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Or´dzie z 25 kwietnia 2004 r.
Drogie dzieci!
DziÊ równie˚ wzywam was do
jeszcze intensywniejszego ˚ycia moimi or´dziami w pokorze i mi∏oÊci,
aby Duch Âwi´ty nape∏ni∏ was swojà ∏askà i mocà. Tylko w ten sposób
staniecie si´ Êwiadkami pokoju
i przebaczenia. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie.

Âwiadkowie pokoju
i przebaczenia
Bóg jest Mi∏oÊcià i poznaje si´ Go
w takiej mierze, w jakiej zna si´ Jego Mi∏oÊç. O, gdybyÊ zna∏a dar Bo˚y…(J 4, 10)
– mówi Pan Jezus do Samarytanki. Darem Bo˚ym jest Jezus i kiedy czerpie si´
z Niego, gaÊnie wszelka osch∏oÊç i stajemy si´ ˝ród∏em wody ˚ywej, wytryskujàcej ku ˚yciu wiecznemu (J 4, 14). To co
przydarzy∏o si´ Samarytance dzieje si´
równie˚ i dziÊ, to codzienna historia
i ka˚dy z nas mo˚e na nowo prze˚yç
w pierwszej osobie owo spotkanie, które
radykalnie zmienia ˚ycie.
Cz´sto u˚alamy si´ na trudnoÊci ˚yciowe, na nieszcz´Êcia, które nas dotykajà,
ale rzadko przyznajemy si´, ˚e najwi´kszym nieszcz´Êciem, jakie mo˚e si´ nam
przydarzyç jest nieznajomoÊç Mi∏oÊci
Bo˚ej. W tym kontekÊcie poznawanie
nie oznacza zdobycia wiedzy, lecz doÊwiadczenie. Nie chodzi o to, ˚eby wiedzieç, ˚e Bóg istnieje i nie wystarczy
wiedzieç, ˚e nasz Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Przyjàç Boga
w naszym ˚yciu, zanurzyç si´ w Nim,
aby zasmakowaç w Jego Mi∏oÊci, Jego
pokoju, Jego Mi∏osierdziu, i w ten sposób poznaç Go. Nikt te˚ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko
Syn i ten, komu Syn zechce objawiç (Mt
11, 27); zatem, to Pan Jezus objawia nam
Ojca, w Jezusie poznaje si´ Ojca.
Spodoba∏o si´ Bogu mówiç o sobie Ja
Jestem (Wj 3, 14); Tylko On mo˚e powiedzieç Ja Jestem, a ka˚dy z nas mo˚e
tak powiedzieç tylko o tyle, o ile On jest
w nas, to znaczy w takiej mierze, w jakiej

Pragne˛, aby przyst´p do mnie
mia∏a ka˚da dusza
Chrystus ˚yje w nas. Potrzebne sà prawdziwe nowe narodziny niemo˚liwe dla
nas, jak utrzymjue Nikodem (J 3,4) ale
nie dla Ducha Âwi´tego (J 3, 6). A przecie˚ takie dzia∏anie wymaga naszej zgody, naszego tak. Nie chodzi o wybór takiego czy innego sposobu ˚ycia, ale
o wybór pomi´dzy ˚yciem a Êmiercià.
I w∏aÊnie w tym momencie w∏àcza si´
Maryja. Zach´ca nas byÊmy si´ otworzyli, byÊmy zdali si´ na zbawcze dzia∏anie
Ducha Âwi´tego, a czyni to nieustannie
z macierzyƒskà troskà. Ka˚da mama
wie, ˚e nie wystarczy tylko jeden raz podaç niemowl´ciu pierÊ, aby raz na zawsze nauczy∏o si´ spo˚ywaç pokarm, tak
samo i Ona wie, ˚e nie wystarczy us∏yszeç „zdaj si´ na Boga”, aby raz na zwasze nauczyç si´ ˚yç zawierzeniem.
DziÊ równie˚ wzywam was do jeszcze
intensywniejszego ˚ycia moimi or´dziami w pokorze i mi∏oÊci, aby Duch Âwi´ty nape∏ni∏ was swojà ∏askà i mocà. Nie
mo˚emy ∏udziç si´, ani tym bardziej nie
mo˚emy ∏udziç innych, na temat zbawczej wartoÊci or´dzi Maryi. Jest on ÊciÊle
powàzany z przyj´ciem Jej zaproszeƒ
w naszym ˚yciu. Ona nie prosi nas byÊmy
czytali czy s∏uchali, ale byÊmy ˚yli Jej
or´dziami, a dziÊ, byÊmy ˚yli nimi jeszcze
intensywniej; to znaczy z wi´kszà powagà, z wi´kszà determinacjà, z g∏´bszym
zaanga˚owaniem. I nie tylko. Wszystko to
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w pokorze i mi∏oÊci, to znaczy we w∏aÊciwy Jej sposób, co jest konieczne, aby pozostawaç w harmonii z Nià i z Jezusem.
Gdy spe∏nimy warunki, które Ona nam
sugeruje (a nie b´dzie to trudne, gdy˚ to
Ona sama prosi nas o to) wówczas Duch
Âwi´ty nas nape∏ni swojà ∏askà i si∏à. Takie dzia∏anie Ducha Âwi´tego pozwala
nam wzrastaç w Chrystusie i jednoczeÊnie
sprawia, ˚e Chrystus wzrasta w nas; to
w∏aÊnie w tym wzajemnym przenikaniu
si´ cz∏owiek przybiera podobieƒstwo Bo˚e i obraz Chrystusa coraz bardziej wy∏ania si´ z naszego cz∏owieczeƒstwa. W ten
sposób post´pujemy na drodze Êwi´toÊci
i mo˚emy staç si´ Êwiadkami pokoju
i przebaczenia. Nie ma innej drogi; tylko
w ten sposób, mówi Maryja. Tylko jeÊli
pozwolimy si´ nape∏niç ∏askà i si∏à Ducha Âwi´tego b´dziemy mogli byç
Êwiadkami pokoju i przebaczenia. Pokoju, a nie jakiegoÊ pokoju; przebaczenia,
a nie po prostu jakiegoÊ przebaczenia. Poniewa˚ tu nie chodzi o jakikolwiek pokój
czy przebaczenie, ale o pokój i przebaczenie, które pochodzà od Boga.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Królowo Pokoju, Matko nasza, pragniemy Ci z serca
podzi´kowaç za ka˚de Twoje wezwanie.
Dzisiejszego wieczoru kieruj´ do Ciebie
mojà modlitw´ w imieniu tych wszystkich, którzy w tym momencie jednoczà
si´ z nami poprzez Radio Maryja i ca∏ym
sercem czekajà na Twoje macierzyƒskie
s∏owa. Ty ich wszystkich znasz, Ty znasz
ich rodziny i ich serca, ich radoÊci i smutki. O Matko okryj ich wszystkich Twoim
macierzyƒskim p∏aszczem i ochraniaj ich,
aby ka˚dy móg∏ doÊwiadczyç Twojej
opieki i ∏aski, która p∏ynie od Ciebie i od
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego
Zbawiciela. Módl si´ z nami i za nami,
aby ∏aska Jezusa Zmartwychwsta∏ego mog∏a w nas przemieniç to wszystko co jest
chore, sparali˚owane i zwiàzane grzechem, strachem i niepokojem. 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
Bazylika Matki Bo˚ej Wi´kszej
Przemówienie radiowe Ojca Âwi´tego cd
Akt Dzi´kczynienia
4. Kiedy dzisiaj w godzinach porannych zgromadziliÊmy si´ w Bazylice
Êw. Piotra na Watykanie, wyda∏a nam
si´ ta wspania∏a Êwiàtynia ubogim Wieczernikiem jerozolimskim, do którego
Chrystus przyszed∏ po swym Zmartwychwstaniu, pozdrowiwszy Aposto∏ów pozdrowieniem pokoju, tchnà∏ na
nich, mówiàc: „we˝mijcie Ducha Âwi´tego”. Poprzez te s∏owa otrzymali Dar,
jaki im wys∏u˚y∏ swojà m´kà a równoczeÊnie zostali oddani Duchowi Âwi´temu na drodze pos∏annictwa, które Chrystus otworzy∏ przed nimi: „jako Mnie pos∏a∏ Ojciec, tak i Ja was posy∏am”. Ca∏y
KoÊció∏ zosta∏ oddany Duchowi PrzenajÊwi´tszemu po wszystkie czasy.
W s∏owach wypowiedzianych wieczorem dnia Zmartwychwstania zosta∏a ju˚
zapoczàtkowana Pi´çdziesiàtnica jerozolimskich Zielonych Âwiàt. Zgromadzeni
w uroczystoÊci Pi´çdziesiàtnicy Roku
Paƒskiego 1981, pragniemy na nowo
przyjàç ten sam Dar, trwajàc jako nast´pcy Aposto∏ów z Wieczernika w ˚arliwym oddaniu Duchowi Âwi´temu, któremu Chrystus ju˚ wówczas odda∏ swój
KoÊció∏ w sposób nieodwracalny, a˚ do
skoƒczenia Êwiata.
5. Tutaj zaÊ, w tej Maryjnej Bazylice
Rzymu, czujemy w nowy jeszcze sposób podobieƒstwo do Aposto∏ów, którzy
zgromadzeni byli w Wieczerniku, trwajàc na modlitwie wraz z Maryjà, Matkà
Chrystusa. PrzybyliÊmy tutaj, aby dajàc
szczególny wyraz obecnoÊci Maryi przy
narodzinach KoÊcio∏a wpatrzyç si´ w to
przedziwne Jej Macierzyƒstwo, które
jest dla nas nadziejà i natchnieniem na
drogach pos∏annictwa odziedziczonego
po Aposto∏ach – odziedziczonego po
dniu jerozolimskiej Pi´çdziesiàtnicy.
6. O, jak dobrze, ˚e tu byç mo˚emy!
Jak dobrze, ˚e Sobór Watykaƒski II, g∏oszàc w naszym stuleciu magnalia Dei,
ukaza∏ nam szczególne miejsce Maryi
w tajemnicy Chrystusa i KoÊcio∏a zarazem. ˙e ukaza∏ nam to miejsce, idàc wiernie za naukà dawnych Soborów oraz za
Âwiat∏em odziedziczonym po wielkich
Ojcach KoÊcio∏a i Nauczycielach wiary.

„Bo˚a Rodzicielka – jest, jak uczy∏ ju˚
Êw. Ambro˚y – pierwowzorem KoÊcio∏a, w porzàdku wiary, mi∏oÊci i doskona∏ego zjednoczenia z Chrystusem. I oto
KoÊció∏, rozwa˚ajàc Jej tajemniczà
Êwi´toÊç i naÊladujàc Jej Mi∏oÊç, sam
tak˚e staje si´ matkà: przez przepowiadanie bowiem i chrzest rodzi do nowego
i nieÊmiertelnego ˚ycia synów z Ducha
Âwi´tego pocz´tych i z Boga zrodzonych.
Stàd te˚ i w swojej apostolskiej dzia∏alnoÊci KoÊció∏ s∏usznie oglàda si´ na T´,
co zrodzi∏a Chrystusa, który po to poczà∏
si´ z Ducha Âwi´tego i narodzi∏ z Dziewicy, aby przez KoÊció∏ tak˚e w sercach
wiernych rodzi∏ si´ i wzrasta∏”.
7. Dzi´kujemy Duchowi Âwi´temu
za dzieƒ Pi´çdziesiàtnicy! Dzi´kujemy
za narodziny KoÊcio∏a! Dzi´kujemy za
to, ˚e by∏a przy nich Matka Chrystusowa, trwajàc na modlitwie z pierwotnà
wspólnotà! Dzi´kujemy za Jej Macierzyƒstwo, które udzieli∏o si´ i stale udziela si´ KoÊcio∏owi! Dzi´kujemy za Matk´
stale obecnà w Wieczerniku Zielonych
Âwiàt! Dzi´kujemy za to, ˚e mo˚emy nazywaç Jà równie˚ Matkà KoÊcio∏a!
Akt Zawierzenia
O Ty, która
najbardziej ze
wszystkich ludzi
by∏aÊ
oddana
Duchowi PrzenajÊwi´tszemu,
pomó˚ KoÊcio∏owi Twojego
Syna
trwaç
w tym samym
oddaniu, aby na wszystkich ludzi móg∏
przelewaç niewys∏owione Dobra Stworzenia, Odkupienia i UÊwi´cenia, dla
wyzwolenia ca∏ego stworzenia.
O Ty, która by∏aÊ z KoÊcio∏em
u poczàtków jego pos∏annictwa, wypraszaj mu, aby – idàc na ca∏y Êwiat –
stale naucza∏ wszystkie narody i g∏osi∏
Ewangeli´ wszelkiemu stworzeniu.
Niech s∏owo Bo˚ej Prawdy i Duch Mi∏oÊci znajdujà przyst´p do ludzkich
serc, które przecie˚ bez tej Prawdy i tej
Mi∏oÊci nie mogà ˚yç pe∏nià ˚ycia.
O Ty, która najpe∏niej pozna∏aÊ moc
Ducha PrzenajÊwi´tszego, gdy dane Ci
by∏o w Twoim dziewiczym ∏onie poczàç
i wydaç na Êwiat Przedwieczne S∏owo,
wyjednaj KoÊcio∏owi, aby stale móg∏
odradzaç z wody i Ducha Âwi´tego synów i córki ca∏ej rodziny ludzkiej, bez
˚adnej ró˚nicy j´zyka, kultury czy rasy,

