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Or´dzie z 25 lutego 2004 r
Drogie dzieci! Równie˚ dziÊ was
wzywam, jak nigdy dotàd, byÊcie
otworzyli serca na moje or´dzia.
Kochane dzieci, bàd˝cie tymi,
którzy pociàgajà dusze do Boga,
a nie tymi, którzy je oddalajà. Ja
jestem z wami i kocham was
szczególnà mi∏oÊcià. To jest czas
pokuty i nawrócenia. Z g∏´bi serca wo∏am, abyÊcie byli moimi ca∏ym sercem, a wtedy zobaczycie,
˚e wasz Bóg jest wielki, albowiem
udzieli wam obficie b∏ogos∏awieƒstwa i pokoju. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Jak nigdy dotàd
Jak dzia∏o si´ za dni Noego, tak b´dzie
równie˚ za dni Syna Cz∏owieczego: jedli
i pili, ˚enili si´ i za mà˚ wychodzi∏y a˚ do
dnia, kiedy Noe wszed∏ do arki; nagle
przyszed∏ potop i wygubi∏ wszystkich. Podobnie jak dzia∏o si´ za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili
i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszed∏ z Sodomy, spad∏ z nieba deszcz
ognia i siarki i wygubi∏ wszystkich. Tak
samo b´dzie w dniu, kiedy Syn Cz∏owieczy si´ objawi (∑k 17,26-30). I jeszcze:
Czy˚ myÊlicie, ˚e ci Galilejczycy, których
kres Pi∏at zmiesza∏ z krwià ich ofiar byli
wi´kszymi grzesznikami ni˚ inni mieszkaƒcy Galilei? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeÊli si´ nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myÊlicie, ˚e
owych osiemnastu, na których zwali∏a si´
wie˚a w Siloam i zabi∏a ich by∏o wi´kszymi winowajcami ni˚ inni mieszkaƒcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeÊli si´ nie nawrócicie, wszyscy tak
samo zginiecie. (∑k 13,1-5).
Zaaferowani ludzkimi sprawami, ∏atwo mo˚emy daç si´ ponieÊç. Tak, je˚eli
nie uwierzycie ˚e JA JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich (J 8,24b). Wierzyç w Jezusa to nie znaczy wiedzieç, ˚e
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Anio∏ pocieszyciel
On jest; szatan wie o tym lepiej od nas.
Wierzyç w Niego, to znaczy ˚yç z Nim,
˚yç w Nim.
Maryja zaprasza nas na to spotkanie
a Jej zaproszenie jest dziÊ bardziej naglàce
ni˚ kiedykolwiek: równie˚ i dziÊ, jak nigdy dotàd, wzywam was, byÊcie otworzyli wasze serca na moje or´dzia. Ona,
nasza Arka Przymierza, jeszcze na nas
czeka. Brama Jej serca ca∏y czas jest
otwarta, ale czy zawsze b´dzie nam dana
mo˚liwoÊç wejÊcia tà bramà? DziÊ z pewnoÊcià tak, jeszcze zdà˚yliÊmy na czas:
bàd˝cie moimi; ale jutro? To jest czas
pokuty i nawrócenia, czas najbardziej
sprzyjajàcy ku temu, by si´ opami´taç
i powróciç do domu Ojca (∑k 15,11-32).
Nawróçcie si´! Odstàpcie od wszystkich
waszych grzechów, aby wam ju˚ wi´cej nie
by∏y sposobnoÊcià do przewiny. Odrzuçcie
od siebie wszystkie grzechy, któreÊcie pope∏nili przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie
nowe serce i nowego ducha. Nawróçcie
si´ a ˚yç b´dziecie (Ez 18,30b-32).
My tak˚e, jak nigdy dotàd, chcemy
byç gotowi, Matko, na przyj´cie Twego
zaproszenia. Ca∏ym sercem pragniemy
byç Twoimi, ca∏kowicie Twoimi, nie zatrzymujàc nic dla siebie. Duch Âwi´ty
niech przeniknie wszystkie sfery naszej
osobowoÊci, aby wszystko przemieniç,
wszystko odnowiç, wszystko uporzàdko-
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waç na czeÊç i chwa∏´ Bo˚à. UproÊ nam
Matko t´ ∏ask´, byÊmy potrafili ofiarowaç nasze ˚ycie z radoÊcià, z najwi´kszà
prostotà. UproÊ nam t´ ∏ask´, by Jezus
objà∏ nas swymi ramionami i byÊmy tak
mocno przylgn´li do niego, a˚ sprawi, ˚e
znikniemy w Nim i w ten sposób,
w Chrystusie b´dziemy jak jedyny Syn
w oczach Ojca. Matko, nie prosimy Ci´
o to dla w∏asnej chwa∏y, ale po to, byÊmy
mogli stanàç w obecnoÊci Ojca i czyniç
to, co podoba si´ Jemu (J 8,29). Ty sama
prosisz nas, byÊmy byli tymi, którzy pociàgajà dusze ku Bogu, a nie tymi, którzy je oddalajà. A jak mo˚emy byç takimi, jeÊli Chrystus w nas nie mieszka? Ty
jesteÊ z nami i kochasz nas szczególnà
mi∏oÊcià, a to zapala naszà nadziej´.
UproÊ nam przebaczenie naszych grzechów, aby nasza nieufnoÊç przemieni∏a
si´ w wiar´, aby nasze oczekiwania przemieni∏y si´ w nadziej´, aby ca∏e nasze
˚ycie sta∏o si´ mi∏oÊcià (J 15,13). Z g∏´bi serca Maryi dociera do nas zaproszenie i obietnica: bàd˝cie moimi ca∏ym
sercem, a wówczas zobaczycie, ˚e wasz
Bóg jest wielki gdy˚ da wam w obfitoÊci b∏ogos∏awieƒstwo i pokój. My zaÊ
stwierdzamy, Matko, ˚e ta Twoja obietnica ju˚ jest rzeczywistoÊcià i dzi´kujemy Ci za Twoje dzie∏o zbawienia. Pokój
wam i dobro w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju, Matko nasza, pragniemy Ci z serca
podzi´kowaç za Twoje otwarte serce, które modli si´ za nas, z nami i w nas. Obdarz
nas Maryjo Twoim sercem. Z Twojà mi∏oÊcià i czu∏oÊcià macierzyƒskà wejd˝
w nasze serca i w to wszystko co jest sparali˚owane, zranione i zaszczute strachem, tak abyÊmy mogli doÊwiadczyç
Twojej mi∏oÊci, która nas wyzwala i prowadzi do mi∏oÊci Bo˚ej. 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
Msza Êw. w Bazylice Êw. Piotra

We˝mijcie Ducha Âwi´tego (c.d.)
4. Credo in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem...
T´ wiar´ Aposto∏ów i Ojców, którà
uroczyÊcie wyzna∏ i nauczy∏ wyznawaç
Sobór Konstantynopolitaƒski w 381 roku, my, zgromadzeni w tej rzymskiej
Bazylice Êw. Piotra, w duchowej jednoÊci z naszymi Braçmi sprawujàcymi jubileuszowà liturgi´ Pi´çdziesiàtnicy
w Konstantynopolu – pragniemy wyznawaç, nauczajàc jej w takiej samej
czystoÊci i mocy w 1981 roku, jak ów
czcigodny Sobór wyzna∏ jà i nauczy∏
wyznawaç przed szesnastu wiekami.
Pragniemy tak˚e w jej Êwietle urzeczywistniç nauk´ Vaticanum II, tego Soboru
naszych czasów, który tak szczodrze ukaza∏ dzia∏anie Ducha Âwi´tego, Pana
i O˚ywiciela, w ca∏ym pos∏annictwie KoÊcio∏a. Pragniemy przeto, wcielajàc w ˚ycie ten Sobór, który sta∏ si´ g∏osem i zadaniem naszych pokoleƒ, tym g∏´biej rozumieç nauk´ dawnych Soborów
a zw∏aszcza tego sprzed 1600 lat, który
odby∏ si´ w Konstantynopolu. W tym te˚
Êwietle – wpatrzeni w tajemnic´ jednego
Cia∏a, które sk∏ada si´ z wielu cz∏onków
– pragniemy z nowà ˚arliwoÊcià, aby
urzeczywistnia∏a t´ jednoÊç, jakà majà
w Chrystusie wszyscy, którzy wedle s∏ów
Paw∏owych – „w jednym Duchu zostali
ochrzczeni, (aby stanowili) jedno Cia∏o”;
wszyscy, którzy „zostali napojeni jednym
Duchem”. Pragniemy tego z nowà ˚arliwoÊcià zw∏aszcza w dniu dzisiejszym,
który przypomina nam czasy nie podzielonego KoÊcio∏a. I dlatego wo∏amy:
„Âwiat∏oÊci najÊwi´tsza, serc wierzàcych
wn´trza, poddaj Twej pot´dze!”.
W naszych czasach, w których oblicze
ziemi tak bardzo si´ wzbogaci∏o dzi´ki
twórczoÊci i pracy cz∏owieka, poprzez
dzie∏a nauki i techniki, gdy tak g∏´boko
zosta∏o zbadane i przestwór materialnego
wszechÊwiata; gdy równoczeÊnie ludzkoÊç w obliczu nieznanych przedtem zagro˚eƒ od strony si∏, jakie cz∏owiek sam
wyzwoli∏. Dzisiaj my, pasterze KoÊcio∏a,
dziedzice tych, którzy otrzymali Ducha
Âwi´tego w Wieczerniku Zielonych
Âwiàt, musimy wyjÊç tak jak oni, Êwiado-

mi ogromu Daru, który w KoÊciele sta∏ si´
udzia∏em rodziny ludzkiej: musimy
wyjÊç... stale wychodziç na Êwiat i stajàc
w ró˚nych miejscach ziemi, powtarzaç
z tym wi´kszym ˚arem: Niech zstàpi!...
Poprzez dzieje ludzkoÊci, poprzez dzieje
widzialnego Êwiata KoÊció∏ nie przestaje
wyznawaç: Wierz´ w Ducha! Wierz´
w Ducha Âwi´tego, Pana i O˚ywiciela.
Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem. W tym Duchu trwamy.

Przemówienie Ojca Âwi´tego
Jak wynika z Listu zwo∏ujàcego Episkopat Êwiatowy KoÊcio∏a na dzieƒ
7 czerwca do Rzymu, Ojciec Âwi´ty przyk∏ada∏ do tej uroczystoÊci ogromnà wag´
i ca∏à duszà pragnà∏ sam osobiÊcie jej
przewodniczyç.
Niestety! Bezprzyk∏adny w dziejach
KoÊcio∏a zamach na Jego ˚ycie, dokonany 13 maja, uniemo˚liwi∏ Mu pe∏nà realizacj´ tych zamierzeƒ. Pomimo wyczerpania i dotkliwych cierpieƒ Ojciec Âwi´ty
pragnà∏, przynajmniej na chwil´, znale˝ç
si´ wÊród kardyna∏ów, biskupów, duchowieƒstwa i wiernych modlàcych si´
wspólnie przy grobie Êw. Piotra. Tak
wi´c pod koniec Mszy Êw., podczas której
– jak ju˚ wspomnieliÊmy – zosta∏o przekazane radiowe przemówienie Papie˚a –
On sam ukaza∏ si´ w wewn´trznej lo˚y
Bazyliki. Zgromadzeni zgotowali cierpiàcemu Papie˚owi owacyjne przyj´cie.
Z wielkim wzruszeniem wys∏uchali krótkiego przemówienia i przyj´li b∏ogos∏awieƒstwo koƒczàce Liturgi´. Oto pe∏ny
tekst wystàpienia papieskiego:

Zgromadzi∏a nas
w jedno mi∏oÊç Chrystusa
Dostojni Bracia,
Chcia∏bym byç z wami równie˚ osobiÊcie na zakoƒczenie dzisiejszej koncelebry eucharystycznej, byç z wami w tej
Bazylice, w której zgromadziliÊmy si´
jak Aposto∏owie w Wieczerniku z Maryjà, Matkà Jego, a˚eby g∏osiç wobec Êwiata wielkie dzie∏a Bo˚e. Pragn´ wraz
z wami dzi´kowaç Duchowi Âwi´temu
i wraz z wami wspólnie potwierdziç wiar´ weƒ, Dominum et vivificantem,
w siedemnaste stulecie pierwszego Soboru Konstantynopolitaƒskiego; z wami
pragn´ Go prosiç, a˚eby KoÊció∏ powszechny – którego jesteÊcie dziÊ wspania∏ym obrazem – o˚ywiony przez Niego, by∏ zawsze narz´dziem zbawienia

i uÊwi´cenia, znakiem jednoÊci i prawdy,
a˚eby budowa∏ sprawiedliwoÊç i pokój.
Congregavit nos in unum Christi
amor! Tak jednoczy nas zawsze Duch,
Mi∏oÊç Osobowa Boga; tak zjednoczonych posy∏a nas na drogi Êwiata, abyÊmy, nieustraszeni, prowadzili dzie∏a
ewangelizacji, które zosta∏y nam powierzone w dniu sakry biskupiej; umacnia
nas w przepowiadaniu Ewangelii in
omni patientia et doctrina, tak, jak Piotra w dniu Pi´çdziesiàtnicy, jak Paw∏a,
jak innych Aposto∏ów, Êwiadków Chrystusa „a˚ po kraƒce ziemi”, abyÊmy
mieli wcià˚ na nowo si∏´, by przepowiadaç naszym braciom i siostrom, ˚e tylko
Jezus jest „drogà i prawdà i ˚yciem”,
i ˚e „nie dano ludziom pod niebem ˚adnego innego imienia, w którym moglibyÊmy byç zbawieni”. Wam wszystkim,
obecnym tu, umi∏owanym wiernym,
wszystkim KoÊcio∏om na Êwiecie, których serce bije dziÊ jednym rytmem
z sercem KoÊcio∏a w Rzymie i Konstantynopolu, udzielam z mi∏oÊcià mego
Apostolskiego B∏ogos∏awieƒstwa.

