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Or´dzie z 25 maja 2004r.
„DziÊ równie˚ zach´cam was do
poÊwi´cenia si´ mojemu Sercu i Sercu mojego Syna Jezusa. Tylko w ten
sposób b´dziecie ka˚dego dnia coraz
bardziej moimi i coraz bardziej
wzajemnie b´dziecie zach´caç si´ do
Êwi´toÊci. W waszych sercach zakróluje radoÊç i b´dziecie nosicielami
pokoju i mi∏oÊci. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

W Sercu Maryi,
w Sercu Jezusa
Ta zach´ta Maryi nie jest czymÊ nowym, wystarczy zobaczyç, na przyk∏ad,
or´dzie z 25 pa˝dziernika ubieg∏ego roku, a jednak czyni ˚ycie nowym. Nie ods∏ania przysz∏oÊci, a jednak o niej decyduje. Nie wyk∏ada zawi∏ych doktryn,
a jednak zawiera w sobie ca∏à MàdroÊç.
DziÊ równie˚ zach´cam was do poÊwi´cenia si´ mojemu Sercu i Sercu
mojego Syna Jezusa. PoÊwi´ciç si´, to
znaczy oddaç si´ bez reszty. PoÊwi´ciç
si´ Niepokalanemu Sercu Maryi i Sercu
Jezusa to znaczy zadomowiç si´ w Ich
Sercach, prze˚ywaç ˚ycie z wn´trza Ich
Serc. To znaczy kochaç Ich Mi∏oÊcià,
modliç si´ Ich Modlitwà, mówiç Ich
S∏owami, myÊleç Ich MyÊlami.
Serce to dusza, cia∏o i umys∏ zarazem. Zatem, przebywaç w Ich Sercu, to
znaczy ˚yç Nimi. Jak to jest mo˚liwe?
Maryja równie˚ postawi∏a sobie podobne
pytanie (∑k 1, 34) a odpowied˝, jakà uzyska∏a od Anio∏a jest odpowiedzià tak˚e
i dla nas; Duch Âwi´ty zstàpi na nas
i uczyni mo˚liwym to, co po ludzku jest
niemo˚liwe. Zbli˚a si´ dzieƒ Pi´çdziesiàtnicy, proÊmy zatem o ten dar Ducha
Âwi´tego; proÊmy z wiarà, nadziejà i mi∏oÊcià, proÊmy z mocà. W gruncie rzeczy
takie jest Jego zadanie. Duch rodzi ˚ycie,
w Mi∏oÊci realizuje Wol´ Ojca. On, który
przyniós∏ Boga do wn´trza istoty ludzkiej, Maryi, zaniesie i nas do Serca Maryi
i do Serca Jezusa, pobudzajàc w ten sposób nowe ˚ycie, czyli nasze ˚ycie w Bogu
i jednoczeÊnie ˙ycie Boga w nas.

Pokój, pokój, pokój!
Pojednajcie si´ mi´dzy sobà
˙ycie nie b´dzie ju˚ monotonnym nast´powaniem po sobie dni i pór roku, lecz
egzystencjà wolnà od l´ku przed nieuchronnoÊcià czasu; nie b´dàcà ju˚ w niewoli przemijalnoÊci, lecz wolnà w Bogu,
nie uwarunkowanà prawami fizyki, lecz
zachwyconà Jego Mi∏oÊcià. W ten sposób
otwiera si´ przed ludzkoÊcià owa cywilizacja Mi∏oÊci, do której wzywa nas nasz
wielki Papie˚. Nie chodzi tu o jakàÊ
opcj´, poniewa˚ coraz bardziej jasnym
staje si´, ˚e bez niej Êwiat stoczy si´ ku
samozag∏adzie. PoÊwi´cenie si´ Maryi
i Jezusowi nie jest jakimÊ jednorazowym
gestem, aktem spe∏nianym raz na zawsze;
poniewa˚ jest to ˚ycie w Jezusie i Maryi
powinno rozwijaç si´, wzrastaç, dzieƒ po
dniu. Tylko w ten sposób b´dziecie ka˚dego dnia coraz bardziej moimi i coraz
bardziej wzajemnie b´dziecie zach´caç
si´ do Êwi´toÊci.
Tak, owocem poÊwi´cenia si´ Maryi
i Jezusowi, prze˚ywanego dzieƒ po dniu,
jest Êwi´toÊç, to znaczy ca∏kowita przyna-
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le˚noÊç do Boga i przebywanie w Bogu.
Tu nie ma miejsca na ucisk czy zazdroÊç,
tylko wzajemnie b´dziemy si´ do tego zach´caç. Âwi´toÊç mojego brata b´dzie mi
le˚eç na sercu jak moja w∏asna Êwi´toÊç.
W waszych sercach zakróluje radoÊç
i b´dziecie nosicielami pokoju i mi∏oÊci.
