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Or´dzie z 25 wrzeÊnia 2003
Drogie dzieci!
DziÊ równie˚ wzywam was do
zbli˚enia si´ do mojego serca. Tylko w ten sposób, zrozumiecie dar
mojej obecnoÊci tutaj poÊród was.
Pragn´ was, kochane dzieci, prowadziç do Serca mojego Syna Jezusa, ale wy si´ opieracie i nie
chcecie otworzyç waszych serc na
modlitw´. Ponownie wzywam was,
kochane dzieci, nie bàd˝cie g∏usi
lecz zrozumcie moje wezwanie,
które jest dla was zbawieniem.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie.
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Koƒczy si´ Rok
Ró˚aƒca
Âwi´tego

Pragn´ prowadziç was
do Serca mojego Syna
Jezusa
To or´dzie jest serdecznym wezwaniem
Matki, która niestrudzenie upomina Swoje dzieci, ma∏o tego, im bardziej si´ oddalajà, tym mocniej pragnie przygarnàç je
do Siebie, zbli˚yç do swego Serca.
W tym uÊcisku zawiera si´ dar Jej obecnoÊci tutaj poÊród nas. Nie jakieÊ s∏owa,
wywody, indoktrynacja – ale puls ˚ycia,
przechodzàcego z Serca do serca. Kiedy
przytulimy si´ do Niej, nasze serce zacznie biç razem z Jej sercem, a kiedy uderzenia naszego serca z∏àczà si´ w jedno
z uderzeniami Jej serca, wówczas zrozumiemy. Zrozumieny jak przeogromnym
darem jest dar jej obecnoÊci w Medziugorju, jak nieoceniony jest dar ∏aski, który
si´ w nim zawiera, jakie perspektywy
zbawienia otwierajà si´ przed Êwiatem.
Serce Maryi, Serce Jezusa, nasze serce.
Jest to spotkanie dusz a nie jakichÊ teorii
czy doktryn. Patrzeç na Maryj´, konteplowaç Jà, ˚ywo odczuwaç Jej bliskoÊç, wzywaç Jà, mówiç do Niej, zwierzaç si´ Jej,
zbudowaç trwa∏à i realnà relacj´ z Maryjà, ˚ywà, bez udawania, bez zastrze˚eƒ.
Oddaç si´ Jej pokornie, pos∏usznie, z mi∏oÊcià i ufnoÊcià. Pragn´ was, kochane
dzieci, prowadziç do Serca mojego Sy-

na Jezusa. Takie jest zadanie Maryi,
w oczekiwaniu na powrót Syna. Dar Jej
obecnoÊci wÊród nas nie jest celem samym w sobie; celem jest prowadziç nas
do Serca Jezusa. Czyƒcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5), powtarza Maryja, a Jego NajÊwi´tsze Serce b´dzie mówiç nam o Swej Mi∏oÊci. On istniejàc
w postaci Bo˚ej nie skorzysta∏ ze sposobnoÊci, aby na równi byç z Bogiem, (...) lecz
uni˚y∏ samego siebie, stawszy si´ pos∏usznym a˚ do Êmierci, i to Êmierci krzy˚owej
(Fil 2, 6-8) podzieli si´ z nami Swà mi∏oÊcià do Ojca. On, który pragnie (J19, 28)
naszej mi∏oÊci, uzdolni nas, byÊmy potrafili mi∏owaç naszych nieprzyjació∏, byÊmy
spragnieni byli tej mi∏oÊci. Byç chrzeÊcijaninem to znaczy przebywaç w NajÊwi´tszym Sercu Jezusowym, aby ˚yç
w Nim i pozwoliç, aby Ono ˚y∏o w nas,
aby stanowiç z Nim jedno. Ale my stawiamy opór i nie chcemy otworzyç naszych serc na modlitw´. W ten sposób
nie pozwalamy na dzia∏anie Maryi w nas,
nie zbli˚amy si´ do Serca Jezusowego.
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Ale Maryja nadal jest z nami. Ponownie
wzywam was, kochane dzieci, nie bàd˝cie g∏usi lecz zrozumcie moje wezwanie,
które jest dla was zbawieniem. My, którzy mówimy, ˚e wierzymy w autentycznoÊç obecnoÊci Maryi w Medziugorju,
w jaki sposób traktujemy Jej s∏owa?
A przecie˚ nie trzeba wcale wierzyç w t´
Jej obecnoÊç, aby zauwa˚yç zbawczà
wartoÊç tego zaproszenia. Poza Jezusem
nie ma zbawienia. Spróbujmy otworzyç
nasze serca na modlitw´, spróbujmy pozwoliç, by Duch Âwi´ty modli∏ si´ w nas,
nie próbujmy zast´powaç go naszymi formu∏ami czy s∏owami. ˙yjmy Mszà Âwi´tà. Adorujmy Pana Jezusa w sakramencie
Eucharystii i niech nasze ˚ycie stanie si´
o∏tarzem Jego obecnoÊci Eucharystycznej. Próbujmy wielbiç Boga nie tylko
w radoÊci, ale i w przeciwnoÊciach, nie
tylko na Górze Tabor, lecz tak˚e na Drodze Krzy˚owej. Spróbujmy doÊwiadczyç,
jak s∏odkie jest Jego jarzmo i lekkie Jego
brzemi´ (Mt 11, 30). Spróbujmy ˚yç B∏ogos∏awieƒstwami (Mt 5, 1-12; Lc 6, 2026). To jest czas ∏aski, czas sprzyjajàcy
drodze Êwi´toÊci. Król czeka, a˚ wype∏ni
si´ dom weselny, przygotowany na gody
syna (Mt 22, 2-14); Maryja przygotowa∏a
nam szat´ weselnà, na co czekamy, ˚eby
jà przywdziaç?
Pokój i radoÊç w Jezusie i Maryi
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Matko Jezusa
i Matko ka˚dego z nas, dzi´kuj´ Ci za
ka˚de Twoje s∏owo, za wszystkie or´dzia
mi∏oÊci, w których zach´casz nas i prowadzisz do Jezusa, naszego Zbawiciela.
Dzi´kuj´ Ci za wszystkie Twoje dzieci,
które us∏ysza∏y, odpowiedzia∏y na Twoje
or´dzie mi∏oÊci i próbujà iÊç za Tobà,
dzi´kuj´ Ci za wszystkich, którzy jeszcze
obudzà si´ dzi´ki Twoim s∏owom. Prosz´
Ci´ za tymi, którzy jeszcze Êpià, którzy sà
g∏usi nie ˚yjà ˚yciem, którym Ty pragniesz ich obdarzyç. Okryj nas Twoim
p∏aszczem i pob∏ogos∏aw nas wszystkich
Twoim macierzyƒskim sercem. Wstawiaj
si´ za nami wszystkimi. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi
niech nas b∏ogos∏awi i strze˚e 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.
Rodzina: rodzice...
Jako modlitwa o pokój, ró˚aniec by∏ te˚
zawsze modlitwà rodziny i za rodzin´.
NiegdyÊ modlitwa ta by∏a szczególnie
droga rodzinom chrzeÊcijaƒskim i niewàtpliwie sprzyja∏a ich jednoÊci. Nale˚y zadbaç, by nie roztrwoniç tego cennego
dziedzictwa. Trzeba powróciç do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny,
wykorzystujàc nadal t´ form´ modlitwy.
W LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte zach´ci∏em do sprawowania Liturgii godzin równie˚ przez
Êwieckich w zwyczajnym ˚yciu wspólnot parafialnych i ró˚nych grup chrzeÊcijaƒskich. Pragn´ uczyniç to samo,
gdy chodzi o ró˚aniec. Sà to dwie drogi kontemplacji chrzeÊcijaƒskiej nie alternatywne, ale wzajemnie si´ uzupe∏niajàce. Prosz´ zatem tych wszystkich,
którzy zajmujà si´ duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zach´cali do
odmawiania ró˚aƒca.
Rodzina, która modli si´ zjednoczona,
zjednoczona pozostaje. Ró˚aniec Êwi´ty
zgodnie z dawnà tradycjà jest modlitwà,
która szczególnie sprzyja gromadzeniu si´
rodziny. Kierujàc wzrok na Jezusa, poszczególni jej cz∏onkowie odzyskujà na
nowo równie˚ zdolnoÊç patrzenia sobie
w oczy, by porozumiewaç si´, okazywaç
solidarnoÊç, wzajemnie sobie przebaczaç,
by ˚yç z przymierzem mi∏oÊci odnowionym przez Ducha Bo˚ego.
Liczne problemy wspó∏czesnych rodzin, zw∏aszcza w spo∏eczeƒstwach ekonomicznie rozwini´tych, wynikajà stàd,
˚e coraz trudniej jest si´ porozumiewaç.
Ludzie nie potrafià ze sobà przebywaç,
a byç mo˚e nieliczne momenty, kiedy
mo˚na byç razem, zostajà poch∏oni´te
przez telewizj´. Podjàç na nowo odmawianie ró˚aƒca w rodzinie znaczy wprowadziç do codziennego ˚ycia ca∏kiem inne obrazy, ukazujàce misterium, które
zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego
NajÊwi´tszej Matki. Rodzina, która odmawia razem ró˚aniec, odtwarza poniekàd
klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia
si´ w centrum, dzieli si´ z Nim radoÊci
i cierpienia, w Jego r´ce sk∏ada si´ potrzeby i projekty, od Niego czerpie si´ nadziej´ i si∏´ na drog´.

... i dzieci
CzymÊ pi´knym i owocnym jest tak˚e
powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czy˚ ró˚aniec nie jest drogà
˚ycia Chrystusa od pocz´cia do Êmierci,
a˚ do zmartwychwstania i wejÊcia do
chwa∏y? Coraz trudniej jest dziÊ rodzicom
nadà˚yç za dzieçmi na ró˚nych etapach
ich ˚ycia. W spo∏eczeƒstwie rozwini´tej
technologii, Êrodków masowego przekazu
i globalizacji wszystko sta∏o si´ tak szybkie, a ró˚nice kulturowe mi´dzy pokoleniami coraz bardziej si´ zwi´kszajà. Najró˚niejsze przes∏ania i doÊwiadczenia najmniej dajàce si´ przewidzieç pr´dko
wkraczajà w ˚ycie dzieci i m∏odzie˚y,
a rodzice prze˚ywajà nieraz udr´k´, stajàc
wobec gro˚àcych im niebezpieczeƒstw.
Nierzadko doznajà bolesnych rozczarowaƒ, obserwujàc niepowodzenia swych
dzieci ulegajàcych u∏udzie narkotyków,
powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeró˚niejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.
Modlitwa ró˚aƒcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dzieçmi, która wychowuje
je ju˚ od najm∏odszych lat do tego codziennego momentu „modlitewnej przerwy” ca∏ej rodziny, z pewnoÊcià nie jest
rozwiàzaniem wszelkich problemów, ale
stanowi pomoc duchowà, której nie nale˚y
lekcewa˚yç. Mo˚na by wysunàç zastrze˚enie, ˚e ró˚aniec wydaje si´ modlitwà
niezbyt odpowiadajàcà gustom dzieci
i m∏odzie˚y dzisiejszych czasów. Mo˚e
jednak zastrze˚enie to opiera si´ na wyobra˚eniu jego niedba∏ego odmawiania.
Zresztà, o ile tylko zachowamy zasadniczà
struktur´ ró˚aƒca, nic nie przeszkadza, aby
dla dzieci i m∏odzie˚y jego odmawianie –
tak w rodzinie, jak i w grupach – wzbogaciç odpowiednimi elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomog∏y
w jego zrozumieniu i dowartoÊciowaniu.
Czemu nie spróbowaç? Duszpasterstwo
m∏odzie˚owe aktywne, pe∏ne zapa∏u
i twórcze – Âwiatowe Dni M∏odzie˚y pozwoli∏y mi zdaç sobie z tego spraw´ –
zdolne jest dokonaç, z Bo˚à pomocà, rzeczy naprawd´ znamiennych. JeÊli ró˚aniec
zostanie dobrze przedstawiony, to jestem
pewien, ˚e sami m∏odzi b´dà w stanie raz
jeszcze zaskoczyç doros∏ych, przyjmujàc
t´ modlitw´ i odmawiajàc jà z entuzjazmem typowym dla ich wieku.
Ró˚aniec – skarb, który trzeba odkryç
Drodzy Bracia i Siostry! Modlitwa tak
∏atwa, a równoczeÊnie tak bogata naprawd´ zas∏uguje, by wspólnota chrzeÊcijaƒska
ponownie jà odkry∏a. Uczyƒmy to przede

