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Or´dzie z 25 sierpnia 2003
Drogie dzieci!
DziÊ wzywam was abyÊcie
w sercu dzi´kowali Bogu za
wszystkie otrzymane ∏aski, dane
równie˚ poprzez znaki i barwy
wyst´pujàce w przyrodzie. Bóg
pragnie waszej bliskoÊci i zach´ca, byÊcie Jemu oddawali czeÊç
i chwa∏´. Dlatego te˚, kochane
dzieci, ponawiam wezwanie: módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´
i nie zapominajcie: Jestem z wami! Wstawiam si´ przed Bogiem
za ka˚dym z was, dopóki sami nie
osiàgniecie w Nim pe∏ni radoÊci.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie
Maryjo Bolesna módl si´ za nami
W or´dziu z ubieg∏ego miesiàca Matka
Bo˚a zach´ca∏a nas, byÊmy modlili si´, a˚
modlitwa stanie si´ dla nas radoÊcià.
Obiecuje nam swe wstawiennictwo u Boga.
Maryja czyni dla ka˚dego z nas wiele i jest
to cenne. My zaÊ powinniÊmy Jej pomagaç,
aby Ona mog∏a nam pomóc, jak mówi
w jednym z or´dzi.
W dzisiejszym or´dziu nasza Matka Maryja zaprasza nas do modlitwy dzi´kczynnej. Ca∏e nasze ˚ycie powinno byç dzi´kczynieniem za wszystkie ∏aski, które daje
nam Pan Bóg.
Musimy zrozumieç, ˚e ˚ycie jest ∏askà,
darem mi∏oÊci Bo˚ej. Pan Bóg wejrza∏ na
uni˚enie swojej S∏u˚ebnicy, spojrza∏ na Maryj´ z mi∏oÊcià – i tak samo spoglàda na ka˚dego z nas.
Nasza Matka Maryja zach´ca nas i wzywa, byÊmy podziwiali niezliczone, pi´kne
dzie∏a i stworzenia Bo˚e, które nie mog∏yby
zaistnieç i ˚yç same z siebie. Patrzàc na
dzie∏o stworzenia widzimy, ˚e jest Stwórca.
Skoro stworzenia mogà byç tak doskona∏e,
to o ile˚ bardziej doskona∏y jest Ten, który
je stworzy∏.
Nie doceniaç tego, co stworzy∏ Bóg jest
tym samym co pogarda okazywana Bogu.
Cz∏owiek nie ma prawa gardziç nawet samym sobà, poniewa˚ jest dzie∏em Jego ràk.

Ca∏y otaczajàcy nas Êwiat jest dzie∏em Jego
ràk i Jego mi∏oÊci. Ten Êwiat jest Êwiatem Bo˚ym, a ca∏y wszechÊwiat oddycha dzi´ki sile
ducha Bo˚ego. Wszystko czym jesteÊmy, co
widzimy i co posiadamy nie nale˚y do nas,
tylko do Boga. My te˚ nie nale˚ymy do nas
samych, tylko do Boga. Ziemia, na której ˚yjemy nie jest nasza, tylko nale˚y do Boga.
W∏aÊnie dlatego cz∏owiek nieustannie odkrywa, ciàgle przeprowadza coraz to nowe
prace badawcze nad prawami natury, których
nie zna, poniewa˚ to nie on je stworzy∏, tylko
Pan Bóg. Nie znamy bardzo wielu rzeczy
i odkrywamy je ciàgle na nowo, ka˚dego dnia.
Pewien s∏owacki pisarz napisa∏ nowel´
„Do kogo nale˚y s∏oƒce?”, w której opowiada histori´ ch∏opca z bardzo biednej rodziny. Ten ch∏opiec nie wiedzia∏, ˚e sà biedni,
poniewa˚ mia∏ szcz´Êliwe dzieciƒstwo. Dopiero w szkole dowiedzia∏ si´, ˚e sà biedni,
bo nazwano go biedakiem. Zatem ch∏opiec
zapyta∏ matk´: Dlaczego jesteÊmy biedni?
Matka wyjaÊni∏a mu: Poniewa˚ ten dom nie
jest nasz, i to nie jest nasze, i tamto nasze nie
jest... Ch∏opca ogarn´∏o zdumienie. Nie
wiedzia∏ o tym. W koƒcu zada∏ ostatnie i decydujàce pytanie: do kogo nale˚y s∏oƒce?
Odpowied˝ matki bardzo go uszcz´Êliwi∏a:
s∏oƒce nale˚y do dobrego Boga. By∏o to dla
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niego odkrycie Bo˚ego ojcostwa, które towarzyszy∏o mu przez ca∏e ˚ycie. Do takiego
poznania i doÊwiadczenia chce poprowadziç nas nasza Matka Maryja, tak byÊmy
mogli doÊwiadczaç ojcostwa Bo˚ego,
ogromu Jego mi∏oÊci, która sprawi∏a, ˚e
pos∏a∏ do nas swego Syna Jezusa, a dziÊ posy∏a naszà Matk´ Maryj´, która chce zbudziç nas ze snu, która chce uzdrowiç nas ze
Êlepoty, abyÊmy mogli poznaç czyimi jesteÊmy, do kogo nale˚ymy i gdzie znajduje si´
meta i ostateczny cel naszego ˚ycia.
DziÊ równie˚ obiecuje nam swà bliskoÊç
i swà macierzyƒskà mi∏oÊç. Nie mo˚e uczyniç dla nas nic wi´cej, uczyni∏a tak wiele dla
swych dzieci na przestrzeni owych dwudziestu dwóch lat. A dziÊ chce nam przypomnieç, byÊmy nigdy nie zapomnieli: nasza
Matka Maryja przyj´∏a nas pod krzy˚em
swego Syna Jezusa, s∏uchajàc Jego s∏ów:
„Niewiasto, oto syn Twój”. Maryja widzi
w tobie tego syna i córk´, to dziecko, które Jezus odda∏ pod Jej opiek´.
Zacznijmy zatem dzi´kowaç Jezusowi,
naszemu Zbawicielowi naszemu Bogu, za
Maryj´, za wszelkie dobro, które jest w naszym ˚yciu, powinniÊmy dostrzegaç dobro,
które Pan Bóg uczyni∏ w naszym ˚yciu. PowinniÊmy dzi´kowaç mu zawsze, tak˚e za
cierpienia i krzy˚e, które nosimy, poniewa˚
Pan Bóg przemienia wszystko w dobro, dla
tych, którzy Go mi∏ujà.
Uczmy si´ od Maryi kochaç Boga i modliç si´ do Niego, tak jak Ona to czyni∏a
i czyni dzisiaj z nami i dla nas.
B∏ogos∏awiona Dziewico Maryjo, dzi´kujemy Ci za to, ˚e jesteÊ i pozostajesz naszà Matkà, za to, ˚e jesteÊ blisko nas. Dzi´kujemy Ci za Twoje s∏owa mi∏oÊci, za
wszystkie Twoje or´dzia, które p∏ynà
z Twego czystego serca, Êwi´tego, prostego
i pokornego. Naucz nas, byÊmy pragn´li
staç si´ jak Ty, pójÊç za Tobà na drodze prowadzàcej do Jezusa, którego Ty znasz lepiej
ni˚ my. Dzi´kujemy Ci poniewa˚ nasze
cierpienia sà tak˚e i Twoimi, nasze radoÊci
sà Twoimi. Pomagaj nam na naszej drodze,
byÊmy mogli spotkaç Jezusa, iÊç za nim
i ˚yç z Nim i dla Niego.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi niech nas b∏ogos∏awi Bóg
Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch
Âwi´ty.
o. Ljubo Kurtowiç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rosarium Virginis Mariae
List Apostolski o ró˚aƒcu Êwi´tym c.d.
Roz∏o˚enie w czasie
Ró˚aniec mo˚na odmawiaç codziennie w ca∏oÊci, i nie brak takich, którzy
to czynià z godnà pochwa∏y wytrwa∏oÊcià. Wype∏nia on w ten sposób modlitwà dni tak wielu dusz kontemplacyjnych albo towarzyszy osobom chorym
czy w podesz∏ym wieku, które dysponujà du˚ym zasobem czasu. Jest jednak
oczywiste – i to tym bardziej, jeÊli doda
si´ nowy cykl mysteria lucis – ˚e wielu
wiernych b´dzie mog∏o odmawiaç tylko jego cz´Êç wed∏ug pewnego porzàdku tygodniowego. Ten rozk∏ad prowadzi do nadania poszczególnym dniom
tygodnia swoistego duchowego „kolorytu”, podobnie jak liturgia nadaje go
ró˚nym okresom roku liturgicznego.
Wed∏ug obecnej praktyki poniedzia∏ek i czwartek poÊwi´ca si´ „tajemnicom radosnym”, wtorek i piàtek „tajemnicom bolesnym”, Êrod´, sobot´
i niedziel´ „tajemnicom chwalebnym”.
Gdzie w∏àczyç „tajemnice Êwiat∏a”?
Zwa˚ywszy, ˚e „tajemnice chwalebne”
powtarza si´ przez dwa kolejne dni,
w sobot´ i w niedziel´, a sobota jest tradycyjnie dniem o silnym zabarwieniu
maryjnym, wydaje si´ wskazane przenieÊç na sobot´ drugie w ciàgu tygodnia rozwa˚anie „tajemnic radosnych”,
w których wyra˝niejsza jest obecnoÊç
Maryi. Czwartek pozostaje w ten sposób wolny w∏aÊnie na medytacj´ „tajemnic Êwiat∏a”.
To wskazanie nie ma jednak ograniczaç s∏usznej wolnoÊci medytacji osobistej i wspólnotowej, z uwzgl´dnieniem potrzeb duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim dat liturgicznych, które mogà sugerowaç bardziej
odpowiednie dostosowania. Sprawà naprawd´ wielkiej wagi jest to, by ró˚aniec by∏ coraz bardziej pojmowany
i prze˚ywany jako droga kontemplacji.
Dzi´ki niej, jako uzupe∏nienie tego, co
dokonuje si´ w liturgii, tydzieƒ chrzeÊcijanina, skoncentrowany na niedzieli,
dniu zmartwychwstania, staje si´ drogà
przez tajemnice ˚ycia Chrystusa, a On
objawia si´ w ˚yciu swych uczniów jako Pan czasu i historii.

Zakoƒczenie
O, b∏ogos∏awiony ró˚aƒcu Maryi,
s∏odki ∏aƒcuchu, który ∏àczysz nas
z Bogiem!
To wszystko, co zosta∏o tu dotàd powiedziane, wyra˚a obszernie bogactwo
tej tradycyjnej modlitwy, która ma prostot´ modlitwy ludowej, ale tak˚e teologicznà g∏´bi´ modlitwy odpowiedniej
dla tych, którzy odczuwajà potrzeb´
dojrzalszej kontemplacji.
KoÊció∏ zawsze uznawa∏ szczególnà
skutecznoÊç tej modlitwy, powierzajàc
jej wspólnemu odmawianiu, sta∏emu jej
praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy.
W chwilach, gdy samo chrzeÊcijaƒstwo
by∏o zagro˚one, mocy tej w∏aÊnie modlitwy przypisywano ocalenie przed
niebezpieczeƒstwem, a Matk´ Bo˚à
Ró˚aƒcowà czczono jako T´, która wyjednywa∏a wybawienie.
DziÊ skutecznoÊci tej modlitwy zawierzam – jak o tym wspomnia∏em na
poczàtku – spraw´ pokoju w Êwiecie
i spraw´ rodziny.
Pokój
TrudnoÊci, jakie na poczàtku tego nowego tysiàclecia pojawiajà si´ na Êwiatowym horyzoncie, sk∏aniajà nas, by
uznaç, ˚e nadziej´ na mniej mrocznà
przysz∏oÊç mo˚e w nas wzbudziç jedynie interwencja z Wysoka, zdolna pokierowaç sercami tych wszystkich, którzy ˚yjà w sytuacjach konfliktowych,
i tych, którzy trzymajà w swych r´kach
losy narodów.
Ró˚aniec ze swej natury jest modlitwà
pokoju z racji samego faktu, ˚e polega
na kontemplowaniu Chrystusa, który
jest Ksi´ciem Pokoju i „naszym pokojem” (Ef 2, 14). Kto przyswaja sobie
misterium Chrystusa – a ró˚aniec w∏aÊnie do tego prowadzi – dowiaduje si´,
na czym polega sekret pokoju, i przyjmuje to jako ˚yciowy projekt. Ponadto,
mocà swego charakteru medytacyjnego,
przez spokojne nast´powanie po sobie
kolejnych „ZdrowaÊ Maryjo”, ró˚aniec
wywiera na modlàcego si´ kojàcy
wp∏yw, który usposabia go do przyjmowania i doÊwiadczania w g∏´bi swego
jestestwa oraz do szerzenia wokó∏ siebie
tego prawdziwego pokoju, który jest
szczególnym darem Zmartwychwsta∏ego (por. J 14, 27; 20, 21).
Ró˚aniec jest modlitwà pokoju tak˚e
ze wzgl´du na owoce mi∏oÊci mi∏osiernej, jakie rodzi. JeÊli odmawia si´ go
w∏aÊciwie, jako modlitw´ medytacyjnà,

