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Or´dzie z 25 pa˝dziernik 2003
Drogie dzieci!
Ponownie wzywam was, abyÊcie
poÊwi´cili si´ mojemu Sercu i Sercu
mojego Syna Jezusa. Pragn´ was
wszystkich, kochane dzieci, poprowadziç drogà nawrócenia i Êwi´toÊci. Tylko poprzez was, mo˚emy
wprowadziç jak najwi´cej dusz na
drog´ zbawienia. Nie zwlekajcie
wi´c, kochane dzieci, lecz ca∏ym sercem powiedzcie: pragn´ pomóc Jezusowi i Maryi, by jak najwi´cej
braci i sióstr pozna∏o drog´ Êwi´toÊci. W ten sposób odczujecie satysfakcj´, ˚e jesteÊcie przyjació∏mi Jezusa. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie.

PoÊwi´çcie si´
Nie zwlekajcie, kochane dzieci. Oto ∏agodne upomnienie, podczas gdy zas∏ugiwalibyÊmy raczej na twarde s∏owa i wyrzuty.
Lecz Maryja jest Matkà Mi∏osierdzia i ciàgle na nas czeka. Ponownie wzywam was,
abyÊcie poÊwi´cili si´ mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Celem owego pooÊwi´cenia si´, o które prosi Maryja, jest
poprowadzenie nas wszystkich drogà nawrócenia i Êwi´toÊci. Po to zostaliÊmy stworzeni i w∏aÊnie do tego Maryja zach´ca nas
i przynagla na wszelkie mo˚liwe sposoby.
Post´powanie drogà Êwi´toÊci samo w sobie
jest celem tak szlachetnym, ˚e sprawia, ˚e
z radoÊcià poÊwi´camy wszystko, byle tylko
ów cel osiàgnàç. Ale tu nie chodzi o Êwi´toÊç tylko niektórych ludzi; stawkà jest zbawienie wielu: tylko poprzez was mo˚emy
wprowadziç jak najwi´cej dusz na drog´
zbawienia. To znaczy, ˚e jest rzeczà koniecznà daç si´ prowadziç Maryi na drog´
nawrócenia i Êwi´toÊci, aby Jezus i Maryja
mogli doprowadziç do zbawienia jak najwi´kszà liczb´ dusz. Jezus i Maryja potrzebujà nas (poprzez was), aby zbawiaç dusze!
Jest to rzeczywistoÊç dobrze znana KoÊcio∏owi, prze˚ywa∏o jà wielu Êwi´tych, ale nadal jest to wielka tajemnica, niezg∏´biona tajemnica Mi∏oÊci Bo˚ej! W Fatimie, tak jak

„Echo Maryi Królowej Pokoju”, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/3
tel./fax (+48 12) 413-03-50, e-mail: echo@ceti.pl ISSN 1507-062X

Króluj
nam Chryste

w Medziugorju, Matka Bo˚a prosi, byÊmy
poÊwi´cili si´ Jej Niepokalanemu Sercu dla
zbawienia nas samych i za ca∏y Êwiat. Dok∏adnie 15 lat temu (or´dzie z 25.10.88 r.)
Matka Bo˚a skierowa∏a do nas nast´pujàce
s∏owa: „... Dlatego wzywam was dzisiaj do
modlitwy i poÊwi´cenia si´ Jezusowi, mojemu drogiemu Synowi, aby ka˚de z waszych
serc nale˚a∏o do Niego (to znaczy, aby by∏y
poÊwi´cone Sercu Jezusowemu, tak jak prosi w dzisiejszym or´dziu)). Ponadto prosz´
was, byÊcie poswi´cili si´ mojemu Niepokalanemu Sercu (tak samo jak dziÊ). Pragn´,
abyÊcie ofiarowali si´ osobiÊcie, jako rodziny i parafia, tak byÊcie wszyscy przez moje
r´ce nale˚eli do Boga....”.
PoÊwi´ciç si´ Niepokalanemu Sercu
Maryi i NajÊwi´tszemu Sercu Jezusowemu, to znaczy ofiarowaç si´ ca∏kowicie,
z duszà i cia∏em, Jezusowi i Maryi, ˚yç Nimi, z Nimi i dla Nich; ogo∏ociç si´ z nas samych, aby przyoblec si´ w Nich, pozwoliç,
aby weszli Oni we wszystko co jest w nas
i we wszystko, co do nas nale˚y, pozwoliç
aby wszystko zosta∏o przez Nich odkupione. PoÊwi´ciç si´ im, oznacza ofiarowaç
wszystko, aby nale˚eç ca∏kowicie i wy∏àcznie do Boga; to znaczy zostaç wywy˚szonym wraz z Chrystusem (J 12, 32) kiedy
przygniata nas cierpienie, kiedy przera˚a
nas samotnoÊç, kiedy zbli˚a si´ Êmierç. To
znaczy wpatrywaç si´ w Syna Cz∏owiecze-
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go wywy˚szonego na Krzy˚u (J 3, 14-15) za
ka˚dym razem, gdy ukàszenie starodawnego w´˚a przynosi ci trucizn´ nienawiÊci, pychy lub rozpaczy. PoÊwi´ciç si´, to znaczy
nie nale˚eç ju˚ do siebie samego, ale wy∏àcznie do Boga. OczywiÊcie, niemo˚liwym
jest takie poÊwi´cenie si´ Bogu o w∏asnych
si∏ach; nasza wola nie wystarczy, chocia˚
jest niezb´dna; nie wystarczà ˚adne ludzkie
zdolnoÊci, jeÊli zabraknie pomocy ze strony
∑aski Bo˚ej. Ale t´ ∑ask´ zapewnia nam sama Maryja; to Ona prosi nas, byÊmy poÊwi´cili si´ Jej, Jej pragnieniem jest prowadziç nas na drog´ Êwi´toÊci. Czegó˚ nam
brakuje? Nie zwlekajmy d∏u˚ej. Pomó˚my
Jezusowi i Maryi, aby jak najwi´cej braci
i sióstr pozna∏o drog´ Êwi´toÊci. Nie samymi s∏owami pokazuje si´ drog´ Êwi´toÊci,
ale pozwalajàc, by nape∏ni∏ nas Duch Âwi´ty, ˚yjàc w Êcis∏ym zjednoczeniu z Jezusem
i Maryjà – to znaczy poÊwi´cajàc si´ Im.
PomyÊlmy o tym, ˚e wÊród braci i sióstr,
którzy czekajà na t´ nowin´ znajduje si´ byç
mo˚e nasz wspó∏ma∏˚onek, nasze dzieci,
nasi najbli˚si; byç mo˚e sà równie˚ osoby,
okazujàce nam wrogoÊç; osoby, które bardzo nas skrzywdzily i w∏aÊnie dlatego potrzebujà naszego przebaczenie (∑k 23, 34).
Niech nasza osoba i dla jednych i dla drugich stanie si´ narz´dziem Bo˚ego Mi∏osierdzia i odczujemy satysfakcj´, ˚e jesteÊmy
przyjació∏mi Jezusa.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: NajÊwi´tsza Dziewico Maryjo, Matko Jezusa i Matko nasza, poÊwi´cam si´ Twojemu Sercu i Sercu Twojego
Syna Jezusa. PoÊwi´cam wszystkie nasze
rodziny i tych wszystkich, którzy sà daleko
i blisko Twego Serca. Dzi´kuj´ Ci, za to, ˚e
kochasz nas takà samà mi∏oÊcià, jakà kocha∏aÊ Twego Syna Jezusa. Daj nam, o Maryjo,
Twoje serce, abyÊmy mogli kochaç Jezusa
tak, jak Ty Go kocha∏aÊ. Pomó˚ nam zrozumieç, ˚e w ˚yciu nie jest wa˚ne jakà wykonujemy prac´, ale ˚e liczy si´ to, ile mi∏oÊci
w nià wkladamy. Maryjo, wzbud˝ w naszych sercach pragnienie Êwi´toÊci, pragnienie post´powania Êladami Jezusa. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy
Maryi, Królowej Pokoju, was wszystkich
i wasze rodziny niech b∏ogos∏awi i strze˚e
od wszelkiego z∏a Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwiety. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Oto Matka twoja!
Ojciec Âwi´ty w swych s∏owach skierowanych do m∏odych i tym razem odwo∏uje si´ do Maryi. Nie przestaje Jej przed
nami stawiaç, jako g∏ównej postaci duchowego testamentu, który pragnie pozostawiç swoim dzieciom i którego wag´
nieustannie podkreÊla: zawierzyç Maryi
swe ˚ycie. Tym razem Jan Pawe∏ II czyni
to za poÊrednictwem Or´dzia, przygotowanego w zwiàzku z XVIII Âwiatowym
Dniem M∏odzie˚y, a w którym, jak we
wszystkim, z czym Papie˚ do nas si´
zwraca, odciÊni´te jest oblicze Maryi. Pragniemy przytoczyç tutaj niemal pe∏nà
treÊç or´dzia, aby dotrzeç do serc tych,
którzy rozrzuceni po Êwiecie nie majà
mo˚noÊci odczytywaç s∏ów, jakie Duch
podpowiada Ojcu Âwi´temu, i aby podkreÊliç znaczenie dzie∏ Maryi w Êwiecie
wspó∏czesnej m∏odzie˚y.
Najdro˚si m∏odzi!
Na XVIII Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˚y, który obchodzili b´dziecie w diecezjach ca∏ego Êwiata, wybra∏em temat wià˚àcy si´ z Rokiem Ró˚aƒca Âwi´tego:
„Oto Matka twoja!” (J 19, 27). Tu˚ przed
Êmiercià Jezus ofiarowuje Êw. Janowi
Aposto∏owi to, co ma najcenniejszego:
swojà Matk´, Maryj´. Sà to ostatnie s∏owa Zbawiciela, przez co nabierajà uroczystego charakteru i stanowià jakby Jego duchowy testament. S∏owa Archanio∏a Gabriela w Nazarecie: Witaj, pe∏na ∏aski (∑k 1, 28) rozÊwietlajà tak˚e scen´ na
Golgocie. Zwiastowanie jawi si´ jako poczàtek, Krzy˚ wyznacza spe∏nienie. Podczas Zwiastowania Maryja w swym ∏onie
obdarza ludzkà naturà Syna Bo˚ego;
u stóp Krzy˚a, w osobie Jana, przyjmuje
do swego serca ca∏à ludzkoÊç. B´dàc
Matkà Boga od pierwszej chwili Wcielenia, staje si´ Matkà ludzi w ostatnich
chwilach ˚ycia Syna Jezusa. Ona, która
jest bez grzechu, na Golgocie „poznaje”
na samej sobie cierpienia grzechów, które Syn bierze na siebie, aby zbawiç ludzi.
U stóp Krzy˚a, na którym umiera Ten,
którego pocz´∏a przez „tak” Zwiastowania, Maryja otrzymuje od Niego niejako
„drugie zwiastowanie”: Niewiasto, oto
syn twój! (J 19, 26).
Na Krzy˚u Syn mo˚e przelaç w∏asne
cierpienie w serce Matki. Ka˚de dziecko,
które cierpi, odczuwa takà potrzeb´. Wy

równie˚, drodzy m∏odzi, stajecie w obliczu cierpienia: samotnoÊci, pora˚ek
i rozczarowaƒ w ˚yciu osobistym; trudnoÊci przy wchodzeniu w Êwiat doros∏ych i w ˚ycie zawodowe; rozstaƒ i ˚a∏oby w waszych rodzinach; koszmaru
wojen i Êmierci niewinnych. Wiedzcie
jednak, ˚e w trudnych chwilach, jakich
nie brak w ˚yciu ka˚dego, nie jesteÊcie
sami: jak Janowi u stóp Krzy˚a, tak
i wam Jezus daje swojà Matk´, by nios∏a wam czu∏à pociech´.
Ewangelia mówi dalej, ˚e od tej godziny uczeƒ wzià∏ jà do swego domu (J 19,
27). Sformu∏owanie to, szeroko komentowane od samych poczàtków KoÊcio∏a, nie
oznacza jedynie miejsca, gdzie mieszka∏
Jan. Przywo∏uje ono nie tyle aspekt materialny, co duchowy wymiar takiego przyj´cia, nowej wi´zi, jaka tworzy si´ mi´dzy
Maryjà i Janem. Wy, drodzy m∏odzi, jesteÊcie mniej wi´cej w tym samym wieku
co Jan i tak samo jak on pragniecie przebywaç z Jezusem. To do was bezpoÊrednio zwraca si´ dzisiaj Jezus z proÊbà, byÊcie wzi´li Maryj´ „do swego domu”, byÊcie przyj´li Jà „mi´dzy swoje dobra”,
aby nauczyç si´ od Tej, która zachowywa∏a wszystkie te rzeczy i rozwa˚a∏a je
w swym sercu (∑k 2, 19), wewn´trznej
umiej´tnoÊci s∏uchania oraz postawy pe∏nej pokory i szczodroÊci, która wyró˚nia∏a Jà jako pierwszà wspó∏pracownic´ Boga przy dziele zbawienia. Ona, wype∏niajàc swoje macierzyƒskie zadanie, uczy
was i wychowuje, dopóki w pe∏ni nie
ukszta∏tuje si´ w was Chrystus (por. Rosarium Virginis Mariae, 15).
Dlatego tak˚e i dziÊ powtarzam has∏o
przewodnie mojej biskupiej i papieskiej
pos∏ugi: Totus Tuus. W moim ˚yciu wcià˚
doÊwiadcza∏em kochajàcej i skutecznej
obecnoÊci Matki Pana; Maryja towarzyszy mi ka˚dego dnia w wype∏nianiu misji Nast´pcy Êw. Piotra. Maryja jest Matkà Bo˚ej ∏aski, poniewa˚ jest Matkà
Stwórcy ∏aski. Zawierzcie si´ Jej z pe∏nà
ufnoÊcià! Rozb∏yÊniecie pi´knoÊcià Chrystusa. Otwarci na Ducha, staniecie si´ nieustraszonymi aposto∏ami, zdolnymi rozsiewaç wokó∏ was p∏omieƒ mi∏oÊci bli˝niego i Êwiat∏o prawdy. W szkole Maryi
odkryjecie, jakie sà konkretne zadania,
które stawia przed wami Jezus, nauczycie si´ umieszczaç Go na pierwszym
miejscu w waszym ˚yciu, ku Niemu kierowaç myÊli i dzia∏ania.
Drodzy m∏odzi, wiecie o tym: chrzeÊcijaƒstwo nie jest Êwiatopoglàdem i nie
sk∏ada si´ z pró˚nych s∏ów. ChrzeÊcijaƒ-