wszystkim w bie˚àcym roku, przyjmujàc
t´ propozycj´, aby pog∏´biç treÊci zarysowane w LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte, który by∏ inspiracjà dla programów duszpasterskich tak wielu KoÊcio∏ów partykularnych w planowaniu zadaƒ na najbli˚szà przysz∏oÊç.
Zwracam si´ szczególnie do Was, drodzy Bracia w biskupstwie, kap∏ani i diakoni, oraz do Was, pe∏niàcych rozmaite
pos∏ugi na polu duszpasterstwa, abyÊcie,
poznajàc z osobistego doÊwiadczenia
pi´kno ró˚aƒca, stawali si´ jego gorliwymi promotorami.
Ufam te˚, ˚e Wy, teolodzy, podejmujàc
refleksj´ metodycznà i równoczeÊnie inspirowanà przez autentycznà màdroÊç, zakorzenionà w S∏owie Bo˚ym i wra˚liwà
na to, czym ˚yje lud chrzeÊcijaƒski, przyczynicie si´ do odkrywania podstaw biblijnych, duchowych bogactw i wartoÊci
duszpasterskiej tej tradycyjnej modlitwy.
Licz´ na Was, osoby konsekrowane,
powo∏ane ze szczególnego tytu∏u do kontemplowania oblicza Chrystusa w szkole
Maryi. Patrz´ na Was wszystkich, Bracia
i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrzeÊcijaƒskie, na Was, osoby chore
i w podesz∏ym wieku, na Was m∏odzi: we˝cie znów ufnie do ràk koronk´ ró˚aƒca,
odkrywajàc jà na nowo w Êwietle Pisma
Âwi´tego, w harmonii z liturgià, w kontekÊcie codziennego ˚ycia.
Oby ten mój apel nie popad∏ w zapomnienie nie wys∏uchany! Na poczàtku
dwudziestego piàtego roku mojego Pontyfikatu powierzam ten List apostolski
czu∏ym d∏oniom Maryi Panny, korzàc si´
w duchu przed Jej obrazem we wspania∏ym sanktuarium wzniesionym dla Niej
przez b∏. Bart∏omieja Longo, aposto∏a ró˚aƒca. Ch´tnie wypowiadam jego wzruszajàce s∏owa, jakimi koƒczy on s∏ynnà
Suplik´ do Królowej Ró˚aƒca Âwi´tego:
„O, b∏ogos∏awiony ró˚aƒcu Maryi, s∏odki
∏aƒcuchu, który ∏àczysz nas z Bogiem;
wi´zi mi∏oÊci, która nas jednoczysz
z anio∏ami; wie˚o ocalenia od napaÊci
piek∏a; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy ci´ ju˚ nie porzucimy.
B´dziesz nam pociechà w godzinie konania. Tobie ostatni poca∏unek gasnàcego
˚ycia. A ostatnim akcentem naszych
warg b´dzie Twoje s∏odkie imi´, o Królowo Ró˚aƒca z Pompei, o Matko nasza
droga, o Ucieczko grzeszników, o W∏adczyni, Pocieszycielko strapionych. Bàd˝
wsz´dzie b∏ogos∏awiona, dziÊ i zawsze,
na ziemi i w niebie”.
Jan Pawe∏ II
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Ró˚e dla Maryi
Trzeba w tym miejscu przywo∏aç pokrótce narodziny oraz poszczególne elementy Ró˚aƒca, poniewa˚ nie jesteÊmy
ani pierwszymi uczniami Pana, ani
pierwszymi czcicielami Jego Matki.
Troch´ historii:
Ziarna
Ziarna, które b´dà stopniowo kie∏kowaç, a˚ wydadzà plon Ró˚aƒca, posiane
zosta∏y w XII-XII wieku, g∏ównie przez
mnichów cystersów, jako owoc szczególnie prze˚ywanego i praktykowanego kultu Maryi. Zadania mnicha, „s∏u˚ba Bogu”, dzielà si´ na modlitw´ i na prac´ fizycznà. W uprawie roli mnichom pomagali sezonowi robotnicy, a wi´c by∏a to
praca jednoczàca zakonników i Êwieckich, która stawa∏a si´ modlitwà i nieustannà pochwa∏à Boga: modlitwà ciàg∏à,
odmawianà na g∏os, która towarzyszy∏a
trudowi rzemieÊlnika i ch∏opa, modlitwà,
która z oczywistych powodów musia∏a
byç prosta i powtarzajàca si´, poniewa˚
s∏u˚y∏a jako Êcie˚ka d˝wi´kowa dla ludzi
b´dàcych niemal analfabetami. Najprostszymi zaÊ modlitwami ludzi prostych by∏y: Ojcze Nasz, ZdrowaÊ Maryjo i Wierz´,
modlitwy które wszyscy musieli znaç na
pami´ç, by je odmawiaç w koÊciele, jak
i podczas pracy i w drodze.
Upowszechnianie si´ praktyki
ró˚aƒcowej
Dokonywa∏o si´ ono g∏ównie za sprawà zakonów ˚ebraczych, zw∏aszcza zaÊ
Dominikanów, powo∏ywanych i wysy∏anych po to, by przemawiali do ludu, oddajàcych si´ na s∏u˚b´ S∏owu dla nawrócenia serc: pokuta i modlitwa to wymagane owoce. Potrzebna by∏a zatem modlitwa prosta, powtarzajàca si´, którà
móg∏ odmawiaç ka˚dy, wsz´dzie i o ka˚dej porze, modlitwa pasujàca do ka˚dej
kultury, która anga˚owa∏aby ca∏à osob´
i wprawia∏a w ruch j´zyk, a która dawa∏aby pole do rozwa˚aƒ, lub, jeszcze lepiej, do kontemplacji.
Modlitwa wszystkich
Ró˚aniec staje si´ modlitwà wszystkich, ksià˚àt i ˚ebraków, uczonych i niepiÊmiennych, a do jego szczególnej popularyzacji przyczyni∏a si´ gro˝ba zarazy,
g∏odu, wojny, trojga najwi´kszych s∏ug
Êmierci, a wi´c i strachu. Od Êw. Piusa
V do Paw∏a VI, wszyscy papie˚e k∏adli
nacisk na odmawianie Ró˚aƒca, przede
wszystkim w trudnych chwilach, kiedy
bieg historii wydaje si´ ostatecznie gmatwaç odbierajàc wszelkà nadziej´.

Ró˚aniec „Rosarium – ogród ró˚any”
Nie wiem, kto pierwszy przemieni∏ ZdrowaÊ Maryjo w ró˚e, by spleÊç ró˚aniec, „rosarium”, ogród ró˚any, wieniec z ró˚ dla
Matki Pana. Musia∏ to byç z pewnoÊcià poeta. Nazwa okreÊla rodzaj spotkania z Matkà Pana: nie obowiàzek, przymus, nudnà
praktyk´, skamienia∏à nabo˚noÊç. Jest to
sk∏adanie w darze wieƒca z ró˚, gdzie ró˚a
jest synonimem uprzejmoÊci, czu∏oÊci, mi∏oÊci, szacunku, ofiarowania s∏u˚b, dobrowolnego daru, uznania i wdzi´cznoÊci ku
Matce naszej i Matce Pana.
Cia∏o, które si´ modli
Ró˚aniec to tak naprawd´ osoba-cia∏o,
które si´ modli: na kl´czkach, na siedzàco, w biurze lub wÊród zaj´ç domowych,
w drodze, prowadzàc samochód lub
w Êcisku trzymajàc si´ por´czy w zat∏oczonym tramwaju. To s∏owa wypowiadane i powtarzane w kó∏ko niemal na obrze˚u Êwiadomej pami´ci, cz´sto w roztargnieniu, podczas gdy w mieÊcie mijamy
samochody, a na wsi pracujemy w polu
i mimo trudu cieszymy si´ cudem odradzajàcej si´ natury, czy na wakacjach
w górach, gdy wspinamy si´ na stromy
stok, a ZdrowaÊ Maryjo wyznacza rytm
naszych kroków, lub nad morzem, kiedy
ZdrowaÊ Maryjo harmonijnie wspó∏brzmi
ze s∏abym pluskiem fal. Nasz Ró˚aniec
sk∏ada si´ z pewnoÊcià z takich chwil roztargnienia-uwagi, z nag∏ymi momentami
g∏´bokiego skupienia; lub po prostu wciàga go rytm kolejnych ZdrowaÊ Maryjo a˚
do zach∏yÊni´cia si´ zdumionà radoÊcià.
I tak w cywilizacji Êrodków uspokajajàcych odradza si´ spokój-pogoda: dusza
poczàtkowo przytrzymywana i zmuszana
gwa∏tem przez wi´zy cia∏a, stopniowo odpr´˚a si´. Ogarnia jà spokój.
Dusza, która si´ modli
A osoba-dusza si´ tym cieszy. Cieszy si´
cudownymi chwilami roztargnienia-refleksji, w których dojrzewajà myÊli i plany,
rozwiàzujà si´ problemy, a d∏ugo poszukiwane prawdy ukazujà si´ w ca∏ym swym
blasku. Jest to rzeczywiÊcie w pe∏ni vacare
Deo, otium, które otwiera si´ na Boga,
wolny czas gotowy, by si´ Nim nape∏niç;
kiedy dusza oczyszcza si´ ca∏a, by przyjàç,
prze˚ywaç i cieszyç si´ Jego obecnoÊcià.
I tak ciàg∏e odmawianie Ró˚aƒca, przez
kolejne dni, miesiàce i lata, dzi´ki swej niezmiennej powtarzalnoÊci prowadzi do
stopniowego uto˚samienia si´, jako widz-uczestnik, z tajemnicami odkupienia.
To wierny si´ modli
Modlitwa ta jest kontemplacjà. Nie medytacjà: medytacja wymaga ciszy i sku-

pienia, by zg∏´biaç prawdy i wartoÊci. Tajemnice Ró˚aƒca zaÊ nie mówià o prawdach i cnotach, ale sà wspomnieniem zdarzeƒ z dziejów zbawienia, które wype∏nia
si´ w Ojcu posy∏ajàcym Syna zrodzonego
z niewiasty, aby odkupi∏ On swych braci
i powiód∏ ich, by otrzymali synowskie
przybranie; i posy∏ajàcym Ducha Syna,
który w nas wo∏a Ojcze, Abba (Gal 4, 4).
Pierwsza tajemnica jest tajemnicà kontemplacyjnà. Jest to kontemplacja zdarzeƒ, scen, epizodów, które odwo∏ujà si´
do pami´ci; dawnych zdarzeƒ, których
stajemy si´ widzami-uczestnikami, poniewa˚ w tajemniczy sposób uobecniajà si´
one w nas dzi´ki sakramentowi Chrztu
Êw. w Âmierci i Zmartwychwstaniu Pana
Jezusa (Rz 6, 3): jest to pamiàtka stawiajàca nas obok i we wspólnocie z osobami,
które dokona∏y dzie∏a naszego zbawienia
i sà podstawà naszej nadziei.
Najdoskonalsza modlitwa
Modlitwa, która wychowa∏a i ukszta∏towa∏a pokolenia wiernych: modlitwa dla
˚ywych i dla zmar∏ych. Modlitwa ubogich, którzy z ufnoÊcià wyra˚ajà w niej
wszystkie troski chwili obecnej i przysz∏e
oczekiwania, oraz modlitwa ludzi bogatych i wykszta∏conych, Êwieckich, biskupów i kap∏anów, modlitwa zalecana bez
ma∏a od po∏owy tysiàclecia przez papie˚y,
i odmawiana w ca∏ym katolickim Êwiecie.
W niej wszyscy zrównujà si´ w wymiarze
„Bo˚ych biedaczyn”, tych, którzy nie sà
zuchwali wobec Boga i Matki Pana.
(Z ksià˚ki: Ró˚aniec S. Zardoni)

Nasze ˚ycie
jest Ró˚aƒcem
Odprawia∏em Msz´ Êw. w niewielkiej
miejscowoÊci i mówiàc o Ró˚aƒcu zapyta∏em ludzi: Czym, wed∏ug was, jest Ró˚aniec? Nikt mi nie odpowiedzia∏. Powtórzy∏em pytanie, podsuwajàc im
podpowied˝: co takiego rozwa˚amy
w Ró˚aƒcu? Po chwili ciszy jakaÊ
dziewczynka, mo˚e szeÊcio-, siedmioletnia, odpowiedzia∏a: w Ró˚aƒcu rozwa˚amy ˚ycie Jezusa. Zdumia∏em si´. I, jak
ongiÊ Jezus, gdy uradowa∏ si´ w duchu,
rzek∏em: Wys∏awiam Ci´, Ojcze, Panie
nieba i ziemi, ˚e zakry∏eÊ te rzeczy przed
màdrymi i roztropnymi, a objawi∏eÊ je
prostaczkom. Tak, Ojcze; gdy˚ takie by∏o
Twoje upodobanie (Mt 11, 25-26).
Mojà pos∏ug´ kap∏aƒskà sprawuj´
w Sanktuarium Matki Bo˚ej Ró˚aƒcowej w Pompejach, za∏o˚onym przez osob´ Êwieckà, b∏ogos∏awionego Bartola

~4~
Longo. By∏ to adwokat z Neapolu, którego naznaczy∏y z∏e doÊwiadczenia wynikajàce z obcowania ze spirytyzmem. Pewnego dnia, pogrà˚ony w udr´ce, odczuwajàc wielkà wewn´trznà trwog´, poniewa˚
obawia∏ si´ o zbawienie swej duszy, us∏ysza∏ wyra˝ny g∏os w sercu: JeÊli szukasz
zbawienia, zacznij szerzyç kult Ró˚aƒca!
To Matka Bo˚a przemówi∏a do niego.
Dzwony ma∏ego koÊció∏ka bi∏y w∏aÊnie na
po∏udnie. Uklàk∏ i zmówiwszy Anio∏ Paƒski, powzià∏ mocne postanowienie: skoro
Maryja obiecuje, ˚e ten, kto szerzy kult
Ró˚aƒca, b´dzie zbawiony, nie opuszcz´
tej ziemi, zanim nie rozpowszechni´
kultu Ró˚aƒca. Jaki by∏ skutek tej decyzji? Otó˚ od tamtej chwili w naszym B∏ogos∏awionym rozpoczà∏ si´ prawdziwy
proces upodabniania si´ do Ró˚aƒca. Co
to znaczy upodobniç si´ do Ró˚aƒca?
To samo, co upodobniç si´ do Chrystusa,
poniewa˚ Ró˚aniec jest niczym innym,
jak ˚yciem samego Chrystusa.
NiegdyÊ trudno nam by∏o zrozumieç t´
modlitw´, przez wielu uwa˚anà za ma∏o
znaczàcà, dzisiaj jednak, dzi´ki Ojcu Âwi´temu, który uczyni∏ nam dar pod postacià
bardzo wa˚nego dokumentu – listu Rosarium Virginis Mariae – jasno pojmujemy
ca∏à jej wag´. Ró˚aniec to kontemplowanie wraz z Maryjà oblicza Chrystusa.
Kontemplujàc Jego oblicze otwieramy
si´ na przyj´cie tajemnicy ˚ycia w Trójcy
Âwi´tej, by wcià˚ na nowo doÊwiadczaç
mi∏oÊci Ojca i cieszyç si´ radoÊcià Ducha
Âwi´tego (RVM 9). Wpatrujemy si´ w jasnoÊç Paƒskà jakby w zwierciadle, przemieniajàc si´ w Jego wyobra˚enie z jasnoÊci w jasnoÊç jakby przez Pana – jako Ducha (Kor 3, 18). Prowadzi nas Maryja,
trzymajàc swojà d∏oƒ w naszej, w Ró˚aƒcu spe∏niajàc zadanie przemienienia naszego ˚ycia w Chrystusa. W ten sposób
tajemnica ˚ycia Jezusa zst´puje w nasze
˚ycie i nasze ˚ycie w Chrystusie staje si´
Ró˚aƒcem. Tajemnice ró˚aƒcowe sà tajemnicami naszego ˚ycia i kroczàc drogà
naszej wiary zdajemy sobie spraw´, ˚e etapy ˚ycia Jezusa sà etapami naszego ˚ycia.
W tajemnicach radosnych prze˚ywamy wielkie radoÊci, w których Pan pozwala nam uczestniczyç.
Czy˚ radoÊç nie jest pierwszà cechà
chrzeÊcijanina? Jak mo˚na si´ nie radowaç, kiedy Pan pozwala nam zrozumieç
Swój plan wobec ka˚dego z nas, podobnie jak postàpi∏ z Maryjà w chwili Zwiastowania? My równie˚, jak Maryja,
otrzymujemy zapowied˝ od Pana, ˚e
trzeba nam poczàç Chrystusa w naszych