Modlitwa „Regina Coeli”
Tego pami´tnego dnia 7 czerwca 1981
roku ˚arliwoÊç o sprawy Bo˚e przynagli∏a Ojca Âwi´tego do ponownego publicznego wystàpienia. Tym razem ukaza∏ si´ w oknie swego apartamentu, po
raz pierwszy po trzech tygodniach, by
razem z tysiàcami wiernych, zgromadzonych na Placu Êw. Piotra, odmówiç tradycyjnà modlitw´ okresu wielkanocnego
„Regina Coeli” – „Królowo nieba, wesel si´”. Jego ukazanie si´ w oknie przyj´to nie koƒczàcymi si´ oklaskami
i okrzykami radoÊci! Przed odmówieniem „Regina coeli”, Ojciec Âwi´ty
skierowa∏ do tysi´cy wiernych i turystów, a tak˚e do milionów zgromadzonych przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych ca∏ego Êwiata, nast´pujàce
przemówienie:

Byç uleg∏ym wobec dzia∏ania
Ducha Âwi´tego
1. Veni, Sancte Spiritus. Inwokacja
ta, najmilsi Bracia i Siostry, sama ciÊnie
si´ nam na usta w dniu Zielonych Âwiàt.
Inwokacj´ t´ powtarzamy dzisiaj ze
szczególnà mocà uczuç, wspominajàc
1600 rocznic´ Soboru Konstantynopolitaƒskiego I, drugiego Soboru ekumenicznego, który uroczyÊcie og∏osi∏ bo-
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skoÊç Ducha Âwi´tego. Kardyna∏owie,
Arcybiskupi i Biskupi z wszystkich cz´Êci Êwiata przybyli tu, do Rzymu, by
uczciç t´ wa˚nà rocznic´. Oni to dziÊ rano, zgromadzeni w Bazylice Êw. Piotra,
odnowili w imieniu ca∏ego KoÊcio∏a wyznanie wiary w Boskiego Ducha, „który
jest Panem i O˚ywicielem”. Najg∏´biej
∏àczàc si´ z nami, pragn´ im ponownie
przekazaç serdeczne pozdrowienia, wyra˚one w moim kazaniu, i podzi´kowaç
im za gorliwoÊç, z jakà przyj´li zaproszenie do wzi´cia udzia∏u w tym uroczystym Êwiadectwie koÊcielnej komunii.
Pozdrowienie moje w szczególny sposób kieruj´ do Delegacji Patryjarchatu
Ekumenicznego z Konstantynopola,
której przewodniczy metropolita Damaskinos. W jego osobie pragn´ ogarnàç
braterskim uczuciem przedstawicieli
KoÊcio∏ów Wschodu, które w Stolicy
Konstantynopolitaƒskiej obchodzà dzisiaj t´ samà jubileuszowà rocznic´. Podobnie pozdrawia Delegatów innych
KoÊcio∏ów i Wspólnot KoÊcielnych.
2. Veni Sancte Spiritus. W dniu
pierwszych, chrzeÊcijaƒskich Zielonych
Âwiàt, Duch Âwi´ty zstàpi∏ na Aposto∏ów pod postacià ognistych j´zyków,
wraz z ogniem Zielonych Âwiàt dana zosta∏a ludziom sama osobowa Mi∏oÊç Boga. O˚ywiony tym ˚arem KoÊció∏ móg∏
wyjÊç na pe∏ne Êwiat∏o, by zmierzyç si´
ze Êwiatem i nieÊç ludziom nowin´ zbawienia. Od tego dnia, Duch Âwi´ty ju˚
KoÊcio∏a nie opuÊci∏.
3. Byç uleg∏ym wobec dzia∏ania Ducha: oto zadanie, które przypominamy
dziÊ, w dniu Zielonych Âwiàt. Wznios∏ym przyk∏adem takiej uleg∏oÊci pozostanie dla nas wszystkich NajÊwi´tsza
Dziewica, Maryja z Nazaretu, która
w swoim fiat wyrazi∏a ca∏kowite poddanie wobec Bo˚ych zamierzeƒ, tak, ˚e
Duch móg∏ rozpoczàç w Niej konkretnà
realizacj´ planu zbawienia. DziÊ po po∏udniu Biskupi, którzy przybyli do Rzymu spotykajà si´ w Bazylice NajÊwi´tszej Maryi Panny Wi´kszej, by z∏o˚yç
ho∏d „Matce Boga”, Theotokos, w tysiàc pi´çset pi´çdziesiàtà rocznic´ innego Soboru, Soboru Efeskiego, który poÊród radoÊci ludu chrzeÊcijaƒskiego, oficjalnie przyzna∏ taki tytu∏ Madonnie.
Uprzedzajàc w sercu ten uroczysty akt
liturgiczny wznieÊmy do Maryi naszà
modlitw´; tà modlitwà pragniemy
w sposób duchowy objàç i powierzyç Jej
ca∏à rodzin´ ludzkà: Regina coeli laetare, alleluia,......

ECHO koƒczy 20 lat!
Marzec – miesiàc, w którym wspominamy odejÊcie do Pana przed siedmioma
ju˚ laty Czes∏awy Mirkiewicz i przed
czterema laty don Angelo Mutti. W tym
roku, w którym obchodzimy dwadzieÊcia
lat istnienia Echa, nie mo˚emy zapomnieç ich trudu w∏o˚onego w przekazywanie s∏ów Maryi. Serdecznie zapraszamy 7 marca o godz. 10.00 na Msz´ Êwi´tà, która sprawowana b´dzie w ich intencji, w koÊciele Êw. Andrzeja przy
ul. Grodzkiej 54 w Krakowie.
Osobom, które
prosi∏y go o napisanie na temat
wydarzeƒ w Medziugorju, don
Angelo Mutti,
proboszcz z Villanova Maiardina i przysz∏y za∏o˚yciel Echa, odpowiada∏, ˚e
nie mo˚e z powodu licznych obowiàzków duszpasterskich; przez jego odmow´ zawsze jednak przebija∏o g∏´bokie
pragnienie spe∏nienia takiej proÊby, co
pó˝niej uczyni∏, poniewa˚ z wielkà uwagà Êledzi∏ te objawienia.
By∏o lato 1984 r. Od kilku miesi´cy
don Angelo poznawa∏ duchowoÊç Medziugorja, odbywajàc pierwsze podró˚e
do tej b∏ogos∏awionej ziemi razem z osobami, które dzieli∏y z nim t´ samà drog´
wiary. Ka˚dy pobyt tam obfitowa∏ w ∏aski i potwierdza∏ jego ˚yciowe wybory.
Pierwsza dzia∏alnoÊç zwiàzana z Echem
∏àczy∏a si´ z informacjami odnoÊnie Medziugorja, których don Angelo udziela∏,
tak˚e za poÊrednictwem lokalnej gazety,
chcàc sprostowaç publikowane przez pras´, niezgodne z prawdà wiadomoÊci. Informacje te, stanowiàce w∏aÊnie pierwsze numery Echa (przedstawiane w sekcji Echo-Archiwum – przyp. Red.) sta∏y
si´ poczàtkiem nowej drogi wiary, która
z czasem mia∏a po∏àczyç wiele osób.
Echo narodzi∏o si´, by podtrzymywaç wcià˚ ˚ywe otrzymane oÊwiecenie,
którego nale˚a∏o troskliwie strzec, poniewa˚ by∏o owocem niezwyk∏ej ∏aski Bo˚ego mi∏osierdzia, pos∏ugujàcego si´ Matkà
Bo˚à, by przyjÊç z pomocà swym dzieciom w potrzebie. Poczàtkowo by∏o rozdawane ma∏ej grupie wiernym, tak˚e dlatego, ˚e don Angelo nie rozpowszechnia∏
nigdy swej gazety, ale dawa∏ jà jedynie
tym, którzy tego pragn´li. Pomimo to zapotrzebowanie na nià szybko si´ zwi´ksza∏o i na gazet´ zacz´to oczekiwaç
w coraz to nowych miejscach. Jej popu-

larnoÊç wzrasta∏a zaskakujàco, docierajàc
wkrótce do odleg∏ych nawet krajów.
Zadziwiajàce by∏o to, ˚e gazeta o tak
niepozornej szacie graficznej mog∏a zbudowaç podobnà wspólnot´ mi´dzy tyloma lud˝mi na ró˚nych kontynentach, wychodzàc w ma∏ej parafii troch´ na uboczu,
która dysponowa∏a nader skromnymi
Êrodkami (poczàtkowo pos∏ugiwano si´
starà maszynà do pisania i jeszcze starszym powielaczem druku). Stopniowo
zresztà niezb´dne okaza∏y si´, oprócz redakcji, tak˚e sekretariat, drukarnia, felietoniÊci, osoby odpowiedzialne za wysy∏k´, ca∏e mnóstwo ochotników zajmujàcych si´ rozprowadzaniem, ró˚ni t∏umacze, s∏owem wszystkie elementy niezb´dne do wydawania Echa, które by∏y, i sà do
tej pory, owocem dzia∏ania OpatrznoÊci.
Don Angelo lubi∏ przypominaç, ˚e
silnà podporà tego czasopisma by∏y
modlitwa i wiara, majàc na myÊli nie
tylko samego siebie i swych wspó∏pracowników, ale tak˚e wszystkich Czytelników, nale˚àcych do jednej wielkiej rodziny, która si´ modli.
Redagowaniu Echa don Angelo poÊwi´ca∏ si´ a˚ do przede dnia swego
wstàpienia do nieba, co nastàpi∏o w Roku Jubileuszowym 2000. W ostatnim
okresie swego ziemskiego ˚ycia, kiedy
nastàpi∏o gwa∏towne nasilenie choroby,
a jego uwaga kierowa∏a si´ bez reszty ku
niebu, uwa˚a∏, ˚e gazeta nie mo˚e przestaç ukazywaç si´ wraz z jego odejÊciem,
ale ˚e powinna nadal wychodziç dzi´ki
osobom, które podziela∏y t´ form´ duchowoÊci, i nawet wskaza∏ we Wspólnocie Krajlice Mira... rodzin´ majàcà pokierowaç kontynuacjà tego dzie∏a Maryi, jak lubi∏ jà okreÊlaç.
W ten sposób Echo, nawet po Êmierci
swego za∏o˚yciela, nadal jest regularnie
rozprowadzane, zaspokajajàc nap∏ywajàce ciàgle zewszàd proÊby. Zdajemy sobie
spraw´, jak prawdziwe by∏y s∏owa don
Angelo, kiedy mówi∏, ˚e to nie on,
a Matka Bo˚a proponowa∏a treÊç Echa
i troszczy∏a si´ o jego utrzymanie oraz
rozpowszechnianie. Dlatego jesteÊmy
przekonani, ˚e Maryja, inspiratorka
Echa, dokonuje swego dzie∏a tak˚e poprzez skromnà pos∏ug´ tej gazety, która
od dwudziestu lat, przez modlitw´ i wiar´ swych Wspó∏pracowników oraz Czytelników, pragnie przyczyniaç si´ do realizacji Jej planu zbawienia.
Czuwajmy zatem na modlitwie, poniewa˚ tylko w ten sposób Echo b´dzie
mog∏o staç si´ ˚ywym narz´dziem
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w r´kach Matki Bo˚ej. Don Angelo
z pewnoÊcià b∏ogos∏awi nam z nieba
i wstawia si´ za wszystkimi. Dzi´kujmy
Panu, ˚e da∏ nam takiego kap∏ana, tak
otwartego na ∏ask´, i dzi´kujmy Mu
równie˚ za tych wszystkich, którzy poprzez modlitw´ i dar samych siebie dajà
˚ycie tej gazecie.
Pietro Squassabia

Z Niepokalanà
– w szare ˚ycie
Zbli˚a si´ Mi´dzynarodowy Dzieƒ Kobiet, tak hucznie niegdyÊ Êwi´towany i to
wcale nie dla wyra˚enia szacunku kobietom. 8 marca czy nie powinno si´ go zamieniç na 8 grudnia i wziàç przyk∏ad do
naÊladowania z Kobiety kobiet – z Niepokalanej?
„Kim jesteÊ, o Pani? Kim jesteÊ,
o Niepokalana? Nie mog´ zg∏´biç, co to
jest byç stworzeniem Bo˚ym, co to znaczy byç przybranym dzieckiem Bo˚ym.
A Ty, Niepokalana – Kim jesteÊ? Nie tylko stworzeniem, nie tylko dzieckiem
przybranym, ale Matkà Bo˚à, i to nie
przybranà, tylko Matkà, ale rzeczywiÊcie
Bo˚à Matkà” – (Âw. Maksymilian).
JeÊli jesteÊ kobietà, to mo˚e zadajesz
sobie pytanie: jakà kobietà powinnam
byç dzisiaj? Ró˚ne mo˚esz otrzymaç odpowiedzi w zale˚noÊci do kogo si´ zwrócisz o s∏owo poznania prawdy ˚ycia. JeÊli
si´ zwrócisz do mnie, to otrzymasz takà
odpowied˝: zostaƒ Maryjà dla innych.
A teraz chcia∏bym zaproponowaç tobie
Kobiet´ kobiet – Niepokalanà, która b´dzie ci´ uczy∏a sztuki i màdroÊci ˚ycia,
jak przejÊç przez ˚ycie z Nià. Maryja ca∏a by∏a zanurzona w szarzy˝nie ˚ycia.
Zwyk∏a, prosta dziewczyna, pra∏a, sprzàta∏a, prasowa∏a, gotowa∏a, modli∏a si´
i kocha∏a Boga, swego Syna i Józefa. Zas∏uchana w S∏owo Boga, rodzi S∏owo
i staje si´ S∏owem Boga. To jest Jej kontemplacja i zakochanie si´ w ˚ywym S∏owie. Wszystko to dokonywa∏o si´ w zwyczajnych, ubogich, nader ci´˚kich warunkach. Jednak mi∏oÊç zwyci´˚a∏a ka˚dego
dnia. Mi∏oÊç zawsze zwyci´˚a. Nie by∏a
wolna od trosk i problemów, l´ków codziennoÊci i niepewnoÊci jutra, czy wystarczy na chleb, tak jak tobie. Jej zawierz
swojà codziennoÊç i pozwól kszta∏towaç
swojà osobowoÊç, cechy charakteru, rozmodlenie, zaufanie Panu, powag´ milczenia, czystoÊç serca (Mt 5, 8), szacunek dla
sacrum i odrzucenie profanum. Bàd˝ kobietà walki o prawd´ i pi´knà mi∏oÊç.