stwo to Chrystus! To Osoba, to ˙ywa
Istota! Spotykaç Jezusa, kochaç Go
i uczyç mi∏oÊci do Niego: oto jakie jest
chrzeÊcijaƒskie powo∏anie. Maryja zostaje wam dana, aby pomóc wam wejÊç
w prawdziwszà, bardziej osobistà wi´˝
z Jezusem. Poprzez swój przyk∏ad Maryja uczy was spoglàdaç z mi∏oÊcià na Tego, który jako pierwszy nas umi∏owa∏.
Poprzez swe wstawiennictwo kszta∏tuje
Ona w was serce uczniów zdolnych do
ws∏uchania si´ w Syna, który ukazuje
prawdziwe oblicze Ojca i rzeczywistà
godnoÊç cz∏owieka.
Wraz z Maryjà, s∏u˚ebnicà Paƒskà,
odkryjecie radoÊç i bogactwo ukrytego
˚ycia. Wraz z Nià, uczennicà Nauczyciela, podà˚ycie za Jezusem drogami Palestyny, stajàc si´ Êwiadkami Jego nauczania i cudów. Wraz z Nià, Matkà Bolesnà,
b´dziecie towarzyszyli Jezusowi w m´ce
i Êmierci. Wraz z Nià, Dziewicà nadziei,
przyjmiecie radosnà nowin´ Paschy i nieoszacowany dar Ducha Âwi´tego. Drodzy
m∏odzi, tylko Jezus zna wasze serce, wasze najg∏´bsze pragnienia. Tylko On, który ukocha∏ was a˚ po Êmierç (por. J 13, 1),
jest zdolny zaspokoiç wasze dà˚enia. Jego
s∏owa sà s∏owami ˚ycia wiecznego, nadajàcymi sens ˚yciu. Nikt poza Chrystusem
nie mo˚e daç wam prawdziwego szcz´Êcia. Idàc za przyk∏adem Maryi, nauczcie si´ mówiç Mu bezwarunkowe „tak”.
Niech w waszym ˚yciu nie b´dzie miejsca
na egoizm ani na lenistwo. DziÊ bardziej
ni˚ kiedykolwiek jest konieczne, byÊcie
stali si´ „stra˚nikami poranka”, posterunkami obwieszczajàcymi Êwiat∏a brzasku
i nowà wiosn´ Ewangelii, której pàki ju˚
widaç. LudzkoÊç odczuwa palàcà potrzeb´ Êwiadectwa ludzi m∏odych i odwa˚nych, którzy oÊmielà si´ pójÊç pod pràd
i z mocà oraz entuzjazmem g∏osiç swojà
wiar´ w Boga, Pana i Zbawiciela.
Wiedzcie i wy, drodzy przyjaciele, ˚e
nie jest to ∏atwa misja. Staje si´ ona wr´cz
niemo˚liwa, jeÊli cz∏owiek liczy tylko na
siebie. Jednak to, co niemo˚liwe dla ludzi,
mo˚liwe jest dla Boga (∑k 18, 27; 1, 37).
Prawdziwi uczniowie Chrystusa majà
ÊwiadomoÊç w∏asnej s∏aboÊci. Dlatego
ca∏à swojà ufnoÊç pok∏adajà w ∏asce Bo˚ej, którà przyjmujà nie podzielonym sercem, przekonani, ˚e bez Niego nie mogà
niczego zdzia∏aç (por. J 15, 5). Ich cechà,
odró˚niajàcà ich od reszty ludzi, nie sà talenty czy wrodzone umiej´tnoÊci. Jest nià
niewzruszone postanowienie, by iÊç
w Êlad za Jezusem. Staƒcie si´ ich naÊladowcami, jak oni naÊladowali Chrystusa!
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I aby da∏ wam On Êwiat∏e oczy dla serca
waszego, tak byÊcie wiedzieli, czym jest
nadzieja waszego wezwania, czym bogactwo chwa∏y Jego dziedzictwa wÊród
Êwi´tych i czym przemo˚ny ogrom Jego
mocy wzgl´dem nas wierzàcych – na podstawie dzia∏ania Jego pot´gi i si∏y (Ef 1,
18-19). Matka Chrystusa i Matka KoÊcio∏a, obdarza was na drog´ specjalnym
Apostolskim B∏ogos∏awieƒstwem, znakiem mojej ufnoÊci i potwierdzeniem
mojej mi∏oÊci dla was.
Jan Pawe∏ II

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Obory 2003
Or´dzie Bo˚ego mi∏osierdzia
znakiem czasów i Êwiat∏em
na trzecie tysiàclecie (c.d.)
Âwi´ta Siostra Faustyna jest wzorem
dzieci´cego zaufania Panu Bogu w ka˚dej sytuacji. Gdy bardzo cierpia∏a –
a wtedy zdaje si´ egzamin z ufnoÊci –
przychodzi∏a przed tabernakulum i wo∏a∏a: Panie, chocia˚byÊ mnie zabi∏, ja Ci
ufaç b´d´. Innym razem wyzna∏a: Kiedy
jest dusza moja udr´czona, myÊl´ tylko
tak: Jezus jest dobry i pe∏en mi∏osierdzia,
a choçby si´ ziemia usun´∏a spod stóp moich, nie przestan´ Mu ufaç (Dz. 1192).
Ufa∏a zawsze, bo pozna∏a Boga, który jest
Mi∏oÊcià i Mi∏osierdziem samym. Dziwi∏a si´, jak mo˚na nie ufaç Temu, który jest
samà màdroÊcià, wszystko mo˚e i kocha
nieskoƒczonà mi∏oÊcià. Uczcie si´ od Siostry Faustyny – zach´ca Ojciec Âwi´ty Jan
Pawe∏ II – tej pokornej i wzorowej S∏ugi
Bo˚ej, jak w ka˚dych okolicznoÊciach byç
dzieckiem – synem i córkà – niebieskiego
Ojca, jak pozostaç uczniem S∏owa Wcielonego oraz narz´dziem podatnym na
dzia∏anie Ducha O˚ywiciela i Pocieszyciela. Niech Siostra Faustyna wstawia si´
za ka˚dym z nas i niech nauczy wpatrywaç
si´ zawsze w niebiaƒskà wiecznoÊç, stawiajàc Boga – tak jak ona – w centrum
w∏asnego ˚ycia.
Poznawanie Pana Boga w tajemnicy
Jego mi∏osierdzia nie tylko rodzi i rozwija postaw´ zaufania wobec Niego, ale
tak˚e pragnienie, by odbiç ten przymiot
Boga we w∏asnym ˚yciu, czyli by stawaç
si´ mi∏osiernym wobec bli˝nich. Pragn´

si´ ca∏a przemieniç w mi∏osierdzie Twoje
– modli∏a si´ Siostra Faustyna – i byç ˚ywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten
najwi´kszy przymiot Boga, to jest niezg∏´bione mi∏osierdzie Jego, przejdzie przez
serce i dusz´ mojà do bli˝nich (Dz. 163).
Pan Jezus wiele razy poucza∏ jà o potrzebie i wielkoÊci mi∏osierdzia Êwiadczonego bli˝nim z mi∏oÊci do Niego przez
czyn, s∏owo i modlitw´. Napisz to dla
dusz wielu – mówi∏ – które nieraz si´
martwià, ˚e nie majà rzeczy materialnych, aby przez nie czyniç mi∏osierdzie.
Jednak o wiele wi´kszà zas∏ug´ ma mi∏osierdzie ducha, na które nie potrzeba
mieç ani pozwolenia, ani spichlerza, jest
ono przyst´pne dla wszelkiej duszy. Je˚eli dusza nie czyni mi∏osierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostàpi mi∏osierdzia
Mojego w dzieƒ sàdu. O, gdyby dusze
umia∏y gromadziç sobie skarby wieczne,
nie by∏yby sàdzone – uprzedzajàc sàdy
Moje mi∏osierdziem (Dz. 1317).
Pan Jezus prosi chocia˚ o jeden akt
mi∏oÊci bli˝niego Êwiadczony czynem,
s∏owem lub modlitwà z mi∏oÊci do Niego. Tutaj wa˚na jest intencja: z mi∏oÊci do
Jezusa, bo ona odró˚nia chrzeÊcijaƒskie
mi∏osierdzie od ró˚norako motywowanej
naturalnej dobroczynnoÊci czy filantropii.
Siostra Faustyna podkreÊla Êcis∏y zwiàzek
ludzkiego mi∏osierdzia z mi∏osierdziem
Bo˚ym, które jest ˝ród∏em, wzorem i motywem dla chrzeÊcijaƒskiego mi∏osierdzia. Takie mi∏osierdzie, spe∏niane w duchu Chrystusowym, jest zarazem udzia∏em w mi∏osierdziu samego Boga, który
pos∏ugujàc si´ lud˝mi rozlewa swoje mi∏osierdzie na Êwiat ca∏y. Tylko tak poj´te
mi∏osierdzie, oparte na prawdzie objawionej i dobru cz∏owieka w perspektywie
wiecznoÊci, ÊciÊle zwiàzane z mi∏osierdziem Boga jest pi´kne i zdolne zafascynowaç serce cz∏owieka. Tak, jak to by∏o
w ˚yciu Êw. Siostry Faustyny, która
w modlitwie wyzna∏a: Ka˚dy ze Êwi´tych
Twoich odbija jednà z cnót Twoich na sobie, ja pragn´ odbiç Twoje litoÊciwe i pe∏ne mi∏osierdzia Serce, chc´ je wys∏awiç.
Mi∏osierdzie Twoje, o Jezu, niech b´dzie
wyciÊni´te na sercu i duszy mojej jako piecz´ç, a to b´dzie odznakà mojà w tym
i przysz∏ym ˚yciu (Dz. 1242).
Or´dzie Mi∏osierdzia, przekazane przez
Êw. Siostr´ Faustyn´, nie tylko ukazuje tajemnic´ mi∏osiernej mi∏oÊci Boga do cz∏owieka, zach´ca do postawy ufnoÊci wobec
Niego i mi∏osierdzia wzgl´dem bli˝nich,
ale tak˚e wzywa do g∏oszenia tej tajemnicy s∏owem i modlitwà. Aposto∏ko Mo-

jego mi∏osierdzia – mówi∏ Pan Jezus do
Siostry Faustyny, a przez nià i do nas –
g∏oÊ Êwiatu ca∏emu o tym niezg∏´bionym
mi∏osierdziu Moim, nie zniech´caj si´
trudnoÊciami (Dz. 1142). Mów Êwiatu
o Moim mi∏osierdziu – przynagla∏ jà Pan
Jezus – niech pozna ca∏a ludzkoÊç niezg∏´bione mi∏osierdzie Moje. Jest to znak na
czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzieƒ
sprawiedliwy. Póki czas niech uciekajà
si´ do ˝ród∏a mi∏osierdzia Mojego, niech
korzystajà z krwi i wody, która dla nich
wytrys∏a (Dz. 848).
O tym, jak wielkà wag´ przywiàzuje
Pan Jezus do tego zadania, mówià wielkie
obietnice, jakie da∏ wszystkim, którzy
w∏àczà si´ w to dzie∏o. Dusze, które szerzà
czeÊç mi∏osierdzia Mojego – mówi∏ –
os∏aniam je przez ˚ycie ca∏e, jak czu∏a
matka swe niemowl´, a w godzin´ Êmierci
nie b´d´ im S´dzià, ale mi∏osiernym Zbawicielem (Dz. 1075). Specjalnà obietnicà
cieszà si´ kap∏ani, których Pan Jezus
zapewni∏, ˚e zatwardziali grzesznicy kruszyç si´ b´dà pod ich s∏owami, gdy g∏osiç
b´dà mi∏osierdzie Bo˚e.
Zwykle to zadanie – g∏oszenia s∏owem mi∏osierdzia Bo˚ego – kojarzy si´
z ambonà, publicznymi wystàpieniami na
ró˚nego rodzaju spotkaniach, w mediach
lub przez s∏owo pisane. Gdyby tak by∏o,
to zadanie obligowa∏oby tylko niewielkà
liczb´ ludzi, a tutaj chodzi o to, aby to zadanie podjà∏ ka˚dy wierny, bo ka˚dy zosta∏ do niego wezwany ju˚ w sakramencie
chrztu i bierzmowania. Najcz´Êciej to zadanie mo˚emy wype∏niaç w codziennych
kontaktach z lud˝mi, gdy potrafimy odkrywaç dobroç Boga we wszystkich wydarzeniach, tak˚e bolesnych, i zach´caç
do ufnoÊci. Takie g∏oszenie mi∏osierdzia
Bo˚ego jest niezwykle skuteczne, bo
opiera si´ na Êwiadectwie ˚ycia i dotyka
jego codziennoÊci. Oto przyk∏ad: Pewna
kobieta cierpia∏a na nieuleczalnà, dziwnà
chorob´. Od m∏odoÊci gni∏o jej cia∏o
w jednej r´ce. Choroba si´ nasili∏a, gdy
wysz∏a za mà˚ i urodzi∏a dziecko. Konieczna by∏a operacja, ale lekarze nie
chcieli ryzykowaç, bo mia∏a s∏abe serce.
W tej sytuacji bez wyjÊcia odwiedzi∏a jà
sàsiadka. Przynios∏a ma∏y obrazek Jezusa
Mi∏osiernego i powiedzia∏a: „Niech Pani
bardzo ufa Jezusowi, bo On wszystko
mo˚e”. Chora wspomina, ˚e ile razy modli∏a si´ przed tym obrazkiem jakaÊ dziwna ufnoÊç wst´powa∏a w jej serce. Chocia˚ lekarze nie dawali ˚adnych szans,
ona nie traci∏a spokoju. W koƒcu zdecydowali, ˚e zoperujà chorà r´k´: powycina-