duszach. Aby Go jednak poczàç, musimy byç wewn´trznie gotowi na Jego
przyj´cie, a˚ Jezus stanie si´ cia∏em
w nas. Potem nie jest ju˚ trudno si´ Nim
dzieliç: Duch Âwi´ty Êwiadczy o naszej
bliskoÊci z Jezusem.
W tajemnicach Êwiat∏a rozwa˚amy
Jego ˚ycie publiczne, objawianie si´ Jego samego i Ojca poprzez czynione
przez Niego znaki, s∏owa i cuda. Który
z uczniów nie zostaje wezwany do
wskazywania na Chrystusa tak, jak Êw.
Jan chrzczàc Go: Oto Baranek Bo˚y,
który g∏adzi grzechy Êwiata (por. J 1,
29), i do jednoczesnego ukazania mi∏osiernego oblicza Ojca?
W tajemnicach bolesnych rozwa˚amy nieskoƒczonà mi∏oÊç, jakà Bóg ˚ywi
do ka˚dego z nas, osiàgajàcà najwy˚szy
stopieƒ: nie ma bowiem wi´kszej mi∏oÊci
ni˚ ta, ni˚ oddaç swe ˚ycie za braci. Pos∏uszny Ojcu a˚ do Êmierci – do Êmierci
krzy˚owej (por. Fil 2, 8). Skoro mówisz,
˚e twoja mi∏oÊç do Boga jest wielka, czy
mo˚esz postàpiç inaczej? Jak nie nadaç
nowej wartoÊci tylu cierpieniom, tylu
niesprawiedliwoÊciom i krzywdom, jakie dziejà si´ wokó∏ nas? Ca∏e istniejàce
na Êwiecie z∏o pozwala nam zjednoczyç
si´ z m´kà Chrystusa.
W tajemnicach chwalebnych ju˚ tu,
na ziemi, rozwa˚amy te rzeczy, których
ani ucho nie s∏ysza∏o, ani oko nie widzia∏o (por. Iz 64, 3). Nadzieja zawieÊç nie
mo˚e, poniewa˚ mi∏oÊç Bo˚a rozlana jest
w sercach naszych (Rz 5, 5). Inaczej si´
˚yje z tà nadziejà w sercu. Âwi´ty Proboszcz z Ars mawia∏, ˚e nawet cierpienia
roztapiajà si´ wtedy jak Ênieg w s∏oƒcu.
Nasza w´drówka nie ró˚ni si´ od w´drówki Jezusa. On jako pierwszy przemierzy∏ wszystkie jej etapy: przeszed∏ od
udr´ki do radoÊci, od pora˚ki do sukcesu,
od rozpaczy do pocieszenia, od pokus do
zwyci´stwa, od narodzin do Êmierci. We
wszystkim podobny do nas z wyjàtkiem
grzechu (por. Hbr 4, 15), chocia˚ zazna∏
wszystkich jego skutków. I, na koniec,
przeszed∏ od Êmierci do chwa∏y. Dlatego,
poprzez ludzkà natur´ Chrystusa przyj´tà
od Maryi Panny – prze˚ywanà do koƒca
i uÊwi´conà przez Ducha Âwi´tego – upodabniajàc si´ do Niego z wielkà ufnoÊcià
stajemy si´ uczestnikami Jego ˚ycia.
Wszystko w naszym ˚yciu ma wartoÊç.
Nic w Chrystusie nie ginie, nawet nasza
˚a∏osna s∏aboÊç, nawet nasze grzechy,
wr´cz przeciwnie, to w∏aÊnie one sprawiajà, ˚e zas∏u˚yliÊmy sobie na wielkiego
Zbawiciela. Odmawiajàc Ró˚aniec my-

Êlimy o tym wszystkim. MyÊlimy
o Ewangelii, którà prze˚ywamy w naszym wn´trzu. MyÊlimy o ˚yciu Chrystusa w nas. Tak w∏aÊnie pojmowa∏ Ró˚aniec
b∏ogos∏awiony Bartolo Longo. Tak w∏aÊnie pojmowali go wszyscy inni Êwi´ci,
którzy nawet jeÊli nie mówili o nim
wprost, szerzyli jednak jego kult, poniewa˚ zrozumieli, ˚e samo ich ˚ycie sta∏o
si´ Ró˚aƒcem.
don Andrea Fontanella

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie

Obory 2003
Or´dzie Bo˚ego mi∏osierdzia
znakiem czasów i Êwiat∏em
na trzecie tysiàclecie
Jezu, ufam Tobie! Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus!
Bardzo serdecznie na poczàtku chcia∏am podzi´kowaç o. Piotrowi, ojcom karmelitom za zaproszenie na Wieczernik do
tutejszego sanktuarium i za to, ˚e odbywa
si´ on pod znakiem Bo˚ego Mi∏osierdzia.
A je˚eli Bo˚e Mi∏osierdzie, or´dzie o Bo˚ym Mi∏osierdziu, to i Êwi´ta siostra Faustyna, która b´dzie nam dzisiaj towarzyszyç nie tylko w sposób duchowy przez
Êwi´tych obcowanie, ale tak˚e w sposób
fizyczny, poniewa˚ przyby∏a w czàstce relikwii, które spoczywajà na o∏tarzu. Dzisiaj b´dà 2 konferencje: pierwsza na temat: Or´dzie Bo˚ego mi∏osierdzia znakiem czasów i Êwiat∏em na trzecie tysiàclecie, oraz druga: Nabo˚eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˚ego w formach przekazanych
przez Êw. Faustyn´.
Tytu∏ tej konferencji zosta∏ zaczerpni´ty z wypowiedzi Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II, który or´dzie o Bo˚ym mi∏osierdziu przekazane przez Êw. Siostr´ Faustyn´ nazwa∏ m. in. znakiem czasów i Êwiat∏em, które ma oÊwietlaç ludzkie drogi
w trzecim tysiàcleciu. W czasie kanoniza-
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cji Êw. Siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000
roku, powiedzia∏ prorocze s∏owa: Co
przyniosà nam nadchodzàce lata? Jaka
b´dzie przysz∏oÊç cz∏owieka na ziemi?
Nie jest nam dane to wiedzieç. Jest jednak
pewne, ˚e obok kolejnych sukcesów nie
zabraknie niestety tak˚e doÊwiadczeƒ bolesnych. Ale Êwiat∏o Bo˚ego Mi∏osierdzia,
które Bóg zechcia∏ niejako powierzyç
Êwiatu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, b´dzie rozjaÊnia∏o ludzkie
drogi w trzecim tysiàcleciu.
DziÊ – po zamachu terrorystycznym
w Nowym Jorku, po mno˚àcych si´ aktach terroru i przemocy, okrutnych wojnach – lepiej rozumiemy te s∏owa Papie˚a, i s∏owa Pana Jezusa z lat trzydziestych
XX wieku wypowiedziane do Siostry
Faustyny: Nie znajdzie ludzkoÊç uspokojenia, dopóki si´ nie zwróci z ufnoÊcià do
mi∏osierdzia Mojego (Dz. 300). Dlatego
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, zawierzajàc
Êwiat Mi∏osierdziu Bo˚emu w sanktuarium w ∑agiewnikach 17 sierpnia 2002
roku, powiedzia∏, ˚e pragnie, aby or´dzie
Mi∏osierdzia przekazane Êwiatu przez Êw.
Siostr´ Faustyn´ dotar∏o do wszystkich ludzi i nape∏ni∏o ich serca nadziejà, bo nie
ma innego ˝ród∏a nadziei, jak tylko mi∏osierdzie Bo˚e. W Nim ludzkoÊç znajdzie
pokój, a cz∏owiek – szcz´Êcie.
To zadanie – zadanie przekazywania
Êwiatu ognia mi∏osierdzia – powierzy∏
Ojciec Âwi´ty KoÊcio∏owi w Krakowie
i w Polsce, a tak˚e wszystkim czcicielom
Mi∏osierdzia Bo˚ego, a wi´c tak˚e osobom
zrzeszonym w ró˚nych wspólnotach, ruchach i stowarzyszeniach. Realizacja tego
zadania ma objàç ca∏y KoÊció∏, aby przygotowaç Êwiat na powtórne przyjÊcie
Chrystusa. Tak˚e o tym mówi∏ Ojciec
Âwi´ty w czasie ostatniego pobytu w sanktuarium w ∑agiewnikach, gdy przywo∏ywa∏ s∏owa Pana Jezusa zapisane w Dzienniczku Êw. Siostry Faustyny: Niech si´
spe∏nia zobowiàzujàca obietnica Pana Jezusa – wo∏a∏ Papie˚ – ˚e stàd ma wyjÊç
„iskra, która przygotuje Êwiat na ostateczne Jego przyjÊcie” (por. Dz. 1732).
Wiemy, jak wa˚nà rol´ choçby w codziennym ˚yciu odgrywa Êwiat∏o i znaki, które wskazujà w∏aÊciwà drog´ i prowadzà do celu. T´ rol´ w naszym ˚yciu,
w ˚yciu KoÊcio∏a i tonàcego w mrokach
grzechu Êwiata spe∏nia or´dzie o Bo˚ym
mi∏osierdziu, które przekaza∏a Êw. Siostra
Faustyna. Jest to dar Boga dla naszych
czasów – jak powie Ojciec Âwi´ty. Trzeba wi´c ten dar przyjàç i dzieliç si´ nim,
aby rozpraszaç ciemnoÊci w ˚yciu osobi-

stym, rodzinnym, zawodowym, naszej
Ojczyzny i Êwiata.
U podstaw tego or´dzia le˚y najpi´kniejsza tajemnica naszej wiary – tajemnica mi∏osierdzia Bo˚ego. Aby nià ˚yç
i g∏osiç jà Êwiatu, trzeba wpierw jà poznawaç. Uczy nas tego Êw. Siostra Faustyna. Ona, idàc za regu∏à zakonnà,
wpierw rozwa˚a∏a: co Bóg uczyni∏ dla
cz∏owieka przy jego stworzeniu, ile Syn
Bo˚y wycierpia∏ dla naszego odkupienia,
jak wielkie skarby pozostawi∏ dla nas
w KoÊciele Êwi´tym i co nam przygotowa∏
w chwale. Echem tych rozwa˚aƒ sà pi´kne teksty zapisane w jej Dzienniczku,
w których zachwyca si´ dobrocià Boga
w dziele stworzenia anio∏ów, Êwiata i cz∏owieka, w tajemnicy wcielenia Syna Bo˚ego i odkupienia rodzaju ludzkiego, mi∏oÊcià mi∏osiernà wobec grzeszników, przebaczajàcà i d˝wigajàcà ich z wszelkiej n´dzy. O Bo˚e – pisa∏a – jak hojnie rozlane
jest mi∏osierdzie Twoje, a wszystko to
uczyni∏eÊ dla cz∏owieka. O, jak bardzo musisz kochaç tego cz∏owieka, kiedy Twa mi∏oÊç tak czynna dla niego (Dz. 1749).
Rozwa˚anie tajemnicy mi∏osierdzia Bo˚ego prowadzi jà do odkrycia tej rzeczywistoÊci, o której pisze Êw. Jan w swojej
Ewangelii, czyli zamieszkiwania Boga
w duszy. Czuj´, ˚e mieszkasz we mnie
z Ojcem i Duchem Âwi´tym, a raczej czuj´, ˚e ja ˚yj´ w Tobie, o Bo˚e niepoj´ty.
(…) Pozna∏am Ci´ wewnàtrz serca swego
i ukocha∏am Ci´ ponad wszystko, cokolwiek istnieje na ziemi czy w niebie (Dz.
478). Swà dusz´ porównywa∏a do wspania∏ego ogrodu, tabernakulum, w którym
przechowywana jest ˚ywa Hostia, i w g∏´bi swego jestestwa ∏àczy∏a si´ z Panem. Pisa∏a: Nie szukam szcz´Êcia poza wn´trzem,
w którym przebywa Bóg. Ciesz´ si´ Bogiem we w∏asnym wn´trzu, tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest najwi´ksza moja z Nim za˚y∏oÊç, tu z Nim przebywam
bezpiecznie, tu nie dosi´ga wzrok ludzki.
NajÊwi´tsza Panna zach´ca mnie do takiego przestawania z Bogiem (Dz. 454).
Rozwa˚anie tajemnicy mi∏osierdzia
Bo˚ego dokonywa∏o si´ w ˚yciu Siostry
Faustyny przy u˚yciu prostych Êrodków,
dost´pnych dla ka˚dego, takich jak: czytanie i rozwa˚anie tekstów Pisma Âwi´tego,
ksià˚ek religijnych, rozwa˚anie tajemnic
ró˚aƒca i drogi krzy˚owej, korzystanie
z sakramentów Êwi´tych, dni skupienia
czy rekolekcji. Wa˚nym czynnikiem by∏o
tutaj szukanie przejawów mi∏osiernej mi∏oÊci Boga we w∏asnym ˚yciu. Siostra
Faustyna ka˚dego dnia pyta∏a: co dzisiaj