dajàc im przez to „moc, aby si´ stali synami Bo˚ymi”.
O Ty, która tak g∏´boko i po macierzyƒsku zwiàzana jesteÊ z KoÊcio∏em,
wyprzedzajàc na drogach wiary, nadziei
i mi∏oÊci ca∏y Lud Bo˚y, ogarnij wszystkich ludzi, którzy znajdujà si´ w drodze,
pielgrzymujàc przez ˚ycie doczesne do
wiecznych Bo˚ych przeznaczeƒ, tà mi∏oÊcià, jakà w Twoje serce przela∏ z wysokoÊci krzy˚a sam Boski Odkupiciel –
Twój Syn. Bàd˝ Matkà wszystkich naszych ziemskich dróg, nawet gdy wiodà
poprzez manowce, abyÊmy wszyscy odnale˝li si´ w koƒcu w tej wielkiej wspólnocie, którà Twój Syn nazwa∏ swojà
Owczarnià, oddajàc za nià swe ˚ycie, jak
Dobry Pasterz.
O Ty, która jesteÊ pierwszà S∏u˚ebnicà jednoÊci Chrystusowego Cia∏a,
ukszta∏towanego pod Twoim macierzyƒskim sercem, pomó˚ nam, pomó˚
wszystkim wiernym, którzy tak boleÊnie
odczuwajà dramat dziejowych podzia∏ów chrzeÊcijaƒstwa, odnajdywaç wytrwale drog´ do jednoÊci Cia∏a Chrystusa
poprzez bezwzgl´dnà wiernoÊç Duchowi
Prawdy i Mi∏oÊci, który zosta∏ im dany
za cen´ Krzy˚a i Âmierci Twego Syna.
O Ty, która zawsze pragn´∏aÊ s∏u˚yç!
Ty, która s∏u˚ysz jak Matka ca∏ej rodzinie
Dzieci Bo˚ych! Wypraszaj KoÊcio∏owi,
aby wzbogacony przez Ducha Âwi´tego
pe∏nià darów hierarchicznych i charyzmatycznych, post´powa∏ wytrwale ku
przysz∏oÊci drogà tej tylko odnowy, która
pochodzi z mowy Ducha Âwi´tego, wyra˚onà nauczaniem Vaticanum II, przejmujàc do dzie∏a odnowy wszystko, co
prawdziwe i dobre, nie pozwalajàc si´
zwieÊç w ˚adnym kierunku, i pilnie rozró˚niajàc poÊród znaków czasu to, co s∏u˚y nadejÊciu Bo˚ego Królestwa.
O Matko ludzi i ludów, Tobie znane
sà wszystkie ich cierpienia i nadzieje, Ty
czujesz po macierzyƒsku wszystkie zmagania pomi´dzy dobrem i z∏em, Êwiat∏oÊcià i ciemnoÊcià, jakie wstrzàsajà Êwiatem – przyjmij nasze wo∏anie skierowane w Duchu PrzenajÊwi´tszym wprost do
Twojego Serca i ogarnij mi∏oÊcià Matki
i S∏u˚ebnicy te ludy, które najbardziej na
to czekajà – a zarazem: których zawierzenia Ty równie˚ szczególnie oczekujesz. We˝ w swà macierzyƒskà opiek´
ca∏à rodzin´ ludzkà, którà z ˚arliwoÊcià
Tobie, o Matko, zawierzamy. Niech dla
nas wszystkich przybli˚y si´ czas pokoju
i wolnoÊci, czas prawdy, sprawiedliwoÊci i nadziei.
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O Ty, która poprzez tajemnic´ Twojej szczególnej Êwi´toÊci, wolna od wszelakiej zmazy od chwili Twego Pocz´cia,
szczególnie g∏´boko odczuwasz, jak „ca∏e stworzenie a˚ dotàd j´czy i wzdycha
w bólach rodzenia”, „poddane marnoÊci”, „w nadziei, ˚e równie˚ i ono zostanie
wyzwolone z niewoli zepsucia”, przyczyniaj si´ bez przestanku do „objawienia si´
synów Bo˚ych”, którego „ca∏e stworzenie
z upragnieniem oczekuje”, aby „uczestniczyç w ich wolnoÊci i chwale”.
O Matko Jezusowa, która w niebie doznajesz ju˚ chwa∏y co do duszy i cia∏a, b´dàc obrazem i poczàtkiem KoÊcio∏a majàcego osiàgnàç pe∏ni´ w przysz∏ym wieku
– tu na ziemi, póki nie nadejdzie dzieƒ
Paƒski, nie przestawaj przyÊwiecaç Ludowi Bo˚emu pielgrzymujàcemu jako znak
pewnej nadziei i pociechy.
Duchu Âwi´ty Bo˚e!, który z Ojcem
i Synem jednà odbierasz chwa∏´ i czeÊç!
Przyjmij wszystkie te s∏owa pokornego
zawierzenia, skierowane do Ciebie
w sercu Maryi z Nazaretu, Twojej Oblubienicy, Matki Odkupiciela, którà KoÊció∏ nazywa równie˚ swà Matkà, gdy˚
poczàwszy od Wieczernika Pi´çdziesiàtnicy uczy si´ od Niej swego w∏asnego
macierzyƒskiego powo∏ania! Przyjmij te
s∏owa pielgrzymujàcego KoÊcio∏a, wypowiedziane wÊród trudów i radoÊci,
wÊród obaw i nadziei – s∏owa, które sà
wyrazem ufnego i pokornego zawierzenia: s∏owa, w których KoÊció∏, oddany
Tobie, Duchu Ojca i Syna, w Wieczerniku Pi´çdziesiàtnicy na zawsze, nie przestaje powtarzaç wraz z Tobà do swego
Boskiego Oblubieƒca: Przyjd˝!
„Duch i Oblubienica mówià do Pana
Jezusa: »Przyjd˝«”.
I „Tak ca∏y KoÊció∏ okazuje si´ jako
»lud zjednoczony jednoÊcià Ojca i Syna
i Ducha Âwi´tego«”.
I tak dzisiaj my powtarzamy:
»Przyjd˝«, ufajàc Twojemu matczynemu
wstawiennictwu, o ∏askawa, o litoÊciwa,
o s∏odka Panno Maryjo. Amen

Nowy dogmat maryjny
ratunkiem dla Êwiata
Objawienia Amsterdamskie (Echo
185) sà poÊród Maryjnych objawieƒ w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu, jednorazowe
i niepowtarzalne. Dlaczego? Poniewa˚
Matka Bo˚a prosi w nich o coÊ, o co jeszcze nigdy nie prosi∏a – o okreÊlajàcy Jej
trzy niebieskie przymioty nowy dogmat:
„Ojciec i Syn chcà Mnie w tym czasie po-

s∏aç Êwiatu jako Wspó∏odkupicielk´, PoÊredniczk´ i Or´downiczk´”. Dla przypomnienia: I dogmat maryjny – o Bo˚ym
Macierzyƒstwie Maryi zosta∏ og∏oszony
na Soborze w Efezie w 431 r.; II – o Maryi zawsze Dziewicy, na Soborze Lateraƒskim w Rzymie w 649 r.; III – o Niepokalanym Pocz´ciu Maryi, dopiero w 1854 r.;
IV – o Wniebowzi´ciu NajÊwi´tszej Maryi Panny, w 1950 r. Zauwa˚my, te cztery
dogmaty dotyczà wy∏àcznie ˚ycia Maryi
i Jej relacji do Boga; opisujà poszczególne przywileje, które Bóg nada∏ wy∏àcznie
Jej i na które Ona swoim ˚yciem w pe∏ni
odpowiedzia∏a. JednoczeÊnie jednak nie
okreÊlajà one powo∏ania Maryi w odniesieniu do nas, ludzi – nie wyra˚ajà tego,
co Maryja dla nas wycierpia∏a i uczyni∏a.
A w∏aÊnie o tym mówi wyczerpujàco nowy dogmat – o Maryi Wspó∏odkupicielce,
PoÊredniczce i Or´downiczce. Matka Bo˚a ujmuje to w s∏owach: „Syn przyszed∏
na ten Êwiat jako Zbawiciel ludzkoÊci,
a Dzie∏em Zbawienia by∏ Krzy˚, z ca∏ym
Jego duchowym i fizycznym cierpieniem.
Dziecko, tak jak On cierpia∏, tak i Ja cierpia∏am jako Matka Syna Cz∏owieczego”.
Gdy papie˚ og∏asza jakiÊ dogmat, to
oznacza, ˚e og∏asza prawd´, która zostaje
cz∏owiekowi objawiona przez samego
Boga. Mo˚na wi´c powiedzieç, ˚e ka˚dy
dogmat otwiera nam troch´ wi´cej Nieba.
Jest on nie tylko uroczystym liturgicznym
aktem, ale przede wszystkim wielkim darem Boga dla Êwiata. Bowiem ka˚de
og∏oszenie nowego dogmatu niesie ze sobà pe∏ne ∏ask skutki dla ziemskiej rzeczywistoÊci – prawda, zawarta w dogmacie
znajduje swoje odbicie w ludzkich sercach i z nich rozlewa si´ na ca∏y Êwiat.
Dlatego te˚ czytamy w Or´dziach, ˚e:
„Gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej
historii, zostanie og∏oszony, wtedy Pani
Wszystkich Narodów ofiaruje Êwiatu pokój, Prawdziwy Pokój”.
Nale˚y zauwa˚yç, ˚e w KoÊciele mówi
si´ coraz cz´Êciej o mo˚liwoÊci og∏oszenia nowego dogmatu. Prowadzi si´ nawet akcj´ zbierania podpisów pod skierowanà do papie˚a petycjà Ludu Bo˚ego
o ten nowy i zgodnie ze s∏owami Maryi,
najwi´kszy i zarazem ju˚ ostatni dogmat
w maryjnej historii. Inicjatorem tej akcji
by∏ w latach dziewi´çdziesiàtych Êwiecki
ruch – G∏os Ludu w sprawie Maryi PoÊredniczki. Jego prezydentem jest amerykaƒski mariolg prof. dr Mark Miravalle,
pracownik naukowy na Franciszkaƒskim
Uniwersytecie w Steubenville (Ohio,
USA), autor dedykowanej Janowi Paw-

∏owi II przepi´knej rozprawki teologicznej pt.: „Maryja Wspó∏odkupicielka, PoÊredniczka i Or´downiczka” oraz publikacji towarzyszàcej pt.: „Maryja Wspó∏odkupicielka – Odpowied˝ na 7 najcz´stszych zarzutów”. W tym miejscu trzeba
podkreÊliç, ˚e tak korzenie Ruchu „Vox
Populi Mariae Mediatrici”, jak i sama jego nazwa si´gajà roku 1920 i zwiàzane
sà bardzo ÊciÊle z inicjatywami, podejmowanymi wówczas na rzecz kolejnego
dogmatu maryjnego – o Maryi PoÊredniczce wszelkich ∏ask – mi´dzy innymi
przez Êw. Maksymiliana Maria Kolbe.
Dlatego te˚ „Vox Populi Mariae Mediatrici” przyjà∏ Êw. Maksymiliana na swego patrona. Warto nadmieniç, ˚e cz∏onkami tego ruchu sà nie tylko Êwieccy, ale
tak˚e wysokie osobistoÊci hierarchii koÊcielnej, duchowni i teolodzy ze wszystkich kontynentów. Przy tym rzeczà niezmiernie interesujàcà jest fakt, ˚e pomimo, ˚e „Vox Populi Mariae Mediatrici”
nie powo∏uje si´ w swojej dzia∏alnoÊci
bezpoÊrednio na Amsterdamskie Objawienia Maryjne, to jednak w jakiÊ cudowny, wr´cz opatrznoÊciowy sposób
spe∏nia ˚yczenie Pani Wszystkich Narodów przedstawione w jednym z Jej Or´dzi: „Pracujcie i proÊcie o ten dogmat!
B∏agajcie Ojca Âwi´tego o ten dogmat!” Wg informacji otrzymanych
z Centrali Ruchu, petycj´ o nowy dogmat podpisa∏o ju˚ ponad 7 milionów
Êwieckich, 45 kardyna∏ów i 550 biskupów, w tym z Polski kardyna∏owie: Stefan Wyszyƒski (jeszcze w latach siedemdziesiàtych), Józef Glemp i Henryk Gulbinowicz. 14 sierpnia 1993 r. podpisa∏a
jà tak˚e Matka Teresa z Kalkuty.
Trzeba powiedzieç, ˚e wspomniane tutaj zbieranie podpisów wiernych, pod
skierowanà do papie˚a petycjà o nowy
dogmat maryjny, nie jest pierwsze w historii KoÊcio∏a. Podobne odby∏o si´ krótko po og∏oszeniu przez papie˚a Piusa IX
dogmatu o Niepokalanym Pocz´ciu Maryi. Ukoronowaniem dzia∏alnoÊci tego
maryjnego ruchu by∏o wówczas og∏oszenie przez papie˚a Piusa XII dotychczas
ostatniego dogmatu maryjnego – o Wniebowzi´ciu NajÊwi´tszej Maryi Panny.
W tym miejscu mo˚e ktoÊ zapytaç
o stosunek naszego Ojca Âwi´tego do prowadzonej akcji na rzecz og∏oszenia nowego dogmatu. Wg opinii wyra˚onej przez
prof. dr. M. Miravalle, Jan Pawe∏ II jest
ca∏ym sercem za jego og∏oszeniem. Nie
mo˚e byç inaczej, skoro Namiestnik
Chrystusa na ziemi podczas swojego do-
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tychczasowego pontyfikatu a˚ pi´ciokrotnie nazwa∏ Maryj´ „Wspó∏odkupicielkà”.
Powróçmy jednak do Or´dzi Amsterdamskich. Matka Bo˚a mówi w nich, ˚e
nowy dogmat zostanie og∏oszony i nawet
w jednej z wizji ukazuje widzàcej to wydarzenie. Oznajmia przy tym dzieƒ jego
og∏oszenia – 31 maja. Rok pozostaje tajemnicà Nieba. Âmiem twierdziç, ˚e zale˚y on w du˚ej mierze od nas samych, od
spe∏nienia przez nas odpowiednich warunków – od przygotowania na t´ wielkà
chwil´ naszych serc. W jaki sposób? Poprzez rozpowszechnianie JEJ Modlitwy,
w której prosimy o zes∏anie Ducha Êwi´tego i Obrazu, b´dàcego ilustracjà nowego dogmatu. Matka Bo˚a nazywa to rozpowszechnianie Wielkà Akcjà Ratowania
Êwiata. Nazywa je tak˚e Wielkim Dzie∏em Zbawienia i Pokoju. To ono ma utorowaç drog´ do przynoszàcego „Prawdziwy Pokój” nowego ukoronowania Maryi
– na Wspó∏odkupicielk´, PoÊredniczk´
i Or´downiczk´.
Jak bardzo dzisiejszy Êwiat potrzebuje
„Prawdziwego Pokoju” Êwiadczà s∏owa
naszej Matki: „Popatrz na te wszystkie
kraje. Nigdzie nie ma jednoÊci, nigdzie nie
ma pokoju, nigdzie nie ma spokoju wÊród
narodów. Jedynie napi´cie, jedynie
strach... Âwiat ˚yje w upadku... Narody ˚yjà w nieustannej wojnie... Âwiat doznaje
katastrofy za katastrofà... ginie ekonomicznie i materialnie... Takiego okresu
czasu Êwiat od wieków jeszcze nie prze˚y∏,
takiego upadku wiary”. Dlatego te˚:
„Rozpowszechniaj to! W przeciwnym razie Êwiat upadnie. W przeciwnym razie
Êwiat zniszczy si´ sam. W przeciwnym razie b´dà wcià˚ nadchodzi∏y wojny i nie b´dzie ustawaç zniszczenie”.
JeÊli podarowana nam w Amsterdamie
Modlitwa i Obraz sà kluczem do nowego
dogmatu, to z kolei nowy dogmat jest
wielkim Kluczem ∑aski do bramy prowadzàcej do Nowej Epoki – Ducha Âwi´tego, Królestwa Bo˚ego w ludzkich sercach, rozlewajàcego si´ na ca∏à ziemi´ –
czasów sprawiedliwoÊci i uniwersalnej
mi∏oÊci, przenikajàcej wszystkie dziedziny ˚ycia cz∏owieka, tak bardzo upragnionej cywilizacji mi∏oÊci.
Tam, gdzie jest Duch Âwi´ty, tam nie
ma miejsca dla si∏ ciemnoÊci. Dlatego
te˚, kiedy dogmat zostanie og∏oszony,
wtedy szatan przegra raz na zawsze. Zauwa˚my, to zosta∏o ju˚ zapowiedziane
na Cudownym Obrazie Pani Wszystkich
Narodów. Z d∏oni Wspó∏odkupicielki,
PoÊredniczki i Or´downiczki padajà na