~4~
li zniszczone cz´Êci cia∏a, ale po jakimÊ
czasie choroba wróci∏a i to z tak wielkim
nasileniem, ˚e pacjentka prosi∏a, aby jej
r´k´ amputowano, bo ona bólu znieÊç nie
mo˚e. Leczy∏a si´ w Krakowie. Gdy wraca∏a z kliniki na przystanku zobaczy∏a
tramwaj z napisem „∑agiewniki”. Wtedy
uÊwiadomi∏a sobie, ˚e tam jest ten cudowny obraz Jezusa Mi∏osiernego i grób Siostry Faustyny. Wsiad∏a do tramwaju
i przyjecha∏a. Ukl´k∏a przy grobie Siostry
Faustyny i na skrawku gazety, bo nic przy
sobie nie mia∏a, napisa∏a: Siostro Faustyno, uproÊ mi ∏ask´, abym wytrzyma∏a ból.
Nawet nie prosi∏a o cud. Pomodli∏a si´
i pojecha∏a. Na drugi dzieƒ odczu∏a silne
mrowienie w chorej r´ce. Zawo∏a∏a swà
mam´, bo nie wiedzia∏a, co si´ dzieje.
A by∏ to cud uzdrowienia. U jego poczàtków jest taki ma∏y akt g∏oszenia mi∏osierdzia, jak ofiarowanie obrazka i zach´ta do ufnoÊci.
Zadanie g∏oszenia or´dzia Mi∏osierdzia ma byç wype∏niane nie tylko przez
Êwiadectwo ˚ycia w duchu zaufania wobec Pana Boga i mi∏osierdzia wzgl´dem
bli˝nich, nie tylko przez s∏owo mówione
i pisane, ale tak˚e przez modlitw´. Sekretarko Mojego mi∏osierdzia – mówi∏
Pan Jezus do Siostry Faustyny – nie tylko ci´ obowiàzuje pisanie i g∏oszenie
o Moim mi∏osierdziu, ale wypraszaj im
∏ask´, aby i oni uwielbili Moje mi∏osierdzie (Dz. 1160).
Pan Jezus prosi o modlitw´ za ca∏y
Êwiat, a szczególnie za grzeszników i konajàcych, bo oni najbardziej potrzebujà
mi∏osierdzia. Utrata ka˚dej duszy – mówi∏ – pogrà˚a Mnie w Êmiertelnym smutku. Zawsze Mnie pocieszasz, kiedy si´
modlisz za grzeszników. Najmilsza Mi
jest modlitwa – to modlitwa za nawrócenie dusz grzesznych; wiedz, córko Moja,
˚e ta modlitwa zawsze jest wys∏uchana
(Dz. 1397). Pan Jezus prosi tak˚e o modlitw´ za kap∏anów i osoby zakonne, bo
one sà na pierwszej linii frontu w walce
o dusze, a tak˚e o modlitw´ za konajàcych, którzy najbardziej potrzebujà ufnoÊci, a najmniej jej majà, oraz za dusze
w czyÊçcu cierpiàce.
Wypraszanie mi∏osierdzia dla Êwiata ma si´ dokonywaç przez modlitw´,
prac´, cierpienie czy umartwienie podj´te w tej intencji. Pan Jezus poucza∏ Siostr´ Faustyn´: Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia ∏àczyç b´dziesz z modlitwà, postem, umartwieniem, pracà, cierpieniem Moim,
a wtenczas b´dà mia∏y moc przed Ojcem

Moim (Dz. 531). W tym celu przekaza∏
te˚ nowe formy kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego: obraz Chrystusa z podpisem Jezu,
ufam Tobie, Êwi´to Mi∏osierdzia
w pierwszà niedziel´ po Wielkanocy, koronk´ do Mi∏osierdzia Bo˚ego oraz modlitw´ w chwili Jego konania na krzy˚u
zwanà godzinà Mi∏osierdzia.
Ludzie przyjmujàcy or´dzie Bo˚ego
Mi∏osierdzia, przekazane przez Êw. Siostr´ Faustyn´ tworzà w KoÊciele ruch odnowy, który nazywamy Apostolskim
Ruchem Bo˚ego Mi∏osierdzia. Zrodzi∏
si´ on z charyzmatu i mistycznego doÊwiadczenia Êw. Siostry Faustyny, a obejmuje dziÊ miliony ludzi na ca∏ym Êwiecie,
którzy wspólnotowo lub indywidualnie
podejmujà zadanie g∏oszenia or´dzia mi∏osierdzia Êwiadectwem ˚ycia w duchu
ufnoÊci i mi∏osierdzia, s∏owem i modlitwà. Ruch ten tworzà ró˚ne zgromadzenia
(stare i nowe), wspólnoty, bractwa, stowarzyszenia i osoby indywidualnie podejmujàce te zadania. Jednà z nich jest Stowarzyszenie Aposto∏ów Bo˚ego Mi∏osierdzia Faustinum, które erygowa∏ Metropolita Krakowski Franciszek kard. Macharski w 1996 roku. Za zgodà ks. bpa Wiktora Skworca dzia∏a ono tak˚e w diecezji
tarnowskiej. W Nowym Sàczu zosta∏a
erygowana pierwsza wspólnota Faustinum w parafii. Stowarzyszenie ma swà
siedzib´ w Sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia w Krakowie–∑agiewnikach, zrzesza
kap∏anów, osoby konsekrowane i Êwieckich ju˚ z 50 krajów Êwiata. Koncentruje
si´ na programowej formacji aposto∏ów
Bo˚ego Mi∏osierdzia, którà prowadzi
w 6 j´zykach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, czeskim i s∏owackim. Z formacji korzystajà te˚: Koreaƒczycy, S∏oweƒcy i Peruwiaƒczycy, którzy
przek∏adajà materia∏y formacyjne na rodzime j´zyki.
Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II wiele razy,
przy ró˚nych okazjach prosi: bàd˝cie aposto∏ami Bo˚ego Mi∏osierdzia, bàd˝cie
Êwiadkami mi∏osierdzia Bo˚ego. Jest to
powo∏anie, które nosimy w sobie od momentu chrztu i bierzmowania. Ka˚dy, jako chrzeÊcijanin winien byç aposto∏em
Bo˚ego Mi∏osierdzia bez wzgl´du na to,
do jakiej wspólnoty nale˚y, jaki charyzmat otrzyma∏, jakà duchowoÊç w sobie
rozwija. Tego Êwiadectwa dzisiaj najbardziej ludziom potrzeba. Potrzeba ludzi, którzy b´dà ˚ywym znakiem dzia∏ania Bo˚ego mi∏osierdzia w Êwiecie i Êwiat∏em, które prowadzi do Niego.
s. M. El˚bieta Siepak ZMBM

Co Ty na to?
WielkoÊç maluczkich
i si∏a s∏abych
W pa˝dzierniku KoÊció∏
cieszy∏ si´, obchodzàc dwudziestà
piàtà
rocznic´ pontyfikatu Jana Paw∏a II i wyniesienie na o∏tarze
Matki Teresy. Te dwie osoby ∏àczy wiele
wspólnych cech.
Przede wszystkim ich oddanie Chrystusowi i KoÊcio∏owi, mi∏oÊç wobec ka˚dego cz∏owieka, nie narzucajàca si´ obecnoÊç, pokorne s∏u˚enie, odwaga w dawaniu Êwiadectwa chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci… W ten sposób Papie˚ i Matka Teresa stali si´ wyzwaniem dla ca∏ego Êwiata.
Pokazali, w jaki sposób mo˚na zdobyç ca∏y Êwiat. Jako or´˚ wybrali mi∏oÊç, która
jest si∏à, by wygraç bitw´ dla Chrystusa
i dla najmniejszego z ludzi. Ci ludzi nie
pozostajà oboj´tni wobec ka˚dego potrzebujàcego, bez wzgl´du na przynale˚noÊç
narodowoÊciowà czy religijnà, czy te˚
klas´ spo∏ecznà. Sà duchowà prowokacjà
dla pysznych, egoistów, nienasyconych,
wyuzdanych… Poruszajà i dotykajà serca
ka˚dego z nas. Po prostu kochajà cz∏owieka i zawsze w cz∏owieku poszukujà Chrystusa. Tych dwoje ludzi jest nieustannym
kazaniem. Sà p∏omieniem, który p∏onie
w najciemniejszych zakàtkach ziemi i z∏amanych sercach. Oni rami´ w rami´ idà
w szeregu uczniów Jezusa, którzy byli gotowi pozostawiç wszystko, aby pójÊç za
Nim i daç przyk∏ad swoim ˚yciem.
Papie˚ i Matka Teresa sà drogà i drogowskazem dla wspó∏czesnego KoÊcio∏a.
Przecierajà Êcie˚ki, po których trzeba iÊç
do Chrystusa. Nauczajà ludzi ˚yjàcych
w poÊpiechu ˚e: nale˚y si´ zatrzymaç
przed konkretnym cz∏owiekiem, trzeba
byç cz∏owiekiem nadziei nawet wtedy,
gdy beznadziejnoÊç wydaje si´ byç jedynà rzeczywistoÊcià, trzeba byç cz∏owiekiem mi∏oÊci, kiedy do drzwi puka nienawiÊç, trzeba wierzyç, kiedy nam si´ wydaje, ˚e sà ∏atwiejsze drogi do sensu i sukcesu ziemskiego. Âw. Pawe∏ wykrzyknà∏:
„Dla mnie ˚yç to Chrystus, a Êmierç to
nagroda!”. W∏aÊnie takie or´dzia, poÊrednik mi∏oÊci – przez swoje ˚ycie –
posy∏a na Êwiat tych dwoje umi∏owanych
przez Jezusa. Ca∏ym ˚yciem g∏oszà kultu-
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r´ ˚ycia i cywilizacj´ mi∏oÊci. Dla nich
Êmierç nie jest koƒcem, ale poczàtkiem.
Dla nich choroba nie jest karà, ale szansà
i darem. Mogà tak ˚yç i pojmowaç
wszystko, poniewa˚ nie ˚yjà dla siebie,
ale ˚yje w nich Chrystus.
Papie˚, który walczy z chorobà i bezdusznym Êwiatem oraz Matka Teresa,
która w Niebie or´duje za nami, sà si∏à,
której potrzebujà w∏aÊnie ci, którzy uwa˚ajà si´ za najmocniejszych. Oni sà symbolem maluczkich, który powinni naÊladowaç ludzie, uwa˚ajàcy si´ za najwi´kszych. Oni sà mocarzami Ducha, którego powinni pragnàç mocarze i uzale˚nieni od cia∏a. Oni ˚yli i ˚yjà nadal echem
s∏ów Matki Bo˚ej: „Oto ja S∏u˚ebnica
Paƒska…”. Ich gotowoÊç, aby rozpoczàç
przygod´ Ducha pokazuje, ˚e nale˚y zostawiç to, co oferuje nam Êwiat i zaczàç
p∏ywaç po wzburzonej g∏´bi.
Dlatego tych dwoje ludzi opowiada
nam dziÊ najcudowniejszà opowieÊç o Jezusie i o mi∏osiernym Samarytaninie.
O. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
02.10.03r. Mirjana Soldo otrzyma∏a
nast´pujàce or´dzie: „Drogie dzieci, oddajcie mi ca∏kowicie swoje serce. Pozwólcie mi, abym doprowadzi∏a was do
mojego Syna, który obdarzy was prawdziwym pokojem i prawdziwym szcz´Êciem. Nie dajcie si´ oszukiwaç z∏udnej
Êwiat∏oÊci, która was otacza i jest wam
oferowana. Nie pozwólcie, aby szatan
nad wami panowa∏ przy pomocy fa∏szywego pokoju i fa∏szywego szcz´Êcia.
Przyjd˝cie do mnie, Ja jestem z wami”.
Podczas dawania tego or´dzia Matka Bo˚a p∏aka∏a – chocia˚ nie p∏aka∏a podczas
reszty objawienia.
J. E Hermann Raich, bp Wabaga –
Papua Nowa Gwinea – na poczàtku
wrzeÊnia 2003 r. przebywa∏ z prywatnà
wizytà w Medziugorju. Pochodzàcy
z Tyrolu Austriak jest biskupem ju˚ od
dwudziestu lat. W 1964 r. jako m∏ody
ksiàdz uda∏ si´ na misj´ do Papui Nowej
Gwinei. Zosta∏ pos∏any na terytorium, na
którym wtedy jeszcze nie by∏o chrzeÊcijan. Zaczynajàc od zera dzi´ki wytrwa∏ej
pracy za∏o˚y∏ misj´. SzesnaÊcie lat pó˝niej zosta∏ mianowany wikariuszem bi-

skupa, a gdy teren ten sta∏ si´ diecezjà zosta∏ mianowany biskupem. W diecezji
Wabag mieszka oko∏o 300 000 mieszkaƒców, z których 30% to katolicy.
Bp Raich powiedzia∏: „Ludzie w mojej diecezji niewiele wiedzà o Medziugorju. Lourdes i Fatima sà o wiele bardziej
znane, ale wieÊci o Medziugorju powoli
docierajà równie˚ do nas. Gdy przyje˚d˚a∏em na wakacje do Europy ludzie pytali mnie o mojà opini´ na temat Medziugorja. Dlatego chcia∏em przyjechaç osobiÊcie i zobaczyç to miejsce. To jest mój
drugi pobyt w Medziugorju. By∏em tutaj
przed dwoma laty. Obieca∏em, ˚e wróc´
i mi∏o mi, ˚e si´ to uda∏o zrealizowaç!
W Medziugorju cz∏owiek wnika w atmosfer´ ciszy i modlitwy, co jest bardzo
pozytywne. Ludzie si´ modlà, spowiadajà, ofiara eucharystyczna jest pi´kna i ˚ywa, a tak nie jest wsz´dzie. Powiedzia∏bym: patrzcie na owoce. Jakie sà owoce,
takie jest drzewo. Owoce, które widz´
i prze˚ywam i o których s∏ucham sà tak
pozytywne i tak przekonujàce, ˚e jestem
osobiÊcie przekonany, ˚e Matka Bo˚a jest
tutaj, ˚e si´ objawia. Wizjonerzy sà wiarygodni, nawet si´ dziwi´, jak to wszystko wytrzymali przez tak d∏ugi okres. Zachwyci∏a mnie tutejsza atmosfera. Pewnego razu w Wiedniu mia∏em okazj´ rozmawiaç z wizjonerkà Marià. Bardzo dobrze si´ rozumieliÊmy. Powiedzia∏em jej,
˚e w Nowej Gwinei powoli zapoznajemy
si´ z or´dziami Matki Bo˚ej i ˚e chcemy
wed∏ug nich post´powaç, nimi ˚yç.
Da∏bym jednà, ogólnà rad´: aby byç
otwartym na to, co mówià or´dzia i na
to, co mówi Pismo Âwi´te. Or´dzia sà
w pe∏ni oparte na PiÊmie Âwi´tym i nie
mówià nic nowego. Ciàgle podkreÊlajà,
abyÊmy robili to, co ju˚ jest napisane
w PiÊmie Âwi´tym. Matka Bo˚a cz´Êciej
w or´dziach mówi∏a o Êwi´toÊci: „Zdecydujcie si´ na Êwi´toÊç.” To nie jest takie ∏atwe, ale to jest to, do czego wzywa
nas Chrystus. On mówi: „Bàd˝cie doskonali, tak jak doskona∏y jest wasz Ojciec Niebieski”. Aposto∏ Pawe∏ mówi:
„Wasze uÊwi´cenie jest wolà Bo˚à”.
Pragnienie Êwi´toÊci jest wezwaniem
dla ka˚dego z nas”.