dla mnie uczyni∏ Bóg i dochodzi∏a do
wniosku, ˚e w naszym ˚yciu nie ma ani
jednej chwili, w której bylibyÊmy pozbawieni mi∏osierdzia Bo˚ego, jest ono jak
z∏ota niç wplecione w ca∏e ˚ycie.
Takie poznawanie tajemnicy mi∏osierdzia Bo˚ego – w oparciu o teksty Pisma
Âwi´tego i w∏asne ˚ycie – sprawia∏o, ˚e ta
tajemnica naszej wiary by∏a dla niej nie
tylko pi´kna, ale i bliska, bo mia∏a konkretny kszta∏t w codziennym ˚yciu. Bóg
jawi∏ si´ jako Ojciec bogaty w mi∏osierdzie, obdarzajàcy cz∏owieka swojà mi∏ujàcà obecnoÊcià, darami i ∏askami potrzebnymi do ˚ycia i przebaczeniem, które pozwala powstawaç z upadku i wzrastaç w mi∏oÊci.
To dost´pne dla ka˚dego poznawanie
tajemnicy mi∏osierdzia Bo˚ego wzmocni∏
Pan Bóg darem kontemplacji, dzi´ki któremu Siostra Faustyna bardzo g∏´boko
wnikn´∏a w t´ tajemnic´ naszej wiary, aby
jà nam przybli˚yç. Na polecenie Pana Jezusa i spowiedników pisa∏a Dzienniczek,
który ods∏ania przed nami niepoj´tà mi∏oÊç Boga do ka˚dego cz∏owieka. T´ mi∏osiernà mi∏oÊç Boga mamy lepiej poznawaç; ona ma przemieniaç nasze ˚ycie
w duchu zaufania wobec Pana Boga
i czynnej mi∏oÊci bli˝niego; t´ prawd´ mamy g∏osiç wspó∏czesnemu Êwiatu przez
s∏owo i modlitw´, bo – jak powie Papie˚
– nic tak nie jest potrzebne cz∏owiekowi
jak mi∏osierdzie Bo˚e, owa mi∏oÊç ∏askawa, wspó∏czujàca, wynoszàca cz∏owieka
ponad jego s∏aboÊç ku nieskoƒczonym wy˚ynom Êwi´toÊci Boga.
Poznawanie tajemnicy mi∏osierdzia
Bo˚ego i doÊwiadczanie jej we w∏asnym
˚yciu rodzi i rozwija w nas postaw´ zaufania wobec Pana Boga. Cz∏owiek nie
mo˚e zaufaç komuÊ, kogo nie zna. T´ zasad´, obowiàzujàcà w relacjach mi´dzyludzkich, tym bardziej trzeba tak˚e zastosowaç w relacji do Pana Boga, którego nie
poznajemy zmys∏ami, tak jak drugiego
cz∏owieka. Im wi´ksze jest poznanie osoby, tym wi´ksze zaufanie do niej. Nie
chodzi tutaj o postaw´ uczuciowà, czy intelektualnà, akceptujàcà jakieÊ prawdy,
ale o ca∏o ˚yciowà postaw´ cz∏owieka
wobec Pana Boga, która wypowiada si´
w pe∏nieniu Jego Êwi´tej woli zawartej
w przykazaniach, obowiàzkach stanu czy
te˚ rozpoznanych natchnieniach Ducha
Âwi´tego. JeÊli ktoÊ rzeczywiÊcie poznaje
Boga jako Ojca mi∏osierdzia, to wie, ˚e niczego nie pragnie on dla cz∏owieka, jak
tylko dobra, szcz´Êcia doczesnego. Dlatego Jego wola – jak cz´sto mawia∏a Siostra
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Faustyna – jest dla nas samym mi∏osierdziem, a jej wype∏nianie jest wyrazem zaufania wobec Pana Boga. Brak zaufania
prowadzi do odrzucenia woli Bo˚ej, a tym
samym do grzechu. Ka˚dy grzech
w mniejszym lub wi´kszym stopniu jest
znakiem braku zaufania wobec Pan Boga,
wobec Jego màdroÊci, wszechmocy i mi∏osiernej mi∏oÊci.
(cdn)
s. M. El˚bieta Siepak ZMBM

Co Ty na to?
Duchowa Olimpiada
Tak wiele organizacji kulturalnych,
ekonomicznych i sportowych stara si´
zgromadziç ludzi wokó∏ tej samej idei. Ze
wszystkich si∏, przy wsparciu mediów
i kosztownych reklam, pragnie si´ zebraç ludzi majàcych ró˚ne uczucia, przekonania i orientacje w jedno stado. Ale
pomimo trudów, sukces nie jest tak wielki, jak mo˚na by tego oczekiwaç. Tak te˚
prawie po wszystkich zawodach sportowych mamy „zawody” zwiàzane z niesprawiedliwoÊcià, z∏à ocenà, oszustwem
itp. WiadomoÊci z targów gospodarczych
mówià nam o uk∏adach zawieranych bez
respektowania regu∏ gry i szacunku dla
partnera. Wszyscy za wszelkà cen´ chcà
byç towarem ekskluzywnym. Sprzeda˚
i profit spychajà na bok wszystkie wartoÊci wspólnego ˚ycia i szacunek wobec
otaczajàcych nas ludzi. Na pierwszy plan
zawsze wysuwa si´ walka o pierwsze
miejsce, najcz´Êciej bez zwracania uwagi
na Êrodki, aby tylko dojÊç do oznaczonego celu. Przepychanie, podk∏adanie nóg,
brak szczeroÊci i pragnienie mocy niszczà
wszystkie, poczàtkowo pozytywne, intencje o prawdziwej wspólnocie skupionej
wokó∏ tego samego celu.
Kiedy w takiej rzeczywistoÊci umieÊcimy Medziugorje i ludzi, którzy w nim
si´ gromadzà, mo˚emy bez wielkich staraƒ zauwa˚yç, ˚e logika gromadzenia si´
w tym miejscu jest zupe∏nie inna. Ludzie
zaproszeni przez Matk´ Bo˚à gromadzà
si´ bez motywów wspó∏zawodnictwa
w sprawach ziemskich. Pielgrzymi Matki
Bo˚ej przyje˚d˚ajàcy ze wszystkich stron
Êwiata nie walczà o pierwsze miejsce:
wspó∏zawodniczà o to, kto umieÊci Jezusa
na pierwszym miejscu w swoim ˚yciu.
BliskoÊç sakramentu spowiedzi zwraca
uwag´, ˚e w istocie muszà odsunàç
wszystkie ziemskie „przepychanki”

i wspó∏zawodnictwo o przejÊciowe sukcesy. Msza Êw. jako centrum chrzeÊcijaƒskiej modlitwy g∏osi chrzeÊcijaƒskà
wspólnot´, w której wszyscy otrzymujà
najwy˚sze dowody uznania Nieba. Tu biegnie si´ po wieczny wieniec chwa∏y. Ludzie w poczuciu swej ma∏oÊci przed Bo˚à
wszechmocà starajà si´ zyskaç Jego obecnoÊç zbli˚ajàc si´ do Niego na Kri˚evcu
i na Górze Objawieƒ. Ludzie wspó∏zawodniczà w: przebaczaniu, modlitwie,
czystoÊci serca, przyjmowaniu ˚ycia z mi∏oÊcià… Tu nie ma gierek, które spychajà
innych na bok w anonimowoÊç. Tu ludzie
wyciàgajà do siebie r´k´ podnoszàc tych,
którym troch´ brakuje, aby dojÊç do celu.
Tutaj trwa ciàg∏a sztafeta, gdzie wa˚na jest
wspó∏praca w dotarciu do celu. Wszystkie
podzia∏y i ró˚norodnoÊci znikajà dzi´ki
mocy Ducha Âwi´tego. W∏aÊnie w Medziugorju realizuje si´ wezwanie Chrystusa, abyÊmy byli jedno (J 17, 22).
ChrzeÊcijanie nie mogà ulec pokusie
myÊlenia, ˚e mogà dojÊç sami do Jezusa, biegnàc przez ˚ycie sami dla siebie
i w kierunku w∏asnego celu. JesteÊmy wezwani, aby troszczyç si´ o innych. Jako
bracia jesteÊmy wezwani, aby byç jednoÊcià i byç KoÊcio∏em. Jezus przyszed∏ na
Êwiat, aby nas zjednoczyç w mi∏oÊci i zbawiç. Szatan chce wszystko rozbiç, rozdzieliç i narzuciç wyÊcig za przemijajàcym skarbem. Dlatego wspó∏zawodniczmy duchowo. Niech nasze ˚ycie b´dzie
duchowà olimpiadà w czasie, której nie
b´dziemy wyprzedzaç innych ani zwyci´˚aç. Duchowa olimpiada wymaga, abyÊmy zwyci´˚yli siebie, zostawili innym
pierwsze miejsce, innym zapewnili zwyci´ski tron zbawienia w wiecznoÊci. Dopiero wtedy zas∏u˚ymy na medal – nieprzemijajàcy wieniec chwa∏y. I tylko
w ten sposób ogieƒ olimpijski b´dzie ciàgle p∏onà∏!
O. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Medziugorski chór parafialny „Królowa Pokoju” pod kierownictwem s. Slavicy Ko˚ul równie˚ w tym roku odby∏ od
28 sierpnia do 1 wrzeÊnia tournee po W∏oszech. Chór uczestniczy∏ w spotkaniach
modlitewnych w parafiach Mondovi i Lavezzola w prowincji Rawenna. Modlitw´
ró˚aƒcowà i Msz´ Êw. oraz adoracj´ pro-

wadzi∏ ks. Pietro Zorza. W czasie spotkaƒ,
zgromadzonym wiernym, o swoich doÊwiadczeniach mówi∏ Jakov Czolo.
W czasie podró˚y chór odwiedzi∏ kilka
w∏oskich miast pragnàc poznaç pi´kno natury i kultur´ kraju, z którego przyje˚d˚a
wielu pielgrzymów, którzy stali si´ cz´Êcià
naszej parafii. Takie spotkania umo˚liwiajà poznanie kultury i mentalnoÊci ludzi,
przyje˚d˚ajàcych do nas, lepsze zrozumienie ich potrzeb, a cz∏onków chóru jednoczà i pomagajà dalej s∏u˚yç Panu przez
Êpiew, bo kto Êpiewa ten dwa razy si´ modli. Pan Roberto Ponzo zapewni∏ zakwaterowanie cz∏onkom chóru parafialnego, za
co jesteÊmy mu wdzi´czni. Korzystamy
z okazji, aby podzi´kowaç chórowi parafialnemu, Jakovowi Czolo i ks. Pietro Zorza, którzy ch´tnie pomagajà w organizowaniu tych spotkaƒ na zaproszenie wiernych i przyjació∏ Medziugorja, poniewa˚
wielu ludzi nie mo˚e pielgrzymowaç,
a w ten sposób mogà odczuç Bo˚à bliskoÊç za wstawiennictwem Matki Bo˚ej.
Ogród Êw. Franciszka w Medziugorju równie˚ w tym roku sta∏ si´ miejscem,
w którym podczas II kolonii artystycznej „Medziugorje 2003” spotkali si´ artyÊci, tworzàcy dzie∏a na potrzeby budowy centrum rehabilitacyjnego „hippoterapii” w Wiosce Matki. Trzydziestu artystów z BiH i Chorwacji w ostatnim tygodniu sierpnia malowa∏o obrazy o tematyce sakralnej oraz krajobrazy medziugorskie. Aukcja obrazów odb´dzie si´
w grudniu w Medziugorju, a ca∏y dochód
zostanie przekazany na rozbudow´ centrum rehabilitacyjnego.
70 rocznica budowy krzy˚a na Kri˚evcu. W Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a
Paƒskiego 14 wrzeÊnia, zgromadzi∏o si´
oko∏o 50 000 pielgrzymów z kraju i z zagranicy. Tak, jak co roku pielgrzymi przybywali do Medziugorja ju˚ w nocy. Wielu z nich przesz∏o setki kilometrów, niektórzy pielgrzymowali boso. Uroczystej
Mszy Êw. przy koncelebrze 40 ksi´˚y, jak
i wieczornej Mszy Êw. przy o∏tarzu polowym, przy koncelebrze 60 ksi´˚y, przewodniczy∏ ks. prof. dr Tomislav Ivançiç,
prof. Katolickiego Uniwersytetu Teologicznego w Zagrzebiu, za∏o˚yciel wspólnoty „Modlitwa i s∏owo”, Centrum Pomocy Duchowej i rekolekcjonista w Chorwacji i za granicà. Prowadzi∏ trzydniowe rekolekcje dla parafian i pielgrzymów, które by∏y t∏umaczone na 9 j´zyków. Dla
tych, którzy nie mogli pójÊç na Kri˚evac
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w koÊciele parafialnym o godz. 12.00 odby∏a si´ mi´dzynarodowa Msza Êw., pod
przewodnictwem o. T. Pervana.
Równie˚ w tym roku przez tydzieƒ
przed Êwi´tem krzy˚ na Kri˚evcu by∏
oÊwietlony, przypominajàc o swoim znaczeniu i przygotowujàc parafian i pielgrzymów do Êwi´ta jako widoczny znak
wiecznej Êwiat∏oÊci, która p∏ynie z krzy˚a.
Krzy˚ zosta∏ odnowiony. Z okazji 70
rocznicy Kri˚evca Chorwacka Poczta
w Mostarze wyda∏a okolicznoÊciowy znaczek pocztowy i kopert´. Znaczek pokazuje krzy˚ na wzgórzu Kri˚evac, którego
budow´ rozpocz´to w 1933r. na pamiàtk´
1900 rocznicy m´ki Chrystusowej.

