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Or´dzie
25 grudnia 2003r.
„Drogie dzieci!
Równie˚
dziÊ
b∏ogos∏awi´ was
wszystkich z moim
Synem Jezusem na
r´ku i przynosz´ Go
wam jako Króla
Pokoju, by obdarzy∏ was swoim pokojem. Jestem z wami i kocham was
moje drogie dzieci.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Król Pokoju
Z wysoka Wschodzàcy nas nawiedzi, by zajaÊnieç tym, co w mroku i cieniu Êmierci
mieszkajà, aby nasze kroki zwróciç na drog´
pokoju (∑k 1, 78-79), prorokuje Zachariasz
w hymnie Benedictus. Droga ta, podejmowana od 2000 lat, jest bardzo d∏uga, a zarazem
krótka jak ludzkie ˚ycie. Jest to droga trudna
i ci´˚ka, ale zapoczàtkowa∏ jà Syn Bo˚y
i w Bogu tak˚e znajduje si´ jej kres. Ile Êwiat∏a sp∏yn´∏o na Êwiat wraz z przyjÊciem Jezusa! JeÊli zaÊ ciemnoÊci nadal cià˚à nad
Êwiatem, nie l´kaj si´, us∏uchaj wezwania Proroka skierowanego do Jerozolimy: Powstaƒ!
Âwieç! Bo przysz∏o twe Êwiat∏o i chwa∏a Jahwe rozb∏yska nad tobà (Iz 60, 1). ˙adnych
obaw, ˚adnych wàtpliwoÊci: los Êwiata jest
w r´kach Boga; ∏uk, miecz i wojn´ wyniszcz´
(Oz 2, 20), rana zadana naturze przez pierwszy
grzech zasklepi si´, wilk zamieszka wraz z barankiem (Iz 11, 6).
Powstaƒ wi´c, oblecz si´ w Êwiat∏oÊç prawdziwà, która oÊwieca ka˚dego cz∏owieka (J 1,
9). Niewa˚ne, czy jesteÊ w pe∏ni si∏, czy cierpiàcy i unieruchomiony w ∏ó˚ku; niewa˚ne,
czy jesteÊ pobo˚ny i religijny, czy zbuntowany i pogrà˚ony w grzechu; przyjmij Jego
Êwiat∏o, otwórz si´ na Jego mi∏oÊç, a chwa∏a
Pana rozb∏yÊnie w tobie i nad tobà. Nie l´kaj
si´, Bóg jest z tobà; od nocy Bo˚ego Narodzenia jest On na wieki obecny w cz∏owieku (jak
niedawno przypomnia∏ o tym Ojciec Âwi´ty).
Przyjmij Go do siebie; przyjmij Go, by ofiarowaç Go twym bliskim, ca∏emu Êwiatu. Króle-
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...i oddajmy si´ ca∏kowicie
stwo przechodzi przez ciebie, potrzebuje twojej wiary, twojej gotowoÊci, twojego fiat wypowiedzianego Ojcu, na wzór Jezusa (Hbr 10,
7-9; Mk 14, 36), na wzór Maryi (∑k 1, 38).
Przyjmij Jezusa, a droga pokoju b´dzie krótka
dla ciebie i mniej d∏uga dla ludzkoÊci. On jest
Bogiem Dzieciàtkiem, które Maryja przynosi
ci w darze: dzisiaj b∏ogos∏awi´ was wszystkich z moim Synem Jezusem w ramionach
i przynosz´ wam Tego, który jest Królem
Pokoju, aby obdarzy∏ was pokojem. Pokój,
którego Êwiat szuka, ale którego nie zna i nie
potrafi sam zaprowadziç, jest tutaj, w zasi´gu
wszystkich; jest w Dzieciàtku, które Maryja
trzyma w ramionach i jeszcze raz ofiarowuje
za nas. Ono jest naszym pokojem. Nie trzeba
byç pot´˚nym, by go otrzymaç; przeciwnie,
∏atwiej jest, by poznali go i przyj´li ci, co pozbawieni sà w∏adzy w Êwiecie, ˚yjàcy na
obrze˚ach spo∏eczeƒstwa, jak kiedyÊ pasterze.
Konieczna jest jedynie dobra wola, czyli wola otwarta na Jego Wol´, skierowana ku Niemu (∑k 2, 14).
Nie mo˚na przyjàç pokoju nie przyjmujàc Jezusa. Dlatego pokój dzisiaj jeszcze
jest tak trudny do osiàgni´cia i tak nietrwa∏y.
Potrzebna jest odwaga w dokonywaniu zdecydowanych wyborów, ze ÊwiadomoÊcià, ˚e
pokój, który On nam daje, to nie poszukiwane przez nas pokojowe wspó∏˚ycie, ale
miecz, który poró˚ni syna z ojcem, córk´
z matkà i tak dalej (Mt 10, 34-39). Niemniej
pokój jest mo˚liwy i konieczny, przypomina
Ojciec Âwi´ty. Noc si´ posun´∏a, a przybli˚y∏ si´ dzieƒ. Odrzuçmy wi´c uczynki ciem-
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Or´dzie dla Jakova Čolo –
25 grudnia 2003r.
„Drogie dzieci! DziÊ, kiedy Jezus
w szczególny sposób pragnie obdarzyç was swoim pokojem, wzywam
was, byÊcie modlili si´ o pokój w waszych sercach. Dzieci, bez pokoju
w waszych sercach nie mo˚ecie odczuç mi∏oÊci i radoÊci z narodzenia
Jezusa. Dlatego, kochane dzieci,
dziÊ w szczególny sposób otwórzcie
wasze serca i zacznijcie si´ modliç.
Tylko poprzez modlitw´ i ca∏kowite
oddanie si´, wasze serce b´dzie wype∏nione mi∏oÊcià i pokojem Jezusa.
B∏ogos∏awi´ was moim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem”.
noÊci, a przyobleczmy si´ w zbroj´ Êwiat∏a
(Rz 13, 12). Niech nawróci nas Bo˚e Dzieciàtko, które Maryja trzyma w ramionach;
ka˚de dziecko to nowe ˚ycie, a Jezus to nowe ˙ycie Bo˚e w cz∏owieku. Wobec dziecka znika wszelka ludzka wielkoÊç i wszystko staje si´ ma∏e i bezpoÊrednie; wobec
Dzieciàtka Jezus ogarnia nas Bo˚a Mi∏oÊç
przewy˚szajàca wszelkie poj´cie i màdroÊç.
Bo˚e Narodzenie to nie konsumpcyjne
Êwi´to krajów op∏ywajàcych we wszystko
a ubogich w Boga; nie jest to równie˚ jednodniowy religijny zapa∏ lub uczucie dobra wywo∏ane tradycjà. Bo˚e Narodzenie oznacza
pozwoliç, by Jezus wzrasta∏ w nas w praktykowaniu b∏ogos∏awieƒstw (Mt 5). Pokój
i radoÊç w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju,
Matko nasza i Matko naszego Pana i Króla
Pokoju, Tobie powierzam, w Twoje r´ce
i w Twoje serce sk∏adam nas wszystkich, tych
wszystkich, którzy dzisiejszego wieczoru sà
z nami, tych, którzy sà blisko i daleko. Dzi´kujemy Ci, ˚e od Ciebie mo˚emy uczyç si´
zawierzenia, ufnoÊci i mi∏oÊci. Prosimy Ci´,
pomó˚ nam wzrastaç w tych cnotach, których
potrzebujemy bardziej ni˚ powietrza. Za wstawiennictwem NajÊwi´tszej Maryi Panny, Królowej Pokoju, was wszystkich i wasze rodziny
niech b∏ogos∏awi i strze˚e od z∏a wszelkiego
Bóg Wszechmogàcy: Ojciec i Syn i Duch
Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Ca∏à
Rodzin´
Ludzkà
List
Ojca
Âwi´tego Jana
Paw∏a II do Episkopatów Âwiata

Odtworzyç
Dziedzictwo Wieczernika
Do napisania do was tego listu, b´dàcego zarazem refleksjà teologicznà
i wezwaniem pasterskim zrodzonym
z g∏´bi serca, sk∏ania mnie przede
wszystkim 1600 rocznica I Soboru Konstantynopolitaƒskiego, który odby∏ si´
w∏aÊnie w roku 381. By∏ on po Soborze
w Nicei – drugim Soborem powszechnym KoÊcio∏a, któremu zawdzi´czamy
„Credo”, odmawiane stale w liturgii.
Szczególnym dziedzictwem tego Soboru jest nauka o Duchu Âwi´tym.
W rocznicy tej chodzi nie tylko o przypomnienie formu∏y wiary, która od 16-tu
stuleci utrzymuje si´ w KoÊciele, ale równoczeÊnie o to, aby duszom naszym
uobecniç jeszcze bardziej w refleksji
i modlitwie, w dorobku duchowoÊci i teologii owà osobowà moc Bo˚à, która daje ˚ycie, ów Dar hipostatyczny – Dominium et vivificantem – owà Trzecià Osob´ Trójcy PrzenajÊwi´tszej, która staje si´
w tej wierze udzia∏em poszczególnych
dusz i ca∏ego KoÊcio∏a. Duch Âwi´ty nadal o˚ywia KoÊció∏ i pociàga go na drog´
Êwi´toÊci i mi∏oÊci. Jak trafnie podkreÊla
Êw. Ambro˚y w swym dziele: „O Duchu
Âwi´tym”: „chocia˚ jest On z natury niedost´pny, to jednak mo˚e byç przyjmowany przez nas dzi´ki swojej dobroci;
wszystko nape∏nia swà mocà, ale uczestnictwo w Nim majà jedynie sprawiedliwi;
jest prosty w swej istocie, bogaty w moc,
obecny we wszystkich, rozdziela to, co Jego by obdarowaç ka˚dego i, ca∏y bez reszty jest w ka˚dym miejscu”.
Wspomnienie Soboru Konstantynopolitaƒskiego, uÊwiadamia nam, ludziom
koƒczàcego si´ drugiego Tysiàclecia
chrzeÊcijaƒstwa, jak ˚ywa by∏a w pierwszych wiekach pierwszego Tysiàclecia,
wÊród rosnàcej wspólnoty wierzàcych,
potrzeba w∏aÊciwego zrozumienia, w na-

uczaniu i wyznawaniu KoÊcio∏a, niezg∏´bionej tajemnicy Boga w Jego absolutnej
transcendencji: Ojca Syna i Ducha Âwi´tego. Zarówno ta, jak i inne kluczowe treÊci chrzeÊcijaƒskiej prawdy i ˚ycia przede
wszystkim przyku∏y do siebie uwag´
wiernych; wokó∏ nich te˚ najwi´cej zrodzi∏o si´ interpretacji, tak˚e rozbie˚nych,
które domaga∏y si´ g∏osu KoÊcio∏a, jego
uroczystego Êwiadectwa danego w mocy
Chrystusowej obietnicy z Wieczernika:
„Pocieszyciel, Duch Âwi´ty, którego Ojciec poÊle w moim imieniu,... przypomni
wam wszystko, co Ja wam powiedzia∏em”; „...On, Duch prawdy, doprowadzi
was do ca∏ej prawdy”.
Tak wi´c w bie˚àcym roku 1981 wypada nam w szczególny sposób dzi´kowaç
Duchowi Âwi´temu za to, ˚e poÊród wielorakich wahaƒ myÊli ludzkiej pozwoli∏
KoÊcio∏owi wyraziç w∏asnà wiar´ w sformu∏owaniach w∏aÊciwych epoce, w pe∏nej
zgodnoÊci z „ca∏à prawdà”.
Wspominajàc 16-te stulecie Soboru
Konstantynopolitaƒskiego I, nie mog´
pominàç milczeniem jeszcze jednej znamiennej okolicznoÊci, dotyczàcej roku
1981: w tym samym bowiem roku przypada równie˚ 1550 rocznica Soboru Efeskiego, odbytego w 431 roku. Wspomnienie to znajduje si´ jakby w cieniu poprzedniego Soboru, ale i ono nabiera
szczególnego znaczenia dla naszej wiary
i w najwy˚szym stopniu zas∏uguje na
przypomnienie.
W tym samym bowiem symbolu odmawiamy, w sercu wspólnoty liturgicznej,
która przygotowuje si´ do ponownego
prze˚ycia Boskich Tajemnic: „Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est: i za sprawà Ducha Âwi´tego przyjà∏ cia∏o z Maryi Dziewicy, i sta∏ si´ cz∏owiekiem”. Sobór Efeski mia∏ przede wszystkim walor chrystologiczny, gdy˚ zdefiniowa∏ prawd´ o istnieniu dwóch natur w Jezusie Chrystusie, boskiej i ludzkiej, aby w ten sposób
uÊciÊliç autentycznà nauk´ KoÊcio∏a, wyra˚onà ju˚ przez Sobór w Nicei w roku
325, która jednak by∏a zagro˚ona przez
g∏oszenie ró˚nych interpretacji prawdy
wyjaÊnionej na tym Soborze. ÂciÊle zwiàzana z donios∏oÊcià tych definicji dogmatycznych by∏a tak˚e prawda dotyczàca
NajÊwi´tszej Dziewicy, powo∏anej do jedynej i niepowtarzalnej godnoÊci Matki
Boga, Theotokos, jak to jasno zosta∏o
uwydatnione g∏ównie w listach Êw. Cyryla do Nestoriusza i we wspania∏ej formula
unionis z roku 433. By∏ to jeden hymn