to ró˚aniec, pomagajàc spotkaç si´
z Chrystusem w Jego misteriach, musi
równie˚ ukazywaç oblicze Chrystusa
w braciach, zw∏aszcza tych najbardziej
cierpiàcych. Jak˚e mo˚na by w „tajemnicach radosnych” wpatrywaç si´
w misterium Dzieci´cia narodzonego
w Betlejem, nie odczuwajàc pragnienia, by przyjmowaç, broniç i promowaç
˚ycie, bioràc na siebie ci´˚ar cierpienia
dzieci we wszystkich zakàtkach Êwiata? Jak mo˚na by w „tajemnicach Êwiat∏a” iÊç za Chrystusem Objawicielem,
nie podejmujàc postanowienia, by dawaç Êwiadectwo Jego „b∏ogos∏awieƒstwom” w codziennym ˚yciu? I jak
kontemplowaç Chrystusa obarczonego
krzy˚em i ukrzy˚owanego, nie czujàc
potrzeby stawania si´ Jego „Cyrenejczykiem” wzgl´dem ka˚dego brata
przybitego cierpieniem czy zdruzgotanego rozpaczà? A wreszcie, jak mo˚na
by utkwiç wzrok w chwale Chrystusa
Zmartwychwsta∏ego i w Maryi ukoronowanej na Królowà, nie czujàc pragnienia, by uczyniç ten Êwiat pi´kniejszym, bardziej sprawiedliwym, bli˚szym planom Bo˚ym?
Tak wi´c ró˚aniec, kierujàc nasze spojrzenie ku Chrystusowi, czyni nas równie˚
budowniczymi pokoju w Êwiecie. Majàc
charakter nieustajàcego, wspólnego b∏agania, zgodnie z Chrystusowym wezwaniem, by modliç si´ „zawsze i nie ustawaç” (por. ∑k 18, 1), pozwala on mieç nadziej´, ˚e równie˚ dzisiaj „walka” tak
trudna jak ta, która toczy si´ o pokój, mo˚e byç zwyci´ska. Ró˚aniec, daleki od tego, by byç ucieczkà od problemów Êwiata, sk∏ania nas, by patrzeç na nie oczyma
odpowiedzialnymi i wielkodusznymi,
i wyjednuje nam si∏´, by powróciç do
nich z pewnoÊcià co do Bo˚ej pomocy
oraz z silnym postanowieniem, by we
wszelkich okolicznoÊciach dawaç Êwiadectwo mi∏oÊci, która jest „wi´zià doskona∏oÊci” (Kol 3, 14). (cdn)

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Obory 2003
Homilia o. Leszka Pawlaka
Bóg bogaty w mi∏osierdzie
Drodzy bracia w kap∏aƒstwie, drodzy bracia w zakonie, siostry zakonne,
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drodzy czciciele Matki Bo˚ej. Bracia
i siostry w Chrystusie! Ju˚ po raz kolejny spotykamy si´ na wieczerniku Matki Bo˚ej Bolesnej tutaj w Oborach. Tematem dzisiejszego dnia jest Bo˚e Mi∏osierdzie – jak zaufaç Bogu, który jest
bogaty w mi∏osierdzie. JesteÊmy
w Wieczerniku, razem z Matkà Bo˚à.
Z Nià uczymy si´, jak zaufaç Bogu,
który jest bogaty w mi∏osierdzie. Temat mi∏osierdzia jest tak bardzo obecny w tym roku, w roku pielgrzymki Jana Paw∏a II do naszej Ojczyzny. Temat
tej pielgrzymki by∏ w∏aÊnie taki „Bóg
bogaty w mi∏osierdzie”.
Zacytujmy na poczàtek naszej refleksji w∏aÊnie tego pierwszego aposto∏a Bo˚ego Mi∏osierdzia Jana Paw∏a II,
powiedzia∏ On na B∏oniach w Krakowie: „Bóg bogaty w mi∏osierdzie – to
has∏o jest niejako streszczeniem ca∏ej
prawdy o tej mi∏oÊci Boga do cz∏owieka, która przynios∏a ludzkoÊci odkupienie. «Bóg, b´dàc bogaty w mi∏osierdzie,
przez wielkà swà mi∏oÊç, jakà nas umi∏owa∏, i to nas, umar∏ych na skutek wyst´pków, razem z Chrystusem przywróci∏ do ˚ycia» (Ef 2, 4-5). Pe∏nia tej mi∏oÊci objawi∏a si´ w ofierze krzy˚a. Nikt
bowiem «nie ma wi´kszej mi∏oÊci od tej,
gdy ktoÊ ˚ycie swoje oddaje za przyjació∏ swoich» (J 15, 13). Taka jest miara
mi∏osiernej mi∏oÊci! Taka jest miara
mi∏osierdzia Boga.
Kiedy uÊwiadamiamy sobie t´ prawd´, zdajemy sobie spraw´, ˚e Chrystusowe wezwanie do mi∏oÊci wzajemnej
na wzór Jego mi∏oÊci, wyznacza nam
wszystkim t´ samà miar´. Doznajemy
niejako przynaglenia, abyÊmy korzystajàc z daru mi∏osiernej mi∏oÊci Boga, sami z dnia na dzieƒ oddawali ˚ycie, czyniàc mi∏osierdzie wobec braci. UÊwiadamiamy sobie, ˚e Bóg okazujàc nam
mi∏osierdzie, oczekuje, ˚e b´dziemy
Êwiadkami mi∏osierdzia w dzisiejszym
Êwiecie”.
Tyle Jan Pawe∏ II – nasz Papie˚ rodak. Papie˚, który jest tak˚e autorem
najkrótszego komentarza do najkrótszej
definicji Pana Boga tej katechizmowej,
tej którà znamy od dziecka, a definicja
ta mówi, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià. Papie˚
natomiast dodaje, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià
mi∏osiernà.
Drodzy w Chrystusie bracia i siostry! Jak to dobrze, jak to wspaniale, ˚e
Jan Pawe∏ II cz´sto powtarza, ˚e Bóg
jest mi∏oÊcià, ale mi∏oÊcià mi∏osiernà.
Jakie˚ to wa˚ne rozró˚nienie, nies∏y-

chanie bogate w konsekwencje, ˚e Bóg
jest mi∏oÊcià mi∏osiernà. Nie byle jakà
mi∏oÊcià, ale mi∏oÊcià zdolnà do poÊwi´cenia, ofiary, krzy˚a, cierpienia,
mi∏oÊcià zdolnà uczyniç wszystko dla
tych, których kocha. Jak˚e cz´sto spotykamy s∏owo mi∏oÊç w Êwiecie, który
nas otacza. Przesiàkni´te sà nim media,
radio, prasa, telewizja, ale drodzy jak˚e
rzadko s∏yszymy w popularnych mediach o mi∏oÊci mi∏osiernej. A taka jest
w∏aÊnie prawdziwa mi∏oÊç, nie oparta
na kalkulacjach i wyliczeniach, taka
jest mi∏oÊç Bo˚a. Dzi´ki takiej w∏aÊnie
mi∏oÊci powsta∏ Êwiat, ca∏a przyroda,
ludzie, dzi´ki takiej w∏aÊnie mi∏oÊci
Êwiat istnieje do dzisiaj. I takiej w∏aÊnie
mi∏oÊci mamy zaufaç bezgranicznie, bo
tylko taka mi∏oÊç nas nie oszuka, nie
zawiedzie i dzi´ki niej spe∏nimy nasze
powo∏anie ˚yciowe.
Drodzy! Jak rozpoznaç takà mi∏oÊç
mi∏osiernà w Êwiecie, który nas otacza?
Jak oddaç si´ Jezusowi mi∏osiernemu
na powik∏anych cz´sto Êcie˚kach naszego ˚ycia? Z jednej strony jest to bardzo proste i oczywiste i o tym, wie ka˚dy z nas. KoÊció∏ przecie˚ codziennie
daje nam mo˚liwoÊç korzystania z sakramentów Bo˚ego mi∏osierdzia,
a szczególnie z sakramentu pojednania,
gdzie mi∏osierdzie Boga jest tak oczywiste i jasne. Gdzie Bóg schyla si´ do
cz∏owieka i wyciàga do niego r´k´.
Drodzy w Chrystusie! Mamy to
przecie˚ na co dzieƒ, tam gdzie jesteÊmy i ˚yjemy. Tutaj w Oborach w sposób szczególny, kiedy spotykamy si´
w Wieczerniku Matki Bo˚ej Bolesnej.
Jak˚e to proste i oczywiste oddaç si´
w sakramencie pojednania Bo˚emu mi∏osierdziu, zaufaç Bogu tak bogatemu
w mi∏osierdzie w∏aÊnie w konfesjonale.
Ale drodzy w Chrystusie bracia
i siostry! Aby przyjÊç do konfesjona∏u
i tam doÊwiadczyç przebaczajàcej mi∏oÊci Boga, do tego potrzeba nieraz
bardzo d∏ugiej drogi. Niekiedy jest to
droga syna marnotrawnego, który odszed∏ z domu rodzinnego i roztrwoni∏
ojcowski majàtek. Ta przypowieÊç, mimo, i˚ nie pada w niej s∏owo mi∏osierdzie to najwa˚niejsza przypowieÊç
ewangeliczna o Bo˚ym mi∏osierdziu.
Syn marnotrawny ma ÊwiadomoÊç, ˚e
zawini∏ wobec swego ojca, ˚e przyczyni∏ si´ do jego smutku i cierpienia. Decyduje si´ wróciç do domu, lecz nie
jako syn, ale jako s∏uga. To szczegól-

nie upokarzajàce. Gdy wraca∏, ojciec
wybieg∏ mu naprzeciw z radoÊcià, a potem jeszcze wyprawi∏ uczt´, w∏o˚y∏
pierÊcieƒ na r´k´ i sanda∏y na nogi. Ta
radoÊç jest bardzo wa˚nym elementem mi∏osierdzia. Sprawiamy Bogu
ogromnà radoÊç ufajàc w Jego mi∏osierdzie, a wielki ból, gdy odwracamy
si´ od Jego mi∏oÊci. RadoÊç Boga jest
jednak zawsze wi´ksza od Jego smutku. I tutaj le˚y istota mi∏osierdzia Bo˚ego i tajemnica samego Boga.
Bóg jest dobry i wszystko, co stworzy∏ by∏o dobre. Ju˚ od zarania dziejów ludzkoÊci m´drcy tego Êwiata zastanawiali si´ nad istotà Boga. Jedni
twierdzili, ˚e jest On wielkim budowniczym Êwiata ale budowniczym, który
zapomnia∏ o stworzeniu i zostawi∏ go
w∏asnemu losowi. Nie umieli wyt∏umaczyç problemu cierpienia i z∏a istniejàcego w Êwiecie. Dopiero sam Bóg poprzez wcielenie, przybranie ludzkiej
postaci, pokaza∏ kim naprawd´ jest.
Dlaczego mamy ufaç i uciekaç si´
do mi∏osierdzia Bo˚ego? Bo nie ma
innego wyjÊcia! Drodzy w Chrystusie!
Te trzy s∏owa: „Jezu ufam Tobie” wypowiedziane z g∏´bokà wiarà, czynià
z nas prawdziwe dzieci Bo˚e. Przez te
trzy s∏owa nawiàzujemy prawdziwà
przyja˝ƒ z Tym, który nas stworzy∏. On
chce nas obdarzyç swojà mi∏oÊcià ale
mi∏oÊcià mi∏osiernà, bo ka˚dy z nas nosi w sobie znami´ grzechu. Tylko taka
mi∏oÊç sprawi, ˚e „choçby nasze grzechy by∏y czerwone jak szkar∏at”, dzi´ki
mi∏osierdziu Bo˚emu „wybielejà jak
Ênieg”. Nasza droga ˚yciowa stanie si´
prosta i jasna, tak jak droga Matki Bo˚ej, tak bardzo widoczna w pieÊni przez
Nià – Maryj´ wyÊpiewanej: w Magnificat, gdzie wychwala w∏aÊnie Bo˚e Mi∏osierdzie. Mówi tam, ˚e: „Pan Bóg
jest pomny na Swe Mi∏osierdzie, które
rozciàga si´ z pokolenia na pokolenie”.
Drodzy w Chrystusie pielgrzymi,
którzy przybyliÊcie tutaj jak co roku do
Wieczernika Matki Bo˚ej. Jak bardzo
mo˚emy od Niej si´ uczyç doskona∏ego
zaufania Bogu bogatemu w mi∏osierdzie.
Dla Maryi, która doskonale zaufa∏a, zawierzy∏a, to, co wydawa∏oby si´, po ludzku sàdzàc niemo˚liwe, sta∏o si´ rzeczywistoÊcià. Dla Niej niemo˚liwe sta∏o si´
mo˚liwym. W swoim ∏onie pocz´∏a Syna
Bo˚ego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
Âwiata. Bo dla Boga bogatego w mi∏osierdzie – nie ma nic niemo˚liwego. Tak
by∏o z Maryjà, a jak b´dzie z nami?
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Drodzy! Mo˚e byç podobnie i z nami, jeÊli tak, jak Ona zaufamy Bogu do
koƒca. JeÊli nie b´dziemy Mu stawiaç
barier i ograniczaç w dzia∏aniu Jego mi∏osierdzie. Tak cz´sto to czynimy. Tak
cz´sto Bóg staje si´ w naszym ˚yciu
tylko iluzjà naszych zachcianek, bo nie
pozwalamy Mu byç naprawd´ Bogiem
dla nas. A On chce wszystko dla nas
uczyniç, jeÊli tylko ufajàc Mu, bez zastrze˚eƒ wypowiemy nasze fiat. „Jego
mi∏osierdzie z pokolenia na pokolenie”,
a wi´c tak˚e i na nasze pokolenie, na
nasze czasy, na te trudne czasy, w których przysz∏o nam ˚yç. Bo˚e mi∏osierdzie jest tak bardzo widoczne w naszych czasach, a dzieje si´ to za przyczynà aposto∏ów mi∏osierdzia, takich
jak nasz rodak Jan Pawe∏ II, który niestrudzenie przemierza Êwiat g∏oszàc
or´dzie mi∏osierdzia.
Drodzy! Sà tak˚e ci nieznani aposto∏owie mi∏osierdzia, których nikt nie widzi. Tak w∏aÊnie by∏o ze Êw. Siostrà
Faustynà w czasie jej ˚ycia. My wszyscy jesteÊmy zaproszeni do apostolstwa
mi∏osierdzia, tam gdzie jesteÊmy, ˚yjemy, pracujemy, ukazujemy Boga, który
jest mi∏osierny. Tak˚e w naszym pokoleniu Bóg pragnie czyniç wielkie rzeczy. Tak˚e i w naszym ˚yciu, na naszych cz´sto kr´tych i powik∏anych
drogach. Jezu ufam Tobie. Niech to
krótkie wezwanie stanie si´ dla was zebranych w Wieczerniku z Maryjà,
i tych do których pójdziemy, dewizà na
ca∏e ˚ycie. Amen