Êwiat trzy promienie: ∑aski – od Ojca,
Zbawienia – od Syna i Pokoju – od Ducha Âwi´tego i pod Jej stopami nie ma
ju˚ w´˚a! Matka Bo˚a, zwracajàc si´ do
odwiecznego przeciwnika Boga, tak mówi: „Twoja moc jest z∏amana i twoja si∏a zmala∏a. Twoja pycha i duma jest
zmia˚d˚ona... Tak si´ stanie” – jeÊli damy Jej pos∏uch: „Pomog´ im i doprowadz´ do celu, ale muszà s∏uchaç”.
Jak wielka odpowiedzialnoÊç spoczywa
na nas, wierzàcych za losy ca∏ego Êwiata –
nie tylko za losy nas, chrzeÊcijan, ale tak˚e muzu∏manów, buddystów, hinduistów,
pogan, ateistów; ludzi czarnych, bia∏ych
i kolorowych – za losy ca∏ej rodziny ludzkiej. Bo to w∏aÊnie do nas (!) – Jej dzieci
Matka Bo˚a kieruje swoje s∏owa; i to w∏aÊnie od nas (!) wymaga pos∏uszeƒstwa.
A zatem: „Przystàpcie z p∏omiennym
zapa∏em do tego Dzie∏a Zbawienia i Pokoju, a zobaczycie cuda!... Zniknà fa∏szywi prorocy, wojna, niezgoda, brak
jednoÊci. Ten czas teraz nadchodzi. To
mówi wam PANI WSZYSTKICH NARODÓW”.
Witold Wojciechowski
P. S. Publikacj´ „Maryja Wspó∏odkupicielka – Odpowied˝ na 7 najcz´stszych zarzutów” mo˚na nabyç piszàc na adres:
„Druk-Allegro”, Borowianka, ul Tartakowa 107, 42-125 Kamyk, tel. 034/318 36
89. Osoby duchowne otrzymajà je bezp∏atnie – po przes∏aniu adresu ze znaczkiem za 1,65 z∏.

ECHO koƒczy 20 lat!
Don Alberto Bertozzi przez wiele lat
mieszka∏ na plebanii
w Villanova Maiardina.
By∏y to lata, w których
odkry∏ powo∏anie do
kap∏aƒstwa i studiów
teologicznych. By∏ Êwiadkiem powstawania Echa, po Êmierci don Angelo przyjà∏
na krótko rol´ przewodniczàcego Stowarzyszenia. Aktualnie przypiecz´towuje
swym b∏ogos∏awieƒstwem ka˚dy numer
gazetki przygotowany przez Redakcj´.

modlitwa, o którà prosi∏a Maryja. Bowiem modlitwa by∏a dla niego g∏ównym
zadaniem chrzeÊcijanina. Dobrze wiedzà
o tym wszyscy wierni, których kap∏ani
nazywali „dzieçmi don Angelo”. WyjechaliÊmy starym busem, praktycznie
w nieznane. Pami´tam, ˚e z daleka widzieliÊmy wizjonerów. Tym, co przekona∏o don Angelo i nas wszystkich do objawieƒ, by∏a Msza Êw. wieczorna; prawdziwe zgromadzenie wiernych. Wszystko wysz∏o stamtàd.
Don Angelo zaczà∏ ucz´szczaç do tej
b∏ogos∏awionej ziemi z ró˚nymi pielgrzymkami. „Echo” powsta∏o z potrzeby
∏àcznoÊci pomi´dzy pielgrzymami. Pierwsze wydanie liczy∏o sobie 50 egzemplarzy! Narz´dziem pracy by∏a zwyk∏a maszyna do pisania. Potrzebne by∏y liczne
przedruki. Ró˚ne wiadomoÊci i nowoÊci
dostarczy∏y materia∏u do drugiego numeru, ale szczególnà rzeczà by∏ fakt, i˚ ma∏a
parafia Villanova Maiardina sz∏a wraz
z don Angelo drogà coraz bardziej intensywnej modlitwy, dzielenia si´ doÊwiadczeniem „chleba i wody”, cz´stego sakramentu Pojednania. Prawie od razu podj´to rytm comiesi´cznej spowiedzi, praktykowany ju˚ w Medziugorju. By∏ to sukces
duszpasterski. Wielokrotnie s∏ysza∏em
wyrazy uznania spowiedników, którzy
nam pomagali: „Jak tu si´ dobrze spowiada!”. Pisanie Echa nie zawsze by∏o ∏atwe
dla don Angelo. Poczàtkowo odczuwa∏ to
zadanie niemal˚e jako alternatyw´ do
obowiàzków parafialnych. Kilkakrotnie
doroÊli parafianie dodawali mu otuchy:
„Parafia jest niewielka... prosz´ si´ nie
martwiç... jesteÊmy dumni, ˚e jesteÊmy parafià Echa!” Sàdz´, ˚e parafia przyczyni∏a si´ jako „miejsce teologiczne”, do tworzenia si´ Echa. Przede wszystkim na samym poczàtku.
don Alberto

Bóg bogaty
w Mi∏osierdzie

„My, dzieci don Angelo”

ProÊba Jezusa

Dlaczego don Angelo pojecha∏ do
Medziugorja? G∏ównie z powodu or´dzi dotyczàcych modlitwy. Wtedy wiadomoÊci dociera∏y rzadko. Pewien zaprzyja˝niony ksiàdz powiedzia∏ mu
o tym „fenomenie”. To nie nadzwyczajne zjawiska przyciàga∏y jego uwag´, ale

W poranek niedzieli Êwi´ta Mi∏osierdzia schodzàc na Êniadanie w Nowym
Domu Polskim w Jerozolimie prowadzonym przez ss. El˚bietanki natkn´∏am si´
na najnowszy numer „GoÊcia Niedzielnego”. Na ok∏adce, na ca∏ej stronie widoczne Oblicze Pana Jezusa Mi∏osiernego
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z obrazu z ∑agiewnik z tekstem: „ProÊba
Jezusa si´ spe∏nia”. „Tak jest – pomyÊla∏am sobie – proÊba Jezusa si´ spe∏nia, bo
za par´ godzin na tej um´czonej, nieustajàcà wojnà ziemi, Ziemi Âwi´tej, po raz
pierwszy oficjalnie, z ramienia Patriarchatu zostanie odprawiona Godzina Mi∏osierdzia i uczczone Âwi´to”.
O godz. 14.30 rozpocz´∏o si´ Nabo˚eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˚ego, a po nim
Msza Êw. koncelebrowana przez 15 kap∏anów. „Po raz pierwszy oficjalnie i publicznie obchodzimy Âwi´to Mi∏osierdzia
w Jerozolimie, w Ziemi Âwi´tej” – podkreÊli∏ przewodniczàcy liturgii J. E. Mons.
Kamal-Hanna Bathish biskup pomocniczy Patriarchy Jerozolimy, który ze
wzgl´du na udzielanie sakramentu bierzmowania w Jordanii by∏ nieobecny na tej
UroczystoÊci.
W Mszy Êw. uczestniczy∏a poka˝na
liczba wiernych, w tym znaczna cz´Êç
z ró˚nych zgromadzeƒ zakonnych.
Przygotowania do tego Âwi´ta, prowadzone w Patriarchacie ∑aciƒskim w Jerozolimie przez Siostry ze Zgromadzenia
Sióstr MB Mi∏osierdzia, pos∏ugujàce
w Klasztorze przy koÊciele Biczowania,
rozpocz´∏y si´ w Niedziel´ Wielkanocnà.
Od 15.00-16.00 przez ca∏y tydzieƒ odprawiana by∏a Godzina Mi∏osierdzia po∏àczona z Nowennà do Mi∏osierdzia Bo˚ego odmawianà w trzech j´zykach; polskim, w∏oskim i angielskim. Szczególnà
intencjà tej Nowenny by∏o wypraszanie
mi∏osierdzia i pokoju dla Ziemi Âwi´tej.
W centralnym miejscu Katedry, w o∏tarzu g∏ównym, umieszczony zosta∏ Obraz
Pana Jezusa Mi∏osiernego (zob. str. 1),
pob∏ogos∏awiony w Rzymie 9 kwietnia
2003r. przez Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II
a podarowany dla Bazyliki Grobu Paƒskiego przez Wspólnot´ z Jastrz´bia
Zdroju – (o historii tego Obrazu jak
i Wspólnoty mo˚na przeczytaç w „Echu”
nr 195 w art.: To miejsce i Jezu ufam Tobie). Z boku umieszczono obraz Êw. Siostry Faustyny, Sekretarki Bo˚ego Mi∏osierdzia. Ca∏a uroczystoÊç przebiega∏a
w podnios∏ej i radosnej atmosferze z faktu oficjalnego otwarcia bram Mi∏osierdziu Bo˚emu w Ziemi naszego Zbawiciela, obecnie tak bardzo tego mi∏osierdzia
potrzebujàcej.
Równie˚ na czas odprawianej Nowenny i na Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego wystawiono Obrazy Pana Jezusa Mi∏osiernego do publicznej czci w koÊciele Biczowania, w Bazylice Êw. Szczepana na terenie Ecole Biblique, gdzie pos∏ugujà pol-

skie Siostry Jezusa Mi∏osiernego oraz
w Sanktuarium Êw. Jana Chrzciciela
w Ain Karem. Natomiast w Bazylice Bo˚ego Grobu obraz Pana Jezusa Mi∏osiernego by∏ wystawiony do publicznej czci
w Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego i zosta∏a
tak˚e w tym dniu odprawiona adoracja
NajÊwi´tszego Sakramentu.
W polskim duszpasterstwie w Jafie
równie˚ po raz pierwszy po Mszach Êwi´tych zosta∏a odmówiona Koronka do Bo˚ego Mi∏osierdzia i wyg∏oszone homilie
o Bo˚ym mi∏osierdziu.
Pragniemy bardzo, aby uwieƒczeniem
tych wszystkich dzia∏aƒ by∏o umieszczenie Obrazu Pana Jezusa Mi∏osiernego
w Bazylice Bo˚ego Grobu, tutaj na Kalwarii, gdzie z boku Pana Jezusa wyp∏yn´∏a Krew i Woda, usymbolizowane na Obrazie w postaci promieni, a oznaczajàce
∏aski, które nas usprawiedliwiajà i uÊwi´cajà oraz, aby by∏a odprawiana tutaj codziennie Godzina Mi∏osierdzia. Dlatego
prosimy Was wszystkich o nieustannà
modlitw´ w tych intencjach.
Ewa i o. Kazimierz

Co Ty na to?
Dlaczego zwàtpi∏aÊ
moja duszo …
Pewna dziewi´cioletnia dziewczynka
umierajàc obudzi∏a wiar´ w swej matce.
Matka ta zawsze modli∏a si´ z dzieçmi,
chodzi∏a na Msz´ Êw., mówi∏a o Jezusie,
o wiecznoÊci… Ale kiedy ma∏a dziewczynka, ci´˚ko chora, znalaz∏a si´ na progu Êmierci, matka b∏aga∏a a równoczeÊnie
wypowiada∏a s∏owa zwàtpienia podwa˚ajàce istnienie wiecznoÊci. Dziewczynka
skarci∏a mam´: Mamo, dlaczego p∏aczesz,
choç wiesz, ˚e ponownie b´dziemy razem
w wiecznoÊci? Czy nie mówi∏aÊ mi, ˚e po
Êmierci idziemy do nieba, do Boga, gdzie
jest o wiele lepiej ni˚ tu na ziemi? Po tych
s∏owach matka zamilk∏a.
W∏aÊnie Êwi´towaliÊmy Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie jest dniem
zwyci´stwa i dniem poczàtku wiecznoÊci dla ludzi wierzàcych. Czy mo˚emy
pozostaç oboj´tni wobec takich wydarzeƒ
przemawiajàcych przez Jezusa? Czy mo˚emy pohamowaç uczucia i nie wo∏aç:
dzi´kujemy Ci Zwyci´zco! Brawo Jezu!
JesteÊ naszym zbawieniem! W Tobie widzimy ˝ród∏o ˚ycia, dzi´ki Twej Êwiat∏oÊci widzimy Êwiat∏o!

