób
podró˚owania znajomym, pewna osoba
by∏a zgorszona. Przecie˚ podejmuj´ wielkie ryzyko, a ju˚ ˚ycie stwarza pewne
trudnoÊci, niebezpieczeƒstwa, to po co
jeszcze je mno˚yç? W moim przypadku,
sadz´, nie jest to brawura, ale ma to podstawy nadprzyrodzone i jak do tej pory
nic mi si´ nie sta∏o. Czuj´ b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e i byç mo˚e Pan Bóg wybiera
dla ka˚dego najodpowiedniejszà drog´,
to co s∏u˚y jego rozwojowi, a – na pewno
– dzia∏a w naszym ˚yciu na miar´ naszego zawierzenia.
Zrozumia∏em tak˚e, ˚e cz∏owiek
wspó∏czesny jest bardzo sparali˚owany
l´kiem. O wszystko: zdrowie, ˚ycie, ka-
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rier´, jutrzejszy dzieƒ, przysz∏oÊç swojà
i Êwiata. Ciàgle oglàdamy w telewizji
wypadki, katastrofy, s∏yszymy informacje o kradzie˚ach, napadach, zabójstwach, wojnach, nowych nieuleczalnych
chorobach, kataklizmach, nasilajàcym si´
terroryzmie, itd. Jak gdyby dziennikarze
przeÊcigali si´ w poszukiwaniu i przekazywaniu sensacji. I mamy niestety taki
czarny, jednostronny obraz sytuacji
w Êwiecie. OczywiÊcie, nie jest ona najlepsza, ale poprzez takie jednostronne naÊwietlanie rzeczywistoÊci, bez wskazywania na dobro, cz∏owiek staje si´ przyt∏oczony nadmiarem tego z∏a i bezradny.
Czy jednak chrzeÊcijanin ma podstawy,
˚eby si´ baç? Âw. Jan Ewangelista pisze:
„W mi∏oÊci nie ma l´ku, lecz doskona∏a
mi∏oÊç usuwa l´k” (1J 4,18a), oraz „Bóg
jest mi∏oÊcià” (1J 4,16b). Czyli, jak nie
ma mi∏oÊci, tego zjednoczenia z Panem
Bogiem, który jest Mi∏oÊcià, to rzeczywiÊcie pozostaje tylko l´k i rozpacz.
Matka Bo˚a w swoich or´dziach medziugorskich mówi, ˚e modlitwà i postem mo˚emy nie tylko zapobiec wojnom, ale nawet zawiesiç prawa natury. Ja
znajomym mówi´, ˚e nie ten rzàdzi
Êwiatem kto ma w∏adz´, pieniàdze, spryt,
tytu∏y czy broƒ, ale ten kto bardziej kocha, bardziej wierzy, bardziej ufa, bardziej cierpi, wi´cej si´ modli i s∏u˚y.
Tak, wokó∏ modlàcego si´ z wiarà, naprawd´ Êwiat si´ kr´ci!
Ten „trening” w wierze, ufnoÊci, to
dla mnie nie „sztuka dla sztuki”, ale ma
on s∏u˚yç wzrostowi ˚ycia duchowego,
ma kszta∏towaç ca∏e moje ˚ycie zakonne
i wp∏ywaç na pos∏ug´ duszpasterskà.
Zresztà, nie sztuka g∏osiç samà tylko
teori´, ale sztukà i koniecznoÊcià jest
byç Êwiadkiem.