Pokój, mi∏oÊç, radoÊç wyra˚ajà ˚ycie
w Bogu i sà jednoznaczne. Zdaje si´, ˚e
Êwiat równie˚ daje nam takie dary, ale
chodzi tu o parodi´ darów b´dàcych skutkiem Êwi´toÊci. W Bogu pokój, mi∏oÊç
i radoÊç nie sà jakimiÊ aspektami ˚ycia,
lecz sà samym ˙yciem, Jezusem. Wytrwajcie we Mnie, a Ja b´d´ trwa∏ w was
(J 15,4). Pokój zostawiam wam, pokój mój
daj´ wam (J 14, 27). To wam powiedzia∏em, aby radoÊç moja w was by∏a i aby radoÊç wasza by∏a pe∏na (J 15, 11-12).
Âwi´toÊç nie jest naÊladowaniem Pana Jezusa, w którejÊ z Jego cnót; jest przyj´ciem Go bez ˚adnych zastrze˚eƒ; nawet
ÊwiadomoÊç grzechu nie mo˚e stanowiç
przeszkody dla Jego przyj´cia. Odarci ze
wszystkiego, z naszych grzechów i cnót,
z naszych wàtpliwoÊci i l´ków, z naszych
ziemskich pewników i z zabezpieczeƒ
opartych na màdroÊci tego Êwiata, znajdziemy w sobie miejsce dla Ducha Âwi´tego i b´dziemy radosnymi. Pokój wam
i radoÊç w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Matko nasza,
w Twoje r´ce, do Twego Serca i do Serca Twego Syna Jezusa pragn´ w∏o˚yç
nasze serca, aby zosta∏y oczyszczone,
uzdrowione, aby mog∏y uzyskaç przebaczenie. Módl si´ i wstawiaj si´ za nami,
Matko nasza, aby ka˚dy z nas móg∏ dowiedzieç si´ i doÊwiadczyç jak wielkà
mi∏oÊcià nas kochasz. Przede wszystkim
spraw, Maryjo, aby nasze serca by∏y
wdzi´czne za wszystko, co jest dobre
w naszym ˚yciu. Pomó˚ nam, Maryjo,
aby nasze serca mog∏y rozpoznaç dobroç
i mi∏osierdzie naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej
Pokoju, niech was wszystkich, wasze
grupy modlitewne, wasze rodziny, b∏ogos∏awi i strze˚e Bóg Wszechmogàcy:
Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty. Amen
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Ca∏à Rodzin´ Ludzkà
Ponowienie Aktu Zawierzenia
Obchody ku czci Niepokalanego pocz´cia NMP w Rzymie sà tradycyjnie
zwiàzane z wizytà papie˚a na Placu Hiszpaƒskim. Od 1856 roku stoi tam kolumna
z figurà Niepokalanej, poÊwi´cona przez
Papie˚a Piusa IX w 1957 roku. W dniu
8 grudnia papie˚e b∏ogos∏awià kwiaty
i sk∏adajà je u stóp kolumny. Jest te˚
w zwyczaju, ˚e stra˚ak zawiesza papieski
wieniec na r´ce Niepokalanej.
W roku 1981 Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏
II swojà obecnoÊç na Placu Hiszpaƒskim traktowa∏ jako dalszy ciàg donios∏ych uroczystoÊci z 7 czerwca. Powiedzia∏ o tym w homilii wyg∏oszonej podczas
Mszy Êw. w Bazylice Matki Bo˚ej Wi´kszej, gdzie przyby∏ wprost z Placu. Nawiàzujàc do obchodów Pi´çdziesiàtnicy,
w których uczestniczyli „biskupi ca∏ego
okr´gu ziemi”, Papie˚ zaznaczy∏: „Nie by∏o mi dane osobiÊcie uczestniczyç w tej historycznej uroczystoÊci. Pracowa∏em jednak z ca∏ego serca nad jej przygotowaniem, zdajàc sobie spraw´, ˚e winna si´
w niej wyraziç nie tylko wiara dwóch tysiàcleci, ale tak˚e ten szczególny dialog mi∏oÊci i zawierzenia, jaki KoÊció∏ naszej
epoki prowadzi z Duchem Âwi´tym poprzez Serce Bogurodzicy. W dniu Pi´çdziesiàtnicy podczas uroczystoÊci w tutejszej
Bazylice wobec biskupów z ca∏ego Êwiata
zosta∏ wypowiedziany akt zawierzenia Niepokalanej Matce Boga. Ten akt zawierzenia powtórzymy w dniu dzisiejszym”.
Tak wi´c wypowiedzia∏ go w kaplicy
rodziny Borghese przed obrazem Matki
Bo˚ej „Salus Populi Romani” – „Zbawienie Ludu Rzymskiego”.