Co Ty na to?
Barkà Matki Bo˚ej
do Jezusa
Wcià˚ jeszcze mamy w pami´ci wra˚enia z XIV Mi´dzynarodowego Festiwalu M∏odzie˚y, który odby∏ si´ w Medziugorju na poczàtku sierpnia. Ani upa∏y, ani wakacje nie powstrzyma∏y m∏odzie˚y, aby przez Maryj´ zebrali si´ wokó∏ Jezusa. M∏odzie˚ pokaza∏a nam, ˚e
przy Jezusie mo˚na najlepiej wypoczàç.
JeÊlibyÊmy chcieli w obrazie opisaç
ten pobyt m∏odzie˚y w Medziugorju
moglibyÊmy napisaç w ten sposób: M∏odzi ludzie w czasie tych dni opuÊcili
swoje niepewne ∏ódki i weszli na bark´
Matki Bo˚ej w Medziugorju. Sternikiem
na tej barce jest Matka Bo˚a. Celem po-

dró˚owania jest dop∏ynàç do portu, do
Jezusa. Wios∏a tej barki trzyma Matka
Bo˚a, a si∏à tych wiose∏ jest modlitwa,
adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu,
Êpiew oraz radosne uwielbienie Pana…
WejÊcie na bark´ p∏ynàcà do Jezusa oznacza gotowoÊç na wszystko. Nie
mo˚emy na niej liczyç na swoje zdolnoÊci, na swojà pewnoÊç, myÊleç o w∏asnym celu. Barka p∏ynàca do Jezusa
wià˚e si´ z pe∏nym ofiarowaniem siebie, przynosi ryzyko. Na tej barce trzeba wios∏owaç zawsze do przodu przez
wichry i burze, w pogod´ i niepogod´.
Po ludzku rozumujàc ta barka p∏ynie
w nieznane, w duchowà burzliwà przygod´. To wszystko dlatego, ˚e Jezus
wzywa nas abyÊmy wyp∏yn´li na g∏´bi´. I w∏aÊnie tam na g∏´bi, w tym co
nieznane i nieoczekiwane, czeka na
mnie mój Bóg i Zbawiciel.
Nasze ˚ycie chrzeÊcijaƒskie powinno byç podobne do tej ∏odzi. JesteÊmy
ciàgle w drodze. PowinniÊmy wi´c,
zgodnie z powo∏aniem do naÊladowania, chodziç i szukaç Jezusa. On wzywa nas do siebie. Jezus jest tu dla nas,
pragnie byç naszym towarzyszem. On
jest moim przyjacielem, który zawsze
cierpliwie czeka na mojà ∏ód˝, aby
wp∏yn´∏a do Jego portu. Przy Jezusie
zawsze jest najpi´kniej, zawsze jest interesujàco. Przy Nim nie ma nudy.
Ka˚da chwila wype∏niona jest sensem.
U Niego nie ma rozczarowanych, niezrozumianych, zagubionych. U Jezusa
wszyscy sà mile widziani. Ka˚dy jest
kochany. Jezus za nas odczuwa, oddycha naszymi p∏ucami, Jego Serce bije
w naszych sercach. Dla nas jest gotów
uczyniç wszystko. Jezus nie jest Bogiem – S´dzià, ale Bogiem Mi∏oÊci
i dlatego zaprasza nas na Swojà uczt´.
Pragnie nas wype∏niç i nakarmiç pokarmem, który nigdy si´ nie psuje i nie traci wartoÊci.
Tym pokarmem nakarmieni i tym napojem nasyceni w porcie Jezusa, przez
który otwierajà si´ nowe drzwi nadziei,
m∏odzie˚ wesz∏a w Êwiat.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
25 lipca parafia Medziugorje Êwi´towa∏a uroczystoÊç patrona Êw. Jaku-

ba. Przed po∏udniem zgodnie ze zwyczajem Ofiara Eucharystyczna rozpocz´∏a si´ od odÊpiewania litanii do
Wszystkich Âwi´tych i procesjà z figurà
patrona niesionà przez parafian. Msza
Êw. sprawowana by∏a w parku w pobli˚u koÊcio∏a. Eucharystii przewodniczy∏
o. Mate Cziliç OFM, franciszkanin
z Hercegowiny (s∏u˚àcy w Niemczech)
wraz z 30 kap∏anami wÊród których by∏
równie˚ prowincja∏ o. Slavko Soldo
OFM, pochodzàcy z parafii Medziugorje i proboszcz medziugorski o. Branko
Radosz OFM. Do parafian w czasie uroczystoÊci odpustowych zawsze przy∏àcza si´ du˚a grupa pielgrzymów zagranicznych czczàcych Êw. Jakuba. Przypomnijmy, ˚e parafia Medziugorje zosta∏a za∏o˚ona w 1892r. i od tego czasu
Êw. Jakub jest jej patronem.
Jak co roku w dniach od 31 lipca
do 6 sierpnia w Medziugorju odby∏o
si´ Mi´dzynarodowe Spotkanie M∏odzie˚y, na którym zebra∏o si´ oko∏o
17 000 m∏odych ludzi ze wszystkich
stron Êwiata. Na spotkaniu obecnych
by∏o oko∏o 350 ksi´˚y, którzy przybyli
ze swoim m∏odymi parafianami. Tematem spotkania by∏o: „Poprzez ró˚aniec
otwórzcie mi swoje serce”. W czasie
modlitw wieczornych do m∏odzie˚y
przy∏àcza∏a si´ du˚a grupa wiernych,
tak ˚e codziennie uczestniczy∏o w nich
oko∏o 20 000 ludzi. Prelegenci i Êwiadkowie wezwali m∏odzie˚, aby poprzez
modlitw´ ró˚aƒcowà z Matkà Maryjà
poznali Jezusa Chrystusa, brata ka˚dego cz∏owieka i Zbawiciela rodu ludzkiego, który jest tak bardzo potrzebny
m∏odzie˚y. Spotkanie to by∏o kolejnym
wyjàtkowym prze˚yciem duchowym
dla wszystkich m∏odych uczestników,
wi´c zapraszamy by i w przysz∏ym roku przybyli do Medziugorja, by odnowiç wiernoÊç Bogu, KoÊcio∏owi i Papie˚owi. Spotkanie by∏o t∏umaczone
symultanicznie na 19 j´zyków.
W dniu Êwi´ta Wniebowzi´cia
NMP do Medziugorja przyby∏o kilka
tysi´cy pielgrzymów z kraju i zza granicy. Przed po∏udniem Msze Êw. sprawowane by∏y w kilkunastu j´zykach,
a uroczystà wieczornà Msz´ Êw. sprawowa∏ o. Slavko Soldo OFM, prowincja∏ franciszkaƒskiej prowincji Hercegowina wraz z 45 kap∏anami. Jak
w ka˚dym roku du˚a liczba pielgrzymów chorwackich po dziesiàtkach boso
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przebytych kilometrach nocà przybywa∏a do Medziugorja.
Podczas Rekolekcji Kap∏aƒskich,
wspominaliÊmy o tym w nr 187, Êwiadectwo da∏ kap∏an z Polski. Oto jego
fragmenty.

Zgubi∏em Boga
Królowej Pokoju w podzi´ce, ˚e przez
Nià Go odnalaz∏em.
Czasem staj´ i czuj´ si´ jak zak∏opotane dziecko wobec doros∏ych, którzy prze˚yli du˚o wi´cej ode mnie. Zak∏opotany bo chcia∏bym powiedzieç, ˚e
sta∏o si´ coÊ wa˚nego, ale nie wiem czy
oni potraktujà to powa˚nie i czy ma to
jakieÊ znaczenie dla nich. Chc´ si´ tym
podzieliç mimo mojej u∏omnoÊci i ma∏oÊci, bo chodzi tu o wielkà mi∏oÊç
Maryi do ka˚dego kap∏ana, do ka˚dego cz∏owieka. O mi∏oÊç, która prowadzi do odkrycia na nowo mi∏oÊci Boga, do doÊwiadczenia jej i do prze˚ycia,
które zmienia serce…
Bóg cz´sto wyciàga nas z naszych
upadków przez to co w nas najs∏absze
i najbardziej poranione, tak, abyÊmy
mieli pewnoÊç, ˚e nie powstaliÊmy
w∏asnà si∏à, ale ˚e On nas podniós∏
swojà ∏askà.
To by∏ zwyk∏y zimowy wieczór. Styczeƒ, poczàtek roku. W moim sercu
by∏o ciemno i mro˝no, tak samo jak na
zewnàtrz. Ale˚ to przecie˚ nie ma sensu? – postawi∏em sobie pytanie – nie
ma ju˚ ˚adnej drogi, ˚adnej perspektywy! Coraz zimniej i pusto robi∏o si´
w moim wn´trzu. Pozosta∏o tylko jedno rozwiàzanie… Przecie˚ nie mo˚na
robiç czegoÊ, do czego jak twierdzà
moi prze∏o˚eni absolutnie si´ nie nadaj´. CzegoÊ czego pragnà∏em, o czym
marzy∏em przez prawie ca∏e ˚ycie, a co
w ogóle mi nie wychodzi. Sam sta∏em
si´ taki jak ci, na których patrzy∏em zawsze z obrzydzeniem, myÊlàc z wyrzutem, ˚e profanujà Êwi´te powo∏anie.
By∏em taki sam.
Tak by∏o naprawd´: bez modlitwy,
medytacji, spowiedzi. Kiedy by∏a moja
ostatnia spowied˝? Od kilku miesi´cy
ciàg∏e wyjazdy, prawie ka˚dy wieczór
w samochodzie, kinie, gdziekolwiek
byle nie byç samemu. Bo samotnoÊç
zaczyna∏a zabijaç… Nie mog∏em ju˚
wytrzymaç chwili w samotnoÊci, w ciszy. Nie umia∏em wytrzymaç z sobà,
brzydzi∏em si´ i nienawidzi∏em siebie

za to jakim si´ sta∏em, choç na zewnàtrz, dla wielu ludzi wszystko by∏o
OK. Nie ma ju˚ innej drogi trzeba
odejÊç. OdjeÊç, ale do czego? – zamiast
odpowiedzi rodzi∏a si´ przera˚ajàca
pustka. Nie mia∏em ju˚ si∏, aby cokolwiek uk∏adaç. Pozostawa∏a rozpacz,
brak perspektyw, jak klatka, z której
nie ma wyjÊcia. Doszed∏em do wniosku, ˚e moje ˚ycie jest tylko dramatem,
zresztà zawsze tak by∏o i nic z tego nie
rozumia∏em i chyba ju˚ nie pojm´…
Trzeba odejÊç… tak, trzeba to zrobiç,
odebraç sobie ˚ycie. I tylko czasami
pojawia∏y si´ s∏owa modlitwy: JeÊli jesteÊ, jeÊli jesteÊ Mi∏oÊcià ratuj! JeÊli jesteÊ… Zacz´∏o si´ szybkie je˚d˚enie samochodem i oczekiwanie kiedy przyjdzie si∏a, aby zjechaç z jakiegoÊ wiaduktu, czy w jakiÊ inny sposób zakoƒczyç tà drog´. Zacz´∏y si´ wieczory
przy piwie, drinku w samotnoÊci. Jestem nikim, i tak wko∏o mówià, ˚e jestem nikim. Co chwila coÊ zawalam,
o wszystko tylko pretensje. Ju˚ naprawd´ nie chcia∏em byç ksi´dzem.
I wtedy niespodziewanie pojawi∏a
si´ osoba, która szuka∏a kap∏ana, spowiedzi, rozmowy, ktoÊ kogo wychowa∏a Maryja, ktoÊ wra˚liwy, kto powiedzia∏ mi: S∏uchaj jesteÊ potrzebny jako
ksiàdz! Zawsze jesteÊ ksi´dzem i zawsze
nim b´dziesz! Zacz´∏a mi towarzyszyç.
To by∏o nowe doÊwiadczenie. Pojawi∏a
si´ w∏aÊnie wtedy, kiedy straci∏em ju˚
kontakt prawie z wszystkimi kolegami.
Ona si´ mnà nie brzydzi∏a. Pojawi∏a si´
wtedy, kiedy by∏em tylko sam ze swoim dramatem, ale od tej pory by∏o nas
dwoje. Te˚ mia∏a problemy i prosi∏a
o modlitw´. Wi´c zaczà∏em si´ modliç.
Po d∏ugim czasie bez modlenia si´,
z ˚arliwoÊcià kl´cza∏em i prosi∏em w jej
sprawach. Mo˚e z wdzi´cznoÊci za to,
˚e jest. Dalej jednak odczuwa∏em pustk´, w pobli˚u ∏ó˚ka pojawi∏a si´ ˚yletka. MyÊli samobójcze bardzo narasta∏y.
I nagle pojawi∏o si´ Êwiate∏ko – ona,
mo˚e z nià u∏o˚yç sobie ˚ycie? Mia∏em
jednak ogromnà ÊwiadomoÊç tego, jak
bardzo bym jà skrzywdzi∏: jej Êwiatem
jest Bóg i wiara, a ja bym jej to zabra∏!
Ona przecie˚ mówi, ˚e mam byç ksi´dzem. Jej obecnoÊci by∏a jakimÊ oparciem w ca∏ym tym zagubieniu. Modli∏a
si´ za mnie.
Nast´pnie przyszed∏ straszny wieczór! Pe∏en rozpaczy, nie widzia∏em
nic dobrego w moim ˚yciu ani w przesz∏oÊci ani w przysz∏oÊci. W tych