Z radoÊcià wielbimy
Krzy˚
Jak z radoÊcià wielbiç Krzy˚? Ewangelia mówi, ˚e mamy go wziàç i nieÊç,
zdrowy rozsàdek ka˚e nam go zaakceptowaç, ale wielbiç z radoÊcià, no, to ju˚
troch´ za wiele!
Tak mog∏yby wyglàdaç myÊli kogoÊ,
kto, nale˚àc wprawdzie do KoÊcio∏a, nie
pojà∏ jeszcze g∏´bokiego znaczenia tego
drzewa, na którym Bóg zgodzi∏ si´ umrzeç,
a które symbolicznie zostaje nam powierzone w próbach naszego ˚ycia i we
wszystkim, co wydaje si´ nam trudne. Jest
rzeczà ludzkà tak myÊleç, to naturalne. Jezus przyszed∏ jednak, by wstrzàsnàç myÊlami serc i uczyniç nadnaturalnym
wszystko to, co jest naturalne, a zatem
ograniczone, skoƒczone i niedoskona∏e.
W takim Êwietle, w Chrystusie, zmienia si´
nawet punkt widzenia na Krzy˚ i cz∏owiek,
zamiast go odrzuciç, co podpowiada mu
jego natura, zostaje wezwany do jego przyj´cia, a nawet uwielbienia, do uczczenia tego, co jest „zgorszeniem dla ˙ydów,
a g∏upstwem dla pogan” (por. 1 Kor 1, 23).
Matka Bo˚a mówi∏a nam o tym wiele razy, zw∏aszcza przy okazji zbli˚ajàcego si´
Êwi´ta Podwy˚szenia Krzy˚a, które
w Medziugorju jest szczególnie uroczyÊcie
obchodzone po tym, jak w 1933 r. wzniesiono wielki krzy˚ z bia∏ego kamienia na

szczycie Kri˚evca, na pamiàtk´ 1900 rocznicy Êmierci Jezusa: „Drogie dzieci!
W tych dniach, podczas których wielbicie
z radoÊcià Krzy˚, pragn´, by i dla was wasz
Krzy˚ by∏ radoÊcià. Zw∏aszcza, drogie
dzieci, módlcie si´, byÊcie mogli przyjàç
ból i cierpienie z mi∏oÊcià, jak uczyni∏ to
Jezus. Jedynie w ten sposób mog´ udzieliç
wam z radoÊcià ∏aski uzdrowienia, na które pozwala mi Jezus” (11.09.86).
W tym miejscu pasuje przytoczyç myÊl
o. Slavko, który w∏aÊnie na górze Kri˚evac,
24 listopada 2000 r. dokona∏ swego ziemskiego ˚ycia i wszed∏ w ˚ycie wieczne.
„Cierpienie pozostaje tajemnicà – pisze o.
Slavko w ksià˚ce Szko∏a mi∏oÊci, – tak˚e
wówczas, gdy rozmyÊlamy o nim przed
krzy˚em Pana. Chocia˚ z radoÊcià wielbimy krzy˚ i wznosimy ku niemu hymny
chwa∏y, pozostaje on wiekuistà tajemnicà,
wiecznym pytaniem. W ca∏ej swojej tajemniczoÊci krzy˚ jest symbolem zwyci´stwa
dla chrzeÊcijan, wstydem i zgorszeniem dla
innych. Choroba i cierpienie to krzy˚, który
∏atwo mo˚e zamknàç ludzkie serce przed
Bogiem. W takiej chwili cz∏owiek oddala
si´ od Niego i pyta: o Bo˚e, dlaczego? Jest
jednak powszechnym doÊwiadczeniem, ˚e
indywidualne i wspólne cierpienia rodzà
owoce wiary, mi∏oÊci i nadziei. Sam Jezus
równie˚ nie by∏ wolny od tych pytaƒ i nie
otrzyma∏ odpowiedzi w Ogrójcu, ale anio∏
doda∏ Mu otuchy, kiedy przyjà∏ wol´ Ojca.
Pominàwszy pytanie: Bo˚e, gdzie jesteÊ? pozostaje jeszcze inne pytanie, które
mo˚emy postawiç sobie samym i innym:
gdzie my jesteÊmy? Wiele naszych cierpieƒ p∏ynie stàd, ˚e si´ nie nawracamy, ˚e
nie kochamy, ˚e nie przebaczamy i ˚e nie
umiemy si´ pojednaç. Stàd biorà si´ wojny, zniszczenia wojenne i wiele innych
cierpieƒ. Istniejà cierpienia i udr´ki niewinnych, za innych i w imi´ innych, cierpienia p∏ynàce stàd, ˚e nie kochamy, ale
tak˚e wywo∏ane tym, ˚e kochamy.
Maryja ma odwag´ wezwaç nas do
przyj´cia krzy˚a z mi∏oÊcià. Jako przyk∏ad podaje swego Syna. Maryja nie powiedzia∏a nam: „znoÊcie”, poniewa˚ wie,
˚e jesteÊmy s∏abi. Powiedzia∏a nam natomiast: „Módlcie si´, byÊcie mogli przyjàç
ból i cierpienie z mi∏oÊcià”.
My zazwyczaj modlimy si´ do Pana,
by ujà∏ nam cierpieƒ i krzy˚a, co jest
zrozumia∏e, musimy jednak pogodziç si´
z faktem, ˚e trzeba si´ modliç, by przyjàç udr´ki i krzy˚e z mi∏oÊcià. W Êwietle
krzy˚a Chrystusa tak˚e cierpienie zyskuje
wa˚ne miejsce. Nie jako przekleƒstwo lub
skandal, ale jako droga do ˚ycia”.

S∏owa te oÊwietlajà nam drog´, byÊmy
mogli kroczyç lekko i z ufnoÊcià, nawet
jeÊli jest ona stroma i pe∏na przeszkód.
W ka˚dy piàtek o. Slavko prowadzi∏ parafian tà samà Drogà Krzy˚owà, którà jesienià trzy lata temu, jego cia∏o pozbawione
ju˚ ˚ycia, przemierzy∏o jà w dó∏ po raz
ostatni. Ludzie s∏uchali go, ufali mu, poniewa˚ widzieli, ˚e wszystko, o czym mówi∏, sam prze˚y∏ osobiÊcie. Wszyscy nosimy w sercu jego wspomnienie, poniewa˚
o. Slavko wiele nas nauczy∏ i wcià˚ to robi przez pisma, które nam pozostawi∏,
a które przypominajà nam, ˚e krzy˚ nie
jest niczym innym, jak bramà, przez którà
wst´puje si´ w nowy wymiar, odkupiony,
przemieniony dzi´ki ofierze Jezusa i dzi´ki naszym ofiarom, zjednoczonym z Jego
ofiarà krzy˚a.
Stefania Consoli

Wieniec dla Maryi
Przybywajà pojedynczo, nieÊmiali,
pe∏ni oczekiwaƒ, zm´czeni i spragnieni
prawdziwego odpoczynku. Tego, czym
obdarza serce Matki, która wita,
przytula, wys∏ucha i osobiÊcie troszczy
si´ o swoje „drogie dzieci”. Dla wielu
udzia∏ w Festiwalu M∏odych w Medziugorju, który tego goràcego lata 2003 r.
obchodzi si´ po raz XIV, to ju˚ zwyczajowe spotkanie, inni sà tu po raz pierwszy. Ró˚norodnoÊç cech fizycznych
i kolorów w∏osów Êwiadczy o ró˚nym
pochodzeniu: zebrali si´ tu przedstawiciele ponad 40 krajów z pi´ciu kontynentów, wÊród których po raz pierwszy
dostrzec mo˚na m∏odych Chiƒczyków
z Hong Kongu i Palestyƒczyków z Izraela. Liczba przyby∏ych jest ogromna,
oko∏o 20.000 uczestników (do których
do∏àczy podczas wieczornego nabo˚eƒstwa dalsze 10.000 osób).
Wszystko jest t∏umaczone symultanicznie na 17 j´zyków, czego mo˚na s∏uchaç
za poÊrednictwem radyjek, które stajà si´
prawie ozdobà – nie tylko niezb´dnym elementem wyposa˚enia – obok nakryç g∏owy, wachlarzy i butelek wody, pomagajàcych walczyç z upa∏em. Rozmaite j´zyki
szybko jednak mieszajà si´ w jeden, zrozumia∏y dla wszystkich: j´zyk mi∏oÊci. To
g∏´bokie pragnienie mi∏oÊci bowiem
przywiod∏o m∏odych tu, do Medziugorja;
mi∏oÊci dobrowolnej, czystej, bezwarunkowej i bezinteresownej, ca∏kowicie ró˚nej
ni˚ ta, jakà zazwyczaj proponuje im Êwiat.
Mi∏oÊci wy∏àcznej, która rodzi si´ w niepokalanym i kochajàcym sercu Maryi.
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M∏odzi chcà przebywaç razem, bawiç
si´, s∏uchaç i uczyç, by zrozumieç, jak
mogà staç si´ lepszymi i byç bardziej
szcz´Êliwi, spe∏nieni, podobni do tego Boga, który sta∏ si´ cz∏owiekiem mi´dzy
lud˝mi, by przypomnieç im, ˚e nie sk∏adajà si´ wy∏àcznie z cia∏a, ale przede
wszystkim z ducha.
Dla tego Boga, którego uwa˚ajà za ojca,
brata i przyjaciela, m∏odzi gotowi sà
znieÊç wszelki trud: podró˚e w trudnych
warunkach, prowizoryczne kwatery
i mocne s∏oƒce, które bezlitoÊnie rozpala
powietrze i parzy ich cia∏a. Nic nie mo˚e
zmniejszyç radoÊci i entuzjazmu, który
rzàdzi ich m∏odoÊcià. Nic nie mo˚e przeszkodziç ich sercu w otwarciu si´ i przyj´ciu wszystkich darów, jakie Maryja przygotowa∏a dla swych dzieci.
Czujà si´ w domu, czujà si´ wolni,
a przede wszystkim sà samymi sobà. Mogà swobodnie okazywaç swojà wiar´,
swojà mi∏oÊç do Boga, bez fa∏szywego
wstydu, do jakiego zmusza ich zlaicyzowany Êwiat. Czynià to na wiele sposobów,
jednak to ró˚aniec trzymany w r´kach lub
zawieszony na szyi, w milczàcy ale wymowny sposób mówi, ˚e nale˚à do Gospy
i ˚e zrozumieli Jej wezwanie: Drogie
dzieci, niech ró˚aniec b´dzie zawsze
w waszych r´kach, jako znak dla szatana,
˚e do mnie nale˚ycie (25.02.88).
Wspó∏brzmià z tym wezwaniem s∏owa
Ojca Âwi´tego zawarte w or´dziu na Êwiatowy dzieƒ m∏odzie˚y, który obchodzony
b´dzie w 2005r.: Przekazuj´ symbolicznie
równie˚ i wam, drodzy m∏odzi, ró˚aniec.
Poprzez modlitw´ i rozwa˚anie tajemnic
Maryja pewnie prowadzi was do swego Syna! Nie wstyd˝cie si´ sami odmawiaç Ró˚aƒca, kiedy idziecie do szko∏y, na uczelni´, do pracy, po drodze i w Êrodkach
transportu publicznego; przyzwyczajcie si´
do odmawiania go mi´dzy sobà, w waszych
grupach, ruchach i stowarzyszeniach, nie
wahajcie si´ zaproponowaç jego odmawiania w domu, waszym rodzicom i rodzeƒstwu, poniewa˚ odnawia on i wzmacnia
wi´zi mi´dzy cz∏onkami rodziny!
Równie˚ i has∏o przewodnie festiwalu –
„Przez Ró˚aniec otwórzcie mi wasze serca” – pozostaje w zgodzie z ideami, którymi ˚yje KoÊció∏ w roku poÊwi´conym tej
cudownej modlitwie maryjnej. Has∏o to
obecne jest w s∏owach tego, kto wezwany
zosta∏ do dawania publicznego Êwiadectwa o w∏asnej drodze wiary, a który w Ró˚aƒcu znalaz∏ podpor´, si∏´ i pokarm.
O Ró˚aƒcu trzeba jednak nie tyle mówiç, co odmawiaç go, rozwa˚aç, ws∏uchi-

waç si´ w niego. Wówczas zdamy sobie
mo˚e spraw´, ˚e ka˚dy, w swej wyjàtkowoÊci, stanowi jakby jedno ˚ywe ziarno
wielkiego ró˚aƒca, który przekazany zostaje w r´ce Maryi, aby przycisn´∏a go
Ona do serca, aby wznios∏a go ku Bogu,
wraz z najpi´kniejszà swojà modlitwà:
˚yciem tysi´cy m∏odych, którzy pragnà
dà˚yç ku Êwi´toÊci.
Chwile g∏´bokiej zadumy i modlitwy
mieszajà si´ z radosnymi taƒcami, którym
towarzyszà muzyka i Êpiew. Chwile ws∏uchiwania si´ w Êwiadectwa szóstki widzàcych i referentów z chwilami ca∏kowitej
ciszy przed Chlebem Eucharystycznym,
którego wystawienie przyciàga jak magnes ka˚de spojrzenie, myÊl i serce.
W tych w∏aÊnie wieczornych chwilach
adoracji mo˚na zdaç sobie spraw´ z wielkoÊci niezmierzonej tajemnicy: Bóg ˚ywy
staje si´ obecny mi´dzy swymi, oni zaÊ
Go rozpoznajà i decydujà si´ z Nim pozostaç. Bez cienia wahania i wàtpliwoÊci.
A przecie˚ cudem wydaje si´ patrzyç na
tysiàce dzisiejszych m∏odych ludzi tak
szczerze skupionych na adoracji, próbujàcych odnale˝ç w Niewidzialnym sens
w∏asnego ˚ycia. Kto wie ilu z nich, w najwi´kszej g∏´bi serca, Bóg ofiarowuje w∏aÊnie prac´ w swojej winnicy.
Tegoroczny festiwal zbli˚a si´ ku koƒcowi. Wielu umawia si´ ju˚ na spotkanie za
rok, wspinajàc si´, nocà 6 sierpnia, po stokach Kri˚evca, by zajàç miejsca podczas
ostatniej Mszy Êw., która zostanie odprawiona o Êwicie. Wraz ze Êwie˚ym powietrzem poranka oddychajà ∑askà. Doznajà
uczucia wielkiego spokoju, cieszà si´ przyja˝nià. I mogà byç jedynie wdzi´czni, poniewa˚ i tym razem Maryja nie pozwala im
odjechaç z pustymi r´kami.
Stefania Consoli

Zgubi∏em Boga c.d.
W tym czasie, by∏ to Wielki Post, spotka∏em te˚ nowych przyjació∏ z neokatechumenatu. Powstawa∏a nowa wspólnota. Przyszed∏ czas konwiwencji za∏o˚eniowej. Postanowi∏em na nià pojechaç,
chocia˚ na chwil´. KtoÊ zapyta∏ mnie czy
nie wzià∏bym ze sobà w´drownego kap∏ana z neokatechumenatu i kleryka. Sobota rano, mamy jechaç do Szczyrku.
Czekam, a˚ przywiozà ksi´dza i kleryka
z neo. Sà. Wyszed∏em do samochodu, patrz´, a tu jakiÊ starszy ksiàdz przypominajàcy mojego proboszcza, z którym nie
mog∏em spokojnie wytrzymaç przez pi´ç
minut, a ja z takim goÊciem mam jechaç?