owych staro˚ytnych Ojców na czeÊç
wcielenia Jednorodzonego Syna Bo˚ego,
w pe∏nej prawdzie dwóch natur w jednej
osobie; by∏ to hymn na czeÊç dzie∏a zbawienia, dokonanego w Êwiecie przez dzia∏anie Ducha Âwi´tego: i wszystko to nie
mog∏o nie przyczyniç si´ do wzrostu
czci Matki Boga, pierwszej wspó∏pracownicy mocy Najwy˚szego, która os∏oni∏a Jà w momencie Zwiastowania przez
pe∏ne blasku zstàpienie Ducha Âwi´tego.
I tak to zrozumieli nasi bracia i siostry
z Efezu, kiedy wieczorem dnia 22 czerwca, w dniu inauguracji Soboru odbytego
w katedrze „Matki Bo˚ej”, obwo∏ali tym
tytu∏em Maryj´ Dziewic´.
Wydaje si´ przeto bardzo wskazane,
aby równie˚ ten staro˚ytny Sobór, trzeci
w historii KoÊcio∏a, zosta∏ przez nas przypomniany w swoim bogatym kontekÊcie
teologicznym i eklezjalnym. NajÊwi´tsza
Dziewica jest Tà, która w cieniu mocy
Trójcy PrzenajÊwi´tszej sta∏a si´ stworzeniem najÊciÊlej z∏àczonym z dzie∏em zbawienia. Wcielenie S∏owa dokona∏o si´
pod Jej sercem za sprawà Ducha Âwi´tego. W Niej zab∏ys∏a jutrzenka nowej ludzkoÊci, która z Chrystusem ukaza∏a si´ na
Êwiecie, aby wype∏niç pierwotny plan
przymierza z Bogiem, zerwany przez niepos∏uszeƒstwo pierwszego cz∏owieka.
Te dwie rocznice, chocia˚ z ró˚nych
tytu∏ów i o ró˚nym znaczeniu historycznym, przyczyniajà si´ do wzrostu czci
Ducha Âwi´tego. Wszystko to dokona∏o
si´ za sprawà Ducha Âwi´tego. Widzimy,
jak g∏´boko te dwa wielkie wspomnienia,
do których wypada nam nawiàzaç w Roku Paƒskim 1981, z∏àczone sà ze sobà
w nauczaniu i wyznawaniu wiary KoÊcio∏a, wiary wszystkich chrzeÊcijan. Wiary
w Trójc´ PrzenajÊwi´tszà: wiary w Ojca,
od którego pochodzi „wszelki dar”. Wiary w Chrystusa, Odkupiciela cz∏owieka.
Wiary w Ducha Âwi´tego i, w tym Êwietle, czci dla Maryi, która „zgadzajàc si´
na s∏owo Bo˚e, sta∏a si´ Matkà Jezusa,
a przyjmujàc zbawczà wol´ Bo˚à ca∏ym
sercem, nie powstrzymana ˚adnym grzechem, ca∏kowicie poÊwi´ci∏a samà siebie,
jako s∏u˚ebnic´ Paƒskà, osobie i dzie∏u
swego Syna” i dlatego „nie zosta∏a czysto
biernie przez Boga u˚yta, lecz... z wolnà
wiarà i pos∏uszeƒstwem czynnie wspó∏pracowa∏a w dziele zbawienia ludzkiego”. Wspania∏à jest rzeczà, ˚e Maryja,
podobnie jak oczekiwa∏a z wiarà na przyjÊcie Pana, tak równie˚ u kresu drugiego
Tysiàclecia oÊwieca swà obecnoÊcià naszà wiar´ w perspektywie „adwentu”.
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Wszystko to jest dla nas ˝ród∏em
przeogromnej radoÊci, ˝ród∏em wdzi´cznoÊci tej wiary, poprzez którà uczestniczymy w niezg∏´bionych tajemnicach Bo˚ych, czyniàc je treÊcià ˚ycia naszych
dusz, rozszerzajàc w nich horyzonty widzenia naszej duchowej godnoÊci i naszych ludzkich przeznaczeƒ. I dlatego te˚
te wielkie rocznice nie mogà dla nas pozostaç tylko wspomnieniem z odleg∏ej
przesz∏oÊci. Muszà od˚yç w wierze KoÊcio∏a, muszà odezwaç si´ nowym echem
w jego duchowoÊci, muszà znale˝ç nawet
wewn´trzny wyraz swej stale ˚ywej aktualnoÊci dla ca∏ej wspólnoty wierzàcych.
Pisz´ o tym do was przede wszystkim,
moi Umi∏owani i Czcigodni Bracia
w pos∏ugiwaniu biskupim. Zwracam si´
równoczeÊnie do Braci i Kap∏anów, najbli˚szych wspó∏pracowników w Waszej
trosce pasterskiej in virtute Spiritus
Sancti. Zwracam si´ do Braci i Sióstr
wszystkich Rodzin zakonnych, których
Êwiadectwo Jezusa Chrystusa winno byç
szczególnie ˚ywe i równie˚ szczególnie
drogie pos∏annictwo Tej, która chcia∏a
staç si´ S∏u˚ebnicà Paƒskà. Zwracam si´
w koƒcu do wszystkich Êwieckich Braci
i Sióstr w KoÊciele, którzy wyznajàc jego wiar´, wraz ze wszystkimi innymi
cz∏onkami wspólnoty KoÊcio∏a tylekroç
i od tylu pokoleƒ utrwalajà zarazem pami´ç tych wielkich Soborów. Jestem
przekonany, ˚e przyjmà oni z wdzi´cznoÊcià przypomnienie tych dat i tych
rocznic, zw∏aszcza gdy wspólnie sobie
uÊwiadomimy, jak bardzo „dzisiejsze”
sà zarazem te tajemnice, którym obydwa
Sobory da∏y autorytatywny wyraz jeszcze w pierwszej po∏owie pierwszego Tysiàclecia dziejów KoÊcio∏a.
OÊmielam si´ wreszcie ˚ywiç nadziej´,
˚e przypomnienie I Soboru Konstantynopolitaƒskiego i Efeskiego, które by∏y wyrazem wiary nauczonej i wyznawanej przez
KoÊció∏ nie podzielony, przyczynia si´ do
wzrostu wzajemnego zrozumienia z naszymi Umi∏owanymi Braçmi na Wschodzie
i na Zachodzie, z którymi nie ∏àczy nas
jeszcze pe∏na jednoÊç koÊcielna, ale z którymi razem szukamy w modlitwie, z pokorà i ufnoÊcià, dróg do zjednoczenia
w prawdzie. Có˚, w rzeczy samej mog∏oby bardziej przyÊpieszyç drog´ do tego
zjednoczenia, jeÊli nie przypomnienie
i o˚ywienie zarazem tego, co przez tyle
wieków by∏o treÊcià wiary wspólnie wyznawanej – owszem, co nie przesta∏o byç tà
treÊcià nawet po owych bolesnych podzia∏ach, jakie dokona∏y si´ w ciàgu wieków?

Wszystkie te wielkie i wa˚ne motywy
i zbieg okolicznoÊci tak znamiennych
przemawiajà za tym, aby w roku bie˚àcym podwójnego jubileuszu uwydatniç
uroczystoÊç Zes∏ania Ducha Âwi´tego
w ca∏ym KoÊciele. Zapraszam tedy na ten
dzieƒ do Rzymu wszystkie Konferencje
Episkopatów KoÊcio∏a Katolickiego i Patriarchaty oraz Metropolie Katolickie KoÊcio∏a Wschodniego w przedstawicielstwach, jakie uznajà za stosowne wys∏aç,
abyÊmy mogli w sposób szczególny odtworzyç to dziedzictwo, które wynieÊliÊmy z Wieczernika Zielonych Âwiàt
w mocy Ducha Âwi´tego: On to pokaza∏
KoÊcio∏owi w chwili jego narodzin t´ drog´, która prowadzi do wszystkich narodów, do wszystkich ludów, j´zyków
i wszystkich serc.
Stajàc wspólnie w jednoÊci kolegialnej
jako dziedzice pasterskiej, apostolskiej
troski o wszystkie KoÊcio∏y, zaczerpnijmy z obfitego ˝ród∏a tego samego Ducha, który kieruje pos∏annictwem KoÊcio∏a na drogach wspó∏czesnej ludzkoÊci
u kresu drugiego Tysiàclecia po wcieleniu
S∏owa za sprawà Ducha Âwi´tego w ∏onie
Maryi Dziewicy.
Niech w ten sposób uroczystoÊç Zielonych Âwiàt tego roku stanie si´ podnios∏ym i wdzi´cznym wyznaniem tej wiary
w Ducha Âwi´tego, Pana i O˚ywiciela, jakà w sposób szczególny zawdzi´czamy
temu Soborowi. Niech stanie si´ ona zarazem pokornà proÊbà i ˚arliwym wyzwaniem, aby ten˚e Âwi´ty Duch pomaga∏
nam „odnowiç oblicze ziemi” równie˚
poprzez dzie∏o odnowy KoÊcio∏a wedle
myÊli Vaticanum II. Niech dzie∏o to przebiega dojrzale i prawid∏owo we wszystkich KoÊcio∏ach, we wszystkich wspólnotach chrzeÊcijaƒskich, niech przebiega nade wszystko w duszach ludzkich, gdy˚ nie
mo˚e byç prawdziwej odnowy bez sta∏ego nawracania si´ ku Bogu. ProÊmy Ducha Prawdy, abyÊmy na drodze tej odnowy pozostali doskonale wierni owej „mowie Ducha”, jakà jest dla nas wspó∏czeÊnie nauczanie Vaticanum II, i od niej nie
odchodzili, kierujàc si´ jakimkolwiek
wzgl´dem wedle ducha tego Êwiata. ProÊmy równie˚ Tego, który jest fons vivus,
ignis, caritas – (zdrój ˚ywy, mi∏oÊç, ognia
˚ar), a˚eby nas samych i ca∏y KoÊció∏
i wreszcie rodzin´ ludzkà przeniknà∏ tà
mi∏oÊcià, która „we wszystkim pok∏ada
nadziej´, wszystko przetrzyma”, która
„nigdy nie ustaje”.
25 marca 1981 – UroczystoÊç Zwiastowania Paƒskiego – Jan Pawe∏ II

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie
Obory 2003
Nabo˚eƒstwo
do Mi∏osierdzia Bo˚ego (c.d.)
Na tych fundamentach dopiero
wznoszà si´ nowe formy kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego. SpoÊród ró˚nych modlitw,
zapisanych w Dzienniczku Siostry Faustyny, ks. prof. I. Ró˚ycki wyró˚nia 4 nowe
formy kultu. Wyró˚nia je na podstawie
kryterium, którym sà obietnice dane
wszystkim praktykujàcym te formy kultu.
Sà w Dzienniczku obietnice, które dotyczà
samej tylko Siostry Faustyny – np. obietnica zwiàzana z nowennà, w której w ka˚dym dniu przyprowadza∏a innà grup´
dusz. Ta obietnica dotyczy tylko Siostry
Faustyny. Obietnica, która dotyczy aktu:
O Krwi i Wodo – te˚ dotyczy∏a tylko Siostry Faustyny. Natomiast te obietnice, które sà przywiàzane do obrazu, do Êwi´ta
Mi∏osierdzia, do koronki do Mi∏osierdzia
Bo˚ego i modlitwy w chwili konania Jezusa na krzy˚u (o trzeciej po po∏udniu),
zwanej godzinà Mi∏osierdzia – te obietnice dotyczà wszystkich ludzi.
Teraz przybli˚´ po kolei te poszczególne formy kultu.. Historycznie rzecz bioràc
pierwszà z nich jest obraz Pana Jezusa
Mi∏osiernego, namalowany wed∏ug wizji,
jakà Siostra Faustyna mia∏a w P∏ocku
w lutym 1931 roku. By∏a to niedziela.
Wieczorem Siostra Faustyna zobaczy∏a
w celi Pana Jezusa w∏aÊnie w takiej postaci, jak jest namalowany na obrazie. By∏
w bia∏ej szacie, prawà r´k´ mia∏ wzniesionà do b∏ogos∏awieƒstwa, a lewa dotyka∏a
szaty na piersiach. Stamtàd wychodzi∏y
dwa wielkie promienie: czerwony i blady,
nie bia∏y, blady. Po chwili Pan Jezus powiedzia∏ do niej: Wymaluj obraz wed∏ug
rysunku, który widzisz z podpisem: Jezu
ufam Tobie. Siostra Faustyna nie umia∏a
malowaç, jej wspó∏siostry te˚ nie umia∏y.
I w∏aÊciwie w klasztorze nie mia∏a mo˚liwoÊci, aby spe∏niç to ˚yczenie. Kiedy
sprawa malowania tego obrazu si´ przed∏u˚a∏a, Pan Jezus przynagla∏ jà mówiàc:
Je˚eli zaniedbasz spraw´ malowania tego
obrazu i dzie∏a tego, odpowiesz za wielkà
liczb´ dusz w dzieƒ sàdu. Pierwszy obraz
zosta∏ namalowany w Wilnie w 1934 roku. Dzisiaj obrazy Pana Jezusa Mi∏osiernego sà ju˚ znane w ca∏ym Êwiecie. Jest to
najbardziej znany wizerunek Chrystusa
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zmartwychwsta∏ego i ukrzy˚owanego.
Obraz jest niezwyk∏y, nie tylko ze wzgl´du na swojà popularnoÊç, ale przede
wszystkim, dlatego ˚e jego wspó∏autorem
jest sam Pan Jezus. On w∏aÊnie w takiej
postaci chcia∏ byç namalowany.
Obraz jest wizualnà syntezà ca∏ego or´dzia Mi∏osierdzia Bo˚ego przekazanego
przez Siostr´ Faustyn´. Poniewa˚ z jednej
strony ukazuje tajemnic´ mi∏osierdzia Bo˚ego, a z drugiej strony mówi o tym, w jaki sposób cz∏owiek powinien odpowiadaç
na uprzedzajàcà, mi∏osiernà mi∏oÊç Boga.
Obraz przedstawia Chrystusa zmartwychwsta∏ego: jest On w bia∏ej szacie, z ranami na stopach, d∏oniach i przebitym bokiem. Wiemy, ˚e tajemnica mi∏osierdzia
Bo˚ego, najpe∏niej zosta∏a objawiona
w ˚yciu, Êmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Obraz z jednej strony, przypomina
nam tajemnic´ mi∏osierdzia Bo˚ego,
a z drugiej uczy, w jaki sposób mamy na
nià odpowiadaç. Dlatego Pan Jezus domaga∏ si´, ˚eby w podpisie tego obrazu by∏y
umieszczone s∏owa: Jezu, ufam Tobie.
Prawid∏owy obraz, to taki, który zawiera
wszystkie elementy, o których Pan Jezus
mówi∏ do Siostry Faustyny. Je˚eli obraz
nie ma podpisu, to oczywiÊcie jest nieprawid∏owy. Prosz´ zwróciç uwag´, ˚e na
obrazie nie ma namalowanego serca.
Z uchylenia szaty wychodzà dwa promienie: czerwony i blady. Pan Jezus zapytany
o znaczenie tych promieni odpowiedzia∏,
˚e blady promieƒ oznacza wod´, która
oczyszcza dusz´, a czerwony krew, która
karmi dusz´. Najkrócej mówiàc, te dwa
promienie oznaczajà sakramenty Êwi´te.
Pan Jezus powiedzia∏: Szcz´Êliwy, kto
w cieniu tych promieni ˚yç b´dzie.
Z czcià tego obrazu zwiàzane sà wielkie
obietnice. Jedna obietnica – ogólna – dotyczàca wszystkich form kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego oraz Jego szerzenia, mówi:
Uprosisz wszystko, je˚eli to, o co prosisz,
jest zgodne z wolà Bo˚à, czyli je˚eli jest to
dobre dla ciebie w perspektywie wiecznoÊci. Poza tym do czci obrazu przywiàzuje
Pan Jezus jeszcze trzy obietnice szczegó∏owe: jedna dotyczy ∏aski wiecznego zbawienia. Pan Jezus mówi: Dusza, która
czciç b´dzie ten obraz nie zginie, nie zginie na wieki, a czciç ten obraz to modliç
si´ przed nim z ufnoÊcià i ufnà modlitw´
∏àczyç z uczynkami mi∏osierdzia. Druga
szczegó∏owa obietnica dotyczy du˚ych
post´pów na drodze chrzeÊcijaƒskiej doskona∏oÊci. A trzecia ∏aski szcz´Êliwej
Êmierci. Pan Jezus mówi: Ja sam b´d´ jà
broni∏ w tej godzinie jako swej chwa∏y.