Zgubi∏em Boga (c.d.)
Królowej Pokoju w podzi´ce
Po Mszy Êw. zaraz pojecha∏em po
rzeczy do pensjonatu i z powrotem do
domu rekolekcyjnego, aby tu zamieszkaç.
Pojawi∏ si´ ma∏y problem, dyrektor domu

rekolekcyjnego nie chcia∏ mi uwierzyç, ˚e
jestem ksi´dzem! Przecie˚ by∏em jak
zwykle pobo˚nie ubrany jasne d˚insy,
bia∏a koszula, czarna skóra – ksiàdz wypisz, wymaluj! Ale w koƒcu si´ zgodzi∏,
abym tu zamieszka∏.
Przyszed∏ wieczór, inny od wszystkich pozosta∏ych, które by∏y do tej pory.
Po Mszy Êw. sp´dzi∏em czas na adoracji,
wzià∏em do r´ki brewiarz, by∏a sytoÊç,
psalmy sta∏y si´ ˚ywe, wydawa∏o si´, ˚e
mówià wprost o moim ˚yciu. Kiedy pó˝niej le˚a∏em w ∏ó˚ku przysz∏a refleksja: ta
dziewczyna, która doÊwiadczy∏a Boga
w Medziugorju, pani doktor, która by∏a
w Medziugorju, to chyba jakaÊ mafia –
pomyÊla∏em ˚artobliwie. Wtedy wys∏a∏em tej dziewczynie wiadomoÊç: „Dzi´kuj´ Maryi, ˚e ci´ tak wspaniale wychowa∏a”. Min´∏o kilkanaÊcie minut. Czu∏em
si´ sam. Na biurku na wprost ∏ó˚ka postawi∏em ikon´, którà dosta∏em przed wyjazdem, Matki Bo˚ej z Dzieciàtkiem namalowanà przez Kiko. Patrzy∏em na nià
i myÊla∏em nad s∏owami pani doktor:
„Ksiàdz nie powinien czuç si´ samotny,
przy ksi´dzu jest zawsze Jezus i Maryja”.
Powtarza∏em sobie te s∏owa i myÊla∏em co
to w∏aÊciwie znaczy, dlaczego te s∏owa sà
dla mnie takie puste. I wtedy to si´ sta∏o,
wspania∏e doÊwiadczenie obecnoÊci, mi∏oÊci i pokoju, a˚ chcia∏em krzyczeç: tak
to prawda, fakt jesteÊcie przy mnie. Od tej
pory przez ponad tydzieƒ wsz´dzie chodzi∏em z tà ikonà, ca∏y dzieƒ i noc mia∏em
jà przy sobie. Nie chcia∏em zgubiç tej
wspania∏ej obecnoÊci. To doÊwiadczenie
zosta∏o w sercu, ale ile razy zaczynam
czuç si´ samotny, czy wydaje mi si´ ˚e si´
gubi´, bior´ t´ ikon´ do r´ki, Êciskam jà
i powtarzam: „JesteÊcie przy mnie” –
i powraca pokój.
Rozpoczà∏em moje rekolekcje. Plan
by∏ prosty: powróciç do tego, co podstawowe. A wi´c brewiarz, ró˚aniec, koronka do
Bo˚ego Mi∏osierdzia, Eucharystia, adoracja. Bóg prowadzi∏, wi´cej nie by∏o trzeba.
Zacz´∏o si´ od tego, ˚e ja który zawsze by∏em chory, kiedy przychodzi∏ pa˝dziernik
i mia∏y byç odprawiane nabo˚eƒstwa ró˚aƒcowe, który ca∏e ˚ycie nudzi∏em si´
w czasie modlitwy ró˚aƒcowej zaczà∏em
z pasjà i sercem odmawiaç tà modlitw´.
Zawsze te˚ za cukierkowà i s∏odkà i zdecydowanie nie dla mnie uwa˚a∏em pobo˚noÊç Maryjnà. Tu w Szczyrku kl´cza∏em
ze ∏zami w oczach przed figurà Maryi. Ona
pochyli∏a si´ nade mnà, ju˚ to czu∏em.
Chodzi∏em, je˝dzi∏em, ca∏y czas mówi∏em
ró˚aniec, Êpiewa∏em go na ca∏e gard∏o. Ra-
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doÊç by∏a wielka i chcia∏em jà wyraziç,
czu∏em, ˚e Maryja jest przy mnie. To jest
wspania∏e, jest ktoÊ kto mnie kocha!
Najwi´cej dokonywa∏o si´ podczas
Mszy Êw. i modlitwy brewiarzowej. Bóg
pochyla∏ si´ nade mnà i pokazywa∏ jak dosz∏o do tego dramatu. Jak gubi∏em si´
i odchodzi∏em od Niego, jak szuka∏em
sytoÊci i zbawienia poza Nim. To co odkrywa∏em i dostrzega∏em ofiarowa∏em
Mu na o∏tarzu w czasie przygotowania darów i prosi∏em, aby to przemienia∏ i uzdrawia∏. Wyrzeka∏em si´ tego i prosi∏em, aby
leczy∏ moje rany. Pokazywa∏ mi, jak ze
wzgl´du na moje zranione emocje szuka∏em, a wr´cz ˚ebra∏em o akceptacj´ u ludzi. Jak wokó∏ tego, w jaki sposób jestem
odbierany budowa∏em w∏asne poczucie
wartoÊci. Jak biegnàc za ludzkimi oklaskami i anga˚ujàc si´ coraz bardziej
w ró˚nego rodzaju dzia∏alnoÊç zewn´trznà traci∏em to, co dla kap∏ana najwa˚niejsze; modlitw´, a sprawowanie sakramentów schodzi∏o w moim ˚yciu na plan dalszy. Czu∏em si´ kimÊ, moje zaanga˚owanie przynosi∏o efekty, mówiono: „to jest
ksiàdz”, czu∏em si´ kochany, ale w sercu
pojawia∏a si´ pustka. CoÊ mi mówi∏o, ˚e
to nie tak. By∏ to pierwszy rok kap∏aƒstwa
i pierwsza parafia, ˚y∏em intensywnie,
obowiàzki które sobie narzuci∏em, organizacja wielu rzeczy, ró˚nego rodzaju rozrywka, wszystko to po to, aby pokazaç jaki jestem dobry i zag∏uszyç pustk´. Pojawi∏a si´ te˚ jakaÊ przyjació∏ka, nie chcia∏em byÊ sam. W samotnoÊci pustka staje
si´ nieznoÊna. Z lud˝mi, których spotyka∏em rzadko rozmawia∏em o Bogu i o wierze, raczej o samochodach, dotacjach, organizacji imprez, byli oni wspaniali, ca∏y
sercem oddani sprawie, która nas ∏àczy∏a.
Problemem by∏o to, ˚e moje zaanga˚owanie by∏o niew∏aÊciwe bo straci∏em to,
co stanowi sens mojego powo∏ania, choç
wtedy wydawa∏o mi si´, ˚e to, co straci∏em jest nieistotne. Ale by∏ odwrotnie.
Okaza∏o si´ to, kiedy po konflikcie z proboszczem zmieni∏em parafi´. Z nerwów
wysiad∏o mi serce i znalaz∏em si´ w szpitalu. Straci∏em wszystko co stanowi∏o moje ˚ycie, ca∏e moje zaanga˚owanie, ludzi
którzy byli ze mnà, to wszystko co zrobi∏em. Zosta∏a pustka, odrzucenie, poczucie
bezradnoÊci i ju˚ wtedy w lipcu zacz´∏y
pojawiaç si´ pytania: w∏aÊciwie dlaczego?
To bezsensu! Nie chc´ tak ˚yç! Czy to nie
jest niesprawiedliwe?
Z perspektywy Szczyrku widzia∏em,
˚e nie potrafi∏em wówczas ˚yç bez czyjejÊ pochwa∏y, by∏em s∏aby i ˚ebrzàcy

o mi∏oÊç. W sierpniu trafi∏em na parafi´
gdzie nie by∏o pochwa∏. By∏y obowiàzki
i obrywa∏o si´ za to, co zrobi∏o si´ ˝le. Pojawia∏y si´ te˚ inne problemy. Nie umia∏em si´ odnale˝ç, by∏o ci´˚ko, coraz silniejsza stawa∏a si´ myÊl o odejÊciu z kap∏aƒstwa. Nic mnie nie cieszy∏o. Wieczory stawa∏y si´ coraz gorsze i tak dosz∏o do
zimy. W tym czasie zaczà∏em je˝dziç na
treningi karate myÊlàc, ˚e mo˚e tam si´
zrelaksuj´, coraz cz´Êciej si´ga∏em te˚ po
alkohol i du˚o pali∏em. Czu∏em si´ wrednie, sta∏em si´ kimÊ kogo si´ brzydzi∏em,
mia∏em doÊç. Przecie˚ chcia∏em byç dobrym ksi´dzem, kocha∏em Êw. Franciszka
imponowa∏ mi Jose Maria Escriva.
Bóg pokazywa∏ i uzdrawia∏. Ja ofiarowa∏em mu w czasie Mszy Êw. te s∏aboÊci,
chore emocje, wydarzenia które mnie porani∏y, a On wlewa∏ mi∏oÊç! To by∏o cudowne. Teraz prawie na ka˚dej Mszy Êw.
pojawia∏y si´ w moich oczach ∏zy. A˚ dosz∏o do radosnej Mszy Êw. przed którà
modlàc si´ brewiarzem odkry∏em, ˚e
przez tak wiele czasu szuka∏em zbawienia poza Chrystusem. W Eucharystii
prosi∏em Boga, abym ju˚ nigdy nie zapomnia∏, ˚e tylko w Jezusie jest moje ocalenie, mój ratunek. Chyba pierwszy raz
w ˚yciu po tej Eucharystii cieszy∏em si´
sobà. Jestem goÊç! – pomyÊla∏em – ciesz´
si´ z tego jakim jestem! Takim w∏aÊnie kocha mnie Bóg! I by∏a to autentyczna i g∏´boka radoÊç. Ca∏y czas sk∏ada∏em na o∏tarzu moje emocje, mi∏oÊç do ludzi, uczucia
i On je przemienia∏, uczy∏ mnie przyja˝ni
i szacunku do ludzkiej wolnoÊci, tak,
abym nie pragnà∏ mieç kogoÊ tylko dla
siebie. W∏aÊciwie wtedy przesta∏em tego
potrzebowaç, zmieni∏o si´ moje myÊlenie,
nie czu∏em si´ samotny, czu∏em, ˚e jest
przy mnie Jezus i Maryja. By∏o i jest mi
nadal z tym bardzo dobrze. Krótko mówiàc Bóg pokazywa∏ mi jak ˚ebra∏em
o mi∏oÊç, o mi∏oÊç którà On chcia∏ mi ca∏y czas dawaç za darmo, a ja gdzie indziej
jej szuka∏em. Teraz jej doÊwiadcza∏em.
Nasta∏ czas powrotu. Ca∏y czas trwa∏em na modlitwie, wiele si´ zmieni∏o, ale
ciàgle w sercu by∏a niepewnoÊç co b´dzie
dalej. Przyjecha∏em na parafi´, przyj´cie
mówiàc delikatnie ch∏odne. No có˚ – pomyÊla∏em – ani ze mnie syn marnotrawny,
ani z nich mi∏osierni ojcowie.
W nast´pnych dniach by∏o ró˚nie. Ale
widzia∏em, jak zmieni∏o si´ moje podejÊcie. Bóg da∏ mi ∏ask´ codziennej godzinnej adoracji, odmawiania ró˚aƒca, systematycznoÊç w modlitwie brewiarzowej
i zapa∏ do czytania Pisma Âwi´tego. Choç

robi∏o si´ ch∏odno, czasami ci´˚ko, wiedzia∏em gdzie mam iÊç, aby znale˝ç pokój, si∏´ i nadziej´. Po przyje˝dzie cz´sto
s∏ysza∏em od „opiekujàcych si´ mnà kobiet” abym jecha∏ do Medziugorja.
Pewnego dnia umówi∏em si´ z ojcem
Walentym, ˚e przyjad´ go odwiedziç –
wróci∏ w∏aÊnie z Rzymu. Rano modlàc si´
otwar∏em Pismo Âwi´te na s∏owach:
„Przyby∏ z Rzymu z listami do królów i do
królestwa”. Wydawa∏o si´ to oczywiste, ˚e
po Mszy Êw. i po Êniadaniu pojad´ do niego. Niestety wypad∏ mi dy˚ur. Zadzwoni∏em i przeprosi∏em, ˚e nie przyjad´, by∏o
mi smutno, zale˚a∏o mi na tym spotkaniu.
Potem wys∏a∏em im wiadomoÊç: „szkoda,
˚e nie macie samochodu bo moglibyÊcie
przyjechaç?”. Po chwili odebra∏em telefon: majà samochód i przyjadà. Gdy przyjechali w czasie rozmowy us∏ysza∏em, ˚e
demon, który chce zniszczyç mojà relacj´
z Bogiem, chce doprowadziç mnie do rozpaczy i do tego, abym porzuci∏ swoje kap∏aƒstwo nie lubi, gdy cz∏owiek patrzy na
pamiàtki swego powo∏ania. No tak, tylko
ja w∏aÊciwie nie mia∏em ˚adnych pamiàtek. Trzy dni pó˝niej o piàtej rano w sutannie z po˚yczonym aparatem wyruszy∏em
na pielgrzymk´ szlakiem miejsc wa˚nych
dla mojej wiary: parafia chrztu, pierwszej
komunii, sanktuarium brata Alberta na Kalatówkach, gdzie zdecydowa∏em si´ iÊç do
seminarium, sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia, do którego cz´sto je˝dzi∏em jako
kleryk, ojcowie Jezuici w Krakowie gdzie
spowiada∏em si´ b´dàc w seminarium.
{Nie trafi∏em jedynie do mojego seminarium. Na samo wspomnienie tego miejsca
by∏em chory.) Robi∏em zdj´cia, aby mieç
pamiàtki z tych miejsc. W parafii chrztu
pojawi∏em si´ pierwszy raz od czasu kiedy
by∏em niemowl´ciem. By∏o to bardzo ciekawe doÊwiadczenie. To by∏a pielgrzymka, modli∏em si´, Êpiewa∏em ró˚aniec, przy
chrzcielnicy odmówi∏em credo, poÊci∏em
i nie pali∏em. Rano wyje˚d˚ajàc nie wzià∏em papierosów. I tak wytrwa∏em do wieczora. Wieczorem zapali∏em dwa, nazajutrz jednego i tak nie pal´ do dziÊ.
Zauwa˚y∏em ˚e coÊ si´ zmieni∏o, bo
wczeÊniej wstydzi∏em si´ tego kim jestem
– kap∏ana. Z jednej strony mià∏em wra˚enie ˚e jakoÊ nie pasuj´ do kap∏aƒstwa
Chrystusa z drugiej strony cz´sto stawa∏em w miejscach i sytuacjach w których
znale˝ç si´ nie powinienem. Lubi∏em
dwuznacznoÊci. Cz´sto chcia∏em aby nie
traktowano mnie jak ksi´dza, ale m∏odego
m´˚czyzn´. Z tych wszystkich powodów
bardzo rzadko chodzi∏em w stroju du-

