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Or´dzie z 25 lipca 2003
Drogie dzieci!
DziÊ równie˚ wzywam was do
modlitwy. Kochane dzieci, módlcie si´ dopóty, dopóki modlitwa
nie stanie si´ dla was radoÊcià.
Tylko w taki sposób ka˚dy z was
odkryje pokój w sercu, a dusza
uzyska zadowolenie. B´dziecie
odczuwaç wobec innych potrzeb´
Êwiadczenia o mi∏oÊci, którà odczuwacie w waszym sercu i w ˚yciu. Jestem z wami i or´duj´
przed Bogiem za wami wszystkimi. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie.

Tylko w ten sposób
B∏ogos∏awiona Dziewica Maryja,
Królowa Pokoju, jest wytrwa∏a, jak ka˚da matka, która kocha swe dziecko, poniewa˚ pragnie, aby jej dziecko sz∏o dobrà drogà. Nasza Matka Maryja nie chce
uwolniç nas od ci´˚aru odpowiedzialnoÊci, od osobistego zdecydowania si´
w ca∏kowitej wolnoÊci na Boga, podobnie jak Ona sama nie zosta∏a zwolniona
z odpowiedzialnoÊci, kiedy stanà∏ przed
Nià Anio∏ Bo˚y – Gabriel. Ona równie˚
mog∏a wtedy odpowiedzieç inaczej. Pan
Bóg chcia∏, by by∏a wolna, by zdecydowa∏a si´ na Niego w wolnoÊci. Matka
Bo˚a okazuje nam ogromnà cierpliwoÊci. Widzimy Jezusa, który przemawia
do tych, którzy Go s∏uchajà pos∏ugujàc
si´ zas∏onà przypowieÊci, tak, aby cz∏owiek móg∏ dostrzec tyle, ile wystarczy,
by w wolnoÊci opowiedzieç si´ za Królestwem Bo˚ym, które przysz∏o z Jezusem. Równie˚ Matka Bo˚a mog∏aby
ukazaç si´ nam wszystkim, aby ka˚dy
móg∏ jà zobaczyç. Dla Niej nie by∏oby
problemu, ale Ona chce, by nasza wolnoÊç pozosta∏a nietkni´ta, tak samo jak
nasze zdecydowanie si´ na Boga, który
pochyla si´ dziÊ nad nami za poÊrednictwem Maryi. Podobnie jak w Ewangelii,
my te˚ mo˚emy dziÊ zlekcewa˚yç ∏ask´
i pozwoliç, by przesz∏a obok nas. Pan
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Matka mi∏osierdzia
Bóg daje si´ nam bezinteresownie
i w sposób tak bardzo prosty. Âwiadczy
o tym prostota s∏ów Matki Bo˚ej wypowiedzianych na przestrzeni tych 22 lat.
Maryja równie˚ i dziÊ zaprasza nas
do modlitwy i wk∏ada nam do ràk ciàgle
to samo narz´dzie: modlitw´. Niezmienne jest to narz´dzie, do którego zach´ca
nas Maryja, ale Pan Bóg nigdy nie jest taki sam. Nigdy si´ nie powtarza. Z Nim nigdy nie ma nudy. Kiedy podejmujemy
drog´, na którà zaprasza nas Maryja, odkrywamy jak ma∏o znamy Boga, lub raczej jak ma∏o znamy samych siebie. Modlitwa chce prowadziç nas ku radoÊci, to
znaczy a˚ do Boga, który jest ˝ród∏em radoÊci. „Tylko w ten sposób” – mówi nam
Matka NajÊwi´tsza – nie istnieje inna droga ani inny Êrodek, dzi´ki któremu moglibyÊmy zbli˚yç si´ do Boga. W∏aÊnie ten
Êrodek jest najtrudniejszy dla wspó∏czesnego cz∏owieka, tote˚ ucieka on od niego
i wynajduje tysiàce powodów, aby si´ nie
modliç. JeÊli jesteÊmy szczerzy wobec
siebie samych i wobec Boga, mo˚emy zauwa˚yç, jak ma∏o si´ modlimy. Modlimy
si´ mniej, ni˚ potrzebuje nasza dusza.
∑atwo odczuwamy, kiedy nasze cia∏o potrzebuje pokarmu. Dusza jest ukryta
w nas, jest niewidoczna i dlatego ∏atwiej jà
zaniedbujemy. W ten sposób zdarza si´,
˚e dusza w nas p∏acze, poniewa˚ jest
zg∏odnia∏a i zaniedbana. Nasze serce potrzebuje pokarmu, mi∏oÊci – czyli Boga.
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Nasze cia∏o potrzebuje troski, higieny,
i tak samo jest z naszà duszà.
Jedynie Pan Bóg, który nas zna, wie
jaka kuracja jest dla nas najlepsza. My nie
znamy samych siebie, tym mniej znajà
nas inni, tylko Pan Bóg nas zna i bada nasze serca. JeÊli zaniedbujemy si´ duchowo, to skutkiem tego jest cierpienie: nerwice, niepokój, niezadowolenie, brak
przebaczenia. Mo˚emy zastanawiaç si´
skàd bierze si´ to wszystko w naszym ˚yciu? Przyczynà jest to, ˚e jesteÊmy z∏aknieni Boga. Matka Bo˚a nie mówi nam
o rzeczach negatywnych, poniewa˚ znamy je sami bardzo dobrze, ale wskazuje
nam drog´ dobra i Êwi´toÊci, do której t´skni ludzkie serce.
„B´dziecie odczuwaç wobec innych
potrzeb´ Êwiadczenia o mi∏oÊci, którà
odczuwacie w waszym sercu i w ˚yciu”–
mówi nam Matka Bo˚a. Sens naszego
poszukiwania Boga nie polega tylko na
przebywaniu z Bogiem – by∏by to egoizm duchowy, lecz na niesieniu Go innym i Êwiadczeniu wobec wszystkich
o Bogu ˚ywym. Nie mo˚na Boga zatrzymywaç i posiadaç Go tylko dla siebie. To w∏aÊnie czyni Maryja przez te
wszystkie lata. Tak postàpi∏a po pocz´ciu
Jezusa, zanios∏a Boga Êwi´tej El˚biecie
i w ten sposób sta∏a si´ pierwszà misjonarkà Królestwa Bo˚ego. Nie jesteÊmy
sami: zapomniani i opuszczeni. Maryja
jest naszà or´downiczkà, wstawia si´ za
nami. Nie zdarzy∏o si´, by nie zosta∏ wys∏uchany ten, kto si´ do Niej ucieka. Jej
zawierzamy nas samych i nasze rodziny,
abyÊmy mogli wytrwaç na drodze ˚ycia,
na Bo˚ej drodze.
Módlmy si´: Dziewico Maryjo, ucieczko nasza, Tobie zawierzamy tych wszystkich, którzy poszukujà pokoju we w∏asnych sercach, przede wszystkim tych,
którzy ˚yjà nie zaznajàc pokoju we w∏asnych rodzinach. O Maryjo, Matko nasza,
pob∏ogos∏aw wszystkich pielgrzymów,
którzy szukajà Ciebie tutaj, w Medziugorju. Niech zabiorà Ci´ ze sobà w swoje ˚ycie codzienne i niech ˚yjà z Tobà tak, aby
dotarli i spotkali Jezusa, który jest naszym
pokojem. Niech was b∏ogos∏awi 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.

Dziesi´ç ZdrowaÊ Maryjo
Jest to element, który zajmuje w ró˚aƒcu najwi´cej miejsca, a równoczeÊnie
sprawia, ˚e jest on modlitwà w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu maryjnà. W∏aÊnie jednak w Êwietle dobrze rozumianych s∏ów
„ZdrowaÊ Maryjo” odczuwa si´ wyra˝nie, ˚e charakter maryjny nie tylko nie
przeciwstawia si´ chrystologicznemu, ale
przeciwnie, podkreÊla go i uwypukla.
Istotnie, pierwsza cz´Êç „ZdrowaÊ Maryjo”, zaczerpni´ta ze s∏ów skierowanych
do Maryi przez anio∏a Gabriela i Êw. El˚biet´, jest adorujàcà kontemplacjà misterium, które dokonuje si´ w Dziewicy
z Nazaretu. Wyra˚ajà one, jak mo˚na by
powiedzieç, podziw nieba i ziemi, ujawniajàc poniekàd zachwyt samego Boga,
gdy oglàda On swe arcydzie∏o – Wcielenie Syna w dziewiczym ∏onie Maryi –
w duchu tego radosnego spojrzenia
z Ksi´gi Rodzaju (por. 1, 31), owego pierwotnego „pathosu, z jakim Bóg u Êwitu
stworzenia przyglàda∏ si´ dzie∏u swoich
ràk”. Powtarzanie w ró˚aƒcu „ZdrowaÊ
Maryjo” utrzymuje nas w klimacie zachwytu Boga: wyra˚a rozradowanie, zdumienie, uznanie dla najwi´kszego w historii cudu. Jest to wype∏nienie proroctwa
Maryi: „Odtàd b∏ogos∏awiç mnie b´dà
wszystkie pokolenia” (∑k 1, 48).
Centrum „ZdrowaÊ Maryjo”, poniekàd
zwornikiem mi´dzy jego pierwszà a drugà cz´Êcià, jest imi´ Jezus. Czasami, przy
poÊpiesznym odmawianiu, to centrum
uchodzi uwagi, a wraz z nim równie˚ nawiàzanie do misterium Chrystusa, które
jest kontemplowane. Ale to w∏aÊnie akcent, jaki k∏adzie si´ na imieniu Jezus i na
Jego misterium, znamionuje znaczàce
i owocne odmawianie ró˚aƒca. Ju˚ Pawe∏
VI przypomnia∏ w Adhortacji Marialis
cultus praktykowany w pewnych regionach zwyczaj, by podkreÊlaç imi´ Chrystusa, dodajàc do niego refren (tak zwane
„dopowiedzenia”) nawiàzujàcy do rozwa˚anej tajemnicy. Jest to zwyczaj godny
pochwa∏y, zw∏aszcza przy publicznym
odmawianiu ró˚aƒca. Wyra˚a on dobrze
wiar´ chrystologicznà, odnoszàcà si´ do
ró˚nych momentów ˚ycia Odkupiciela.
Jest to wyznanie wiary, a równoczeÊnie

pomoc w medytacji, która pozwala przyswajaç i prze˚ywaç misterium Chrystusa,
w naturalny sposób zwiàzane z odmawianiem „ZdrowaÊ Maryjo”. Powtarzanie
imienia Jezus – jedynego imienia, w którym dane nam jest mieç nadziej´ na zbawienie (por. Dz 4, 12) – z∏àczonego
z imieniem Matki NajÊwi´tszej, pozwalajàc niejako, by to Ona sama nam je podsuwa∏a, stanowi drog´ asymilacji, której
celem jest coraz g∏´bsze wprowadzanie
nas w ˚ycie Chrystusa.
Z bardzo szczególnej wi´zi z Chrystusem, wynikajàcej z faktu, ˚e Maryja jest
Matkà Boga, Theotókos, wyp∏ywa ponadto moc b∏agania, jakie do Niej kierujemy w drugiej cz´Êci tej modlitwy, powierzajàc Jej matczynemu wstawiennictwu nasze ˚ycie i godzin´ naszej Êmierci.

Chwa∏a Ojcu
Doksologia trynitarna jest celem
chrzeÊcijaƒskiej kontemplacji. Chrystus
jest bowiem drogà, która prowadzi nas
do Ojca w Duchu. Kiedy do koƒca trzymamy si´ tej „drogi”, ustawicznie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich, którym nale˚y si´ chwa∏a, uwielbienie i dzi´kczynienie. Wa˚ne jest, ˚eby
„Chwa∏a Ojcu”, szczyt kontemplacji, zosta∏o w ró˚aƒcu dobrze uwydatnione.
Przy odmawianiu publicznym mo˚na je
Êpiewaç, aby odpowiednio uwypukliç
owà perspektyw´ strukturalnà, charakteryzujàcà ka˚dà modlitw´ chrzeÊcijaƒskà.
W takiej mierze, w jakiej medytacja
danej tajemnicy b´dzie uwa˚na, g∏´boka,
o˚ywiana – od jednego „ZdrowaÊ Maryjo” do drugiego – mi∏oÊcià do Chrystusa
i do Jego Matki, uwielbienie Trójcy
PrzenajÊwi´tszej na zakoƒczenie ka˚dej
dziesiàtki, nie sprowadzajàc si´ bynajmniej do roli krótkiego zakoƒczenia, uzyska swój w∏aÊciwy ton kontemplacyjny,
aby niejako wynieÊç ducha ku wy˚ynom
raju i daç nam w pewien sposób prze˚yç
doÊwiadczenie Taboru, b´dàce przedsmakiem przysz∏ej kontemplacji: „Dobrze, ˚e tu jesteÊmy!” (∑k 9, 33).