Dzisiaj ten obraz, tak jak powiedzia∏am,
jest bardzo znany. Najbardziej upowszechniony jest wizerunek z sanktuarium w Krakowie-∑agiewnikach. Malowany by∏ ju˚ po Êmierci Siostry Faustyny
pod okiem jej krakowskiego spowiednika
o. Józefa Andrasza SI. Tak mia∏y si´ spe∏niç s∏owa powiedziane przez Pana Jezusa
do Siostry Faustyny: Pragn´, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej
i na ca∏ym Êwiecie. Nie wa˚ne, czy jest to
obraz z ∑agiewnik, czy obraz z Wilna, czy
z jakiejÊ innej miejscowoÊci, wa˚ne aby
by∏ to obraz poprawny, czyli zawierajàcy
wszystkie elementy rysunku, o których
mówi∏ Pan Jezus, i ˚eby by∏ tak czczony,
jak tego sobie sam ˚yczy∏.
Przed tym obrazem ludzie wypraszajà
ogromne ∏aski. Przypomina mi si´ jedna
∏aska, której opis jest z∏o˚ony w archiwum w ∑agiewnikach. Pisze jà pewien
cz∏owiek, który chcia∏ pope∏niç samobójstwo. Chcia∏ si´ rzuciç pod pociàg, który
przeje˚d˚a pod naszym sanktuarium.
I w∏aÊnie w tym miejscu, przy tych torach,
spotka∏ koleg´, który go zagadnà∏: Co, ty
tak jakoÊ ˝le wyglàdasz? Odpowiedzia∏:
Chc´ rzuciç si´ pod pociàg. A kolega do
niego: Nim to zrobisz, id˝ najpierw do
sióstr, do kaplicy i popatrz w oczy Panu
Jezusowi. Ten niedosz∏y samobójca napisa∏, ˚e kiedy przyszed∏ do kaplicy, kiedy
uklàk∏ przed obrazem Pana Jezusa, ogarn´∏a go tak wielka mi∏oÊç Boga, ˚e od tego dnia zmieni∏o si´ jego ˚ycie.
Równie˚ w P∏ocku w 1931 roku Pan Jezus mówi∏ Siostrze Faustynie, ˚e pragnie,
aby pierwsza niedziela po Wielkanocy
by∏a Êwi´tem Mi∏osierdzia. Do tego ˚àdania powraca∏ jeszcze wiele razy. Pan Jezus wyznacza dzieƒ na to Êwi´to, mówi,
ma to byç pierwsza niedziela po Wielkanocy. WyjaÊnia, jak trzeba si´ do tego
Êwi´ta przygotowaç i jak je obchodziç.
Przekazuje tak˚e obietnice zwiàzane
z tym Êwi´tem. Przygotowaniem do tego
Êwi´ta jest nowenna, która polega na odmawianiu koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego przez 9 dni poczynajàc od Wielkiego
Piàtku. Bardzo wielu ludzi, my tak˚e
w Zgromadzeniu, ∏àczy koronk´ z tà nowennà, którà Pan Jezus podyktowa∏ Siostrze Faustynie. Ta nowenna odmawiana
jest w parafiach wspólnie albo te˚ indywidualnie. Na misjach, gdzie bardzo jest
trudny kontakt, bo ludzie sà rozproszeni,
na poczàtek nowenny wierni zbierajà si´
w swoim koÊciele w Wielki Piàtek, gdy
zaczyna si´ Triduum, a potem nowenn´
kontynuujà ju˚ indywidualnie. Wa˚ne jest

to, aby odmawiaç nowenn´ z koronki do
Mi∏osierdzia Bo˚ego. I o tej nowennie
z koronki powiedzia∏ Pan Jezus, ˚e mo˚na
przez nià uprosiç wszelkie ∏aski. Je˚eli
chodzi o obchodzenie samego Êwi´ta, to
Pan Jezus prosi, aby w ten dzieƒ uczczony by∏ obraz Jezusa Mi∏osiernego. S∏uga
Bo˚y, ks. M. Sopoçko, wileƒski kierownik duchowy Siostry Faustyny, mówi, ˚e
ten obraz jest ilustracjà Ewangelii czytanej w pierwszà niedziel´ po Wielkanocy,
kiedy Pan Jezus przyszed∏ do Wieczernika i ustanowi∏ sakrament pojednania.
Wi´c w ten dzieƒ ma byç uczczony obraz
Pana Jezusa Mi∏osiernego. Kap∏ani majà
w tym dniu g∏osiç kazania o mi∏osierdziu
Bo˚ym. A my – wierni – przygotowujemy si´ do tego Êwi´ta przez spowied˝,
przez trosk´ o postaw´ zaufania wobec
Pana Boga i mi∏osierdzia wobec bli˝nich.
Jest to dzieƒ wyjàtkowej ∏aski. Dzieƒ
szczególnej amnestii dla ka˚dego z nas.
Poniewa˚ Pan Jezus do tego dnia przywiàza∏ niezwyk∏à obietnic´: ∏ask´ zupe∏nego odpuszczenia win i kar. To nie jest
odpust zupe∏ny, który mo˚emy zyskaç codziennie, to jest coÊ wi´kszego. Takà ∏ask´ – zupe∏nego odpuszczenia win i kar –
otrzymujemy raz w ˚yciu w sakramencie
chrztu. I teraz, t´ samà ∏ask´, którà mogliÊmy dotychczas otrzymaç tylko w sakramencie chrztu, mo˚emy otrzymaç tak˚e
raz w roku, w∏aÊnie w pierwszà niedziel´
po Wielkanocy, godnie przyst´pujàc do
Komunii Êwi´tej i spe∏niajàc warunki tego
nabo˚eƒstwa, czyli troszczàc si´ o postaw´ zaufania wobec Pana Boga i mi∏osierdzia wobec bli˝nich. Spowied˝ mo˚e byç
wczeÊniej. Pan Jezus mówi: Kto w tym
dniu przystàpi do spowiedzi i Komunii
Êwi´tej dostàpi zupe∏nego odpuszczenia
win i kar. Nie sam fakt spowiedzi Êwi´tej
w tym dniu jest wa˚ny, ale czystoÊç serca,
brak przywiàzania do jakiegokolwiek
grzechu. Âwi´to Mi∏osierdzia jest wyjàtkowym dniem w roku. Pan Jezus mówi,
˚e w tym dniu mo˚na uprosiç wszystko,
˚e w tym dniu otwarte sà wszelkie upusty
Bo˚e, przez które p∏ynà ∏aski. Mo˚emy
prosiç o te ∏aski dla siebie i dla innych. Co
wi´cej: w tym dniu mogà otrzymaç ∏ask´
nawet ci, którzy dopiero w tym dniu si´
nawracajà.
KiedyÊ do sanktuarium w ∑agiewnikach przyby∏o ma∏˚eƒstwo, które mia∏o
si´ rozpaÊç. Mà˚ by∏ wierzàcy, a ˚ona zupe∏nie niepraktykujàca i w∏aÊciwie naigrywajàca si´ z praktyk m´˚a. Niewiadomo,
jak to si´ sta∏o, ˚e m´˚owi uda∏o si´ nak∏oniç swojà ˚on´ do przyjazdu na Êwi´to
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Mi∏osierdzia do ∑agiewnik. I w∏aÊnie
w tym dniu ta kobieta przystàpi∏a do spowiedzi Êwi´tej. Spowiada∏a si´ tak, jak
umia∏a po bardzo wielu latach. A potem,
kiedy przyjecha∏a do ∑agiewnik mówi∏a:
Prosz´ siostry moim marzeniem jest, aby
nawet cieniem grzechu nie obraziç Pana
Boga. Mówi∏a to osoba, która do tej pory
nawet nie myÊla∏a, co to jest grzech. KiedyÊ przyszed∏ malarz, który opowiada∏, ˚e
w pierwszà niedziel´ po Wielkanocy
wsta∏ rano i pomyÊla∏, ˚e warto iÊç do koÊcio∏a. Zdziwi∏ si´ ogromnie, bo nie chodzi∏ do koÊcio∏a od pierwszej Komunii
Êwi´tej, nie spowiada∏ si´, a mia∏ ponad 30
lat. Poszed∏ do pierwszego koÊcio∏a nie
by∏o kap∏ana, potem do drugiego, te˚ nie
zasta∏ nikogo w konfesjonale, nie zrezygnowa∏ jednak. Poszed∏ do trzeciego koÊcio∏a, zasta∏ kap∏ana w konfesjonale
i wyspowiada∏ si´. Powiedzia∏: Prosz´
siostry, jestem najszcz´Êliwszym cz∏owiekiem na Êwiecie. Moje miejsce jest
w przedsionku koÊcio∏a, nie jestem godny,
˚eby wejÊç dalej, ale jest to miejsce w KoÊciele. Okry∏em wielki skarb: jestem
dzieckiem Boga. Prosz´ zobaczyç, jaka to
wielka ∏aska odkryç, mieç pe∏nà ÊwiadomoÊç w∏aÊnie tej godnoÊci, którà w sobie
nosimy od chrztu Êwi´tego. Wielu jest ludzi, którzy przychodzà tradycyjnie do koÊcio∏a, nawet co niedziel´ i nie majà tak
jasnej ÊwiadomoÊci w∏aÊnie tej godnoÊci,
którà w sobie nosimy od chrztu: godnoÊci
dziecka Bo˚ego. Wielki to dzieƒ i naprawd´ warto w tym dniu korzystaç
z upustów Bo˚ych. Chrystus powiedzia∏
do Siostry Faustyny, ˚e si´ cieszy, kiedy
Go prosimy o wiele, bo Jego radoÊcià jest
dawaç wiele i to bardzo wiele. Natomiast
smuci si´, kiedy ˚àdamy ma∏o, bo zacieÊniamy swoje serca. Mierzymy Pana Boga naszà, ludzkà miarà.
s. M. El˚bieta Siepak ZMBM

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W Polsce dla Polaków
Medziugorje, 4 grudnia 2003 r.
Kancelaria parafialna Êw. Jakuba – Medziugorje
Zaproszenie
Niniejszym zapraszam przewodników
i organizatorów pielgrzymek do Medziugorja na spotkanie wszystkich organizato-

rów pielgrzymek z Polski, które odb´dzie
si´ w Warszawie w dniu 6 marca 2004r.
Rozumiem, ˚e z przyczyn obiektywnych
nie wszyscy mogà uczestniczyç w mi´dzynarodowym spotkaniu dla przewodników i organizatorów, które odb´dzie si´
w lutym 2004r. w Medziugorju, dlatego
zapraszam Paƒstwa na odr´bne spotkanie,
które odb´dzie si´ na terenie Paƒstwa kraju, aby w czasie otwartej rozmowy przeanalizowaç problematyk´ zwiàzanà
z pielgrzymkami i wspólnie znale˝ç najlepsze z mo˚liwych rozwiàzaƒ. W nadziei, ˚e znajdà Paƒstwo czas by uczestniczyç w tym spotkaniu, pomimo nat∏oku
obowiàzków, serdecznie Paƒstwa pozdrawiam, modl´ si´ o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e i Matki Bo˚ej dla Paƒstwa.
o. Branko Rados, OFM – proboszcz
Wszystkich pilotów i organizatorów
(duchownych i Êwieckich) pielgrzymek
medziugorskich oraz tych, którzy chocia˚
raz w roku organizujà taki wyjazd prosimy o zg∏oszanie swojego uczestnictwa
w spotkaniu oraz sugestii tematów, które
Paƒstwo chcieliby poruszyç z proboszczem parafii z Medziugorja na spotkaniu
do: ks. Stanis∏aw Kania SchP, ul. Pijarska
2, 31-015 Kraków, tel. (012) 423-14-32,
tel./fax. (012) 422-22-55 w. 40, e-mail:
wydawnictwo@medziugorje.pl
Podczas
pobytu
w
Polsce
– 05-09.03.04 r. – o. Branko Rados b´dzie mia∏ spotkania w Warszawie, Zakopanem i na Spiszu. 7 marca w Krakowie
przy ul. Pijarskiej 2, o godz. 18.00
Jim Caviezel, odtwórca g∏ównej roli
w najnowszym filmie Mela Gibsona
„Pasja”, 6 grudnia przyjecha∏ do Medziugorja z prywatnà projekcjà jeszcze nieukoƒczonej wersji filmu. W ten sam
weekend projekcja odby∏a si´ w Watykanie dla grona sekretarzy paƒstwowych,
cz∏onków Papieskiej Rady ds. Ârodków
Masowego Przekazu oraz Kongregacji
Nauki Wiary. Wszyscy jednog∏oÊnie wyrazili s∏owa poparcia dla tego filmu.
Jim i Kerri Caviezel w rozmowie z o.
Mariem Knezoviciem OFM dla radia
„Mir” Medziugorje opowiedzieli o swoich prze˚yciach z Medziugorja, jak
i o tych z czasu kr´cenia filmu. Zamieszczamy fragment rozmowy:
Jim Caviezel: „O Medziugorju po raz
pierwszy us∏ysza∏em w piàtej czy szóstej
klasie. Najpierw mówiono, ˚e sà to objawienia takie jak w Fatimie, Guadalupe, Lourdes, ale zaraz potem mówiono, ˚e nie sà
prawdziwe. Jako pos∏uszny katolik zaak-