Pytaj Jà, jak prze˚ywaç kobiece pragnienia, jak leczyç rany zadane przez
m´˚czyzn´, którego kocha∏aÊ, a który ci´
zniewoli∏, a ty da∏aÊ si´ mu zniewoliç?
Pytaj: jak Maryjo urzàdzi∏aÊ swój dom?
Bàd˝ matkà równie˚ w macierzyƒstwie
duchowym. Pami´taj, ˚e „najmniejszy
akt czystej mi∏oÊci jest bardziej u˚yteczny
ni˚ wszystkie inne dzie∏a razem wzi´te” –
a tak˚e – aby „byç mi∏oÊcià w sercu KoÊcio∏a” – Êw. Teresa z Lisieux (R´kopis
B 4v). Jako kobieta masz olbrzymià zdolnoÊç do poÊwi´ceƒ. Masz mocnà psychik´, dlatego tak wiele mo˚esz znieÊç. Maryjo, jak byç kobietà, takà jak Ty?
Przecie˚ zbawiasz si´ jako kobieta. Niech
Ona uczy Ci´ pi´knej mi∏oÊci. Podaruj Jej
swojà samotnoÊç, wewn´trzne rozterki
i niepewnoÊç przysz∏oÊci. Masz pot´g´
uczuç, którà nosisz w sobie. Pytaj Jà, jak
kochaç lepiej i bardziej? Konsekruj swoje uczucia, w mocy twojej kobiecoÊci jest
ogromna si∏a, której nie wolno ci zmarnowaç. Czeka te˚ na ciebie wiele pu∏apek,
poniewa˚ posiadasz naturalnà s∏aboÊç potrzeb´ bezpieczeƒstwa, oparcia si´ na
kimÊ. Przychod˝ z tym problemem do
Maryi, szukajàc najpierw u Niej bezpieczeƒstwa i oparcia, a pó˝niej u m´˚czyzny. Bàd˝ wychowawcà m´˚czyzny.
Twoja wra˚liwa cecha jest tobie potrzebna, konsekruj swojà natur´ i zakochaj si´
w Bogu, w Chrystusie. Niech mi∏oÊç do
Chrystusa umocni ci´ i poch∏onie.
W twojà psychik´ Stwórca wpisa∏ wielki
sentymentalizm, i to mo˚e byç twoim zagro˚eniem w twoim Êwiecie pe∏nym marzeƒ i urojeƒ. Uzdrów to, co wymaga
uzdrowienia w ca∏ej twojej sferze emocjonalno-duchowej z pomocà Kobiety kobiet, Matki matek – Niepokalanej.
JeÊli jesteÊ m´˚czyznà powierz Jej
wszystkie twoje smutki, sid∏a zaskorupienia w sobie, ucz si´ byç m´˚czyznà wpatrzony w Maryj´. Nie pozwól, aby egoizm
m´ski zwyci´˚y∏ ciebie, ch´ç dominowania i uprzedmiotowiania. Ucz si´ szacunku do kobiety wprowadzajàc ∏ad wewn´trzny, rozeznajàc niebezpieczeƒstwa
twoje i drugiej osoby, które niesie ze sobà
zranione grzechem cz∏owieczeƒstwo.
Omawiaj z Nià swoje plany bli˚sze i dalsze, tak jak to czyni∏ Maksymilian Kolbe.
Gdy czujesz si´ samotny – staraj si´ z Nià
zaprzyja˝niç w modlitwie ró˚aƒcowej,
w pielgrzymkach i kontemplacji. Ona ci´
ju˚ nie wypuÊci ze swoich ràk i b´dzie ci
matkowaç. Niech to b´dzie wewn´trzna
potrzeba bycia z Nià w chwilach ci´˚kich
i pi´knych, ale przemijajàcych. Wiesz, ˚e

swój krzy˚ sam masz nieÊç, nie wykorzystuj innych (zw∏aszcza kobiet), aby zrzuciç na nich ci´˚ar. Czy mo˚esz byç Cyrenejczykiem swoich najbli˚szych? Bólu
i cierpienia nie usuniesz z ˚ycia. Jak mówi Paul Claudel – „przyszed∏, aby wype∏niç go swojà obecnoÊcià”. Nie obejdzie
si´ bez twórczego, codziennego wysi∏ku. Wprowad˝ jà we wszystkie aspekty
twojego ˚ycia, aby nieustannie uzdrawia∏a Êwiat twoich myÊli, wyobra˚eƒ,
s∏ów, czynów. AbyÊ upodabnia∏ si´ do
Niej ka˚dego dnia przez odnowienie
umys∏u, aby twoja psychika nasàczy∏a
i zabarwi∏a si´ Niepokalanà. Odkryj Jej
wewn´trznà obecnoÊç przy tobie i czuj
si´ kochany przez Nià, a przez to dokonasz wi´kszych rzeczy w mocy Niepokalanego Pocz´cia. Odwagi bracie i siostro, bo czas jest krótki...
o. Jan

Co Ty na to?
Cz∏owiek i czas
Pewien filozof zapisa∏, ˚e cz∏owiek
odró˚nia si´ od innych istot tym, ˚e mo˚e wyp∏ynàç z rzeki czasu. Wszystko inne woda zabiera, a jedynie cz∏owiek jest
zdolny wype∏niç czas i nadaç mu sens
zgodnie z zamiarem Bo˚ym. Majàc
przed oczyma t´ mo˚liwoÊç wyp∏ywania
z czasu musimy zadaç sobie pytanie: czy
wyp∏ywamy z fali czasu, czy te˚ ta fala
nas zabiera ze sobà, tak, ˚e nie wiemy
skàd pochodzimy i dokàd zmierzamy?
Cz∏owiek naprawd´ ∏atwo si´ mo˚e zagubiç w codziennej pracy, licznych obowiàzkach, potrzebach, k∏opotach, Êpieszàc si´ z terminu na termin, od obowiàzku do obowiàzku, a˚ w koƒcu traci
orientacj´ w czasie i przestrzeni, i co
najgorsze mo˚e oddaliç si´ od Boga
i utraciç bliskoÊç Bo˚à.
Rozpoczynamy kolejny czas liturgiczny, ale wydaje si´ nam, ˚e ciàgle jesteÊmy w starym czasie, w przesz∏oÊci.
Wielu z nas gn´bi przesz∏oÊç osobista,
nieukoƒczone prace, niewype∏nione
obietnice i plany, nie wyrównane rachunki, chybione próby. Âwiat i spo∏eczeƒstwo konsumpcyjne wywierajà na
nas nacisk i narzucajà w∏asnà logik´ post´powania. W takim otoczeniu trudno
si´ nam odnale˝ç i jako chrzeÊcijanie tracimy to˚samoÊç i orientacj´ duchowà.
Na Êwiecie i w ÊwiadomoÊci „nowocze-
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snego” cz∏owieka Bóg jakby powoli znika∏ z serc i traci∏ na wartoÊci.
Autor ksià˚ek religijnych zapisa∏:
„Kiedy w sercach panuje pustynia, na
Êwiecie panuje chaos”. JeÊli pami´tamy
o tym fakcie nie powinniÊmy si´ dziwiç
skàd wojny i z∏o. Dlaczego rozwody,
brak moralnoÊci, nadu˚ycia w rodzinach,
narkomania, zbrodnie...? ˚yjàc w takich
czasach wszystko to odczuwamy, szukajàc odpowiedzi na pytania, ale równoczeÊnie zachowujemy si´ tak, jakbyÊmy
nie chcieli us∏yszeç odpowiedzi od Jezusa. Wiemy, ˚e Jezus jest wymierny i konkretny, On wymaga maksimum mi∏oÊci,
przebaczenia i ofiary, u Jezusa nie ma
kompensacji. On jest wymagajàcy.
W takim to Êwiecie i przy konsumpcyjnym Êwiatopoglàdzie na ˚ycie, Medziugorje jest Êwiecàcà lampkà oliwnà i miejscem otwarcia na Boga. W ramionach
Matki Bo˚ej pielgrzym poznaje, ˚e bez
Boga jest ubogi i b∏àdzi po ziemi. Matka
Bo˚a wie o tym i dlatego jest tu i nie
opuszcza swoich dzieci. Dlatego jako
chrzeÊcijanie i synowie Matki Bo˚ej wezwani jesteÊmy, aby w∏o˚yç w∏asny wysi∏ek dla lepszego i sprawiedliwszego
Êwiata. Wezwani jesteÊmy, aby byç
Chrystusem dla innych i g∏osem nadziei.
Wezwani jesteÊmy, aby byç Êwiadkami
i krzyczeç tam gdzie zadomowi∏o si´
milczenie na temat Boga. Naszym zadaniem jest wype∏nienie czasu, w którym
˚yjemy wartoÊciami Bo˚ymi. OczywiÊcie nie uda si´ nam to bez odnowy w∏asnego ˚ycia sakramentalnego, bo przez
nie Bóg daje nam Êrodki zbawienia i si∏´
na drodze ˚ycia. Jako czciciele Matki
Bo˚ej zdecydujmy si´ na ten krok i wype∏nijmy Bo˚e zadanie na Êwiecie.

P∏acz Jezusa,
Matki Bo˚ej i mój
Jezus jest Bogiem i cz∏owiekiem. On
zosta∏ pos∏any jako prawdziwy Bóg
przez Ojca, przyjà∏ nasz ludzki los i sta∏
si´ we wszystkim do nas podobnym
oprócz grzechu.
Jezus tak, jak i Jego Matka Maryja odczuli ca∏à gorycz Êwiata. Miecz boleÊci
przebi∏ ich serca. Byli smutni, zap∏akani,
niezrozumiani, przeÊladowani, wyÊmiewani. Niczego im nie oszcz´dzono, nie
mieli przywilejów. Sà, aby innym daç
przywileje, daç im pierwszeƒstwo. Jezus
p∏aka∏ kilka razy. Nie ukrywa∏ swoich
∏ez. P∏aka∏ nad tragedià innych, p∏aka∏
stykajàc si´ z twardoÊcià ludzkich serc,

p∏aka∏ w samotnoÊci myÊlàc o woli Ojca
we w∏asnym ˚yciu. Wraz z Jezusem ∏zy
przelewa∏a Matka Bo˚a, najbardziej pod
krzy˚em kiedy na r´kach trzyma∏a cia∏o
martwego Syna.
Kiedy p∏aczemy i jak cz´sto? Czy
p∏acz jest wo∏aniem o lepsze i Êwi´tsze ˚ycie, a mo˚e p∏aczemy z powodu niezrealizowanych pragnieƒ, planów, kariery...?
W czasie pokuty, szczególnie w okresie
Wielkiego Postu nale˚a∏oby spojrzeç na
próbki naszych ∏ez i smutku. Jezus nie
p∏aka∏ z powodu siebie, ale z powodu ciebie i mnie. Matka Bo˚a nie p∏aka∏a i nie
smuci∏a si´, aby zwróciç uwag´ na swojà
rodzin´, ale aby Jej ∏zy dotkn´∏y innych,
aby przyszli do Jezusa. Jezus i Matka Bo˚a smucà si´ i p∏aczà, gdy dzieci nie idà
drogà ∏aski, prowadzàcà do Nieba.
Pielgrzym w Medziugorju op∏akuje
w∏asne grzechy, p∏acze z powodu braku
akceptacji w ma∏˚eƒstwie czy w rodzinie.
Wielu ludzi p∏acze w konfesjona∏ach, na
Górze Objawieƒ i na Kri˚evacu, bo czujà, jak daleko sà od Tego, który jest ich
pociechà i nadziejà. To jest dobre. Dobre
jest, ˚e cz∏owiek rozdziera swe serce a nie
szaty. Dobre jest, ˚e sumienie narzuca ∏zy
i otwiera drzwi. Ten p∏acz jest radosnà
pieÊnià oblanà ∏zami ∏aski Bo˚ej.
Niech nasze ∏zy pop∏ynà teraz równie˚
za dusze, które nie umiejà p∏akaç. Przez
modlitwy wype∏nione ∏zami zmywamy
winy w∏asne i innych. ChrzeÊcijanin jest
odpowiedzialny za Êwiat. Ka˚dy z nas
jest wezwany, by modliç si´ za, tych którzy si´ nie modlà. Matka Bo˚a jest radosna kiedy jesteÊmy na drodze otwartej dla
Jezusa. Staƒmy si´ w pe∏ni dzieçmi Matki Bo˚ej i bàd˝my bliscy Jezusowi, bo do
tego Ona nas wzywa w objawieniach.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W dniach od 22-26.02.04 r. odby∏y
si´ XI mi´dzynarodowe rekolekcje dla
przewodników, osób prowadzàcych
centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne na temat: „Pokuta i cz∏owiek
wspó∏czesny”.
JE Donal McKeown bp pomocniczy
diecezji Down i Connor w Irlandii. Na
poczàtku wrzeÊnia 2003 r. przebywa∏
z prywatnà wizytà w Medziugorju. JE

McKeown jest kap∏anem od dwudziestu
szeÊciu lat, a sakr´ biskupià otrzyma∏
w 2001 r. Przez dziesi´ç lat by∏ organizatorem diecezjalnych pielgrzymek do
Lourdes i do irlandzkiego sanktuarium
Maryjnego Knock. W czasie rozmowy
powiedzia∏:
„Ewangelia ca∏y czas mówi o uzdrowieniu duszy i cia∏a. Choç w KoÊciele
istniejà ró˚ne formy duchowoÊci Bóg
mo˚e nam daç uzdrowienie w ró˚ny sposób i w ró˚nym kontekÊcie. Obecnie, jak
i w ca∏ej historii KoÊcio∏a, ∏aska Bo˚a
dzia∏a w cudowny i niewyobra˚alny sposób. Wsz´dzie w KoÊciele objawia si´
zaskakujàca ∏aska Bo˚a. Wiele jej przejawów trudno jest zrozumieç i KoÊció∏ zawsze uwa˚a na to, jak na nie odpowiadaç. Szczególnie potrzebne jest decydowanie ca∏ej koÊcielnej rodziny.
Wielu m´˚czyzn w ka˚dym wieku,
a to sà w∏aÊnie ludzie, do których KoÊcio∏owi w Irlandii trudno jest dotrzeç,
przyznaje, ˚e si´gali po narkotyki, alkohol, ˚e byli hazardzistami, albo ˚e przez
d∏ugi czas byli oddaleni od KoÊcio∏a. Sà
przekonani, ˚e dzi´ki ∏asce Bo˚ej w Medziugorju zostali wyzwoleni z tych na∏ogów. Cz∏owiek czasami musi opuÊciç
swój dom i ojczyzn´, aby przyjàç jakàÊ
szczególnà ∏ask´.
W naszych czasach KoÊció∏ w niektórych krajach wydaje si´ stawaç coraz to
mniejszy i mniejszy. Kap∏ani sà kuszeni,
aby troszczyç si´ jedynie o swoje ma∏e
stado, o tych, którzy pozostali. Ewangelia jednak wzywa nas, abyÊmy szli do
tych, którzy sà zagubieni, na kraw´dzi.
To w bardzo wzruszajàcy sposób dzieje
si´ w Medziugorju, zgodnie z duchem
Nowego Testamentu. Oferta przebaczenia i nowego poczàtku w Jezusie jest sercem Radosnej Nowiny, a ludzie, którzy
poznali przebaczenie i uzdrowienie najlepiej b´dà mogli wybaczyç i uzdrawiaç
w imi´ Bo˚e. Jednak nawrócenie, takie
jak to, w Medziugorju jest jedynie pierwszym krokiem, a wierni po powrocie do
domów, do codziennego ˚ycia muszà
przyjàç katechez´ i otrzymaç wsparcie.
Wyzwaniem dla lokalnego KoÊcio∏a jest
w∏àczenie w codziennoÊç doÊwiadczeƒ
prze˚ytych w tym miejscu”.
JE Abilio Ribas bp afrykaƒskich
wysp Âw. Tomasza i Ksià˚´cej, przebywa∏ z prywatnà wizytà w Medziugorju w po∏owie wrzeÊnia 2003 r. W Êwi´to
podwy˚szenia Krzy˚a Âwi´tego koncelebrowa∏ Msz´ Êw. na Kri˚evacu. Jest
Portugalczykiem i od czterdziestu pi´ciu
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lat misjonarzem w Afryce. Przez dwadzieÊcia siedem lat by∏ kap∏anem w Angoli, w by∏ej portugalskiej kolonii,
a przez ostatnich dziewi´tnaÊcie lat przebywa na wyspach Âw. Tomasza i Ksià˚´cej i jest trzecim z kolei biskupem tej
m∏odej diecezji.
O swoich prze˚yciach powiedzia∏:
„Medziugorje pozna∏em przede wszystkim dzi´ki ksià˚kom, które napisa∏ o. Joaquim Milheiro, który jest tutaj ze mnà.
Od samego poczàtku z wielkim zainteresowaniem Êledzi∏em te wydarzenia. Zawsze chcia∏em tu przyjechaç, czeka∏em
tylko na sprzyjajàce okolicznoÊci.
Nie myÊl´ o sprawie prawdziwoÊci objawieƒ. Mam wobec tego w∏asne stanowisko, ale to, co widz´, to, co naprawd´
robi wra˚enie, to sà ludzie, którzy przyje˚d˚ajà i modlà si´. Naprawd´ czuje si´,
˚e ludzie sà dotkni´ci przez Ducha Âwi´tego. Wsz´dzie i nieustannie wiele si´
modlà. To jest coÊ wyjàtkowego. To jest
to, co naprawd´ jest interesujàce, bo
przyciàga ludzi i zmienia ich zachowania. S∏ysza∏em wiele Êwiadectw osób,
które mówiàc o Medziugorju przyznajà:
„Naprawd´ si´ zmieniliÊmy!”.
Wiem, ˚e biskup miejsca zachowuje rezerw´ wobec objawieƒ i nie chc´ si´
sprzeciwiaç w∏asnemu koledze. Nie zadaj´ sobie tego pytania, ale widz´ co si´
dzieje, co si´ tu robi, dla mnie jest to znak,
wielki znak, ale nie chc´ rozprawiaç o postawie swojego kolegi z tej diecezji.
Widz´, ˚e przede wszystkim sà tu
wielkie ofiary. DoÊwiadczy∏em tego jako
pielgrzym. Gdyby te objawienia, mia∏y
miejsce w jakimÊ bogatym kraju, z pewnoÊcià wybudowano by ju˚ schody, a˚ na
szczyt Góry Objawieƒ, aby ludziom u∏atwiç wejÊcie. Widz´, ˚e uda∏o wam si´
zachowaç miejsca takimi, jakimi one by∏y i prosz´ was, aby tak pozosta∏o. Niech
wzgórza b´dà same przez si´ okazjà do
wielkiej ofiary. Widzia∏em ludzi, którzy
wspinajà si´ boso. To jest wyjàtkowe.
Tutaj ludzie dzielà si´ tymi samymi pomys∏ami i ofiarujà si´ dla KoÊcio∏a. Takie
zachowanie mo˚e pomóc KoÊcio∏owi,
aby szed∏ w duchu darowania siebie,
a skutkiem tego mo˚e byç jednoÊç Êwiata. Przyznaj´, ˚e teraz osobiÊcie czuj´ si´
bogatszy i mocniejszy w wierze.
W naszych czasach jest wi´cej objawieƒ, ani˚eli w przesz∏oÊci. MyÊl´, ˚e to
jest znak, znak, który daje Matka szukajàc swoich dzieci. Objawienia sà znakiem, ˚e ludzie zboczyli z Bo˚ej drogi.
Dlatego Matka przychodzi z mi∏oÊcià