dniach nie umia∏em ju˚ prowadziç lekcji, w g∏owie mia∏em tylko pustk´. To
ju˚ koniec, to b´dzie dzisiaj, nie ma ju˚
nic… Zadzwoni∏a. JakoÊ leci – odpowiedzia∏em i od∏o˚y∏em s∏uchawk´, bo
nie chcia∏em rozmawiaç. ˙yletka znalaz∏a si´ w r´ku… I nagle pierwszy raz od
wielu, wielu dni myÊl: jakoÊ si´ u∏o˚y,
jakieÊ Êwiat∏o, jakaÊ zapomniana nadzieja i ciep∏o, coÊ czego nie by∏o przez
wiele miesi´cy. Od∏o˚y∏em ˚yletk´ –
przecie˚ to g∏upie rozwiàzanie. KilkanaÊcie minut pó˝niej otrzyma∏em wiadomoÊç (SMS): „Odmówi∏am za ciebie
Koronk´ do Bo˚ego Mi∏osierdzia”. Stawia∏em sobie pytanie: skàd si´ w niej to
wszystko bierze? Ta ogromna wiara, te
godziny codziennej modlitwy, posty.
Mo˚e z tego pobytu w Medziugorju?
Tak cz´sto powtarza, ˚e powinienem
tam jechaç. Ale po co? Od samego poczàtku w Seminarium zawsze wyÊmiewa∏em si´ z Medziugorja. Uwa˚a∏em
ludzie wracajàcych stamtàd, ˚e sà jakoÊ
fanatycznie religijni.
MyÊli samobójcze i rozpacz powraca∏y, szczególnie pod wp∏ywem konfliktów z prze∏o˚onymi (moje d∏ugi finansowe; odprawianie Mszy Êw. pod
okiem proboszcza prowadzi∏o do nerwicy, trz´s∏y mi si´ r´ce, trudno by∏o
mówiç, Msza Êw. stawa∏a si´ torturà).
Trzeba si´ ratowaç – pomyÊla∏em –
choçby ze wzgl´du na nià, na mojà siostr´, mam´… W tym czasie modli∏o si´
ju˚ za mnie troch´ ludzi. Jeden z moich
kolegów widzàc co si´ dzieje anga˚owa∏ swoich znajomych w modlitw´
w mojej intencji. Wzià∏em do r´ki
ksià˚k´ telefonicznà, zaczà∏em szukaç
prywatnego psychiatry. Wpad∏em na
pomys∏, ˚e mo˚e lekarz wystawi mi zaÊwiadczenie, ˚e z przyczyn psychicznych nie nadaj´ si´ do bycia ksi´dzem
i mo˚e stwierdzà niewa˚noÊç moich
Êwi´ceƒ i b´d´ wolny. Ten pomys∏ wydawa∏ mi si´ ca∏kiem rozsàdny. Jawi∏
si´ jako droga do wolnoÊci.
Na drzwiach mieszkania, do którego mia∏em wejÊç wisi obrazek Jezusa
Mi∏osiernego – co jest? – pomyÊla∏em
i wszed∏em. Usiad∏em, powoli zaczà∏em si´ przedstawiaç, by∏em bardzo
skr´powany. Pani doktor powiedzia∏a,
abym si´ odpr´˚y∏ i nie martwi∏, bo ona
nale˚y do Grona Przyjació∏ Seminarium Duchownego i nasze sprawy nie
sà jej obce. Poczu∏em przez chwil´, ˚e
Bóg jednak mnie nie opuÊci∏. By∏ przy
mnie i prowadzi∏ mnie bardzo realnie.
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Gdy przedstawi∏em jej swojà histori´
i sytuacj´ us∏ysza∏em coÊ, co mnie zaskoczy∏o: ksiàdz, to ma byç tylko ksi´dzem, a nie odchodziç z kap∏aƒstwa.
Ksiàdz jest zdrowy, ale ma problemy
z wiarà. (Dzi´ki Bogu, ˚e ca∏y mój misterny plan uniewa˚nienia Êwi´ceƒ kap∏aƒskich „anieli wzi´li”.) To co us∏ysza∏em by∏o prawdà, zgubi∏em Boga
i w∏aÊnie doÊwiadczy∏em tego, ˚e On
nie zgubi∏ mnie, by∏ przy mnie. Adres
tej pani doktor znalaz∏em ot tak,
w ksià˚ce telefonicznej. Ona mówi∏a
mi o Bogu, o Medziugorju, o wierze
i sensie kap∏aƒstwa. To by∏o nowe
Êwiat∏o. Zrozumia∏em co si´ dzieje, ˚e
musz´ wróciç do modlitwy… Ale by∏em za s∏aby. Coraz wi´cej by∏o dni
pe∏nych nadziei kiedy widzia∏em ju˚
sens ˚ycia, mo˚e jeszcze nie kap∏aƒstwa. (cdn)
Ks. Mirek

Grupa modlitewna:
miejsce narodzin ˚ycia
Trynitarnego c.d
Zamieszczamy dalszy ciàg Êwiadectwa o. Tomislava Vlasicia opisujàcego,
jak powinna wyglàdaç grupa modlitewna wedle zaleceƒ przekazanych przez
Matk´ Bo˚à Jelenie i Marijanie Vasilij.
Oto zatem jakie podstawy grupy modlitewnej wskaza∏a Matka Bo˚a:
1. Pogrà˚yç si´ w modlitwie.
Za poÊrednictwem Jeleny Matka Bo˚a wyjaÊni∏a grupie modlitewnej, ˚e:
„wiele osób modli si´, ale bardzo nieliczni naprawd´ pogrà˚ajà si´ w modlitwie”. Aby pogrà˚yç si´ w modlitwie
potrzebne sà dwie rzeczy:
1) powierzyç Bogu grzechy w∏asne
oraz te grzechy cudze, które dotykajà
nas osobiÊcie. Oznacza to, ˚e nale˚y
wyrzec si´ grzechów, wykorzeniç je ze
swej duszy i ofiarowaç Jezusowi, aby
zosta∏y zg∏adzone. Cz∏owiek powinien
zaanga˚owaç ca∏à swojà istot´ i w ciszy
opowiedzieç Bogu wszystko, co wià˚e
si´ ze sferà osobistà, zaÊ publicznie to,
co dotyczy wspólnoty braci i sióstr lub
grzechów Êwiata,
2) powierzyç Bogu wszystkie problemy, by rozwinàç w sobie samym
i wobec innych postaw´ pe∏nà pogody,
zawierzenia i mi∏oÊci (Mt 6, 14-34). Tu
w∏aÊnie duchowy kierownik grupy ma
do odegrania wa˚nà rol´: stopniowo
powinien on uwolniç cz∏onków grupy

od zahamowaƒ, l´ków, biernoÊci, fa∏szywej spontanicznoÊci, fanatyzmu,
arogancji, pustej uczuciowoÊci, która
jedynie rozdrapuje rany i prowadzi do
˚a∏osnej egzaltacji. Istotne jest, aby kierownik zajà∏ si´ ka˚dym cz∏onkiem
grupy nie pozwalajàc, by bardziej aktywne jednostki pokrywa∏y sobà biernoÊç drugich, i aby sam nigdy nie stara∏
si´ zajàç miejsca drugich.
Kap∏an przebywa t´ samà drog´,
dzi´ki czemu rozumie poruszenia duszy podczas spowiedzi lub osobistej
rozmowy. O wszystkim wspomina
w modlitwie, zw∏aszcza zaÊ we Mszy
Êw. Nauka prawdziwej modlitwy nie
koƒczy si´ na tym, gdy˚ na ka˚dym etapie drogi musi byç ona rozwijana i doskonalona, pami´tajàc o otwarciu si´ na
nieskoƒczonoÊç Bo˚ego dzia∏ania i na
niepowtarzalnoÊç jednostki oraz grupy.
2. Byç otwartym i dzia∏aç w Duchu
Âwi´tym.
Jest to wa˚ny, delikatny i zarazem
bardzo prosty element. Nie chodzi bynajmniej o charyzmaty lub o jakieÊ inne „nadzwyczajne” sprawy, nie jest to
nawet nabywanie wiedzy teoretycznej
lub wyra˚anie uczuç religijnych. Chodzi po prostu o otwartoÊç serca
i o ws∏uchanie si´ w g∏´bi duszy w g∏os
Ducha Âwi´tego, przyjmowanie Jego
rad i wprowadzanie ich w ˚ycie. Potrzebne sà do tego uczciwoÊç, szczeroÊç, pokora, prostota, porzucenie
wszelkiej korzyÊci dla Bo˚ej chwa∏y.
Dusza musi dochowaç wiernoÊci ˚yciu w Bogu.
Maryja, prawdziwa Oblubienica Ducha Âwi´tego, wprowadzi nas w wi´˝
z Nim, jeÊli tylko zdecydujemy si´ Jej
zawierzyç. Gdy wraz z Nià powiemy
„tak”, wówczas zstàpi Duch Âwi´ty
(∑k 1, 34-35). Maryja jako Matka Mistycznego Cia∏a Chrystusa pomaga nam
prawdziwie prze˚ywaç ∏aski p∏ynàce ze
chrztu Êw. Âw. Pawe∏ w wielu swych listach t∏umaczy wi´˝ ∏àczàcà nas z Duchem Âwi´tym, w szczególny zaÊ sposób w LiÊcie do Rzymian. Oto kilka wyjàtków z niego: Wy jednak nie ˚yjecie
wed∏ug cia∏a, lecz wed∏ug ducha, je˚eli
tylko Duch Bo˚y w was mieszka. Je˚eli
zaÊ kto nie ma Ducha Chrystusowego,
ten do Niego nie nale˚y (Rz 8, 9). I jeszcze: Sam Duch wspiera swym Êwiadectwem naszego ducha, ˚e jesteÊmy dzieçmi Bo˚ymi (Rz 8, 16), czyli zaÊwiadcza
o naszej to˚samoÊci w Bogu i o ca∏ej
dynamice ∏aski. Podobnie tak˚e Duch