Koƒcowy akt strzelisty
Wed∏ug powszechnie przyj´tej praktyki, w ró˚aƒcu po doksologii trynitarnej
odmawia si´ akt strzelisty, ró˚ny, zale˚nie od zwyczajów. Doceniajàc wartoÊç
takich inwokacji trzeba zauwa˚yç, ˚e
owocnoÊç kontemplacji tajemnic b´dzie
lepiej wyra˚ona, jeÊli zadba si´ o to, by
ka˚dà tajemnic´ zakoƒczyç modlitwà
o osiàgni´cie specyficznych owoców kon-

kretnej tajemnicy. W ten sposób ró˚aniec
b´dzie móg∏ trafniej wyraziç swój zwiàzek z ˚yciem chrzeÊcijaƒskim. Podpowiada to pi´kna modlitwa liturgiczna,
która zach´ca nas, byÊmy prosili o osiàgni´cie przez rozwa˚anie tajemnic ró˚aƒca tego, ˚e b´dziemy „naÊladowaç to, co
zawierajà, i otrzymamy to, co obiecujà”.
W takiej modlitwie koƒcowej mo˚e
wyst´powaç, jak to ma ju˚ miejsce, uzasadniona ró˚norodnoÊç. Ró˚aniec uzyskuje w ten sposób równie˚ rysy bardziej odpowiadajàce ró˚nym tradycjom duchowym i ró˚nym wspólnotom chrzeÊcijaƒskim. W tej perspektywie nale˚a∏oby sobie ˚yczyç, aby by∏y szerzone, z nale˚ytym rozeznaniem duszpasterskim, najbardziej znaczàce propozycje. Mo˚na by
sprawdzaç ich przydatnoÊç w oÊrodkach
i sanktuariach maryjnych, gdzie zwraca
si´ szczególnà uwag´ na praktyk´ ró˚aƒca. W ten sposób Lud Bo˚y móg∏by, korzystaç z wszelkiego autentycznego bogactwa duchowego, czerpiàc z niego pokarm duchowy dla swej kontemplacji.

Koronka
Tradycyjnie do odmawiania ró˚aƒca
u˚ywa si´ koronki. W najbardziej powierzchownej praktyce staje si´ ona cz´sto przedmiotem, który s∏u˚y po prostu
do odliczania kolejnych „ZdrowaÊ Maryjo”. S∏u˚y ona jednak równie˚ wyra˚eniu symboliki, która mo˚e nadaç kontemplacji nowà treÊç.
W zwiàzku z tym trzeba najpierw zauwa˚yç, ˚e koronka zwraca si´ ku wizerunkowi Ukrzy˚owanego, który otwiera
i zamyka samà drog´ modlitwy. Na
Chrystusie skupia si´ ˚ycie i modlitwa
wierzàcych. Wszystko od Niego wychodzi, wszystko ku Niemu zdà˚a, wszystko przez Niego, w Duchu Âwi´tym, dochodzi do Ojca.
Jako pomoc w liczeniu, wyznaczajàc
rytm posuwania si´ w modlitwie, koronka przypomina nie koƒczàcà si´ nigdy
drog´ kontemplacji i doskona∏oÊci chrzeÊcijaƒskiej. B∏. Bart∏omiej Longo widzia∏
w niej równie˚ „∏aƒcuch” ∏àczàcy nas
z Bogiem. Owszem, ∏aƒcuch, ale ∏aƒcuch
„s∏odki”; takà okazuje si´ zawsze relacja
z Bogiem, który jest Ojcem. „Synowski”
∏aƒcuch, który pozwala nam jednoczyç
si´ z Maryjà, „s∏u˚ebnicà Paƒskà” (∑k 1,
38), a w koƒcu i z samym Chrystusem,
który, b´dàc Bogiem, sta∏ si´ „s∏ugà” dla
naszej mi∏oÊci (por. Flp 2, 7).
Pi´kne jest tak˚e rozciàgni´cie symbolicznego znaczenia koronki na nasze wza-

~3~
jemne odniesienia – przypomina wi´zi
komunii i braterstwa, ∏àczàce nas wszystkich z Chrystusem.

Rozpocz´cie i zakoƒczenie
We wspó∏czesnej praktyce, dostosowanej do ró˚norakich okolicznoÊci duszpasterskich, istniejà ró˚ne sposoby rozpoczynania ró˚aƒca. W niektórych regionach rozpoczyna si´ zazwyczaj wezwaniem zaczerpni´tym z Psalmu 70: „Bo˚e,
wejrzyj ku wspomo˚eniu memu; Panie,
poÊpiesz ku ratunkowi memu”, co niejako o˚ywia u modlàcego si´ ÊwiadomoÊç
jego w∏asnej n´dzy. Gdzie indziej natomiast poczàtek stanowi Credo, jakby dla
uczynienia wyznania wiary fundamentem podejmowanej kontemplacji. Te i inne sposoby, w takim wymiarze, w jakim
uzdalniajà ducha do kontemplacji, sà na
równi uprawnione. Odmawianie ró˚aƒca
zamyka si´ modlitwà w intencjach Papie˚a, by niejako skierowaç spojrzenie
modlàcego si´ na rozleg∏y horyzont potrzeb KoÊcio∏a. I w∏aÊnie z myÊlà, by zach´ciç do takiej eklezjalnej wizji ró˚aƒca, KoÊció∏ wzbogaci∏ go Êwi´tymi odpustami dla tych, którzy go odmawiajà
w nale˚ytej dyspozycji.
JeÊli bowiem ró˚aniec jest prze˚ywany
w ten sposób, staje si´ naprawd´ drogà
duchowà, na której Maryja jest Matkà,
Nauczycielkà i Przewodniczkà, podtrzymujàcà wiernych swym pot´˚nym wstawiennictwem. Czy˚ mo˚na si´ dziwiç, ˚e
przy koƒcu tej modlitwy odczuwa si´ jako
potrzeb´ ducha, który w medytacji doÊwiadczy∏ g∏´boko macierzyƒstwa Maryi,
pragnienie wychwalania NajÊwi´tszej
Dziewicy, czy to wspania∏à modlitwà Salve Regina, czy te˚ Litanià Loretaƒskà?
Jest to ukoronowanie drogi wewn´trznej,
która doprowadzi∏a wiernego do ˚ywego
kontaktu z misterium Chrystusa i Jego
NajÊwi´tszej Matki.

Nowe Êwiat∏o
w mrokach ateizmu
Gdyby miano na Ukrainie wznieÊç
pomnik ku czci obroƒcy wiary chrzeÊcijaƒskiej podczas krwawych przeÊladowaƒ
komunistycznych, nale˚a∏oby wyobraziç
na nim „staruszk´ z ró˚aƒcem w r´ku”.
Tak pisze biskup Markijan Trofimiak,
który zwierza si´: „Nie umiem wyobraziç
sobie mojej matki bez ró˚aƒca w r´ku, nie
umiem wyobraziç sobie wiernych w tamtych trudnych czasach bez ró˚aƒca... Mówiàc krótko, bez Ró˚aƒca nie umiem wy-

obraziç sobie odrodzenia naszego KoÊcio∏a na Ukrainie”. Dzisiaj nie tylko nieliczne staruszki odmawiajà Ró˚aniec. Pokolenie „dzieci m´czenników” na w∏asnej
skórze poj´∏o jego wartoÊç. To prawda, si∏a Ró˚aƒca na Ukrainie jest namacalna.
Siostra Emilia Vandyc pisze, ˚e „ZdrowaÊ Maryjo” przekszta∏ci∏y gu∏agi
w sanktuaria, w „klasztory” modlitwy.
Zenovij Koltun, kap∏an, który prze˚y∏
przeÊladowania, stwierdza z kolei:
„Wspólne odmawianie Ró˚aƒca stanowi∏o zawsze ˝ród∏o ˚ycia duchowego. Ma∏y
sznurek z w´z∏ami, którego nikt nie zdo∏a∏by rozpoznaç i donieÊç, towarzyszy∏ mi
stale, na ulicy i w pracy. Mój brat za pomocà zwyk∏ego o∏ówka lub d∏ugopisu robi∏ ró˚aƒce, wycinajàc je z papieru”.
Albania: Córa Zmartwychwstania
Jan Pawe∏ II nierozerwalnie zwiàza∏ Albani´ z prawdà Zmartwychwstania. Dlatego 25 kwietnia przed dziesi´ciu laty wybra∏
w∏aÊnie Domenica in Albis, by odbyç historycznà pielgrzymk´, podczas której powo∏a∏ nowych biskupów, nast´pców tych,
którzy zgin´li podczas przeÊladowaƒ.
Afganistan: Powrót Eucharystii
Kabul – Po raz pierwszy od niemal 10
lat odprawiona zosta∏a Msza Êw.
w otwartej niedawno na powrót w∏oskiej
ambasadzie w Kabulu. Katoliccy ˚o∏nierze z kontyngentu w∏oskiego, francuskiego i brytyjskiego, zagraniczni dziennikarze oraz personel w∏oskiej i francuskiej
ambasady uczestniczyli 27 stycznia tego
roku w liturgii, odbywajàcej si´ w ogrodzie ambasady w∏oskiej.
Nie wszystkie cienie jednak ustàpi∏y!
Kazachstan: Ostra reakcja Aleksego II
Ortodoksyjny Patriarchat Moskwy
ostro zareagowa∏ na decyzj´ o wyniesieniu do rangi diecezji dwóch administracji apostolskich w Kazachstanie podkreÊlajàc, ˚e oznacza ona „w∏aÊciwie rezygnacj´ z dialogu” ekumenicznego z rosyjskim KoÊcio∏em i „ze wspó∏pracy
przy opracowywaniu twórczych inicjatyw”. Patriarchat okreÊla jako nie do
przyj´cia rozporzàdzenie podj´te przez
Watykan. Patriarchat stwierdza, ˚e uwa˚a Kazachstan za cz´Êç swojego kanonicznego terytorium i uwa˚a ostatni
krok Rzymu za „kolejny powa˚ny cios
zadany ca∏oÊci z∏o˚onych stosunków
mi´dzy KoÊcio∏ami ortodoksyjnym i katolickim”. Szczyt KoÊcio∏a rosyjskiego
utrzymuje ponadto, ˚e decyzja papie˚a
podj´ta zosta∏a „bez ˚adnego skonsultowania” jej z hierarchià ortodoksyjnà.
(przeglàd ró˚nych agencji prasowych)

Co Ty na to?
Trybun Medziugorski
W minionym miesiàcu zmar∏ o. dr
Ljudevit Rupçiç OFM. O. Ljudevit
zmar∏ 25 czerwca w dzieƒ 22 rocznicy
objawieƒ Matki Bo˚ej w Medziugorju. O.
Ljudevit nie tylko kocha∏ i czci∏ Matk´
Bo˚à i Medziugorje, ale nale˚a∏ do nich
ca∏à swojà istotà. Od samego poczàtku jako profesor nauk biblijnych uwierzy∏
w objawienia Matki Bo˚ej. On tak samo
jak Maryja w czasie Zwiastowania anielskiego przyjà∏ s∏owo z Nieba, a wàtpliwoÊci odsunà∏ na dalszy plan. Pierwszym
zadaniem by∏o uwierzyç, przyjàç to, czego pragnie Bóg przez objawienia, a dopiero pó˝niej analizowaç jak najlepiej ˚yç
i realizowaç or´dzie. By∏ rzetelnie analizujàcym mózgiem i filarem wydarzeƒ
w Medziugorju. Ostatnie dwadzieÊcia
dwa lata swojego ˚ycia darowa∏ Matce
Bo˚ej i Medziugorju. Nie chcia∏ nic w zamian oprócz Prawdy, dla której spala∏ si´
przez ca∏e ˚ycie.
Poprzez ˚ycie i poglàdy uwidacznia∏a
si´ jego gorliwoÊç we w∏aÊciwym czczeniu Matki Bo˚ej, pe∏nia prze˚ywania
or´dzi Matki Bo˚ej oraz troska o przejrzystoÊç liturgii i s∏owa g∏oszonego w sanktuarium medziugorskim. Kiedy chodzi∏o
o Medziugorje, nie uznawa∏ kompromisów. W tej kwestii nic nie by∏o dla niego
trudne i nie do przyj´cia. Mi∏oÊç do ka˚dego pielgrzyma by∏a jego powo∏aniem
przez ostatnie lata ˚ycia. Ch´tnie spotyka∏
si´ z pielgrzymami, by przekazywaç im
or´dzie medziugorskie. Pielgrzymowa∏ do
wielu centrów modlitewnych oraz uczestniczy∏ w sympozjach, które wyros∏y na
medziugorskim pniu. Nie pozwala∏ odebraç sobie g∏osu, gdy by∏a mowa o objawieniach, nie ustawa∏ w poszukiwaniu
Prawdy. Mo˚na powiedzieç, ˚e o. Ljudevit by∏ trybunem Medziugorja i jego g∏os
s∏uchany by∏ w KoÊciele, jego s∏owo czytane i powa˚ane bez wzgl´du na ró˚ne
opinie. W tym kontekÊcie o. Ljudevit
ukoƒczy∏ swoje medziugorskie zadanie
otrzymujàc najlepszà ocen´. Pozosta∏ niezachwiany pomimo szalejàcych wichur.
Nam dzieciom Matki Bo˚ej ten Êwi´tej
pami´ci Starzec pe∏en m∏odzieƒczego ducha mówi: „Nie mo˚ecie si´ zatrzymaç,
zawsze id˝cie bli˚ej ˝ród∏a, ˚yjcie mi∏oÊcià, którà kocha was Ojciec Niebieski,
s∏uchajcie Matki Bo˚ej i nie pozwólcie so-
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bie przeszkodziç na drodze do zbawienia”. To w∏aÊnie g∏osi∏ z o∏tarza Paƒskiego. Mi∏oÊç do Boga, KoÊcio∏a i ludu Bo˚ego nie by∏a mu obca. Dla tych idea∏ów
gotowy by∏ wszystko uczyniç. Dlatego jego lata pobytu w komunistycznych wi´zieniach by∏y Êwiat∏em dla wielu, równie˚
i dla nas. On b´dàc profesorem zapisa∏ si´
do pierwszej klasy szko∏y mi∏oÊci Matki
Bo˚ej w Medziugorju. Odpowiednia cenzura, jak uczy nas wiara, czeka go
w wiecznoÊci. Na co my czekamy i liczymy, a jaka cenzura czeka na nas?!
o. Mario Knezoviç OFM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
PoÊród licznych wiernych, którzy
w rocznic´ objawieƒ Matki Bo˚ej
przyszli pieszo do Medziugorja by∏o
wielu m∏odych ludzi, a wÊród nich dwie
grupy pielgrzymów z Zagrzebia. Swojà
dwunastodniowà pielgrzymk´, w czasie
której przeszli 500 km, ofiarowali w intencjach Matki Bo˚ej.
Biskup Salvador Pineiro Garcia-Calderon, ordynariusz polowy w Limie,
Peru od 7 do 9 czerwca przebywa∏ w Medziugorju. Biskup Pineiro by∏ na spotkaniu z Ojcem Âwi´tym w Dubrowniku.
Podczas pobytu w Medziugorju spotka∏
si´ z oo. franciszkanami, którzy przedstawili mu prac´ duszpasterskà w naszej parafii. By∏ równie˚ na Górze Objawieƒ i na
Kri˚evacu. W szczególny sposób wzruszy∏a go pobo˚noÊç wiernych podczas
modlitw wieczornych w koÊciele. Powiedzia∏: „Jest tu ˚ywa wiara, tu czuj´ jak
bardzo Bóg potrzebny jest ka˚demu cz∏owiekowi, bo idàc na Kri˚evac widzia∏em
wielu wiernych: starszych i m∏odszych,
zdrowych i chorych jak szczerze si´ modlà. OczywiÊcie Bóg jest tu czczony i za to
jestem Mu wdzi´czny”.
JE Gerard Ndlov, emerytowany biskup diecezji Umzimklu w RPA, przebywa∏ w Medziugorju przez pierwsze dwa tygodnie lipca. Uczestniczy∏ równie˚ w rekolekcjach dla kap∏anów. Oto co nam powiedzia∏: Niedawno ktoÊ mi powiedzia∏, ˚e
Matka Bo˚a objawia si´ codziennie w Medziugorju. Wywo∏a∏o to we mnie ciekawoÊç i zapragnà∏em przyjechaç i zobaczyç
to miejsce. Rozmawia∏em o tym z kilkoma