i zwraca nam uwag´. Mówi, ˚e naprawd´
musimy si´ zwróciç w kierunku Boga”.

Pobratymstwo
Pozbawieni daru
To pierwsze tegoroczne or´dzie jest
bardzo zwyczajne. Nie mówi o spektakularnych wydarzeniach, ani te˚ nie zapowiada takowych. Wskazuje drog´, na której cz∏owiek mo˚e doznaç przemiany, aby
staç si´ cz∏owiekiem pokoju i mi∏oÊci.
Istniejà ludzie, którzy sà pozbawieni
jakiegoÊ daru. Bywa, ˚e z tego powodu
sà odizolowani od innych i w jakiÊ sposób
ró˚nià si´ od innych. Istniejà ludzie g∏uchoniemi, którzy pozbawieni sà daru komunikacji z innymi. Istniejà niewidomi,
którym nie jest dane widzieç. Istniejà ludzie kalecy, sparali˚owani, posiadajàcy
bardzo ograniczony kontakt ze Êwiatem
zewn´trznym lub nawet ca∏kowicie pozbawieni takiego kontaktu. I tak jak istniejà osoby z wadami fizycznymi tak samo
istniejà osoby z wadami moralnymi i duchowymi. Do takich nale˚à ludzie pozbawieni wiary. Sà nimi ci, którzy nie rozwin´li w sobie i nie zaktywizowali daru wiary. Pod tym wzgl´dem sà inwalidami.
Cierpià na brak prawid∏owej relacji z samym sobà, z bli˝nimi, przyrodà i Bogiem.
Matka Bo˚a przypomina, ˚e sà to ludzie,
którzy nie poznali mi∏oÊci Bo˚ej. To wielka wada. Cz∏owiek, który nie pozna∏ mi∏oÊci, nie mo˚e nauczyç si´ kochaç. Mi∏oÊç bowiem nie jest ani teorià, ani ideologià ani, systemem naukowym.
Mi∏oÊç jest darem od Boga, nape∏niajàcym ca∏ego cz∏owieka i jego myÊli. Mi∏oÊç daje natchnienie, motywuje ludzkie
dzia∏ania i s∏owa. OkreÊla jego relacje
z Bogiem i bli˝nimi. Cz∏owiek uczy si´
kochaç, cz∏owiek dziedziczy mi∏oÊç. Kochajàca rodzina i wspólnota stanowià ˝ród∏o inspiracji i motywujà cz∏owieka do
mi∏oÊci. Matka Bo˚a podkreÊla, ˚e sà tacy, którzy nie poznali, nie odczuli, nie
przyj´li mi∏oÊci, nie nauczyli si´ kochaç.
Kto wi´c jest winien takiemu upoÊledzeniu i tak wielkiemu zaniedbaniu? Na to
pytanie nie ∏atwo udzieliç prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego istniejà
osoby, które patrzàc na krzy˚, nie reagujà,
nie odczuwajà cienia mi∏oÊci, nie czujà si´
zobowiàzani ani wdzi´czni Ukrzy˚owanemu? Dlaczego istniejà ludzie, którzy
nie potrafià spojrzeç z wiarà i mi∏oÊcià na

tabernakulum z p∏onàcà przed nim wiecznà lampkà? Sà ludzie niewra˚liwi na pi´kno przyrody, a cud nieustannego stwarzania przyjmujà z ca∏kowità oboj´tnoÊcià.
W przeciwieƒstwie do nich sà inni, którzy
w pokorze serca wszystko to samo przyjmujà z zachwytem i wdzi´cznoÊcià, wielbià Boga i oddajà Mu czeÊç i chwa∏´
w szczerej modlitwie. Czyli sà ludzie, którzy nie poznali mi∏oÊci Bo˚ej. Nie wystarczy bowiem czytaç, s∏uchaç, medytowaç,
przeÊlizgujàc si´ zaledwie po powierzchni
wiary. Tutaj akcent jest postawiony na poznanie. Poznanie bowiem zak∏ada równie˚ odpowied˝: „Samuel bowiem jeszcze
nie zna∏ Pana, a s∏owo Paƒskie nie by∏o
mu jeszcze objawione” (1 Sam 3,7). ZaÊ
w Kanie Galilejskiej Jezus „Objawi∏ swojà chwa∏´ i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie” (J 2, 11). Ka˚dy chrzeÊcijanin ma swoje osobiste doÊwiadczenie
Boga, dane mu jako dar.
Na pewno wielu z nas nosi w sobie
wspomnienie jakieÊ mocnego prze˚ycia –
prze˚ycia, które sta∏o si´ poczàtkiem jego
osobistej wiary, osobistej odpowiedzi,
ÊwiadomoÊci, ˚e to by∏ dar, który zosta∏
dany. Niektórzy powiedzà, ˚e by∏a to
Pierwsza Komunia, dla kogoÊ innego mo˚e to byç sakrament Bierzmowania lub inne wydarzenie natury duchowej, rekolekcje, dni skupienia itp. Warto zauwa˚yç, ˚e
to or´dzie zosta∏o dane w oktawie modlitwy o jednoÊç chrzeÊcijan. W jaki sposób
mamy rozwinàç i pog∏´biç w sercu mi∏oÊç
wyp∏ywajàcà z wiary i jak mamy si´ spotkaç z tymi, którzy nas nie znajà albo nie
akceptujà? Jak mamy si´ modliç o nawrócenie i jednoÊç KoÊcio∏a, nie posiadajàc
w∏asnej intencji, w∏asnego modelu i w∏asnej postawy wobec wiary? Czy naszà
modlitw´ rzeczywiÊcie przenika duch Jezusa, który nauczy∏ nas modliç si´ s∏owami: „Bàd˝ wola Twoja”? Ekumenizm nie
wymaga przecie˚ wyrzeczenia si´ w∏asnych poglàdów, prze˚yç i wartoÊci lecz
oczekuje, aby spojrzeç na innych z mi∏oÊcià wyp∏ywajàcà z serca Jezusa.
Ludzie nawróceni ∏atwo zawiàzujà
wspólnot´, gdy˚ wszyscy ca∏ym sercem
szukajà tylko Jezusa i Jego chwa∏y. Ludzie, którzy potrafià kochaç, ∏atwo si´ ze
sobà porozumiewajà, bo sà gotowi oddaç
p∏aszcz i koszul´, nadstawiç drugi policzek i pójdà tam dokàd ich poprowadzà.
Ekumenizm to wezwanie do mi∏oÊci,
bo wszystko inne wydarzy si´ mocà Ducha. To or´dzie nabiera jeszcze wi´kszej
wyrazistoÊci, jeÊli w∏aÊciwie pojmiemy
s∏owa: „DziÊ równie˚ wzywam was do
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modlitwy... Módlcie si´, aby ich serca
otworzy∏y si´ i przybli˚y∏y do mojego serca i Serca Mojego Syna Jezusa”. Jeszcze
raz tymi s∏owami Matka Bo˚a okreÊla
i definiuje nasze powo∏anie, nasze wybranie – jest nim modlitwa.
W tym miesiàcu módlmy si´ o: – ∏ask´
tak bardzo oczekiwanego daru jednoÊci
KoÊcio∏a Chrystusowego. O dar powrotu
do Ojca ka˚dego z nas. „Dla Boga bowiem nie ma nic niemo˚liwego” – rzek∏
Archanio∏ Gabriel Pannie Maryi w Nazarecie; – o dar otwartego serca na Boga
i potrzeby bli˝nich; – za wszystkie rodziny, które utraci∏y dar mi∏oÊci, a w których
wychowujà si´ dzieci bez Boga, bez modlitwy, bez pokoju, bez nadziei.
Drodzy Pobratymcy w modlitwie i ca∏a rodzino skupiona we wspólnotach modlitewnych „Nawiedzenie Êwi´tej El˚biety”. Odpowiedzmy z jeszcze wi´kszym
zaanga˚owaniem na wezwanie Matki.
Niech ka˚dy z nas przyczyni si´ do tego,
aby osoby, o które zatroskana jest Królowa Pokoju, pozna∏y mi∏oÊç Bo˚à. Pozostajecie w moich modlitwach i w moim
sercu. Przekazuje wam braterskie pozdrowienia i modl´ si´, aby za wstawiennictwem Maryi, Jezus obdarzy∏ was b∏ogos∏awieƒstwem i pokojem.
Wasz oddany o. Jozo
Do czasu tegorocznego XI Zjazdu Pobratymstwa (29.-30.05.2004), który
przypadnie na Êwi´to Zes∏anie Ducha
Âwi´tego, codziennie odmawiajmy Tajemnice Chwalebne w intencji odrodzenia i rozkwitu naszej wielkiej rodziny
modlitewnej.
Sanijela Matkoviç

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

Umys∏ Matki
Duchu Âwi´ty, Ciebie prosimy, abyÊ
nas prowadzi∏ równie˚ i dzisiejszego
dnia. Otwórz przed nami nowe horyzonty, obdarz nas nowà si∏à i przemieƒ nas
w nowe stworzenie, abyÊmy mogli znale˝ç pe∏ni´ ˚ycia w Bogu. Matko NajÊwi´tsza bàd˝ z nami. Ty zosta∏aÊ nam
dana jako nasza Matka, bez Ciebie nie
mo˚emy wzrastaç – tak chcia∏ Bóg. Amen

Dzisiejszego poranka b´dziemy mówili o drugim elemencie, którym jest
umys∏ Matki Bo˚ej. W umyÊle Matki
Bo˚ej zamieÊciliÊmy tajemnic´ chrzeÊcijaƒstwa, Baranka Ofiarnego, aby
ka˚dy z nas móg∏ si´ zjednoczyç z Barankiem Ofiarnym. StaraliÊmy si´, aby
trybuny w amfiteatrze by∏y koronà Matki Bo˚ej. Wszyscy, którzy ofiarujà swoje
˚ycie Bogu poprzez Matk´ Bo˚à tworzà
t´ koron´, aby Ona mog∏a zwyci´˚yç, zatryumfowaç. Przez ten etap mo˚emy
przejÊç tylko wtedy, kiedy b´dziemy
otwarci na Ducha Âwi´tego, uwalniajàc
si´ od uzale˚nieƒ. Uzale˚nienie podstawowe, które nosimy w wyniku grzechu
pierworodnego to jest Êmierç i strach
przed Êmiercià. Przez ten strach przed
Êmiercià szatan trzyma nas w niewoli
(Hbr 2, 14-18). Punkt centralny, który tutaj mo˚emy znale˝ç, który jest do polecenia jest to nasze uwolnienie ze strachu
przed Êmiercià, od wp∏ywu z∏a, ca∏kowite nasze uwolnienie. Kiedy wyznacza si´
drog´ do oddania ˚ycia jako ofiary, do
ca∏kowitego ofiarowania si´, tym samym
wyznacza si´ drog´ do uwolnienia. Nie
drog´ cierpienia, ale drogà do przezwyci´˚ania z∏a, strachu przed Êmiercià i wyrwania szatanowi narz´dzia dominacji.
Mówi´ to w kontekÊcie objawieƒ
w Medziugorju. Pan wyt∏umaczy∏ mi, ˚e
chce zmieniç wszystko. Pragnie uzdrowiç ludzkoÊç, pragnie uwolniç cz∏owieka, a pielgrzymi tego jeszcze nie rozumiejà. Pragnie zmieniç wszystko i uczyniç wszystko nowe. Wszystko nowe pochodzi z uwolnienia wn´trza. Teraz prosz´ abyÊcie uwa˚nie Êledzili to przejÊcie
uwolnienia wewn´trznego. Je˚eli zrozumiecie, ˚e jest to droga uwolnienia b´dziecie mogli si´ na niej wznosiç.
Wczoraj mówiliÊmy o uzale˚nieniach:
od narkotyków, alkoholu, przyjemnoÊci.
Teraz b´dziemy mówiç o uzale˚nieniu
od strachu przed Êmiercià, bo to jest
korzeƒ wszystkich uzale˚nieƒ. Pami´tam jak ten dom by∏ budowany. Jeden
m´˚czyzna zosta∏ obra˚ony i nie móg∏
przebaczyç. Krzycza∏: „nie chc´, nie mog´ przebaczyç, on mnie obrazi∏, on jest
niesprawiedliwy, nie ma racji”. I w taki
sposób ˚y∏. Pewnego dnia, kiedy powtarza∏ w kó∏ko to samo, pewna osoba, która
nie mia∏a z tym nic wspólnego zwróci∏a
si´ do niego: „Rozumiem ci´ i chc´ ci wyjaÊniç jednà rzecz. Ty jesteÊ obra˚ony, poniewa˚ zosta∏a obra˚ona twoja pycha. ˚yjesz zanurzony w pysze, i wsz´dzie czujesz
si´ zraniony. ˚yjesz w Êmierci poniewa˚