Jako chrzeÊcijanie nie powinniÊmy
poddawaç si´ zwàtpieniu w chwilach,
gdy ˚ycie nas przyt∏acza bàd˝ kiedy stajemy w obliczach wielkiej pokusy. Nasza
wiara, której szuka Jezus, musi byç mocniejsza od chwilowych ziemskich pokus.
Jezus pozostaje wierny Ojcu do koƒca tak
jak i Matka, która trwa do koƒca w Drodze Krzy˚owej Swego Syna. Wielkanoc
jest Êwietlistym znakiem, który powinien
nas ciàgle prowadziç. RadoÊç, ˚e po walce ˚yciowej b´dziemy w wiecznoÊci nie
mo˚e byç poddawana w wàtpliwoÊç.
Zwyci´stwo Jezusa nad Êmiercià musimy
prze˚ywaç w rzeczywistoÊci i wiarygodnie dawaç o tym Êwiadectwo.
Prawdà jest, ˚e sà i b´dà chwile kiedy
b´dziemy staç pod krzy˚em i nie b´dziemy mieç ani si∏y ani woli wytrwania.
Grzech powali∏ nas na ziemi´ i nie mo˚emy pójÊç do przodu. Ale za takich ludzi
Jezus poszed∏ na Êmierç i oni najbardziej
mogà byç natchnieni przez Jego zmartwychwstanie. Upadek cz∏owieka nie jest
koƒcem, jeÊli chcemy ruszyç za Jezusem.
Powstaç i pójÊç do przodu jest zadaniem
tych, którzy wierzà, ˚e z Jezusem mogà
znale˝ç si´ w wiecznoÊci. Razem z nami
po tej drodze idzie Matka Bo˚a, która w∏aÊciwie przez swoje objawienia pokaza∏a
jak bardzo Jej zale˚y, ˚eby nikt nie zwàtpi∏, ale byÊmy ˚yli w Êwietle zwyci´stwa
Jej Syna. Wiara jest tu najwa˚niejsza.
Wiary tej ma∏ej dziewczynki, nie dosi´ga∏o zwàtpienie w chwili Êmierci.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Wielkanoc w Medziugorju obchodzi∏o kilka tysi´cy pielgrzymów ze wszystkich stron Êwiata, a wÊród nich najliczniejsze by∏y grupy pielgrzymów z Austrii
i Niemiec. W ciàgu ostatnich dni przyby∏o bardzo du˚o pielgrzymów ze wszystkich regionów Chorwacji i z okolicznych
parafii Hercegowiny, którzy do Medziugorja dotarli na spowied˝ wielkanocnà.
O liczbie pielgrzymów, którzy przybyli
do Medziugorja Êwiadczy fakt, ˚e w czasie trzygodzinnych modlitw wieczornych
ca∏y czas spowiada∏o trzydziestu ksi´˚y.
Triduum paschalne w Medziugorju up∏ywa∏o w atmosferze modlitwy. Z powodu
du˚ej liczby pielgrzymów z zagranicy
Msza Êw. w Wielki Czwartek, obrz´dy
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Wielkiego Piàtku jak i Droga Krzy˚owa
na KriÏevcu oraz ceremonie Wielkiej Soboty prowadzone by∏y w 12 j´zykach.
JE Bernardo Witte, oblat NMP, emerytowany biskup argentyƒskiej diecezji
Conception sp´dzi∏ Wielki Tydzieƒ
w Medziugorju. Poniewa˚ jest Niemcem
przyby∏ na pielgrzymk´ z grupà wiernych
z Niemiec. Przewodniczy∏ przedpo∏udniowej Mszy Êw. w j. niemieckim, modli∏ si´
i spowiada∏. W czasie rozmowy powiedzia∏: „Po raz pierwszy o Medziugorju
us∏ysza∏em w 1984 r., kiedy odwiedzi∏em
w Wiedniu przyjaciela – ksi´dza. Opowiada∏ mi o Medziugorju i uwierzy∏em
mu. Od tego czasu chcia∏em tu przyjechaç. Teraz kiedy jestem na emeryturze,
mam czas i dlatego przyjecha∏em by sp´dziç tu Wielki Tydzieƒ. Pragn´ zobaczyç,
poznaç to miejsce i modliç si´. Ojciec Mathuni, który jako pierwszy opowiada∏ mi
o Medziugorju, by∏ raz na objawieniu, widzia∏ szczeroÊç wizjonerów i intensywnoÊç modlitwy obecnych pielgrzymów.
Od tego czasu Êledz´ wydarzenia medziugorskie i przez tych dwadzieÊcia lat przekona∏em si´, ˚e objawienia te sà prawdziwe. Przynoszà one or´dzie wiary i nadziei, które przekazuje KoÊció∏ wzywajàc
do modlitwy, postu i nawrócenia. Mog´
powiedzieç, ˚e ich intensywnoÊç jest dla
mnie zaskakujàca, ale t∏umacz´ to w nast´pujàcy sposób: moralnoÊç na Êwiecie
jest w wielkim niebezpieczeƒstwie. W sytuacji wyjàtkowego zagro˚enia dla Êwiata,
dla KoÊcio∏a i dla duszy potrzebne sà te˚
wyjàtkowe Êrodki. Zachwycam si´ i ciesz´ si´. Ka˚de objawienie jest nowà nadziejà i nowym wyzwaniem. I tu mam t´
samà odpowied˝: w wielkim zagro˚eniu
cywilizacjà Êmierci objawienia motywujà
do cywilizacji ˚ycia. Odnosz´ wra˚enie,
˚e wszystko jest zgodne: tutejsze objawienia, pontyfikat Jana Paw∏a II, który zach´ca do odnowy ˚ycia duszpasterskiego
w KoÊciele, wielu biskupów, którzy Êwiadomie nadajà maryjnà orientacj´ swym
Episkopatom. Krótko mówiàc powtórz´
s∏owa Matki Bo˚ej z Fatimy: „Na koƒcu
moje Niepokalane Serce zwyci´˚y”. MyÊl´, ˚e objawienia fatimskie i medziugorskie sà wezwaniem do odnowy Europy.
W Medziugorju zaczà∏ upadaç komunistyczny wschód. Medziugorje niesie radoÊç, nadziej´ i zaufanie”.
Radio „Mir” Medziugorje 25 marca
w Êwi´to Zwiastowania Paƒskiego rozpocz´∏o ca∏odobowà emisj´ programu.

Dotychczas nasze radio, które jest s∏yszalne w BiH, w wi´kszej cz´Êci Chorwacji
i poprzez satelit´ w Europie, na Bliskim
Wschodzie i Pó∏nocnej Afryce emitowa∏o
w∏asny program przez 12 godzin. Nowa
24-godzinna ramówka wzbogacona zosta∏a o nowe i ró˚norodne treÊci programowe
przystosowane dla s∏uchaczy na Êwiecie.
Niedawno ukoƒczono prace nad polepszeniem s∏yszalnoÊci Radia „Mir” poprzez Internet. Mamy nadziej´, ˚e nasz program
b´dzie mo˚na odbieraç bez przerwy.
RównoczeÊnie nasza strona Internetowa jest szybsza. Poniewa˚ korzystajà
Paƒstwo z ró˚nych programów odtwarzajàcych d˝wi´k i obraz pod tym adresem
mogà Paƒstwo znale˝ç wskazówki jak
rozwiàzywaç ewentualne problemy:
www.medjugorje.hr/uputeaudiovideohr.htm
V mi´dzynarodowe rekolekcje dla
par ma∏˚eƒskich odb´dà si´ w Medziugorju w terminie od 3 do 6 listopada 2004 r.
Tematem spotkania jest: „Jak uzdrowiç
ma∏˚eƒstwo i rodzin´?”
Od 1 maja w sanktuarium Królowej
Pokoju w Medziugorju obowiàzuje letni
porzàdek nabo˚eƒstw. Modlitwa ró˚aƒcowa w koÊciele parafialnym rozpoczyna si´
o 18.00, Msza Êw. o 19.00 po czym nast´puje poÊwi´cenie dewocjonaliów i modlitwa o uzdrowienie oraz trzecia cz´Êç ró˚aƒca. Adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu jest w czwartki po wieczornej Mszy
Êw. oraz w Êrody i w soboty od 22.00 do
23.00. Adoracja Krzy˚a Paƒskiego w piàtki po wieczornej Mszy Êw. Modlitwa ró˚aƒcowa na Górze Objawieƒ w niedziel´
o 16.00, a Droga Krzy˚owa na Kri˚evcu
w piàtki o 16.00. Spowied˝ Êw. codziennie
w czasie trwania modlitw wieczornych.
Ju˚ od wielu lat jest
wcià˚ obecna na stronach Echa, dzielàc
si´ swoimi rozwa˚aniami o ˚yciu duchowym i o wszystkim,
czego nauczy∏a jà
Matka Bo˚a za poÊrednictwem daru lokucji. KtoÊ, kto dopiero teraz zetknà∏ si´ z „fenomenem Medziugorja”, nie wie zapewne, co na poczàtku lat 80-tych „przydarzy∏o si´” tej
dziewczynce, która w najÊmielszych marzeniach nie mog∏a przypuszczaç, ˚e stanie si´ znana dzi´ki wielkiemu zadaniu
powierzonemu jej przez niebo. Poni˚ej
przytaczamy kilka faktów z jej biografii.

Historia Jeleny Vasilij
Jelena Vasilij, urodzona 14 maja 1972
r., mieszka∏a z rodzinà w domu u stóp Kri˚evca. Mia∏a zaledwie 10 i pó∏ roku, kiedy po raz pierwszy us∏ysza∏a w swoim
sercu g∏os Matki Bo˚ej. Troch´ wczeÊniej
skierowa∏a do Boga modlitw´: „O Panie,
jak bardzo by∏abym szcz´Êliwa i wdzi´czna, gdybym mog∏a wierzyç tylko w Ciebie,
gdybym Ci´ mog∏a spotkaç i rozpoznaç!”.
15 grudnia 1982 r. Jelena znajdowa∏a
si´ w szkole i na pytanie „która godzina?” skierowane do jednej z kole˚anek,
us∏ysza∏a, jak g∏os p∏ynàcy z jej serca odpowiada: „jest dziesiàta dwadzieÊcia”.
Potem, majàc zamiar zg∏osiç si´ do odpowiedzi, us∏ysza∏a ten sam g∏os, który radzi∏, by zrezygnowa∏a... Tajemniczy rozmówca objawi∏ jej, ˚e jest anio∏em i wezwa∏ jà do codziennej modlitwy.
Przez nast´pne dziesi´ç dni g∏os anio∏a
zach´ca∏ jà do modlitwy, potem zaÊ us∏ysza∏a wyra˝nie g∏os Matki Bo˚ej mówiàcy: „Nie zamierzam objawiaç tajemnic za
twoim poÊrednictwem (jak innym widzàcym, przyp. red.), ale chc´ prowadziç ci´
po drodze poÊwi´cenia”. Jelena zacz´∏a
modliç si´ z wi´kszym zapa∏em, a wokó∏
niej zgromadzi∏o si´ kilka przyjació∏ek,
które posz∏y za jej przyk∏adem.
W czerwcu nast´pnego roku utworzy∏a
si´ „grupa modlitewna”, wspierana duchowo przez o. Tomislava Vlasicia i kierowana przez Gosp´ za poÊrednictwem
wskazówek udzielanych Jelenie oraz jej
przyjació∏ce Marjanie (ona tak˚e otrzyma∏a dar lokucji na Wielkanoc 1983r).
Stopniowo NajÊwi´tsza Maryja Panna
nauczy∏a je rozwa˚aç Bibli´, odmawiaç
Ró˚aniec rozwa˚ajàc jego tajemnice i podyktowa∏a Jelenie nowe modlitwy poÊwi´cenia si´ Jej Niepokalanemu Sercu
i NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa.
Z czasem dziewczyna zacz´∏a nie tylko
s∏yszeç Matk´ Bo˚à, „Jej g∏os s∏odki
i bardzo czysty”, ale tak˚e widzieç Jà z zamkni´tymi oczami. „Dlaczego jesteÊ taka
pi´kna?”- zapyta∏a Jà kiedyÊ. „Poniewa˚
kocham. JeÊli chcecie staç si´ pi´kni, kochajcie!” – brzmia∏a odpowied˝. Od listopada 1985 r. dar Jeleny wzrós∏. Zacz´∏a
odtàd s∏yszeç tak˚e g∏os Jezusa, który objawia∏ si´ jednak tylko po to, by kierowaç
modlitwà, gdy zebra∏a si´ grupa.
Dar lokucji skoƒczy∏ si´, kiedy Jelena
przenios∏a si´ do Stanów Zjednoczonych,
by studiowaç teologi´, co kontynuowa∏a
potem w Austrii i w Rzymie, gdzie obroni∏a prac´ magisterskà. Ostatnio uzyska∏a
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tak˚e doktorat, pracà o Êw. Augustynie.
24 sierpnia 2002 r. w Medziugorju poÊlubi∏a Massimiliano Valente, a 9 maja 2003
urodzi∏a pierwsze dziecko, Jana Paw∏a.