osobami. Niektóre, tak jak ja, by∏y otwarte,
a inni myÊleli, ˚e jest to ˚art, ˚e jest to niemo˚liwe. Nadal chcia∏em przyjechaç, ale
nie mia∏em Êrodków finansowych. W Johannesburgu jestem cz∏onkiem kilku niewielkich grup maryjnych, którym mówi∏em o swoim pragnieniu. Pewnego dnia zadzwoni∏a do mnie nieznana kobieta i zaproponowa∏a: „ChcielibyÊmy, aby ksiàdz
biskup pojecha∏ z nami na pielgrzymk´ do
Medziugorja”. Odpowiedzia∏em: „OczywiÊcie, czeka∏em na takà okazj´!” Pobo˚noÊç i wiara w Matk´ Bo˚à w niektórych
miejscach sà bardzo s∏abe, albo w ogóle
nie istniejà. Niektórzy uwa˚ajà, ˚e to niemo˚liwe, aby Matka Bo˚a mia∏a czas, aby
objawiaç si´ codziennie. OsobiÊcie uwa˚am, ˚e jest to wielkie wyzwanie dla naszej
wiary, jeÊli wierzymy, ˚e w ogólnym planie zbawienia nie ma rzeczy zaskakujàcych, ˚e wszystko by∏o, jest i ˚e zawsze
b´dzie w planie zbawienia. OsobiÊcie nie
mam problemu z tym, by wierzyç, ˚e Matka Bo˚a mo˚e si´ objawiaç w Medziugorju i to codziennie. Mog∏aby si´ objawiaç
nawet ciàgle, bo przecie˚ wiemy, ˚e Ona
ciàgle i wsz´dzie jest z nami. Nie widzimy
Jej, ale Bóg mo˚e sprawiç, ˚e b´dzie mo˚liwe, by by∏a widoczna. Dlatego wierz´, ˚e
mo˚e byç widziana w Medziugorju ka˚dego dnia. Uwa˚am, ˚e wezwanie medziugorskie pozostaje w zgodzie z naukà KoÊcio∏a i z wychowaniem teologicznym,
które przyj´liÊmy jako kap∏ani. Uwa˚am,
˚e prawdziwym wyzwaniem jest to, abyÊmy wprowadzili w ˚ycie to czego si´ ju˚
nauczyliÊmy. Dla mnie medziugorskie wezwanie zawiera si´ w nast´pujàcych rzeczach: obudziç to co jest w naszym sercu
i umyÊle oraz pomyÊleç o swoim ˚yciu.
Wielkie wra˚enie zrobi∏ na mnie duch modlitwy i panujàca tutaj pobo˚noÊç. Uczestniczy∏em w rekolekcjach dla ksi´˚y i wzruszy∏ mnie duch braterstwa, który panuje
pomi´dzy ksi´˚mi przyje˚d˚ajàcymi z ró˚nych krajów. Pe∏en powagi i dok∏adnoÊci,
pe∏en modlitwy i czuwania. Widaç by∏o, ˚e
ksi´˚a sà g∏odni wiedzy. Wyk∏adowcy byli fantastyczni. Wszystkim, którzy b´dà
mnie pytaç o Medziugorje odpowiem krótko: „Pojed˝ i doÊwiadcz tego sam!”
W dniach od 30 czerwca do 5 lipca odby∏y si´ VIII Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla Kap∏anów. W rekolekcjach udzia∏
wzi´∏o 340 kap∏anów z 32 krajów i 16 grup
j´zykowych. Na temat: „Kap∏an s∏uga Eucharystii” wyk∏ada∏ o. prof. dr T. Ivançiç
OFM. W ciàgu szeÊciu dni ksi´˚a wspólnie
rozwa˚ali, rozmawiali, razem modlili si´,

celebrowali Eucharysti´ w jednoÊci z ludem Bo˚ym. Poniewa˚ kap∏ani sà tutaj
w szkole Maryi podczas rekolekcji odwiedzili miejsca, które Matka Bo˚a w szczególny sposób wybra∏a na modlitw´: Gór´
Objawieƒ i Kri˚evac. W ostatnim dniu rekolekcji modlili si´ nad grobem o. Slavko
Barbarcia, który by∏ pomys∏odawcà rekolekcji kap∏aƒskich prowadzonych od 1996r.
Rekolekcje zakoƒczy∏o odÊpiewanie hymnu wdzi´cznoÊci Bogu: „Te Deum”. Jak
bardzo owocne by∏y te rekolekcje wskazuje du˚a liczba uczestników, jak równie˚ dane pod koniec rekolekcji wstrzàsajàce Êwiadectwo x. Mirka, które opublikujemy w nast´pnym numerze. Wszystkich ksi´˚y polecamy Waszej modlitwie
Nadszed∏ i dla niej czas porodu i tak, jak
wszystkie mamy z dr˚eniem oczekujàce,
kiedy wezmà swe dziecko w ramiona, tak˚e Jelena mocno prze˚ywa pierwsze chwile ˚ycia istoty powierzonej jej przez Boga.
Tym razem Jelena zapragn´∏a podzieliç
si´ z Czytelnikami swymi najbardziej osobistymi i g∏´bokimi prze˚yciami, które stajà si´ modlitwà, gdy w swoim synku dostrzega obecnoÊç „Boga z nami”, Emmanuela, który staje si´ dzieckiem, by mog∏y
przyjàç Go ramiona kobiety.

W moim synku
kontempluj´ Jezusa
Z wielkà radoÊcià przyj´liÊmy niezmierzony dar, jaki Pan da∏ nam 8 maja tego roku: naszego ma∏ego Jana Paw∏a, którego zdrobniale nazywamy Giovannino. Jego przyjÊcie by∏o dla nas
prawdziwà tajemnicà, nie mogliÊmy
przewidzieç ani bólu (porodu), ani radoÊci, jakie mia∏a przynieÊç nam ta nowa
istota. Dlatego dzisiaj, gdy jest ju˚ mi´dzy nami, doznajemy uczuç zdumienia
i obawy. Zdajemy sobie jednak równie˚
spraw´, ˚e ludzkoÊç prze˚ywa t´ tajemnic´ od stworzenia Êwiata, a czujàc si´ jej
cz´Êcià odczuwamy jeszcze bli˚szy zwià-
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zek z ca∏à rodzinà ludzkà i w ufnoÊci
przyjmujemy rodzicielskie zadanie.
Bóg wzywa nas do wspó∏pracy
z Nim w stworzeniu nowej osoby, która b´dzie istnia∏a po wieki, osoby, którà
On ukocha∏ jeszcze przed nami, a którà
naby∏ Swojà krwià, przez co naprawd´
nale˚y ona do Niego. My zostaliÊmy jej
stra˚nikami w chwili pocz´cia. PowinniÊmy si´ nià zatem opiekowaç i chroniç,
ale nie wolno nam uwa˚aç jej za w∏asnoÊç. Przychodzà mi w tym miejscu na
myÊl s∏owa samego Jezusa: „kto przyjmuje jednego z tych maluczkich, mnie
przyjmuje”... My równie˚ czujemy si´
dzisiaj jak w betlejemskiej grocie, spowici ciszà i samotnoÊcià nocy, trzymajàc
Dzieciàtko Jezus w ramionach kontemplujemy Je w ca∏ym Jego blasku.
Przenikni´ci uczuciem wdzi´cznoÊci
i lekkiej obawy – ale nie l´ku – mówimy:
„Dzi´kujemy Ci, Jezu, witaj poÊród
nas! Twoja obecnoÊç uduchawia nas
i czyni prawdziwymi lud˝mi, przede
wszystkim dlatego, ˚e ka˚esz si´ kontemplowaç, nie pozwalajàc nam w ten sposób
przywiàzywaç zbytniej wagi do trosk materialnych, jak choçby utrzymanie domu
we wzorowym porzàdku, którego Ty nawet nie zauwa˚asz: Tobie wystarcza, ˚e
obejmujà Ci´ ramiona mamy i taty.
Dzi´kujemy Ci za to, ˚e obalasz
wszystkie budowle fa∏szywych wyobra˚eƒ, jakie nosimy w sobie: Ty nie potrzebujesz rodziców-nauczycieli, wystarcza
Ci s∏yszeç nasze g∏osy.
Dzi´kujemy Ci za wielkà wewn´trznà
wolnoÊç, jakà nas obdarzasz: dzisiaj nie
mamy ju˚ czasu, by przeglàdaç si´ w lustrze i robiç sobie równy przedzia∏ek po
jednej stronie, poniewa˚ Tobie spieszno
jest byç kochanym.
Dzi´kujemy Ci za to, ˚e czynisz Êwiat
bardziej ludzkim: wczeÊniej, gdy znalaz∏am si´ w supermarkecie nie zdarzy∏o
mi si´ nigdy, aby ktoÊ chcia∏ ze mnà rozmawiaç tylko dlatego, ˚e wzruszy∏a ich
Twoja obecnoÊç.
Dzi´kujemy Ci za nocne czuwanie –
które kiedyÊ sp´dza∏am na modlitwie –
kiedy lepiej odczuwa si´ Bo˚à obecnoÊç.
Dzi´kujemy Ci za to, ˚e pozwalasz nam
prowadziç nasz apostolat: ubogim – o którego tyle razy w ciàgu dnia si´ troszczymy
i którego ubieramy – jesteÊ przecie˚ Ty.
Dzi´kujemy Ci wi´c, Jezu za to, ˚e
przychodzisz do nas pod postacià Êlicznego dziecka. Wielki Dostojewski napisa∏,
˚e pi´kno zbawi Êwiat, a ja mówi´: dzieci
mogà zbawiç Êwiat od egoizmu.

Pobratymstwo
X Zlot
„Adorujmy Oblicze Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Adorujmy sercem, adorujmy z mocà, bo tylko On jest
godzien wszelkiej chwa∏y. On zsy∏a nam
Ducha Âwi´tego Pocieszyciela, tego,
który otwiera serca na przyj´cie Ewangelii. Odnawiajmy codziennie nasze zawierzenie Matce Bo˚ej i wype∏niajàc Jej
or´dzia nieÊmy Jezusa z mi∏oÊcià do braci, naszych bli˝nich.
˙yjmy zgodnie z najwa˚niejszym
przykazaniem: „B´dziesz mi∏owa∏ Pana
Boga swego... a bli˝niego swego jak siebie samego”. Najlepszym wzorem do naÊladowania by∏a i jest ju˚ przez 2000 lat
Maryja. Ona nie pyta kto jest naszym
bli˝nim, wie co nam potrzeba i tak jak
w Kanie Galilejskiej or´duje za nami.
Wspólnota to ty i bli˝ni. Wspólnot´
tworzymy modlàc si´ jeden za drugiego
w naszym Pobratymstwie. Twórzmy
prawdziwie Êwi´te wspólnoty modlàc si´
razem w naszych rodzinach. Przez post
i modlitw´, mówi Gospa, mo˚ecie zmieniç Êwiat. NaÊladujmy Maryj´, która by∏a
pierwszà ewangelizatorkà. Zanios∏a Jezusa do El˚biety i s∏u˚y∏a jej.
Ludzie pytajà gdzie jest Jezus: w Tabernakulum czy w PiÊmie Âwi´tym? On
jest jednoÊcià. Pismo Âwi´te jest ˚ywym s∏owem, w nim jest Jego Duch
i serce. Po∏ó˚cie Bibli´ na poczesnym
miejscu waszego mieszkania! Krzy˚a
nie chowajcie na bocznej Êcianie! Niech
to b´dà znaki waszej przynale˚noÊci do
Chrystusa, widoczne dla tych, którzy
wejdà do waszego domu” – mówi∏ na
spotkaniu „Pobratymców” o. Jozo Zovko. Podnoszàc Krzy˚ a nast´pnie figurk´ Matki Bo˚ej, mówi∏ o przes∏aniu p∏ynàcym z Krzy˚a, pod którym stali Matka Bo˚a i Êw. Jan. „Oto Matka twoja.
Bez Niej nie ma pokoju”. Potem bierze
ró˚aniec do r´ki i mówi: „Oto twoja
broƒ – znak naszej wiary. Odmawiajmy
codziennie ca∏y ró˚aniec – wszystkie
cztery cz´Êci i t´ wspania∏à tajemnic´
Êwiat∏a, którà da∏ nam Jan Pawe∏ II.
„Oto moja matka i moi bracia, bo kto
pe∏ni wol´ Bo˚à ten Mi jest bratem, siostrà i matkà” (Mt 3,34-35). PójÊcie za
Jezusem to akceptacja krzy˚a, naszych
trudów dnia codziennego, cierpienia. Tu
wzorem dla nas sà m´czennicy, wÊród