zosta∏eÊ zraniony w Êmierci”. Musimy
zrozumieç co w nas si´ wydarza. Ciàgle
krytykujemy, ciàgle jesteÊmy niezadowoleni, nie mo˚emy zapomnieç z∏a, bo mamy w sobie uzale˚nienie od z∏a. JesteÊmy
uzale˚nieni od z∏a do tego momentu, kiedy nie jesteÊmy zdolni umrzeç dla samego
siebie. Je˚eli nie jesteÊmy w stanie umrzeç
dla samych siebie, aby ˚yç dla Jezusa, jesteÊmy uzale˚nieni od Êmierci i ˚yjemy
w Êmierci. Nasze l´ki, obawy, strach, uzale˚nione sà od strachu przed Êmiercià. Nie
ma wtedy w naszym wn´trzu miejsca
i przestrzeni, aby odczuwaç Ducha Âwi´tego. Opowiem swój przyk∏ad: by∏em
chory na raka i mia∏em poddaç si´ operacji. W czasie oÊmiu dni przygotowania do
operacji, przygotowywa∏em si´, aby nale˚eç ca∏kowicie do Jezusa. Powiedzia∏em
Mu: „Panie nie prosz´ Ci´ o zdrowie, bo
Ty wszystkim dysponujesz. Pragn´ tylko
jednego, abyÊ Ty ˚y∏ we mnie, aby wszyscy
uwielbiali Ci´ we mnie”. Te dni by∏y dla
mnie najpi´kniejszymi i najbogatszymi
dniami. W tych dniach moja dusza uczestniczy∏a w pe∏ni i w obfitoÊci w ˚yciu Jezusa. Dzisiaj czuj´ si´ dobrze, nie mam ˚adnych konsekwencji raka – przerzutów –
zosta∏em uzdrowiony.
W ˚yciu Êw. Franciszka mo˚emy zobaczyç ca∏kowità radoÊç. Jest to zdolnoÊç
duszy, aby mieç radoÊç w Duchu Âwi´tym pomi´dzy trudnoÊciami, w czasie
przeÊladowaƒ i nieporozumieƒ. To jest
w∏aÊnie ta radoÊç, w której on zbli˚y∏ si´
do Êmierci, tak jak przejÊcie z ˚ycia. Nasze ofiarowanie si´, jest to dyspozycyjnoÊç do oddania wszystkiego w∏àcznie
z w∏asnym ˚yciem, aby ˚ycie w nas zwyci´˚a∏o Êmierç, aby zwyci´˚a∏o ka˚dy
typ strachu. Wtedy Jezus i Matka Bo˚a
w nas tryumfuje.
Jest bardzo wa˚ne, aby dostrzec to
przejÊcie. Je˚eli nasza dusza tryumfuje
w Bogu, równie˚ cia∏o zaczyna si´ przemieniaç. Byç mo˚e dla was jest troch´
dziwne, ˚e ja nie modl´ si´ o uzdrowienie
tego lub tamtego. Nie robi´ tego zazwyczaj. Ja prosz´ Pana, aby uzdrowi∏ osob´,
aby uzdrowi∏ dusz´. Kiedy dusza o˚yje,
równie˚ i cia∏o si´ przemieni. W innym
przypadku szukamy znaków i zostajemy
egoistami. Nasze uzale˚nienie objawia si´
w sposób szczególny, wtedy kiedy nam
si´ wydaje, ˚e nie mo˚emy czegoÊ zrobiç.
Mamy wiele sytuacji, których rozwiàzanie wydaje si´ nam niemo˚liwe. Dlatego
zapalamy papierosa, si´gamy po kieliszek, wybieramy towarzystwo dla przyjemnoÊci. Stajemy si´ zawistni i zaborczy
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wzgl´dem innych. Zaczynamy mówiç
pó∏k∏amstwa, aby reakcje osób sprawia∏y
nam przyjemnoÊç. W ˚yciu Êwi´tych
przekracza si´ ponad rzeczami niemo˚liwymi. A Matka Bo˚a mówi jak to jest
mo˚liwe, anio∏ Jej odpowiedzia∏, ˚e dla
Boga nie ma nic niemo˚liwego, oto ja.
Przeczytam wam dwa urywki z Dzienniczka Êw. Siostry Faustyny z 15.11.37 r.
(O wiedz córko Moja...). Uwalniamy si´
od uzale˚nieƒ je˚eli ˚yjemy zgodnie
z wolà Bo˚à. Uzale˚nieniem mo˚e byç
równie˚ post, pod którym ukryta jest
Êmierç i depresja. Uzale˚nieniem mo˚e
byç równie˚ adoracja krzy˚a. Jak wiele
osób lamentuje nad Jezusem? Ilu zmienia (przemienia) si´ przed krzy˚em? Ilu
uwalnia si´ przed krzy˚em? Krzy˚ jest
przejÊciem. Uzale˚nienia mogà byç patologiczne. Dzieci, które cierpia∏y w dzieciƒstwie, bardzo ∏atwo popadajà w z∏o,
aby byç zauwa˚onym przez innych. Ile
uczuç jest patologicznych? Ile k∏ótni
w ma∏˚eƒstwie jest patologicznych?
A Bóg pragnie nas przemieniç. Pragnie, abyÊmy si´ wznieÊli na krzy˚. Ofiarujemy si´, aby byç wywy˚szonym, aby
˚yç nowym ˚yciem. Hymn wielkanocny
mówi o ofierze uwielbienia, która jest
przejÊciem, która jest ˚yciem. ZostaliÊmy wezwani do z∏o˚enia ofiary z ˚ycia,
aby ˚ycie tryumfowa∏o, zwyci´˚a∏o.
W naszym wn´trzu nosimy ró˚ne formy uzale˚nieƒ. Mówimy, ˚e ta osoba jest
egocentryczna, a ta infantylna, ta ma duchowoÊç egocentrycznà. Jest bardzo du˚o
z tych rzeczy w ruchach duchowych. Je˚eli jest grupa, w której osoby sà egocentryczne, mo˚ecie prowadziç t´ grup´ tylko
pod takim wzgl´dem, jaki jej odpowiada,
czego oczekuje. Nie jest mo˚liwe, aby takà grup´ doprowadziç do Êwiat∏a. Egocentryzm sprawia uzale˚nienia duszy, na
które wp∏ywajà równie˚ religijne praktyki
np.: Msza Êw. lub modlitwa ró˚aƒcowa
mo˚e to uzale˚nienie zakrywaç. Osoba
˚yje wtedy w fa∏szywej pewnoÊci i w pysze. Trzeba umrzeç dla samego siebie
i wtedy nast´puje uzdrowienie. Innà formà jest egoizm. Egoistà jest osoba, która
wykorzysta wszystkie Êrodki, aby zadowoliç siebie i to staje si´ kryterium ˚ycia.
Sà to otwarte drzwi dla szatana. Szatan
karmi egoizm, nape∏nia go. Osoba nape∏niona, nakarmiona egoizmem ka˚dego
dnia jest mniej zdolna, aby przyjàç mi∏oÊç
Boga, wÊcieka si´ i z∏oÊci na Boga. Wi´kszoÊç satanistów na Êwiecie wg analiz, nie
wierzy w szatana. Ale zachowujà si´ tak,
ze wzgl´du na w∏asny egoizm. Ofiarowa-

nie naszego ˚ycia Jezusowi dla ratowania
Êwiata, to uwolnienie od egoizmu. Jednoczymy si´ z Bogiem, który kocha dobrych
i z∏ych. Nasze wezwanie staje si´ mi∏oÊcià. Mi∏oÊç staje si´ czysta, gdy w naszym wn´trzu zosta∏y oddane wszystkie
nasze interesy. Wtedy jesteÊmy przemienieni a poprzez nas zmieniajà si´ inni. To
jest droga uwolnienia.
W 1983 r. w Wielki Piàtek mieliÊmy
spotkanie grupy modlitewnej. Wg tradycji nasze zachowanie by∏o smutne, pokutne
poniewa˚ umar∏ Pan Jezus. Kiedy przysz∏a
Matka Bo˚a poprzez Jelen´ powiedzia∏a:
„wstaƒcie Êpiewajcie Alleluja, bo mój Syn
odkupi∏ Êwiat. PodnieÊcie si´”. I widzicie
ta czynnoÊç otwiera w naszym wn´trzu
miejsce na dzia∏anie Ducha Âwi´tego
w nas. Tam, gdzie to wydaje si´ niemo˚liwe, tak jak w przypadku kobiet, które rankiem bieg∏y do grobu, aby namaÊciç cia∏o
Pana Jezusa, nie wiedzia∏y jak odsunàç kamieƒ – a tutaj prosz´: niespodzianka. Nasze zbawienie jest ca∏kowità inicjatywà
Boga. Jezus otworzy∏ wszystkie drzwi. On
ofiarowa∏ si´ aby nas wyzwoliç. A my
przechodzimy t´ drog´, aby zwyci´˚yç dla
siebie i dla innych. Je˚eli ktoÊ oddaje si´ jako ofiara – b´dzie ˚y∏. Nasza ofiara ma
wp∏yw na ca∏à rodzin´ i jeszcze wi´cej. Je˚eli wy, wasza pi´çdziesiàtka ofiaruje si´,
to b´dzie wojsko dla Polski. Poniewa˚ moc
Ducha Âwi´tego uwalnia, wyzwala, b´dziecie mogli objawiaç Boga, b´dzie widaç po was, ˚e objawienia sà prawdziwe.
Kiedy mówimy o tych rzeczach, pytamy
si´ czy to prawda, czy to mo˚liwe, kto by
to móg∏ czyniç? Wszystkie te pytania sà
wskazówkà, ˚e jesteÊmy przyzwyczajeni
do pewnych form, np., ˚e ∏atwiej by∏oby
pójÊç teraz w tym upale na Podbrdo czy
Kri˚evac, ni˚ o˚ywiç si´ w nadziei i w mi∏oÊci. Radz´ wam, róbcie to, co was
uwalnia i wyzwala, co uwalnia innych.
Szukajcie drogi i sposobu ˚ycia, aby ˚yç
przeznaczeniem wolnoÊci. Teraz na zakoƒczenie zaÊpiewajcie Alleluja.

Serwis Rodzinny
To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 15.12.2002 r.
Tak jak poprzednio, do ˚yczeƒ do∏àczam kilka informacji.
Ten prawie trzymiesi´czny okres od
mojego przyjazdu do Ziemi Âwi´tej, po

ostatnim pobycie w Polsce, przeminà∏ mi
bardzo szybko. Raduje mnie i uspokaja
fakt, ˚e otrzyma∏em pozwolenie Ojca
Prowincja∏a na dalsze trzy lata s∏u˚by tutaj. Panu Bogu niech b´dà dzi´ki.
Sytuacja w Ziemi Âwi´tej jest ciàgle
taka sama, jak wiecie z telewizji, a przysz∏oÊç – tak˚e dla Êwiata – to wielka niewiadoma, zapowiadajàca si´ niestety
niezbyt pomyÊlnie. Niezbadane sà wyroki Bo˚e. Ale wbrew temu wszystkiemu,
jednak nasz los jest tak naprawd´ w naszych r´kach, a zale˚y on ca∏kowicie od
naszej wspó∏pracy z Panem Bogiem.
Ju˚ w tym okresie – poza s∏u˚bà w Bazylice Grobu Paƒskiego (dalej mam ∏ask´ bycia tutaj), mia∏em mo˚liwoÊç wnikania w treÊci ewangeliczne tak˚e w innych Êwi´tych miejscach.
Na poczàtku by∏em kilka dni
w Emaus. Wyobra˚a∏em sobie wczeÊniej troch´ inaczej to miejsce, jako bardziej odludne. Okaza∏o si´ jednak, ˚e
koÊció∏, klasztor i budynek kolegium
franciszkaƒskiego znajdujà si´ w palestyƒskiej miejscowoÊci al-Quebeibeh.
Teren jest górzysty, tak ˚e dobrze stàd
jest widoczny Tel Aviv, nadmorska
równina i samo Morze Âródziemne.
W Emaus jest Ojciec Ekspedykt – Polak,
który przyjecha∏ tutaj przed wojnà jako
16 letni ch∏opiec, aby kontynuowaç dalszà nauk´ w kolegium i wstàpiç do zakonu franciszkanów. Jest tutaj jeszcze
klasztor sióstr Boromeuszek oraz hospicjum niemieckie, obs∏ugiwane przez
siostry Salwatorianki (tak˚e z Polski).
Stàd uda∏em si´ do symbolicznego pomnika grobowego ku czci ostatniego
z s´dziów Izraela – Samuela. Znajduje
si´ on mi´dzy Emaus a Jerozolimà.
Tak jak zapowiada∏em w ostatnim liÊcie, w pa˝dzierniku odby∏em tygodniowe rekolekcje na Górze Tabor. Wyszed∏em z nich bardzo wyciszony.
Nast´pny tydzieƒ wolny od s∏u˚by
przypad∏ mi na poczàtku grudnia, w trakcie Nowenny przed UroczystoÊcià Niepokalanego Pocz´cia NMP. Zdecydowa∏em si´ pojechaç powtórnie do Nazaretu,
aby tam najlepiej przygotowaç si´ do tej
UroczystoÊci. Niespodziankà dla mnie
by∏a mo˚liwoÊç pojechania z Nazaretu
na Wzgórza Golan, przechodzàce w kierunku wschodnim w p∏askowy˚ Baszan
i dalej w góry o tej samej nazwie. O tym
regionie jest mowa na kartach Pisma
Âwi´tego. Bardzo mnie ciekawi∏ ten teren ju˚ wczeÊniej i koniecznie chcia∏em
go zobaczyç.
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Z tego rejonu bardzo dobrze jest widoczny górski ∏aƒcuch Hermonu. Niestety, w czasie mego pobytu by∏ zakryty
chmurami. Mo˚e nast´pnym razem b´dzie mi dane widzieç te góry, tak bardzo
opiewane w psalmach.
Tym razem ograniczam si´ do skromnych informacji, gdy˚ za pó˝no zabra∏em
si´ do pisania a czas przynagla, aby ju˚
wysy∏aç listy. Przypominam o wspólnej
∏àcznoÊci modlitewnej, byÊmy si´ jednoczyli i wspierali w tej naszej ziemskiej
pielgrzymce ku Niebu.
Z franciszkaƒskim pozdrowieniem.
Pokój i Dobro!