Pobratymstwo
¸ród∏o wody
Umi∏owani!
Pragn´ zwyczajnie podzieliç si´ z wami tym, co odczu∏em w moim sercu
i w mojej duszy po wnikni´ciu w treÊç
ostatniego or´dzia (25.03.04). Jest w nim
zawarta jeszcze jedna ciep∏a, matczyna
proÊba – otwórzcie si´ na modlitw´.
Przysz∏o mi na myÊl, ˚e ∏aska Bo˚a jest
jak ˝ród∏o wody, która ciàgle wyp∏ywa
i pragnie dotrzeç do ka˚dego spragnionego. Patrzàc jednak na zakr´cony kurek,
musimy sobie zdaç spraw´, ˚e powodem
posuchy w kranie nie jest ˝ród∏o, z którego p∏ynie czysta, ˚yciodajna woda, lecz
zamkni´cie jej dop∏ywu. Podobnie jest
z ∏askà. Ona przep∏ywa przez ludzkie
serca i wzbogaca ludzkie ˚ycie, ale potrzebuje odbiorcy. JeÊli nasze serce i nasza dusza pozostajà zamkni´te, ∏aska Bo˚a nie przep∏ywa przez nas, a inni tej ∏aski, za naszym poÊrednictwem nie mogà
przyjàç. Otwarcie si´ na modlitw´ w tym
Êwi´tym czasie oznacza poÊwi´cenie
swego czasu dla Boga i bli˝nich, oraz aktywne uczestnictwo w ˚yciu KoÊcio∏a,
czyli okazanie serca tym, za których
Chrystus odda∏ swoje ˚ycie. To oznacza
równie˚ ws∏uchanie si´ w natchnienia
pochodzàce od Ducha Âwi´tego
i Ukrzy˚owanego oraz pójÊcie za tymi
natchnieniami. W tym czasie liturgia
KoÊcio∏a jest skoncentrowana na Ukrzy˚owanym Jezusie Chrystusie. Rozwa˚amy jego M´k´ i uczestniczymy w wielu
pobo˚nych obrz´dach wielkopostnych.
To jest czas postu i modlitwy. Ten czas,
kiedy okazujemy mi∏oÊç do Ukrzy˚owanego jest nasycony szczególnà ∏askà. Jezus Chrystus na Krzy˚u ustanawia miar´
najwi´kszej mi∏oÊci. Nie ma bowiem
wi´kszej mi∏oÊci ni˚ oddanie ˚ycia za
przyjació∏ swoich.
Kiedy wi´c twój wzrok zatrzymuje si´
na przebitych d∏oniach Zbawiciela, niech
ponownie mocno zabrzmià w twym sercu
Jego s∏owa: „Nie l´kaj si´, bo ci´ wykupi∏em, wezwa∏em ci´ po imieniu; tyÊ moim!
Poniewa˚ drogi jesteÊ w moich oczach,
nabra∏eÊ wartoÊci i ja ci´ mi∏uj´” (Iz 43,

1,4). Te s∏owa obecnie stajà si´ szczególnie bliskie i g∏´boko wnikajà w ÊwiadomoÊç, poniewa˚ one p∏ynà z ran, z Krzy˚a, z nieustajàcego ˝ród∏a mi∏oÊci. Kontemplujàc nieogarnionà mi∏oÊç, niech
twoje serce otworzy si´ na natchnienie,
aby odpowiedzieç na t´ mi∏oÊç.
Âwi´ty Franciszek z Asy˚u po rozmowie z Ukrzy˚owanym, sta∏ si´ naszym
nauczycielem i wzorem mi∏oÊci do Jezusa. Ze ∏zami w oczach wcià˚ powtarza∏:
„Mi∏oÊç nie jest kochana”. Franciszek
widzi ˚ywego Jezusa, który mówi:
„Franciszku, mój KoÊció∏ jest w ruinie”.
„Co chcesz Panie, abym uczyni∏?” – pyta Êwi´ty. „Id˝ i napraw mój KoÊció∏” –
odpowiada Pan. Ukrzy˚owany ˚yje. On
nas przyzywa. Przyzywa nas Jego Matka spod Krzy˚a. My odpowiedzieliÊmy
na to wezwanie i ten fakt stanowi dla nas
˝ród∏o niezmiernej radoÊci. Nasz Bóg
jest zaiste wielki! Okres Wielkiego Postu jest czasem oczyszczenia. Poprzez
post i ofiar´ porzucamy na pustyni starego cz∏owieka i jego czyny, a przyoblekamy si´ w nowego cz∏owieka. Tym nowym cz∏owiekiem jest Jezus. Naszym
pragnieniem jest przyoblec si´ w Jezusa.
Naszym powo∏aniem jest naÊladowaç
Jezusa. Im bardziej staramy si´ przyoblec w Jezusa, tym bardziej w nas samych rozpoznawalne staje si´ oblicze
nowego cz∏owieka.
„Tylko w ten sposób odkryjecie pokój” – mówi Maryja, a „modlitwa z waszego serca pop∏ynie w Êwiat”. Cz∏owiek, który si´ modli, jest cz∏owiekiem
pokoju. Modlitwa nape∏nia nas pokojem. Modlàcy si´ cz∏owiek staje si´ dobroczyƒcà dla innych, gdy˚ on niesie pokój. Staƒcie si´ przyk∏adem i inspirujcie
dobro. Przyk∏ady pociàgajà. Niosà ze
sobà nieodpartà moc i dajà natchnienia
innym do naÊladowania. Stajà si´ idea∏em dla innych. JesteÊmy w przededniu
Âwiàt Wielkiej Nocy, nowego doÊwiadczenia KoÊcio∏a. Nasz Jezus ˚yje, a my
jesteÊmy Jego Êwiadkami. Bàd˝cie wi´c
przyk∏adem wiary i nadziei, radoÊci i pokoju. Swojà mi∏oÊç do Zmartwychwsta∏ego mo˚ecie okazaç poprzez szczerà
ofiar´ i modlitw´.
Radz´ wam wi´c, abyÊcie: – znale˝li
godzin´ czasu na modlitw´ przed krzy˚em, – codziennie odprawiali drog´
krzy˚owà, – nie poddawali si´ telewizyjnej manipulacji i reklamie, – odwiedzili
chorych i modlili si´ razem z nimi, – nie
zapomnieli o ubogich, – odbyli dobrà
spowied˝, bo tylko w ten sposób odnaj-

dziecie pokój, a modlitwa z waszego
serca pop∏ynie w Êwiat. Pragnieniem
Królowej Pokoju jest szerzenie modlitwy, która z naszych serc pop∏ynie na
ca∏y Êwiat. Nasza wspólnota modlitewna
stanowi odpowied˝ na to wezwanie.
Drodzy moi bracia i siostry!
Te moje krótkie rozmyÊlania przekazuj´ wam bezpoÊrednio po wspania∏ym
spotkaniu modlitewnym, które mia∏o
miejsce w Mediolanie. Przez ca∏y dzieƒ
ponad pi´tnaÊcie tysi´cy ludzi s∏ucha∏o
or´dzi Królowej Pokoju, modlàc si´
i adorujàc Pana w NajÊwi´tszym Sakramencie. Uczestnicy spotkania odeszli do
swoich domów z b∏ogos∏awieƒstwem,
wielkim pokojem oraz nowà si∏à do pokonywania trudnoÊci ˚yciowych. Wiem,
˚e jest to owoc waszych modlitw.
W czasie spotkania w konfesjona∏ach
pos∏ugiwa∏o ponad pi´çdziesi´ciu kap∏anów. To wielki znak. Dzi´kuj´ wam za
wasze modlitwy i waszà mi∏oÊç. Nie
ustaj´ w modlitwie za was. Serdecznie
pozdrawiam oddany wam
fra Jozo Zovko

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

Serce Matki (cd)
Jest to trudny widok do zniesienia kiedy widzimy obok siebie osob´, którà kochamy, która cierpi. Dla matki jest l˚ej
kiedy sama cierpi, ni˚ kiedy cierpi jej
dziecko. Ale matka ofiarujàc swoje dziecko, ofiaruje siebie samà. Jest to nieustajàca liturgia. OczywiÊcie wszyscy wokó∏
powinni pomóc takiej matce, modliç si´
i ofiarowaç si´ za nià. Moje doÊwiadczenie jest takie, ˚e cz´sto Bóg wybiera osoby do cierpienia, aby zbawiç tych, którzy
sà zdrowi. I tragedià jest to, ˚e patrzymy
na takie osoby jako pozbawione ∏aski,
biedne. Je˚eli my nosimy w sobie niewiar´, zamiast przyjàç wszystkie ofiary i oddaç je Bogu: pope∏niliÊmy grzechy, ludzkoÊç zgrzeszy∏a, przebacz nam, przyjmij
t´ osob´ jako baranka ofiarnego, przyjmij
równie˚ mnie, prosz´ Ci´ o to poprzez
moje serce, które krwawi tak, jak zranione
serce Maryi. Niech ta osoba b´dzie ˝ród∏em zbawienia dla innych. Jezu po∏àcz t´
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osob´ z Twojà ofiarà, niech w niej zrealizuje si´ plan mi∏oÊci – wtedy mielibyÊmy
zas∏ugi. Potrzeba abyÊmy zebrali wszystkie ofiary ludzkoÊci na ca∏ym Êwiecie. Wy
macie OÊwi´cim, wystarczy dyskusji politycznych, za te osoby nale˚y si´ modliç
i ofiarowaç wszystkie ich cierpienia. Mamy równie˚ zapraszaç do udzia∏u we
Mszy Êwi´tej osoby zmar∏e, aby ofiarowa∏y si´ jako ofiary, jako Êwi´ci. Wielu
z nich zmar∏o w ucisku, w nienawiÊci. To
wszystko nale˚y zanieÊç i przedstawiç
Bogu. Wszystkie tragedie powinniÊmy
ofiarowaç Bogu i prosiç, aby pokój zstàpi∏
na tych co cierpià, na te miejsca. Mo˚emy
to uczyniç wtedy kiedy jesteÊmy ponad
wszelkimi racjami, szczególnie politycznymi, dlatego jest bardzo wa˚ne nasze
ofiarowanie si´ Bogu.
Bez ofiarowania si´ nie mo˚emy byç
ca∏kowicie otwarci na mi∏oÊç Bo˚à. To
co pozostanie na koƒcu – tak jak mówi
Êw. Pawe∏ – to pozostanie mi∏oÊç. Kiedy
odczuwamy t´ mi∏oÊç wewnàtrz, to jesteÊmy w wiecznoÊci. Spróbujcie zrozumieç
t´ mi∏oÊç. Je˚eli b´dziemy kochaç mi∏oÊcià Bo˚à, to jest to mi∏oÊç wieczna. Nie
skoƒczy si´ nigdy, b´dzie trwaç dzieƒ
i noc. B´dziecie czuç, ˚e znajdujecie si´
w Bogu. Nie ma czegoÊ takiego, ˚e teraz
kocham a potem b´d´ nienawidzi∏. Mi∏oÊç, która dziÊ jest a jutro jej nie ma to jest
mi∏oÊç ludzka, uwarunkowana ze wzgl´du na przyjemnoÊci, satysfakcj´, na korzyÊci. Mi∏oÊç Bo˚a jest mi∏oÊcià ofiarnà,
dlatego Syn Bo˚y ofiarowa∏ siebie samego za nas. My ofiarujàc siebie samych
mo˚emy wejÊç w mi∏oÊç Ojca.
Przedstawi∏em wam drog´, która jest
do przejÊcia. Jest to zaledwie poczàtek.
Wa˚ne jednak jest to aby zaczàç, potem
b´dziemy sobie pomagaç, aby t´ drog´ zakoƒczyç. Mog´ powiedzieç wam o naszym doÊwiadczeniu, a wy zobaczcie jak
sami mo˚ecie si´ zorganizowaç.
Jak ju˚ powiedzia∏em mamy osoby,
które ˚yjà we wspólnocie (habitowi).
Matka Bo˚a powiedzia∏a nam, ˚e te
wspólnoty majà ˚yç tak, jak rodzina. Model jak najbardziej zbli˚ony do rodziny,
tak, aby by∏a obecnoÊç macierzyƒska i ojcowska, ˚eby byli bracia i siostry, aby
Êwiat ˚y∏ w harmonii. Najwi´ksze napi´cie na Êwiecie jest mi´dzy m´˚czyznà
a kobietà. M´˚czyzna i kobieta muszà powróciç do harmonii. Nasze wspólnoty
w∏aÊnie sk∏adajà si´ z braci i sióstr. Kap∏an ∏àczy si´ z tymi wspólnotami przez
Jezusa w ofierze eucharystycznej. On si´
ofiaruje tak jak Jezus i wszyscy cz∏onko-

wie ofiarujà si´. Staramy si´ ˚yç mi∏oÊcià
Boga w Trójcy Jedynego i pragniemy t´
mi∏oÊç wyra˚aç. Tutaj jest centrum s∏u˚by
ofiary kap∏aƒskiej.
Kap∏an we wspólnocie nie jest dyrektorem, jest jednym z cz∏onków. Musi ˚yç
tym samym duchem ofiarnym i pe∏niç
swojà s∏u˚b´. Siostra mo˚e mieç wi´ksze
zdolnoÊci w sprawach wynikajàcych z natury kobiety, brat mo˚e mieç zdolnoÊci
w innej dziedzinie. Kap∏an ˚yje swoim
˚yciem kap∏aƒskim. Wszyscy ofiarujà
swoje ˚ycie za niego, a on ofiaruje swoje
˚ycie za wszystkich. Kap∏an potrzebuje
dusz, które ofiarujà za niego swoje ˚ycie. Musi byç chroniony, poniewa˚ satanizm dzia∏a przede wszystkim przeciwko kap∏anom. Szatan wie, ˚e kap∏an
ma moc Chrystusa i chce t´ moc pomniejszyç, chce jà posiàÊç. Wspólnoty
majà potrzeb´, ˚eby kap∏an odda∏ swoje
˚ycie za owce, w ten sposób wspólnota
ofiaruje si´ razem z kap∏anem. Wspólnoty
˚yjà ˚yciem prostym, tak jak Êw. Franciszek, tak jak nauczy∏a nas Matka Bo˚a.
Powiedzia∏a nam: „Niech wasza bieda
b´dzie prostotà ˚ycia”. We wspólnocie
sà osoby ró˚nych narodowoÊci i tutaj
wzrastajà. Kiedy b´dà dojrza∏e, mamy taki zamiar otworzyç wspólnoty w ich krajach. Mamy cz∏onków z Francji, W∏ochy,
Chorwacji, Czech, Rumunii, Polski. Równie˚ tutaj pragniemy aby byli cz∏onkowie
ka˚dej narodowoÊci (j´zyka), aby mogli
s∏u˚yç pielgrzymom.
Âwieccy zorganizowani sà w ró˚ny sposób. Niektórzy sà osobami wolnymi i pragnà zamieszkaç razem ze wspólnotami
osób konsekrowanych. Mogà ˚yç w ma∏˚eƒstwie i mogà byç wolnymi. Wi´kszoÊç
z nich ˚yje w Êwiecie. Organizujà si´ tam,
gdzie mieszkajà. Majà spotkania raz w tygodniu. Raz w miesiàcu majà regionalny
dzieƒ skupienia i spotykajà si´ wtedy z kap∏anem, wymieniajà swoje doÊwiadczenia. Potem mamy spotkania periodyczne
lub sà organizowane rekolekcje i spotkania wielkie (ok. 1000 osób), gdzie przyjmowane sà nowe osoby. Bardzo wa˚na
jest jednoÊç, zachowanie zwiàzku mi´dzy
osobami i dlatego zorganizowaliÊmy
wspólnoty Êwieckich, które nazywajà si´
Bractwami. Nie przekraczajà 12 – 13
osób, aby mi´dzy nimi zawiàza∏a si´
wspólnota, rodzina duchowa, z pomocà
kap∏ana ofiarujà si´, ofiarujà si´ równie˚
za niego i w sposób szczególny za konkretne potrzeby. Wszyscy razem si´ ofiarujemy. Ja ka˚dego dnia w czasie Mszy
Êwi´tej, którà odprawiam, obejmuj´