~7~
chownym, a jeÊli ju˚ chodzi∏em by∏o to
dla mnie trudne. Po Szczyrku i pielgrzymce coÊ si´ zmieni∏o, strój kap∏aƒski jawi∏
si´ jako ˝ród∏o si∏y, zobaczy∏em jako
przypomina mi o Bo˚ej obecnoÊci przy
mnie i chroni od g∏upoty. Chodzenie
w nim zacz´∏o byç radoÊcià. Wiele pomog∏o to uwolnienie od na∏ogu palenia, bo
mimo wszystko trudno mi by∏o w sercu
pogodziç jedno z drugim. Pielgrzymk´
zakoƒczy∏em we wspólnocie „Betlejem”
u mojego kolego ksi´dza. Przyjecha∏a te˚
tutaj ta dziewczyna, która przez ostatni
czas mi pomaga∏a. Msza Êw. ze wspólnotà, adoracja, a potem czas na chwil´ rozmowy. UsiedliÊmy na chwil´ z moim kolegà, a on zaczyna mi mówiç o rekolekcjach kap∏aƒskich w Medziugorju. Mia∏em pewnoÊç – to jest mafia!
(c.d).
Ks. Mirek

Pobratymstwo
Sziroki Brijeg, 27.09.2003
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Umi∏owani, w or´dziu z 25.09.2003 roku Matka Bo˚a wzywa nas, abyÊmy przybli˚yli si´ do Jej Serca, gdy˚ tylko w ten
sposób mo˚emy zbli˚yç si´ do Jezusa.
Maryja przebywa poÊród nas ponad 22 lata po to, abyÊmy powrócili do Jej Syna.
Jako wyraz dzi´kczynienia za dar Jej mi∏oÊci i bliskoÊci, w miesiàcu pa˝dzierniku
odmawiajmy codziennie Tajemnice Âwiat∏a oraz Akt PoÊwi´cenia si´ Niepokalanemu Sercu Maryi.
Sanijela Matkoviç

Akt poÊwi´cenia si´
Niepokalanemu Sercu Maryi
Ja,..... n´dzny grzesznik, pragn´ ponowiç i z∏o˚yç przed obliczem Twoim przyrzeczenia z Chrztu Âwi´tego. Wyrzekam
si´ na zawsze szatana, jego pychy
i wszystkich dzie∏ jego, a oddaj´ si´ ca∏kowicie Jezusowi Chrystusowi, MàdroÊci
Wcielonej, by pójÊç za Nim, niosàc swój
krzy˚ przez wszystkie dni mojego ˚ycia.
Bym zaÊ wierniejszy by∏ ni˚ dotàd, obieram Ci´ dziÊ, Maryjo, w obliczu ca∏ego
dworu niebieskiego, na mojà Matk´ i Panià. Z ca∏ym oddaniem i mi∏oÊcià powierzam i poÊwi´cam Tobie moje cia∏o i mojà dusz´, wszystkie moje dobra wewn´trzne i zewn´trzne, a tak˚e zas∏ugi moich dobrych uczynków przesz∏ych, tera˝niej-

szych i przysz∏ych. Tobie zostawiam ca∏kowite i pe∏ne prawo dysponowania mnà
jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do
mnie nale˚y, bez zastrze˚eƒ, wed∏ug
Twojego upodobania, na wi´kszà chwa∏´
Bo˚à teraz i na wieki. Amen
Êw. Ludwik de Montfort
PoÊwi´ç samego siebie i swojà rodzin´ Niepokalanemu Sercu Maryi. Bez
l´ku powierz Jej swoje ˚ycie. Powierz
wszystkie osoby drogie twojemu sercu Jej
Matczynej opiece. Bóg Ojciec zawierzy∏
Jej swojego Jedynego Syna, uczyƒ wi´c
i ty akt zawierzenia ca∏ym sercem i z ca∏kowitym zaufaniem.
o. Jozo Zovko

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

Oddanie si´ Jezusowi
przez Maryj´
W tych dniach b´dziemy mówiç o oddaniu si´ Jezusowi przez Maryj´. Spróbujmy zobaczyç pewnà panoram´, aby
zrozumieç, co to oznacza.
Od poczàtku istnienia Êwiata sk∏ada si´
ofiar´. Mo˚emy to znale˝ç w Biblii jak
i w kulcie pogaƒskim, w kulcie satanistycznym, w kulcie narodu wybranego
oraz w religii chrzeÊcijaƒskiej. Ofiara konsekracji zawiera wszystko: màk´, ofiary ze
zwierzàt, ludzi. Mo˚emy to spotkaç w pogaƒstwie. Rozwój sk∏adania ofiary w duchu chrzeÊcijaƒskim koƒczy si´ ofiarà samego Jezusa. Wszystko to jest czymÊ innym, ni˚ by∏o w pogaƒstwie. Dla nas Jezus
jest drogà, prawdà i ˚yciem. Wystarczy
wejÊç w ofiar´ Jezusa. B´dziemy si´ starali w tych dniach zrozumieç, jak wejÊç
w jednoÊç z Nim. To sà rzeczy praktyczne.
B´d´ móg∏ tego dotknàç, kiedy wasze
wn´trze otworzy si´. Fa∏szem jest uczenie
si´ teorii. Spójrzmy na histori´. Po przyjÊciu Pana Jezusa na ziemi´ uczestnictwo
w Jego ofierze zosta∏o przedstawione
w ró˚ny sposób przez: m´czeƒstwo,
uczestnictwo w Eucharystii, pokut´, ró˚ne
powo∏ania. To wszystko mia∏o rozwój pozytywny, tak, jak ∏aska pozwala KoÊcio∏owi i ludzkoÊci wzrastaç. Dlatego jest bardzo wa˚ne, by przyjàç ∏ask´, którà Bóg

daje dzisiaj. Ka˚dy naród ma swój szczególny wyraz w pokucie i ofierze Jezusa.
Równie˚ ka˚de zgromadzenie ma swoje
cnoty charakterystyczne. Wy Polacy macie swoje cnoty, charaktery, które dobrze
znacie i musicie to wyra˚aç, np. o. Kolbe,
który da∏ dog∏´bne wyra˚enie ofiary. By∏
on Êwiat∏em w ciemnoÊciach Europy
i Êwiata. Macie mistyczk´ Êw. Faustyn´
Kowalskà. W jej „Dzienniczku” jest ca∏y
program wewn´trznej pracy. To jest bogactwo. Musicie to wszystko wyra˚aç
swoim ˚yciem. To jest ∏aska, która wyrazi∏a si´ przez wasz naród.
Ja mog´ mówiç o moim doÊwiadczeniu
tutaj w Medziugorju. Od dawna jest ju˚
wszystko jasne na temat objawieƒ.
W 1982 r. zrozumia∏em, ˚e nikt nie mo˚e
przekazaç obecnoÊci Matki Bo˚ej je˚eli
jest zamkni´ty. Zrozumia∏em, ˚e jest potrzeba ofiary w∏asnego ˚ycia, aby ludzie
mogli je zrozumieç. Matka Bo˚a chcia∏a,
abym i ja si´ otrzàsnà∏. Min´∏o ju˚ 20 lat,
od kiedy Bóg rozjaÊnia mojà drog´, dlatego o objawieniach Matki Bo˚ej powiem
wam w tym kontekÊcie. Tak, jak Jezus jest
zjednoczony z Bogiem Ojcem, przekroczy∏ wszystkie bariery w swoim ˚yciu
ludzkim, aby byç zawsze jedno z Bogiem,
równie˚ i my mo˚emy wejÊç w zjednoczenie z Matkà Bo˚à, anio∏ami, wszystkimi
Êwi´tymi, z Bogiem w Trójcy Jedynym.
Matka Bo˚a prowadzi nas do Jezusa, przygotowuje nas do zjednoczenia z Jezusem.
Ten proces prowadzi nas do g∏´bi. Matka
Bo˚a jest te˚ mojà Matkà, Matkà ka˚dego
z was i do ka˚dego chce mówiç w sposób
oryginalny i ka˚dego chce prowadziç do
Boga. A wasze dusze mogà korzystaç
z owoców Jej obecnoÊci. Dlatego, powróçmy teraz do momentu ofiarowania
˚ycia i ca∏kowitego otwarcia si´ na Boga,
które pozwala nam przezwyci´˚aç próby.
Matka Bo˚a pomaga nam w tym, do
momentu zjednoczenia si´ z Jezusem
a przez Niego z Bogiem Ojcem.
Objawienia w Medziugorju trwajà ju˚
ponad 20 lat. Widzàcy mówià, ˚e sà to
ostatnie objawienia dla ludzkoÊci. O tajemnicach nie mogà nic powiedzieç, bo
musieliby zdradziç tajemnice. Mo˚emy
tylko powiedzieç, ˚e jakoÊç ˚ycia po zakoƒczeniu objawieƒ b´dzie inna. Objawienia Matki Bo˚ej przynoszà ∏aski, aby
odnowiç i przemieniç KoÊció∏, ziemi´
i ca∏y Êwiat. Jest to nowy etap dla ludzkoÊci, jest to ∏aska dana ludzkoÊci, by zrealizowaç plan zbawienia Êwiata. Objawienia przynoszà dynamik´ wyboru: Boga
lub szatana i podzia∏ dusz. Aby prowadziç
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ludzkoÊç do wybrania najwy˚szego dobra
– Boga, musimy zrozumieç, co to znaczy
ofiarowaç ˚ycie Bogu. Nie ma ucieczki;
trzeba ofiarowaç ˚ycie Bogu lub szatanowi. On przyjmuje ka˚dy fa∏sz, który jest
wewnàtrz nas, rozwija w nas egoizm,
niszczy cz∏owieka i ludzkoÊç. Tak by∏o od
poczàtku stworzenia Êwiata, od momentu
kiedy pierwsi rodzice zgrzeszyli. On jest
k∏amcà, jest bardzo zadowolony, kiedy jesteÊmy chorzy na duszy i ciele. Dzisiaj, na
ca∏ym Êwiecie, satanizm rozwinà∏ si´ niewyobra˚alnie. Wystarczy popatrzeç na ruchy, które powsta∏y na Êwiecie. Cz∏onkowie tych ruchów sà przez szatana zdyscyplinowani, sà przez niego ok∏amywani,
ofiarujà mu si´. Wystarczy popatrzeç na
magi´ seksualnà, która zawsze jest zwiàzana z ofiarami, aby zniszczyç ma∏˚eƒstwa i ojcostwo.
Aby to zwyci´˚yç, istnieje tylko ofiara
chrzeÊcijaƒska, ofiara naszego ˚ycia.
ChrzeÊcijanin powinien ˚yç Mszà Êw., jednoczyç si´ z ofiarà Jezusa. Przez nasz Êwiadomy wybór, Syn Bo˚y ofiaruje sam siebie
i nas Bogu Ojcu. Je˚eli b´dziemy Êwiadomi tego, ˚e musimy dokonaç wyboru pójÊcia za Jezusem przez Niepokalane Serce
Maryi, wtedy b´dziemy prowadzeni ciàgle
do przodu. W naszym wn´trzu b´dzie
mieszkaç moc Ducha Âwi´tego i b´dziecie nieÊç t´ moc po ca∏ym Êwiecie tak, jak
Matka Bo˚a. Od tej ÊwiadomoÊci musi zrodziç si´ odpowied˝ i droga. To jest podstawa. Nie istnieje nic, co by mog∏o w nas
zniweczyç wybór Boga. Kiedy wybierzemy Boga, Bóg nas wtedy przyjmuje, bierze
za r´k´ i prowadzi dalej. Pedagogika Bo˚a
wewnàtrz nas jest wyborem Boga, jest decyzjà w Duchu Âwi´tym.
Matka Bo˚a nie mog∏a nic zrobiç,
przyj´∏a ∏ask´ i przesz∏a przez rzeczy
niemo˚liwe. Z mojego doÊwiadczenia
mog´ powiedzieç, ˚e osoby, które mówià:
„Oto ja”, „Oto jestem” nie buntujà si´
przeciw próbom, sà prowadzone przez
Boga, przechodzà i wzrastajà. Te osoby
zrozumiejà wszystko dopiero pó˝niej. Ta
droga jest dla wszystkich. Bardzo wa˚ne
jest, aby czuç si´ jak aposto∏owie. ∑aska
puka do serc hojnych, dlatego sà gotowi
pójÊç za Jezusem i przechodzà ponad barierami. Rodzina, która si´ ofiaruje otwiera drog´ dla innych rodzin. Dlatego dzisiejszy poranek zaprasza, abyÊcie weszli
w cisz´, abyÊcie mogli us∏yszeç Matk´
Bo˚à, us∏yszeç Boga. Musicie nauczyç si´
j´zyka, ˚e jesteÊcie dzieçmi Bo˚ymi i Bóg
chce do was mówiç. Nie w taki sposób jak
do widzàcych, ale w swój sposób orygi-

nalny. I b´dzie mówi∏, a wy odpowiecie.
Wasze dusze to czujà, a wy próbujcie odpowiedzieç przez modlitw´. Dlatego prosz´ was w tym momencie o modlitw´ indywidualnà lub z kimÊ, z kim jesteÊcie
w tym momencie zwiàzani, nie o modlitw´ wspólnotowà. Bardzo cz´sto modlitwa wspólnotowa zakrywa waszà osobowoÊç. Spróbujcie trwaç sami przed Bogiem. Je˚eli powoli nie otworzycie si´
sami na Boga, nigdy nie zrozumiecie waszej pe∏ni. Nie pomo˚e wam w tym Matka Bo˚a, ani Êw. Micha∏, ani Bóg. To wy
musicie otworzyç si´. Jest bardzo wa˚ne,
abyÊcie w tych dniach rozpocz´li t´ drog´.
Aposto∏owie powiedzieli: „Teraz zrozumieliÊmy”. W ten sposób Jezus prowadzi∏
ich powoli do przodu. B´d´ zadowolony,
je˚eli b´dziecie gotowi na otwarcie si´, na
rozpocz´cie tego procesu, aby wyjaÊni∏o
si´ wam wiele rzeczy. Ja nie mog´ was
prowadziç. To Duch Âwi´ty was prowadzi. Ja mog´ ofiarowaç moje ˚ycie, mówiàc wam jaka jest droga. Im bardziej b´dziecie otwarci w tych dniach, b´dziecie
mogli robiç wiele interwencji. Prosz´ was,
abyÊcie wszystkie problemy zostawili, bo
Pan Bóg zajmie si´ waszymi potrzebami,
a wy zajmijcie si´ Bogiem. Dzisiejszego
wieczoru oddajcie swoje ˚ycie przez Niepokalane Serce Maryi za Polsk´, a Msz´
Êwi´tà ofiarujcie w intencji narodu polskiego, abyÊcie byli dobrymi Polakami.