W proÊbie o wydanie wizy, skierowanej do Ambasady Iraku w Warszawie zaznaczy∏em, ˚e zamierzam – kierujàc si´
postawà Abrahama – pielgrzymowaç bez
˚adnego zabezpieczenia finansowego,
zdajàc si´ tylko na OpatrznoÊç Bo˚à. Doda∏em, ˚e nie czyni´ tego absolutnie
z powodu jakichkolwiek trudnoÊci finansowych (dobrodzieje na pewno by si´
znale˝li), czy oszcz´dnoÊci, ale jako kap∏an, zakonnik, a tym bardziej franciszkanin uwa˚am, ˚e powinienem tak post´powaç, zgodnie ze swoim franciszkaƒskim charyzmatem. DoÊwiadczam bowiem, ˚e gdy staram si´ s∏u˚yç wiernym
ochotnie, bezinteresownie (bezinteresownoÊç to jeden z kszta∏tów mi∏oÊci),
sam Pan Bóg, w przeró˚ny sposób, trosz-

czy si´ ju˚ o to, aby mi nic z tych koniecznych do ˚ycia (a nawet niekoniecznych!), rzeczy nie brakowa∏o. Dochodzi
nawet do tego, ˚e trzeba roztropnie korzystaç z tych ja∏mu˚n, tak jak to zaleca∏
Êw. Klarze nasz zakonodawca Êw. Franciszek (zobacz: „Zach´ta do Ubogich
Paƒ w klasztorze Âwi´tego Damiana”),
otrzymuje si´ je rzeczywiÊcie szczodrobliwie, ponad miar´.
(cdn)

˙yç w sercu
Królowej Pokoju (cd)
Przesz∏am rekolekcje ignacjaƒskie na
wyra˝ne Êwiat∏o Ducha Âwi´tego.
W czasie ich trwania Pan ukaza∏ mi korzeƒ z∏a. Mia∏am 4 latka kiedy przestraszy∏am si´ ojca, który pi∏, a matka ba∏a si´
go, gdy˚ potrafi∏ jà pobiç. Wydobycie tego˚ wydarzenia rozpocz´∏o proces uzdrowienia mojej pami´ci. B´dàc na forum
charyzmatycznym u oo. Jezuitów w ∑odzi prowadzonym przez o. Roberta De
Grandisa zosta∏a odczytana modlitwa
przebaczenia. Po jej zakoƒczeniu us∏ysza∏am s∏owa: „módl si´ za ludzi z cmentarza”. I natychmiast odpowiedzia∏am: „po
co, przecie˚ im nic z∏ego nie zrobi∏am”.
Po powrocie do domu ta myÊl wraca∏a. Podj´∏am wi´c modlitw´ trwajàcà
przez 30 dni. Spisywa∏am osoby, które
Pan mi ukazywa∏, a z którymi ∏àczy∏y
mnie bolesne doÊwiadczenia. „Ludzie
z cmentarza” byli tylko szczytem góry lodowej. I tak przekroczy∏am setk´. Wszystkich oddawa∏am w modlitwie Mi∏osiernemu Ojcu. Zrozumia∏am, ˚e za ludzi, którzy
nas krzywdzà nale˚y si´ modliç. Modlitwa
jest potrzebna im i nam, gdy˚ chroni nasze serce i ÊwiadomoÊç przed bólem a im
wyprasza ∏ask´ nawrócenia. To jest ewangeliczna mi∏oÊç nieprzyjació∏. Kiedy
zmar∏a moja matka – zgodna osoba i bardzo utrudzona ˚yciem – pochowaliÊmy jà
zgodnie ze wskazaniem ks. proboszcza.
W tydzieƒ po pogrzebie, w∏aÊciciele sàsiadujàcej mogi∏y uczynili nam awantur´, ˚e
wkopaliÊmy si´ w ich miejsce. Zachowanie ich by∏o naganne. Proboszcz odsy∏a∏
nas do ówczesnej milicji a milicja do proboszcza. W tydzieƒ po pogrzebie w ciemnoÊci nocy (jak z∏oczyƒcy) przenieÊliÊmy
wi´c trumn´ w inne miejsce. 22 lata po
tym wydarzeniu, tu˚ przed Êmiercià ludzie
ci oddali swojà ziemi´ na cmentarz parafialny w swojej wiosce, gdzie powsta∏a
nowa parafia.
I tak Pan w swoim mi∏osierdziu pozwoli∏ mi rozliczyç si´ z przesz∏oÊcià.

Zosta∏y jeszcze ciernie w sercu, którymi
Bóg zajà∏ si´ na rekolekcjach u ojca Jozo.
Wyp∏aka∏am tam ca∏y nagromadzony ból.