wszystkie osoby, które ofiarowa∏y si´, pomimo, ˚e mieszkajà daleko. Oni wszyscy
w duchu ofiarujà si´ na o∏tarzu Baranka Ofiarnego, a ja ich ofiaruj´ razem
z Barankiem w czasie Mszy Êwi´tej. To
jest ta moc, która nas jednoczy, wtedy wyp∏ywa ˚ycie, rozchodzi si´.
Organizujemy adoracj´ NajÊwi´tszego Sakramentu. W czasie wakacji i ferii
nie organizujemy nic. Pozostawiamy
czas, aby ka˚dy móg∏ bardziej poÊwi´ciç
si´ w∏asnej rodzinie. Aby móg∏ odpoczàç
od pewnych modlitw rytualnych. Aby
móg∏ modliç si´ wewn´trznie, aby móg∏
odpoczàç w Bogu, aby odpocz´∏a jego dusza i cia∏o. W innych okresach takich jak
Adwent, Wielki Post, etc. organizujemy
modlitwy nieustanne, aby ciàgle ktoÊ
trwa∏ przed NajÊwi´tszym Sakramentem
lub przed krzy˚em. Dzi´ki Bogu mamy
osoby niepe∏nosprawnych, które mogà
trwaç na adoracji ca∏y dzieƒ. Naprawd´
mamy chorych, którzy „pokrywajà”
wszystkie pauzy wtedy kiedy zdrowi muszà pracowaç. W sposób szczególny „zabezpieczajà” adoracj´ nocnà, poniewa˚
dzieci diab∏a najbardziej dzia∏ajà w nocy.
Ludzie pijani, zm´czeni Êpià, a szatan
dzia∏a, poniewa˚ sekty satanistyczne dzia∏ajà po pó∏nocy do czwartej nad ranem.
Dlatego jest bardzo wa˚ne, aby by∏y osoby, które si´ ofiarujà. Jest bardzo wa˚ne
aby zrozumieç, ˚e ka˚dy z nas jest indywidualnoÊcià, jest oryginalny i przez tà
oryginalnoÊç ∏àczà si´ dusze podobne. Je˚eli ja si´ ofiaruj´ jako zakonnik to wokó∏
mnie zjednoczà si´ zakonnicy. Jestem
Chorwatem i nosz´ w sobie naród chorwacki, ja mam krew chorwackà, dusz´
chorwackà. Dlatego ofiarujàc si´, stawiam przed Bogiem ten mój naród i to
wszystko co z tym duchem jest z∏àczone.
Je˚eli wy si´ ofiarujecie poniesiecie
w waszym wn´trzu Polsk´, wszystkich
waszych m´czenników, potrzebujàcych.
Je˚eli ofiaruje si´ dziecko niepe∏nosprawne, to staje si´ uprzywilejowanym kana∏em dla wszystkich niepe∏nosprawnych
˚ywych i zmar∏ych. Je˚eli ch∏opak czy
dziewczyna zdecydujà si´ na ofiarowanie
siebie, swojego dziewictwa, to stajà si´
ochronà dla wszystkich konsekrowanych,
aby oddaliç nadu˚ycia seksualne. Widzicie, ˚e ka˚dy z nas jest wa˚ny.
Je˚eli wy jako grupa Polaków rozpoczniecie to ofiarowanie, wtedy poniesiecie
innych z waszego narodu. Wa˚ne jest tylko to, aby nie baç si´ szatana. On musi si´
wÊciekaç poniewa˚ b´dzie zdesperowany,
ale wy b´dziecie w Bogu i zwyci´˚ycie go
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tak, jak Maryja, mi∏oÊcià i uÊmiechem, radoÊcià. Rozka˚esz mu mówiàc: rzuç si´
(padnij) przed Bogiem, poniewa˚ mnie
zbawi∏ Jezus przez Swojà krew, ja nale˚´
do Jezusa, a ty nie mo˚esz mnie próbowaç
wi´cej nad to ni˚ On zezwoli. Je˚eli On
dozwoli prób´, to jà przyjmuj´, akceptuj´.
Kiedy w was ten mechanizm zacznie
dzia∏aç, nie b´dziecie wi´cej potrzebowaç
byç próbowanymi, poczujecie si´ wewn´trznie wolni.
Chc´ powiedzieç jeszcze jednà rzecz,
˚e masoneria i satanizm na Êwiecie jest
pot´˚ny. B´dà ciàgle bardziej agresywni,
a tym samym ciàgle s∏absi, poniewa˚ Bóg
Swój lud prowadzi ciàgle do przodu, a oni
sà agresywni w stosunku do osób wybranych i narodów katolickich, poniewa˚ ich
si´ bojà. Bojà si´ narodu, który nale˚y do
Jezusa Chrystusa. MyÊl´, ˚e wy jako naród powinniÊcie daç Bogu t´ si∏´ aby rozp´dziç z∏o, a tak˚e pomóc innym narodom. Dlatego wasze ofiarowanie si´ jest
bardzo wa˚ne. Wa˚ne jest rozbudzenie
ca∏ego narodu, który si´ ofiaruje. Wierzcie mi, ˚e nie uratujà was pieniàdze Zachodu, ani polityka tak zwana demokratyczna, uratuje was tylko Jezus Chrystus. Wszyscy musimy przejÊç przez procesy ludzkoÊci, ale musimy pozostaç
wierni Jezusowi Chrystusowi. Amen

Serwis Rodzinny
Ja ciebie kocham
Przedstawiamy homili´ o. Branko RadoÊ ze spotkania w Krakowie 07.03.04.
Drodzy Bracia i Siostry, drodzy czciciele Matki Bo˚ej.
Z sercem pe∏nym radoÊci i wdzi´cznoÊci wobec Boga, przyje˚d˚am tutaj dzisiaj
do was, aby wspólnie z wami celebrowaç
Msz´ Êwi´tà. Wczoraj w wype∏nionym
koÊciele w Warszawie razem chwaliliÊmy
Boga. A dzisiaj razem chwalimy Boga
w waszym przepi´knym mieÊcie – Krakowie. Naprawd´ ciesz´ si´, ˚e Pan gromadzi nas tutaj dzisiaj wieczorem, ˚e gromadzi nas wokó∏ naszej wspólnej Matki –
Królowej Pokoju.
Zadaj´ sobie pytanie, dlaczego miliony ludzi kl´czà przed postacià pewnej kobiety? Dlaczego nasze kolana automatycznie zginajà si´ przed Nià? Dlaczego
nasze r´ce automatycznie sk∏adajà si´
przed Nià? Przecie˚ w naszej historii by∏o
tyle wielkich i s∏awnych kobiet, a ich imi´

szybko uleg∏o zapomnieniu. Z regu∏y ulega∏y zapomnieniu zaraz po ich Êmierci.
A to imi´ nieustannie jest na naszych
ustach. Jest to imi´, które tak cz´sto wypowiadamy. Za ka˚dym razem wypowiadamy je z mi∏oÊcià i szacunkiem. Odwa˚´
si´ powiedzieç, ˚e za ka˚dym razem, czujemy s∏odycz w ustach, kiedy wypowiadamy imi´ Maryja. Maryja dzisiaj nas
zgromadzi∏a tutaj. Ona dzisiaj przez Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, pragnie nam
powiedzieç, niczym Matka pragnie nas
dzisiaj wieczorem ochroniç, pragnie
zwróciç naszà uwag´ na to, co jest istotne
i wa˚ne w naszym ˚yciu codziennym.
Mo˚na powiedzieç, ˚e historia jest historià wspó∏pracy mi´dzy Bogiem i cz∏owiekiem. A tà nicià, która ∏àczy cz∏owieka
i Boga, to jest w∏aÊnie Maryja. Maryja nigdy nie odst´puje nawet od jednego swojego dziecka. Maryja za ka˚dym z nas niestrudzenie or´duje. Maryja jest osobà,
która ka˚demu z nas codziennie mówi –
drogie dziecko.
Wielki hinduski poeta, powiedzia∏ interesujàce zdanie: „Najwi´kszym dowodem na to, ˚e Bóg jeszcze nie rozczarowa∏
si´ ani nami, ani tym Êwiatem jest przyjÊcie na Êwiat nowego cz∏owieka, nowe narodziny”. A ja bym Bracia i Siostry rozszerzy∏ to zdanie, powiedzia∏bym w ten
sposób: „Najwi´kszym dowodem na to,
˚e Bóg nie rozczarowa∏ si´ nami, choç jesteÊmy s∏abi i grzeszni jest fakt, ˚e On na
Êwiat posy∏a Swojà Matk´”. Bóg w tym
czasie przemawia do nas przez naszà Matk´. Przemawia jasno i otwarcie. Niestrudzenie, posy∏ajàc Swojà Matk´. Niestrudzenie, oczekuje na odpowied˝ na Jego
wezwanie.
Pewien cz∏owiek w swoich m´czarniach i w wielkim bólu modli∏ si´ przed figurà Matki Bo˚ej. A jego usta nieustannie, powtarza∏y tylko jednà modlitw´ –
„Maryjo, poka˚, ˚e jesteÊ Matkà”. I na
koƒcu otrzyma∏ odpowied˝ – „Poka˚, ˚e
jesteÊ synem”, poka˚, ˚e jesteÊ córkà. Tyle razy w historii ludzkoÊci, Maryja pokaza∏a, ˚e jest Matkà. Pokaza∏a to, kiedy
broni∏a Cz´stochowy. Pokaza∏a, kiedy objawi∏a si´ w Lourdes, pokaza∏a wtedy,
kiedy w Fatimie wezwa∏a ludzi do nawrócenia i zmiany swojego ˚ycia. I w naszych
czasach Maryja równie˚ pokazuje, ˚e jest
Matkà. I w naszych czasach Maryja mówi
– „Drogie dzieci, jestem waszà Matkà”
i pokazuje to codziennie. Ale i wy poka˚cie, ˚e nale˚ycie do Mnie. W ka˚dej chwili swojego ˚ycia poka˚cie, ˚e nale˚ycie do
Mojego Syna. Poka˚cie, ˚e Jego S∏owo

was prowadzi. ˙e wype∏nia was Jego
obecnoÊç w Eucharystii.
Drodzy Bracia i Siostry, czy pokazaliÊmy naprawd´, ˚e nale˚ymy do Boga?
Czy mo˚esz w ciszy w g∏´bi siebie powiedzieç jestem Bo˚ym cz∏owiekiem, nale˚´
do Matki Bo˚ej? Je˚eli tego nie mo˚esz
zrobiç, to wiesz, ˚e coÊ nie jest w porzàdku w twoim ˚yciu. Wiesz wtedy, ˚e brakuje ci, czegoÊ istotnego, wiesz wtedy, ˚e
jesteÊ osobà chorà i ˚e potrzebujesz leczenia, i to nie chodzi o byle jaki lek, nie byle jakà terapi´! Potrzebujesz Bo˚ej terapii,
terapii wype∏nionej mi∏oÊcià, terapii, która
ci´ uzdrowi od bezsensu. Potrzebujesz terapii, która sprawi, ˚e b´dziesz szcz´Êliwy
i zadowolony ˚yjàc na tym Êwiecie. Dlatego potrzebujesz terapii modlitewnej, potrzebujesz terapii spowiedzi Êwi´tej, potrzebujesz terapii regularnego s∏uchania
Ewangelii, potrzebujesz Bo˚ej terapii. Je˚eli pozwolisz na to, aby Bóg zastosowa∏
na tobie Swojà terapi´, zobaczysz, ˚e twoja twarz staje si´ Êwie˚sza, ˚e twoje spojrzenie jest jasne, zobaczysz ˚e twoje serce
bije dla drugiego cz∏owieka, i ˚e jest ono
wype∏nione wolà Bo˚à i prawdziwà mi∏oÊcià. Bez mi∏oÊci nie mo˚na ˚yç. Bez Bo˚ej mi∏oÊci nie mo˚emy byç szcz´Êliwi
w naszym ˚yciu bez wzgl´du na to kim
jesteÊmy. Bez wzgl´du na to czy jesteÊmy
m∏odzi i zdrowi, czy jesteÊmy urodziwi
i odnosimy sukcesy, a mo˚e nawet jesteÊmy bogaci i s∏awni – bez Boga nie mamy ˚ycia, bo bez mi∏oÊci nie ma ˚ycia.
˙e tak jest naprawd´, Bracia i Siostry tyle ju˚ razy w historii KoÊcio∏a zosta∏o to
udowodnione.
Wierz´, ˚e ka˚dy z was doÊwiadczy∏
prze˚ycia Bo˚ej mi∏oÊci. Wiem, ˚e ka˚dy z was odczu∏ tyle razy w swoim ˚yciu
or´downictwo Matki Bo˚ej. A co mo˚e
uczyniç Matka Bo˚a, co mo˚e uczyniç
S∏owo Bo˚e, kiedy cz∏owiek ma serce
otwarte i szuka odpowiedzi u Boga? Na
to pytanie opowiem pewien przyk∏ad
z miejsca, gdzie mieszkam i pracuj´,
z miejsca, do którego przyje˚d˚a wielu
pielgrzymów szukajàc Bo˚ej mi∏oÊci,
z parafii Medziugorje, gdzie Matka Bo˚a
poleca nam drogie dzieci – ka˚demu
z nas mówi drogie dziecko – otwórzcie
swoje serca dla Mojego Syna.
Oto przyk∏ad. W czasie jednego programu radiowego, który prowadz´ w naszym radiu MIR – Medziugorje, zadzwoni∏ m∏ody cz∏owiek, który opowiedzia∏
o swoim prze˚yciu: mam 26 lat. I w czasie tych 26. lat prze˚y∏em wiele z∏ych
rzeczy. I mog´ powiedzieç, ˚e dotych-
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czas by∏o mi bardzo ci´˚ko w ˚yciu i by∏o to ˚ycie bardzo bolesne. Ale wierz´
w to, ˚e to, co bolesne ju˚ jest za mnà.
I kontynuuje wypowied˝ dalej – kiedy
mia∏em 13 lat zosta∏em bez nóg. Zrozumia∏em majàc 13 lat, ˚e nie b´d´ móg∏
ju˚ chodziç. Zrozumia∏em, ˚e b´d´ skazany na wózek inwalidzki i nie mog∏em
si´ z tym pogodziç. Mia∏em tak wielkie
pragnienie, aby ˚yç normalnie. Mia∏em
tak wielkie m∏odzieƒcze pragnienie, aby
chodziç o w∏asnych nogach, ale zrozumia∏em ˚e, tego si´ nie da zmieniç i spróbowa∏em si´ z tym pogodziç. Kiedy mia∏em 16 lat zosta∏em bez towarzystwa, bez
przyjació∏. Pomimo tego, ˚e by∏em na
wózku inwalidzkim wierzy∏em, ˚e mog´
byç cz´Êcià ich towarzystwa. Wierzy∏em, ˚e sà moimi przyjació∏mi. Wierzy∏em, ˚e mo˚emy si´ razem przyja˝niç, ˚e
mo˚emy razem wychodziç. Potem zrozumia∏em, ˚e ich Êwiat nie jest moim
Êwiatem. Zrozumia∏em, ˚e jestem dla
nich ci´˚arem, tylko dlatego, ˚e jestem
inwalidà. By∏o to dla mnie bardzo bolesne. Serce rozdziera∏o si´ z bólu, ale i to
musia∏em zaakceptowaç chocia˚ bardzo
mnie to bola∏o. Majàc 16 lat musia∏em
si´ pogodziç, ˚e musz´ byç sam.
Kiedy mia∏em lat 18, musia∏em si´ wyrzec je˚d˚enia samochodem. Âni∏em
o tym, ˚e je˚d˚´ samochodem, ciàgle sobie powtarza∏em – jestem inwalidà, straci∏em nogi i towarzystwo, ale chcia∏bym
w tym aucie znale˝ç moje zadowolenie,
moje szcz´Êcie. Chcia∏bym nim poje˝dziç i w ten sposób w∏àczyç si´ ponownie
w towarzystwo. I nast´pne bolesne zaskoczenie: zrozumia∏em, ˚e tego te˚ nie
mog´ robiç. Wtedy naprawd´ za∏ama∏em
si´ w ˚yciu. Wszystkie moje ∏odzie, które
trzyma∏y mnie przy nim uton´∏y i zapanowa∏a rozpacz, brak sensu i nadziei. Nie
mia∏em ju˚ ch´ci do ˚ycia, nie wiedzia∏em co mog´ z nim zrobiç, nie kontaktowa∏em si´ ju˚ w ogóle z lud˝mi, nie by∏o
nikogo, kto by∏by mi drogi, nie mia∏em
ani ch´ci, ani mi∏oÊci.
Chcia∏em jeszcze tylko jednej rzeczy
– chcia∏em pojechaç do Medziugorja.
S∏ysza∏em o Medziugorju, coÊ na ten temat przeczyta∏em, ale musz´ przyznaç,
kiedy ludzie mówili o mi∏oÊci, o wierze,
o Bogu by∏o to dla mnie bardzo ci´˚kie.
Bo nie rozumia∏em dlaczego mam byç
w∏aÊnie takim inwalidà, choç mam dopiero 18 lat. Mia∏em szcz´Êcie mog∏em
pojechaç do Medziugorja. Przyjecha∏em
z rodzinà i poszliÊmy do koÊcio∏a na wieczorny program modlitewny. Zacz´li-