ECHO Echa
Szanowna Redakcjo,
Jestem prenumeratorem Echa Maryi
Królowej Pokoju. W objawieniach (or´dziach) Maryi, które nam przekazuje jestem niespokojny i nie mog´ si´ pogodziç: jak to mo˚e byç, ˚eby Maryja na
koƒcu or´dzia dzi´kowa∏a, skoro Êwiat
tego nie realizuje? Wsz´dzie tam gdzie
by∏y objawienia Matki Bo˚ej: w Lourdes
lub w Fatimie, czy w la Salette, to nigdzie
Maryja nie dzi´kowa∏a tylko nawo∏ywa∏a
do pokuty, a tu Maryja po ka˚dym objawieniu dzi´kuje. To mnie dziwi, co to
mo˚e znaczyç? Wi´c bardzo Was prosz´
o wyt∏umaczenie tej sprawy, bo i Siostry
i niektórzy Ksi´˚a zastanawiajà si´, co ta
koƒcówka mo˚e znaczyç, ˚e w objawieniach Maryja dzi´kuje. A czasem ktoÊ mi
zarzuca, wi´c umia∏bym odpowiedzieç
konkretnie. Z Bogiem.
Jan
W odpowiedzi na list naszego Czytelnika pragniemy przytoczyç fragment or´dzia z 25.06.98 r., z 17 rocznicy: „Dzisiaj
pragn´ wam podzi´kowaç za to, ˚e ˚yjecie moimi or´dziami” i komentarz do
tych s∏ów wyg∏oszony przez Êp o. Slavko
Barbaricia, majàc nadziej´, ˚e b´dzie on
pomocny dla wielu innych osób.

Dzisiaj pragn´
wam podzi´kowaç
Dzi´kczynienie to g∏ówny temat
w or´dziach Maryi: w ka˚dym or´dziu
mówi: „Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzia∏yÊcie
na moje wezwanie”. Jest to dla nas zaskoczenie, ale tak˚e powód, ˚eby zadaç
sobie pytanie, komu Maryja powinna na-

prawd´ dzi´kowaç? Kto z nas naprawd´
mo˚e powiedzieç, ˚e Ona myÊli o nim,
gdy mówi „Dzi´kuj´”? Kto naprawd´
˚y∏ or´dziami Matki Bo˚ej i przyjmowa∏
je tak, ˚e Ona mo˚e mu teraz podzi´kowaç? Ale Maryja widzi wszystkie pozytywne i dobre rzeczy, nawet jeÊli sà bardzo ma∏e i za te pozytywne i dobre rzeczy dzi´kuje. Dlatego powinniÊmy si´
zastanowiç nad rzeczà nast´pujàcà:
Dzi´kczynienie to warunek pokoju
pomi´dzy nami, a tak˚e mi´dzy nami
a Bogiem. Ten, kto dzi´kuje, pokazuje, ˚e
przede wszystkim widzi rzeczy pozytywne i za nie dzi´kuje. Gdy wzajemnie sobie
dzi´kujemy w domu za rzeczy pozytywne, to b´dziemy mieli pokój. Gdy nie widzimy rzeczy pozytywnych, ale zauwa˚amy tylko rzeczy negatywne, krytykujemy
je i o nich mówimy, to ciàgle b´dziemy
mieli konflikty, nie b´dzie pokoju mi´dzy
nami i b´dziemy pozbawieni radoÊci. JeÊli
ktoÊ nie znajduje powodu, ˚eby dzi´kowaç Bogu, to mo˚emy powiedzieç, ˚e nie
ma on dostatecznie du˚o wiary. Bóg
wszystko stworzy∏, da∏ nam wszystko, co
mamy i tylko pycha oraz egoizm mogà
nas na te rzeczy zaÊlepiç i jeÊli nie znajdziemy powodu, ˚eby dzi´kowaç Bogu,
to tak˚e nie b´dziemy mogli si´ modliç
i stracimy naszà wiar´ w Boga i b´dziemy
˚yli w nieufnoÊci wobec Niego. Gdy napotykamy trudnoÊci, to tak ∏atwo mówimy: „Bo˚e, dlaczego ja?”, ale gdy
wszystko idzie nam dobrze, to tak ∏atwo
zapominamy Mu podzi´kowaç.
ZostaliÊmy wezwani do ciàg∏ej
wdzi´cznoÊci i tylko wtedy, gdy jesteÊmy
pokorni, jesteÊmy zdolni dzi´kowaç ciàgle. Gdzie koƒczy si´ wdzi´cznoÊç, tam
te˚ zaczyna si´ grzech. Przyjrzyjmy si´
krótko sytuacji, w jakiej mia∏ miejsce
pierwszy grzech; mo˚emy powiedzieç, ˚e
grzech zaczà∏ si´ wtedy, gdy Ewa przesta∏a widzieç wszystko to, co Bóg powierzy∏
jej i Adamowi, a widzia∏a tylko to, co by∏o zakazane lub to, czego nie mieli. Tak
samo jest w naszym ˚yciu; gdy nie dzi´kujemy, znaczy to, ˚e nie widzimy rzeczy
dobrych, a jesteÊmy otwarci na konflikty
i grzech. Jest to dla nas wszystkich wielkie niebezpieczeƒstwo, gdy jesteÊmy zainteresowani tylko tym, co jest negatywne
i rozmawiamy tylko o rzeczach negatywnych. W ka˚dym z nas istnieje pewne
skrzywienie zawodowe i zachowujemy
si´ jak nauczyciel wobec uczniów na lekcji; tam, gdzie znajdzie b∏àd, mocno go
podkreÊla czerwonym piórem tak, ˚eby
by∏ on dobrze widoczny. Mo˚e tak powin-

no byç w szkole, ale jeÊli w ˚yciu podkreÊlamy tylko negatywne rzeczy, to pokój
nie b´dzie mo˚liwy, a ludzie nie b´dà mogli dobrze si´ rozwijaç, szczególnie dzieci. Tylko ten, kto widzi dobre rzeczy
i dzi´kuje za nie i rozmawia o nich, mo˚e
dobrze wychowywaç innych. Ci, którzy
tylko krytykujà, tracà wszelki autorytet
u dzieci i w szkole. MyÊl´, ˚e to samo dotyczy kap∏anów i homilii. Gdy kap∏an tylko krytykuje i nigdy nie mówi o dobrych
rzeczach w parafii, to mówiàc o czymÊ innym traci wszelki autorytet.
Wdzi´cznoÊç jest te˚ z∏otà zasadà
wszelkiego wychowania. JeÊli chcemy
uchroniç ludzi wokó∏ nas od przygn´bienia i innych negatywnych uczuç, to musimy dostrzegaç, uznawaç i okazywaç
wdzi´cznoÊç s∏owami za wszystko, co
jest w nich dobre, a nie traktowaç tego,
˚e wszystko, co ktoÊ robi, jest obowiàzkiem, który ma wobec nas wype∏niç.
Problem wdzi´cznoÊci z pewnoÊcià
istnieje, gdy chodzi o nasze cierpienie
i nasz krzy˚, gdy w naszym sercu rodzi
si´ pytanie: „Jak mog´ dzi´kowaç Bogu
za moje cierpienie i mój krzy˚ i czy w ogóle powinienem to robiç?” Odpowied˝
mo˚emy uzyskaç tylko dzi´ki wierze,
przed krzy˚em Jezusa Chrystusa. Jak
cz´sto dzi´kujemy Jezusowi za Jego
cierpienie i Jego krzy˚ i jak cz´sto b∏ogos∏awimy i chwalimy Jego krzy˚, poniewa˚ On przez Swój krzy˚ odkupi∏ nas
i Êwiat? Wierzymy, ˚e wszystkie nasze
cierpienia, niezale˚nie od tego, czy spowodowaliÊmy je przez swój w∏asny
grzech, czy inni przez swój grzech spowodowali nasz grzech i cierpienie, mogà
obróciç si´ w dobro. Czy˚ Êw. Pawe∏ nie
powiedzia∏, ˚e dla kochajàcych Boga
wszystko obróci si´ ku dobremu? A ja
myÊl´, ˚e ostatnim sprawdzianem naszej
wiary i naszego stosunku do nas samych,
do Boga i do innych jest to, ˚ebyÊmy zacz´li wierzyç, ˚e wszystkie moje osobiste
cierpienia obrócà si´ w dobro; kiedy i jak
– to musimy zostawiç Bogu. Ale ten, kto
dzi´kuje Bogu za swoje w∏asne cierpienie
i krzy˚, b´dzie uwolniony od gniewu
i nieufnoÊci, od l´ku i przygn´bienia i b´dzie w stanie ˚yç w radoÊci i nadziei.
Raz rozmawia∏em z Vickà o jej doÊwiadczeniach zwiàzanych z niebem,
czyÊçcem i piek∏em. Bardzo mi si´ podoba odpowied˝, jakà da∏a w zwiàzku
z niebem. Powiedzia∏a: „W niebie ciàgle
b´dziemy dzi´kowaç, gdy odkryjemy to
wszystko, co Bóg nam uczyni∏, a my tego
nie dostrzegliÊmy b´dàc na ziemi. B´-
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dziemy potrzebowali ca∏ej wiecznoÊci na
t´ wdzi´cznoÊç”. Tak wi´c wielkim zadaniem dla nas wszystkich w tym 18tym roku objawieƒ b´dzie nauczenie si´
wdzi´cznoÊci, co oznacza, ˚e przede
wszystkim otworzymy oczy na to, co jest
w nas pozytywne i dobre. Maryja chce
nas nauczyç postawy pokory, a to oznacza postaw´ wdzi´cznoÊci. Jej modlitwa
„Uwielbia dusza moja Pana” jest cudownym przyk∏adem na to, co dawniej
myÊlano o wdzi´cznoÊci, jak jà odczuwano i okazywano.

Kàcik wydawniczy
Rozpoczà∏ si´ kolejny okres Wielkiego
Postu, czas zag∏´biania si´ w M´k´ Jezusa. Mo˚na by powiedzieç, ˚e zbiegiem
okolicznoÊci – których nie ma dla ludzi
wierzàcych – w tym samym czasie w Polsce jest emitowany film Mela Gibsona
„Pasja”, o którym pisaliÊmy w „Echu”
192 i powsta∏a ksià˚ka: Z Jezusem na jerozolimskim szlaku m´ki ku zmartwychwstaniu. Chwalebna pasja Jezusa Chrystusa, w której pragniemy przybli˚yç
Czytelnikom a nawet poprzez fotografie
miejsc M´ki Paƒskiej, przenieÊç ich
w tamten klimat.
Przedmowa
Wielokrotnie w Jerozolimie w´drowa∏em do miejsc zwiàzanych z m´kà, Êmiercià i zmartwychwstaniem Jezusa. Czytajàc opisy biblijne i modlàc si´ w tych
miejscach dotyka∏em sercem i ch∏onà∏em
zmys∏ami misterium paschy Jezusa. Obrazy i s∏owa przybli˚a∏y klimat tamtych
dni w scenerii palestyƒskich krajobrazów. Wyrusza∏em z Jezusem w drog´ pomi´dzy Ogrodem Oliwnym a Grobem
przy Golgocie. Przechodzi∏em Dolin´
Cedronu, aby wspiàç si´ po schodach do
pa∏acu Kajfasza. Schodzi∏em do twierdzy
namiestnika, aby na Lithostrotos braç
udzia∏ w sàdzie przed Pi∏atem. Przemierza∏em ruchliwe i oboj´tne uliczki jerozolimskie, przez które przechodzi∏ Pan ˚ycia niosàcy narz´dzie Êmierci. Dostrzega∏em jak w przedziwny sposób na drodze
tej, to co cz∏owiek zaplanowa∏ jako narz´dzie zbrodni, stawa∏o si´ dzi´ki zamys∏owi Boga instrumentem chwa∏y. W zadumie wspina∏em si´ na Golgot´, gdzie kl´czàc bez s∏ów doÊwiadcza∏em misterium
Jego Êmierci. Wchodzi∏em przez przedsionek do komory Grobu, gdzie nieraz

noc ca∏à dotyka∏em tajemnicy Jego powstania z martwych. Na drodze m´ki Jezusa widzia∏em zdradliwy poca∏unek Judasza, gorzkie ∏zy Piotra, rozdarte szaty
Kajfasza, obmyte r´ce Pi∏ata, szydzàcych
˚o∏nierzy rzymskich, ˚àdny krwi t∏um,
zbola∏e ramiona Szymona z Cyreny, pomocnà chust´ Weroniki, p∏aczàce niewiasty, Matk´ boleÊciwà, przel´knionych
uczniów. Droga Jezusa zdawa∏a si´ przenikaç mojà ludzkà drog´ pomi´dzy t´sknotà nieba a realizmem ziemi. Zdumione
drzewa oliwne os∏ania∏y swym cieniem
cz∏owieka znad Wis∏y, jak niegdyÊ czyni∏y to wobec Mistrza z Nazaretu. Przez ich
srebrzyste liÊcie wpatrywa∏em si´ w Niebo, aby g∏´biej zrozumieç prawd´ o tym
szlaku, który przez krzy˚ wiedzie ku
zmartwychwstaniu. Jak przekazaç ca∏à
g∏´bi´ doÊwiadczeƒ tej drogi? Jak oddaç
ca∏y koloryt tamtych Êwi´tych miejsc
i czasów? Wydaje si´, ˚e nie sposób tego
dokonaç inaczej jak przez s∏owo poetyckie, które wykracza poza horyzont ludzkiej màdroÊci i pozwala wyraziç to, co
niewypowiedziane.
Niniejszà ksià˚eczk´ „Z Jezusem na
jerozolimskim szlaku m´ki ku zmartwychwstaniu. Chwalebna Pasja Jezusa
Chrystusa” dedykuj´ tym wszystkim,
którzy na swojej ludzkiej drodze przez
Êmierç pragnà zaczerpnàç ze ˝ród∏a
prawdziwego ˚ycia.
Ks. Miros∏aw Wróbel