ceptowa∏em to, co mi powiedziano. Pó˝niej pozna∏em mojà ˚on´, pobraliÊmy si´.
Kilka lat pó˝niej uda∏a si´ do Medziugorja,
a ja do Irlandii, gdzie kr´ciliÊmy film
„Hrabia Monte Christo”. Zadzwoni∏a do
mnie do Irlandii, odczu∏em zmian´ w jej
g∏osie, ale szybko odsunà∏em t´ myÊl, gdy˚
uwa˚a∏em: „Kim jestem, by mieszaç si´
w twoje prze˚ycia duchowe?”. Powiedzia∏a
mi, ˚e Ivan Dragiçeviç przyje˚d˚a do Irlandii… Kilka razy si´ z nim spotka∏em
i w czasie jednego z objawieƒ odczu∏em fizycznà obecnoÊç Matki Bo˚ej. Ivan powiedzia∏ mi dwie rzeczy, które naprawd´ zrobi∏y na mnie wra˚enie: „Jim, cz∏owiek
znajduje czas na to co kocha” i „Cz∏owiek
nie znajduje czasu dla Boga, dlatego ˚e
Go nie kocha”. Potem mówi∏ mi o modlitwie sercem. To by∏ dla mnie poczàtek misji – zawsze modliç si´ sercem”.
Kerri Caviezel: „By∏am w siódmej klasie, gdy ksiàdz pokaza∏ nam film, na którym widoczne sà dzieci w czasie objawienia. Powiedziano nam, ˚e to jest prawdziwe. ByliÊmy w mieszanej wspólnocie katolickiej, gdzie g∏ównie byli Chorwaci
i W∏osi. Moja babcia by∏a stuprocentowà
Chorwatkà. Nie by∏o mi trudno uwierzyç.
Potrzebowa∏am jednak 15 lat, aby tu przyjechaç. Po przyje˝dzie od razu wiedzia∏am
– z powodu tego, co odczu∏am w sercu –
˚e jest to prawdziwe. Nie widzia∏am ˚adnych znaków ani czegoÊ podobnego, ale –
choç przez ca∏e ˚ycie jestem katoliczkà –
nigdy w czasie spowiedzi nie poczu∏am
nic podobnego do tego, co odczu∏am tu.
By∏o to niewiarygodne uzdrowienie”.
O doÊwiadczeniu grania roli Jezusa
Chrystusa, powiedzieli:
Jim Caviezel: „Rol´ t´ otrzyma∏em poprzez Medziugorje, dzi´ki Matce Bo˚ej.
W przygotowaniach wykorzystywa∏em
wszystko, czego nauczy∏o mnie Medziugorje. Mel Gibson i ja codziennie razem
szliÊmy na Msz´ Êw. By∏y takie dni kiedy
nie mog∏em pójÊç na Msz´, ale przyjmowa∏em komuni´. W tych dniach us∏ysza∏em, ˚e Papie˚ spowiada si´ codziennie,
wi´c pomyÊla∏em, ˚e i ja powinienem cz´Êciej chodziç do spowiedzi. Nie chcia∏em,
by Lucyfer mia∏ jakàkolwiek kontrol´ nad
tym co robi´. Grzeszymy uczynkami, ale
i zaniedbaniem. Moim ciàg∏ym grzechem zaniedbania jest to, ˚e nie kocham wystarczajàco. I tak, spowied˝ by∏a przygotowaniem do komunii. Ivan Dragiçeviç i jego ˚ona Laureen dali mi relikwie prawdziwego Krzy˚a. Ca∏y czas nosi∏em go przy sobie, wszyli mi go w specjalnà kieszonk´ na ubraniu. Mia∏em przy
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sobie równie˚ relikwie ojca Pio, Êw. Antoniego Padewskiego, Êw. Marii Goretii
i Êw. Denisa – patrona aktorów. PoÊci∏em,
ciàgle czyta∏em or´dzia. Codziennie mogli mnie widzieç z ró˚aƒcem w r´ku”.
Kerri Caviezel: „Kiedy po raz pierwszy
zobaczy∏am na nim krzy˚, by∏ ucharakteryzowany, nie wyglàda∏ jak mój mà˚, wyglàda∏ jak Chrystus. Charakteryzacj´ wykonano zgodnie z Ca∏unem Turyƒskim,
aby otrzymaç dok∏adnie takà samà twarz.
By∏o to tak rzeczywiste, ˚e ludzie patrzyli
na niego tak, jak z pewnoÊcià patrzyli na
Chrystusa: niektórzy byli pe∏ni szacunku,
inni oboj´tni, a niektórzy go wyÊmiewali.
Dotkn´∏o to nas: w prosty sposób zrozumieliÊmy jak to mog∏o byç. Wp∏ywa∏o to
na nasze ˚ycie: myÊl´, ˚e Jim zrozumia∏
ci´˚ar tej roli. Nigdy w ˚yciu nie zrobi
czegoÊ wa˚niejszego”.

Zgubi∏em Boga (c.d.)
Królowej Pokoju w podzi´kowaniu
Rozpocz´∏y si´ rekolekcje. Pierwszy
dzieƒ z prof. Ivancicem. Bardzo ciekawy
wyk∏ad, czasem wr´cz porywajàcy. Potem modlitwa, w czasie której pierwszy
raz w ˚yciu doÊwiadczy∏em s∏ów „wierz´
w ˚ycie wieczne”. Zawsze, mimo, ˚e cz´sto je powtarza∏em, by∏y jakieÊ odleg∏e.
Tu Bóg pozwoli∏ mi doÊwiadczyç przemijalnoÊci tego co mnie otacza, prze˚yç
to, ˚e za jakiÊ czas narodz´ si´ do nowej
rzeczywistoÊci, do wiecznoÊci ˚ycia z Bogiem. To by∏o pi´kne i uwalniajàce. Teraz
zaczà∏em sobie zdawaç spraw´ z tego, ˚e
skoro przez szereg wydarzeƒ Maryja
mnie tu przyprowadzi∏a to b´dzie si´ mnà
dalej opiekowaç, ˚e Jezus w mojej ∏ódce
obudzi∏ si´ i b´dzie mnie ratowa∏.
Drugi dzieƒ by∏ zaskakujàcy. Ojciec
Jezuita z W∏och mówi∏ mi´dzy innymi
o d∏ugach. Jakby mnie Êci´∏o. Opowiada∏
o tym jak, ludzie z takimi problemami finansowymi tracà poczucie godnoÊci, w∏asnej wartoÊci, jak stajà w sytuacjach bez
wyjÊcia. To w∏aÊnie prze˚ywa∏em. Ciàgle
mia∏em niepewnoÊç, co b´dzie po powrocie, a na wspomnienie tego, co si´ dzia∏o,
czu∏em poni˚enie i wiedzia∏em, ˚e to
wszystko przez w∏asny grzech i g∏upot´.
W pewnym momencie wyk∏adowca
powiedzia∏, ˚e kiedyÊ stan´∏a przed nim
kobieta za∏amana swoimi d∏ugami, a on
nie widzàc za bardzo jak wyraziç s∏owami
to, co mia∏ w sercu uca∏owa∏ jej stopy. Odczu∏em, ˚e Bóg mimo moich d∏ugów i z∏a,
które zrobi∏em pochyla si´ nade mnà
i przytula mnie. Czu∏em si´ ma∏y, ale w tej

ma∏oÊci jak˚e bardzo kochany. Modli∏em
si´, aby Bóg uzdrowi∏ t´ sytuacj´. „Maryjo Królowo Pokoju uratuj mnie” – powtarza∏em wpatrzony w obraz na sali gdzie
odbywa∏y si´ spotkania. Prosi∏em ˚eby
przemieni∏a moje serce, abym umia∏ odnale˝ç si´ w tej sytuacji gdy wróc´.
Po tej konferencji poprosi∏em t∏umaczk´ i podeszliÊmy do ojca Ljubo organizatora rekolekcji. W trzech zdaniach powiedzia∏em mu jak tu trafi∏em, ˚e by∏o ci´˚ko, ˚e chcia∏em pope∏niç samobójstwo,
ale pojawi∏y si´ dwie kobiety zwiàzane
z Medziugorjem i przyprowadzi∏y mnie
z powrotem do Boga. I dziÊ ju˚ wiem, ˚e
b´dzie dobrze, bo mam wspania∏à Matk´
Maryj´, która mnie kocha. Taki skrót. Ojciec powiedzia∏, abym podzieli∏ si´ tym
w sobot´ w czasie Êwiadectw. Powiedzia∏em dobrze, choç wcale mi to dobrze nie
wyglàda∏o: po pierwsze, co ja mog´ powiedzieç wobec takich Êwi´tych kap∏anów z ca∏ego Êwiata, przecie˚ jestem
m∏ody, poraniony, bez doÊwiadczenia,
stremowany. A po drugie przecie˚ nic
ciekawego nie mam im do powiedzenia?
Modli∏em si´ i przysz∏a myÊl, ˚e to ani
dla nich, ani dla siebie, ale ze wzgl´du na
Maryj´ powinienem daç Êwiadectwo tego, jak mi pomog∏a, szczególnie, ˚e zawsze by∏em sceptycznie i nieprzyja˝nie
nastawiony do Medziugorja i wyÊmiewa∏em si´ z objawieƒ. Ona przysz∏a mi z ratunkiem, Ona Matka kocha wszystkich
i tych, którzy za Êmiesznà i niedojrza∏à
uwa˚ajà pobo˚noÊç Maryjnà. Takim te˚
Êpieszy na ratunek. Tego wszystkiego doÊwiadcza∏em tutaj w Medziugorju, w moim sercu coraz bardziej goÊci∏ pokój i radoÊç z bycia kap∏anem. O tym chcia∏em
powiedzieç.
Wraz z kap∏anami byliÊmy na Górze
Objawieƒ i odprawiliÊmy Drog´ Krzy˚owà na Kri˚ewac. Ca∏y czas modli∏em
si´, abym umia∏ odnale˝ç si´ w sytuacji
jakà zastan´ po powrocie. By∏em u spowiedzi, powierzy∏em Bogu mojà relacj´
z proboszczem, modli∏em si´ ciàgle s∏owami: „Królowo Pokoju ratuj mnie, z moich d∏ugów, mojego l´ku przed jutrem”.
Widzia∏em to jak bardzo odszed∏em od
Boga, jak próbowa∏em iÊç za swoimi ambicjami, uszcz´Êliwiaç ró˚nych ludzi i oddala∏em si´ od Boga. I widzia∏em jak
w ca∏ym tym zagubieniu Maryja Matka
Kap∏anów czuwa∏a nade mnà, wyciàga∏a do mnie r´k´, jak bardzo Bóg mimo
mojej s∏aboÊci ca∏y czas mnie kocha∏… to
by∏o pi´kne. Wyrzeka∏em si´ na modlitwie moich d∏ugów, mówi∏em: „Tobie je

oddaj´, ja sobie z tym nie poradz´” –
szczególne w czasie adoracji Krzy˚a.
Przychodzi∏ pokój, jakoÊ si´ u∏o˚y – myÊla∏em – w sumie dojecha∏em do Medziugorja choç wszystko si´ wali∏o, to te˚ si´
u∏o˚y, Bóg da mi si∏´, abym przetrwa∏
i w rok mo˚e dwa powinienem sp∏aciç
moje zobowiàzania.
Nadesz∏a sobota, ostatni dzieƒ rekolekcji w którym mia∏em daç Êwiadectwo.
Czu∏em si´ gorzej ni˚ przed pierwszym
kazaniem w ˚yciu. Modli∏em si´, aby to,
co powiem by∏o na chwa∏´ Bo˚à. Zaczà∏em mówiç i s∏owo po s∏owie w miejsce
tremy przychodzi∏ pokój, modli∏em si´
w myÊlach, patrzy∏em na Maryj´. W skrócie opowiedzia∏em to, co tu opisuj´. Zakoƒczy∏em najwi´kszym odkryciem
ostatnich dni: „Nigdy nie wiedzia∏em, ˚e
mam tak wspania∏à i bardzo kochajàcà
Matk´, dzi´kuj´ Maryjo”. To by∏y s∏owa
z samego serca, doÊwiadczenie Jej mi∏oÊci
by∏o ogromne, prowadzi∏o do ponownego
pokochania Boga i kap∏aƒstwa… moje
serce p∏ywa∏o w pokoju i mi∏oÊci. Potem
sta∏o si´ coÊ niesamowitego, coÊ czego nie
mog∏em pojàç, coÊ co mnie przeros∏o
i czu∏em si´ jeszcze mniejszy i jeszcze
bardziej otoczony mi∏oÊcià. CoÊ co sprawi∏o, ˚e s∏owa „wspólnota kap∏aƒska”
z których szydzi∏em, gdy prze˚ywa∏em
swoje problemy, sta∏y si´ pe∏nà mi∏oÊci
rzeczywistoÊcià.
Kap∏ani z ca∏ego Êwiata podchodzili, podawali mi d∏oƒ, chcieli mnie uÊcisnàç
i mówili, ˚e dzi´kujà za Êwiadectwo. To
by∏o niesamowite doÊwiadczenie. KtoÊ
powiedzia∏, ˚e jest proboszczem, ktoÊ inny, ˚e te˚ mia∏ ci´˚ki poczàtek kap∏aƒstwa, ale teraz ju˚ jest dobrze. Pojawili si´
ksi´˚a z neo z Polski i ze Êwiata. Poczu∏em
braterstwo, wspólnot´ i wielkà trosk´. Do
tej pory najcz´Êciej mia∏em wra˚enia odrzucenia przez Êrodowisko kap∏aƒskie:
proboszczowie, z którymi nie mog∏em si´
dogadaç, ksi´˚a z którymi nie da∏o si´ znale˝ç wspólnego j´zyka, a tu coÊ odwrotnego, jednoÊç i mi∏oÊç mimo bariery j´zykowej, tylu kilometrów, które dzielà nas na
co dzieƒ. Wi´kszoÊç z tych kap∏anów
chcia∏a mi pomóc. „Musisz z tego wyjÊç”
– powiedzia∏ któryÊ z nich i zrobili coÊ co
mnie zaskoczy∏o, ofiarowali mi pieniàdze
na pokrycie moich d∏ugów, tyle ile potrzebowa∏em. Wszystko trwa∏o ok. 30 minut,
nawet nie wiedzia∏em jak reagowaç.
Do Medziugorja jecha∏em z niepewnoÊcià jutra za pieniàdze, które dosta∏em. Postanowi∏em zaufaç: jeÊli to prawda, to dojad´. I to by∏a prawda, to by∏o zaproszenie
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– podobno nikt do Medziugorja nie jedzie,
je˚eli nie zostanie zaproszony. Wyje˚d˚a∏em autobusem z grupà polskà. Opuszcza∏em to Êwi´te miejsce doÊwiadczywszy tego, ˚e mam wspania∏à, kochajàcà Matk´
Maryj´. Prze˚ywszy to, ˚e Bóg dzia∏a
w naszym ˚yciu bardzo konkretnie, ale nie
zawsze tak, jak my to sobie wyobra˚amy
i ˚e bardzo kocha swoich kap∏anów. Przez
r´ce mojej ukochanej Matki Maryi Bogu
niech b´dà dzi´ki. Amen.
Ks. Mirek