Serwis Rodzinny
Bàd˝cie
Êwiadkami
Bo˚ego
Mi∏osierdzia
„Godzina Mi∏osierdzia
wybi∏a dla Êwiata”
Pielgrzymka Mi∏osierdzia i Pokoju – Suwa∏ki
16-17 sierpnia 2003r. –
taki tytu∏ pojawi∏ si´ na
poczàtku sierpnia na plakatach Suwalszczyzny. Wspólnota Aposto∏ów Mi∏osierdzia Bo˚ego „Misericordia” dzia∏ajàca
przy parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Suwa∏kach w sposób czynny odpowiedzia∏a na apel Jana Paw∏a II, (wyg∏oszony podczas aktu zawierzenia Êwiata Mi∏osierdziu Bo˚emu w ∑agiewnikach), zapalajàc w swoim mieÊcie
„ognisko mi∏osierdzia”.

Wszystko zacz´∏o si´ w doÊç prozaiczny sposób – od zepsucia si´ samochodu.
Ks. Witold Pietrasiuk SAC, podczas przejazdu przez Suwa∏ki zatrzyma∏ si´ pod koÊcio∏em NSPJ, gdy˚ zepsu∏ mu si´ samochód. Po pomoc uda∏ si´ na plebani´. Po
usuni´ciu szkody rozwin´∏a si´ rozmowa
z ks. proboszczem Jerzym Zawadzkim,
który w jesieni 2002r. planowa∏ Misje parafialne i szuka∏ kaznodziei. Zaproponowa∏ to ks. Witoldowi, który propozycj´
przyjà∏. W jesieni odby∏y si´ Misje Êwi´te, w wyniku których powsta∏a WAMB
„Misericordia”. Wspólnota od razu zabra∏a si´ do szerzenia kultu mi∏osierdzia Bo˚ego poprzez wprowadzenie Godziny Mi∏osierdzia i sprowadzenia relikwii Êw.
Faustyny. Na pierwszà rocznic´ zawierzenia Êwiata Mi∏osierdziu Bo˚emu postanowiono sprowadziç i umieÊciç w oknie
wie˚y koÊcio∏a, po stronie zewn´trznej,
obraz Jezusa Mi∏osiernego, aby Pan móg∏
b∏ogos∏awiç ca∏emu miastu i okolicy we
dnie i nocy, a równie˚, aby mia∏a do niego dost´p ka˚da dusza: Przez obraz ten,
udzielaç b´d´ wiele ∏ask dla dusz, a przeto niech ma przyst´p wszelka dusza do
niego (Dz 570). Obraz wysoki na 3,5m
wykonany dzi´ki specjalnej technice
komputerowej jest podÊwietlony, dlatego
mo˚e byç widoczny w nocy. Bóg hojny
w mi∏osierdzie sprawi∏, ˚e do wn´trza koÊcio∏a zosta∏ podarowany przez Wspólnot´ Górników z Jastrz´bia Zdroju drugi obraz namalowany przez p. Leszka Ojaka.
UroczystoÊç rozpocz´∏a si´ w sobot´
wieczorem modlitewnym Czuwaniem
w parku przy koÊciele. Po powitaniu fundatorów – Górników z Jastrz´bia i wszystkich zebranych goÊci przez gospodarza ks.
kanonika J. Zawadzkiego, powód: „dlaczego w∏aÊnie pielgrzymka Mi∏osierdzia
i Pokoju” – wyjaÊnia∏ o. Witold.
Zwróci∏ on uwag´ na dwa wielkie wydarzenia z pontyfikatu Jana Paw∏a II, który jest cz∏owiekiem zawierzenia, jest papie˚em zawierzenia Maryi i Chrystusowi.
W 25-lecie pontyfikatu obchodzono
pierwszà rocznic´ zawierzenia Êwiata mi∏osierdziu Bo˚emu, w którego centrum
stoi Chrystus jako zawierzenie g∏ówne,
chocia˚ chronologicznie pó˝niejsze. Drugie zawierzenie (chocia˚ czasowo wczeÊniejsze) odby∏o si´ w dwa tygodnie po
zamachu na Jana Paw∏a II – 07.06.81w dniu Zes∏ania Ducha Âwi´tego, w 1550
rocznic´ Soboru w Efezie. Na ten dzieƒ
Ojciec Âwi´ty zaprosi∏ do Rzymu wszystkie Konferencje Biskupie KoÊcio∏a Katolickiego i Patriarchaty oraz Metropolie
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Katolickie KoÊcio∏a Wschodniego. Dzieƒ
ten by∏ szczególny, gdy˚ zbiegiem okolicznoÊci Zes∏anie Ducha Âwi´tego przypada∏o dok∏adnie w ten sam dzieƒ 7 czerwca – tak, jak w 431r. kiedy to Sobór w Efezie zatwierdzi∏ dogmat o Bo˚ym
macierzyƒstwie Maryi – Theotokos, i na
ten dzieƒ, i do bazyliki Maryjnej w Rzymie, która powsta∏a dla uczczenia Maryi
Matki Boga, Papie˚ zaprosi∏ ca∏y KoÊció∏,
aby wspólnie „urz´dowo” dokonaç Aktu
Oddania KoÊcio∏a i ca∏ej ludzkoÊci Maryi:
„Ca∏à rodzin´ ludzkà Tobie Matko zawierzamy”. Jak donios∏e mia∏o mieç to
znaczenie dla Êwiata i wiary, mo˚emy si´
przekonaç w zwiàzku z próbà niedopuszczenia do realizacji tego aktu, przez prób´
zamachu na ˚ycie Papie˚a. Zawierzenie
jednak zosta∏o dokonane, Papie˚ nieobecny fizycznie na uroczystoÊciach wyg∏osi∏
Akt ze swoich apartamentów przez Radio
Watykaƒskie. MyÊl, o uczczeniu tych
dwóch Zawierzeƒ zrodzi∏a si´ w Medziugorju. Gdzie, jak i kiedy sam Duch Âwi´ty mia∏ wskazaç i dokona∏ tego; kulminacja nast´puje tu w Suwa∏kach.
Po wprowadzeniu o. Witolda odby∏ si´
koncert Chóru „Eshaton” z Chorwacji,
który specjalnie przyby∏ w pielgrzymce
Pokoju dzi´kujàc za tegorocznà wizyt´ Ojca Âwi´tego w Chorwacji. Wielbili oni Boga pieÊnià wys∏awiajàc Jego mi∏osierdzie
i czczàc Jego Matk´ Królowà Pokoju. Wystàpi∏a równie˚ laureatka Festiwalu „Gaudium et Gloria” – Agnieszka Twardoch
i mieszkanka Suwa∏k – Monika KraÊko.
W niedziel´ o godz. 12.00 odby∏a si´
z udzia∏em zaproszonych ksi´˚y z miejscowych parafii, uroczysta, koncelebrowana Msza Êw., której przewodniczy∏ delegat ks. biskupa – wikariusz generalny
ks. Marian Salomon. W UroczystoÊci
wzi´∏o udzia∏ ca∏e Miasto poprzez swoich
przedstawicieli wszystkich stanów: duchownego, w∏adz Miasta, w∏adz paƒstwowych w osobach Senatorów, i wiernych.
Wdzi´czni Bogu za t´ UroczystoÊç cz∏onkowie Wspólnoty tak dzi´kowali:
„Panie Jezu Chryste Zbawicielu pe∏en Mi∏osierdzia uwielbiamy Ciebie, ˚e
z narodu polskiego wybra∏eÊ sekretark´
w osobie pokornej zakonnicy, dziÊ ju˚
Êwi´tej siostry Faustyny, przez którà ukaza∏eÊ Êwiatu niezg∏´bione swoje mi∏osierdzie. Dzi´kujemy Ci, za ujawnienie ratunku dla zagubionego Êwiata w postaci form
kultu Bo˚ego Mi∏osierdzia.
Podczas ubieg∏orocznej pielgrzymki do
naszej Ojczyzny, Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏
II natchniony przez Ducha Âwi´tego za-

wierzy∏ Êwiat Bo˚emu Mi∏osierdziu, przypominajàc proroctwo, ˚e z naszego narodu
wyjdzie iskra, która przygotuje Êwiat na
powtórne Twoje przyjÊcie. Có˚ jest tà
iskrà? – pyta wielu z nas. Ojciec Witold
Pietrasiuk, pallotyn z Doliny Mi∏osierdzia
przej´ty dog∏´bnie tymi s∏owami wyruszy∏
na obrze˚a Polski, szukajàc miejsc wybranych przez Ducha Âwi´tego do za∏o˚enia
ognisk, które b´dà emanowa∏y i rozszerza∏y kult Bo˚ego Mi∏osierdzia. Duch Âwi´ty
przyprowadzi∏ go do naszego miasta i zatrzyma∏ przy naszej parafii.
I oto dziÊ Mi∏osierny Jezus z wie˚y naszego koÊcio∏a b´dzie b∏ogos∏awi∏ tej suwalskiej ziemi, jej mieszkaƒcom, turystom i wszystkim pielgrzymom, którzy
kierowaç si´ b´dà ku Ostrej Bramie. Za
przygotowanie wszystkich serc do tej intronizacji Jezusa Mi∏osiernego dziÊ, Tobie
ojcze Witoldzie dzi´kujemy. Niechaj Ci
Bóg wynagrodzi trud i to ws∏uchiwanie
si´ w natchnienia Ducha Âwi´tego. I Tobie kochany nasz ksi´˚e proboszczu Jerzy
Zawadzki ca∏ujemy kap∏aƒskie d∏onie.
Gdyby nie Twoje wielkie serce, otwarte
dla ka˚dej Bo˚ej inicjatywy, nie bylibyÊmy zjednoczeni przed Cudownym wizerunkiem Mi∏osiernego Zbawiciela. Niechaj On sam b´dzie Twojà nagrodà. JesteÊmy szcz´Êliwi, trudno nam wyraziç to
s∏owami. Niechaj nasze r´ce b´dà pe∏ne
dobrych uczynków, a usta pe∏ne s∏ów modlitwy i uwielbienia Bo˚ego Mi∏osierdzia.
B´dziemy prosiç w codziennej pokornej
modlitwie o Mi∏osierdzie Bo˚e dla nas
i ca∏ego Êwiata.
Jezu, Tobie zawierzamy ca∏y Êwiat.
B∏ogos∏aw nam, abyÊmy jako Twoi
czciciele nigdy Êwiadomie nie zranili
Twojego Mi∏osiernego Serca. Spraw,
aby nasze miasto sta∏o si´ pe∏ne mi∏oÊci
i mi∏osierdzia, a Ty b∏ogos∏aw wszystkim, którzy b´dà wpatrywaç si´ w Twój
Êwi´ty wizerunek.
Mi∏osierny Jezu, dziÊ w I rocznic´
zawierzenia Êwiata Mi∏osierdziu Bo˚emu, b∏ogos∏aw Ojcu Âwi´temu Janowi
Paw∏owi II. Umacniaj jego si∏y, oÊwiecaj jego umys∏ i spraw, by Êwiat odpowiadajàc na jego wezwanie, odrzuci∏
cywilizacj´ Êmierci.
Mi∏osierny Jezu powierzamy Ci Episkopat, Biskupów, Kap∏anów i osoby konsekrowane. Umacniaj ich w mi∏oÊci do
siebie i pos∏uszeƒstwie Ojcu Âwi´temu.
Mi∏osierny Jezu, przyprowadzi∏eÊ na
dzisiejszà uroczystoÊç naszych Braci
i Siostry z Chorwacji, kraju, który tak wiele wycierpia∏ w ostatniej wojnie. B∏ogo-

s∏aw wszystkim zranionym w tej wojnie,
ulecz rany, daj ∏ask´ wzajemnego przebaczenia, nape∏nij ich serca pokojem.
Mi∏osierny Jezu, b∏ogos∏aw wszystkim, którzy przyczynili si´ do zaistnienia
dzisiejszej uroczystoÊci, a szczególnie kap∏anom, fundatorom obrazów, wykonawcom oraz wszystkim uczestniczàcym i pomagajàcym w oprawie tej UroczystoÊci.
Mi∏osierny Jezu, powierzamy Tobie
w∏adze naszego miasta i wszystkich
mieszkaƒców. Spraw, abyÊmy od dziÊ stali si´ bardziej mi∏osierni wobec bli˝nich.
Mi∏osierny Jezu, oddajemy Tobie nasze rodziny, dzieci i m∏odzie˚. Spraw,
abyÊmy zawsze Ciebie stawiali na pierwszym miejscu”. Amen
P. S – Jak widzimy w bie˚àcym numerze, du˚o mówi si´ o ofiarowaniu si´ Matce Bo˚ej (or´dzie dla Mirjany z 02.10.03),
dlatego w nast´pnym przytoczymy Akt Zawierzenia i okolicznoÊci mu towarzyszàce
z 1981r. – Redakcja