przychodzi z pomocà naszej s∏aboÊci.
Gdy bowiem nie umiemy si´ modliç tak
jak trzeba, sam Duch przyczynia si´ za
nami w b∏aganiach, których nie mo˚na
wyraziç s∏owami. Ten zaÊ, który przenika serca, zna zamiar Ducha, ˚e przyczynia si´ za Êwi´tymi zgodnie z wolà Bo˚à (Rz 8, 26-27). W zakoƒczeniu rozdzia∏u 8 Listu do Rzymian Êw. Pawe∏
wprowadza nas w zwyci´stwo ˚ycia
Ducha Âwi´tego za poÊrednictwem mi∏oÊci Chrystusa.
Niech kierownik duchowy nie martwi si´, ˚e w grupie brak jest „uprzywilejowanych narz´dzi”, ale niech raczej
zatroszczy si´ o prowadzenie powierzonych sobie osób ku wolnoÊci i dzia∏aniu w Duchu Âwi´tym.
W sierpniu 1984 r. zosta∏em przeniesiony do Vitiny. Przed wyjazdem
z Medziugorja tak si´ modli∏em: „Maryjo, pomó˚ mi zrozumieç, jak mam Ci
s∏u˚yç w przysz∏oÊci, nawet gdy b´d´
daleko od Medziugorja!”. Widzàca Jelena us∏ysza∏a g∏os Matki Bo˚ej mówiàcy: Kochaj! Ja wysz∏am z Bo˚ej
mi∏oÊci, dzia∏am w imi´ Bo˚ej mi∏oÊci.
Teraz jestem tutaj, w ka˚dej rodzinie,
na ca∏ym Êwiecie. Kochaj i czyƒ tak
jak Ja. Trudno jest pojàç te s∏owa cz∏owiekowi przywyk∏emu przyk∏adaç do
wszystkiego w∏asnà miar´, któremu
zagra˚ajà podst´py z∏ego ducha. Niemniej jednak taka jest podstawa wszelkich naszych dzia∏aƒ.
W mi∏oÊci Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego jednoczà si´ i porozumiewajà ze
sobà wszyscy cz∏onkowie Mistycznego
Cia∏a Chrystusa. W niej obecna jest
NajÊwi´tsza Maryja Panna, anio∏owie
i Êwi´ci. Grupa jest otwarta na inne
grupy, na ∏aski p∏ynàce za ich poÊrednictwem. Duch Âwi´ty wyrazi si´
w owocach: Owocem zaÊ Ducha jest:
mi∏oÊç, radoÊç, pokój, cierpliwoÊç,
uprzejmoÊç, dobroç, wiernoÊç, ∏agodnoÊç, opanowanie. Dla tych, którzy takie rzeczy czynià, nie ma Prawa (Gal
5, 22-23). Z nich zrodzà si´ dary Bo˚e
i Jego narz´dzia.
Jak wa˚ne jest otworzyç si´ na Ducha, przyjàç ∏aski i wytrwaç z Nim,
zawsze pozostajàc wiernym tej oblubieƒczej wi´zi! Tutaj w∏aÊnie wyra˚a
si´ prawdziwa chrzeÊcijaƒska dojrza∏oÊç kierownika duchowego. Rolà kap∏ana jest staç si´ „proboszczem
dusz”, który modli si´ z prostotà i pomaga zrozumieç oraz przyjàç g∏os
Ducha Âwi´tego.
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3. Wzajemna wymiana.
We wzajemnej wymianie pomi´dzy
cz∏onkami grupy zawiera si´ ca∏a dynamika Bo˚ego ˚ycia w duszach i mi´dzy
duszami. Dynamika ta przejawia si´
we wspomnianych ju˚ elementach, które
tutaj w∏aÊnie znajdujà swój wyraz: nale˚y pogrà˚yç si´ w modlitwie, otworzyç
si´ na Ducha Âwi´tego i dzia∏aç w Nim.
Czym si´ dzielimy? S∏owem Bo˚ym
i wszelkim p∏ynàcym z Niego natchnieniem. Ka˚da rzecz osiàga swojà
pe∏ni´, odbywa si´ i doskonali w S∏owie Bo˚ym, w Jego nauczaniu i Jego
Osobie. To Osoba Jezusa Chrystusa
nadaje wartoÊç Jego nauczaniu,
w przeciwnym razie s∏owo pozosta∏oby teorià, ideologià, by∏oby puste bez
Osoby Chrystusa, który w Duchu
Âwi´tym prowadzi nas do Ojca.
Dzielàc si´ wzajemnie wewn´trznymi
doÊwiadczeniami kroczymy razem
z Chrystusem, stawiamy czo∏a wszystkiemu, co w cz∏owieku nie zosta∏o jeszcze odkupione, zmierzamy ku Êmiercizmartwychwstaniu, otwarci na Zes∏anie
Ducha Âwi´tego, czyli na Jego szczególne ∏aski, którymi nieustannie udoskonala On ˚ycie duszy. Choç wcià˚ jeszcze
zdà˚amy ku pe∏nemu odkupieniu, mo˚emy ˚ywiç wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç bli˝niego, które swobodnie w nas dzia∏ajà.
Modlitwa Ducha Âwi´tego staje si´ ˚ywa i wyra˚a si´ poprzez osoby, które
dzi´ki niej rozkwitajà (Rz 8, 26-27).
Kierownik duchowy musi umieç wybieraç najprostsze sposoby i Êrodki porozumienia pomi´dzy cz∏onkami. Powinien zwracaç uwag´, by wszystkie elementy, o których mówiliÊmy, dzia∏a∏y
w∏aÊciwie i by panowa∏o otwarcie na
wspólnot´ z Mistycznym Cia∏em Chrystusa. Musi, nie ingerujàc, pozostawiç
jednostce wolnà r´k´ w podejmowaniu
s∏usznych decyzji i naprowadziç grup´
do nakreÊlenia zadaƒ, planów i wspólnej drogi. Powinien tak˚e uwa˚aç, by
wzajemna wymiana nie nabra∏a wymiaru czysto ludzkiego upustu emocji, gdy˚
w ten sposób zatraci si´ dzia∏anie ∏aski.
Ze swojej strony kap∏an powinien
stawaç si´ coraz bardziej milczàcy i cichy jak Jezus, gdy zag∏´bia si´ w tajemnic´. Niech wprowadza ludzi w g∏´bi´
znaczenia ich w´drówki. Poprzez swoje otwarcie na Ducha Âwi´tego musi
umieç wskazaç drog´ ku osiàgni´ciu
g∏´bokiej wspólnoty z Bogiem. Niech
modli si´ w milczeniu s∏uchajàc tego,
co mówi si´ w grupie i zabierajàc g∏os

z wielkim taktem. Wszystko, co dzieje
si´ wewnàtrz grupy stanowi treÊç jego
modlitwy i znajdzie wyraz we Mszy
Êw., którà wzniesie on ku Bogu.
4. Modlitwa.
Powinna byç prosta, spontaniczna
i wyp∏ywaç z Ducha, który ogarnia ca∏oÊç osoby ludzkiej, uwzgl´dniajàc
stopniowe etapy drogi. Niech w∏àcza
si´ w nià ca∏a grupa, tak, aby w duszach
nie pozosta∏ ˚aden ci´˚ar, ˚aden nie
usuni´ty kamieƒ. Kierownik duchowy
powinien zwracaç uwag´ na ograniczenia i na potrzeby jednostki i gdy zajdzie
taka koniecznoÊç, zajàç si´ nimi osobno. Jego szczera gotowoÊç wobec NajÊwi´tszej Maryi Panny otworzy mu
drog´ ku ludziom.
Modlitwa nie jest zwiàzana ani skoncentrowana wy∏àcznie na podmiocie,
ale otwarta na wszelkie potrzeby grupy,
KoÊcio∏a Chrystusowego i Êwiata.
W modlitwie ludzie wyruszajà, w Duchu Âwi´tym, z misjà do ca∏ego Êwiata.
Wraz z Jezusem zmierzajà ku Ojcu.
Podsumowaniem i zakoƒczeniem modlitwy jest streszczenie wszystkiego
w Chrystusie: w imi´ Jezusa, w Duchu
Âwi´tym, grupa wznosi swojà modlitw´ do Ojca, ˝ród∏a i pe∏ni ˚ycia.
JeÊli w grupie obecny jest kap∏an,
niech on doprowadzi spotkanie do kulminacji, poniewa˚ to w jego duszy Bo˚e
dzia∏anie streszcza w Chrystusie i zanurza w ˚yciu Ojca wszystko: wewn´trzne
poruszenia duszy, wspólnot´ grupy, potrzeby wszystkich ludzi i stworzeƒ.
Kap∏an, nawet jeÊli jest nieobecny,
∏àczy wszystkie powierzone mu grupy
i przedstawia je podczas Mszy Êw. Pod
nieobecnoÊç kap∏ana kierownik duchowy b´dzie dzia∏a∏ w jego imieniu
i w porozumieniu z nim.
Grupa odmawia i odÊpiewuje Ojcze
Nasz. Podczas liturgii modlitw´ t´ odmawia si´ na stojàco. Szóstka widzàcych z Medziugorja mówi, ˚e Matka
Bo˚a odmawiajàc Ojcze Nasz rozk∏ada
ramiona i wznosi je w gór´, twarzà i ca∏à swojà osobà zwracajàc si´ ku Bogu.
By∏oby dobrze, gdybyÊmy i my tak
w∏aÊnie modlili si´ do Niego podczas
spotkania grupy modlitewnej.
5. B∏ogos∏awieƒstwo.
B∏ogos∏awiç oznacza „˚yczyç dobrze”, „darzyç dobrem”. Poprzez b∏ogos∏awieƒstwo g∏osi si´ or´dzie zbawienia, przekazuje si´ Bo˚e ˚ycie, które p∏ynie przez dusze. To Duch Âwi´ty
udziela b∏ogos∏awieƒstwa i sprawia, ˚e

zaczyna ono dzia∏aç, w uÊmiechu duszy
i twarzy, w radoÊci i pokoju wyra˚anym poprzez pragnienia i myÊli. Ca∏a
istota, w swojej dynamice, wyra˚a
dzia∏anie Boga Jedynego w Trójcy
Âwi´tej, przekazujàc je jednostkom
i ca∏ego Êwiatu. W takiej chwili kap∏an
obdarza b∏ogos∏awieƒstwem i Bo˚ym
˚yciem oraz ˚yciem Mistycznego Cia∏a
Chrystusa, który jest w Bogu. Wyra˚a
i stara si´ dotrzeç do wszystkich,
zw∏aszcza zaÊ do grupy wraz z jej zamiarami i projektami, aby rozwija∏y si´
ku Bo˚ej chwale, i posy∏a grup´ tak, jak
Jezus posy∏a∏ aposto∏ów.
6. Po˚egnanie.
Nie polega na powiedzeniu: „Do zobaczenia nast´pnym razem”. Gdyby
po˚egnanie by∏o tylko takie, grup´
ogarnà∏by bezw∏ad, ziarno nie wyda∏oby owocu. Z czasem w grupie da∏aby
si´ zauwa˚yç biernoÊç, oci´˚a∏oÊç, ludzie nie szliby za g∏osem Ducha Âwi´tego, pozostaliby szczelnie zamkni´ci
we w∏asnym ja.
W tym w∏aÊnie momencie wy∏ania
si´ kwestia odpowiedzi i odpowiedzialnoÊci wobec ∏aski spoczywajàcych na
ka˚dym cz∏onku i na ca∏ej grupie. Ludzie powracajà do codziennoÊci i modlà si´ korzystajàc z otrzymanych ∏ask
i sprawiajàc, ˚e wydajà one owoce. Stawiajà czo∏a troskom i w∏àczajà w swojà w´drówk´ ludzi dobrej woli, zdobywajà nowe doÊwiadczenia, którymi
dzielà si´ z grupà, by razem postawiç
kolejny krok. W ten sposób ich droga
biegnie do przodu, wyra˚a si´ w wirze
˚ycia trynitarnego.
Ludzie przyjmujà ∏aski Ducha Âwi´tego, wraz z Jezusem przemierzajà codzienne ˚ycie kroczàc ku Bogu. Zjednoczeni w dynamice ˚ycia trynitarnego
otrzymujà nowe ∏aski, by iÊç w Êwiat
i sprawiaç, by wydawa∏y one plon
w imi´ Bo˚e i dla Jego chwa∏y. Oni zaÊ
poszli i g∏osili Ewangeli´ wsz´dzie,
a Pan wspó∏dzia∏a∏ z nimi i potwierdza∏
nauk´ ich cudami, które jej towarzyszy∏y (Mk 16, 20).
Przez wstawiennictwo Królowej Pokoju i Matki KoÊcio∏a niech Pan b∏ogos∏awi i towarzyszy ka˚demu i wszystkim grupom na ich drodze. Niech Duch
Âwi´ty zjednoczy wszystkich w jednym
Ciele Chrystusa i niech wszystkie Bo˚e
dzieci znajdà w Nim mieszkanie u Ojca.
B∏ogos∏awi´ was w imi´ Ojca i Syna,
i Ducha Âwi´tego.
o. Tomislav Vlasiç
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Serwis Rodzinny
Kupiec poszukujàcy pere∏
Wiele grup pielgrzymkowych, które
udawa∏y si´ na tegoroczny Festiwal
M∏odych do Medziugorja wyje˚d˚a∏o
w dniu, w którym KoÊció∏ czyta∏ Ewangeli´ o królestwie Bo˚ym porównanym
do drogocennej per∏y (Mt 13,44-46).
Na Mszy Êw. rozpoczynajàcà pielgrzymk´ jedna grupa m∏odzie˚y us∏ysza∏a takà homili´:
„Dalej podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukujàcego pi´knych pere∏. Gdy znalaz∏ jednà drogocennà per∏´, poszed∏, sprzeda∏ wszystko
co mia∏, i kupi∏ jà”.
Popatrz teraz na siebie. JesteÊ podobny do cz∏owieka z tej przypowieÊci.
Mo˚e ju˚ o tym wiesz, bo tam by∏eÊ.
Mo˚e tylko coÊ us∏ysza∏eÊ o tym, ˚e
dzieje si´ tam coÊ wa˚nego. I postanowi∏eÊ w jakiÊ sposób sprzedaç wszystko
co masz, zainwestowaç swój czas, pieniàdze, o które dziÊ tak trudno i kupiç
ten skarb o którym s∏ysza∏eÊ – pojechaç na pielgrzymk´ do Medziugorja
by uczestniczyç w Festiwalu M∏odzie˚y. JesteÊ podobny do kupca, o którym
mówi dziÊ Jezus.
Ju˚ zaryzykowa∏eÊ! Zrób coÊ wi´cej:
„sprzedaj wszystko co masz”. Teraz
kiedy masz wyjechaç, oddaj (sprzedaj)
Bogu wszystko z czym tu stajesz
–przede wszystkim swój pomys∏ na ten
wyjazd, plany i oczekiwania. Wyrzeknij si´ ich, aby powsta∏a przestrzeƒ,
w której b´dzie móg∏ dzia∏aç Bóg, tak
jak On b´dzie chcia∏. Oddaj Mu równie˚ to wszystko co tu dziÊ przynios∏eÊ:
sprawy twoje i twoich bliskich, problemy i niepewnoÊci, które sà ci´˚sze ni˚
baga˚e le˚àce ko∏o ciebie.
Jedziesz, aby odkryç skarb. Skarb
spotkania z Matkà, która chce ci´
wziàç za r´k´, skarb doÊwiadczenia
ogromnej mi∏oÊci Boga, mi∏oÊci, która
przemienia ludzkie ˚ycie.
DoÊwiadczysz te˚ innego skarbu,
spotkania z lud˝mi z ca∏ego Êwiata,
którzy ˚yjà Ewangelià. JesteÊmy schowani tutaj w koÊciele, dooko∏a nas
Êwiat, który odrzuca wartoÊci którymi
˚yjesz, Êwiat propagandy w TV, prasie.
Propagandy, która próbuje odrzuciç
Ewangelie. Mo˚e tego ju˚ doÊwiadczy∏eÊ gdy mia∏eÊ jechaç do Medziugorja

lub na inne rekolekcje. Mo˚e s∏ysza∏eÊ
pytania: Po co tam jedziesz? Przecie˚ to
bez sensu? Szkoda czasu? Przecie˚ tym
i tak nie da si´ ˚yç!
Stajàc w Medziugorju wÊród ludzi
z ca∏ego Êwiata b´dziesz mia∏ okazj´
doÊwiadczyç prawdziwoÊci swojej
wiary. Spotkasz ludzi, których ˚ycie
przemieni∏ Bóg, wyrywajàc ich z na∏ogów, ró˚nych dramatów ˚ycia, ludzi
którzy uczà si´ ˚yç modlitwà. DoÊwiadczysz i zobaczysz jak dziÊ Bóg
dzia∏a z mocà, z mocà, która przemieni te˚ twoje ˚ycie. Amen
Ks. Mirek
Wi´cej o Festiwalu w kolejnych numerach.