nich 30. z Szirokiego Briegu, modlàc si´
o ich beatyfikacj´, korzystamy z ich
wstawiennictwa”.
Oto g∏ówne myÊli przekazane przez
o. Jozo w czasie spotkaƒ modlitewnych
w dniu 31 maja w koÊciele w Szirokim
Briegu i 1 czerwca w koÊciele Êw. Jakuba
w Medziugorju. O. Jozo, duchowy opiekun tego mi´dzynarodowego zbratania
modlitewnego, osobiÊcie prowadzi∏ rozwa˚ania ró˚aƒcowe, celebrowa∏ Msz´
Êw. i prowadzi∏ adoracj´ NajÊwi´tszego
Sakramentu. By∏ tak˚e z nami na obiedzie wydanym dla kilkuset uczestników
w Instytucie Âw. Rodziny w Szirokim
Briegu, gdzie by∏y tak˚e sk∏adane sprawozdania koordynatorów grup modlitewnych z 9 krajów. W imieniu polskiej grupy sprawozdanie i dar o∏tarza – obraz Jezusa Mi∏osiernego, namalowany przez
naszà siostr´ Urszul´ z∏o˚y∏a Ewa Haƒska. Dar ten przyj´ty zosta∏ przez obecnych w koÊciele z wielkim aplauzem.
Mimo trudnoÊci z zebraniem grupy
autokarowej Polska by∏a reprezentowana. Z ca∏ej Polski jest 130 osób zg∏oszonych do Centrali, którà prowadzi Sanijala Matkoviç w Szirokim Briegu. Towarzyszy∏a nam ona i prowadzi∏a nas
przez ca∏e 2 dni informujàc o wszystkim, u∏atwiajàc odnalezienie osób, za
które codziennie modlimy si´ tajemnicà
„Nawiedzenie Êw. El˚biety”.
Mam nadziej´, ˚e wielu Czytelników
tych s∏ów, przy∏àczy si´ do „Pobratymstwa”. Notatka ta oddaje tylko niewielkà
cz´Êç duchowych i zwyk∏ych ludzkich
prze˚yç, które towarzyszà spotkaniu braci
i sióstr z tak wielu ró˚nych krajów, zjednoczonych w atmosferze jednoÊci i radoÊci, zarówno w czasie modlitw w koÊciele, wspólnego ró˚aƒca na Górze Objawieƒ, jak i posi∏ków. Zasady i warunki
przystàpienia do tego Apostolatu podane
zosta∏y w Echu nr 172 i 174 w artykule
„Roztropne panny” (to ostatnie by∏o sprawozdaniem z ubieg∏orocznego Zlotu,
pierwszego z udzia∏em Polaków).
Na zakoƒczenie pragn´ podkreÊliç, ˚e
ca∏y ten czas wspólnych modlitw by∏
szczególnie b∏ogos∏awiony, byç mo˚e
dlatego, ˚e w tym roku spotkanie mia∏o
miejsce w czasie nowenny przed Êwi´tem
Zes∏ania Ducha Âwi´tego. Prze˚yliÊmy
wielkie wylanie darów Ducha Âwi´tego,
chyba ka˚dy otrzyma∏ odpowied˝ na nurtujàce go pytania a tak˚e ∏aski potrzebne
do dalszej drogi z Jezusem, drogi, która
zawsze jest s∏u˚bà. By∏y te˚ uzdrowienia
– jedna z naszych sióstr z Lublina, która
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mia∏a niesprawne kolano i grozi∏a jej
skomplikowana operacja, której wynik
wg opinii lekarzy by∏ niepewny – zosta∏a
ca∏kowicie uzdrowiona pierwszego dnia
w koÊciele w Szirokim Briegu – z∏o˚y∏a
Êwiadectwo wobec naszej grupy.
W czasie tych dwóch dni zostaliÊmy
oczyszczeni i umocnieni, ˚eby nie ustawaç w drodze, w pielgrzymce do Ojca jakà jest nasze ˚ycie. Dzielmy si´ tym dobrem z naszymi rodzinami i ca∏ym naszym narodem, przebaczajàc i proszàc
o przebaczenie w swoim imieniu i wszystkich Polaków i Chorwatów (mamy przecie˚ wspólne s∏owiaƒskie korzenie
i wspólnà Matk´), a zw∏aszcza za tych,
którzy tego nie robià. Przebaczenie – to
niezb´dny warunek, aby Pan móg∏ „wlewaç m∏ode wino nie do starych lecz do nowych buk∏aków” – czystych serc, otwartych na Ducha Âwi´tego, którym nape∏nieni, staniemy si´ prawdziwymi Êwiadkami Chrystusa.
Teresa Skowroƒska

Serwis Rodzinny
To ju˚ rok

woÊci Krzy˚ Paƒski i czekaliÊmy na sztafet´ biegaczy z Paj´czna, która udawa∏a
si´ do Medziugorja. Samochody ich by∏y
udekorowane naszymi narodowymi flagami. W dzieƒ rocznicy chcieli byç z nami. Oko∏o godz. 13.00 spotkaliÊmy si´
i po przywitaniu pojechaliÊmy na pami´tne Rondo – miejsce wypadku. Pomnik, który stoi pod lasem, by∏o widaç
ju˚ z daleka. Na miejscu przywita∏a nas
delegacja policji w´gierskiej. Przybyli
z wieƒcem. My te˚ wie˝liÊmy wieniec
z Polski, 20 czerwonych ró˚ po jednej
dla ka˚dego kto z nami nie wróci∏. Kiedy
z∏o˚yliÊmy kwiaty i zapaliliÊmy znicze
modliliÊmy si´, a 20 dzwoneczków poruszane przez wiatr zacz´∏o dzwoniç,
tak jakby oni wiedzieli, ˚e jesteÊmy
z nimi. ModliliÊmy si´ na ró˚aƒcu, ÊpiewaliÊmy, wróci∏y wspomnienia jak ˚ywe. ZrobiliÊmy pamiàtkowe zdj´cia i pojechaliÊmy na Msz´ Êw. do Krzy˚a Paƒskiego, na którà przyby∏o wiele osób.
Eucharystia odby∏a si´ w j´zyku polskim
i w´gierskim, by∏o bardzo pi´knie. Po
Mszy Êw. po˚egnaliÊmy si´ z biegaczami
i wróciliÊmy na nocleg, a wczesnym rankiem wyjechaliÊmy do kraju, do którego
wszyscy szcz´Êliwie powróciliÊmy.
Monika Raczkiewicz – uczestniczka wypadku

Autostopem
do Ur Chaldejskiego cd

1 lipca 2003r. min´∏a pierwsza rocznica tragicznego wypadku na W´grzech
pielgrzymów zmierzajàcych do Medziugorja. Kilka miesi´cy pó˝niej W´grzy postawili pomnik dla upami´tnienia tej tragedii. 30 czerwca 2003r. wyjecha∏am zorganizowanà grupà na W´gry, aby tam
uczciç pierwszà rocznic´. JechaliÊmy tà
samà trasà, w∏àcznie ze Wzgórzem Êw.
Galerta, i wszystko wyglàda∏o tak samo
jak za pierwszym razem, chocia˚ nie
wszyscy byli obecni. TworzyliÊmy grup´
11 osób, w tym 3 uczestników wypadku:
o. Stanis∏aw. br. Stefan i ja. Pozosta∏e osoby: x. Zbigniew, p. Danuta, p. Ma∏gorzata, Pawe∏..., to bliscy zmar∏ych tragicznie.
Na nocleg do internatu oo. Franciszkanów dotarliÊmy po po∏udniu. Rano 1 lipca wyjechaliÊmy na miejsce wypadku.
Po drodze zatrzymaliÊmy si´ w miejsco-

Anegdoty przyjemne i mniej przyjemne
podczas pielgrzymowania?
Autobusem z Ankary dotar∏em do Adany, nieopodal Paw∏owego Tarsu, a poniewa˚ wspó∏brat w Istambule skserowa∏ mi
adresy instytucji katolickich na po∏udniu
Turcji, trafia∏em wsz´dzie bez trudnoÊci.
W Adanie kap∏an by∏ jednak nieobecny,
bo wyjecha∏ do W∏och. Zakrystianin,
Mohamed, by∏ bardzo ˚yczliwy, jednak
nie chcia∏ podejmowaç sam decyzji odnoÊnie mojego zatrzymania si´ w tym
miejscu. Poradzi∏, bym pojecha∏ jednak
dalej do Iskenderun, a nie do Mersin, jak
to zamierza∏em uczyniç. To by∏a rzeczywiÊcie bardzo trafna sugestia, bo kiedy
tam si´ znalaz∏em, m∏ody brat kapucyn
przyjà∏ mnie ˚yczliwie. Zamieszka∏em
w kolegium. Po po∏udniu, prze∏o˚ony Ojciec Robert, wybieg∏ mi na spotkanie
wiedzàc ju˚, ˚e zmierzam do Harranu
i do Ur. Powiedzia∏, gdzie mam si´ zatrzymaç w Sanli Urfie, bo w∏aÊnie przed
chwilà wróci∏ stamtàd z siostrami, b´dàc
na pielgrzymce w Harranie. W czasie kolacji rozmawialiÊmy i wtedy, jedna z w∏o-

skich sióstr, gdy us∏ysza∏a gdzie ja zmierzam, uÊmiechn´∏a si´ i pokr´ci∏a g∏owà,
mówiàc: „Fantasia francescana”.
W Nuncjaturze Apostolskiej w Bagdadzie, kap∏an Filipiƒczyk, kiedy dowiedzia∏ si´, ˚e zdà˚am do Ur, a ta droga by∏a nawet utrudniona dla miejscowych, to
tak˚e pokr´ci∏ g∏owà i powiedzia∏, ˚e na
takie szaleƒstwo mogà zdobyç si´ tylko
franciszkanie. Kiedy przekracza∏em granic´ bu∏garsko-rumuƒskà, celnik Bu∏gar
pyta∏ rutynowo o cel mojej podró˚y. Kiedy powiedzia∏em, ˚e zmierzam do Iraku,
swojà opini´ o tym wyrazi∏ dosadnym
gestem. Tak˚e celnicy tureccy patrzyli
z pewnym zdziwieniem, ale raczej ˚yczliwie. MyÊl´, ˚e nie uwa˚ali tego wszystkiego do koƒca za niedorzecznoÊç, bo
jednak bardzo mi pomagali.
Co chcia∏by jeszcze Ojciec dodaç?
Krótki wywiad nie pozwala poszerzyç
wielu wàtków i opowiedzieç o cennych
szczegó∏ach. W tej chwili uzmys∏awiam
sobie, ˚e nale˚a∏oby napisaç ksià˚k´, tak,
jak mi to ju˚ niejednokrotnie radzono.
Opisaç dzieƒ po dniu wszystkie sytuacje.
Do Ur dotar∏em w sobot´, 14 pa˝dziernika. To historyczne miejsce znajduje si´
na po∏udniu Iraku, kilkanaÊcie kilometrów
od miasta An Nasiriya, le˚àcego nad Eufratem. W linii prostej Ur oddalone jest
o oko∏o 140 km od Kuwejtu. Teren jest
równinny, krajobraz pó∏pustynny. Gdy
zbli˚amy si´ do tego miejsca, ju˚ z daleka
rzuca si´ w oczy pot´˚ny masyw zigurratu, Êwiàtyni sprzed oko∏o 2000 lat przed
Chrystusem. Jest to podobno najlepiej zachowany zigurrat, obecnie odnowiony.
W niedalekiej odleg∏oÊci wskazuje si´ na
tradycyjne miejsce domu rodzinnego
Abrahama. Gdy by∏em jeszcze w Asy˚u,
czyta∏em w jednym z dzienników w∏oskich artyku∏ zatytu∏owany: „Ur – wymarzona ziemia Papie˚a”. By∏o te˚ zdj´cie
z prac wykopaliskowych w tym miejscu.
Odkrywano wtedy resztki fundamentów
budynku. W zwiàzku z planowanà, w Roku Jubileuszowym, pielgrzymkà Ojca
Âwi´tego, dokonano cz´Êciowej rekonstrukcji obiektu. Przygotowano tak˚e drogi dojazdowe. Za∏àczone zdj´cia najlepiej
obrazujà to, o czym mówi´. Na miejscu
przeczyta∏em fragment z Pisma Âwi´tego
i krótko si´ modli∏em. Mankamentem by∏o to, ˚e nie mia∏em mo˚liwoÊci d∏u˚szego zatrzymania si´ i g∏´bszej medytacji tego biblijnego wydarzenia. Mam jednak
nadziej´, ˚e jeszcze b´dzie mi dana
mo˚liwoÊç uzupe∏nienia tego braku,
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oczywiÊcie w tym miejscu, oraz pokonania koƒcowego etapu szlaku Abrahamowego, docierajàc do Egiptu, a pó˝niej do
Hebronu, poniewa˚ tego nie uda∏o mi si´
wtedy uczyniç (z powodu intyfady Hebron by∏ niestety zamkni´ty).
Na dowód dotarcia do celu pielgrzymki
przedstawi∏em zdj´cia. By∏y Ojciec Prowincja∏ zwierzy∏ mi si´, ˚e dzi´ki fotografiom uwierzy∏, bo gdy opowiada∏em
wczeÊniej o takich przejazdach, niedowierza∏. Wydawa∏o mu si´ to wszystko,
o czym wczeÊniej opowiada∏em, zbyt ∏atwe, nawet zbyt cudowne, aby by∏o prawdziwe. Dopiero teraz przekona∏ si´.
Pokona∏em w sumie 10 tysi´cy kilometrów, w tym autostopem 6,5 tysiàca.
Same przejazdy zabra∏y mi 10 dni, podczas gdy ca∏a pielgrzymka 24 dni. Istnia∏a
mo˚liwoÊç powrotu do Polski tak˚e autostopem, ale nie by∏o na to czasu, gdy˚ 25
pa˝dziernika powinienem ju˚ byç w Asy˚u. Wróci∏em wi´c do Polski samolotem.
Postanowi∏em wyruszyç z Polski bez
zabezpieczenia, nawet bez bu∏ki. Ju˚ pod
ZamoÊciem poczu∏em g∏ód, a wiozàcy
mnie kierowca powiedzia∏, ˚e mijamy restauracj´, gdzie podajà najlepsze w Polsce
flaki i zaprasza∏ mnie na nie. By∏em zdziwiony, ˚e tak szybko odczyta∏ mojà potrzeb´. Z drugiej strony zasmuci∏em si´,
bo przecie˚ nie jem mi´sa i to mnie nie
urzàdza∏o. Podzi´kowa∏em, pozostajàc
niestety dalej g∏odnym. Potem zabrali
mnie studenci cz´stujàc du˚à dro˚d˚ówkà,
którà spa∏aszowa∏em z wielkim apetytem.
Pó˝niej ju˚ nie by∏o problemów, bo jak
wspomnia∏em, jedzenie otrzymane w Bu∏garii dowioz∏em a˚ do Bagdadu, a inne
rzeczy stamtàd z powrotem do Polski.
Do pielgrzymki do Ur przy∏o˚y∏em
miar´, jakà pozna∏em w podró˚ach po
Europie. Z Warszawy do Rzymu przeje˚d˚a∏em w ciàgu 24-30 godzin. Planowa∏em wi´c, ˚e b´d´ w Istambule w ciàgu
mniej wi´cej doby. Ale okaza∏o si´, ˚e tak
nie mo˚na kalkulowaç. Pan Bóg mia∏ inne plany. Utknà∏em, bo chcia∏em jechaç
na skróty. Troch´ wybrzydza∏em, bo
chcia∏em mieç jak najd∏u˚szy przejazd
bezpoÊredni. Radzono mi w Polsce, ˚e
trzeba braç to co jest, nawet przejazd 2 kilometrowy. Sprawdzi∏em t´ zasad´
w Chorwacji. Trzeba tak robiç, nawet
gdyby mia∏o si´ jechaç drogà okr´˚nà,
niemal˚e w przeciwnym kierunku. Tak
by∏o na Ukrainie, gdzie nie jecha∏em prosto, bo odcinki wydawa∏y mi si´ bardzo
krótkie. Wreszcie jeden kierowca zaproponowa∏ przejazd do Tarnopola, bo tam