Êmy modliç si´ na ró˚aƒcu. Musz´ przyznaç, ˚e nie mia∏em jakiejÊ szczególnej
koncentracji, bo w mojej g∏owie ko∏ata∏o
tylko jedno pytanie. To pytanie zabra∏em
z domu, i czeka∏em tylko na odpowied˝
na to jedno pytanie. A pytanie to brzmia∏o: Bo˚e dlaczego nie jestem kochany?
Bo˚e dlaczego nie umiem kochaç? Dlaczego to wszystko musia∏o si´ w∏aÊnie
mnie przydarzyç? Jak powiedzia∏em
próbowa∏em si´ modliç na ró˚aƒcu, ale
sz∏o mi to dosyç trudno. W pewnej chwili wszyscy umilkli, a kap∏an, który prowadzi∏ ró˚aniec powiedzia∏ – a teraz,
w tej chwili ciszy przedstawcie swoje potrzeby Matce Bo˚ej, ofiarujcie Jej swoje
plany ˚yciowe i swoje pragnienia. Powiedzcie to wszystko, co was boli. Powierzcie Jej w∏asne krzy˚e.
Ponownie powtórzy∏em swoje pytanie. Z bólem powiedzia∏em – Matko Bo˚a dlaczego ja nie jestem kochany? Dlaczego ja nie mog´ i nie umiem kochaç?
I po kilku sekundach – mówi ten ch∏opak
– odczu∏em wielkie ciep∏o. Ca∏e moje
cia∏o rozpala∏o si´ od goràca. I bardzo
wyra˝nie us∏ysza∏em g∏os Matki Bo˚ej,
który mówi∏ do mnie – „Có˚ znaczy mi∏oÊç ca∏ego Êwiata, kiedy przecie˚ Ja ciebie kocham”. I ponownie us∏ysza∏em –
„Po co ci mi∏oÊç ca∏ego Êwiata, je˚eli ja
niezmiernie i w pe∏ni ciebie kocham”.
Od tego momentu ˚ycie moje si´ zmieni∏o. Wróci∏em do domu, by∏em inwalidà
i nadal nim jestem, by∏em inwalidà ducha, ale teraz ju˚ nie, teraz jestem inwalidà w sensie cielesnym. Moja dusza jest
zupe∏nie zdrowa. Ju˚ od 6. lat jestem
szcz´Êliwym cz∏owiekiem. Od 6. lat jestem kochanym cz∏owiekiem. I od 6. lat
umiem kochaç. I mówi∏ dalej – prosz´
ksi´dza, niech ksiàdz mnie dobrze zrozumie, ja nie jestem ju˚ chorym cz∏owiekiem, nie jestem inwalidà, jestem cz∏owiekiem zdrowym, bo Bóg mnie uleczy∏,
bo mnie wype∏ni∏ swojà mi∏oÊcià, bo nauczy∏ mnie kochaç.
Drodzy Bracia i Siostry, to jest w∏aÊnie to, co Bóg poleca ka˚demu z nas.
Nie jesteÊ stworzony po to, by byç inwalidà, szczególnie inwalidà duchowym, jesteÊ stworzony po to, aby byç dzieckiem
Bo˚ym. Stworzony jesteÊ z mi∏oÊci, bo
Bóg ci´ stworzy∏ z mi∏oÊci. On dalej
chce ci´ wype∏niç swojà mi∏oÊcià. JesteÊ
stworzony by kochaç. Nie jesteÊ stworzony dla grzechu. Wiesz, ˚e nie jesteÊ stworzony dla nienawiÊci i k∏amstwa. Nie jesteÊ stworzony w swoim ˚yciu chrzeÊcijaƒskim ani dla po∏owicznoÊci, ani dla

k∏amstwa. Bóg nie daje ci niewiele, nie
daje ci okruchów ze swojego skarbu, daje ci wszystko. Daje ci swoje ˚ycie. Dla
ciebie i dla mnie idzie na krzy˚. Daje nam
swojà Matk´, aby by∏a naszà Matkà. Ale
te˚ wymaga od nas wszystkiego, wymaga naszej odpowiedzi, wymaga abyÊmy
tak jak Maryja powtórzyli Jej S∏owa, kiedy odpowiedzia∏a Anio∏owi – Oto jestem,
jestem s∏u˚ebnicà Bo˚à, chc´ nià byç. Oto
jestem, taka jaka jestem, chc´ s∏u˚yç Bogu. Dlatego i ty powtórz te same s∏owa –
Oto jestem Bo˚e, taki jaki jestem i s∏aby,
i grzeszny, i czasami jakiÊ taki nie do
koƒca w swoim ˚yciu, ale naprawd´ jestem i chc´ s∏u˚yç, chc´ byç do Twojej
dyspozycji, chc´ aby Twoje S∏owo prowadzi∏o mnie w przysz∏oÊci. Panie Bo˚e,
chc´ aby Twoje S∏owo prowadzi∏o mnie
i zmieni∏o moje ˚ycie i chc´ abyÊ Ty
mnie zmieni∏. Chcia∏bym Bo˚e, aby modlitwa zmienia∏a mnie codziennie.
Chcia∏bym, aby Twoje S∏owo odbi∏o si´
echem g∏´boko w moim sercu i mojej duszy. Chc´ Bo˚e, aby Twoje Mi∏osierdzie
mnie przemieni∏o. Chcia∏bym, aby leczy∏o ka˚dà ran´ i ka˚dy ból w mojej duszy.
Pragn´ Bo˚e, aby Twoja obecnoÊç w czasie Mszy Êw. wype∏nia∏a mnie.
Je˚eli jesteÊmy gotowi Bracia i Siostry tak powiedzieç, to nie bójmy si´
o naszà przysz∏oÊç. Nie ma strachu bo b´dziemy szcz´Êliwi i zadowoleni. Nie boimy si´ wtedy o nasze rodziny, o naszà
ojczyzn´, o sens Êwiata. ChrzeÊcijanie nie
mogà byç katastrofistami tego Êwiata, bo
Bóg wzywa nas, abyÊmy byli Êwiat∏oÊcià
tego Êwiata, przynajmniej ma∏ym Êwiat∏em. Swoim przyk∏adem byç Êwiat∏oÊcià
Bo˚ej mi∏oÊci dla w∏asnej rodziny. Wi´c
k∏adàc si´ spaç, co wieczór miej w g∏owie
t´ myÊl, i ka˚dy nowy dzieƒ rozpocznij
te˚ od tej samej myÊli – Bo˚e stworzy∏eÊ
mnie, Ty chcesz mnie i Ty mnie wzywasz, dajesz mi wszystko, a ja pragn´ Ci
odpowiedzieç. Dlatego jeszcze raz pos∏uchajmy Bo˚ych s∏ów, s∏ów, które kieruje
do nas przez Królowà Pokoju, która nas
wzywa – nawracajcie si´, módlcie si´
i poÊçcie, budujcie i g∏oÊcie pokój w swoim sercu, budujcie ten pokój w swoich rodzinach, wspólnotach parafialnych a wtedy otrzymacie wiele b∏ogos∏awieƒstwa
Bo˚ego. I jeszcze jedno: przes∏anie dzisiejszej Ewangelii. S∏yszeliÊmy, co mówi
g∏os Bo˚y – Oto jest Syn Mój Umi∏owany Jego s∏uchajcie. Ju˚ 22 lata Matka
Bo˚a powtarza w∏aÊnie te s∏owa w Medziugorju – Oto jest Syn Mój Umi∏owany
Jego s∏uchajcie, niech On b´dzie Alfà
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i Omegà waszego ˚ycia. Niech pob∏ogos∏awi wszystko co tworzycie. I wtedy b´dziecie i pozostaniecie dzieçmi Bo˚ymi.
Niech drodzy Bracia i Siostry, Pan Jezus
wype∏ni was swoim b∏ogos∏awieƒstwem.
A Matka Niebieska, Królowa Pokoju
niech towarzyszy wam swoim or´downictwem. Amen.

ECHO – archiwum
MEDZIUGORJE 9 (cd)
Oprócz ogólnych or´dzi, które przynosi ka˚dy dzieƒ, sà jednak jeszcze or´dzia
czwartkowe, które Maryja daje ju˚ od roku. Krótkie wezwania, konkretne rady,
jak wychowywaç i kierowaç wspólnotà.
W styczniu ostrzega∏a: „Uwa˚ajcie, gdy˚
szatan chce zniweczyç Bo˚e plany”. Prosi∏a o modlitw´ za wszystkich, którzy sà
kuszeni i którzy sà za to odpowiedzialni.
W ostatnim or´dziu na temat szatana
(z 7 lutego) mówi∏a: „Módlcie si´, by
ka˚dy czyn szatana zakoƒczy∏ si´ chwa∏à Bo˚à.” RadowaliÊmy si´, bo wprawdzie sprawi∏ on wiele zam´tu (sprzeciwy,
oszczerstwa), ale ostatecznie przegra.
„Nie trzeba l´kaç si´ szatana, poniewa˚
poprzez ˚arliwà modlitw´ i pokornà mi∏oÊç mo˚ecie go ca∏kowicie rozbroiç”.
Zwyci´˚a si´ nie agresjà i krytykà, ale
„pokornà mi∏oÊcià i ˚arliwà modlitwà”!
„Drogie dzieci! Z dnia na dzieƒ wzywa∏am was do odnowy i modlitwy w parafii, lecz nie przyjmujecie tego. Dzisiaj
wzywam was po raz ostatni. Obecnie jest
Wielki Post i wy jako parafia w Wielkim
PoÊcie mo˚ecie rozpaliç mi∏oÊç wobec
moich or´dzi. Je˚eli tego nie uczynicie,
nie zechc´ ich wam przekazywaç. Bóg
zezwala mi na to!”. Co si´ sta∏o? – zapytywaliÊmy siebie w zdumieniu, – ˚e zas∏u˚yliÊmy sobie na podobnà gro˝b´?
Wiadome przeciwnoÊci odebra∏y wielu
osobom pokój i odsun´∏y modlitw´ na
drugi plan. Czy Matka Bo˚a nie powtarza∏a, ˚e Ona sama przezwyci´˚y opór ze
strony ludzi? Z pewnoÊcià by∏a to gro˝ba
matczyna, majàca wstrzàsnàç dzieçmi,
a przy tym nie bezwarunkowa.
I rzeczywiÊcie, w nast´pny czwartek
(28 lutego) przysz∏o goràco wyczekiwane or´dzie: „Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, byÊcie w tym tygodniu ˚yli
s∏owami: JA KOCHAM BOGA. Drogie
dzieci, mi∏oÊcià osiàgni´cie wszystko,
nawet i to, o czym myÊlicie, ˚e jest nie-