No, jak przycisn´ na peda∏ to szybko dojad´, jakoÊ to prze˚yj´ – pomyÊla∏em. On
podszed∏ do mnie, wyciàgnà∏ r´k´ i z promiennym uÊmiechem powiedzia∏: Walenty jestem. CoÊ we mnie p´k∏o. WsiedliÊmy do samochodu, ruszyliÊmy i zacz´liÊmy rozmawiaç. To by∏o dziwne
uczucie. W∏aÊciwie nie zna∏em ani ojca
Walentego ani kleryka, a tak, po prostu
zaczà∏em opowiadaç im histori´ moich
ostatnich miesi´cy. Oni zaÊ mówili, ˚e
szatan walczy o mnie i moje kap∏aƒstwo, ale Bóg mnie uratuje, tylko powinienem wracaç do modlitwy.
Konflikty z proboszczem narasta∏y. Mimo tego, ˚e mia∏em oparcie w ludziach
samobójcze myÊli dalej falowa∏y. Postanowi∏em spotkaç si´ z ojcem Walentym,
który w czasie rozmowy stwierdzi∏, ˚e powinienem porozmawiaç o tej sytuacji z ks.
biskupem. Z biskupem? Mia∏em swój poglàd na ks. biskupa i delikatnie mówiàc na
pewno nie widzia∏em w nim osoby, u której mo˚na by szukaç pomocy. Ale w∏aÊciwie co mia∏em zrobiç? Spróbuj´ zaufaç,
˚e to ma sens. Albo wygram, albo (raczej
na pewno) zra˚´ si´ ostatecznie i poszukam pracy. Zresztà w tym czasie ju˚ zaczyna∏em to robiç – szuka∏em pracy
i mieszkania. Pojecha∏em do kurii, nogi
mia∏em jak z galarety i czu∏em si´ bardzo
nieswojo. Zaczà∏em rozmawiaç, ks. biskup okaza∏ si´ zatroskanym ojcem. Nigdy nie liczy∏em na takie serdeczne przyj´cie, trosk´ i zrozumienie, coÊ we mnie
znowu p´k∏o, poczu∏em, ˚e KoÊció∏ jednak jest moim domem.
Ale na tym nie koniec, by∏em bardzo
os∏abiony. Pod wp∏ywem trudnych sytuacji ∏atwo si´ za∏amywa∏em i powraca∏y
myÊli samobójcze i o odejÊciu z kap∏aƒstwa. Dalej nie mia∏em si∏y si´ modliç.
Brewiarza nie odmawia∏em ju˚ z rok czasu. Falowa∏y te˚ moje emocje i uczucia
wzgl´dem dziewczyny, która przy mnie
by∏a. Ona stanowczo powtarza∏a – masz
byç ksi´dzem! – i modli∏a si´. Wielki Post
dobiega∏ koƒca, zacz´∏o byç strasznie. Na
stolik przy ∏ó˚ku wróci∏a ˚yletka. Nie
mia∏em si∏y prowadziç zaj´ç w szkole.
Wiedzia∏em ju˚ ˚e musz´ stanàç z tymi
pytaniami i ˚alami przed Bogiem w ciszy i spokoju. Zadzwoni∏em do pani doktor, nie chcia∏em tabletek, chcia∏em si´ zatrzymaç. Po rozmowie dosta∏em zwolnienie ze szko∏y i doszliÊmy do wniosku, ˚e
musz´ wyjechaç i zrobiç sobie rekolekcje
– by∏a Wielka Âroda. Presja miejsca, parafii, na której pracowa∏em by∏a przera˚ajàca. Plebania sta∏a si´ nieznoÊna, pro-
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boszcz mia∏ mnie ju˚ doÊç. Gdy chcia∏em
mu powiedzieç, co si´ dzieje, trzaska∏
drzwiami przed nosem. Ale jak wyjechaç
z parafii, przecie˚ sà Êwi´te? Trzeba zapytaç ksi´dza biskupa, a on jak zareaguje?
Widzia∏em tylko to wyjÊcie. W Wielki
Czwartek przed kap∏aƒskà Mszà Êwi´tà
podszed∏em i zapyta∏em. I znowu ksiàdz
biskup okaza∏ si´ pe∏nym zrozumienia ojcem. Jak trzeba niech ksiàdz jedzie – odpowiedzia∏.
Spakowa∏em si´ i postanowi∏em jechaç. Gdzie? W mojej g∏owie by∏o milion myÊli, chcia∏em jechaç do oÊrodka
rekolekcyjnego, ale z minuty na minut´
coraz mocniej pojawia∏o si´ pragnienie,
aby ten czas poÊwi´ciç na szukanie pracy.
Niedawno kupi∏em specjalnie w tym celu
garnitur i krawat. Zacz´∏a si´ walka. Rekolekcje. Tak musz´ jechaç na rekolekcje. Musz´ daç sobie szans´. Chcia∏em
powiedzieç proboszczowi co si´ dzieje, to
dzieƒ kap∏aƒski. Na wieczornej Mszy Êw.
b´dà kwiaty i ˚yczenia, chcia∏em zostaç.
Po co ludzie majà si´ martwiç, ˚e coÊ jest
nie tak. Poszed∏em do proboszcza, ale zamiast pojednania wynik∏a kolejna
sprzeczka. Wyjecha∏em. Mia∏em doÊç.
Pojecha∏em do jednego z moich rocznikowych kolegów. Przyjà∏ mnie. By∏em
za s∏aby, aby w tej chwili jechaç gdzieÊ
dalej i zostaç sam.
Przywioz∏em rzeczy, zostawi∏em u niego w mieszkaniu i powiedzia∏em, ˚e wróc´ wieczorem. Nie chcia∏em odprawiaç
Mszy Êw. chcia∏em po prostu zniknàç, jecha∏em nad jezioro do jakiegoÊ baru. By∏a 17:50 Wielki Czwartek. I w sercu zrodzi∏o si´ wielkie pragnienie Eucharystii, w pobli˚u by∏a parafia z proboszczem, który zawsze wydawa∏ mi si´ sympatyczny. Nawet nie by∏em ubrany jak
ksiàdz, ale chcia∏em byç na Mszy Êw., ju˚
dawno nie mia∏em takiego pragnienia.
Ksiàdz proboszcz zapyta∏ tylko czy nie
jestem w karach koÊcielnych, nie pyta∏
o wi´cej, po prostu pozwoli∏ Êwi´towaç
mi ten dzieƒ.
Pascha by∏a wspania∏a; prze˚yta ze
wspólnotà neokatechumenatu. Pierwsza
w moim ˚yciu d∏uga liturgia, na której si´
nie nudzi∏em. To by∏o nowe doÊwiadczenie. Ludzie, którzy cieszà si´, ˚e jestem
ksi´dzem i zale˚y im na tym, co dla kap∏ana powinno byç najwa˚niejsze: na
sakramentach. W Wielkà Niedziel´ wyruszy∏em do Szczyrku. To by∏a d∏uga podró˚. Jecha∏em i p∏aka∏em, wyzywa∏em
Boga. Co chwila mia∏em przed oczami
coraz to bardziej przykre doÊwiadczenia

mojego ˚ycia z kap∏aƒstwa, seminarium,
szko∏y Êredniej, dzieciƒstwa – a by∏o tego
du˚o w moim ˚yciu. Wydawa∏o mi si´, ˚e
Bóg tylko mnie doÊwiadcza i doÊwiadcza,
˚e jest potworem, ˚e w moim ˚yciu ju˚
nic si´ nie zmieni. Mia∏em do Niego niesamowity ˚al, ale mimo to wo∏a∏em: JeÊli
jesteÊ zrób coÊ! Ratuj mnie! Âwi´ta Faustyno módl si´ za mnà. To by∏ koszmar.
Chyba powiedzia∏em wtedy wszystko
o co mia∏em ˚al i pretensje do Boga, to
czego nie rozumia∏em w moim ˚yciu…
Szczyrk – dojecha∏em wieczorem pod
dom rekolekcyjny, ale nie mia∏em si∏y
wejÊç. To miejsce mnie odpycha∏o. By∏o
to dziwne uczucie wstr´tu, mo˚e odrazy.
Zjecha∏em nieco ni˚ej do prywatnego pensjonatu. Pani z pensjonatu przypomina∏a
mi urodà t´ dziewczyn´, która towarzyszy∏a mi przez ostatnie miesiàce, a którà
przez nast´pne trzy dni zadr´cza∏em smsami. Wydawa∏o mi si´, ˚e by∏a wszystkim
co mi zosta∏o. W rozpaczy nie kontrolowa∏em swoich emocji, a ona odpisywa∏a,
˚e modli si´ za mnie. Wzià∏em do r´ki koronk´ do Bo˚ego Mi∏osierdzia i zaczà∏em
modliç si´ za siebie. Otwar∏em materia∏y
z konwiwencji biskupów Stanów Zjednoczonych, na g∏oszonym przez Kiko kerygmacie o prawdziwej i fa∏szywej mi∏oÊci,
i o szatanie, który fa∏szuje obraz Boga
i przedstawia Go jako potwora. Chyba
coÊ do mnie dotar∏o, ale jeszcze nie wiedzia∏em co z tym zrobiç. Nast´pne dni by∏y l˚ejsze. Choç nie za bardzo wszystko si´
klei∏o, zaczà∏em widzieç sens tego co si´
dokonuje. Wieczorem by∏o gorzej ni˚
w drodze do Szczyrku. S∏owa kerygmatu
przypomina∏y si´ na zmian´ z dramatycznymi obrazami z mojego ˚ycia z myÊlà, ˚e
nie mam do czego wracaç, s∏owami, które
pojawia∏y si´ w mojej g∏owie: „Bóg jest
okrutny, dr´czy ciebie, bawi si´ tobà. On
tylko ci´ doÊwiadcza i doÊwiadcza. Jest sadystycznym potworem”. Te s∏owa i obrazy
przekreÊla∏y nadziej´, znowu pojawi∏a si´
˚yletka, ale w r´ku trzyma∏em koronk´ do
Bo˚ego Mi∏osierdzia. Modli∏em si´ mówiàc Bogu o swoich pretensjach do Niego,
o tym jakà mam do Niego nienawiÊç za
mojà histori´ ˚ycia i b∏aga∏em, ˚eby jeÊli
jest, pomóg∏ mi. T´ która za mnie si´ modli∏a dr´czy∏em smsami, wydawa∏o si´, ˚e
ona jest jedynym wyjÊciem z sytuacji,
choç widzia∏em absurd i dramat, który
z tego by wynika∏. A˚ sprowokowa∏em jà
i zosta∏em sam. Od∏o˚y∏a telefon. Zosta∏em: ja i rozpacz, pustka, przera˚ajàcy bezsens i brak nadziei, jakieÊ ostateczne osamotnienie i zimno nienawiÊci do ca∏ego

Êwiata i Boga za to, ˚e jest jak jest. Odtràci∏ mnie ostatni cz∏owiek. Wys∏a∏em wiadomoÊç do pani doktor, ˚e jest ˝le i pojecha∏em do niej. Ta, która kilka godzin
wczeÊniej od∏o˚y∏a telefon znalaz∏a chwil´ czasu, ˚eby si´ ze mnà spotkaç. Naprawd´ troszczy∏a si´ o mnie tak, jak powinna: modlàc si´ za mnie i nie dajàc nadziei na cokolwiek innego.
Pani doktor opowiedzia∏em co si´ dzieje, myÊlàc, ˚e ostatecznie zwariowa∏em.
A ona odpowiedzia∏a to, co jako kap∏an
powinienem dobrze sam wiedzieç: ˚e Bóg
mnie oczyszcza, a szatan powoduje to, co
si´ ze mnà dzieje. Tak, jak ten zafa∏szowany obraz Boga, brak sensu i rozpacz. Zamar∏em. W chwili coÊ si´ zmieni∏o, zaczà∏em si´ ˚arliwie modliç. Wychodzàc powiedzia∏em jeszcze, ˚e boj´ si´ ˚e to uczucie przera˚ajàcego osamotnienia, które teraz na chwil´ znik∏o, powróci. A pani
doktor odrzek∏a: Nie powinien ksiàdz czuç
si´ samotny, przecie˚ jest zawsze przy
ksi´dzu Jezu i Maryja. Odpowiedzia∏em:
Wiem, ale w ogóle tego nie czuj´.
Wracajàc do Szczyrku modli∏em si´
s∏owami: „Jezusie Synu Dawida ulituj
si´ nade mnà”. CoÊ zacz´∏o si´ zmieniaç.
Na drugi dzieƒ przyjecha∏ jeden z kolegów ksi´˚y. Poprosi∏em o spowied˝. To
by∏o d∏ugie spotkanie dotyczàce dwóch
lat mojego kap∏aƒstwa. Sp´dziliÊmy razem par´ godzin. Czu∏em si´ inaczej, to
by∏o pi´kne! Pojawi∏a si´ nadzieja, sens
˚ycia, jakieÊ oczekiwanie na dobro.
Znikn´∏o to, co towarzyszy∏o mi przez tyle dni: pustka, bezsens, rozpacz i uczucie
zimna. By∏em ja i Bóg. Mia∏em ÊwiadomoÊç, ˚e zosta∏y uczucia i emocje, które
sà s∏abe i poranione, ale znikn´∏o to coÊ co
powodowa∏o rozpacz, klatka p´k∏a… Postanowi∏em odprawiç Msz´ Êw. pierwszy
raz od czterech dni. Pojecha∏em do domu
rekolekcyjnego ojców Salezjanów. Najpierw ostro˚nie, odprawi´ tylko Msz´
Êwi´tà i wróc´. Przyjecha∏em, wszed∏em
do kaplicy i zobaczy∏em tabernakulum.
By∏em sam, ja i Jezus. Podszed∏em do tabernakulum, przytuli∏em je, rozp∏aka∏em si´, do mojego serca wla∏ si´ pokój,
mi∏oÊç i akceptacja. Ca∏owa∏em je, to by∏o niesamowite. Przychodzi∏o wype∏nienie, nasycenie, doÊwiadczenie mi∏oÊci.
CoÊ czego przez te miesiàce tak bardzo
brakowa∏o, coÊ co kiedyÊ straci∏em –
Twojà mi∏ujàcà obecnoÊç, która syci
serce o Panie..
Msza Êw. – wiedzia∏em, ˚e to i˚ stoj´
w kaplicy jest ∏askà, to ˚e mog´ odprawiaç
wielkim i wspania∏ym darem. Sam z siebie
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nie by∏bym tu w stanie wejÊç, albo wszed∏bym, posta∏ chwil´ i wyszed∏ nie dostrzegajàc Jego, nie czujàc tej wspania∏ej
obecnoÊci. Bez tej ∏aski znowu Êpieszy∏bym si´ z odprawieniem Mszy Êw., a Bóg
da∏ mi ∏ask´ – celebrowa∏em Eucharysti´. Mia∏em ∏zy w oczach, gdy na o∏tarzu
sk∏ada∏em mój grzech, rozpacz i pustk´
mówiàc, ˚e wyrzekam si´ tego i Tobie Bo˚e oddaj´, bo nie daj´ rady d˝wigaç swojej s∏aboÊci, grzechu i g∏upoty. A On dawa∏
coraz wi´ksze doÊwiadczenie bezwarunkowej mi∏oÊci.
(cdn)