przebiega ruchliwa trasa przelotowa
w kierunku Rumunii. Czeka∏em na niej
dwie godziny i zastanawia∏em si´ czy si´
w ogóle nie cofnàç, nie zrezygnowaç
z pielgrzymki, bo takie tempo pielgrzymowania mnie nie urzàdza∏o. Do Czerniowiec dotar∏em wieczorem. To, jak si´
okaza∏o, by∏o bardzo trafne. Dotar∏em do
polskiej parafii, gdzie pracujà Siostry Urszulanki. Kiedy si´ pojawi∏em, przyjecha∏y ledwie przed dziesi´cioma minutami
z profesji sióstr w Kamieƒcu Podolskim.
Od siostry Ewy otrzyma∏em ksià˚eczk´
„Teologia w´drowania” autorstwa o. Anselma Grüna OSB (Wyd. Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Tarnów 1998). Siostra
Ewa w poprzednich dniach przeprowadzi∏a rekolekcje o pielgrzymowaniu dla tamtejszych kap∏anów, oparte na tej w∏aÊnie
ksià˚eczce. Skoƒczy∏em jà rozwa˚aç, gdy
doje˚d˚a∏em do Ur Chaldejskiego.
By∏a to nieoceniona pomoc. Jedno
zdanie z tej ksià˚eczki mówiàce o tym, ˚e
gdy rozpocz´∏o si´ drog´, nie wolno si´
absolutnie cofaç, by∏o dla mnie szczególnie wa˚ne, cenne. W tym widzia∏em
palec Bo˚y. Pope∏nia∏em tak˚e wczeÊniej
ten b∏àd, ˚e gdy mia∏em cudowne rozwiàzania stara∏em si´ te sytuacje powieliç.
Lecz Duch Âwi´ty nie lubi si´ powtarzaç
i posiada nowe, jeszcze lepsze rozwiàzania. Te najlepsze bowiem stawa∏y si´
przestarza∏e, a Duch Bo˚y ma ciàgle swoje drogi. I zawsze lepsze! To by∏a dla
mnie lekcja, ˚e nale˚y Êlepo zaufaç!
Na poczàtku czerwca 2001 roku,
przed wyjazdem z Asy˚u, by∏em jeszcze
raz u Ojca Âwi´tego. Podczas Êrodowej
audiencji poinformowa∏em Go o szcz´Êliwie odbytej autostopem pielgrzymce
do Ur, zaprezentowa∏em niektóre zdj´cia oraz poprosi∏em o b∏ogos∏awieƒstwo
na klarujàcà si´ wtedy s∏u˚b´ w Ziemi
Âwi´tej, konkretnie w Bazylice Grobu
Âwi´tego, jako owoc mego pielgrzymowania do Ur. Ojciec Âwi´ty powiedzia∏
wtedy: „Pi´knie”, i mnie pob∏ogos∏awi∏.

W sercu swoim mam ogromnà
wdzi´cznoÊç dla Pana Boga za udzielone mi wielkie ∏aski, oraz dla ca∏ego

Nieba i ludzi dobrej woli, ˚yczliwych,
którzy wobec mnie byli dobrymi narz´dziami w Jego r´ku.
(cd To miejsce).

Strój godny,
chocia˚ mniej swobodny
Pisz´ do was w trosce, o godnoÊç kobiety, której zadaniem jest strzec ogniska
domowego oraz czuwaç i troszczyç si´,
aby przyja˝ƒ w domu i miejscach pracy
mia∏a racj´ bytu. Pisz´ do was w trosce
o godnoÊç m∏odych dziewczyn i kobiet,
które myÊlà, ˚e Êlepe naÊladowanie mody
w ubiorach czyni je Êwiatowymi i na topie, a branie wzorców zachowaƒ ˚ywcem
zdj´tych z seriali telewizyjnych czyni je
post´powymi. Nic bardziej mylnego!
Projektanci dzisiejszej mody raczej
ka˚à nam si´ rozbieraç, zamiast gustownie ze smakiem ubieraç. Przyjrzyjmy si´
˚yciorysom znanych osób, które projektujà i lansujà mod´. Jakie jest ich ˚ycie
osobiste i jakim zachowaniom seksualnym ho∏dujà, a my Êlepo ubieramy si´
w to co oni dla nas wymyÊlà i zareklamujà. Go∏e p´pki, odkryte ramiona, zbyt
krótkie spódniczki, lub d∏ugie spódnice,
ale z rozporkami a˚ zbyt daleko posuni´tymi, g∏´bokie dekolty, obcis∏e bluzki
i spodnie bardzo dok∏adnie ukazujàce
anatomi´ raczej wstydliwych cz´Êci cia∏a, które nie zakrywa d∏u˚sza koszula czy
sweter. Dyktatorzy mody lansujà równie˚ przezroczyste tkaniny przez które
widaç jakà nosimy pod spodem bielizn´.
Kobiety nie dajmy si´ zwariowaç!
Czy nie mamy w naszych domach luster? Czy nie t´sknimy za tym, aby nas
szanowano, a m´˚czy˝ni i ch∏opcy godnie nas traktowali? Wi´c nie prowokujmy ich z∏à modà, bo „jak ci´ widzà tak
ci´ piszà”. Dzisiaj tak „niby” ubrana
dziewczyna Êlepo naÊladujàca mod´
z kolorowych tygodników i telewizji jest
przyczynà powszechnej rozwiàz∏oÊci,
grzesznych myÊli i zachowaƒ ze strony
ch∏opców i m´˚czyzn. Wi´kszoÊç m∏odych m´˚czyzn na tak zwanym „luzie”
nie ma dziÊ potrzeby zawieraç zwiàzków
ma∏˚eƒskich, bo te˚ bojà si´ zaufaç
dziewczynie, która kusi woko∏o swoim
roznegli˚owanym cia∏em. Popatrzmy ile
wokó∏ nas jest poranionych wewn´trznie
i sfrustrowanych m∏odych ludzi, którzy
ho∏dujà sloganowi „róbta co chceta”.
Mimo tej „wolnoÊci” coraz mniej jest na
twarzach m∏odych ludzi szczerej prawdziwej radoÊci i nadziei.
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Czy my Polacy mamy byç wcià˚ papugà narodów i nie mo˚emy stworzyç
w∏asnej mody godnej cz∏owieka? Tak
porozbierani chodzimy wsz´dzie, na co
dzieƒ i od Êwi´ta nawet do koÊcio∏a. Obra˚a Pana Boga panna m∏oda, gdy podczas Êlubu koÊcielnego staje przed o∏tarzem w wydekoltowanej sukni. Pismo
Âwi´te uczy nas, ˚e cia∏o niewiasty powinno byç odkryte tylko dla m´˚a. Obra˚a Pana Boga ka˚dy kto przyst´puje
do Komunii Êwi´tej i jest na Mszy Êwi´tej w stroju nieskromnym.
W skrytoÊci serca ka˚dy z nas t´skni za
trwa∏à przyja˝nià, mi∏oÊcià i wiernoÊcià.
Starajmy si´ wi´c wszyscy o czystoÊç
obyczajów przez noszenie skromnych
i estetycznych ubiorów, bo elegancja nie
mia∏a nigdy nic wspólnego z nagoÊcià.
Jak m´˚czyzna ma odkrywaç kobiet´,
marzyç o niej byç ciekawy jej cia∏a, zdobywaç jà, t´skniç, kiedy ona ca∏y czas
chodzi przy nim mniej lub wi´cej rozebrana, wzbudzajàc jedynie po˚àdanie jego lub jego kolegów. Dziewczyny, kobiety we˝my si´ w garÊç i spoglàdajmy
cz´Êciej samokrytycznie do lustra. Nie
dajmy si´ uwieÊç obcym i z∏ym modom
Êwiatowym, które niszczà takie cnoty
chrzeÊcijaƒskie jak skromnoÊç, czystoÊç,
wstydliwoÊç, upominajmy si´ nawzajem.
Apeluj´, zacznijmy nosiç suknie
i spódnice przecie˚ spodnie to ubiór dla
m´˚czyzny! Odziane w spodnie „ch∏opo
– baby” nie majà nic wspólnego z kobiecoÊcià, nie posiadajà czaru ani powabu,
nie sà tajemnicze. W PiÊmie Âwi´tym
w Ksi´dze Powtórzonego Prawa
22,5 czytamy: „Kobieta nie b´dzie nosi∏a
ubioru m´˚czyzny ani m´˚czyzna ubioru
kobiety; gdy˚ ka˚dy kto tak post´puje,
obrzyd∏y jest dla Pana, Boga swego”. B´dàc wielokrotnie za granicà widzia∏am, ˚e
przed eleganckimi restauracjami oraz
przed koÊcio∏ami stojà u wejÊcia du˚e tablice z przekreÊlonà sylwetkà m´˚czyzny
i kobiety w negli˚ujàcym stroju. Jest to
znak zakazu wst´pu do lokalu oraz do
Êwiàtyni dla niestosownie ubranych osób.
Przed Mszà Êwi´tà w wielu koÊcio∏ach
rozdaje si´ du˚e chusty, dla zakrycia
wszelkiej golizny. Pomó˚my kap∏anom
w naszych parafiach w Polsce zaprowadziç ten dobry zwyczaj. Nasza dusza i nasze cia∏o zosta∏o odkupione przez Syna
Bo˚ego Jezusa Chrystusa na krzy˚u, aby
nam ludziom przywróciç godnoÊç dziecka
Bo˚ego. Pismo Âwi´te poucza nas, ˚e nasze cia∏o ma byç Âwiàtynià Dycha Âwi´tego, abyÊmy razem z Bogiem mogli

prze˚yç dobrze nasze ziemskie ˚ycie i zas∏u˚yç na ˚ycie wieczne. Nie obra˚ajmy
wi´c Boga, naszego Stwórc´ przez lansowanie grzesznej w skutkach mody. Pomó˚my Chrystusowi zbawiaç Êwiat
w XXI wieku, nie obna˚ajmy Go ponownie z szat, aby nie cierpia∏ za nas wstydu
i nie przybijajmy Go na nowo do krzy˚a.
Nasze cia∏o ma byç przecie˚ Âwiàtynià
Ducha Âwi´tego.
Anna Maria
P.S. Ostatnio widzàc w koÊcio∏ach niewiasty w strojach opisanych w powy˚szym artykule, szczególnie z dwoma rozci´ciami po bokach do po∏owy ud, wpad∏a mi myÊl, aby takà osob´ zapytaç czy
ubra∏aby si´ tak samo na audiencj´ do
Ojca Âwi´tego? A przecie˚ w koÊciele
jest chyba KTOÂ wi´kszy ni˚ Papie˚. Mo˚e trzeba zaczàç zadawaç takie pytanie!!! i postawiç porzàdkowych przy wejÊciach. Przypominamy równie˚ artyku∏
zamieszczony w nr 167 „Echo”, w którym w oparciu o ksià˚k´ „Apele or´dzia
fatimskiego” spraw´ stroju wyjaÊnia s.
∑ucja i m∏ody cz∏owiek – JaÊ – piszàc do
„Mi∏ujcie si´” (5-8/2001).
Redakcja.