Pobratymstwo
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!
Umi∏owani,
prze˚ywamy czas Adwentu. To jest
czas przygotowania si´ na przyjÊcie Pana
Jezusa. W tym or´dziu nasza Matka przypomina o chrzeÊcijaƒskiej odpowiedzialnoÊci wobec tych, którzy nie poznali jeszcze Jezusa, lub te˚ lekcewa˚à Jego nauk´.
Zwracam si´ do was jako do cz∏onków
wielkiej rodziny „Nawiedzenie” aby ka˚dy z was „nawiedzi∏” modlitewnie osoby
˚yjàce bez Boga. Intencja modlitewna do
ostatniego or´dzia;
• o otwarcie serc w ka˚dej rodzinie na
przychodzàcego Jezusa,
• o ∏aski p∏ynàce z Narodzenia Boga dla
wszystkich, którzy utracili dar wiary
i nadziei,
• o dar przyj´cia mi∏oÊci w rodzinach
zniewolonych egoizmem.
Pokój i dobro! o. Jozo Zovko
Drodzy bracia i siostry!
„Oto stoj´ u drzwi i ko∏acz´: jeÊli kto
pos∏yszy mój g∏os i drzwi mi otworzy, wejd´ do niego i b´d´ z nim wieczerza∏, a on
ze Mnà” (Ap 3, 20).
Pewien artysta pragnàc przekazaç zas∏yszane s∏owa Jezusa w formie obrazu
namalowa∏ postaç Jezusa stojàcego przed
drzwiami i pukajàcego do drzwi. Synek
malarza spoglàdajàc na obraz, zapyta∏:
Tatusiu, jak˚e ten cz∏owiek ma wejÊç do
Êrodka? Przecie˚ ty nie namalowa∏eÊ
klamki na drzwiach. Ojciec posadzi∏ swojego synka na kolanach i zaczà∏ mu objaÊniaç. Ten cz∏owiek stojàcy przed drzwiami to Pan Jezus. Drzwi oznaczajà ludzkie
serce, dusz´, rodzin´. Te drzwi mogà byç
otwarte tylko od wewnàtrz, od Êrodka.
Moi drodzy, to jest czas Adwentu. Jezus mo˚e wejÊç do naszego serca, tylko

wtedy, gdy mu je sami otworzymy. Wykorzystajmy wi´c ten czas na modlitw´
o dar otwarcia si´ serc, dar pos∏uszeƒstwa
i pokory. To jest równie˚ czas na modlitwy, ofiary i post w intencji otwarcia si´
naszej duszy i otwarcia si´ naszych rodzin
na przychodzàcego Jezusa i Jego Matk´.
To jest zaiste czas przygotowania si´ na
przyjÊcie naszego Pana.
Sà tacy, którzy Go nie znajà. Sà tacy,
którzy uczynili z Niego jedynie temat do
teoretycznych dyskusji i polemik. Sà tacy,
którzy nigdy Go nie spotkali i nie poznali
ani podczas Êwiàt koÊcielnych, ani podczas uroczystoÊci rodzinnych. To sà ci,
dla których Jezus pozosta∏ dziadkiem od
Êwiàtecznych prezentów lub dziadkiem
mrozem. To sà ci, którzy otworzyli si´ na
trucizn´ p∏ynàcà z mediów za poÊrednictwem agresywnych filmów i obscenicznych reklam. Niestety, w takiej sytuacji
znalaz∏a si´ wi´kszoÊç europejskich rodzin, dla których niedziela przesta∏a byç
Dniem Paƒskim i w których nie ma ju˚
ani miejsca, ani czasu na wspólnà modlitw´. Takie rodziny nie majà szans na
przyj´cie Matki i Dzieciàtka, bo oni sami
nie chcà dzieci. Trudno jest Êwi´towaç
Bo˚e Narodzenie z tymi, którzy przestali
si´ spowiadaç i modliç, a jedynie zachowujà tradycj´ i zatrzymujà si´ na jej zewn´trznych przejawach. Oni nie sà w stanie rozpoznaç Jezusa i Jego Matki. Oni
stanowià nasze wspó∏czesne Betlejem,
w którym nie by∏o dla Nich miejsca.
Trudno jest dzisiaj g∏osiç tak bardzo wa˚ne wydarzenie jakim by∏o Narodzenie Jezusa – Bo˚e Narodzenie. Jeszcze trudniej
jest Êwiadczyç o tym wydarzeniu wobec
zatwardzia∏ych serc, bo cz´sto trzeba znosiç cierpienie odrzucenia.
W or´dziu z 25. listopada Maryja
mówi: „Módlcie si´ kochane dzieci w tym
czasie, aby Jezus narodzi∏ si´ we wszystkich sercach, szczególnie zaÊ w sercach
tych, którzy Go nie znajà”. W ten sposób
wskazuje na jedyny i skuteczny klucz do
serca i nawrócenia cz∏owieka. Tym kluczem jest modlitwa. Królowa Pokoju jest
wielkà i Êwi´tà Matkà. Jej bliskoÊç przynosi wyjàtkowà ∏ask´, której doznajà miliony pielgrzymów odpowiadajàcych na
Jej wezwanie. W Jej bliskoÊci zakwita pustynia ludzkich serc. Za Jej przyczynà odnawiajà si´ zrujnowane rodziny, a pokój
nape∏nia serca i przywraca je do ˚ycia. Pocieszajàcym jest fakt, ˚e w∏aÊnie w tych
czasach, wokó∏ Medziugorja zbierajà si´
nieprzeliczone t∏umy, które chcà spotkaç
Matk´ i s∏uchaç Jej g∏osu. W przedostat-

nim or´dziu mówi do nas: Nie zwlekajcie,
lecz odpowiedzcie ca∏ym sercem: Pragn´
pomóc Jezusowi i Maryi, aby jak najwi´ksza liczba braci i sióstr pozna∏a drog´
Êwi´toÊci”.
Trzeba si´ równie˚ cieszyç z istnienia
naszej wspólnoty modlitewnej, która ma
odwag´ ˚yç wed∏ug or´dzi Matki Bo˚ej.
Nie ma nic wa˚niejszego w dzisiejszych
czasach nad nawrócenie i Êwi´toÊç ˚ycia.
Maryja wskazuje nam t´ drog´, jako jedynà drog´, która prowadzi do Jezusa. B´dàc na tej drodze mo˚emy doprowadziç
inne dusze do zbawienia. W tym Êwi´tym
czasie, z pe∏nym oddaniem, miejmy odwag´ odpowiedzieç na Jej wezwanie.
Przygotujmy drog´ Panu, który przychodzi. Miejcie odwag´ wykonaç swojà prorockà misj´ – pomó˚cie braciom, pomó˚cie rodzinom, pomó˚cie KoÊcio∏owi.
Modl´ si´, aby nowonarodzony Jezus
Król nawiedzi∏ wasze wspólnoty modlitewne i nape∏ni∏ wasze serca Pokojem
i wszelkim Dobrem. Wejd˝cie wraz z ca∏ym KoÊcio∏em w Nowy 2004 rok z odwagà w sercu. B∏ogos∏awionych Âwiàt
Bo˚ego Narodzenia i szcz´Êliwego Nowego Roku, z ca∏ego serca ˚yczy ka˚demu szczerze wam oddany fra Jozo.

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
Konferencje i homilie o. T. Vlasicia
z rekolekcji dla Polaków

D∏oƒ Matki
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus! Na wieki, wieków. Amen
Niech Duch Âwi´ty oÊwieci nasze umys∏y, niech prowadzi nasze dusze, niech
nasze serca obdarzy ciep∏em swej mi∏oÊci, niech nam da ducha objawienia
i màdroÊci, abyÊmy mogli poznaç to, co
nam ukazuje. W Imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen
Pragn´ wyt∏umaczyç wam znaczenie
obiektu, w którym si´ znajdujemy. Ten
Dom i Amfiteatr tworzà ca∏oÊç, którà my
nazwaliÊmy Ikonà Matki Bo˚ej Królowej Pokoju. Jak mogliÊcie zobaczyç na
zewnàtrz, przed budynkiem, znajduje si´
r´ka Matki Bo˚ej. Ma ona oznaczaç r´k´
matki, która trzymajàc r´k´ dziecka towarzyszy mu, prowadzi go. Drugi punkt to
Amfiteatr – umys∏ Matki, w którym jest
Baranek Ofiarny. Trzeci punkt to serce
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Maryi, które jest przewidziane w miejscu
o∏tarza w koÊciele, serce w którym znajduje si´ Bóg w Trójcy Jedyny.
Zaczniemy od wyt∏umaczenia znaczenia r´ki Matki Bo˚ej. R´ka matki prowadzi dzieci. R´ka matki mo˚e prowadziç
dzieci wtedy, go chcà jej s∏uchaç, chcà jà
naÊladowaç, chcà pójÊç za nià. Moje doÊwiadczenie jest takie, ˚e wcale nie ma za
du˚o osób, które w ten sposób chce iÊç,
które chcà naÊladowaç. W ˚yciu duchowym problemem jest statyzm, zastój, pasywnoÊç, które przedstawiajà obraz duszy. Statyzm, pasywnoÊç sà znakiem, ˚e
osoby nie majà ˚ywej relacji z Bogiem.
Takie dusze przywiàzujà si´ do znaków
zewn´trznych. Równie˚ w ten sposób –
jako znak zewn´trzny – mogà przyjmowaç objawienia w Medziugorju i z Matkà
Bo˚à mogà tworzyç zwiàzek zewn´trzny.
Mo˚e to byç równie˚ relacja podobna do
relacji z w∏asnà matkà, lub taka, w której
objawiajà si´ wszystkie braki uczuciowe.
Wtedy pielgrzym szuka Maryi jako kompensacji tych wszystkich braków, lub jako
wyobra˚enie satysfakcjonujàce na poziomie uczuç. Takie osoby nie potrafià wzrastaç. Stwarzajà w sobie pewnà duchowoÊç
zale˚nà – uzale˚nienie od Boga bez Ducha Âwi´tego. Mo˚e trudno wam to zrozumieç, dlatego wyt∏umacz´ to na przyk∏adzie: osoba chodzi codziennie na Msz´
Êwi´tà, i za ka˚dym razem wychodzi
z Mszy Êw. w depresji, z∏a, bez zadowolenia, krytykujàca wszystko. Taka osoba
jest uzale˚niona od rytu, obyczaju, religijnoÊci. Nie ma relacji z Bogiem w Duchu
Âwi´tym, nie wzrasta, nie czyni post´pu
w rozwoju. Je˚eli widzàcy opisujà Matk´
Bo˚à i to wszystko co widzà, ˚e jest pi´kne, to osoby takie sà pierwsze, które o tym
mówià. A pozostaje pytanie: czy osoby te
wzrastajà i zmieniajà si´ wewn´trznie?
Matka Bo˚a prowadzi nas w Duchu
Âwi´tym. Je˚eli jesteÊmy otwarci na Ducha ˚ycia, wtedy Duch nas o˚ywia, sprawia, ˚e wzrastamy i przemienia nas. Wtedy mo˚emy naÊladowaç Maryj´. Jest jeszcze jeden punkt do wyt∏umaczenia: na
drodze duchowej istnieje wiele form uzale˚nienia duchowego. I w tym przypadku
mo˚na powiedzieç, ˚e Karol Marx mia∏
racj´, kiedy mówi∏, ˚e religia jest opium.
On widzia∏ uzale˚nienia od religii, a nie
widzia∏ relacji z Duchem Âwi´tym. To pole jest wielkim polem dzia∏ania szatana,
który oszukuje, zwodzi ludzi. Takie osoby
stosujà wiele praktyk religijnych, ale si´
nie zmieniajà. Odmawiajà pewne modlitwy, które ich nie nape∏niajà. Uzale˚nieni