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
Konferencje i homilie ojca Tomislava
z rekolekcji dla Polaków

Bóg najwy˚sze dobro
˙yjemy w Medziugorju w rodzinie
duchowej. Wspólnota nazywa si´ „Królowa Pokoju” i jest ca∏kowicie oddana
Bogu. W czasie mszy Êwi´tej ofiarujemy
nasze ˚ycie za was, abyÊcie mogli poznaç
Maryj´, a przez Maryj´ Jezusa. Cz∏onkowie Wspólnoty to osoby konsekrowane
i osoby Êwieckie. Przyje˚d˚ajà do tego
domu i ofiarowujà swoje ˚ycie Bogu, aby
ka˚dy, kto do tego domu przybywa móg∏
byç gotowy na oddanie swojego ˚ycia Bogu, aby w ten sposób byç kana∏em ∏ask.
Pragn´ wam w czasie tych rekolekcji
przedstawiç, co to znaczy ofiarowaç ˚ycie i przekazaç wam nasze doÊwiadczenie, w jaki sposób t´ drog´ przejÊç i co to
oznacza dla Medziugorja, dla KoÊcio∏a
i ca∏ej ludzkoÊci.
Ofiarowanie swojego ˚ycia Jezusowi
oznacza, ˚e ˚ycie ju˚ nie nale˚y do mnie,
ale do Jezusa Chrystusa, tzn., ˚e On ˚yje
w moim ˚yciu. Bardzo wa˚ne jest, aby na
poczàtku wybraç Boga ponad wszystko.
Kiedy ten wybór Boga ponad wszystko
jest w nas dokonany, wtedy Duch Bo˚y
prowadzi nas na wszystkich poziomach
i do pe∏ni ˚ycia. Je˚eli brakuje tego wyboru, je˚eli ten wybór jest powierzchowny lub wybór jest tradycyjny, wtedy
Duch Âwi´ty nie mo˚e prowadziç duszy
w pe∏ni. Od tego wyboru, który uczynicie
tego wieczoru, b´dzie zale˚eç droga prze˚ytych rekolekcji. Zapraszam was, abyÊcie wybrali Boga jako najwy˚sze dobro. Bóg jako najwy˚sze dobro, to jest

doskona∏a mi∏oÊç. Bez mi∏oÊci nie mo˚ecie byç szcz´Êliwi. Mi∏oÊç brudna, mi∏oÊç
interesowna nie satysfakcjonuje nas.
W naszej duszy jest pragnienie, aby osiàgnàç pe∏ni´ mi∏oÊci, t´ czystà mi∏oÊç, która nas czyni szcz´Êliwymi. Ka˚da matka
zna t´ mi∏oÊç. Mi∏oÊç, która si´ poÊwi´ca
i przechodzi ponad interesy. Cierpi i kocha ponad wszystko. Nie odczuwa cierpienia, ale czuje mi∏oÊç do dziecka. W tej
mi∏oÊci matka rodzi i karmi swoje dziecko. Nasza relacja z Bogiem jest taka sama. Mo˚emy osiàgnàç Boga tylko wtedy, gdy wyeliminujemy interes. Je˚eli
potrafimy tak kochaç nie b´dziemy cierpieç, nie b´dziemy odczuwaç prób. Te
próby nie b´dà nas do∏owaç.
Mi∏oÊç czysta, oczyszczona to jest ta
mi∏oÊç, która ka˚e nam wyjÊç z samych
siebie i darowaç si´ innym. Nie mo˚emy
dojÊç do Boga, je˚eli nie uczynimy tego
kroku. Musimy zasiaç ziarno, które musi
byç oczyszczone, musi wyjÊç z siebie. Takie ziarenko roÊnie, wychodzi z ziemi, ˚eby zobaczyç Êwiat∏o. Tak nasza dusza musi wzrastaç, aby dojÊç do Boga. Nie mo˚emy osiàgnàç Boga jako najwy˚sze dobro,
je˚eli si´ z Nim nie zjednoczymy. Nie
mo˚emy osiàgnàç Boga jako doskona∏ej
mi∏oÊci, je˚eli z tà doskona∏à mi∏oÊcià si´
nie po∏àczymy. Nie mo˚emy po∏àczyç si´
z Bogiem, który jest doskona∏ym ˚yciem,
je˚eli w to ˚ycie nie wchodzimy. Matka
Bo˚a na t´ drog´ nas prowadzi, poniewa˚
Ona doskonale t´ mi∏oÊç osiàgn´∏a, ca∏kowicie w duszy i w ciele.
Zaprasza do zrobienia innego kroku,
abyÊcie próbowali wejÊç w cisz´. Nie jest
to ∏atwe. Kiedy myÊl´ o ciszy, o otwarciu
si´ na wszystko, mówi´ o tej ciszy, która
zaprowadzi nas do odkrycia Jezusa Chrystusa, który jest ˚ywy, zmartwychwsta∏y
w nas. Je˚eli nie wejdziemy w ten proces
ciszy, to znowu b´dziemy tylko na powierzchni. Matka Bo˚a b´dzie tylko powierzchowna, nigdy nie dojdziemy do
pe∏ni. Do tego s∏u˚y ofiarowanie si´.
Aby wejÊç w cisz´ trzeba wyrzec si´ wielu rzeczy, wielu myÊli, pragnieƒ. Aby
wejÊç w cisz´ musicie zmieniç waszà modlitw´, trzeba wejÊç w modlitw´ Ducha
Âwi´tego, trzeba oddaç si´ Duchowi
Âwi´temu. Pan Jezus pragnie, aby ka˚dy
z nas us∏ysza∏ w swoim wn´trzu s∏owa
Ewangelii, mówiàce o darze uzdrawiania
chorych, wskrzeszaniu umar∏ych, wyrzucaniu demonów. Dodaje do tego „darmoÊcie otrzymali, darmo dawajcie”. Ale najpierw muszà umrzeç nasze pragnienia. Jezus t∏umaczy nam jak to mamy zrobiç,

aby byç prostym i ubogim cz∏owiekiem.
Aby otrzymaç to bogactwo, trzeba wyrzec
si´ wszystkiego. Trzeba byç otwartym na
Jezusa, zaufaç Mu. Oznacza to wejÊcie
w cisz´ i us∏yszenie Jezusa. W ten sam
sposób równie˚ spotkamy Matk´ Bo˚à.
Pielgrzymi w Medziugorju sà przyzwyczajeni, ˚e spotykajà si´ z widzàcymi
i s∏uchajà co Matka Bo˚a mówi do nich.
Natomiast Matka Bo˚a przysz∏a, aby
pokazaç si´ ka˚demu z nas, aby nam towarzyszyç w spotkaniu z Bogiem. Kiedy
b´d´ wam t∏umaczyç drog´ ca∏kowitego
oddania si´ Bogu, b´dziemy modliç si´ jeden za drugiego, b´dziemy przekazywaç
Bo˚à mi∏oÊç jeden drugiemu. Amen
o. T. Vlasiç

ECHO Echa
˙ycie ofiarowane Bogu
W ostatnim tygodniu sierpnia tak jak
w roku ubieg∏ym (Echo 177), w domu rekolekcyjnym „Królowej Pokoju” w Medziugorju odby∏o si´ po raz drugi spotkanie t∏umaczy i Redakcji „Echa”. By∏o nas
oko∏o 50. osób z 15. krajów. Spotkanie-rekolekcje prowadzi∏ o. T. Vlasiç, natomiast s. Stefania Consoli wraz ze Wspólnotà przygotowali spotkanie od strony organizacyjnej. Spotkania te majà na celu
nie tylko wymian´ doÊwiadczeƒ pracy
przy tworzeniu „Echa”, ale równie˚ g∏´bsze poznanie si´ osób tworzàcych „Rodzin´ Redakcyjnà”, nape∏nienie si´ duchowo
poprzez rekolekcje prowadzone przez o.
Tomislava, aby jak najwi´cej mo˚na by∏o
przekazaç i daç Czytelnikom „Echa”. Tak
wi´c ka˚de dzia∏anie i modlitwy uwzgl´dnia∏y potrzeby naszych Drogich Czytelników. Podczas tego pobytu ofiarowaliÊmy Was w ka˚dej Mszy Êw., adoracji,
zanieÊliÊmy Was na Podbrdo i na Kri˚evac. Drog´ krzy˚owà, tym razem w upale,
prowadzili cz∏onkowie Wspólnoty Królowej Pokoju – cali Twoi, przez Maryj´ do
Jezusa. Stacja ósma: Pan Jezus pociesza
p∏aczàce niewiasty, w szczególny sposób
by∏a poÊwi´cona naszym Czytelnikom.
Oto treÊç modlitwy:
Pi´knie jest pocieszaç innych mówiàc
im pi´kne, mi∏e s∏owa. Ale pocieszaç s∏owami prawdy, autentycznymi s∏owami
Bo˚ymi mo˚emy tylko wtedy, gdy tak, jak
Jezus poniesiemy swój krzy˚, gdy go z mi∏oÊcià zaakceptujemy. Mo˚emy pocieszaç
tylko wtedy, gdy sami b´dziemy pociesza-
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ni przez Boga Ojca w naszych bólach i codziennych cierpieniach. Panie Jezu przy
tej stacji prosimy Ci´, aby nasze ˚ycie by∏o zawsze zjednoczone z Twoim ˚yciem,
nasze wyrzeczenia z Twojà ofiarà, tak,
aby nasze s∏owa by∏y zawsze zjednoczone
z Twoimi s∏owami, abyÊmy my sami nimi
byli pocieszani. Przynosimy do Ciebie Panie Jezu wszystkich Czytelników „Echa”,
aby zawsze byli pocieszani Twoimi s∏owami, a my abyÊmy byli tylko narz´dziami
w Twoich r´kach. Amen
Na spotkanie niestety nie mogli przybyç wszyscy odpowiedzialni za Redakcje „Echa”. ∑àczyli si´ z nami w sposób
duchowy i ta wi´˝ by∏a odczuwalna. Natomiast obecne osoby mog∏y cieszyç si´
przebywaniem w Domu Matki, bo tak
nazwany jest dom rekolekcyjny, w którym wszystko ma swojà wymow´.
W tym roku zosta∏a opracowana broszurka wyjaÊniajàca ka˚dy element i istot´
powstania Domu.

Dla uwieƒczenia naszego pobytu, podczas sobotniego czuwania, które jest przygotowaniem do Paschy, jest odnowieniem
ofiarowania si´ Barankowi Ofiarnemu,
prze˚yliÊmy akt ofiarowania Bogu Anny
Marii. Anna Maria córka t∏umaczki
z Hiszpanii – Georginii – w swoim 40
dniu ˚ycia (urodzi∏a si´ 21 lipca), tak jak
kiedyÊ Jezus w Êwiàtyni, zosta∏a z∏o˚ona
na r´ce o. Tomislava, a on jak stary Symeon, ofiarowa∏ jà Bogu. Równie˚ Georgina
i Oskar – rodzice Anny Marii – ponowili
swoje oddanie ˚ycia Bogu. Wszystko to
odbywa∏o si´ w amfiteatrze, na o∏tarzu
Baranka Ofiarnego przy Êwietle ksi´˚yca
i gwiazd, które wyobra˚a∏y wszechÊwiat
wielbiàcy Boga.
˙ycie ofiarowane Bogu oznacza proste dojÊcie do Boga. Wszystkie przeszkody, trudnoÊci, cierpienia nie b´dà w stanie
nas oddzieliç od Niego. Mi∏osierdzie Bo˚e jest nieskoƒczone, ale rozchodzi si´ na
ludzkoÊç poprzez tych ludzi, którzy chcà
byç narz´dziami tego mi∏osierdzia. Ofiarujà swoje problemy, rany, trudnoÊci,
wszystkie cierpienia Barankowi Bo˚emu,
aby zosta∏y przemienione w strumienie
mi∏osierdzia. Taka ofiara, oddanie ˚ycia

w wolnoÊci Jezusowi oznacza ju˚ ˚ycie
przemienione i to przemienia ˚ycie. To
nasza logika, nasze uczucia prowokujà
wojny i nieszcz´Êcia. Cierpienia dzielà
nas od Chrystusa, gdy ich nie ∏àczymy
z Jego cierpieniami. Poniewa˚ kiedy
przychodzà trudnoÊci, wtedy si´ buntujemy a oddanie cierpieƒ i krzy˚y Barankowi jest ˝ród∏em radoÊci. Mi∏osierdzie Bo˚e rodzi si´ poprzez ka˚dego i w ka˚dym
z nas. Dlatego nie traçmy ju˚ wi´cej czasu, czasu Bo˚ego, oddajmy swoje ˚ycie
Bogu, aby On w nas móg∏ ˚yç.
Ewa