Nie b´dziesz mia∏ bogów
W dzisiejszym Êwiecie narastajàca fala
okultyzmu sprawia, ˚e nawet osoby wierzàce niefrasobliwie traktujà takie praktyki jak wró˚biarstwo, spirytyzm, korzystanie z us∏ug uzdrowicieli, noszenie talizmanów czy amuletów, itp. Tymczasem
nale˚a∏oby traktowaç te sprawy z najwi´kszà powagà, jako ˚e stanowià one
powa˚ne zagro˚enie natury duchowej.
Lekcewa˚enie tego wynika bardzo cz´sto
z nieuznawania dzia∏ania a nawet istnienia
osobowego z∏a – czyli szatana, albo wià˚e
si´ ze zwyk∏à niewiedzà i nieznajomoÊcià
nauki KoÊcio∏a. Ogólnie panujàce pomieszanie poj´ç b´dàce pok∏osem ideologii
New Age prowadzi z kolei do braku rozeznania. Poniewa˚ sà to sprawy najwy˚szej
wagi i dotyczà bezpoÊrednio ka˚dego
z nas postanowiliÊmy poruszyç te zagadnienia na ∏amach „Echa”. Zacznijmy od
noszenia magicznych przedmiotów,
ró˚nego rodzaju amuletów i talizmanów,
majàcych uchroniç nas przed z∏em czy
chorobà, albo zapewniç powodzenie
i zdrowie. Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego mówi wyra˝nie: „Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dà˚y si´
do pozyskania tajemnych si∏, by pos∏ugiwaç si´ nimi i osiàgaç nadnaturalnà w∏adz´ nad bli˝nim – nawet w celu zapewnienia mu zdrowia – sà w powa˚nej sprzecznoÊci z cnotà religijnoÊci. Jest równie˚ naganne noszenie amuletów”. (2117). Tymczasem... popatrzmy na dziwnà „bi˚ute-
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ri´”, noszonà przez m∏odzie˚ i wiele osób
doros∏ych: w najlepszym wypadku – wisiorki w postaci znaków zodiaku albo japoƒskie „monety szcz´Êcia” na szyi,
„bransoletki energetyczne” na przegubach d∏oni, „pierÊcieƒ atlantów” na palcu, itd., itp. To wszystko nierzadko noszone jest razem z krzy˚ykiem albo szkaplerzem czy Cudownym Medalikiem Matki
Bo˚ej. W∏aÊciwie trudno si´ temu dziwiç,
poniewa˚ ró˚nego rodzaju „talizmany na
lato” czy wahade∏ka za∏àczane sà jako
prezenty do kolorowych czasopism kobiecych i m∏odzie˚owych. I jak tu nie skorzystaç z okazji, skoro za taki sam amulet
p∏aci si´ w sklepie 30 czy 50 z∏ – a nawet
wi´cej? Talizman i amulet – to w zasadzie poj´cia u˚ywane zamiennie, chocia˚
istnieje mi´dzy nimi pewna drobna ró˚nica. Talizman rzekomo przynosi szcz´Êcie
i dzia∏a obronnie, amulet natomiast ma jedynie chroniç przed z∏ymi mocami. Noszenie tego typu przedmiotów jest przejawem fetyszyzmu, przejawem wiary w jakàÊ nadzwyczajnà moc przedmiotu.
A to jest forma magii. MyÊlenie magiczne
sprawia, ˚e mo˚na traktowaç na sposób
magiczny nawet przedmioty Êwi´te – nawet medalik czy ró˚aniec. Nale˚y pami´taç, ˚e najwa˚niejsza jest wiara, zaufanie Bogu – a nie fakt posiadania czy noszenia przy sobie okreÊlonego przedmiotu. Pokorne przyj´cie woli Bo˚ej – nawet
jeÊli wià˚e si´ to z cierpieniem – a nie sukces czy zdrowie za wszelkà cen´, gwarantowane noszeniem „pierÊcienia atlantów” na palcu serdecznym czy na kciuku.
Nie zapominajmy, ˚e talizmany i amulety
sà symbolami religijnymi – tyle ˚e symbolami religii pogaƒskich. Noszenie takich przedmiotów i wiara w ich moc jest
ba∏wochwalstwem, czyli grzechem
przeciwko pierwszemu przykazaniu.
Ma∏o kto zdaje sobie spraw´ z powagi grzechu ba∏wochwalstwa. Z∏o grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu
jest jakby ukryte. „Co w tym z∏ego, ˚e nosz´ taki wisiorek czy pierÊcieƒ? Nic z∏ego
nikomu nie robi´”. Cz´sto nie widzimy
w tym nic z∏ego. Nie jest to dla nas tak
oczywiste jak z∏o, którego zakazuje piàte,
szóste, czy siódme przykazanie. Jednak
pami´tajmy, ˚e Pismo Âwi´te mówi, ˚e
ka˚dy, kto dopuszcza si´ grzechu ba∏wochwalstwa jest „obrzydliwy w oczach Pana” (Pwt 17,12).
Mogà pojawiç si´ pytania: skàd mam
wiedzieç, czy ten przedmiot, który nosz´
jest amuletem? A jeÊli ktoÊ wcale nie wierzy w moc tego przedmiotu, lecz nosi go

po prostu jako ozdob´, tylko dlatego, ˚e
jest ∏adny i mu si´ podoba? Po pierwsze –
wystarczy otworzyç którekolwiek z czasopism ezoterycznych, albo jakikolwiek katalog amuletów, talizmanów, ∏apaczy
snów, odpromienników, itp. JeÊli znajdziecie tam ów przedmiot – mo˚ecie go
spokojnie zaliczyç do kategorii przedmiotów magicznych. Po drugie – nie mo˚na
tych przedmiotów traktowaç jak zwyk∏e
ozdoby. Trzeba pami´taç, ˚e sà to symbole religijne. Ka˚dy z nich wyrasta z okreÊlonej religii i tradycji i nie jest przedmiotem neutralnym. Pentagram satanistyczny
nie jest przedmiotem neutralnym, bez
wzgl´du na to, czy ktoÊ go zak∏ada, bo jest
praktykujàcym satanistà i chce pokazaç
swe przekonania, czy tylko „dla urody”.
Nie jest to przedmiot neutralny, lecz okreÊlony symbol, który przywo∏uje konkretnà
rzeczywistoÊç duchowà – i to bez wzgl´du
na to, czy ktoÊ w to wierzy czy nie. To samo mo˚na powiedzieç o wielu egzotycznych wisiorkach czy pierÊcieniach które
ludzie cz´sto lekkomyÊlnie noszà na sobie
nie wiedzàc nawet jakie jest ich pochodzenie i co one w∏aÊciwie oznaczajà.
We˝my pierwszy z brzegu przyk∏ad,
tak bardzo popularny ostatnimi czasy
pierÊcieƒ atlantów, który jakoby zapewnia posiadaczowi pierÊcienia niewyt∏umaczalnà nietykalnoÊç, chroniàc go przed
ka˚dà niewidzialnà agresjà czy chorobà,
w zale˚noÊci od tego, na którym palcu jest
noszony. Dzieje si´ tak rzekomo, dzi´ki
bli˚ej nie okreÊlonej i tajemniczej „energii kszta∏tu” promieniujàcej ze ÊciÊle
okreÊlonego rysunku figur geometrycznych wyrytych na pierÊcieniu. PierÊcieƒ
ze znakiem Atlantów – czyli mieszkaƒców legendarnej Atlantydy (NB, nie wiadomo czy ona kiedykolwiek istnia∏a) prezentowany jest niejednokrotnie jako
„wspania∏y dar przekazywany ludzkoÊci
przez wy˚ej rozwini´tà cywilizacj´”.
O pochodzeniu tego pierÊcienia wiadomo
jedynie, ˚e oko∏o roku 1860 francuski
egiptolog, markiz d’Agrain, odnalaz∏
w Dolinie Królów w Egipcie pierÊcieƒ
z geometrycznym wzorem, nietypowym
dla kultury egipskiej. Pojawi∏y si´ domys∏y, ˚e jest on tworem legendarnej cywilizacji atlantydzkiej, której reprezentanci po
zatopieniu Atlantydy mieli dotrzeç do
Egiptu. Dlatego zacz´to go nazywaç pierÊcieniem Atlantów.
Oto przyk∏ad „terapeutycznych w∏aÊciwoÊci” pierÊcienia noszonego na ma∏ym
palcu: „Ma∏y palec ∏àczy si´ z Merkurym.
Na∏o˚enie na niego pierÊcienia pobudza

logiczne myÊlenie, zdolnoÊç do refleksji,
spostrzegawczoÊç, poprawia zdolnoÊç zapami´tywania, usprawnia intelekt, u∏atwia
nawiàzywanie kontaktów, a tak˚e wspomaga energi´ seksualnà cz∏owieka. PierÊcieƒ Atlantów powinni zak∏adaç na ma∏y
palec zw∏aszcza nauczyciele, dziennikarze i handlowcy. Noszenie go na tym palcu pomaga w przypadku: bólu z´bów,
nie˚ytu nosa, zapalenia spojówek, chorób
goràczkowych, ostrego bólu g∏owy, karku
i potylicy, dzwonienia czy szumu
w uszach, padaczki, chorób wàtroby i woreczka ˚ó∏ciowego, os∏abienia wzroku,
zapalenia dziàse∏, kaszlu, tików i przykurczy mi´Êni twarzy, bólu ucha i os∏abienia
s∏uchu. Uwa˚a si´, ˚e za∏o˚enie pierÊcienia na ma∏y palec ma dzia∏anie relaksujàce, odm∏adzajàce i odchudzajàce”.
Rzecz jasna, na innym palcu powinni
go nosiç policjanci, a jeszcze na innym
bankierzy. Zadziwiajàcy jest fakt, ˚e wielu ludzi bierze to na powa˚nie i faktycznie stosuje si´ do tego typu zaleceƒ i nosi
pierÊcieƒ atlantów na odpowiednim palcu,
w zale˚noÊci od wykonywanego zawodu,
czy od rodzaju dolegliwoÊci, na które cierpià! Z publikacji na temat nadzwyczajnych w∏aÊciwoÊci pierÊcienia mo˚emy
dowiedzieç si´, ˚e „skutecznoÊç jego nie
pochodzi ani z materia∏u, z którego jest
wykonany, ani z jakiegokolwiek ∏adunku,
magnetycznego czy psychicznego, religijnego czy magicznego; nie jest on ani
uosobionà pi´cioramiennà gwiazdà, ani
namagnesowanym talizmanem, ani poÊwi´conym medalionem, ani sakramentem, ani fetyszem”. Niemniej jednak
szcz´Êliwy spadkobierca znalazcy pierÊcienia, markiza d’Agrain, Arnold de Belizal by∏ innego zdania. Nie waha∏ si´
twierdziç, i˚ „PierÊcieƒ chroni przed niebezpieczeƒstwami i uodparnia na wp∏ywy
i uroki wszelkiego typu (czy sà one spowodowane przyczynami geofizycznymi, zak∏óceniami atmosfery wibracyjnej, czy nawet jakàÊ klàtwà, czarami, urokiem, magicznà agresjà...)”.
Wobec tego czym wi´c jest pierÊcieƒ
atlantów, jeÊli nie amuletem? Arnold de
Belizal twierdzi∏ ponadto, ˚e: „pierÊcieƒ
pozwala osobie b´dàcej w jego posiadaniu na niezbadane kontakty z rzeczywistoÊcià, odnoÊnie której, jak do tej pory, jedynie zjawiska metafizyczne dostarcza∏y
nam nielicznych informacji. (...) PierÊcieƒ, którego w∏aÊciwoÊci przestudiowa∏em z takim zainteresowaniem, wydaje mi
si´ najpot´˚niejszà znanà podporà telepatii”. Innymi s∏owy – rozwija zdolnoÊci
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medialne i pozwala wejÊç w kontakt ze
Êwiatem duchów. Zwolennicy pierÊcienia atlantów powo∏ujà si´ na bli˚ej nieokreÊlone „bioenergie” i „energi´ kszta∏tu”. Niektóre publikacje nazywajà go
„najskuteczniejszym amuletem” lub „talizmanem”, inne nie mówià tego wprost
i nazywajà go eufemistycznie „energetyzatorem”. Nie wiadomo w∏aÊciwie czym
on jest. Towarzyszy mu niezmiennie aura
tajemniczoÊci, charakterystyczna dla
wszelkich przejawów okultyzmu. Ró˚nego rodzaju badania specjalistów od para-nauk czy pseudo-nauk stwierdzajà jedynie, ˚e jest w tym pierÊcieniu coÊ tajemniczego, co dzia∏a – ale nie wiadomo w∏aÊciwie jakà mocà i w jaki sposób. Gdyby
ktoÊ sàdzi∏, ˚e pierÊcieƒ atlantów jedynie
dobroczynnie wp∏ywa na zdrowie i nie ma
nic wspólnego z okultyzmem, niech zajrzy do pism ezoterycznych. Znajdzie tam
zapewnienia, ˚e znak atlantów mo˚e s∏u˚yç „równie˚ do pobudzania zdolnoÊci jasnowidzenia i telepatii oraz jako rodzaj
energetycznej tarczy ochronnej”.
O skutkach noszenia pierÊcienia atlantów Êwiadczy jeden z polskich ksi´˚y egzorcystów: utrata pracy przez m∏odà kobiet´, rozbicie ma∏˚eƒstwa, wypadek drogowy, wielkie niepowodzenia w firmie
budowlanej, dok∏adnie w miesiàc po za∏o˚eniu tego talizmanu przez jej w∏aÊciciela.
Wszyscy wierzymy w czyÊciec i modlimy si´ za zmar∏ych. W zwiàzku ze zbli˚ajàcym si´ Dniem Zadusznym warto
przypomnieç genez´ chrzeÊcijaƒskiej nauki o czyÊçcu i modlitwie w intencji zmar∏ych, wià˚àcej si´ niejako w∏aÊnie z grzechem noszenia amuletów. W Drugiej
Ksi´dze Machabejskiej (2 Mch 12, 38-45)
jest opis wydarzenia, kiedy przy poleg∏ych
wojownikach ˚ydowskich znaleziono pogaƒskie talizmany. „Pod chitonem u ka˚dego ze zmar∏ych znale˝li przedmioty poÊwi´cone bóstwom (...) Dla wszystkich
sta∏o si´ jasne, ˚e to oni i ˚e z tej w∏aÊnie
przyczyny zgin´li.(...) Potem oddali si´
modlitwie i b∏agali, aby pope∏niony grzech
zosta∏ ca∏kowicie wymazany. M´˚ny Juda
upomnia∏ lud, aby strzegli samych siebie
i byli bez grzechu majàc przed oczyma to,
co si´ sta∏o na skutek grzechu tych, którzy
zgin´li (...) Z∏o˚ono ofiar´ przeb∏agalnà za
zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu”. Jaki grzech pope∏nili ci wojownicy? Nosili przedmioty poÊwi´cone pogaƒskim bóstwom, podczas gdy Bóg tego zabrania w pierwszym przykazaniu: „Nie
b´dziesz mia∏ bogów cudzych przede
Mnà”. Ten zakaz obowiàzuje tak˚e i dziÊ.