To Miejsce
Listy o. K Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, 17. 12. 2001 r.
Do ˚yczeƒ do∏àczam kilka informacji dotyczàcych przejazdu i mojej sytuacji tutaj.
Do Ziemi Âwi´tej dotar∏em ostatecznie samolotem, tym razem bez przeszkód, w niedziel´ 21 pa˝dziernika
(podczas wczeÊniejszego przejazdu
„autostopem” dotar∏em na Cypr Turecki – ok. 400 km od Izraela, ale z powodu ca∏kowicie zamkni´tych przejÊç granicznych musia∏em wróciç do Polski,
aby wymieniç paszport).
Nie podjà∏em od razu s∏u˚by w Bazylice Grobu Paƒskiego, gdy˚ dzieƒ
wczeÊniej przyby∏ tutaj z Betlejem misjonarz Hiszpan. Gdy skoƒczy∏y si´
walki w Betlejem i otworzono granice,
29 pa˝dziernika pojecha∏em tam na zast´pstwo. W Betlejem przebywa∏em do
7 grudnia i w tym dniu rozpoczà∏em
s∏u˚b´ w Bazylice Grobu Paƒskiego
uczestnictwem w pierwszych Nieszporach UroczystoÊci Niepokalanego Pocz´cia NMP (pi´kny i wymowny moment). Od tej chwili mija ju˚ ponad tydzieƒ, a od przyjazdu do Ziemi Âwi´tej
prawie dwa miesiàce. Prze˚yç jest moc.
Próbowa∏em bardziej szczegó∏owo podzieliç si´ wra˚eniami opisujàc je, ale
zrezygnowa∏em, gdy˚ nie sposób to
uczyniç w liÊcie. Gdy si´ mo˚e spotkamy b´dzie to bardziej mo˚liwe. Z resztà ka˚dy dzieƒ przynosi coÊ nowego
i trudno jest mi wyraziç jakieÊ wyczerpujàce opinie. To co mog´ ju˚ powiedzieç to to, ˚e ta wielka ∏aska bycia
w Ziemi Âwi´tej i do tego w formie
s∏u˚by w Bazylice Grobu Paƒskiego

jest na miar´ moich pragnieƒ, a nawet
je przewy˚sza. Jestem bardzo wdzi´czny za nià Panu Bogu, a Matce NajÊwi´tszej za wstawiennictwo i prosz´
o ∏àcznoÊç modlitewnà ze mnà, abym
nie zmarnowa∏ tutaj ˚adnego dnia, ani
nawet ˚adnej chwili. Prosz´ ∏àczyç si´
duchowo ze mnà o godz. 15.00. My
w tym czasie (tutaj godz. 16.00), rozpoczynamy codziennà, godzinnà procesj´
do kaplic w Bazylice, na Kalwari´ i do
Grobu Paƒskiego. To pi´kne nabo˚eƒstwo ma charakter naszych Gorzkich
˙ali i Drogi Krzy˚owej.
Serdecznie pozdrawiam, mo˚e wi´cej
informacji podam w nast´pnym liÊcie.
Jerozolima 17. 03. 2002 r.
Tak jak obieca∏em w ostatnim liÊcie,
tak˚e do obecnych ˚yczeƒ do∏àczam
kilka informacji odnoÊnie mojego pobytu w Ziemi Âwi´tej. Nasuwajà mi si´
s∏owa króla Dawida: ,,Kim˚e ja jestem
Panie mój Bo˚e, …, ˚e doprowadzi∏eÊ
mnie a˚ dotàd?” (2 Sm7, 18b). W dalszym ciàgu jestem, wi´c pod wra˚eniem tej wielkiej ∏aski, jakà jest s∏u˚ba
w∏aÊnie w tym miejscu.
W Bazylice Grobu Paƒskiego jest nas
7 kap∏anów i 3 braci. Cykl s∏u˚by sk∏ada si´ z 5 tygodni: w ka˚dym tygodniu
ma si´ inne obowiàzki. Szósty tydzieƒ
przeznaczony jest na regeneracj´ si∏,
tak duchowych jak i fizycznych, w dowolnie wybranym klasztorze Kustodii
Ziemi Âwi´tej, a tak˚e poza granicami
Izraela. Jest to przywilej tego miejsca,
ale i pewna koniecznoÊç: wstajemy bowiem na modlitwy tak˚e o pó∏nocy
i odprawiamy Msze Êwi´tà wczeÊnie
rano – pierwszà o 4:30. Prawie wszystkie modlitwy – brewiarz, Msza Êwi´ta,
procesja popo∏udniowa – odmawiane
lub Êpiewane sà po ∏acinie.
Prosz´ niebo, abym dobrze wykorzysta∏ czas przeznaczony na odnow´ duchowà i fizycznà. Ju˚ dwa razy mia∏em
mo˚liwoÊç wyjazdu. Najbli˚szy, trzeci,
nastàpi po Âwi´tach. JakoÊ towarzyszy
mi w czasie tych wyjazdów osoba Êw.
Jana Chrzciciela. W pierwszym tygodniu by∏em, bowiem na pustelni Êw. Jana Chrzciciela, w której sp´dzi∏ on m∏odzieƒcze lata. Miejsce to po∏o˚one jest
niedaleko Ain Karem, gdzie si´ urodzi∏
i gdzie, jak wiemy, nastàpi∏o nawiedzenie Êw. El˚biety przez Maryj´. Teren
nie jest pustynny, ale w kierunku na po∏udnie jest odludny. Sà to skaliste
wzgórza poroÊni´te raczej rzadkim la-
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sem i ciàgle zalesiane, gdy˚ tutaj znajduje si´ Park Narodowy. W nocy s∏yszy
si´ g∏osy hien i szakali, co czyni to
miejsce bardziej dzikim.
W drugim tygodniu wolnym zamierza∏em pojechaç do Jordanii na Gór´
Nebo, z której Moj˚esz oglàda∏ Ziemi´
Obiecanà. Wobec problemów z przekroczeniem granicy, cofnà∏em si´. Mia∏em odczucie, ˚eby ten tydzieƒ wielkopostny sp´dziç jednak w najbardziej
stosownym do tego okres miejscu –
Getsemani. Przy Sanktuarium Getsemani, na stoku Góry Oliwnej jest rozleg∏y, ogrodzony tren z domkami-eremami, gdzie mo˚na odbyç rekolekcje
w ca∏kowitym skupieniu. Ja trafi∏em do
eremu Êw. Jana Chrzciciela, gdzie znajduje si´ naturalnej wielkoÊci kopia Ca∏unu Turyƒskiego. Warunki do rozwa˚aƒ szczególne. Dziwne to, ale nie
przeszkadza w skupieniu i modlitwie
fakt, ˚e poni˚ej przebiegajà dwie ruchliwe ulice. Jest to chyba ∏aska miejsca uÊwi´conego modlitwà Pana Jezusa. To moje spostrze˚enie potwierdzi∏y
osoby opiekujàce si´ tym miejscem.
Po drugiej stronie Cedronu rozciàga
si´ panorama Jerozolimy z murem na
pierwszym planie i meczetem Omara ze
z∏oconà kopu∏à, nieco dalej. Staje przed
oczyma prawie cztery tysiàce lat historii,
poczàwszy od Abrahama, który prawdopodobnie na tym miejscu zamierza∏ z∏o˚yç swego syna Izaaka w ofierze Bogu.
Mo˚e lepiej b´dzie, gdy odwo∏am si´
w tym miejscu do wypowiedzi Ojca
Âwi´tego, zawartej w jego LiÊcie Apostolskim na temat Jerozolimy (1984 r.):
,,Jerozolima jest miejscem Êwi´tym.
Zanim jeszcze sta∏a si´ miastem Jezusa
Chrystusa Odkupiciela, by∏a historycznym miejscem biblijnego objawienia
Boga, punktem, w którym bardziej ni˚
gdziekolwiek indziej, dosz∏o do nawiàzania dialogu pomi´dzy Bogiem,
a lud˝mi; by∏a niejako miejscem spotkania ziemi z niebem.
ChrzeÊcijanie patrzà na nià z pobo˚nym i zazdrosnym przywiàzaniem, gdy˚
w∏aÊnie tam wiele razy rozbrzmiewa∏y
s∏owa Chrystusa, tam mia∏y miejsce
wielkie wydarzenia Odkupienia: m´ka,
Êmierç i zmartwychwstanie Pana. W Jerozolimie powsta∏a pierwsza wspólnota
chrzeÊcijaƒska i przez wieki, równie˚
poÊród trudnoÊci, utrzyma∏a si´ tam
ciàg∏a obecnoÊç KoÊcio∏a.
Dla ˙ydów miasto to jest przedmiotem ˚ywej mi∏oÊci i nieustajàcego we-

zwania, bogate w liczne Êlady i pamiàtki przesz∏oÊci, si´gajàce czasów Dawida, który wybra∏ je na stolic´, oraz Salomona, który wzniós∏ w nim Âwiàtyni´.
Poczàwszy od tamtych czasów ˙ydzi
spoglàdajà naƒ – rzec mo˚na – ka˚dego
dnia i wskazujà jako na symbol swojego narodu.
Równie˚ muzu∏manie nazywajà Jerozolim´ „Êwi´tà”, z g∏´bokim przywiàzaniem, które si´ga poczàtków islamu
i które t∏umaczy si´ uprzywilejowanymi
miejscami pielgrzymek oraz ponad tysiàcletnià, niemal nieprzerwanà ich
tam obecnoÊcià”.
I dalej: ,,Trzeba niestety stwierdziç,
˚e Jerozolima pozostaje nadal dowodem trwajàcej od tak dawna rywalizacji, przemocy i domagania si´ wy∏àcznoÊci… MyÊl´ z ut´sknieniem o dniu,
w którym wszyscy b´dziemy naprawd´,,
uczniami Boga” (J 6,45), aby s∏uchaç
Jego or´dzia pojednania i pokoju. MyÊl´ o dniu, w którym ˙ydzi, chrzeÊcijanie i muzu∏manie b´dà mogli pozdrowiç
si´ w Jerozolimie s∏owami pokoju, z jakimi Jezus zwróci∏ si´ do swoich
uczniów po zmartwychwstaniu: ,,Pokój
wam” (J 20,19)”.
Nale˚a∏oby ˚yczyç sobie, aby to jak
najrychlej nastàpi∏o.
Tydzieƒ wolny po Âwi´tach pragn´
prze˚yç w Galilei, nad Jeziorem Genezaret. Znowu wiele miejsc do nawiedzenia i wiele treÊci ewangelicznych do
przemedytowania i przemodlenia.
Na pewno interesuje Was ocena sytuacji obecnie tu panujàcej. Sytuacja ta nie
jest ∏atwa. Po dziesi´ciu dniach od przyjazdu do Izraela znalaz∏em si´ w Betlejem tam wszystko mog∏em oglàdaç z bliska. Nieprzyjemne to i na d∏ugi okres
bardzo stresujàce. Nie wsz´dzie jest jednakowo. Sà takie szczególne punkty zapalne, o czym wiecie z telewizji: Strefa
Gazy, Betlejem, Ramallach, Nowa Jerozolima, szczególnie ulica Jaffy. Pod koniec stycznia jadàc do Wspólnoty B∏ogos∏awieƒstw, do Latrun (30 km od Jerozolimy w kierunku na Tel Aviv), przed po∏udniem przechodzi∏em przez miejsce
gdzie by∏ zamach dokonany przez Palestyn´. Kiedy niebawem wraca∏em widzia∏em skutki wybuchu. Inaczej si´
prze˚ywa z bliska, ni˚ oglàdajàc w telewizji. Potrzeby ˚yciowe zmuszajà jednak
ludzi, ˚eby pracowaç, przemieszczaç si´.
Ka˚dy ma nadziej´, ˚e jakoÊ prze˚yje.
Zresztà z biegiem czasu cz∏owiek bardziej oswaja si´ z tà sytuacjà.