S∏owami ojca Jozo uÊwiadomi∏ mi, ˚e serce kamienne (którego ba∏am si´ najbardziej) podobnie jak serce cierniste, nie
mo˚e byç mieszkaniem dla Boga, gdy˚
jedno jest twarde a drugie zag∏uszone
cierniami. I natychmiast poprosi∏am Pana,
aby przyszed∏ do mojego serca, do takiego jakie jest i aby je przemieni∏. Narodzi∏
si´ w Betlejem, które by∏o stajnià, to tym
bardziej chce narodziç si´ w sercu ludzkim, aby go przemieniç. Ja sama nie mog´ nic uczyniç, ale On mo˚e wszystko.
W nocy o godzinie trzeciej zosta∏am obudzona. Moje cia∏o nic nie wa˚y∏o, by∏am
lekkim piórkiem. Tak trwa∏am ok. 20 minut. To by∏ raj. Wewnàtrz serca zamieszka∏ Pan, wszystkie ciernie znik∏y i min´∏a
choroba wieƒcowa.
Obecnie powróci∏am z rekolekcji z o.
Tomislavem Vlasiciem. Te rekolekcje by∏y uwieƒczeniem dotychczasowej drogi.
Ofiarowanie swojej Êmierci, ˚ycia i duszy Bogu w Trójcy Jedynemu to dzie∏o
zrodzenia si´ w Niepokalanym Sercu
Maryi. Sk∏adam dzi´kczynienie Bogu
w Trójcy Jedynemu i naszej Matce Królowej Pokoju za zrodzenie we mnie nowego
cz∏owieka! Dzi´kuj´ za kap∏anów, których spotykam na tej drodze. Dzi´kuj´ za
ojca Edmunda z Lichenia.
Irena

Rekolekcje w Sercu Jezusa
WyruszyliÊmy w Êwi´to Matki KoÊcio∏a, w dzieƒ po Zes∏aniu Ducha Âwi´tego po Mszy Êw. prze˚ytej w sanktuarium Mi∏osierdzia Bo˚ego w ∑agiewnikach – z pewnoÊcià to wszystko to nie
przypadek. Autokar pe∏en dusz, a ka˚da
z innym baga˚em ˚yciowym – jedne pe∏ne próÊb, inne chcàce dzi´kowaç, lecz najwi´cej tych, które niosà Maryi i radoÊci
i smutki. Jedno jest pewne – wszyscy jedziemy do Medziugorja na zaproszenie
Królowej Pokoju. To Ona – Matka – wzywa nas do Siebie. Wraz z nami – barankami Bo˚ymi jest dwóch duszpasterzy: ojcowie: Edmund i Ireneusz.
Tradycyjnie Ewa zaprosi∏a wszystkich
do krótkiego przedstawienia swojej „cielesnej pow∏oki”. I ju˚ po chwili nie ma
mi´dzy nami pani i pana, tylko sami bracia
i siostry, dzi´ki czemu stajemy si´ sobie
bli˚si i stopniowo tworzymy coraz to bardziej zgranà rodzin´. Zaledwie garstka,
a dok∏adnie czworo z nas, jedzie po raz
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pierwszy. Wi´kszoÊç jedzie po raz kolejny, przewa˚nie 6-ty, 8-my, niektórzy 12-ty
i wi´cej. Sà te˚ i tacy, którzy ˚artobliwie
mówià, ˚e w tym roku po raz pierwszy.
Dla mnie by∏ to trzeci wyjazd. Jecha∏em
razem z mojà ˚onà Joannà – jadàcà pierwszy raz a wraz z nià nasze jeszcze nienarodzone dziecko tak, wi´c by∏o nas troje.
W domu zosta∏a nasza prawie czteroletnia
córeczka Zuzia. Pe∏ni obaw, niepokoju
oddaliÊmy si´ Matce Bo˚ej.
Nasze rekolekcje rozpoczynajà si´
ju˚ w drodze. Musimy si´ przygotowaç –
otworzyç nasze serca cz´sto zamkni´te
i zachwaszczone, niepiel´gnowane w czasie gonitwy dnia codziennego. Nasze serca sà jak ogrody, w których by zasiaç najpierw trzeba przygotowaç pod∏o˚e.