Bóg sam sprawi∏
odzienie
Dlaczego sam Bóg sprawi∏ odzienie
dla dwóch pierwszych istot ludzkich, które przedtem by∏y nagie?
Ksi´ga Rodzaju 3,21 ukazuje nam, jak
Bóg okry∏ cia∏a, które na skutek grzechu
pozbawi∏y si´ szaty ∏aski. I dlatego wszyscy powinniÊmy si´ ubieraç przyzwoicie,
z umiarem i godnoÊcià. Ludzie, którzy
pojawiajà si´ na ulicach niew∏aÊciwie lub
nieprzyzwoicie ubrani, stajà si´ zach´tà
do grzechu dla innych i sà odpowiedzialni nie tylko za grzechy w∏asne, osobiste, ale tak˚e za grzechy, jakie inni pope∏niajà z ich powodu. Sàdz´, ˚e moda,
je˚eli jest nieprzyzwoita – a widzimy,
jak Êwiat podà˚a, niestety, za modà, jak
gdyby stanowi∏a ona jakieÊ zobowiàzujàce prawo – stanowi podst´p diabelski,
sprytnie pomyÊlanà pu∏apk´, w którà diabe∏ chwyta dusze, podobnie jak myÊliwi,
którzy zastawiajà pu∏apki na zwierzyn´
na polach czy w lasach.
Ubranie nie zosta∏o nam dane przez
Boga jako ozdoba, by s∏u˚y∏o jedynie
pró˚noÊci i lekkomyÊlnoÊci ludzkiej, ale
jako ochrona przed grzechem, jako
znak pokuty za grzech pope∏niony i kary
za niego, a tak˚e po to, by nam przypomina∏o Bo˚e prawa, które zobowiàzani jeste-

Êmy wszyscy wype∏niaç. Zobaczmy najpierw, w jakim sensie jest ono znakiem
kary i pokuty za grzech, w jakim zaÊ stanowi obron´ przed pokusami. Tekst Êwi´ty mówi, ˚e po grzechu Adam i Ewa okryli si´ ga∏àzkami figowymi; Bóg nie uzna∏
jednak tego odzienia za wystarczajàce,
gdy˚ – jak mówi Pismo Âwi´te – „sporzàdzi∏ dla m´˚czyzny i dla jego ˚ony odzienie
ze skór i przyodzia∏ ich” (Rdz 3, 21). Nast´pnie pojawia si´ opowieÊç o karze i pokucie na∏o˚onej za grzech: „Pan Bóg wydali∏ go z ogrodu Eden, aby uprawia∏ t´
ziemi´, z której zosta∏ wzi´ty” (Rdz 3, 23).
I tak b´dzie „póki nie wrócisz do ziemi,
z której zosta∏eÊ wzi´ty; bo prochem jesteÊ
i w proch si´ obrócisz!” (Rdz 3, 19). A zatem po ubraniu pierwszych rodziców Bóg
wygania ich z raju, nak∏adajàc im wczeÊniej pokut´ pracy, aby uprawiali w pocie
czo∏a ziemi´ a˚ do momentu, gdy sami
stanà si´ prochem, z którego powstali,
czyli a˚ do swej Êmierci....
Zauwa˚my przy tym, ˚e Bóg nie da∏
nam ubrania tylko w tych dwóch celach:
wymierzenia kary i pokuty za nasze grzechy, ale z innych jeszcze wzgl´dów. Poza
tym bowiem, ˚e ma byç ono ochronà
przed grzechem, skromne ubranie, jakim
powinniÊmy si´ okrywaç, stanowi jakby
wyró˚nik wyodr´bniajàcy nas poÊród
lawiny niemoralnoÊci, dzi´ki któremu
dajemy Êwiatu prawdziwe Êwiadectwo
o Chrystusie. S∏u˚y nam ono tak˚e jako
przypomnienie praw Bo˚ych i powa˚nego obowiàzku ich przestrzegania. Swemu ludowi Pan poleci umieÊciç na szatach
konkretne znaki, które b´dà mu przypomina∏y Êwi´te przykazania: „Powiedz
Izraelitom, niech sobie zrobià fr´dzle na
krajach swoich szat, oni i ich potomstwo,
i do ka˚dej fr´dzli u˚yjà sznurka z fioletowej purpury. Dla was b´dà te fr´dzle,
a gdy na nie spojrzycie, przypomnicie sobie wszystkie przykazania Pana, aby je
wype∏niç – a nie pójdziecie za ˚àdzami
swego serca i oczu, przez które plamiliÊcie
si´ niewiernoÊcià” (Lb 15, 38-39).
Zwróçmy bacznà uwag´ na to, co Bóg
chce nam przez to powiedzieç: Fr´dzle
waszych szat majà wam przypominaç
przykazania Paƒskie, abyÊcie je wype∏niali, a nie dali si´ ponosiç ˚àdzom waszych
serc i oczu, które prowadzà was do niewiernoÊci. Nasze ubrania powinny byç
zatem ochronà dla oczu i serca, abyÊmy
nie ulegali pokusom cia∏a, demona i Êwiata. Fr´dzle, o jakich mówi ten tekst, sugerujà niewàtpliwie ozdoby naszych szat;
trzeba jednak dbaç o to, by nie narusza∏y
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one w niczym umiaru, skromnoÊci i godnoÊci ludzkiej, krótko mówiàc: moralnoÊci, a s∏u˚y∏y nam jedynie jako bodziec do
przestrzegania przykazaƒ Prawa Bo˚ego.
Rozwa˚my w koƒcu wyra˚enie, jakim Bóg si´ pos∏uguje: „oni i ich potomstwo”. Podsuwa nam ono myÊl, ˚e
Bóg nie mówi∏ tylko o Izraelitach i do
nich, ale poleci∏ przekazaç to tak˚e
nam, ˚yjàcym obecnie na Êwiecie, oraz
przysz∏ym pokoleniom: nie w zewn´trznej formie wybranego znaku,
który oczywiÊcie si´ zmienia, lecz
w sensie w∏aÊciwym i obiektywnym,
którego nie mo˚emy straciç z pola widzenia, jeÊli chcemy uszanowaç ten porzàdek rzeczy, jaki Bóg ustanowi∏. Albowiem Prawo pochodzi od Boga i si´
nie zmienia: trwa niezmienne, jak On
sam. Pan mówi nam o tym w Ewangelii: „Nie sàd˝cie, ˚e przyszed∏em znieÊç
Prawo albo Proroków. Nie przyszed∏em
znieÊç, ale wype∏niç. Zaprawd´ bowiem
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia
nie przeminà, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie zmieni si´ w Prawie, a˚ si´
wszystko spe∏ni” (Mt 5, 17-18). Kto je
zachowuje, ten si´ zbawi; kto go nie zachowuje, b´dzie pot´piony!

WstydliwoÊci broni
godnoÊç kobiety
Zrobi∏o si´ ciep∏o. No, i jak co roku,
obserwujemy to samo zjawisko. Cz´Êç
dziewczàt, zach´conych jeszcze przez
„dyktatorów mody”, zacz´∏a si´ publicznie rozbieraç. Dumne ze swych go∏ych brzuchów, przezroczystych sukienek, super mini spódniczek, paradujà po
ulicach. Jak˚e bardzo ˚a∏uj´, ˚e niektóre
ubierajà si´ nawet tak jak – przepraszam
za skojarzenie – te panie stojàce przy
drogach szybkiego ruchu. Nie by∏bym
zdziwiony, gdyby ktoÊ si´ kiedyÊ pomyli∏... Wy, na pewno, nie p∏yniecie z tym
pràdem mody.
Nie myÊlicie, ˚e wszyscy ch∏opcy
przepadajà za takimi bardzo modnymi
czyli bardziej rozebranymi ni˚ ubranymi
dziewczynami. Sà tacy, którzy powa˚nie
biorà s∏owa Chrystusa: „... kto po˚àdliwie patrzy na kobiet´, ju˚ si´ w swoim
sercu dopuÊci∏ z nià cudzo∏óstwa” (Mt
5,28). Nie wszyscy p∏ynà z pràdem! Sà
ch∏opcy, który pragnà zachowaç czystoÊç a wiadomo, ˚e od myÊli i wyobra˚eƒ rozpoczyna si´ o nià walka. Nie domyÊlacie si´, jakie czasami staczajà batalie, a dziewczyny, które wzbudzajà

w nich te walki, odbierajà nie jako przyjazne, ale agresywne.
Mo˚esz pomagaç swoim kolegom
w ich walkach, albo utrudniaç je. Mo˚esz
nawet mieç udzia∏ w czyichÊ grzechach. OczywiÊcie bez paniki, nie za
wszystko odpowiadasz, ale jak przesadzisz, odpowiadasz. To, ˚e go∏e uda
Twoich kolegów nie wzbudzajà w Tobie
˚adnych emocji, nie znaczy, ˚e Twoja
mini spódniczka nie wzbudza w nich
˚adnych emocji. Nie znaczy, prawda?
I nie mówcie, prosz´ Was bardzo: „Co
mnie to obchodzi, to ich sprawa, ubieram
si´, jak mi wygodnie”. MyÊlenie wy∏àcznie o sobie, bez oglàdania si´ na innych,
to przecie˚ egoizm. Ch∏opcy te˚ czasami
podobnie mówià swoim dziewczynom:
„O, jesteÊ w cià˚y! To twoja sprawa”.
I tu egoizm, i tam.
Warto ubieraç si´ skromnie tak˚e ze
wzgl´du na swoje w∏asne dobro. Bo
chcecie byç przecie˚ szanowane, kochane, a nie po˚àdane i traktowane instrumentalnie. WstydliwoÊç chroni godnoÊç kobiety.
Przypomina mi si´ pewien plakat,
który rozwieszano na wielkich billboardach w grudniu ubieg∏ego roku. Przedstawia∏ dziewczyn´ na czworakach, rozebranà mniej wi´cej w 97%, z koronà
na g∏owie i kieliszkiem w r´ku. Pami´tasz? By∏a to – jak g∏osi∏ napis – dziewczyna roku 2000 „Playboya”. Jakie
symboliczne! M´˚czy˝ni: nowoczeÊni,
post´powi, „Europejczycy” og∏aszali
ca∏ej Polsce, jaki jest ich idea∏ dziewczyny: na czworakach, troch´ pijana,
naga, gotowa by jej „u˚ywaç”. Taki jest
ich idea∏ kobiety! Sami by o niej powiedzieli: bez pruderii, nowoczesna, wyzwolona, Êmia∏a. We mnie wzbudza∏a
uczucia odwrotne do zamierzonych,
g∏ównie wspó∏czucie. To by∏a kobieta,
uprzedmiotowiona, sponiewierana, u˚ywana... Nie myÊlisz chyba, ˚e jest dziewicà?... Publicznie obna˚ajàca si´ kobieta jest ∏atwa. Takie sà skojarzenia
i mo˚e nie zupe∏nie bez podstaw. Mnóstwo jest przyk∏adów na to, ˚e tak rzeczywiÊcie jest. WstydliwoÊç chroni czystoÊç. Gubi si´ wstydliwoÊç, gubi si´
i czystoÊç i godnoÊç, wczeÊniej, czy
pó˝niej. A wszystko dzieje si´ powolutku, krok po kroczku. Mo˚e o to w∏aÊnie
chodzi „dyktatorom mody”. Majà przecie˚ swój idea∏ kobiety. Na pewno jest
bezpruderyjna i nowoczesna. Sprzyjajcie ch∏opakom, którzy walczà o czystoÊç. Niech Pan Wam b∏ogos∏awi.