mo˚liwe. Bóg oczekuje od tej parafii,
by ca∏kowicie do Niego nale˚a∏a. Ja te˚
tego pragn´. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”. Tak wi´c
˚adnych polemik: ja si´ tym zajm´ –
chcia∏a nam powiedzieç. Ile˚ razy powtarza∏a: „Zawierzcie mi!” Teraz jednak wprowad˝cie w czyn najwy˚sze
przykazanie: Kochajcie Boga, wybierajcie zawsze to, co si´ Jemu podoba.
A zostacie uniesieni ku Niemu na skrzyd∏ach or∏a. „Prawdziwi s∏udzy Bo˚y nie
przedk∏adajà nic nad Boga, bo wiedzà,
˚e wszystko inne otrzymajà od Niego,
rozdawcy wszelkiego dobra, wed∏ug
obietnicy Boga prawdziwego: temu, kto
stara si´ naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwoÊç, wszystko to
b´dzie dodane” (Mt 6, 33).
Or´dzie z czwartku, 7 marca, znowu
dotyczy rodziny: „Drogie dzieci! Dzisiaj
wzywam was do odnowy modlitwy
w waszych rodzinach. Drogie dzieci, nak∏oƒcie najm∏odszych do modlitwy
i niechaj dzieci chodzà na Msz´ Êw.”.
Z pewnoÊcià mo˚e to uczyniç ten, kto
doÊwiadczy∏, czym jest prawdziwa modlitwa. Zaanga˚ujmy si´ wszyscy w to
matczyne wezwanie.
O. Slavko Barbariç tymczasem wcià˚
jest w Medziugorju. Nie ustajà naciski na
o. prowincja∏a franciszkanów, aby nie
ust´powa∏ przed biskupem, który, po powrocie z Ziemi Âwi´tej, mocniej ni˚ kiedykolwiek wypowiada si´ przeciwko objawieniom. Lepiej jednak pozostawiç
wszystko w r´kach Maryi. OczywiÊcie,
wyjazd o. Slavko pozbawi∏by zagranicznych pielgrzymów kontaktu z jedynym
pozosta∏ym Êwiadkiem. Jest tutaj od 11
kwietnia 1982 r. On jednak poddaje si´
Bo˚ej woli i kiedy mówi∏em mu przez telefon: „Modlimy si´, by ojciec pozosta∏”,
odpar∏ zdecydowanie: „Módlcie si´, aby
sta∏a si´ Bo˚a wola”. Kto jednak potrafi
powstrzymaç Medziugorje, jeÊli jest ono
dzie∏em Boga? Opór ze strony ludzi mo˚e je jedynie umocniç. W ciàgu trzech lat
Medziugorje odwiedzi∏y ju˚ cztery miliony pielgrzymów, z czego ponad po∏owa W∏ochów. Tego roku b´dzie ich zaÊ
dwa razy tyle, o ile utrzyma si´ to tempo.
Oto zaÊ cenne Êwiadectwo o. Michaela
O’Carroll, jednego z najwi´kszych ˚yjàcych mariologów, autora wielkiej Encyklopedii maryjnej, wybitnego autorytetu
kongresów mi´dzynarodowych, autora
miarodajnych prac o ostatnich objawieniach w Belgii, Francji i Irlandii. Pisze
on do biskupa Mostaru: „jako Êwiadek

ruchu coraz bardziej uwidaczniajàcego
si´ w KoÊciele. Nie jestem m∏odym zapaleƒcem, mam 73 lata... Po przeanalizowaniu wypadków w Medziugorju, za poÊrednictwem ksià˚ek i na miejscu, jestem
w pe∏ni przekonany o prawdziwoÊci tamtejszych objawieƒ. Wydarzenie to uwa˚am za jedno z najwa˚niejszych w dziejach wspó∏czesnego KoÊcio∏a oraz za cudowny i niepodwa˚alny znak mocy NajÊwi´tszej Maryi Panny, Królowej Pokoju; opatrznoÊciowy znak mi∏osierdzia
w chwili, kiedy ludzkoÊç zdaje si´ zdà˚aç wprost ku przepaÊci. Wasza Ekscelencja niewàtpliwie odgrywa wa˚nà rol´
w tych wydarzeniach: mo˚e przyjàç t´
rol´ i zapewniç sobie wdzi´cznoÊç
wszystkich, którzy zwracajà si´ do NajÊwi´tszej Maryi Panny jako do swojej
obroƒczyni, jak zawsze mia∏o to miejsce
w prze∏omowych okresach.
Czas ucieka. Wiem, ˚e w wielu krajach rozkwita kult Naszej Pani z Medziugorja, a dusze wierne KoÊcio∏owi
oraz NajÊwi´tszej Panience oczekujà od
Niej przychylnej odpowiedzi na swe
modlitwy. Medziugorje jest dzisiaj zjawiskiem na skal´ Êwiatowà. Nie sàdz´,
aby mo˚na by∏o powstrzymaç dalsze jego rozszerzanie. Osàd Waszej Ekscelencji spotka si´ nieuchronnie z odd˝wi´kiem na ca∏ym Êwiecie... Ile˚ modlitw
wznosi si´ ku niebu za cz∏owieka, który
d˝wiga tak wielkà odpowiedzialnoÊç!...
Poza Lourdes i Polskà nigdzie indziej
nie widzia∏em ludzi modlàcych si´ z takà ˚arliwoÊcià. Wszyscy b´dà wdzi´czni
Waszej Ekscelencji za Jego wypowiedzenie si´ o prawdziwoÊci objawieƒ.
By∏aby to wspania∏a rzecz dla KoÊcio∏a
w Chorwacji, pocieszajàca nowina dla
Ojca Âwi´tego...”
23 marca ma zebraç si´ Komisja z Mostaru, by udzieliç ostatecznej odpowiedzi. W przypadku jej negatywnego orzeczenia obowiàzek wypowiedzenia si´ na
ten temat spadnie na powo∏anà ju˚ komisj´ mi´dzynarodowà, co jednak z pewnoÊcià nie nastàpi zbyt szybko. Tymczasem
Maryja realizuje w g∏´bi serc Swój plan
mi∏oÊci: dlatego nie wàtpmy. Wiemy, jak
Jej pomóc. Dzi´kujmy Jej tak˚e za t´
„Jej” broszur´, która równie˚ dzi´ki fotokopiarkom dociera do ponad tysiàca
osób. Do∏àczam wywiad z o. Tomis∏avem, pierwszym powiernikiem tajemnicy Medziugorja. Rozwa˚ajcie go po wielekroç. Gdyby ktoÊ chcia∏, mam jeszcze
egzemplarze „W szkole Maryi” oraz zaleg∏e numery.
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ECHO Echa
Co uczyniliÊcie
„By∏em w wi´zieniu, a odwiedziliÊcie
mnie” – jak wymownie brzmià te s∏owa
Jezusa (por. Mt 25, 31-40), który nieustannie bierze na siebie ka˚de cierpienie,
samotnoÊç, k∏opoty i dzieli ich ci´˚ar, niosàc pocieszenie i ulg´.
Chrystus zbli˚a si´ do tych, co znale˝li si´ w sytuacji, której sami nie wybrali: by∏em cudzoziemcem, by∏em g∏odny,
by∏em nagi, chory, w wi´zieniu... ciàgnie
si´ lista z Ewangelii; smutny spis miejsc,
w których Jezus czeka, byÊmy go odwiedzili, spis dusz tych, którzy w jakiÊ sposób
zmuszeni sà to wszystko znosiç.
Kiedy jednak Mi∏oÊç zanurza si´ w rany
ludzkiego bólu, przemienia go, odkupuje
i czyni ˝ród∏em Êwiat∏a dla tego Êwiata
spowitego przez mroki egoizmu. Pozornie
krzywdzàce sytuacje stajà si´ wtedy Êwiadectwem zbawienia.
Publikujemy pozdrowienia od grupy
czytelników, wi´˝niów osadzonych
w wi´zieniu w Benewencie (W∏ochy),
oddajemy im g∏os, by dowiedzieç si´, jak
mi∏oÊç Boga i Maryi przysz∏a do nich tak˚e za poÊrednictwem naszej gazety.
„Droga Redakcjo!
W imieniu wszystkich pragn´ podzi´kowaç za odpowied˝ na nasz list i za wizerunki Niepokalanej, które nam przys∏aliÊcie. Rozda∏em je w ka˚dej celi i wszyscy ucieszyli si´ z or´dzia, które podnosi
nas na duchu, a przede wszystkim daje
nam tyle nadziei.
Cieszy mnie wasza trudna praca, którà
wykonujecie z wielkà wytrwa∏oÊcià.
Z waszà gazetà zetknà∏em si´ zupe∏nie
przez przypadek. Pewnej niedzieli, kiedy
sprzàtajàc zakrysti´ porzàdkowa∏em ró˚ne pisma, wypad∏o z nich Echo. CoÊ kaza∏o mi je przeczytaç. Z∏o˚y∏em je, poniewa˚ stra˚nik wzywa∏ mnie z powrotem do celi, a po przeczytaniu da∏em je
moim braciom, których równie˚ bardzo
zainteresowa∏o. Dlatego w∏aÊnie postanowi∏em do was napisaç.
Pisz´ te s∏owa do wszystkich czytelników, pisz´ je patrzàc na Królowà Pokoju,
niemal widzàc was odbitych w Jej matczynym spojrzeniu. Wyobra˚am sobie rodziny z twarzami wielu ma∏˚onków, wielu dzieci. Wyobra˚am sobie kap∏anów Pana i osoby zakonne. Wyobra˚am sobie
doros∏ych i m∏odzie˚. Jak dobrze jest

myÊleç, ˚e obraz Maryi ∏àczy tylu ludzi
na Êwiecie. Mo˚emy byç bardzo daleko
jeden od drugiego, ale poprzez modlitw´,
sercem, wszyscy jesteÊmy u Jej stóp.
W swych or´dziach Maryja wcià˚ wzywa
nas, byÊmy Jej s∏uchali. Potrzebna jest
jednak wiara, ten kwiat, który ˚yje w sercach, a któremu nale˚y stale dostarczaç
pokarmu. Wiara jest równie˚ ˝ród∏em dobroci, którà trzeba piel´gnowaç, aby mog∏a zapuÊciç korzenie. Uwa˚am, ˚e mam
wielkie szcz´Êcie, bo otrzyma∏em powo∏anie, dzi´ki któremu mog´ jà w pe∏ni doceniç i zrozumieç.
Matka Bo˚a jest blisko nas poprzez
naszych braci, w okazywanych nam
przez nich oznakach uczucia: mówi do
nas, uÊmiecha si´. JeÊli jestem sam, oznacza to, ˚e mog´ ofiarowaç mojà samotnoÊç Panu, który wykorzysta jà dla dobra
najbardziej cierpiàcych. Pan prosi mnie
o cierpliwoÊç, mo˚e po to, by ocaliç wiele
dusz, które nie wierzà. Niech Bóg b´dzie
b∏ogos∏awiony! ˙yç – to mieç zawsze nadziej´, nawet wbrew wszelkiej nadziei,
pozostawiaç za sobà w∏asne utrapienia
i nie patrzeç na utrapienia innych; wierzyç, ˚e Bóg istnieje i ˚e jest Bogiem mi∏oÊci. Mi∏oÊç wyzwala cz∏owieka od
wszystkiego, co czyni go niewolnikiem,
tylko mi∏oÊç sprawia, ˚e wszystko oddycha, roÊnie i rozkwita. Tylko wtedy nasze
˚ycie staje si´ szcz´Êliwe tak˚e w cierpieniu, poniewa˚ na w∏asnym ciele doÊwiadczamy cudownoÊci ˚ycia i Êmierci. OczywiÊcie, musimy wyzwoliç si´ od wielu
zb´dnych rzeczy. Istniejà jednak metody
praktyczne, istniejà drogi i jasne wskazówki, w „ma∏ej celi” naszej duszy istnieje Maryja, która nas wzywa. Jej g∏os jest
jednak cichy i ledwo s∏yszalny.
W moim ˚yciu pozna∏em wiele niebezpieczeƒstw, nie raz i nie dwa grozi∏a
mi Êmierç. Na osobach moich bliskich,
tych, których kocham – a zatem i na sobie
samym – doÊwiadczy∏em pod∏oÊci cz∏owieka, jego przewrotnoÊci, okrucieƒstwa,
niegodziwoÊci. Wyszed∏em z tego z niewzruszonym przekonaniem, ˚e w ˚yciu
liczy si´ tylko mi∏oÊç.
Czuj´ tylko smutek z jednego powodu:
˚e nie sta∏em si´ Êwi´ty; wierz´ jednak
mocno, ˚e dzi´ki mi∏oÊci Jezusa mi∏osiernego wszystko jest mo˚liwe, wszyscy jesteÊmy powo∏ani do Êwi´toÊci.
Pozdrawiam was s∏owem pisanym
i sercem. Zachowajcie wszyscy pogod´
ducha. Nie zagubcie drogi wiary, nadziei,
rozmawiajcie sami ze sobà i z drugimi;
dodawajcie si∏ i energii s∏abszym. Sami

staniecie si´ wtedy silniejsi. Niech Maryja rozjaÊni swym uÊmiechem domy was
wszystkich. Prosz´ Pana, by wszystkim
wam b∏ogos∏awi∏: pokój i radoÊç dla
wszystkich”.
Ciro Antonio Bozzetti

Od Redakcji
25 maja 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.
Numer automatu, pod którym mo˚na
us∏yszeç ostatnie or´dzie: 022/6789114
Rekolekcje dla wszystkich ch´tnych w intencji dzieci i m∏odzie˚y, nauczycieli i rodziców, i o Szko∏y Królowej Pokoju – 0913.06.04 w Pijarskim Gimnazjum Królowej
Pokoju w ∑owiczu, ul. Pijarska 2, tel/fax
046/8376610, 0692 673 735.
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 – 29.0606.07.04
Pielgrzymka do Medziugorja – 05-13.07.04.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko – 15-24.09.04
IX Mi´dzynarodowe Rek. dla Kap∏anów
05-10.07.04r. Tematem: To˚samoÊç kap∏ana.
Wyk∏adowca: prof. dr Tomislav Ivançiç.
UWAGA! W zwiàzku z kolejnymi zmianami w bankowoÊci w Polsce od 1 lipca
2004r. 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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