A siewcà b´dzie Maryja, Jej narz´dziem
zaÊ ojciec Tomislav Vlasiç.
Maryja zasieje w nas s∏owo Bo˚e, a naszym zadaniem b´dzie piel´gnacja tak,
by wydaç plon stokrotny. Ojciec Edmund, od pewnego czasu pe∏niàcy pos∏ug´ egzorcysty, uczy nas jak walczyç
z szatanem. Ukazuje nam Êcie˚ki, którymi ten zbuntowany anio∏ kroczy, by trafiç do naszych dusz i namówiç je na
wspólnà w´drówk´, która prowadzi jedynie do zag∏ady. Ojciec Ireneusz – misjonarz z Wybrze˚a KoÊci S∏oniowej –
daje temu praktyczne przyk∏ady.
Wielu z nas zastanawia si´, jakie
„struny” poruszy w nas ojciec Vlasiç.
Ci, którzy mieli to ogromne szcz´Êcie
prze˚ywaç rekolekcje z o. Slavko Barbariciem mówià, ˚e by∏ uosobieniem
Chrystusa. Natomiast o. Jozo Zovko –
surowy jak Bóg Ojciec. Pada∏o pytanie:
jaki jest ojciec Vlasiç? Nikt nie potrafi∏
odpowiedzieç.
DojechaliÊmy na miejsce we wtorek.
Od razu poszliÊmy do figury Matki Bo˚ej
przed koÊcio∏em by si´ przywitaç z Maryjà. Jej twarz by∏a rozpromieniona, przepe∏niona radoÊcià. Nast´pnie podeszliÊmy
do rze˝by Chrystusa Zmartwychwsta∏ego
odlanego z bràzu. Mimo, ˚e sp´dziliÊmy
ponad dwadzieÊcia cztery godziny w autokarze, po krótkim odpr´˚eniu wszyscy
z radoÊcià i uÊmiechem w´drujà tam,
gdzie ich serce prowadzi. Po wieczornej
Mszy Êw. czas zupe∏nie wolny, nikt z nikim nie umawia si´ na wspólne wyjÊcie.
Jutro raniutko mamy iÊç na Podbrdo. Wydawa∏oby si´, ˚e wszyscy od razu udamy
si´ na spoczynek. Tymczasem stopniowo,
w ma∏ych grupkach, wszyscy dochodzimy i gromadzimy si´ pod Niebieskim
Krzy˚em. Nie by∏o mnie tam prawie pi´ç

lat. Miejsce to zmieni∏o si´ w du˚ym stopniu. Zosta∏o bardziej przystosowane do
gromadzenia si´ du˚ej iloÊci pielgrzymów. OsobiÊcie wola∏em poprzedni stan
– bardziej dziki i wyciszony, idealny do
g∏´bokiego skupienia i modlitwy sercem.
Niebieski Krzy˚ to miejsce dla mnie
szczególne. Miejsce, w którym Maryja
objawi∏a mi si´ i mówi∏a o mi∏oÊci i pokorze (by∏o to w 1998r).
W Êrod´ byliÊmy na konferencji
u o. Jozo Zovko w Szirokim Brjiegu,
który grzmia∏ z ambony, o komercji turystyczno-hotelowej, która szerzy si´ coraz
bardziej w Medziugorju i jest wielkim zagro˚eniem niszczàcym duchowoÊç tego
Sanktuarium Pokoju. Mówi∏ te˚, ˚e ucztowanie (gotowanie) w dni, w które powinniÊmy poÊciç to kroczenie drogami szatana, który sieje z∏o i zatruwa nasze serca,
byÊmy nie odnale˝li S∏ów Maryi.