ECHO Echa
Patronka ˙ycia
31.07.03 min´∏a pierwsza rocznica kanonizacji Jana Diego Cuauhtloatzin,
o której obszernie pisaliÊmy w „Echo”
nr 176 i 177. Postaç Diego nierozerwalnie zwiàzana jest z objawieniami MB
z Guadalupe – Patronki ˙ycia od pocz´cia do naturalnej Êmierci. Oto list, który
otrzymaliÊmy po ukazaniu si´ naszych
artyku∏ów.
Niech b´dzie pochwalony Jezus
Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Diakonia ˙ycia – Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich „Guadalupe” przy
parafii Matki Mi∏osierdzia Ostrobramskiej w Piszu od kilku lat szerzy kult
w Polsce Matki Bo˚ej z Guadalupe, Patronki ˙ycia od pocz´cia do naturalnej
Êmierci. Animatorem i inicjatorem dzia∏aƒ jest Pawe∏ Nied˝wiedzki. Oto jego
Êwiadectwo: „Po raz pierwszy w moim
˚yciu zetknà∏em si´ z obrazem Matki
Bo˚ej z Guadalupe w 1994 roku, podczas mojej pieszej pielgrzymki po Ameryce, w´drujàc wzd∏u˚ wybrze˚a Pacyfiku od granicy kanadyjskiej do granicy
meksykaƒskiej. Na koƒcu moich zmagaƒ w mieÊcie San Diego przy granicy
z Meksykiem pewna kobieta poprosi∏a
mnie, abym zabra∏ do Polski obraz MB
z Guadalupe. Spe∏niajàc jej proÊb´ by∏em nieÊwiadomy tego, ˚e ten wizerunek jest poczàtkiem wielkiej Misji MB
z Guadalupe w Polsce. Te niesamowite
prze˚ycia i doÊwiadczenia z przebytej
pieszo drogi opisuj´ w ksià˚ce pod tytu∏em: „1800 mil z Jezusem” jako Êwiadectwo i nadzieja dla innych, ˚e wytrwa∏a modlitwa ziemskiej matki czyni
cuda. W kwietniu 1997 roku podczas
kolejnego pobytu w USA przyjazna mi
rodzina zaproponowa∏a, abym sp´dzi∏
Âwi´ta Wielkanocne razem z nimi
w Meksyku, w Bazylice MB z Guadalupe. Zna∏em ju˚ wówczas wizerunek i histori´, jednak nie by∏em pewien, po co
w∏aÊciwie tam jad´. Dopiero na miejscu, kiedy wpatrywa∏em si´ w ten cudowny obraz i dowiedzia∏em si´
o obietnicy, jakà Maryja z Guadalupe
wià˚e z tym wizerunkiem, „˚e tam
gdzie On b´dzie czczony tam b´dzie
wstrzymana aborcja”, obudzi∏o si´ we
mnie pragnienie rozmieszczenia wize-
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runków MB z Guadalupe w naszym
kraju, aby powstrzymaç ten nikczemny
czyn. „Naród, który zabija w∏asne dzieci jest narodem bez przysz∏oÊci” – oto
s∏owa Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II wypowiedziane w 1997 roku w Kaliszu. Te
s∏owa poruszy∏y mnie do g∏´bi i da∏y
poczàtek Misji w Polsce w obronie
ludzkiego ˚ycia. W roku 1997, kiedy
us∏ysza∏em te w∏aÊnie s∏owa nawo∏ujàce
do obrony ludzkiego ˚ycia, postanowi∏em rozpoczàç walk´ o pocz´te ˚ycie
ludzkie w naszej Ojczy˝nie. S∏owa Ojca
Âwi´tego sta∏y si´ wyzwaniem do walki
o przysz∏oÊç naszej Ojczyzny.
Pierwsza Misja MB z Guadalupe
odby∏a si´ we wrzeÊniu 1997 roku –
wówczas 33 parafie w naszej Ojczy˝nie
przyj´∏y Jej obraz. Plan ich rozmieszczenia rysuje krzy˚ na mapie Polski; od Zakopanego do Gdaƒska i od Chojni po
Bia∏ystok. Centrum krzy˚a stanowi Toruƒ. Podczas tej misji duchowà adopcj´
podj´∏o oko∏o 10 tys. wiernych. Druga
Misja odby∏a si´ w marcu 1999 roku
woko∏o Polski – ofiarowaliÊmy wówczas 44 obrazy, po dwa w ka˚dej diecezji le˚àcej przy granicy naszego kraju,
aby w ten sposób otoczyç naszà Ojczyzn´ wizerunkiem Patronki ˙ycia Pocz´tego, by strzeg∏a i broni∏a nasze dzieci
przed okrutnà i niewinnà Êmiercià. Podj´∏o wtedy duchowà adopcj´ oko∏o 15
tys. wiernych.
W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000
przeprowadziliÊmy Misj´ w centrum
Polski, uk∏adajàc na mapie w 20 diecezjach ogromne serce, bijàce modlitwà
w intencji obrony ˚ycia pocz´tego. ZostawiliÊmy w tej misji 40 obrazów a duchowà adopcj´ podj´∏o blisko 20 tys.
wiernych.
Obecnie Misj´ przeprowadzamy na terenie ca∏ej Ojczyzny i chcemy modliç si´
ze wszystkimi, którym zale˚y na ratowaniu dziecka pocz´tego. Wizerunek MB
z Guadalupe mo˚e byç ofiarowany do
ka˚dej parafii, gdzie wyrazi na to zgod´
ks. Proboszcz. JesteÊmy w posiadaniu
100 wizerunków, które zosta∏y poÊwi´cone w Bazylice MB z Guadalupe
w Meksyku i przywiezione do Polski.
Naszym pragnieniem jest, aby te wizerunki jak najszybciej trafi∏y do Polskich
koÊcio∏ów. Wszystkie obrazy ofiarowane sà bez zobowiàzaƒ finansowych ze
strony przyjmujàcej Parafii. G∏ównym
celem tych Misji jest wspólna modlitwa
naszego narodu o powstrzymanie aborcji
w naszej Ojczy˝nie i na ca∏ym Êwiecie”.

Centrum Mi∏osierdzia Matki Bo˚ej
z Guadalupe w Piszu to ukoronowanie
i zwieƒczenie dotychczasowych dzia∏aƒ
w obronie ˚ycia dziecka pocz´tego
i w ogóle ˚ycia cz∏owieka od pocz´cia do
naturalnej Êmierci. Pisz to miasto w Diecezji E∏ckiej, zwane cz´sto „bramà Mazur”, z którego wzi´∏y poczàtek trzy misje zwiàzane z nawiedzeniem oko∏o 200
parafii w ca∏ej Polsce, pozostawieniem
w nich kopii obrazu MB z Guadalupe
i podj´ciem przez wiele tysi´cy ludzi modlitewnej i rzeczywistej troski o prawo
cz∏owieka do ˚ycia od pocz´cia do naturalnej Êmierci. Dlatego w Piszu powstaje
Centrum majàce na celu Êwiadczenie
wszechstronnej pomocy ludziom znajdujàcym si´ w potrzebie. Miejsce w Centrum znajdà samotne matki przed i po urodzeniu dziecka, dzieci porzucone niechciane, ludzie starsi i samotni, osoby niepe∏nosprawne, szkolnictwo katolickie
i kaplica z obrazem Niebiaƒskiej Pani
Królowej Meksyku. Centrum jako miejsce kultu MB z Guadalupe, nastawione
b´dzie tak˚e na przyjmowanie pielgrzymów z kraju i zagranicy. W jego centralnym miejscu stanie kilkunastometrowa figura MB z Guadalupe. Pragniemy, aby
fundamentem naszych dzia∏aƒ by∏a nasza wiara i to˚samoÊç chrzeÊcijaƒska,
dlatego dzie∏u patronuje Maryja w wizerunku z Guadalupe. Trzeba zaznaczyç, ˚e
3 maja 1959 roku przed cudownym obrazem MB z Guadalupe w Meksyku Polska
zosta∏a zawierzona specjalnym aktem oddania, którego dokona∏ prymas Meksyku
kardyna∏ Miranda y Gomez. By∏a to proÊba biskupów polskich na czele z Stefanem
Kardyna∏em Wyszyƒskim, ówczesnym
Prymasem Polski.
W 2009 roku przypadnie 50 rocznica
zawierzenia. Naszym pragnieniem jest,
aby Centrum powsta∏o jako wotum
wdzi´cznoÊci za oddanie Polski w opiek´
Pani z Guadalupe, stàd intensywnoÊç naszych dzia∏aƒ zmierzajàcych do realizacji
planów tworzenia Centrum. Podejmujemy t´ myÊl w Roku Stefana Kardyna∏a
Wyszyƒskiego, Prymasa Tysiàclecia,

który z pewnoÊcià przyczyni∏ si´ do tego
dzie∏a. Chcemy, aby Centrum powsta∏o
i s∏u˚y∏o bli˝nim mo˚liwie jak najszybciej. Poniewa˚ dotychczasowe nasze dzia∏ania mia∏y miejsce w ca∏ej Polsce, chcielibyÊmy, aby planowane Centrum powsta∏o nie tylko wysi∏kiem naszej diecezji, ale by by∏o wspólnym dzie∏em tych
diecezji i parafii, które przyj´∏y obraz,
a tak˚e wszystkich, którzy zechcà w∏àczyç si´ w to wspólne dzie∏o. Liczymy, ˚e
Centrum powstanie i b´dzie funkcjonowaç g∏ównie dzi´ki datkom pieni´˚nym,
przekazywanym przez wiernych KoÊcio∏a
z Polski i Ameryki, której Matka Bo˚a
z Guadalupe jest szczególnà Patronkà.
Ksià˚ka P. Nied˝wiedzkiego „1800
mil z Jezusem” jest cegie∏kà pod budow´ Centrum Mi∏osierdzia MB z Guadalupe, dlatego prosimy wszystkich
o pomoc w rozprowadzeniu tej ksià˚ki
w cenie nie mniejszej ni˚ 15 z∏. Ch´tnych, którzy chcieliby pomóc w sprzeda˚y tej ksià˚ki prosimy o pisanie na
nasz adres lub o kontakt telefoniczny,
aby uzyskaç wi´cej informacji.
Zwracamy si´, wi´c z ogromnà proÊbà do wszystkich ludzi dobrej woli
o pomoc w realizacji tego wspólnego
dzie∏a. Wiemy i zdajemy sobie spraw´, ˚e
bez Paƒstwa pomocy to Centrum nigdy
nie powstanie, rozumiemy, ˚e sytuacja finansowa w obecnym czasie jest bardzo
ci´˚ka, dlatego nie Êmiemy prosiç o wi´cej jak tylko o jednà z∏otówk´ na miesiàc,
czyli 12 z∏ rocznie. Wed∏ug wst´pnych
obliczeƒ, gdyby uda∏o nam si´ znale˝ç
500 tysi´cy ludzi, którzy zdeklarowaliby
si´ na okres trzech lat ofiarowaç z∏otówk´ miesi´cznie lub 12 z∏ rocznie albo
36 z∏ jednorazowo na rzecz budowy Centrum, to z pewnoÊcià uda∏oby si´ nam
wybudowaç to Centrum jako wotum
wdzi´cznoÊci Narodu Polskiego na pi´çdziesiàtà rocznic´ zawierzenia Polski
Matce Bo˚ej z Guadalupe. Bardzo Paƒstwa prosimy o przekazywanie tej informacji jeden drugiemu, w ten sposób wierzymy, ˚e jest to mo˚liwe do zrobienia.
Prosimy do nas pisaç, jeÊli potrzebna b´dzie wi´ksza iloÊç folderów o Centrum.
Nasz Adres: Centrum Mi∏osierdzia Matki Bo˚ej Guadalupe,
ul. Wo∏odyjowskiego 2, 12–204 Pisz,
tel. 087/423-44-71 lub 087/424-08-71,
fax. 087/424-08-72,
e-mail: centrumpisz@guadalupe.opoka.org.pl.
Numer konta bankowego, na który mo˚na
przesy∏aç ofiary: na budow´ Centrum:
PKO BP o/Pisz 70-10204753-1013004701
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Za wszelkà pomoc serdecznie dzi´kujemy. Szcz´Êç Bo˚e
Pawe∏ Nied˝wiedzki – prezes SRK „Guadalupe”, ks. Kan. Zbigniew Bzdak – duchowy opiekun, dziekan i proboszcz
Ps: Je˚eli masz jakiÊ pomys∏, który
móg∏by nam dopomóc lub posiadasz adresy internetowe lub pocztowe ludzi, którzy byliby zainteresowani pomocà przy
realizacji tego wspólnego dzie∏a Narodu
Polskiego to bardzo prosimy o przes∏anie
informacji na nasz adres.

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
W „Echo”186 przedstawiliÊmy relacj´ Marka z wyjazdu na rekolekcje z o.
T. Vlasiczem. W kolejnych numerach b´dziemy przedstawiaç konferencje i homilie ojca Tomislava. Dzisiaj podajemy
teksty modlitw.

Ofiarowanie swego ˚ycia
Trójcy PrzenajÊwi´tszej
PrzenajÊwi´tsza Trójco! W jednoÊci
z ca∏ym KoÊcio∏em w niebie, na ziemi,
w czyÊçcu i ze wszystkimi stworzeniami,
przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruj´
moje ˚ycie jako ofiar´ dla zbawienia ca∏ego Êwiata. Niech Twoja mi∏oÊç o Matko,
ochrania mnie, oczyszcza mnie i ofiaruje
mnie tak, aby moja ofiara Jezusowi by∏a
zawsze i wsz´dzie kultem duchowym, jako ofiara ˚ywa, Êwi´ta i Bogu mi∏a. Twój
ogieƒ mi∏oÊci o Duchu Âwi´ty niech rozpali moje serce i moje koÊci, abym móg∏
z Twojà pomocà przejÊç przez ka˚dà prób´ odpowiadajàc w pe∏ni na ka˚dy Twój
impuls. Moja dusza i ca∏e moje jestestwo
o Ojcze niech pozna i Êwiadczy o Twojej
niezmierzonej mi∏oÊci. A Ty, abyÊ móg∏
rozpoznaç we mnie i we wszystkim Twoje dziecko zrodzone z Twojego ∏ona, które pragnie powróciç i zjednoczyç si´ doskonale z Tobà. Amen

Koronka do Trójcy
PrzenajÊwi´tszej
Tobie Bo˚e Ojcze, oddaj´ moje ˚ycie,
mojà Êmierç i mojà dusz´.
12 x Chwa∏a Ojcu.
Tobie Bo˚e Synu, oddaj´ moje ˚ycie,
mojà Êmierç i mojà dusz´.
12 x Chwa∏a Ojcu.

Tobie Duch Âwi´ty Bo˚e, oddaj´ moje
˚ycie, mojà Êmierç i mojà dusz´.
12 x Chwa∏a Ojcu.
A tobie szatanie rozkazuj´ odejd˝, oddal si´ ode mnie, od tego miejsca, od tych
wszystkich, którzy si´ ofiarujà Barankowi
Zabitemu (Ofiarnemu). Oddal si´ od tego
miejsca. To jest miejsce dla Boga w Trójcy Jedynego. Amen

Od Redakcji
Ogólnopolski „Wieczernik”
Królowej Pokoju
IV Dzieƒ Pielgrzyma
Medziugorskiego
„Sà czasy i sà miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie
doÊwiadczyli Jego obecnoÊci i Jego ∏aski.
A ludzie wiedzeni zmys∏em wiary przychodzà do tych miejsc, bo majà pewnoÊç, ˚e
rzeczywiÊcie stajà przed Bogiem, który
jest tam obecny – Jan Pawe∏ II”.