JeÊli chodzi o nas, to obecnoÊç tutaj
jest konieczna, aby nie utraciç tych najÊwi´tszych dla nas miejsc. JeÊli odejdà
duchowni, to ca∏kowicie wyemigrujà
tak˚e wierni, chrzeÊcijanie. Tutaj,
w Starej Jerozolimie, jak do tej pory
jest spokojnie, chocia˚ jedna z sióstr
opowiada∏a, ˚e by∏a Êwiadkiem usuwania bomby spod Bramy Nowej, prowadzàcej do naszej dzielnicy.
Okres Wielkiego Postu w Bazylice,
to okres szczególnego przygotowania
do UroczystoÊci Zmartwychwstania
Paƒskiego. Procesja codzienna, o której
wspomina∏em poprzednio, w ka˚dà sobot´ Wielkiego Postu jest uroczysta,
z udzia∏em Patriarchy. Tak˚e w tym
dniu na modlitwy nocne przychodzà
klerycy franciszkaƒscy i przyje˚d˚ajà
zakonnicy z innych klasztorów Ziemi
Âwi´tej. Na koƒcu czytana jest Ewangelia, która obejmuje tak˚e fakt Zmartwychwstania, co nadaje modlitwom
charakter, powiedzia∏bym nawet radosny. W niedziel´ jest Msza Âwi´ta
z udzia∏em Patriarchy. To wszystko poprzedzone jest uroczystym, procesjonalnym wprowadzeniem Patriarchy do
Bazyliki, stwarzajàc podnios∏y nastrój
w czasie tych modlitw czuje si´ wyra˝ne dzia∏anie Bo˚ej ∏aski. Tak si´ szcz´Êliwie sk∏ada, ˚e w UroczystoÊç Zmartwychwstania i przez Oktaw´ b´d´
przewodniczy∏ wszystkim naszym modlitwom, ∏àcznie z Mszà Âwi´tà. B´d´,
wi´c móg∏ Was g∏´biej obejmowaç
swoim wstawiennictwem. (cdn)

˙ycie z chlebem
„˙ycie z chlebem” – tak w∏aÊnie mówi∏ zawsze ojciec Slavko. Nie „post”,
ale – „˚ycie z chlebem”. Kilkakrotnie
byliÊmy w Medziugorju na rekolekcjach „Post i modlitwa” i za ka˚dym
razem Ojciec podkreÊla∏ t´ ró˚nic´.
Dlaczego?
W znaczeniu s∏owa „post” kryje si´
poczucie jakiegoÊ braku. Poszcz´ –
a wi´c odmawiam sobie czegoÊ. JeÊli
skupimy si´ na braku, nie odnajdziemy
prawdziwego sensu drogi modlitwy
i chleba. A sensem jest przeciwieƒstwo
braku: bogactwo Bo˚ej mi∏oÊci.
Jezus wybra∏ drog´ chleba – mawia∏ Ojciec Slavko – a droga chleba nie
jest ∏atwa: ziarno, które pada w ziemi´,
musi obumrzeç, wtedy wyrasta wiele
nowych ziaren – to jest plon; trzeba go
zebraç, wym∏óciç, zemleç, z màki zro-

~ 10 ~
biç chleb i upiec. Jezus umar∏ w cierpieniu, mo˚na powiedzieç, ˚e zosta∏
zmia˚d˚ony. Potem Jego cia∏o z∏o˚ono
w ziemi, a z tej Êmierci, z grobu, wyros∏o nowe ˚ycie. Zmartwychwsta∏y Jezus pozosta∏ z nami na zawsze – jako
Chleb Eucharystyczny.
My powinniÊmy wybraç t´ samà drog´ i staç si´ chlebem dla innych. Ile
grzechów, s∏aboÊci, przyzwyczajeƒ
musi w nas zostaç zmia˚d˚onych, wypalonych, rozbitych, by mo˚na by∏o powiedzieç drugiej osobie: oto moje ˚ycie
– dla ciebie!
Kri˚evac, Droga Krzy˚owa – to cz´Êç
drogi chleba. To ca∏e nasze ˚ycie
w cierpieniu Jezusa. Powiedzia∏, byÊmy
nie p∏akali nad Nim, ale nad sobà, abyÊmy zastanawiali si´ nad naszym post´powaniem, naszymi wyborami. Sensem
Drogi Krzy˚owej nie jest odkrycie cierpienia Jezusa, ale Jego mi∏oÊci. I nasze
cierpienie ma sens tylko wtedy, gdy
prze˚ywane jest z mi∏oÊcià i w mi∏oÊci.
W cierpieniu, które jest brakiem, odnajdujemy mi∏oÊç, która jest bogactwem.
Od kilku lat we Wspólnocie Królowej Pokoju w Wàchocku próbujemy
iÊç drogà chleba. Spotykamy si´ raz
w miesiàcu – w pierwszy piàtek oraz sobot´ i niedziel´ nast´pujàce po nim – by
przez trzy dni trwaç na modlitwie, dzielàc si´ chlebem i odkrywajàc jego obfitoÊç. Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, liturgia godzin, ró˚aniec, Droga
Krzy˚owa – w ka˚dej z tych form modlitwy szukamy tego, co jest najg∏´bszym pragnieniem naszych serc. Centrum dnia stanowi prze˚ywana wspólnie
Msza Êwi´ta. Bo najwa˚niejsze jest ˚ycie z chlebem. Z Chrystusem – Chlebem Eucharystycznym, a tak˚e z tym
zwyk∏ym, przy stole, kiedy staramy si´
odnale˝ç prawdziwy smak skromnego
posi∏ku, postu. Prowadzi nas ojciec Rajmund Guzik z Zakonu Cystersów. (To
w∏aÊnie ich w∏asnoÊcià jest od dziewi´ciu wieków klasztor w Wàchocku.) Ojciec Rajmund g∏osi konferencje, pomaga analizowaç S∏owo Bo˚e, s∏u˚y
w konfesjonale i poza nim, nikomu nie
odmawiajàc duchowej rozmowy.
Na poczàtku traktowaliÊmy te dni
skupienia jako przygotowanie do wakacyjnego prze˚ywania rekolekcji w Medziugorju. Kiedy ojciec Slavko odszed∏
do nieba, zapragn´liÊmy kontynuowaç
jego dzie∏o tu, w Polsce. Od trzech lat
mamy dom rekolekcyjny w Marcinkowie pod Wàchockiem. Dzi´ki Bo˚ej

OpatrznoÊci zosta∏ zagospodarowany
i s∏u˚y wszystkim, którzy zechcà do nas
przyjechaç. Ka˚dy zostanie powitany
z radoÊcià, bo dobrze czujemy si´ razem. Niektórzy przyje˚d˚ajà regularnie
z odleg∏ych stron kraju. Wielu twierdzi,
˚e bez tych spotkaƒ na drodze chleba
nie byliby w stanie normalnie funkcjonowaç w codziennym ˚yciu. Bo w Marcinkowie mo˚na wzmocniç si∏y duchowe na kilka tygodni. Wierzymy, ˚e
Królowa Pokoju cieszy si´ z naszej
obecnoÊci i krok po kroku pokazuje
nam, jak dalej b´dzie si´ rozwija∏a nasza Wspólnota i jakich form aktywnoÊci Pan Bóg od nas pragnie. To zale˚y
tak˚e od nowych uczestników. Wcià˚
nowych – jak mamy nadziej´. Niech
ka˚dy, kto przeczyta te s∏owa, czuje si´
zaproszony!
Agnieszka Czachowska

Echo – Archiwum
Medjugorje nr 6 (cd)
Arcybiskup Metropolita Dr Frane
Franiç mówi o pielgrzymkach do
Medziugorja
„Nie zgadzam si´ z powstrzymywaniem dynamiki pielgrzymek. Wierz´, ˚e
te zjawiska sà natury nadprzyrodzonej”.
W czwartek 6 grudnia, w Zagrzebiu
mia∏o miejsce posiedzenie Komisji
Nauki Wiary Konferencji Episkopatu
Jugos∏awii. Przewodniczy∏ mu Arcybiskup Metropolita Splitu dr Frane Franiç. Przy tej okazji Arcybiskup Frane
Franiç udzieli∏ wywiadu czasopismu
„Glas Koncila”, w którym to wywiadzie przedstawi∏ swe refleksje na temat wiernych przybywajàcych do Medziugorja, gdzie, jak si´ mówi, od
pewnego czasu objawia si´ NajÊwi´tsza Maryja Panna. Podobnie jak ju˚ informowaliÊmy opini´ publicznà,
w sprawie deklaracji dotyczàcej powy˚szych faktów wydanej przez Prefekta Kongregacji Nauki Wiary – kard.
Józefa Ratzingera – uwa˚amy za stosowne przytoczyç równie˚ opini´ naszego Przewodniczàcego.
Arcybiskup Frane Franiç mówi∏
otwarcie, odró˚niajàc jednak z najwy˚szà uwagà s∏owa, które wypowiada∏ jako biskup od tego co mówi∏ jako
osoba wierzàca, opierajàc si´ na w∏asnym sumieniu.

Glas Koncila (G.L.): Ekscelencjo,
nasi czytelnicy zasypujà nas pytaniami
na temat Medziugorja. JesteÊmy zdezorientowani z powodu najrozmaitszych
wiadomoÊci o rzekomym zakazie pielgrzymowania do tego miejsca wydanym
przez naszà Konferencj´ Episkopatu
i przez Stolic´ Âwi´tà.
Arcybiskup Franiç (A.F.): Nie
uczestniczy∏em osobiÊcie w spotkaniu
Konferencji Episkopatu Jugos∏awii,
która wyda∏a ów komunikat oficjalny.
Ponadto telefonujà do mnie z W∏och
i z Francji, przyje˚d˚ajà do mnie ró˚ni
dziennikarze. Niektórym ju˚ powiedzia∏em co myÊl´ o tym komunikacie biskupów, który odradza organizowanie pielgrzymek oficjalnych do Medziugorja.
W tym jestem solidarny z moimi wspó∏braçmi w biskupstwie. Sàdz´, ˚e przede
wszystkim chcieli oni powstrzymaç si´
od podejmowania ostatecznych decyzji
przed zakoƒczeniem dochodzenia koÊcielnego. Nie zgadzam si´ z powstrzymywaniem dynamiki pielgrzymek, lecz
zgadzam si´ z tym, ˚e nie powinno byç
pielgrzymek oficjalnych. Za pielgrzymki oficjalne nale˚y uwa˚aç takie, które
organizowane sà przez KoÊció∏ Powszechny lub KoÊció∏ partykularny:
Stolic´ Âwi´tà bàd˝ jakàÊ Diecezj´.
Wszystkie pozosta∏e pielgrzymki traktowane sà jako prywatne. Pielgrzymki
te, jak stwierdzono w minionym miesiàcu, nie przestajà byç organizowane, nie
zmniejsza si´ ich iloÊç, a wr´cz przeciwnie, jest ich coraz wi´cej. Uwa˚am,
˚e to dobrze. W tym miejscu wyra˚´
mój sàd jako zwyk∏y wierny a nie jako
biskup. OsobiÊcie jestem przekonany,
˚e fakty te sà naprawd´ natury nadprzyrodzonej. Wnioskuj´ po owocach, którym nikt nie mo˚e zaprzeczyç, to znaczy po licznych i ˚arliwych modlitwach, pokutach, nawróceniach, które
NajÊwi´tsza Maryja Panna zaleca jako
drog´ pokoju.
Matka Bo˚a powiedzia∏a to równie˚
w Fatimie i w Lourdes, lecz narody krajów zachodnich zapominajà o tym.
Zbrojà si´ i pragnà supremacji nad Europà Wschodnia, myÊlà ˚e to jest sposób na zachowanie pokoju. Jednak pokój, który przygotowujà nie jest pokojem Chrystusowym. Pokój Chrystusowy to pokój serc i pokój sumienia; to
ogólny pokój spo∏eczny, który obejmuje równie˚ sprawiedliwoÊç i umi∏owanie prawdy. Jest to pokój duszy, który
obejmuje zaspokojenie wszystkich
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s∏usznych potrzeb osobistych i spo∏ecznych, podobnie jak Odkupienie Chrystusa obejmuje cz∏owieka ca∏oÊciowo,
uwalniajàc go od wszelkich trudnoÊci,
uzale˚nieƒ oraz zniewoleƒ duchowych
i cielesnych, materialnych i spo∏ecznych. Zatem, NajÊwi´tsza Panienka zaleca nam to, co zosta∏o zapomniane
z Jej fatimskiego or´dzia: pokut´, modlitw´, nawrócenie. A to dzieje si´
w Medziugorju ka˚dego dnia. W ˚aden
sposób dla mnie jest rzeczà nie do przyj´cia, ˚e w koƒcowym rozrachunku
mia∏oby si´ okazaç, ˚e chodzi o mamienie diabelskie, ˚e wchodzi w gr´ podejrzenie o fa∏szywoÊci wizji.
Prawie codziennie spotykam si´
z setkami pielgrzymów w∏oskich,
wÊród których sà profesorowie, lekarze
i inni intelektualiÊci. Nie dalej jak
przedwczoraj, 3 grudnia, by∏ z wizytà
w Medziugorju przewodniczàcy w∏oskiej Demokracji ChrzeÊcijaƒskiej, Piccoli. Wspià∏ si´ na wzgórze, odprawi∏
Drog´ Krzy˚owà, przystàpi∏ do spowiedzi. Czy˚ mog´ powiedzieç tak licznym
intelektualistom, teologom, ekspertom,
˚e to wszystko pochodzi od diab∏a? ˙e
fakt i˚ wyspowiadali si´, modlili, doznali nawrócenia jest nast´pstwem zjawisk diabelskich? To dla mnie absurd.
Ponadto uwa˚am za absurd domaganie
si´ zakazu organizowania pielgrzymek
dopóki Komisja Biskupów nie ustali
czy wydarzenia te pochodzà od Boga
czy od demona. Gdyby skoƒczy∏y si´
owe pielgrzymki, nawrócenia, modlitwy, gdyby zosta∏y zduszone i gdyby
wygas∏y, nikogo nie interesowa∏oby ju˚
czy to pochodzi od Boga, bo ju˚ by tego wszystkiego nie by∏o. Jedynym
punktem, który nale˚a∏oby wyjaÊniç
jest to, czy koniec nastàpi∏ w sposób
naturalny czy przy u˚yciu nielegalnej
przemocy. Wielu myÊli, ˚e da si´ wyjaÊniç owe wydarzenia w sposób teologiczny, naukowy – a w tych dziedzinach jestem jednym z maluczkich. Jestem jedynie Êwiadkiem mego osobistego, wewn´trznego przekonania. Jednak˚e, wielu Êwiatowej s∏awy ekspertów, wielu specjalistów bada najró˚niejsze aspekty tej kwestii, udajà si´
tam, tak˚e i prywatnie, prowadzà badania i prace naukowe.
Komisja Biskupów winna byç
wdzi´czna Bogu za to, ˚e istnieje tak
obfita literatura na temat przypadku,
który bada. Dzi´ki temu ma sposobnoÊç
zapoznaç si´ z opiniami ekspertów, teo-