Wieczorem podczas Mszy Êw. rozpoczà∏ si´ drugi etap naszych rekolekcji. Ojciec Vlasiç przedstawi∏ nam plan naszych
spotkaƒ. Wszystkie odbywa∏y si´ na miejscu, w domu rekolekcyjnym „Kralica Mira”. Obiekt ten jest zbudowany w kszta∏cie krzy˚a, a otoczenie (trawniki, kwietniki, winnica, amfiteatr) widziane z lotu ptaka, tworzy obraz Maryi z Dzieciàtkiem
na r´ku. Wi´kszoÊç naszych nauk i rozwa˚aƒ – ofiarowanie si´ Bogu przez Maryj´ – odbywa∏o si´ w kaplicy, która patrzàc na obraz ca∏oÊci – mieÊci si´ w Sercu Jezusa. Od tej chwili Maryja, pos∏ugujàc si´ Ojcem Tomislavem, otwiera∏a
stopniowo nasze dusze i serca tak, by podda∏y si´ dzia∏aniu Ducha Âwi´tego, a tym
samym po∏àczy∏y si´ z Chrystusem – Barankiem Ofiarnym. W koƒcu cali, od stóp
do g∏ów, w amfiteatrze przy o∏tarzu Baranka, przy pe∏ni ksi´˚yca i niebie us∏anym gwiazdami, wraz ze swoimi problemami i radoÊciami, modlitwami i grzechami ofiarowaliÊmy si´ Bogu w Trójcy
Jedynemu. Wyra˝nie odczuwaliÊmy
obecnoÊç Ducha Âwi´tego, który wype∏ni∏
nasze umys∏y i z∏àczy∏ nasze dusze
z Chrystusem. Teraz otrzymaliÊmy odpowiedzi na wiele nurtujàcych nas pytaƒ.
MyÊl´, i˚ wszyscy uczestnicy tych rekolekcji zgodzà si´ ze mnà, ˚e dog∏´bnie zosta∏y przemienione nasze serca.
Mówi si´, ˚e kobieta ci´˚arna po urodzeniu dziecka jest sama jak nowonarodzone dzieci´, ˚e jej organizm jest odnowiony. I my teraz wype∏nieni Duchem
Âwi´tym jesteÊmy jak niemowl´ta pe∏ni
mi∏oÊci i radoÊci, otwarci na dzia∏anie
w nas Pana Boga. Teraz przed nami ci´˚-

ka praca, by nie zmarnowaç trudu Matki
Bo˚ej, która nas od nowa rozkocha∏a
w Sobie i w Chrystusie. Nasze rekolekcje
zakoƒczy∏y si´ w Âwi´to Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Widaç, ˚e od poczàtku do
koƒca ten wyjazd by∏ skrupulatnym
planem Bo˚ym.
Marek

ECHO Echa
Pozdrawiam serdecznie ca∏y Wasz Zespó∏. Niech spocznie na Was szczególne
b∏ogos∏awieƒstwo Matki Bo˚ej.
Otrzymuj´ Echo od niedawna, a „musz´” Wam donieÊç, ˚e porusza mnie do
g∏´bi i nie pozwala milczeç. MyÊl´, ˚e to
∑aska i tak to traktuj´. Jestem od trzech lat
cz∏onkiem „Wspólnoty Mi∏oÊci Ukrzy˚owanej” w naszym mieÊcie, o duchowoÊci
ignacjaƒskiej prowadzona przez oÊrodek
∏ódzki, korzystajàca równie˚ ze wspania∏ych kursów w Stryszawie. Pisz´ to nie dla
mojej „pustej” chwa∏y, ale dla waszej
wiadomoÊci, dla dodania otuchy i wiary,
˚e to co robicie jest g∏oszeniem Or´dzia
naszej Matki, i jest to Jej dzia∏anie. Poruszony styczniowym numerem odbi∏em go
trzydzieÊci razy i rozda∏em. Lutowy odbi∏em czterdzieÊci razy i zabrak∏o mi. Bardzo si´ ciesz´, ˚e innych te˚ tak dotyka ta
∏aska. Bardzo wiele mówi si´ u nas o postach dwa razy w tygodniu, oraz o „siódemkowej” koronce. Ciesz´ si´, ˚e mog´
byç skromnym narz´dziem. A myÊl´ tak
dlatego, ˚e pieniàdze na te odbitki to na
pewno dzie∏o Matki Bo˚ej. Uwa˚am, ˚e
równie˚ Jej dzie∏em w rozpowszechnianie
„Echa” jest osobisty wk∏ad mojej znajomej z pracy i jej m´˚a, który ma zak∏ad
poligraficzny, który od ceny odbitek odlicza „rabat serca”. Nie b´d´ si´ nad tym
rozwodzi∏, ale gdy tylko poprosi∏em o pieniàdze, to w kilka godzin, niemal w cudowny sposób, mia∏em je i to tyle, ˚e starczy na kilka nast´pnych miesi´cy. Dzi´kujmy ca∏emu Niebu.