OBORY 2003
„Zaufaj Bogu, który jest bogaty
w mi∏osierdzie”
Po co ja tu przyjecha∏am? – wybrzmia∏o z moich ust pytanie jakby retoryczne. Us∏ysza∏a je kole˚anka, z którà
po trzech godzinach wspólnej jazdy
z Siedlec, dotarliÊmy do celu podró˚y –
do Obór. Sznur autokarów (by∏o ich 68)
powoli przesuwa∏ si´ wàskà szosà, kierowany przez s∏u˚by porzàdkowe na tzw.
parking, czyli plac po by∏ym SKR-e.
Okolica ta obfituje w zieleƒ, wyjàtkowo
Êwie˚à i soczystà, bo od rana systematycznie zraszanà deszczem. By∏ to mój
pierwszy pobyt o Oborach. Obserwowa∏am pielgrzymów wysiadajàcych z innych autokarów. Na ich twarzach spokój,
cisza, oczekiwanie. Wszyscy kierowali
si´ w t´ samà stron´. Oni znali drog´. Podà˚aliÊmy za nimi. Kilkaset metrów dalej zachwycajàcy widok – obszerny plac,
na Êrodku figura Matki Bo˚ej z Dzieciàtkiem skierowana twarzà w stron´ o∏tarza
polowego, nad którym góruje sanktuarium Matki Bo˚ej Bolesnej oraz przylegajàcy klasztor Ojców Karmelitów.
Wiernych na placu systematycznie przybywa∏o – skojarzy∏am to z poczàtkami
KoÊcio∏a, gdy ludzie chodzili za swoim
Mistrzem z Nazaretu. Posz∏am do ko-

Êcio∏a pok∏oniç si´ Gospodarzowi, a tam
pe∏no ludzi. W koÊciele jak i na placu,
w konfesjona∏ach i na krzes∏ach, wsz´dzie kolejki do spowiedzi (spowiada∏o
ponad 20 kap∏anów). Nagle spostrzeg∏am utkwione we mnie oczy kap∏ana
siedzàcego w konfesjonale. Tak, ja te˚
pragn´∏am pojednaç si´ z Panem. Ârodkiem Êwiàtyni bardzo powoli sunà∏ t∏um.
Pielgrzymi (w sumie ok. 4tys) oddawali czeÊç Matce Bo˚ej w Jej cudownej figurze, znajdujàcej si´ w o∏tarzu g∏ównym, poprzez modlitw´ – na kolanach
obchodzàc o∏tarz. Spojrzenia wielu osób
by∏y ciep∏e, ˚yczliwe, i mimo i˚ wczeÊniej nie spotka∏am tych ludzi, coÊ sprawia∏o, ˚e te˚ si´ uÊmiecha∏am, odczuwa∏am bliskoÊç, wi´˝ z nimi.
O godzinie 10.00 kiedy rozpocz´∏a si´
I konferencja s. El˚biety Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˚ej Mi∏osierdzia – GoÊcia tegorocznego Wieczernika – deszcz przesta∏ padaç. Pó˝niej swe
Êwiadectwo z∏o˚y∏ brat Tadeusz. Mówi∏
pi´knie o swoim nawróceniu oraz apostolacie Bo˚ego Mi∏osierdzia, jaki obecnie
szerzy z wielkim zaanga˚owaniem.
∑aska Pana dokona∏a cudu w tym cz∏owieku. Wzruszenie Êciska∏o za gard∏o.
Rozpoczà∏ si´ ró˚aniec. Tajemnice
bolesne rozwa˚aliÊmy razem ze Êwi´tà
Faustynà. Niebo spowija∏y ciemne chmury, deszcz zaczà∏ padaç coraz intensywniej. Parasole, p∏aszcze, peleryny posz∏y
w ruch, co kto mia∏ – wyciàga∏. Ten
deszcz to pierwszy z kilku cudów pogody, jaki tego dnia mia∏ miejsce. By∏a to
sobota, ale szaleƒstwem by∏oby marzyç
o s∏oƒcu, gdy rozum wyra˝nie rozeznawa∏ trzydniowà pluch´. Krople deszczu
by∏y jakby oczyszczeniem przygotowujàcym nas do uczestnictwa w ofierze Jezusa Chrystusa. TrwaliÊmy na modlitwie.
Tu˚ przed Mszà Êwi´tà deszcz usta∏.
O 12.00 rozpocz´∏a si´ uroczysta
koncelebrowana (18 kap∏anów) Msza
Êwi´ta, której przewodniczy∏ i homili´
wyg∏osi∏ o. Prowincja∏ Leszek Pawlak.
Po przerwie by∏a II konferencja s. El˚biety odnoÊnie kultu Bo˚ego Mi∏osierdzia, w której najbardziej uderzy∏o mnie
to, ˚e najwa˚niejszy jest moment Êmierci
Pana Jezusa, czyli godzina 15.00. O tej
w∏aÊnie godzinie Pan Jezus prosi∏, aby
zwracaç si´ do Niego z ca∏à ufnoÊcià.
Wieczernik zorganizowa∏ i prowadzi∏
o. Piotr M´czyƒski wielki czciciel Matki
Bo˚ej. Ojcowie karmelici czczà szczególnie swojà patronk´ – Matk´ Bo˚à z Góry
Karmel, poprzez noszenie szkaplerza jako
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p∏aszcza, który ma ochraniaç przed z∏em.
Zach´ceni przez o. Piotra nabyliÊmy szkaplerze, które zosta∏y pob∏ogos∏awione
i uroczyÊcie na∏o˚one. Oko∏o 2 tys. osób
przyj´∏o szkaplerz. Jest to cudowna szata,
pod którà pragniemy si´ chroniç, aby Maryja by∏a naszà opiekunkà w ˚yciu i godzinie Êmierci, aby uczy∏a nas mi∏oÊci,
s∏uchania i bycia pos∏usznym woli Bo˚ej.
Promienie przebijajàcego si´ s∏oƒca jakby
potwierdzi∏y naszà decyzj´.
Maryja zawsze prowadzi do Jezusa.
Wielkim prze˚yciem by∏a adoracja podobna do tych w Medziugorju. S∏owa modlitwy o. Piotra przenika∏y do g∏´bi, anga˚owa∏y serce i zmys∏y. ObecnoÊç ˚ywego
Pana poÊród nas sta∏a si´ faktem oczywistym. Zespó∏ intonowa∏: TyÊ jest moim
Bogiem, Jezu, Jezu, Jezu; Panie, wierz´
Ci, Panie, kocham Ci´, JesteÊ poÊród nas,
Jak dobrze byç przy Tobie Panie. Nagle
z nieba zacz´∏y spadaç pojedyncze krople
deszczu, a my dotychczas rozmodleni
wpadliÊmy w pop∏och; parasole, p∏aszcze,
peleryny, i znowu ca∏e zamieszanie. Na
o∏tarzu sta∏ Pan Jezus, który Êmierç
zwyci´˚y∏, a my sp∏oszeni dos∏ownie kilkoma kroplami deszczu zaj´liÊmy si´ sobà. Na chwil´ zabrak∏o pràdu. Cisza. Kap∏an kl´cza∏, deszcz ustawa∏. To by∏o doÊwiadczenie jak silna jest nasza wiara.
Wróci∏ pràd, pop∏yn´∏a modlitwa. DoÊwiadczenie ˚ywej obecnoÊci Pana Jezusa
by∏o coraz silniejsze. O 18.38 mia∏o miejsce kolejne nieprzypadkowe zjawisko
przyrody. Spod ci´˚kiej, grubej masy
chmur doÊç szybko wysuwa∏o si´ s∏oƒce.
W Medziugorju o 18.40 Matka Bo˚a
przychodzi do widzàcych. Teraz s∏oƒce
zacz´∏o Êwieciç bardzo mocno na tle lazurowego nieba. Jego promienie oÊwietla∏y o∏tarz. Zrobi∏o si´ jasno, ciep∏o, pi´knie. Po ca∏ym dniu wahaƒ pogody, jak i po
ca∏ym dniu naszych zmagaƒ ze sobà, aby
na nowo uwierzyç, wysz∏o s∏oƒce – nadzieja i radoÊç, a Pan przyszed∏ ze swoim
b∏ogos∏awieƒstwem. Przeszed∏ poÊród
zgromadzonych na placu, niesiony
w monstrancji przez o. Piotra.
Pan Jezus dotknà∏ te˚ mojego serca,
czu∏am to wyra˝nie i ju˚ nie zadawa∏am
g∏upich pytaƒ: po co? Pozosta∏o: Jezu,
ufam Tobie. Na zakoƒczenie spotkania od
o∏tarza pop∏yn´∏a rzeka ciep∏ych s∏ów, podzi´kowaƒ, ˚yczeƒ. ˚al by∏o si´ rozstawaç. Tutaj kolejny prezent – cud s∏oƒca
obserwowany jednoczeÊnie przez kilka
osób. S∏oƒce wirowa∏o, pulsowa∏o w otoczeniu jaskrawego Êwiat∏a, a w Êrodku
blade nie razi∏o, przypomina∏o Hosti´

Êwi´tà. Po 2-3 minutach wsun´∏o si´ z powrotem za grubà, ciemnà chmur´ – t´
sprzed 18.38. ˙al odje˚d˚aç. WracaliÊmy
szcz´Êliwi, przemienieni, odmawiajàc tajemnice chwalebne. Dzi´kowaliÊmy za
dar pielgrzymki. Na niebie zaÊ pojawi∏y
si´ dwie t´cze, barwne, przepi´kne. OdebraliÊmy to jako znak, ˚e idàc z Panem
dojdziemy do radoÊci ˚ycia w pe∏ni. Panie, naucz nas w mi∏oÊci Twojej trwaç.
Danuta
P. S. Kaset´ video ze Spotkania w Oborach mo˚na zamawiaç: Józef Go∏´biowski, oÊ. Armii Krajowej 2/19, 87-600 Lipno, tel. 054-2874279. Czas nagrania
240min, cena z wysy∏kà 35z∏.
Przychodzimy do ∏agiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywaç w Chrystusie oblicze Ojca, który jest „Ojcem mi∏osierdzia oraz
Bogiem wszelkiej pociechy” – Jan Pawe∏ II
Z okazji pierwszej rocznicy Zawierzenia
Âwiata Bo˚emu Mi∏osierdziu przez papie˚a
Jana Paw∏a II – 16.08.03r., sobota, o godz.
11.00 w Bazylice w Krakowie-∑agiewnikach
odb´dzie si´ uroczysta Msza Êw. Z ramienia Ojca Âwi´tego przewodniczy∏ jej b´dzie JE kar.
C. Ruini – wikariusz Rzymu i przewodniczàcy
KE W∏och, homili´ wyg∏osi JE kar. F. Macharski. Nastàpi pob∏ogos∏awienie obrazu Matki
Bo˚ej Mi∏osierdzia (str. 1) i ods∏oni´cie tablic
upami´tniajàcych Akt Zawierzenia Âwiata
i Konsekracj´ Bazyliki. Po uroczystoÊci, w koÊciele dolnym (podziemia Bazyliki), nastàpi
otwarcie Wystawy Fotograficznej upami´tniajàcej rozbudow´ Sanktuarium i Ofiarodawców,
oraz pamiàtek z pobytu Ojca Âwi´tego
„Godzina Mi∏osierdzia wybi∏a dla Êwiata”
Pielgrzymka Mi∏osierdzia i Pokoju
– Suwa∏ki 16–17 sierpieƒ 2003 r.
Wspólnota Apostolstwa Mi∏osierdzia Bo˚ego przy par. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Suwa∏kach organizuje uroczystoÊç z okazji
I rocznicy zawierzenia Êwiata Mi∏osierdziu
Bo˚emu przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
w ∑agiewnikach. Program UroczystoÊci: sobota godz. 19: 00 – Rozpocz´cie uroczystoÊci
w Parku przy koÊciele NSPJ, powitanie Górników z WAMB – fundatorów obrazu, koncert
Chóru z Chorwacji, wyst´p laureatki Festiwalu „Gaudium et Gloria”, czuwanie modlitewne, zakoƒczenie oko∏o godz. 22: 00. Niedziela godz. 12: 00 Park przy koÊciele NSPJ –
uroczysta Msza Êw. – przewodniczy delegat
Ksi´dza Biskupa PoÊwi´cenie obrazu Chrystusa Mi∏osiernego przeznaczonego do
umieszczenia na wie˚y koÊcio∏a NSPJ. Zapraszajà: proboszcz parafii ks. kan. J. Zawadzki i WAMB „Misericordia”.
25 sierpnia 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.

Rekolekcje z o. Jozo Zovko w Szirokim
Brijegu i pobyt w Medziugorju (razem 10
dni) odb´dà si´ od 24.09 – 03.10.03r. Zapisy
(kwestionariusz zg∏oszeniowy) i informacje
mo˚na otrzymaç w Redakcji.
Od 18 –23.08.03r. 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
Strumienie Wody ˙ywej 2003 – Przyjd˝cie do Mnie wszyscy... (Mt 11,28) – Jak odnale˝ç nadziej´? – prowadzenie Philip Madre (Wspólnota B∏ogos∏awieƒstw). Sesja organizowana przez Stowarzyszenie „M” ul.
Zamkowa 4/9, 30-301 K-ów, tel./fax 012-269
29 19, e-mail: stowm@wydm.pl, w Sankt.
Bo˚ego Mi∏osierdzia – K-ów ∑agiewniki, od
24-26.10.03r. Tematy: Uzdrowienie relacji
z Bogiem, Uzdrowienie naszej przesz∏oÊci,
Uzdrowienie relacji do siebie samego, Moc
prawdziwej wiary, Dar synowskiego zaufania, Wra˚liwoÊç na Ducha Âwi´tego.
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.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub
zadzwoniç do Redakcji.

„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
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