sà od form i wyobra˚eƒ ludzkich jak np.:
ktoÊ mo˚e byç uzale˚niony od Medziugorja. Jedna osoba z pewnej grupy powiedzia∏a: ja by∏am 182 razy w Medziugorju, a druga dopowiedzia∏a: no i nic
nie zrozumia∏a. Równie˚ i dla Êw. Piotra
by∏o pi´knie przebywaç u boku Chrystusa. Ale mój drogi, trzeba wzrastaç, trzeba
iÊç do przodu, równie˚ i ty, który nazywasz si´ Êw. Piotr.
Uzale˚nienie duchowe mo˚e byç od:
rytu, kap∏ana, zwiàzku mi´dzy pi´knymi
duszami, od spotkaƒ i rekolekcji, które sà
prowadzone, postu – b. niebezpieczne
wtedy, kiedy osoby poszczàc doprowadzajà si´ do choroby. Nasze uzale˚nienie
powinno byç tylko od Ducha Âwi´tego.
Ale uzale˚nienie od Ducha Âwi´tego nie
jest uzale˚nieniem tylko jest ca∏kowità
wolnoÊcià. Jest to bardzo delikatne przejÊcie. Ten kto pragnie wzrastaç duchowo
musi otworzy oczy.
Mog´ wam opowiedzieç pewne doÊwiadczenie Jeleny. Przynios∏a mi napisane or´dzie na pewne, wielkie wystàpienie. Skontaktowa∏em si´ z o. Jozo, aby to
skonsultowaç. O. Jozo powiedzia∏ mi –
nagraj to, a nikt ci nie b´dzie móg∏ powiedzieç, ˚e to wymyÊli∏eÊ. Zrobi∏em jak mi
powiedzia∏ i spyta∏em Matk´ Bo˚à czy
widzàca (Jelena) przekaza∏a wszystko?
Czy to, jest to wszystko co Matka Bo˚a
powiedzia∏a? Matka Bo˚a odpowiedzia∏a, ˚e to nie jest wszystko. Spyta∏em – czego brakuje? Odpowiedzia∏a – nie pomodliliÊcie si´ do Ducha Âwi´tego. Wtedy
pomodliliÊmy si´ do Ducha Âwi´tego i na
nowo nagraliÊmy. S∏owa by∏y takie same
– ale treÊç nie jest taka sama – powiedzia∏a Matka Bo˚a.
Nie jest wszystko jedno: czy modlicie
si´ do Ducha Âwi´tego czy nie. Zobaczcie jakie to jest delikatne przejÊcie w duszy. Mo˚emy modliç si´ na ró˚aƒcu jako
uzale˚nienie, z obowiàzku, bez udzia∏u,
bez pozwolenia na dzia∏anie Duchowi
Âwi´temu w nas. Wtedy bardzo ∏atwo dojdziemy do zachowania faryzejskiego,
podczas gdy Pan Jezus by∏ pe∏en Ducha
Âwi´tego i mia∏ autorytet. Uzale˚nienia religijne mogà byç gorsze od narkomanii,
poniewa˚ Pan nas wzywa, abyÊmy stali si´
wolnymi. W pe∏nej wolnoÊci mo˚emy
uwolniç si´ od uzale˚nienia od pokarmów,
p∏ynów jak i narkotyków. Je˚eli modlimy
si´ tylko w pewien, okreÊlony sposób nie
mo˚emy dostàpiç uzdrowienia wewn´trznego. To uzale˚nienie przykrywa naszà
z∏oÊç, gniew, Êmierç wewn´trznà, nie jesteÊmy zdolni do wyzwolenia si´.

W tym miejscu chc´ wam powiedzieç,
˚e wiele osób uzale˚nia si´ od pokut, sà
˝li, agresywni. Traktujà innych jak g∏upków, niewierzàcych, stajà si´ twardog∏owi, poniewa˚ nie zrozumieli tego czym
jest, co oznacza ofiara. Pokuta powinna
przygotowaç drog´ do ofiary. Ofiara
natomiast jest wewn´trznà zdolnoÊcià
oddania samego siebie, mi∏owania, przebaczenia i zrozumienia wszystkiego. Je˚eli osoby pokutujà a nie ˚yjà ofiarowaniem
siebie, nie zrozumieli czym jest ofiarowanie. Sà w wielkim uzale˚nieniu i b´dà
twardzi i nieznoÊni jak faryzeusze.
Dlatego w∏aÊnie – wracajàc do poczàtku mojej myÊli – r´ka Matki pragnie nas
prowadziç, a my musimy si´ otworzyç
i pozwoliç prowadziç si´ Duchowi Âwi´temu. To On pragnie prowadziç nas ciàgle
do przodu i nie pozostawia nas w stanie
stagnacji, martwym. Nigdy nie zostawia
nas zamkni´tych w sobie i nigdy nie mówi ja mam racj´ nie wy, tylko prowadzi
nas do przemiany. Matka Bo˚a przez
dzia∏anie Ducha Âwi´tego pocz´∏a Jezusa.
Ona prawdziwa Matka ka˚dego z nas
poczyna w Duchu Âwi´tym. Dlatego zobaczcie jak wa˚ne jest to przejÊcie. Podam
wam przyk∏ad. W jednej grupie modlitewnej t∏umaczy∏em co, to znaczy ZdrowaÊ Maryjo rozwa˚ajàc drugà tajemnic´
radosnà. Powiedzia∏em: jutro i przez najbli˚szym tydzieƒ prosz´ si´ modliç tylko
tym zwrotem ZdrowaÊ Maryjo. Spróbuj
dostrzec Maryj´ wsz´dzie i staraj si´ z Nià
komunikowaç. I zobacz w jaki sposób to
pozdrowienie rodzi si´ w tobie. Pozdrów
Maryj´ w tej sytuacji. Tydzieƒ pó˝niej, na
kolejnym spotkaniu, spyta∏em kto w taki,
zadany sposób si´ modli∏. Jedna kobieta
powiedzia∏a, ˚e otrzyma∏a wielkà ∏ask´,
˚e nie jest w stanie wypowiedzieç ZdrowaÊ Maryjo. <Ja nie jestem w stanie wypowiedzieç ani jednej ZdrowaÊki, a ka˚dego dnia odmawiam ró˚aniec, podczas którego moje myÊli sà w jednym miejscu, ja
w drugim a serce w trzecim i nie wiem co
si´ dzieje>. Zobaczcie wa˚noÊç ˚ywej
relacji z Bogiem. Jakiekolwiek powo∏anie moglibyÊcie wybraç: zakonnik, zakonnica, biskup, papie˚ b´dzie upadkiem
bez ˚ywej relacji w Duchu Âwi´tym
przez Maryj´, nie b´dziecie wzrastaç.
Mo˚ecie ka˚dego dnia przebywaç z widzàcymi, z prorokami, mo˚ecie czytaç
wielkie ksi´gi o duchowoÊci, mo˚ecie byç
na zgromadzeniach gdzie dziejà si´ cuda
fizyczne, ale nie b´dziecie wzrastaç.
Dzisiejszego wieczoru jest przewidziana modlitwa ró˚aƒcowa. Naszej grupie
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modlitewnej w Medziugorju Matka Bo˚a
powiedzia∏a: je˚eli ktoÊ nie mo˚e nadà˚yç
za modlitwà duszà, niech pozostanie w ciszy, niech wypocznie wewn´trznie, niech
wyjdzie. Musimy byç odwa˚ni, aby uwolniç si´ od ró˚nych, nawet bardzo pobo˚nych form, zostawiç te formy, aby uwolniç si´ wewn´trznie i na modlitwie zjednoczyç si´ z Bogiem. Czy chcecie tego
spróbowaç? Spróbujcie w tych dniach
równie˚ daç miejsce, przestrzeƒ Bogu.
We W∏oszech na takich rekolekcjach mówi´ uczestnikom, aby przechadzali si´
nad brzegiem morza i oddychali pe∏nà
piersià powietrzem, które im Bóg daje.
Aby odczuli poca∏unek s∏oƒca, g∏askanie
Boga na swoim policzku poprzez delikatny powiew wiatru, ˚eby ˚yli w Bogu. Wy
te˚ tak starajcie si´ czyniç. Tutaj mo˚e byç
wielki cz∏owiek dzia∏ajàcy cuda, ale te cuda si´ nie zdarzà je˚eli wy si´ nie otworzycie, nikt wam nie b´dzie móg∏ pomóc
je˚eli sami b´dziecie zamkni´ci. Amen

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Horoskopy i wró˚by
Zbli˚a si´ Nowy Rok – co sprzyja rozkwitowi szukania ró˚nego rodzaju horoskopów i przepowiedni. Pojawiajà si´
w sprzeda˚y „horoskopy na rok 2004” dla
poszczególnych znaków zodiaku, oraz
dodatki nadzwyczajne do pism kobiecych
z nieod∏àcznym horoskopem.
Chaldejczycy, lud mieszkajàcy w Mezopotamii, twierdzili ponad dwa i pó∏ tysiàca lat temu, ˚e pozycja gwiazd wp∏ywa
na ludzkie ˚ycie i okreÊla los królów i narodów. Ró˚ni królowie i ksià˚´ta korzystali z rad nadwornych astrologów. Astrologia niegdyÊ uwa˚ana by∏a za nauk´. Dopiero w 1666 roku Colbert wykluczy∏
astrologi´ z Akademii nauk i zabroni∏
astronomom zajmowaç si´ interpretacjà horoskopów. A jednak – astrologia
kwitnie i prosperuje do dziÊ. Ciàgle pretenduje do miana „wiedzy”. Dopasowujàc
si´ do nowoczesnych potrzeb rozwija nowe specjalizacje, takie jak np. astrologia
polityczna czy finansowa.
KtoÊ móg∏by powiedzieç, ˚e przecie˚
w Biblii sà prorocy, ˚e nawet narodziny
Pana Jezusa zosta∏y przez nich zapowiedziane, podobnie jak inne wa˚ne wydarzenia. Astrologia doszukuje si´ swych
korzeni w staro˚ytnoÊci i cz´stokroç usi-

∏uje podszyç si´ pod proroctwo biblijne.
Istniejà nawet astrologiczne wywody co
do pozycji gwiazd w chwili narodzin Pana Jezusa. Mo˚na te˚ us∏yszeç g∏osy, ˚e
M´drcy ze Wschodu musieli byç astrologami, skoro podà˚ali za „gwiazdà, którà
ujrzeli na Wschodzie”. Zauwa˚my jednak, ˚e to Trzej Królowie, b´dàc poganami – przyszli do Pana Jezusa i oddali mu pok∏on – a nie odwrotnie. Natomiast w dzisiejszych czasach ludzie
ochrzczeni, znajàcy prawdziwà wiar´,
ustawiajà si´ w kolejki przed gabinetami
astrologów odwracajàc si´ tym samym od
Boga i pope∏niajàc grzech ba∏wochwalstwa. Co gorsza, cz´sto nie wiedzà nawet,
˚e korzystanie z porad wró˚ek i astrologów jest grzechem.
Przepowiadanie przysz∏oÊci nie ma
nic wspólnego z proroctwem biblijnym. Pan Bóg napomina, ostrzega o rzeczach, które mogà nastàpiç, jeÊli ludzie
nie zmienià swego post´powania. Proroctwo biblijne zawsze wià˚e si´ z wezwaniem do nawrócenia. JeÊli ludzie wys∏uchajà g∏osu proroka, Pan Bóg mo˚e cofnàç zapowiedzianà kl´sk´, tak, jak to
uczyni∏ dla mieszkaƒców Niniwy, pokutujàcych po us∏yszeniu proroctwa Jonasza (Jon 3). Tymczasem wró˚by astrologów noszà pi´tno determinizmu, „przeznaczenia” zapisanego jakoby w gwiazdach. Wró˚biarstwo nie tylko nie ma nic
wspólnego z proroctwem, lecz tak˚e jest
przedmiotem wielu surowych zakazów
biblijnych. Grzech wró˚biarstwa w Starym Testamencie nazywany jest „nierzàdem” – „Nie b´dziecie uprawiaç wró˚biarstwa, nie b´dziecie uprawiaç czarów” (Kp∏ 19, 26), „Ja sam zwróc´ oblicze moje (...) przeciwko ka˚demu, kto si´
zwróci do wró˚bitów, aby uprawiç z nimi
nierzàd” (Kp∏ 20, 6).
Wspó∏czeÊni astrologowie rzadko kiedy przywdziewajà pow∏óczyste szaty, ale
nadal sà doradcami wielkich tego Êwiata.
NaukowoÊci dodajà sobie nie tyle sprowadzaniem uczonych ksiàg, co zastosowaniem nowoczesnej techniki. Zasiadajà
przy komputerach: dzieƒ, godzina, miejsce urodzenia i komputer przelicza b∏yskawicznie podane liczby. Po kilku sekundach pojawia si´ na ekranie barwny
wykres nieba. To radix, czyli kosmogram,
który przedstawia uk∏ad planet dok∏adnie
w momencie narodzin danej osoby. A potem wszystko jest tylko kwestià interpretacji. Komputerowy wydruk kosmogramu
nie jest niczym innym, jak mediumistycznym punktem zaczepienia, okazjà do na-