Stanis∏aw Zimny
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IV Dzieƒ Pielgrzyma
Medziugorskiego
W tym roku, podobnie jak w latach ubieg∏ych, 12 lipca b´dziemy Êwi´towaç „Dzieƒ
Pielgrzyma Medziugorskiego” w sanktuarium Matki Bo˚ej Bolesnej w Oborach. Kto
prze˚y∏ taki dzieƒ w tym w∏aÊnie cudownym
i cichym miejscu, na pewno zapragnie
uczestniczyç w nim ponownie. Dla tych, którzy wybiorà si´ po raz pierwszy, publikujemy krótkà informacj´ o dziejach i charyzmacie tego sanktuarium. Zastanówmy si´ jednak, dlaczego pielgrzymujemy?
Pielgrzymowanie, pradawna forma ˚ycia
religijnego, w ostatnich dziesi´cioleciach na
nowo si´ upowszechni∏a i odrodzi∏a. ¸le by∏oby, gdyby pielgrzymowanie zbytnio
upodobni∏o si´ do turystyki. Sens jego i cel
jest znacznie powa˚niejszy. Na pewien czas
porzucamy wszystko, zostawiamy swoje codzienne sprawy by szukaç Boga. Czy˚by
On nie by∏ blisko nas i to zawsze? OczywiÊcie, ˚e jest ale my nie potrafimy w naszej
codziennoÊci byç tak bardzo blisko z Nim
jak tego pragn´libyÊmy, dopóki nie uczynimy wysi∏ku oderwania si´ od otoczenia i od
nas samych, w nadziei, ˚e On nam pomo˚e
w prze˚yciu prawdziwego spotkania. Dobrym miejscem na takie spotkanie sà sanktuaria maryjne, gdzie Matka Bo˚a czeka na
wszystkich, by serca, myÊli i nadzieje nasze
skierowaç ku Jezusowi. W ka˚dym z miejsc,
gdzie Maryja da∏a si´ poznaç ludziom jako
PoÊredniczka, Or´downiczka i Królowa
przygotowuje i dziÊ swoim dzieciom szczególne dary. ChcielibyÊmy wracaç do miejsc,
w których doznaliÊmy ukojenia, obdarowania i wzrostu naszej wiary. Je˚eli nie mo˚emy zawsze wracaç tam fizycznie, pragniemy
wracaç duchowo. Temu s∏u˚à wszelkie
wi´ksze i mniejsze spotkania medziugorskie. Dobrze jest prze˚yç taki dzieƒ w gronie
tych, z którymi zwiàzani jesteÊmy nie tylko
wspomnieniami ale tak˚e pe∏nym i ∏atwym
porozumieniem, co do zasadniczego celu
wyruszenia w drog´.
Sanktuarium Matki Bo˚ej Bolesnej –
Obory – Ziemia Dobrzyƒska
Tym wszystkim, którzy nie znajà krajobrazu Ziemi Dobrzyƒskiej, mo˚e ona kojarzyç
si´ jedynie z XIII-sto wiecznà historià Polski
i oczywiÊcie z Krzy˚akami, w których w∏adaniu Ziemia Dobrzyƒska pozostawa∏a od 1235
do 1411 roku. Na stwierdzeniu powy˚szych
faktów koƒczy si´ popularna wiedza na temat
tych terenów. Poni˚ej przedstawiamy informacje o powstaniu klasztoru w Oborach.