PowinniÊmy byç konsekwentni w wierze
i nie nosiç pogaƒskich amuletów. A jeÊli
ktoÊ nosi∏ taki przedmiot nie wiedzàc, ˚e
jest w tym coÊ z∏ego – powinien wyznaç
grzech i pozbyç si´ tego przedmiotu. Pomijajàc nawet niebezpieczeƒstwo otwarcia
si´ na ingerencje Êwiata duchowego, zastanówmy si´ jakie skutki przynosi uciekanie si´ do tego rodzaju „ochraniarzy”.
Widaç to po osobach, które noszà ró˚nego
rodzaju „amulety” (np. pierÊcieƒ atlantów), ˚e po pewnym czasie czujà si´ wr´cz
od nich uzale˚nione! Nawet przy chwilowym braku tego przedmiotu, czujà si´ nieswojo, albo wr´cz wpadajà w panik´!
(„skoro nie wzià∏em mojego amuletu, to
nic mnie nie chroni, a skoro nic mnie nie
chroni, to na pewno spotka mnie coÊ z∏ego” – albo: „zachorowa∏em, bo nie nosi∏em pierÊcienia”). A przecie˚ „do wolnoÊci wyzwoli∏ nas Chrystus”. Skoro jesteÊmy dzieçmi Bo˚ymi i mamy sakramentalia: poÊwiecony krzy˚, obraz, ró˚aniec,
szkaplerz, Cudowny Medalik Matki Bo˚ej, wod´ i sól Êwi´conà – to, po co, nam
symbole pogaƒskiego pochodzenia?, które
dzia∏ajà – i owszem – tyle, ˚e mocà Ksi´cia ciemnoÊci!
Wanda

Echo – Archiwum
MEDZIUGORJE 7
Âwi´to Ofiarowania Paƒskiego,
06.01.1985 r.
V. Fossamana 23, S. Giorgio (MN)
T. (0376) 340. 418
„Odmierzà wam bowiem takà miarà, jakà wy mierzycie. Miar´ dobrà, nat∏oczonà, utrz´sionà i op∏ywajàcà wsypià w zanadrze wasze” (∑k 6,38).
Do braci i sióstr, którzy podà˚ajàc drogà wskazanà przez Matk´ Bo˚à, pragnà
uczestniczyç w ∏asce tego Êwi´tego ludu,
który Jà przyjà∏.
Na có˚ nam bowiem s∏uchaç o Medziugorju i interesowaç si´ zachodzàcymi tam
zdarzeniami, jeÊli nie pójdziemy za jego
or´dziem? Spocznie na nas wi´ksza odpowiedzialnoÊç, ale nie otrzymamy Bo˚ego
daru. Tak˚e rozpowszechniane przez nas
or´dzia dla parafii nale˚y rozumieç
w szerszym kontekÊcie drogi, majà nas
one na niej podtrzymywaç, nie mogà byç
wi´c jedynie przedmiotem pustej ciekawoÊci czy zwyk∏à informacjà. Podobnie
odczuwajà ci, którzy przybywajà tutaj

z pielgrzymkà. Dlatego powinniÊmy ze
szczerym pos∏uszeƒstwem wype∏niaç or´dzia: modliç si´, poÊciç, pojednaç si´ w taki sposób, jak pragnie tego Matka Bo˚a,
by mieç udzia∏ w b∏ogos∏awieƒstwach
p∏ynàcych od Maryi i wspó∏pracowaç
przy Jej planie zbawienia. „Jedyne, co powinni uczyniç pielgrzymi, to utworzyç
grupy modlitewne” – mówi o. Slavko.
W∏adza Maryi nad nami powinna trwaç
nieprzerwanie, by zniweczyç dzie∏o szatana w ostatnich czasach. Zawsze jest dobry
CZAS NA MODLITW¢.
Teraz zaÊ chc´ podzieliç si´ z wami choç
cz´Êcià tego niezmiernego szcz´Êcia, jakiego doÊwiadczy∏em podczas ostatnich moich odwiedzin w Medziugorju. Ca∏kowity
niemal brak pielgrzymów zagranicznych,
pozwoli∏ mi z bliska przyjrzeç si´ miejscowej wspólnocie i podziwiaç jej rozwój.
W zawsze zimnym koÊciele, choç na zewnàtrz jest ciep∏o, ka˚dego wieczoru od
400 do 500 osób, w parafii liczàcej oko∏o
3000 mieszkaƒców, odmawia wszystkie
trzy Tajemnice Ró˚aƒcowe, uczestniczy
w modlitwie widzàcych i we Mszy Êw.:
ka˚dego wieczoru jest tak, jak u nas na
Wielkanoc! JeÊli zaÊ nie w koÊciele, to
w domu odmawia si´ ca∏y Ró˚aniec. Kto
goÊci∏ w domu Jeleny, ten widzia∏, jak ca∏a
rodzina, od dziadków z wszystkimi dzieçmi, od godz. 6, przez 35 minut modli si´
przed krzy˚em; pó˝niej Jelena modli si´
jeszcze sama przez nast´pne pó∏torej godziny: w sumie modli si´ 9 godzin dziennie. W rodzinie, u której mieszka∏em, dwa
dni w tygodniu obowiàzuje post o chlebie
i wodzie (najwy˚ej troch´ ziemniaków we
Êrod´), a przed posi∏kami wszyscy razem
odmawiajà Ojcze Nasz i Chwa∏a Ojcu.
By∏a tam równie˚ grupa modlitewna,
wszyscy m∏odzi ludzie ko∏o dwudziestki,
przebywajàca tu z czterodniowà pielgrzymkà. Patrzeç na ich modlitw´, widzieç ich twarze, kiedy wychodzili z koÊcio∏a, by∏o jak oddychaç powietrzem raju: pogoda i spokój, prostota zachowania,
które przykuwa∏y uwag´, tak bowiem wydawa∏y si´ ró˚ne od naszego. Widzia∏em,
jak jeden z nich przez godzin´ kl´cza∏ na
posadzce przed krzy˚em i wzdycha∏: „Panie, ulituj si´”. Ze stu innych m∏odych ludzi przyjecha∏o te˚ z pielgrzymkami w zesz∏ym tygodniu, korzystajàc z ferii szkolnych, jakie trwajà tu od Bo˚ego Narodzenia do koƒca stycznia.
Pó˝niej przybycie arcybiskupa Splitu
Franiçia, któremu towarzyszy∏o kilku
rzymskich kap∏anów oraz o. Rastrelli, jezuita. Zjawiwszy si´ w koÊciele akurat
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w po∏udnie, wezwa∏ nas do odmówienia
7 x ZdrowaÊ Maryjo, które zakoƒczy∏ s∏owami: „Nasza Pani z Medziugorja, módl
si´ za nami!”. Wezwanie to ma wyjàtkowy
wyd˝wi´k w ustach przewodniczàcego
Komisji Nauki Wiary w ∏onie Episkopatu.
Po wspólnym obiedzie w ma∏ej, niedawno
wybudowanej restauracji, odwiedziliÊmy
wraz z nim domy widzàcych, przy czym
by∏ on naszym t∏umaczem w rozmowach
z nimi. Sp´dzi∏ z nami pó∏tora dnia, ujmujàcy, prosty, pokorny, ˚artobliwy, cz∏owiek pokoju. Wraz z nami by∏ obecny podczas wieczornych objawieƒ i, jak mówi∏a
Vicka, Matka Bo˚a utkwi∏a uÊmiechni´ty
wzrok najpierw w biskupie, a potem kolejno w nas wszystkich kap∏anach. Potem odprawi∏ Msz´ Êw., w koÊciele wszyscy,
a zw∏aszcza dziewcz´ta, znajdujàce si´ blisko organów, nie posiada∏y si´ z radoÊci!
Nadesz∏y dni ∏aski, wyjaÊnia∏y nam, które
zawdzi´czamy pielgrzymkom i modlitwie:
Matka Bo˚a objawia∏a si´ codziennie
przez pi´ç minut, a nie jak zazwyczaj,
przez jednà minut´.
Biskup nie ukrywa zdumienia z powodu licznych darów, jakie sp∏yn´∏y z nieba
na t´ wspólnot´, a tak˚e niezrozumienia
tych, którzy powinni si´ z nich cieszyç.
Dzieƒ wczeÊniej uda∏o si´ nam spotkaç
z o. Tomislavem w Vitinie. Przez prawie
dwie godziny osza∏amia∏ nas g∏´bià i bezstronnoÊcià swojego spojrzenia, pozostaje
zawsze prawdziwym t∏umaczem tego, co
si´ tu dzieje. Mam nadziej´, ˚e wkrótce
przeÊl´ wam nagranie.
W Êrod´ wieczorem, 23 stycznia, wejÊcie na gór´ krzy˚a wraz z Ivanem i jego
grupà, powolnym krokiem. D∏uga modlitwa na ska∏ach, westchnienia, j´ki. Potem
niespodziewanie znany w∏osko-amerykaƒski sopran z Ohio Êpiewa w ciszy nocnej „Ave Maryja” – Schuberta. Ivan widzi
Maryj´ w otoczeniu pi´ciu anio∏ów,
szcz´Êliwà i uradowanà: po raz kolejny
powtarza, by modliç si´ za wszystkich,
którzy pozostajà w mocy diab∏a. „Walka
z mocà diab∏a, który stara si´ zniszczyç
Bo˚e plany”- jest dla Vicki g∏ównà treÊcià
ostatnich or´dzi; Jelena k∏adzie nacisk na
nieustannà modlitw´, aby „Duch Âwi´ty
wyla∏ si´ na KoÊció∏, gdy˚ bez tego Êwiat
nie mo˚e si´ nawróciç”.
(cdn)

Kàcik wydawniczy
Oferta Wydawnicza

Zbli˚a si´ grudzieƒ, miesiàc obdarowywania si´
prezentami. A mo˚e warto obdarowaç kogoÊ pre-

zentem mówiàcym o Ziemi B∏ogos∏awionej?
Przedstawiamy ofert´ wydawniczà naszej Redakcji. Pami´taj: „nie ˚a∏uj funduszy na rozwój w∏asnej
i bli˝niego duszy”.
Ksià˚ki
Or´dzia Matki Bo˚ej – 8.50 z∏
Modlitewnik „Módlcie si´.....” – 3.50 z∏
Z Maryjà na ojczystych drogach Jezusa – rozwa˚ania ró˚aƒcowe – 8.00z∏
x. Pietro Zorza – „Drogie dzieci, dzi´kuj´ ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” – 22.00 z∏
x. Pietro Zorza – Dodatek do I wydania „Drogie
dzieci,......” – 3.00 z∏
o. Ljudevit Rupciç ofm – „Prawda o Medziugorju”
– 7.00 z∏
o. Slavko Barbariç ofm – „Per∏y o zranionym
sercu” – 12.00 z∏
o. Slavko Barbariç ofm – Droga Krzy˚owa
– 10.00 z∏
o. Slavko Barbariç ofm – Rekolecje „Post i modlitwa” – 10.00 z∏
o. Jozo Zovko – Nowenna do M´czenników z Szirokiego Brijegu – 5.00 z∏
„Listy do Boga Ojca” – refleksje z rekolekcji
z o. Jozo Zovko – 6.50 z∏
o. Andrea D’Ascanio – „UÊmiech ojca Pio”
– 5.50 z∏
o. Andrea D’Ascanio – „Ojciec mówi do Swoich
dzieci” – 3.50 z∏
o. Livio Fanzaga – „Vicka mówi do m∏odych i do
rodzin” – 20.00 z∏
o. Livio Fanzaga – „Dlaczego wierz´ Medziugorju
– 17.00 z∏
o. Ljudevit Rupciç ofm – „Brama Niebieska poczàtek lepszego Êwiata” – 17.00 z∏
Wayne Weible – „Misja” – 20.00 z∏
Wayne Weible – „Misja” cz. II – 14.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti – Maryja,
Jutrzenka III tysiàclecia – Dar Medziugorja
– 21.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti – Maryja,
Jutrzenka III tysiàclecia – 22 lata Medziugorja
– 21.00 z∏
Kasety Audio: 60 min. wszystkie t∏umaczone
na j´zyk polski: – po 5.00 z∏
1. o. Jozo Zovko – „Przes∏anie Medziugorja”
2. o. Slavko Barbariç i Vicka – „Âwiadectwo dla
pielgrzymów”
3. o. Slavko Barbariç – pierwsza homilia w Polsce,
Kraków 98
4. Wayne Weible – „Byç Êwiadkiem Medziugorja”
5. Âwiadectwa by∏ych narkomanów – Wspólnota
Wieczernik – „Nowe narodzenie”
6. Wspólnota B∏ogos∏awieƒstw – „˙yç or´dziami”
7. Maria i Ivan – Âwiadectwo dla pielgrzymów
8. Medziugorskie pieÊni wieczorne i adoracyjne
9. Medziugorskie pieÊni rekolekcyjne i festiwalowe
10. Mirjana i Jakov – Âwiadectwo dla pielgrzymów
11. Droga Krzy˚owa – o. Slavko Barbariç
12. Modlitwa Ró˚aƒcowa na Gór´ Podbrdo
– o. Slavko Barbariç
13. Ks. Pietro Zorza – wizyta w Polsce
Komplet I: Rekolecje „Post i modlitwa” – prowadzi
o. Slavko Barbariç (7 kaset) – 35.00 z∏
Komplet II: Rekolekcje Kap∏aƒskie „Rozeznawanie Duchów” (12 kaset) – 60.00 z∏ prowadzà:
o. Slavko, o. Jozo, o. Jorg, o. Cosimo
Komplet III: Rekolekcje „W sercu Gospy”
s. Emmanuel Maillard (5 kaset po 90min) – 27.50 z∏
Kasety Video:
Medziugorje u progu III tysiàclecia – 60 min.
t∏umaczenie na j´zyk polski – 20.00 z∏

Obrazki:
Plakaty MB z Tihaljiny (30x50cm) – 2.50 z∏
Zestawy obrazków z modlitwami podyktowanymi
przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 1 z∏
Obrazki z modlitwami podyktowanymi przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 0.10 z∏
Pocztówki z Medziugorja – 0.50 z∏
Obrazki z modlitwà i koronkà medziugorskà: drewniane – 1.90 i 2.20 z∏, opalowe – 2.30 z∏
Margaretki (kpl. 8 szt.) – 3.50 z∏
Do podanych cen nale˚y doliczyç op∏at´ pocztowà
za wysy∏k´. Wysy∏ka za pobraniem.

Od Redakcji
21 listopada w 19 Rocznic´ powstania
„Echa” i 25 listopada 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 w oparciu o or´dzia Królowej
Pokoju odb´dà si´ od 4-7 grudnia 2003r.
w Czerwiƒsku n. Wis∏à, ul. Klasztorna 23,
xx. Salezjanie, tel. 024/2315035 w. 54,
0507/083555.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko w 2004r. Osoby
zainteresowane prosimy o nadsy∏anie do Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu
wys∏ania informacji.
Uwaga! W zwiàzku z zamieszczeniem aktualnego wykazu OÊrodków Modlitwy w intencjach Królowej Pokoju prosimy wszystkich
o zg∏oszenie lub potwierdzenie nabo˚eƒstw.
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.
Serdeczne Bóg zap∏aç za przes∏ane ofiary
i modlitw´ w naszej intencji.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub zadzwoniç do Redakcji.

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