ECHO – archiwum
Medziugorje 8
Popielec, 20 luty 1985 r., Villanova (MN)
„Oto da∏em wam w∏adz´ stàpaç po w´˚ach
i skorpionach, i po ca∏ej pot´dze przeciwnika” (∑k 10, 19), ale „ten rodzaj z∏ych duchów wyrzuca si´ tylko modlitwà i postem!”
(Mt 17, 21).
Do wszystkich tych, którzy podejmujà nieustajàce wezwania Maryi do przyspieszenia
realizacji dzie∏a Jej Syna: „czyƒcie, co On
wam powie...”.
Has∏o pad∏o na wielkim kongresie w Pescarze – odbywajàcym si´ w dniach 9-10
stycznia br. Arcybiskup Splitu Franiç mia∏
trzygodzinny wyk∏ad na temat objawieƒ podparty bogatà wiedzà teologicznà, skierowany
do zawodowych animatorów, a któremu
przys∏uchiwa∏o si´ równie˚ 15 kinooperatorów; pó˝niej po po∏udniu przemawia∏ do ca∏ego ludu, zaÊ nast´pnego ranka odprawi∏ na
zakoƒczenie kongresu wielkà Msz´ Êw. koncelebrowanà przez biskupów Pescary i Chieti: „modliç si´ o wype∏nienie planu Maryi

w Medziugorju”, zw∏aszcza w tym miesiàcu,
kiedy dojrzewajà donios∏e wydarzenia”. Modliç si´ po 4, 6, 8, a nawet 12 godzin dziennie, w zale˚noÊci od grupy – postanowienie
to zosta∏o powzi´te po nocnym czuwaniu
w katedrze przed NajÊwi´tszym Sakramentem, w którym to czuwaniu sam bp Franiç
tak˚e uczestniczy∏ przez dwie godziny.
Równie˚ i nas, którym drogie jest Medziugorje, wzywa potrzeba szczególnej modlitwy
oraz postu: tak, jak ka˚demu podpowiada to
Duch Âwi´ty, a tak˚e wed∏ug goràcych zaleceƒ przekazanych mi przez o. Slavko. PowinniÊmy wspieraç t´ parafi´, która jest latarnià
rozsiewajàcà blask na ca∏y Êwiat, a która
otrzyma∏a ju˚ odgórne zawiadomienie: do 11
stycznia o. Slavko i inni ojcowie, a siostry zakonne zaÊ troch´ pó˝niej, muszà opuÊciç swoje miejsce. Jak dotàd ta represja, która mia∏a
nie oszcz´dzaç nikogo (a czy nie jest to krzy˚,
o który mo˚na prosiç tylko w Medziugorju,
tak bardzo uprzywilejowanym przez dary niebieskie?) nie pociàgn´∏a za sobà jeszcze ˚adnych ofiar... O. Slavko przekazywa∏ mi or´dzie z czwartku 14., dodajàc uszcz´Êliwiony:
„Wcià˚ tutaj jestem!”. DowiedzieliÊmy si´
potem, ˚e biskup Mostaru, który pojecha∏ do
Rzymu na konferencj´ na 11 lutego, nic na ten
temat nie mówi∏, chyba ˚e nieoficjalnie: wyjaÊni∏, ˚e nie wolno mu o tym rozmawiaç, jak si´
uwa˚a, na skutek zarzàdzenia Watykanu. Do
23 marca Komisja z Mostaru, bardzo dzisiaj
podzielona po wystàpieniu von Balthasara, ma
daç ostatecznà odpowied˝; mi´dzyczasie jednak w Rzymie, na jednog∏oÊnà proÊb´ innych
biskupów jugos∏owiaƒskich chcàcych wszystko z∏o˚yç na r´ce komisji mi´dzynarodowej,
próbuje si´ skróciç ten czas, by daç solidnà
podstaw´ do kontr odpowiedzi.
Tymczasem kongres w Pescarze da sygna∏
do wielu pielgrzymek. Medziugorje ju˚ dzisiaj pe∏ne jest pielgrzymów z ró˚nych krajów. Niektórzy obawiajà si´ zmniejszenia ruchu w Lourdes i w Fatimie. S∏usznie te˚ mo˚e si´ obawiaç ten, kto czyni z sanktuariów
oÊrodki grubych zysków ekonomicznych, ale
nie ci, którzy jadà tam z powodów religijnych i sà wsz´dzie tam, gdzie Matka zechcia∏a spotkaç si´ ze swymi dzieçmi.
PowinniÊmy ponadto zdaç sobie spraw´
z dwóch rzeczy: 1) sà to objawienia naszych
czasów, które wcià˚ jeszcze trwajà. JeÊli ich
nie przyjmiemy, utracimy nieprzeliczone bogactwa. GdybyÊmy znale˝li si´ w Lourdes albo w Fatimie w czasach tamtejszych objawieƒ, jak bardzo byÊmy z nich skorzystali!
Objawienia te mia∏y jednak miejsce dawno temu. Skoro zaÊ niebo otwiera si´ dzisiaj, powinniÊmy niezw∏ocznie zatopiç si´ w jego
g∏osy p∏ynàce ku nam, ˚yjàcym w n´dzy tu, na
ziemi. 2) W Medziugorju charyzmaty rozkwitajà jak w pierwszym KoÊciele: czy zdajemy
sobie z tego spraw´? Bóg zsy∏a w obfitoÊci
Swojego Ducha, wi´c powtórzmy za Êw. Paw∏em: „zostaliÊcie ubogaceni wszelkà ∏askà, tak
˚e, nic nie brakuje wam w màdroÊci i wiedzy”.
KoÊció∏, który by tego nie dostrzeg∏ i nie postara∏ si´ w pe∏ni wykorzystaç, utraci∏by po-
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czucie swojej boskiej natury, nawet gdyby
wyznawa∏ jà w teorii, i coraz bardziej zamyka∏by si´ w b∏´dnym kole ludzkiej, czysto racjonalnej miary. Ta nadprzyrodzona rzeczywistoÊç, prze˚ywana przez ka˚dego, kto przyjmuje or´dzia, niewa˚ne, czy wyjedzie, czy pozostanie, jest faktem nieskoƒczenie przewy˚szajàcym samà rzeczywistoÊç objawieƒ: nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jest to
prawdziwy cud w naszym wieku materializmu. Przybywajmy do Medziugorja, by nabraç nowych si∏: „Przyjd˝cie do mnie, którzy
mnie po˚àdacie, nasyçcie si´ moimi owocami” (Syr 24, 18). Oto, czym t∏umaczy si´ zawzi´toÊç piek∏a, burze, które wydajà si´ niszczyç wszystko i pogodny b∏´kit, jaki si´ potem
z powrotem pojawia, najgorsza zawzi´toÊç
i pró˚noÊç wszelkich wysi∏ków: poniewa˚
Maryja wcià˚ wzrasta. „Ludit in orbe terrarum! Et deliciae meae esse cum filiis hominum!” (igrajàc na okr´gu ziemi, znajdujàc radoÊç przy synach ludzkich) (Prz 8, 31).
Ostatnie or´dzia pozwalajà dostrzec t´ toczàcà si´ walk´. 31 stycznia: „Drogie dzieci!
Musicie nauczyç si´ kochaç, otwórzcie wasze
serca jak kwiaty na wiosn´, które ∏aknà s∏oƒca. Ja jestem waszà matkà i pragn´ wam pomóc, aby widziano waszà sprawiedliwoÊç
(treÊç nie jest tu jasna). Kochajcie Ojca
i proÊcie Go o ka˚dà rzecz, poniewa˚ On mo˚e daç wam wszystko”.
Widaç przykazanie nowe („Mi∏ujcie si´, jak
Ja was umi∏owa∏em... rozpoznajà w was moich uczniów, jeÊli b´dziecie si´ wzajemnie mi∏owali), do którego Matka Bo˚a wraca wcià˚
ze swoimi „parafianami”, nie tylko dla nas
jest trudne... 7 lutego: „W tych dniach szatan
w szczególny sposób uzewn´trznia si´ w tej
parafii (!). Módlcie si´, drogie dzieci, by spe∏ni∏y si´ Bo˚e plany i by ka˚dy czyn szatana zakoƒczy∏ si´ chwa∏à Bo˚à. Pozostawa∏am tak
d∏ugo, by wspomagaç was w wytrwaniu przeciw pokusom... (przerwa)”. 14 lutego: „Drogie dzieci! (mówi∏a to z wielkim smutkiem) nie
ca∏a parafia przyjmuje or´dzia i stosuje je.
Trzeba ich nie tylko s∏uchaç, ale te˚ prze˚ywaç
razem w rodzinie. Ka˚da rodzina powinna si´
modliç wspólnie i czytaç Bibli´!”. Jak to? ˚ali
si´ na ludzi, którzy sà tak bardzo do przodu?
Nie: oni sami mówià, ˚e sà bardzo do ty∏u...
Czy˚ nie zatraciliÊmy poczucia wymagaƒ, jakie stawia przed nami Ewangelia?
Pomaga nam zrozumieç je na nowo dziewczynka w wieku 12 i pó∏ lat, przeobra˚ona
w pe∏ni przez Maryj´, b´dàca duchowà przewodniczkà licznej grupy m∏odych, którzy
pragnà razem wzrastaç: Jelena Vasilij. Jelena
to obraz prostoty i kontemplacji: jej b∏´kitne
oczy sà niezmàcone jak lustro, które odbija
Boga, zamyÊlone i przenikliwe. Sam jej widok wzrusza i nasuwa myÊl o niebie. To samo mówili o Êw. Katarzynie, swojej „matce”, jej najwi´ksi uczniowie. Z pe∏nà rezerwy skromnoÊcià opowiada∏a nam u siebie
w domu, przy czym t∏umaczem by∏ sam abp
Franiç, jak rozwinà∏ si´ w niej dar „g∏osu
Maryi”, która do niej przemawia∏a. Tamtego
ranka odczu∏a gwa∏townà potrzeb´ modlitwy

i przez pó∏ godziny modli∏a si´ razem z przyjació∏kami przed pójÊciem do szko∏y. Potem,
w szkole, us∏ysza∏a g∏os anio∏a, który wezwa∏
jà wraz z innymi do codziennej modlitwy.
Przez osiem dni anio∏ przemawia∏ do niej
i przygotowywa∏ jà na przyjÊcie Matki Bo˚ej,
nak∏aniajàc jà do „modlitwy oraz do wi´kszego poÊwi´cenia i oddania si´ Maryi”.
Potem przysz∏a Maryja i „Jej oblicze oraz
g∏os by∏y niewypowiedzianie czu∏e. Nie da si´
opisaç mi∏oÊci, jaka promieniuje z oblicza
Maryi” (niekiedy nie tylko Jà s∏yszy, ale równie˚ wyra˝nie widzi). „Co czujesz, kiedy
przemawia anio∏, a co, kiedy przemawia Maryja?” pad∏o pytanie. Odpowiedzia∏a:
„Wszystko zale˚y od mojego otwarcia si´ na
jeden albo drugi g∏os. Obydwa przemawia∏yby na darmo, gdybym nie stara∏a si´ wspó∏pracowaç”. „Jakie duchowe cele mo˚esz nam
wskazaç?”. Odpowied˝: „Nawrócenie wraz
z nieustannà modlitwà i postem nie tylko dla
nas, którzy mamy je szerzyç poÊród innych,
ale dla wszystkich, do których dociera ten
g∏os. Trzeba nauczyç si´ rozmawiaç z Bogiem
w modlitwie, czyli medytowaç: trzeba tak˚e
umieç p∏akaç podczas modlitwy. Modlitwa to
nie ˚art, oznacza zag∏´biç si´ w Bogu. Trzeba
bardziej zwracaç uwag´ na Niego, ni˚ na ludzi. W modlitwie trzeba wyra˝niej dostrzegaç
˚ycie, jak nale˚y prze˚ywaç naszà konkretnà
sytuacj´. Modlitwa to bardzo powa˚na rzecz:
to spotkanie z Bogiem. Trzeba si´ nawróciç:
nikt tak naprawd´ nie jest nawrócony”.
„O czym ostatnio mówi∏a ci Matka Bo˚a?”. Jelena odpowiada: „Potrzeba, by Duch
Âwi´ty rozla∏ si´ na KoÊció∏, gdy˚ bez tego
Êwiat nie mo˚e si´ nawróciç. By otrzymaç t´
∏ask´, Matka Bo˚a wezwa∏a nas do drugiego
dnia postu w tygodniu”. Duch Âwi´ty nie
wstàpi w cia∏o, które ma pod dostatkiem
wszystkiego. Przyj´cie Go i radoÊç z Bo˚ej
mi∏oÊci oraz z Jego s∏owa nastàpi wtedy, gdy
serce otworzy si´ na wszystkie g∏osy Êwiata
i na jego potrzeby: poprzez post cielesny
trzeba osiàgnàç post serca. „Bàd˝cie wstrzemi´˝liwi, by móc poÊwi´ciç si´ modlitwie” –
mówi∏ Êw. Piotr. „JeÊli w duszy przebywa
Bóg, nie wolno przeszkadzaç Mu gwarem pustych rozmów: mówcie, owszem, ale nie czyniàc ha∏asu” – mówi∏a Jelena. Czy nie oznacza to, ˚e poprzez post j´zyka powinniÊmy
strzec wewn´trznej rozmowy z Panem?
Wa˚nà rol´ w ˚yciu Jezusa odgrywa∏o Jego
usuwanie si´ na gór´ lub na ubocze, lub na
pustyni´ czy do w∏asnego pokoju. Podobnie
powinno byç dla ka˚dego ucznia, by Jezus
mia∏ nas zawsze do dyspozycji i móg∏ przelaç
na nas Swojego Ducha, który zmienia wszystko, który wprowadza nas w prawdziwe ˚ycie.
Modlitwa i post stanowià o atmosferze,
w jakiej ˚yje Medziugorje, i to na poziomie
ca∏ej wspólnoty. Wspólna modlitwa jest regu∏à tak˚e dla dzieci z parafii. „Kiedy zostaliÊmy sami w koÊciele, poniewa˚ o. Tomislav
zosta∏ wezwany do chorego – opowiada o.
Rastrelli, – przysz∏a grupa dzieci. Co tu robicie? – zapyta∏em. One zaÊ ukl´k∏y razem i zacz´∏y si´ modliç. Uderzy∏a mnie si∏a ich mo-

dlitwy. Innym razem przywioz∏em dzieciom
obraz i zwo∏a∏em je do koÊcio∏a, by im go pokazaç: zjawi∏y si´, ale zaraz wszystkie ukl´k∏y
w ∏awce, by si´ modliç. Kiedy wychodzi∏em
potem pe∏en zdumienia, widzia∏em, jak wstajà i kl´kajà przed posàgiem Matki Bo˚ej”.
Mo˚emy Êmia∏o podsumowaç, ˚e: „powstajà
prostaczkowie i zabierajà królestwo Bo˚e”.
My równie˚ pogrà˚my si´ szczerze w modlitwie podczas nadchodzàcego Wielkiego
Postu, bez ˚adnych granic: od Pana, który
przyb´dzie ku nam w wytrwa∏ej i pe∏nej zawierzenia modlitwie, sp∏ynie tak˚e pragnienie postu i skupienia, oraz niech´ç do ziemskiego po˚ywienia wraz ze wzrastaniem
w nas ˚ycia Jezusa.
Dodatkowe informacje i wiadomoÊci znajdziecie na stronach „Sabato”, które tu do∏àczam. Bàd˝my modlitwà i t´sknotà z pielgrzymami, którzy przybywajà do Medziugorja...
Don Angelo