W samym centrum prastarej Ziemi Dobrzyƒskiej osadowiony jest kompleks archi-

tektoniczno–sakralny: KoÊció∏ i Klasztor
Ojców Karmelitów Trzewiczkowych
w Oborach. Akt erekcyjny, który zapoczàtkowa∏ budow´ koÊcio∏a klasztornego
nosi dat´ 1605. Wtedy to ∑ukasz z Murzynowa Rudzowski, dziedzic na Oborach, zobowiàza∏ si´ wznieÊç koÊció∏ jak zapisano:
„aby w nim osiedlili si´ i s∏u˚b´ Bo˚à wiecznymi czasy sprawowali ksi´˚a Karmelici”.
Zakonnicy przybyli tu z Bydgoszczy, a fundator Rudzowski przekaza∏ im po∏ow´
swych dóbr: lasy, ogrody, drogi, budynki.
Âmierç ofiarodawcy prawie zbieg∏a si´
w czasie z ogromnym po˚arem, w którym
sp∏on´∏a skromna pierwotna budowla. Wtedy to wykaza∏a si´ ogromnym sercem ˚ona
fundatora, która wzi´∏a zakonników w opiek´ i ofiarowa∏a im swojà po∏ow´ dóbr oborskich. W kilka lat po Êmierci fundatorki zakonnicy rozpocz´li budow´ obecnego murowanego koÊcio∏a. By∏ to rok 1627. Dzisiejszy wyglàd klasztornego kompleksu to efekt
wielu przebudów. Wn´trze karmelitaƒskiej
Êwiàtyni urzekajàce linià barokowych kolumn, kwietnych girland i z∏oceƒ, nakryte
jest kolebkowym sklepieniem.
Szkaplerz jest dla zakonników karmelitaƒskich znakiem o najg∏´bszej wymowie.
Historia szkaplerza Êwi´tego rozpoczyna si´
od wizji, jakà prze˚y∏ Genera∏ Zakonu Karmelitów Szymon Stock (czyt. Sztok). Zobaczy∏ on Matk´ Boskà podajàcà mu szkaplerz
w ciemnobràzowym kolorze i us∏ysza∏ s∏owa: „Przyjmij najmilszy synu szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto
w nim umrze nie zazna ognia piekielnego.
Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeƒstwach, przymierze pokoju i wiecznego
zobowiàzania”. Szkaplerz mogà nosiç duchowni i Êwieccy.
Centralne miejsce Êwiàtyni zajmuje o∏tarz g∏ówny datowany na 1696 rok. U stóp
o∏tarza modlà si´ od setek lat rzesze pielgrzymów, które przyciàga cudowna Pieta pojawiajàca si´ po odsuni´ciu zas∏ony. Rze˝ba
Matki Boskiej z Chrystusem z∏o˚onym na
kolanach powsta∏a w ostatnich latach XIV
lub w pierwszej po∏owie XV wieku. Wykonana jest z politurowanego drewna lipowego.
Pierwotnie Pieta czczona by∏a w klasztornym
koÊciele Karmelitów w Bydgoszczy, skàd
przywie˝li jà zakonnicy udajàcy si´ do Obór.
Rze˝b´ umieszczono w niszy poÊród bogactwa barokowej ornamentyki.
Jak to dobrze, ˚e jeszcze dziÊ, gdy dooko∏a
up∏ywa ˚ycie pe∏ne niepokoju i relatywizmu
wszelkich wartoÊci istniejà takie miejsca, które sà ostojà tradycji, w których jest jeszcze coÊ
sta∏ego, niezmiennego od stuleci.

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.

Zg∏oszenia grup pielgrzymkowych:
Opiekun Pielgrzymów – o. Piotr 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 lipca 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.
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”. Wyjazdy zorganizowane informacje
w Redakcji.
Pielgrzymka do Medziugorja na Podwy˚szenie Krzy˚a Âw. 9–16. 09.03. Informacje w Redakcji.
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 0506-177593. 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.
10801486-146926-27006-800000-111COL,
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. 13201856-117290-2700323100-10-0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane ofiary
i modlitw´ w naszej intencji.
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