wiàzania kontaktu z demonicznà rzeczywistoÊcià, podobnie jak szklana kula, karty tarota. „DoÊwiadczony astrolog, jeÊli
tylko poÊwi´ci odpowiednio du˚o czasu na
analiz´ i interpretacj´, mo˚e z nieomal zegarmistrzowskà dok∏adnoÊcià ustaliç kiedy nastàpià wydarzenia zapowiedziane
w horoskopie urodzeniowym” – (Wró˚ka,
10/2002). Wyglàda na to, ˚e wydarzenia
dadzà si´ przewidzieç z wielkà precyzjà.
Czy chodzi tu tylko o wiedz´ i interpretacj´ mapy nieba?
Czym w∏aÊciwie zajmujà si´ astrologowie i kto korzysta z ich us∏ug?
Wystarczy przewertowaç, choçby pobie˚nie, kilka czasopism o tematyce
astrologicznej, ˚eby przekonaç si´, ˚e
astrologia zajmuje si´ dos∏ownie wszystkimi dziedzinami ˚ycia, od porad matrymonialnych, pocieszania z∏amanych serc
i pytaƒ o wynik egzaminów, po finanse
i polityk´. Dowiadujemy si´ z tych˚e czasopism jak cz´sto najró˚niejsze znane
osobistoÊci: aktorzy, prezydenci, politycy, ludzie interesu, „spoglàdajà w gwiazdy”, by wyczytaç z nich przysz∏oÊç i zasi´gnàç rady. Ma si´ rozumieç, rzeczone
czasopisma skwapliwie powo∏ujà si´ na
owe osobistoÊci, a im wi´ksza ich s∏awa
i wy˚sze stanowisko, tym bardziej wzrasta autorytet i wiarygodnoÊç specjalistów
od czytania w gwiazdach, zw∏aszcza
w dziedzinie szumnie zwanej „astrologià
politycznà”. Nazwiska znanych polityków i aktorów stanowià przy tym swoistà
zach´t´, mniej lub bardziej bezpoÊrednià,
by pójÊç za ich przyk∏adem i podobnie
jak oni korzystaç z us∏ug astrologów
i wró˚bitów. A˚ trudno uwierzyç jak wiele osób tym zach´tom ulega.
Czy naprawd´ chodzi tu tylko o niewinnà zabaw´? Czy to tylko fantazja?
Niestety, nie. Astrologów nigdy nie brakowa∏o w otoczeniu królów, w∏adców,
polityków. I to zarówno w staro˚ytnoÊci,
jak i teraz. W Dziejach Apostolskich opisany jest epizod o magu Elimasie, z otoczenia prokonsula Sergiusza Paw∏a, który
nie chcia∏, aby jego pan s∏ucha∏ nauki
Aposto∏ów (Dz 13,5-12). Jak widaç, równie˚ Aposto∏owie, g∏oszàc Ewangeli´,
spotykali si´ z oporem ze strony magów,
którzy kr´cili si´ przy ludziach sprawujàcych w∏adz´. Od Elimasa, po Nostradamusa i Rasputina.
To w∏aÊnie magowie i wró˚bici jako
pierwsi stwierdzajà istnienie powiàzaƒ
pomi´dzy politykà a okultyzmem, ubolewajàc przy tym, ˚e rzadko kto mówi
o tym otwarcie. „Korzystanie z us∏ug
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astrologów i wszelkich wró˚bitów staje si´
ostatnio zjawiskiem powszechnym. Niestety, równie powszechny jest wstyd przed
przyznawaniem si´ do tego„(Wró˚ka,
4/2002, str. 50).
OczywiÊcie, ˚e astrolog wywiera
wp∏yw na ludzi. Zast´puje wielu specjalistów: zaufanà przyjació∏k´, psychologów,
ksi´dza...”. („L’Express”). W zwiàzku
z tym, ˚e gwiazdy mówià ju˚ w momencie urodzin kto do jakiej pracy si´ nadaje,
niektóre przedsi´biorstwa korzystajà
z us∏ug astrologów przy rekrutacji pracowników, najcz´Êciej bez wiedzy kandydatów. Christian Ballico demaskuje ten
proceder w ksià˚ce „Metody wartoÊciowania zasobów ludzkich”. Co jeszcze
mo˚na wyczytaç w gwiazdach? Okazuje
si´, ˚e ni mniej, ni wi´cej, tylko notowania gie∏dowe! Tym razem dzi´ki „astrologii finansowej”, opierajàcej si´ na pozycji
planety Uran. KtoÊ móg∏by powiedzieç,
˚e to przesada, ˚e to tylko teoria, wyssane
z palca g∏upstwa. Niestety, fakty mówià
same za siebie... Od lat g∏owy paƒstw korzystajà z us∏ug ró˚nych wspó∏czesnych
Rasputinów, poprzestaƒmy tylko na wymienieniu Nancy Reagan, która jako
pierwsza oficjalnie wprowadzi∏a astrologów do Bia∏ego Domu. A wspó∏czeÊni
politycy polscy? Raczej nie afiszujà si´
z tym, ˚e ucz´szczajà do wró˚ek. Niemniej jednak same wró˚ki zachwalajàc
swà bieg∏oÊç na ∏amach pism kobiecych –
i nie tylko – twierdzà jednomyÊlnie, ˚e ich
klientami sà znani politycy.
Astrologia jest modna w ca∏ym Êwiecie.
Równie˚ wÊród chrzeÊcijan. A przecie˚
Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego mówi
wyra˝nie: „Nale˚y odrzuciç wszystkie formy wró˚biarstwa: odwo∏ywanie si´ do
szatana lub demonów, przywo∏ywanie
zmar∏ych lub inne praktyki majàce rzekomo ods∏aniaç przysz∏oÊç. Korzystanie
z horoskopów, astrologia, chiromancja,
wyjaÊnianie przepowiedni i wró˚b, zjawiska jasnowidztwa, pos∏ugiwanie si´ medium, sà przejawami ch´ci panowania
nad czasem, nad historià i wreszcie nad
lud˝mi, a jednoczeÊnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te sà
sprzeczne ze czcià i szacunkiem – po∏àczonym z mi∏ujàcà boja˝nià, które nale˚à
si´ jedynie Bogu” (2116). Wiele osób
udajàcych si´ do astrologów po prostu nie
podejrzewa, ˚e jest w tym coÊ z∏ego.
Dlaczego w∏aÊciwie astrologia jest
grzechem? Trudno zrozumieç, co w tym
z∏ego, ˚e ktoÊ sobie postawi horoskop,
skoro czynià to s∏ynni ludzie, nie tylko ak-

torzy ale i politycy. Rozumiemy z∏o pi´tnowane w Dekalogu: nie zabijaj, nie cudzo∏ó˚, nie kradnij... Rozumiemy, ˚e jest
to jakieÊ z∏o, krzywda wyrzàdzona drugiemu cz∏owiekowi. Ale zauwa˚my, ˚e
w Bo˚ej hierarchii te przykazania zajmujà
dopiero piàte, szóste, siódme miejsce. Rozumiemy tak˚e, ˚e naszym rodzicom nale˚y si´ szacunek. Przynajmniej jak do tej
pory, w Polsce 4. przykazanie jest jeszcze
zrozumia∏e. Sà ju˚ kraje, gdzie poszanowanie rodziców zaczyna polegaç na
sprawnym i bezbolesnym uÊmiercaniu ich
w imi´ humanitarnych idei pot´piajàcych
cierpienie.
O wiele trudniej jest nam zrozumieç, na
czym polega z∏o w przypadku nieprzestrzegania pierwszych trzech przykazaƒ. A przecie˚ w Bo˚ym porzàdku, stojà
one na pierwszym miejscu i tak naprawd´
nieposzanowanie wszystkich pozosta∏ych
przykazaƒ wynika w∏aÊnie z braku szacunku do pierwszego przykazania. Co
w tym z∏ego, ˚e w niedziel´ pójdzie si´ na
zakupy? Co w tym z∏ego, ˚e ktoÊ pójdzie
do wró˚ki i poprosi o postawienie tarota? Co w tym z∏ego, ˚e ktoÊ sobie zamówi horoskop indywidualny u wyspecjalizowanego astrologa? Tymczasem astrologia, wró˚biarstwo, magia – to grzechy
przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nawet jeÊli my sami nie widzimy w tym nic
z∏ego, w oczach naszego Boga jest to
straszliwe z∏o i zdrada. Zastanówmy si´:
jak˚e straszliwym grzechem musi byç
wró˚biarstwo, skoro Pan Bóg wybaczy∏
królowi Dawidowi cudzo∏óstwo i zabójstwo, a nie wybaczy∏ Saulowi tego, ˚e
chcia∏ dowiedzieç si´ o wynik walki z Filistynami i poszed∏ do wró˚ki wywo∏ujàcej duchy! (2 Sm 12,13; 1 Krn 10, 13-14).
Podobnie Salomon utraci∏ królestwo dlatego, ˚e dopuÊci∏ si´ ba∏wochwalstwa
(1 Kr 11,9-12). Ale o tych skutkach czytania w gwiazdach astrolodzy wolà nie
wspominaç. Raczej podkreÊlajà swe sukcesy na polu odgadywania przysz∏oÊci,
zw∏aszcza jeÊli chodzi o wa˚ne wydarzenia polityczne. Uszlachetnia to astrologi´
i umacnia jej wiarygodnoÊç.
Najwyra˝niej astrologia stanowi istotnà p∏aszczyzn´ porozumieƒ mi´dzynarodowych, zwa˚ywszy na fakt, i˚ F. Mitterand we w∏asnej osobie radzi∏ si´ gwiazd
w sprawie traktatu z Maastricht. Zresztà,
do podobnych wniosków doszli specjaliÊci z „Wró˚ki”: „Szum wokó∏ Mitteranda
wyciàgnà∏ na Êwiat∏o dzienne coÊ, o czym
nikt nie chce g∏oÊno mówiç. W strukturach Unii Europejskiej powsta∏o miejsce

dla specjalistów astrologii politycznej.
Badajà oni cykle planetarne i starajà si´
znale˝ç zale˚noÊci mi´dzy po∏o˚eniem
cia∏ niebieskich a znaczàcymi wydarzeniami politycznymi. Szefem tych oÊrodków jest ponoç Andre Barbault – ten sam,
który przewidzia∏ dok∏adnà dat´ zburzenia Muru Berliƒskiego. A okreÊli∏ jà
i przekaza∏ informacje do Brukseli ju˚
w 1983 roku!”. Zatem – bàd˝my dobrej
myÊli. W Unii Europejskiej nie ma
wprawdzie miejsca dla Boga, za to jest
miejsce dla astrologów (ekspertów
w dziedzinie astrologii politycznej).
Prawdopodobnie w najbli˚szym otoczeniu wielkich tego Êwiata znajdzie si´
miejsce nie tylko dla wy˚ej wymienionych ekspertów, ale i dla magów i specjalistów od nauk tajemnych. Na przyk∏ad, s∏ynny mag Otelma, od lat zaszczyca swà obecnoÊcià kana∏y telewizyjne
nale˚àce do S. Berlusconiego (Cywilizacja Êmierci, Lublin 2000). Mag Otelma
zapewnia, ˚e dzi´ki „obrz´dom sprowadzajàcym pomyÊlnoÊç” jego ulubiona
formacja polityczna odnosi zwyci´stwa
w wyborach. Mo˚e to i prawda, skoro
ten˚e S. Berlusconi piastuje obecnie stanowisko Premiera W∏och.
Zauwa˚my, ˚e nikt inny, tylko sam
mag, chlubiàcy si´ swymi sukcesami,
osobiÊcie stwierdza, ˚e istniejà „obrz´dy sprowadzajàce pomyÊlnoÊç”
i oÊwiadcza, ˚e on sam te obrz´dy
sprawuje, osiàgajàc przy tym zamierzony cel. Zatem z ust maga otrzymujemy zapewnienie o skutecznoÊci tych˚e
obrz´dów. Skoro wró˚bici i magowie tak
bardzo dbajà o swój image i tak bardzo
pragnà wywalczyç sobie wiarygodnoÊç,
nale˚y uznaç prawdziwoÊç tych zapewnieƒ. Abstrahujàc od skutecznoÊci „obrz´dów sprowadzajàcych pomyÊlnoÊç”,
niech nam wystarczy zapewnienie maga,
˚e rytua∏y takowe istniejà i faktycznie sà
sprawowane.
Autorka artyku∏u we francuskim
„L’Express” stwierdza: „Skoro przeprowadza si´ ró˚ne referenda, sonda˚e, badania opinii publicznej, konsultacje z ekspertami i rzeczoznawcami w dziedzinie
demografii, architektury, socjologii, ekonomii, itd., to dlaczego by nie popatrzeç
na uk∏ad gwiazd?”. Mo˚e to i s∏uszne rozumowanie, jeÊli oprzemy si´ na samym
tylko rozumie, odrzucajàc Boga i Jego
Przykazania. Astrologowie twierdzà, ˚e
posiadajà wiedz´ o przysz∏oÊci ca∏ych narodów, nie tylko poszczególnych ludzi.
Czy to tylko che∏pliwoÊç wk∏ada im
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w usta podobne s∏owa? Nie, magia dzia∏a
i jest skuteczna. Pami´tajmy o okultystycznych ˝ród∏ach Niemiec hitlerowskich (F. King „Szatan i swastyka. Okultyzm w partii nazistowskiej”). Nic dziwnego, ˚e cz∏owiek, który przestaje wierzyç
w Boga zaczyna wierzyç astrologom.
Tam gdzie upada wiara, automatycznie
wzrasta zabobon i szerzà si´ praktyki
okultystyczne. Nie by∏oby tak wielu
astrologów, gdyby nie istnia∏o zapotrzebowanie na ich us∏ugi.
Tymczasem wró˚biarstwo panoszy si´
do tego stopnia, ˚e na niektórych kana∏ach
telewizyjnych nawet rysunkowe bajki dla
dzieci przeplatane sà reklamami wró˚ek
wró˚àcych i stawiajàcych horoskopy.
Propozycje darmowych horoskopów osobistych opracowanych przez presti˚owych specjalistów mo˚na znale˝ç nie tylko w wyspecjalizowanych pismach o tematyce ezoterycznej, lecz tak˚e w innych
magazynach, uwa˚anych za powa˚ne.
Prezydenci najwi´kszych mocarstw uciekajà si´ do astrologów w sprawach najwy˚szej wagi. Wobec zalewu informacji
i reklam propagujàcych wró˚biarstwo nie
sposób si´ z tym nie zetknàç. Nawet podr´czniki szkolne, czy to nauki j´zyka polskiego czy do j´zyków obcych, zawierajà
çwiczenia polegajàce na uk∏adaniu horoskopów. Nawet w dzienniku telewizyjnym pokazuje si´ ró˚ne wró˚ki i astrologów przepowiadajàcych przysz∏oÊç Polsce i obecnemu rzàdowi (np. 30 XI 2003
– wydanie o godzinie 19.30, TVP1).
PAMI¢TAJ:
Przysz∏oÊç cz∏owieka i Êwiata, jego
dalsze losy zale˚ne sà od woli Boga, Jego OpatrznoÊci a tak˚e od samego cz∏owieka, który poprzez moralne wybory
kszta∏tuje swoje ˚ycie. Udajàc si´ do
wró˚ki czy astrologa prosisz Szatana
aby kierowa∏ twoim ˚yciem. On zaÊ
wprowadza w nieszcz´Êcie, rujnuje dobro, zabija i prowadzi do pot´pienia!
Co mo˚emy zrobiç w tej sytuacji?
Niewàtpliwie Prezydent Reagan konsultowa∏ si´ z panià astrolog w sprawie
dogodnych terminów do podpisania traktatów pokojowych. Ludzie chodzà do
wró˚ek gdy majà k∏opoty, cz´sto szukajà
rady, która pomog∏aby im rozwiàzaç problemy rodzinne. Pami´tajmy, ˚e ani losy Êwiata, ani ˚ycie ludzkie wcale nie sà
zapisane w gwiazdach. Zamiast radziç
si´ astrologów, pos∏uchajmy lepiej s.
∑ucji z Fatimy, która powiedzia∏a: „Nie
ma takiego problemu rodzinnego czy

mi´dzynarodowego, którego nie mo˚na
by rozwiàzaç przez Ró˚aniec”. Pos∏uchajmy rady Ojca Âwi´tego, który stwierdzi∏ w swym LiÊcie Apostolskim o Ró˚aƒcu: „Pewne okolicznoÊci historyczne
sprawiajà, ˚e to przypomnienie o modlitwie ró˚aƒcowej nabiera szczególnej aktualnoÊci”, „istnieje pilna potrzeba wo∏ania o dar pokoju”, „równie pilna potrzeba wysi∏ków i modlitwy wy∏ania si´ w innym punkcie krytycznym naszych czasów,
jakim jest rodzina”. Zamiast chodziç do
wró˚ek i opracowywaç osobiste horoskopy, przyjmijmy otwartym sercem wezwanie Ojca Âwi´tego do modlitwy ró˚aƒcowej, a z pewnoÊcià nie zabraknie owoców
tej modlitwy w naszych rodzinach i w ˚yciu ca∏ego kraju.
Wanda (konsultacja z ks. Egzorcystà)