logów i naukowców o Êwiatowej s∏awie. JeÊli cz∏onkowie Komisji pragnà
post´powaç w sposób naukowy, powinni trzymaç si´ metod ÊciÊle naukowych,
a do nich nale˚y konsultowanie ˝róde∏
i literatury. Jest to podstawowa metodologia w dziedzinie badaƒ naukowych.
¸ród∏em sà widzàce dzieci i przekazywane przez nie or´dzia, pobo˚noÊç pielgrzymów, uczucia ludu wierzàcego
(sensus fidelium); literaturà jest wszystko co pisze si´ na ten temat. Nale˚y
przeprowadzaç wywiady, nale˚y rozmawiaç z pielgrzymami, aby zdaç sobie
spraw´ z ich wiary czy jej braku.
G.K.: Sà i tacy, którzy obawiajà si´,
˚e widzàcy mogliby, w jakiÊ sposób,
wprowadzaç ludzi w b∏àd, umyÊlnie lub
nieumyÊlnie. Tak jakby, przez sam fakt,
˚e widzà Matk´ Bo˚à, musieli oni ju˚ na
tym Êwiecie byç utwierdzeni w ∏asce.
Uwa˚ajà, ˚e w zwiàzku z tym ka˚dy
ewentualny grzech przez nich pope∏niony, stanowi dowód przeciwko nadprzyrodzonemu charakterowi ich wizji.
A.F: Nie. Zawsze mówi∏em, ˚e ka˚de
or´dzie nale˚y interpretowaç oddzielnie, poniewa˚ nie ma dwóch or´dzi,
które mia∏yby ten sam stopieƒ nadprzyrodzonoÊci. W umyÊle i w sercu tych
m∏odych widzàcych wyst´pujà ludzkie
niedoskona∏oÊci a ich kontakt ze Êwiatem nadprzyrodzony zale˚y od stopnia
panowania nad tymi przeszkodami,
który oni sami zdo∏ajà w danym momencie osiàgnàç. Mogà te˚ zaistnieç
sugestie ze strony innych osób. Ojciec
Laurentin opowiada∏ mi, ˚e znalaz∏
oÊwiadczenie Êw. Katarzyny ze Sieny,
która twierdzi∏a, ˚e ukaza∏a si´ jej Matka Bo˚a mówiàc, ˚e nie jest Niepokalanie Pocz´ta. A to znaczy, ˚e Êwi´ta posz∏a za sugestià swych nauczycieli dominikanów, którzy w tamtych czasach,
przed og∏oszeniem Dogmatu, wyznawali t´ w∏aÊnie myÊl teologicznà. Sugestia ta by∏a tak mocno zakorzeniona
w jej umyÊle, ˚e nawet w momencie
mistycznego prze˚ycia nie by∏a w stanie zanurzyç si´ w Bogu tak bardzo, by
owà sugesti´ przezwyci´˚yç. W ten
sposób wzi´∏a wewn´trznà ludzkà sugesti´ za przes∏anie pochodzàce od Boga. Dlatego nale˚y przeanalizowaç ka˚de or´dzie z osobna. I tak na przyk∏ad,
tak zwane or´dzia o dwóch franciszkanach wy∏àczonych z zakonu: rozmawia∏em z nimi i doradzi∏em im, by si´
podporzàdkowali. Tak samo radz´ braciom z Hercegowiny, by oddali bisku-

powi te siedem parafii. Matce Bo˚ej
z pewnoÊcià podoba∏oby si´, gdyby tak
postàpili, ale mamy tu do czynienia
z ludzkà s∏aboÊcià. Nale˚y zatem, analizujàc fakty, wykluczyç ludzkà niedoskona∏oÊç i odkryç prawdziwy rdzeƒ,
serce owych or´dzi. Ka˚de or´dzie ma
swà szczególnà wymow´, zale˚y od danej chwili, od stopnia ich gotowoÊci.
Ludzie majà swe wady. Ci m∏odzi ludzie nie przestajà byç m∏odymi lud˝mi
i mogà, poza wizjami, powiedzieç coÊ
niedok∏adnego, mogà coÊ wymyÊliç,
mogà byç niepos∏uszni, roztargnieni
w modlitwie. Nie sà Êwi´ci.
G.K.: Czy Jego Ekscelencja uwa˚a,
˚e owe ewentualne objawienia prywatne powinny byç poddane badaniom metodologicznym egzegezy biblijnej?
A.F: Dok∏adnie. Nale˚y tu zastosowaç egzegez´ naukowà. Ja równie˚ obserwowa∏em, rozmawia∏em ze specjalistami, na przyk∏ad z o. Laurentin, z tercjarzem Skalonem, z rektorem Uniwersytetu Franciszkaƒskiego w Stanach
Zjednoczonych, z ojcem Teodosko,
wybitnym rzymskim specjalistà z dziedziny mistyki, jak równie˚ z kilkoma
teologami francuskimi. Wszyscy zgadzajà si´ z tym, ˚e zjawiska te nale˚y
powa˚nie przebadaç i ˚e nie mo˚na
z góry zak∏adaç, ˚e tu chodzi o halucynacje. A halucynacja, która trwa od
trzech lat doprowadzi∏aby do zaburzeƒ
najzdrowsze umys∏y. JeÊli te dzieci od
trzech lat sà pod wp∏ywem halucynacji
i do tej pory sà zdrowe, ju˚ to by∏oby
cudem. Przedwczoraj odwiedzi∏o mnie
kilku W∏ochów. Powiedzieli mi, ˚e zebrano ju˚ 139 dokumentów dotyczàcych uzdrowieƒ. Jezuita z Neapolu, o.
Massimo Rastrelli powiedzia∏ mi
o uzdrowieniu pewnej pani chorej na
raka. Zbierana jest dokumentacja zwiàzana z jej przypadkiem. SpoÊród 50 zarejestrowanych przypadków, wybrano
25, które zostanà dog∏´bnie sprawdzone. Pewnego razu odwiedzi∏o mnie 17
specjalistów z Mediolanu. By∏o wÊród
nich kilku profesorów uniwersyteckich.
Badali dzieci w momencie ekstazy przy
pomocy ró˚nych urzàdzeƒ elektronicznych. Czyli, jednym s∏owem, taka jest
moja osobista opinia.
G.K.: Krà˚à pog∏oski, ˚e dobrze by∏oby, gdyby autorytet koÊcielny zabroni∏ dzieciom prowadziç w koÊciele modlitw´ 7x Ojcze nasz i Wierz´ oraz przychodziç na objawienia do pomieszczeƒ
koÊcielnych.
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A. F.: Prosz´ pos∏uchaç, to nie dzieje si´ w mojej diecezji; nale˚y do kompetencji i odpowiedzialnoÊci Biskupa
lokalnego. Nic nie wiem o tym, czy Jego Ekscelencja Biskup Mostaru chce
zabroniç czy nie, ˚eby Matka Bo˚a
ukazywa∏a si´ w zakrystii i ˚eby dzieci prowadzi∏y modlitw´ 7x Ojcze nasz.
Je˚eli tego zabroni, b´d´ mu pos∏uszny. A dopóki nie ma zakazu, uwa˚am,
˚e ka˚dy proboszcz, a tak˚e Biskup,
jako zwyk∏y wierny mo˚e tam pojechaç aby si´ modliç.
*********
OÊwiadczenie wydane dnia 12 listopada 1984r. przez Arcybiskupa metropolit´ Splitu i Makarskiej
W odniesieniu do dokumentu Konferencji Episkopatu Jugos∏awii, uwa˚am,
˚e nale˚y podkreÊliç znaczenie wyra˚enia pielgrzymki oficjalne. Uwa˚ane sà
za oficjalne te pielgrzymki, które zorganizowane sà przez diecezje i które sà
oficjalnie prowadzone przez Biskupów
i Kardyna∏ów. Oznacza∏yby one oficjalne wyznanie wiary, co przy obecnym stanie rzeczy by∏oby przedwczesne. Pozostajà pielgrzymki o˚ywione
pobo˚noÊcià i doÊwiadczeniem wiary
oraz modlitwy wiernych, którym towarzyszy kap∏an. On sam b´dàc jednym
z pielgrzymów przewodniczy im duchowo i pe∏ni pos∏ug´ duszpasterskà.
Frane Franiç

Kàcik wydawniczy
Z Maryjà na ojczystych
drogach Jezusa
Tajemnice
Ró˚aƒca Âwi´tego
ze zdj´ciami
Ziemi Âwi´tej
PRZEDMOWA
Wielu wspó∏czesnych ludzi uwa˚a
modlitw´ ró˚aƒcowà za nu˚àcà i monotonnà. Potrzeba wysi∏ku i koncentracji, aby przy kontemplacji poszczególnych tajemnic ró˚aƒcowych wznosiç swoje serce do Boga i nape∏niaç si´
duchowà g∏´bià wydarzeƒ dotyczàcych ˚ycia Jezusa i Jego Matki – Maryi. Niniejsza ksià˚eczka stanowi

wspania∏à pomoc dla wszystkich, którzy z dr˚àcym sercem pragnà wyruszyç w duchowà podró˚ do miejsc
i wydarzeƒ zwiàzanych z ziemskim
˚yciem Jezusa i Maryi. Poszczególne
tajemnice bowiem nie sà wytworem
ludzkiej wyobra˝ni, lecz znajdujà
swoje ˝ród∏o w konkretnym, historycznym wymiarze przekazanym nam
przez Ewangelie i poÊwiadczonym
przez chrzeÊcijaƒskich wyznawców
pierwotnego KoÊcio∏a. Konkretnym
wyrazem ich wiary sà miejsca otoczone szczególnym szacunkiem i czcià,
na których w miar´ up∏ywu czasu
wznoszono sanktuaria. S∏owo Boga
stajàc si´ Cia∏em dotyka konkretnej
ziemi, która staje si´ nie tylko Ojczyznà Jezusa i Jego najbli˚szych, lecz
tak˚e wszystkich, którzy z wiarà i mi∏oÊcià pragnà otworzyç Mu swoje serca. Przemierzajàc z Maryjà „ró˚aƒcowy szlak” od Nazaretu-pocz´cia do Jerozolimy-zmartwychwstania zasiadamy niejako w Maryjnej szkole uczàc
si´, na czym polega obcowanie z Tym,
który jest Drogà, Prawdà i ˙yciem.
Nasze ma∏e ludzkie drogi na Drodze
Jezusa i Jego Matki promieniujà nadziejà i wielkoÊcià, która wykracza
poza szaroÊç, zoboj´tnienie i znu˚enie
codziennoÊcià. Na drodze tej, jak
w ˚yciu ka˚dego z nas, radoÊç nawiedzenia w Ain Karem i narodzenia
w Betlejem przeplata si´ z goryczà
i bólem osamotnienia w Ogrójcu
i Êmierci na Golgocie. Âwiat∏oÊç Jezusowego Oblicza napotyka na ciemnoÊci ludzkiego egoizmu i grzechu. Pusty Grób i radoÊç zmartwychwstania
uczà nas o zwyci´stwie dobra nad
z∏em i mi∏oÊci nad nienawiÊcià.
Nie l´kajmy si´ wyruszyç w t´ ró˚aƒcowà podró˚ po palestyƒskich szlakach
naszej duchowej Ojczyzny. Przemierzajmy g∏´bi´ tej duchowej w´drówki
wnikajàc w Bo˚e S∏owo i karmiàc si´
obrazem miejsc modlitwy Ziemi Âwi´tej. Niniejsza ksià˚eczka przez po∏àczenie poszczególnych rozwa˚aƒ tajemnic
ró˚aƒcowych z fragmentami Pisma
Âwi´tego wraz z ilustracjami Êwi´tych
miejsc, staje si´ dla nas w tym Roku
Ró˚aƒca Âwi´tego pomocà w modlitwie i w naszej ˚yciowej w´drówce
z Maryjà ku mi∏osiernie pulsujàcemu
Sercu Jezusa.
Ks. dr Miros∏aw Wróbel
Jerozolima-Lublin, UroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa 2003

Od Redakcji
25 wrzeÊnia 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.
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 2426.10.03r. 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.
13201456-28943631-27003-23100100030/0.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane ofiary
i modlitw´ w naszej intencji.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub
zadzwoniç do Redakcji.
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