Od Redakcji
Skorzewo – ma∏e Medziugorje
Jadàc nad morze przez KoÊcierzyn´, mija si´
ma∏à, ale pi´knà miejscowoÊç w Szwajcarii kaszubskiej – Skorzewo. Przeje˚d˚ajàc przez t´
miejscowoÊç warto choç na chwil´ zatrzymaç si´
i odwiedziç koÊció∏ parafialny. KoÊció∏ po∏o˚ony
na lekkim pagórku dominuje nad ca∏à miejscowoÊcià. W swoim wystroju bardzo prosty, pomagajàcy skupiç si´ na modlitwie. Wokó∏ koÊcio∏a stacje
Drogi Krzy˚owej, element pasyjny przypominajàce o m´ce Jezusa, jako wyrazie mi∏oÊci Boga do
cz∏owieka. Na placu koÊcielnym, obok bramy wejÊciowej wita nas figura Êw. Józefa, dalej jest grota
z figurà MB Niepokalanej, przywieziona przez parafian z Lourdes. Wchodzàc do koÊcio∏a widzimy
w prezbiterium tabernakulum, krzy˚ i obraz Matki
Bo˚ej Nieustajàcej Pomocy – bo taki jest tytu∏ koÊcio∏a. Obraz kryje za sobà najcenniejszà rzecz
w tej Êwiàtyni – figur´ Matki Bo˚ej z XIV w.
T´ figur´ miejscowi parafianie tytu∏ujà Królowà Pokoju – Skorzewskà Panià. Jej historia
jest przedziwna. Wiadomo tylko, ˚e dwieÊcie lat
przebywa∏a w rodzinie i przechodzi∏a z pokolenia
na pokolenia jako wiano weselne ka˚dej panny
m∏odej. Wokó∏ tej figury, gdy nie by∏o koÊcio∏a
(parafia istnieje od 20. lat), gromadzi∏a si´ miejscowa ludnoÊç na wspólnà modlitw´. Kiedy powsta∏a Êwiàtynia, figura ta zosta∏a przekazana dla
parafii jako dar od rodziny i odtàd doznaje czci od
wszystkich parafian i pielgrzymów. Znak obecnoÊci Maryi w tej figurze jest widoczny i namacalny.
Mo˚na by tu wymieniç cuda, jakie za przyczynà
Maryi si´ dokonujà: uzdrowienie chorego dziecka, z bia∏aczki, z raka jelita grubego, uratowanie
z wypadku samochodowego, trudno jest o nich
wszystkich szczegó∏owo pisaç.
Warto tu wspomnieç o Mszy Êw. z b∏ogos∏awieƒstwem dla chorych, która odprawiana jest raz
w miesiàcu – w IV niedziel´ – na którà przyje˚d˚ajà wierni z okolicy. Celebracja Mszy Êw. jest
po∏àczona z adoracjà NajÊwi´tszego Sakramentu
– podobnie jak w Medziugorju. Wa˚nym darem
jaki wszyscy otrzymujà w tej Mszy Êw. jest wewn´trzny pokój, tak bardzo dziÊ potrzebny cz∏owiekowi. Elementem pobo˚noÊci jest codzienna
adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu w intencji
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chorych i innych próÊb, o godz. 20:30 w kaplicy
domowej. Zrodzi∏a si´ tak˚e myÊl, aby w tym
miejscu doÊç osobliwym, utworzyç Wspólnot´ dla
ludzi, którzy pragnà przez kontakt z Jezusem Eucharystycznym nabraç mocy, si∏y i Jego ∏aski, aby
po powrocie do swoich Êrodowisk dawaç Êwiadectwo o Jezusie Zbawicielu Âwiata. Wspólnota
ta oparta by∏a by na formie ˚ycia, jakà prowadzi
si´ we Wspólnocie „Cenacolo”, chocia˚ nie jest
to wspólnota narkomanów, lecz ludzi, którzy zagubili si´ w wierze, a chcà odnale˝ç swojà drog´
do Jezusa.
Jako Proboszcz tej parafii pragn´ zaprosiç do
odwiedzenia naszego koÊcio∏a i prosiç o modlitw´, aby ta Wspólnota mog∏a si´ rozwijaç i dawaç
ludziom zagubionym potrzebny wewn´trzny pokój, umocnienie w wierze. Królowa Pokoju nasza
Pani niech wszystkim wyprasza potrzebne ∏aski.
Informacje: o. Ryszard Górny, par. MB Nieustajàcej Pomocy, ul. KoÊcielna 2, Skorzewo, 83 – 400
KoÊcierzyna, (0-56) 686 48 18.

Centra modlitw w intencjach
Królowej Pokoju
1. Augustów – poniedzia∏ek (1. pon-20.45),
godz. 19.45 par. NSPJ, ul. ks. Skorupki.
2. Bia∏o∏´ka k/G∏ogowa – 2-gi, godz. 16.00
(17.00) par. MB Bolesnej, tel: 076/845 63 78.
3. Bia∏ystok – 13-go, godz. 16.30, par. Êw.
Wojciecha; Bia∏ystok – ka˚da Êroda i 25-ty
godz. 16.15 par. Farna – Wniebowzi´cia NMP;
Bia∏ystok – soboty godz. 7.00 sank. b∏. B.
Lament, ul. Sto∏eczna; Bia∏ystok – 2-gi, 25-ty,
ka˚dy czwartek i piàtek godz. 16.00, par. Êw.
Jadwigi, ul. S∏onecznikowa 8, tel: 085/66 16 844.
4. Bielsko-Bia∏a – Komorowice – 25-ty, godz.
17.00 (marzec-listopad), par. Êw. J. Chrzciciela
5. Borek Stary k/Rzeszowa – 1. sobota, godz. 17.00,
sank. MB Borkowskiej, tel: 017/856 58 64.
Borek Stary k/Rzeszowa – co drugi wtorek, godz.
17.00, par. Êw. Piotra i Paw∏a, tel: 017/229 80 97
6. Czerwiƒsk n/Wis∏à – ost. sobota, godz. 12.00,
sankt. MB Pocieszenia, ul. Klasztorna 23,
tel: 024/2315035
7. Chorzów – 25-ty, godz. 16.30, (niedziela 15.00),
par. Êw. Franciszka, ul. Franciszkaƒska 1.
8. Elblàg – 26-ty, godz. 19.30, par. Bo˚ego Cia∏a,
9. E∏k – 25-ty, godz. 17.30,
par. OpatrznoÊci Bo˚ej, ul. Suwalska.
10. Gdaƒsk – Nowy Port – ka˚da Êroda i sobota,
i 25-ty, godz. 17.00; ul. Oliwska 2.
Gdaƒsk-Wrzeszcz – ost. sobota, godz. 17.00,
par. Âwi´tego Krzy˚a, ul. Mickiewicza.
11. Gliwice – 25-ty, godz. 18.00 (niedziela i Êwi´ta
17.00), par. Êw. Antoniego. Gliwice – 3-ci
poniedzia∏ek, godz. 16.30, par. Podwy˚szenia
Krzy˚a Âw., ul. Daszyƒskiego 2,
12. Janów Lubelski – ost. piàtek, godz. 16.00,
sank. J. Chrzciciela.
13. Jastarnia – 2-gi, godz. 18.30 (19.30),
par. Nawiedzenia NMP.
14. Jelenia Góra – 3-cia sobota, godz. 17.00,
koÊció∏ek Êw. Anny (k/Bramy).
15. Kalisz – 25-ty, godz. 17.00 (nd), 18.00 (dzieƒ
powsz.), par. NMP Królowej Polski,
ul. ˙eromskiego
16. K´dzierzyn-Ko˝le – 25-ty, godz. 17.30, par. Êw.
Floriana, ul. Chemików 3, tel: 077/481 36 70.
17. Kielce – 25-ty, godz. 17.00, par.
Niepokalanego Serca NMP, ul. Urz´dnicza 3,
tel: 041/ 3452335.
18. Kleosin k/Bia∏egostoku – Êrody godz. 16.45.
kaplica xx. Werbistów, ul. Zambrowska 24;
19. Kraków – 16-ty, godz. 17.00 i 25-ty,
godz. 18.00, oo. Pijarzy, ul. Pijarska.

20. L´bork – 25-ty, godz. 17.00,
par. MB Królowej Polski.
21. ∑om˚a – 25-ty, godz. 17.30,
sank. Bo˚ego Mi∏osierdzia.
22. ∑owicz – 25-ty, godz. 17.00 (18.00), koÊció∏
oo. Pijarów MB ∑askawej, ul. Pijarska 2,
23. Maków Podhalaƒski – 25-ty, godz. 17.00,
par. Przemienienia Paƒskiego, ul. KoÊcielna.
24. M∏awa – Êroda przed 25-tym, godz. 17.00,
par. Êw. Stanis∏awa BM, ul. Stary Rynek.
25. Nowa Sól – 2-gi, godz. 17.00,
par. Êw. Józefa RzemieÊlnika.
26. Obory k/Rypina – soboty, godz. 11.00,
sank. MB Bolesnej, tel: 054/2801159.
27. Olecko – 2-gi i 25-ty, godz. 17.30,
par. Podwy˚szenia Krzy˚a Âw., ul. Zamkowa.
28. Olesno – Êrody i piàtki, godz. 19.30,
kaplica Nowego Szpitala,
29. Olsztyn-Likusach – poniedzia∏ki, 25-ty, godz.
18.00, par. MB Wspomo˚ycielki Wiernych
30. Opole – 2-gi i 25-ty, godz. 19.00,
oo. Franciszkanie, pl. WolnoÊci 2.
31. Ostrów Wlkp. – 2-gi, godz. 17.30,
par. MB Fatimskiej, ul. Kr´ta.
32. P∏oki k/Trzebini – niedziela po 25-tym, godz.
15.00 (17.00), sankt. MB Patronki Polskich
Rodzin Robotniczych, tel: (032) 137163
33. P∏oƒsk – 1-szy i 3-ci czwartek miesiàca, godz.
18.00, par. Êw. M. Kolbe, ul. ks. Jaworskiego 11
34. Police – 25-ty, godz. 17.00, schronisko
„Oaza Franciszkaƒska”, ul. Fabryczna 8a,
tel: 091/31 75 953; (mo˚liwoÊç noclegu
i przyj´cia i wi´kszych grup).
35. Poznaƒ – 1-sza sobota, godz. 17.00,
oo. Dominikanie.
36. Racibórz – Ocice, ost. niedziela, godz. 14.30,
par. Êw. Józefa.
37. Rzeszów – 3-ci piàtek, godz. 18.00, sank. MB
Saletyƒskiej, ul. Dàbrowskiego.
Rzeszów – 3-ci piàtek, godz. 18.00,
par. Âw. Rodziny ul. Solarza 14.
38. Rzepin – 25-ty, godz. 17.00, par. NSPJ,
pl. KoÊcielny 4, 095/7598245.
39. Rumia – 25-ty, godz. 16.30, par. NMP
Wspomo˚enia Wiernych, ul. Âwi´tojaƒska 1,
tel: 058/ 710111.
40. Rudniki k/Wielunia – ka˚da sobota,
godz. 16.00 (17.00), koÊció∏ Êw. Miko∏aja,
41. Rydzewo – 4 niedziela i 25-ty, godz. 17,
koÊció∏ Trójcy Âwi´tej.
42. Skorzewo – 4 niedziela, godz. 13.00 (15.00),
par. MB Nieustajàcej Pomocy, ul. KoÊcielna 2,
tel: 058/6864818
43. Stoczek k/Czemiernik – 3-cia sobota, godz.
17.00, kaplica Êw. Antoniego. tel: 083/3515022
44. Szczawnica – 25-ty, godz. 16.30 (18.30),
par. Êw. Wojciecha, ul. Jana Wiktora 1a,
tel: 018/26 225 75.
45. Âwi´ta Woda k/Bia∏egostoku – ka˚dy piàtek,
godz. 16.00, sank. MB Bolesnej;
46. Tarnobrzeg – 25-ty, godz. 17.00,
par. Êw. Barbary.
47. Tomis∏aw k/Boles∏awca – 2-gi, godz. 17.00
(18.00), par. Stygmatów Êw. Franciszka
z Asy˚u.
48. Warszawa – 2-gi, 16-ty, 25-ty, godz. 18.00,
par. Trójcy Âwi´tej, ul. Solec 61. Warszawa
– 25-ty, godz. 18.00, par. MB Mi∏osierdzia,
ul. Âw. Bonifacego 9. Warszawa – 25-ty,
godz. 18.00, par. Êw. Józefa, ul. Deotymy 41,
49. Wieliczka – 3-cia niedziela, godz. 15.00,
oo. Franciszkanie, ul. Br. A. Kosiby 31.
50. W∏oc∏awek – 1. sobota, godz. 9.00,
oo. Franciszkanie.
51. Wysoka G∏ogowska – 2-gi, godz. 16.00,
par. MB Ró˚aƒcowej.

52. Zabrze – 3-cia niedziela, godz. 16.00, par. Êw.
Andrzeja, ul. WolnoÊci 196, 032/2714251
53. ZamoÊç 25-ty, godz. 17.00,
koÊció∏ Êw. Katarzyny.
54. Zbàszynek – 25-ty, godz. 17.00, ka˚dy wtorek
17.30 (19.00), par. Macierzyƒstwa NMP.
55. Zielona Góra – 25-ty, godz. 18.00, konkatedra
Êw. Jadwigi. Zielona Góra – 1-sza sobota,
czwartek, 25-ty, godz. 16.30, par. Êw. Józefa,
ul. Prosta 47
56. ˙ywiec – 25-ty, godz. 17.00, par. Chrystusa
Króla -Sporysz; Narodzenia NMP –
Konkatedra, Rynek; Êw. Floriana – Zab∏ocie;
co miesiàc zamiennie w innej parafii.
57. ˙ary – 25-ty, godz. 17.00,
par. Mi∏osierdzia Bo˚ego.
25 marca 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.
W zwiàzku z przygotowaniami w Jerozolimie,
w Patriarchacie, obchodów tegorocznego Êwi´ta
Mi∏osierdzia Bo˚ego poprzez Nowenn´, istnieje
mo˚liwoÊç wyjazdu do Ziemi Âwi´tej na t´ okazj´.
Wyjazd po∏àczony z udzia∏em w Triduum Paschalnym i Êwi´tem Mi∏osierdzia. Pierwszy (11 dni) od
Niedzieli Palmowej: udzia∏ w procesji palmowej,
Msza Êw. w Wieczerniku fran., czuwanie w Getsemanii, Droga Krzy˚owa ulicami Jerozolimy i pogrzeb Pana Jezusa, liturgia zmartwychwstania i wyjazd do Galilei „tam Go ujrzycie” (Mk 16,7), oraz
inne jak: wyjazd do Betlejem, Ain Karem, Betanii,
Morze Martwe. Drugi (11-13dni) od Wielkiego
Czwartku do Êwi´ta Mi∏osierdzia Bo˚ego (program
wspólny z pierwszà grupà).
Zjazd Pobratymstwa – 27.05-03.06 (08.06.) 04
Post i modlitwa z o. L. Kurtoviciem
– 29.05-05.06.04
Rekolekcje z o. T. Vlasicem – 29.06-06.07.04
Rekolekcje z o. Jozo Zovko – jesieƒ 2004
IX Mi´dzynarodowe Rek. dla Kap∏anów 0510.07.04 r. Tematem: To˚samoÊç kap∏ana. Wyk∏adowca: prof. dr Tomislav Ivanãiç.
UWAGA! W zwiàzku z kolejnymi zmianami
w bankowoÊci w Polsce od 1 lipca 2004 r. b´dà
obowiàzywa∏y 26 cyfrowe numery kont. Do tego
czasu mo˚na u˚ywaç stary lub nowy nr konta. Nowy numer: Królowa Pokoju – „Echo” ul. Kwartowa 24/3, 31-419 Kraków; Bank Pocztowy S.A. 46
1320 1465 2894 3631 2000 0002 – dzi´kujemy.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub zadzwoniç do Redakcji.
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