To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 28.07.2002 (c.d.)
I na koniec kilka refleksji.
Tak jak wy˚ej poda∏em papie˚ Pawe∏
z ˚alem stwierdzi∏, ˚e tylko jest mu dane
przechodziç przez te Êwi´te miejsca,
a pragnà∏by si´ tutaj zatrzymaç d∏u˚ej. To
prawda, jest wielka ró˚nica mi´dzy krótkim pobytem tutaj, a pobytem d∏u˚szym,
sta∏ym. W pierwszym przypadku nawiedzanie nast´puje w poÊpiechu, nerwowo,
aby jak najwi´cej zobaczyç, bez mo˚liwoÊci spokojnego wnikni´cia w te przebogate ewangeliczne treÊci. A poÊpiech
jest wrogiem wszelkiego duchowego
wzrostu. Jest, wi´c wielkà ∏askà mo˚liwoÊç spokojnego prze˚ywania pobytu
w tych Êwi´tych miejscach. Jest to niejako chleb powszedni. L´kam si´ o to, aby
mi nie spowszednia∏, co mi wypraszajcie
w modlitwie, tak jak o tym pisa∏em
w pierwszym liÊcie.
Rozpisujàc si´ szeroko, przedstawiajàc moje tutejsze doÊwiadczenia, pragn´
podzieliç si´ radoÊcià i ∏askami, które si´
tutaj otrzymuje, a tak˚e rozpaliç w Was
pragnienie chocia˚ krótkiego pobytu tutaj. Wobec wielorakich trudnoÊci jakie
obecnie wi´kszoÊç osób w Polsce prze˚ywa i wobec trudniejszej, skomplikowanej sytuacji politycznej, mo˚e wydawaç si´ to utopià, marzycielstwem. Nie
tak jest jednak u Pana Boga. Mo˚e On
i pragnie bez porównania udzieliç nam
wi´cej ∏ask, ni˚ my tego pragniemy,
a przede wszystkim tych nieocenionych
skarbów, „których ani mól ani rdza nie
zniszczà, ani z∏odzieje nie ukradnà”.
Wymaga jednak do tego udzielania ∏ask,

naszego pragnienia wyra˚onego proÊbà
i przede wszystkim dobrego wykorzystania Jego ∏ask.
W Dzienniczku Êw. Siostry Faustyny
Kowalskiej jest zapisana skarga Pana Jezusa:,, Ludzie na wszystko majà czas, ale
na to, by przyjÊç do Mnie po ∏aski, czasu
nie majà”. Chodzi tu tak˚e o te podstawowe potrzeby ˚yciowe, k∏opoty.
Inaczej by si´ przedstawia∏a sytuacja
Êwiata, gdyby ludzkoÊç wspó∏pracowa∏a
z Panem Bogiem, nie lekcewa˚y∏a Jego
màdrych, pe∏nych mi∏oÊci, ojcowskich
zarzàdzeƒ. Potrzeba w tym przypadku
tak˚e wysi∏ku, ofiary, ale ta ofiara jest
sensowna, twórcza, owocna, a nawet
s∏odka jak powiedzia∏ Pan Jezus: „Jarzmo moje jest s∏odki, a brzemi´ lekkie”.
Najgorszy ci´˚ar, to ci´˚ar grzechu, do
którego wcale nie jesteÊmy przymuszeni.
To jest tylko nasz wolny wybór.
Tak wi´c zamiast traciç nadziej´, narzekaç, trzeba paÊç na kolana i prosiç –
a˚ do skutku – o przyjÊcie Bo˚ego Królestwa do naszych serc i na Êwiat, formujàc
swoje myÊlenie i post´powanie nie poprzez bezkrytyczne przyjmowanie treÊci
p∏ynàcych ze Êrodków masowego przekazu, ale w oparciu o S∏owo Bo˚e, zawarte w PiÊmie Âwi´tym. Nie Êmia∏bym
i nie odwa˚y∏bym si´ tego pisaç, gdybym
sam nie doÊwiadczy∏ mocy Bo˚ej.
I ostatnia refleksja: JeÊli mój pobyt tutaj mia∏by s∏u˚yç tylko zaspokojeniu mojej ciekawoÊci Êwiata – a tak˚e to o czym
pisz´ – Waszej, to przeznaczony na to
wszystko czas by∏by stracony.
To wszystko oczywiÊcie powinno pog∏´biç w nas Wiar´, ten,, najwi´kszy
skarb cz∏owieka”, jak powiedzia∏ Êw. ojciec Maksymilian Kolbe, aby dalej na
nim budowaç Nadziej´ i Mi∏oÊç nadprzyrodzonà. W∏aÊciwie wszystko sprowadza
si´ do tego jednego, najwa˚niejszego celu: „B´dziesz mi∏owa∏ Pana Boga twego,
z ca∏ego serca swego, z ca∏ej duszy swojej, ze wszystkich si∏ swoich, a bli˝niego
swego tak, jak Pan Jezus nas umi∏owa∏”.
Gdy˚ jak stwierdzi∏ Êw. Augustyn: „Niespokojne (mo˚e lepiej by∏oby powiedzieç
-nieszcz´Êliwe) jest serce cz∏owieka, dopóki nie spocznie w Bogu”.
Nale˚a∏oby ˚yczyç sobie i Wam, aby
te stwierdzenia, zapewne niejednokrotnie ju˚ s∏yszane, nie by∏y tylko pustym
frazesem, ale ukaza∏y swojà w∏aÊciwà
treÊç i mia∏y pot´˚nà si∏´ przebicia. Przed
wys∏aniem z∏o˚´, wi´c ten tekst na Kalwarii i w Bo˚ym Grobie, proszàc o to
i o wszelkie b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e dla
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Was wszystkich. A teraz pozdrawiam
Was, majàc nadziej´ spotkania si´ niebawem z wi´kszoÊcià z Was w Polsce.
P.S. JeÊli chodzi o tragedi´ jaka nastàpi∏a w drodze do Medziugorja w pielgrzymce organizowanej przez Brata Stefana, dowiedzia∏em si´ o niej dopiero
pod koniec tygodnia, gdy˚ podczas pobytu na Górze Tabor nie oglàda∏em
w ogóle telewizji. W pierwszym momencie by∏o to dla mnie wstrzàsajàce (ta liczba zabitych osób), mimo ˚e, tutaj ciàgle
ocieramy si´ o Êmierç. W niedziel´, po
wypadku, jeden ze znajomych skontaktowa∏ mnie telefonicznie z Bratem Stefanem, który wtedy by∏ w szpitalu w Budapeszcie. Zaraz odprawi∏em w tej intencji
Msz´ Êw. na Kalwarii.
Ten wypadek uÊwiadomi∏ nam, ˚e
trzeba bardzo powa˚nie traktowaç s∏owa
z Ewangelii: „Czuwajcie, bo nie znacie
dnia ani godziny”. Po czasie przychodzà
refleksje, ˚e mimo i˚ to dla nas jest bardzo tragiczne jako ludzi, to jednak Pan
Bóg w swojej niezg∏´bionej màdroÊci
i mi∏oÊci dopuÊci∏ to wszystko dla dobra
wiecznego dusz osób, które zgin´∏y
a tak˚e innych osób. Przed wyjazdem
wszyscy uczestniczyli we Mszy Êw. i cel
wyjazdu by∏ przecie˚ religijny.

ECHO Echa
Pob∏ogos∏aw
Jezu drogi
Moc b∏ogos∏awieƒstwa kap∏aƒskiego jest
mocà b∏ogos∏awieƒstwa
samego Boga – Ojca
i Syna i Ducha Âwi´tego.
Czy zdajemy sobie z tego spraw´?
Czy godnie je przyjmujemy i dzi´kujemy za nie?
OsobiÊcie do niedawna przyjmowa∏am
b∏ogos∏awieƒstwo po ka˚dej Mszy Êwi´tej dosyç oschle, dopóki nie spotka∏am si´
z nadprzyrodzonym zjawiskiem spoczynku w Duchu Âwi´tym podczas indywidualnego b∏ogos∏awieƒstwa NajÊwi´tszym
Sakramentem oraz b∏ogos∏awieƒstwa
przez na∏o˚enie ràk kap∏ana. Jak wiemy,
to r´ce kap∏ana sam Chrystus namaÊci∏
i uÊwi´ci∏ w sakramencie kap∏aƒskim,
a wi´c sà one przed∏u˚eniem ràk samego
Boga. Spoczynek w Duchu Âwi´tym mo˚e budziç w obserwatorach niepokój,
gdy˚ przeci´tny katolik, najcz´Êciej nic

nie wie, na temat tego nadprzyrodzonego
zjawiska i kojarzy to z omdleniem. Jestem z zawodu lekarzem i wielokrotnie
udziela∏am pomocy medycznej osobom,
które zemdla∏y w koÊciele z powodu niedyspozycji zdrowotnej.
Spoczynek w Duchu Âwi´tym wyglàda dla laika jak omdlenie, ale dla mnie jako lekarza wyglàda zgo∏a inaczej. Wielokrotnie blisko podchodzi∏am do osób, które otrzyma∏y od Boga w czasie b∏ogos∏awieƒstwa tyle ∏ask, ˚e nie mogli ich
unieÊç i lekko jak piórko opadali bezw∏adnie na ziemi´, le˚àc tak spokojnie od 3 do
20 minut.
Obserwowa∏am te osoby oczyma lekarza i nie widzia∏am na ich twarzach cech
omdlenia. Twarze ich nie by∏y blade ani
spocone, usta nie sinia∏y, oddech by∏
miarowy i spokojny, t´tno prawid∏owe.
Le˚a∏y te osoby w pe∏nym wyciszeniu
z twarzami pogodnymi, promieniowa∏
od nich spokój. Po up∏ywie jakiegoÊ czasu osoby te wstawa∏y o w∏asnych si∏ach
i dalej uczestniczy∏y w modlitwach
w koÊciele.
Nadprzyrodzone zjawisko spoczynku w Duchu Âwi´tym nie ma nic wspólnego z bioenergià czy z biopràdami kap∏ana, gdy˚ kap∏an, który nas b∏ogos∏awi
jest jedynie narz´dziem w r´ku Boga,
jest kana∏em przep∏ywu Bo˚ych ∏ask dla
nas wiernych.
ZaÊni´cia w Duchu Âwi´tym widzia∏am min. w sanktuariach: MB Królowej
Pokoju w Medziugorju i w MB Bolesnej
w Oborach. Mia∏am okazj´ rozmawiaç
z osobami, które dozna∏y spoczynku
w Duchu Âwi´tym. Opowiedzia∏y mi ˚e,
jest to szczególny stan duszy, w którym
odczuwajà ogromny pokój wewn´trzny,
cichà radoÊç, ukojenie, mi∏oÊç Bo˚à i t´sknot´ za Bogiem. Wi´kszoÊç z tych
osób nie traci w tym stanie ÊwiadomoÊci.
W literaturze katolickiej spotka∏am si´
z opisem spoczynku w Duchu Âwi´tym
w ksià˚ce autorstwa w∏oskiego ksi´dza
Pietro Zorzy pod tytu∏em: „Drogie dzieci dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie” na stronie 113. W PiÊmie
Âwi´tym na temat b∏ogos∏awieƒstwa mo˚emy przeczytaç w Dziejach Apostolskich 8,14-17.
Dzi´kuj´ Ci, Panie Jezu Chryste, ˚e
ustanowi∏eÊ sakrament kap∏aƒstwa.
UÊwi´caj kap∏anów, którzy sà szafarzami Twoich Âwi´tych sakramentów,
gdzie Ty sam Bóg nasz i Zbawiciel
prawdziwie jesteÊ obecny z nami na Ziemi. Dzi´kuj´ Ci Panie, za Twoje b∏ogo-

s∏awieƒstwa i ∏aski, które na nas sp∏ywajà. Dopomó˚ nam nie marnowaç Twoich
∏ask, a wspó∏pracowaç z nimi. Dopomó˚
nam Panie nie marnowaç Twoich talentów darmo nam danych, a pomna˚aç je.
ProÊmy naszych kap∏anów, aby nas
b∏ogos∏awili zbiorowo przed rozpocz´ciem lekcji religii, podczas jazdy autokarem na pielgrzymk´ i w innych sytuacjach, a wówczas wÊród nas zapanuje
zdyscyplinowanie, pokój, radoÊç i zgoda.
Anna Maria

Od Redakcji
25 stycznia w Jerozolimie, w Grobie
Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏
b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko w 2004r.
Osoby zainteresowane prosimy o nadsy∏anie do Redakcji zaadresowanych kopert
ze znaczkiem w celu wys∏ania informacji.
Wielki Tydzieƒ 2004 w Ziemi Âwi´tej
– informacje w Redakcji.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na
poni˚sze konto: Królowa Pokoju –
„Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S. A. 1320146528943631-27003-23100-100030/0.
Uwaga! Ofiary sk∏adane na „Echo” nie
podlegajà odpisom podatkowym. Odcinki
wp∏at nie sà dokumentami do odliczeƒ.
Prosimy na wp∏atach nie pisaç darowizna
tylko ofiara.
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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