Serwis Rodzinny
To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 28.07.2002
Pojawi∏a si´ myÊl, aby jeszcze napisaç
do Was przed moim wyjazdem do Polski,
gdy˚ okres tych ponad trzech miesi´cy od
Âwiàt Wielkanocnych by∏ bardzo bogaty
w te trudne i te pi´kne prze˚ycia.
Tak jak wczeÊniej planowa∏em tydzieƒ
po Âwi´tach sp´dzi∏em w Kafarnaum, nad
Jeziorem Genezaret. Jestem oczarowany
Galileà, a szczególnie otoczeniem Jeziora
Galilejskiego. Jeszcze wtedy bujna i kolorowa tutejsza roÊlinnoÊç by∏a ˚ywa, zielona, niespalona s∏oƒcem. Jezioro Genezaret
le˚y, bowiem ok. 200m poni˚ej morza, co
powoduje, ˚e klimat jest tutaj subtropikalny, a poczàwszy od maja a˚ do pa˝dziernika, jest goràco. Wbrew temu, co sobie
o tym jeziorze wyobra˚a∏em wczeÊniej,
i co sobie wyobra˚a chyba wi´kszoÊç
z tych, którzy tutaj jeszcze nie byli, brzegi
jeziora nie sà piaszczyste jak u nas w Polsce, ale sà kamieniste. Tak˚e zbocza otaczajàce jezioro usiane sà g∏azami bazaltowymi. Niemniej gleba na równinie Genezaret, w okolicy ujÊcie Jordanu do jeziora
oraz jego wyjÊciu na po∏udniowym brzegu,
a tak˚e na zboczach, szczególnie na zboczu
pó∏nocnym w okolicy Góry B∏ogos∏awieƒstw jest bardzo urodzajna, z mo˚liwoÊcià ∏atwego jej nawadniania w porze suchej. Rosnà, wi´c tu drzewa cytrusowe, banany, drzewa mango. RzeczywiÊcie to
miejsce i ca∏a dolina Ezdrelon, rozciàga si´
od po∏udniowego kraƒca jeziora na zachód, a˚ do Morza Âródziemnego, to kraina mlekiem i miodem p∏ynàca. A woda
z jeziora, to chyba najwi´ksze bogactwo

naturalne Izraela, s∏u˚àce do nawadniania
wi´kszej cz´Êci powierzchni kraju.
Jezioro Genezaret s∏usznie nazwaç
mo˚na „jeziorem Jezusa”. UÊwi´ci∏ On je
swojà obecnoÊcià, dokonujàc nad nim cudów (cudowny po∏ów ryb, uciszenie burzy, chodzenie po wodzie), przemierzy∏ je
z jednego brzegu na drugi, w´drujàc
wzd∏u˚ jego brzegów, g∏oszàc s∏owo Bo˚e t∏umom schodzàcym si´ tutaj z ca∏ej
okolicy. Na zachodnim brzegu jeziora
znajdujà si´ ruiny Migdal, czyli Migdali,
miasta Marii Magdaleny. Dalej rozciàga
si´ urocza równina Genezaret „gdzie gromadzi∏y si´ t∏umy, by s∏uchaç s∏owa ˚ycia. To tutaj w∏aÊnie lub niedaleko stàd
us∏yszeli g∏os powo∏ania pierwsi uczniowie Chrystusa: Szymon Piotr i jego brat
Andrzej. Dalej wznosi si´ Góra B∏ogos∏awieƒstw, skàd Jezus og∏osi∏ Prawo nowego ˚ycia. Obok niej le˚y Tabgha, gdzie Jezus dokona∏ cudu rozmno˚enia chleba
i gdzie udzieli∏ Piotrowi prymatu nad ca∏ym KoÊcio∏em. Czu∏em wyra˝ny powiew ∏aski, gdy odprawia∏em tutaj Msz´
Êw. To w tej okolicy tak˚e, na brzegu sta∏y nieprzeliczone t∏umy, gdy Jezus usiad∏szy w ∏odzi Piotra, naucza∏ w przypowieÊciach o Królestwie Bo˚ym.
Na szczycie, prawie w najwy˚szym
punkcie pó∏nocnego brzegu jeziora, z którego rozciàga si´ przepi´kny widok na jezioro, jest miejsce gdzie Ojciec Âwi´ty
w Roku Jubileuszowym odprawi∏ Msz´
Êw. dla m∏odzie˚y. Obok wybudowano
pot´˚ny oÊrodek rekolekcyjny Drogi Neokatechumenalnej. Obiekt jest trzypoziomowy ze 148 pokojami. Ni˚ej, w kierunku wschodnim, znajdujà si´ ruiny miasta
Korozain. Tu tak˚e ni˚ej, na brzegu jeziora, znajdujà si´ ruiny Kafarnaum, zwanego przez Ewangelie „Jego miastem”.
Prawdopodobnie po opuszczeniu Nazaretu i powo∏aniu pierwszych uczniów, Jezus
wi´kszoÊç czasu mieszka∏ w domu Êwi´tego Piotra. Nad tym miejscem obecnie
jest wybudowana Âwiàtynia w formie
spodka (∏odzi) opartego na filarach.
Kilka kilometrów dalej na pó∏nocny
wschód, po lewej stronie Jordanu, który
tutaj wpada do jeziora, le˚y równie˚ urodzajna równina al-Bateha. W wieku
prawdopodobnie tutaj wznosi∏o si´ miasto Betsaida, skàd pochodzili Aposto∏owie Piotr, Andrzej i Filip, i gdzie Chrystus uzdrowi∏ niewidomego. Obecnie
przeprowadza si´ rekonstrukcj´ murów
i zabudowaƒ tego miasta.
Teren od Tabghi do Kafarnaum i w gór´ ok. 2,5 km (w sumie ok. 8-10 km), na-
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le˚y do Stowarzyszenia Pomocy Misjonarzom W∏oskim i w cz´Êci do Kustodii
Ziemi Âwi´tej. Do tych wszystkich
miejsc dociera∏em pieszo, rowerem lub
samolotem.
Nale˚a∏oby jeszcze wskazaç na Tyberiad´, którà zwiedza∏em na poczàtku lipca
oraz na miejsce po drugiej, wschodniej
stronie jeziora w ziemi Gadareƒczyków,
gdzie Jezus uzdrowi∏ op´tanych, pozwalajàc z∏ym duchom wejÊç w trzod´ Êwiƒ,
która rzuci∏a si´ natychmiast z urwistego
zbocza w wody jeziora. Tutaj jednak nie
by∏em. B´dàc nad jeziorem mia∏em mo˚liwoÊç przypatrywaç si´ pracy rybaków
i w ten sposób wyobra˚aç sobie to, co czyni∏ Êw. Piotr i inni Aposto∏owie.
Wspó∏bracia z Kafarnaum martwili si´
czekajàcym mnie powrotem autobusem
do Jerozolimy. Ojciec Gwardian chcia∏,
˚eby to by∏o jak najwczeÊniej z rana, gdy˚
cz´sto w piàtek po po∏udniu, przed szabatem, dokonywano w Jerozolimie zamachów. Przyjecha∏em tutaj przed godzinà
12.00, a oko∏o 15.00 rzeczywiÊcie wybuch∏a bomba w autobusie nr 6 na ulicy, którà wczeÊniej przeje˚d˚a∏em.
W maju, miesiàcu Matki Bo˚ej, pojecha∏em natomiast do Nazaretu. Zosta∏em
serdecznie przyj´ty przez Braci, a szczególnie przez brata Franciszka, Polaka,
który jest tutaj ju˚ od kilkunastu lat, a pochodzi z miejscowoÊci oddalonej o kilkanaÊcie kilometrów od mojej miejscowoÊci
rodzinnej. Pokocha∏ Nazaret i nie widzi
si´ w innym miejscu.
Pot´˚na Bazylika Zwiastowania jest
godna tego miejsca Êwi´tego, a historia tutejsza poczàwszy od 1620 r., kiedy franciszkanie przej´li nad nim opiek´, jest naznaczona zmiennymi losami: przeÊladowaniami franciszkanów na poczàtku, ma∏ej grupki chrzeÊcijan, uchodzeniem i powrotami. Ale ta wytrwa∏oÊç w trudnoÊciach obecnie owocuje pi´knie urzàdzonym Sanktuarium i du˚à iloÊcià zgromadzeƒ zakonnych w Nazarecie. Wiele
z nich prowadzi pot´˚ne szko∏y, w których tysiàce dzieci i m∏odzie˚y zdobywa
religijne i ogólnoludzkie przygotowanie
do ˚ycia. W 1964 r. by∏ tutaj Pawe∏ I. Nie
mog´ oprzeç si´ pragnieniu, aby przytoczyç jego pi´kne, g∏´bokie przemówienie
z dnia 5 stycznia, tutaj wyg∏oszone:
„Nazaret jest szko∏à, w której zaczyna
si´ pojmowaç ˚ycie Jezusa: jest to szko∏a
Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy si´ patrzeç, s∏uchaç, rozwa˚aç i przenikaç g∏´bokie i tajemne znaczenie tego
bardzo prostego, pokornego i jak˚e pi´k-

nego objawienia si´ Syna Bo˚ego. Mo˚e
te˚ i ca∏kiem nieÊwiadomie uczymy si´
Go naÊladowaç. Tutaj jest nam dane
w pe∏ni zrozumieç, kim jest Chrystus. Tu
pojmujemy koniecznoÊç rozwa˚ania tego,
co stanowi∏o ramy Jego pobytu wÊród
nas: miejsca, czasu, zwyczajów, j´zyka,
praktyk religijnych, s∏owem, tego wszystkiego, czym si´ pos∏u˚y∏ Jezus, ˚eby objawiç si´ Êwiatu. Wszystko tutaj przemawia, wszystko nabiera znaczenia. Tu,
w tej szkole widzimy potrzeb´ duchowego wyrobienia, jeÊli chcemy iÊç za naukà
Ewangelii i byç uczniami Chrystusa. O,
jak bardzo pragn´libyÊmy powróciç do lat
dziecinnych i poddaç si´ tej pokornej,
a wznios∏ej szkole nazaretaƒskiej! Jak byÊmy chcieli pod okiem Maryi uczyç si´ na
nowo prawdziwej wiedzy o ˚yciu i najwy˚szej màdroÊci praw Bo˚ych.
Ale tylko przechodzimy t´dy. Musimy
si´ wyrzec tego pragnienia, aby tu si´
uczyç rozumienia Ewangelii, tej nauki,
której w∏aÊciwie nigdy nie ma koƒca. Zanim jednak stàd odejdziemy, musimy poÊpiesznie i jak gdyby ukradkiem przyswoiç sobie kilka krótkich pouczeƒ Nazaretu.
Najpierw lekcja milczenia. Niech si´
odrodzi w nas szacunek do milczenia, tej
pi´knej i niezastàpionej postawy ducha.
Jak˚e jest ona konieczna w naszym
wspó∏czesnym ˚yciu, pe∏nym niepokoju
i napi´cia, wÊród jego zam´tu, zgie∏ku
i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz
nas skupienia i wejÊcia w siebie, otwarcia
si´ na Bo˚e natchnienia i s∏owa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartoÊci przygotowania studium rozwa˚ania
osobistego ˚ycia wewn´trznego i modlitwy, której Bóg wys∏uchuje w skrytoÊci.
Jest jeszcze lekcja ˚ycia rodzinnego.
Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej wspólnota mi∏oÊci, jej surowe
i proste pi´kno, jej Êwi´ty i nie rozerwalny charakter. Uczmy si´ od Nazaretu, ˚e
wychowanie rodzinne jest drogie i niezastàpione i ˚e w sferze spo∏ecznej ma ono
pierwszorz´dne i niezrównane znaczenie.
Wreszcie przyk∏ad pracy. O Nazaret
„domu Syna cieÊli”, tu w∏aÊnie chcielibyÊmy zrozumieç i umocniç surowe, a przynoszàce zbawienie prawo ludzkiej pracy,
przywróciç ÊwiadomoÊç jej wartoÊci,
przypomnieç, ˚e praca nie mo˚e byç sama
w sobie celem, ale, ˚e jej wartoÊç i wolnoÊç, którà daje, p∏ynà bardziej z wartoÊci
celu, jakiemu ona s∏u˚y, ni˚ z korzyÊci
ekonomicznych, jakie przynosi. Jak˚e byÊmy chcieli pozdrowiç stàd wszystkich
pracujàcych ca∏ego Êwiata i ukazaç im

wielki wzór ich Boskiego Brata, proroka
wszystkich ich s∏usznych praw – Chrystusa, naszego Pana!”
Pod koniec pobytu w Nazarecie do∏àczy∏em do moich Wspó∏braci z Bazyliki
Grobu Paƒskiego, którzy wyjechali w tym
czasie na jednodniowà pielgrzymk´-wycieczk´. Jest tradycjà, ˚e 2 razy w roku
mo˚emy zwiedzaç i modliç si´ w wybranych miejscach Ziemi Âwi´tej, majàc za
przewodnika kompetentnego wyk∏adowc´ z Franciszkaƒskiego Instytutu Biblijnego. Tym razem byliÊmy w Cezarei Nadmorskiej, na Kremlu, Hajfie i Akce. WracaliÊmy, przeje˚d˚ajàc przez ca∏à dolin´
Ezdrelon obok Magiddo, Afuli, Jenin,
wzgórz Gilboa i potem dolinà Jordanu od
Bet Szean, a˚ do Jerycha, a na koƒcu
w gór´ do Jerozolimy.
(cdn)

Od Redakcji
25 pa˝dziernika 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.
Pielgrzymka do Medziugorja i do Rzymu
w dniach od 9-19.10.03 i do W∏och na 25. lecie
pontyfikatu Jana Paw∏a II od 13-23.10.03r. Informacje w Redakcji.
Uwaga! Wszystkie zamówienia prosimy zg∏aszaç telefonicznie lub pocztà a nie dopisywaç na
blankietach wp∏at, gdy˚ w zwiàzku z elektronicznà
obs∏ugà bankowà, nie dostajemy odcinków wp∏at
i Wasze informacje do nas nie docierajà.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na poni˚sze konto: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa
24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S.A.
13201465-28943631-27003-23100-100030/0.
Przepraszamy za pomy∏k´ w poprzednich numerach w numerze konta bankowego.
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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