Warto zaakcentowaç, ˚e w Êwi´to Niepokalanej Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II a˚
trzykrotnie powtórzy∏ pewien ma∏y fragment Aktu Zawierzenia. By∏o to w modlitwie przy kolumnie na Placu Hiszpaƒskim, w homilii a nast´pnie podczas, gdy
odnawia∏ pe∏ny Akt w kaplicy Bazyliki
Matki Bo˚ej Wi´kszej. JednoczeÊnie wynika z tego, ˚e chcia∏ zwróciç naszà uwag´ na treÊç zawartà w tym fragmencie.
Powróci∏ do niej raz jeszcze po Mszy
Êwi´tej przemawiajàc do t∏umu z balkonu bazyliki Matki Bo˚ej Wi´kszej. Powiedzia∏ dos∏ownie: „wszystkich was powierzy∏em Niepokalanemu Sercu Ma-

ryi, ca∏e Wieczne Miasto i ca∏y KoÊció∏,
a tak˚e wszystkie narody Êwiata”.
Widaç zale˚a∏o Janowi Paw∏owi II na
uÊwiadomieniu wiernym, ˚e nie jubileusz tylko, ale w∏aÊnie oddanie KoÊcio∏a
i wszystkich narodów Êwiata Niepokalanemu Sercu Maryi zawsze by∏o i jest
najwa˚niejsze!
Poni˚ej zamieszczamy w ca∏oÊci teksty
modlitwy odmówionej na placu Hiszpaƒskim i po˚egnalnej mowy z balkonu tej˚e
Bazyliki Matki Bo˚ej Wi´kszej.
Ogarnij mi∏oÊcià matki te ludy,
które najbardziej na to czekajà
Matko Niepokalana! W dzisiejszym
dniu uroczystym, stojàc wobec Twojej Postaci zwiàzanej z tradycjà miasta, w którym ma swà siedzib´ Stolica Piotrowa, pragniemy nade wszystko wypowiedzieç t´
mi∏oÊç i czeÊç, jakà otaczamy Twoje Niepokalane Pocz´cie: znak Bo˚ego adwentu
i ludzkiej nadziei. Czasy, w których ˚yjemy, szczególnie potrzebujà tego znaku.
Oto bowiem Êwiat dzisiejszy – jak uczy sobór – cierpi na wielorakie zak∏ócenia równowagi, a wszystkie one wià˚à si´ z bardziej podstawowym jej zachwianiem, które ma miejsce w sercu ludzkim... W samym cz∏owieku wiele elementów zwalcza
si´ nawzajem: z jednej strony doÊwiadcza
on wielorakich ograniczeƒ, z drugiej czuje
si´ nieograniczony w swych pragnieniach... Co wi´cej, b´dàc s∏abym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie chce,
nie zaÊ to, co chcia∏by czyniç. Stàd cierpi
rozdarcie w samym sobie, stàd te˚ tyle i tak
wielkich rozd˝wi´ków rodzi si´ w spo∏eczeƒstwie... ˙ycie bardzo wielu ludzi „ska˚one jest praktycznym materializmem...”.
Wielu „sàdzi, ˚e przysz∏e panowanie cz∏owieka nad ziemià zadowoli wszystkie pragnienia ludzkiego serca. Lecz nie brak i takich, co zwàtpili w sens ˚ycia”. Mo˚na by
ten obraz, który przed kilkunastu laty zarysowa∏ Sobór, dope∏niç wielu szczegó∏ami,
które Êwiadczà o wielkim zagro˚eniu cz∏owieka i Êwiata. Te szczegó∏y wszystkim tu
zebranym dostatecznie sà znane. Dlatego
te˚ czasy, w których ˚yjemy, potrzebujà
Ciebie: Niepokalana Matko Zbawiciela,
która dla wszystkich pokoleƒ nie przestajesz byç znakiem Bo˚ego Adwentu i znakiem ludzkiej nadziei.
Wobec tego znaku stanà∏ papie˚ Pius
XII, który w straszliwych czasach drugiej
wojny Êwiatowej poÊwi´ci∏ Twemu Niepokalanemu sercu ca∏y rodzaj ludzki. Wobec tego Znaku staje ten, który z woli Bo-

˚ej jest dzisiaj jego nast´pcà na rzymskiej
Stolicy – i mówi: „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. Niech dla wszystkich przybli˚y
si´ czas pokoju i wolnoÊci, czas prawdy,
sprawiedliwoÊci i nadziei”. Monstra Te
esse Matrem! Oka˚ si´ nam byç Matkà,
chocia˚ tak ma∏o na t´ macierzyƒskà mi∏oÊç zas∏ugujemy. A jednak – mi∏oÊç Matki jest zawsze wi´ksza! W niej objawia si´
mi∏osierdzie Boga Samego, które jest pot´˚niejsze od wszelkiego z∏a, jakie rozpanoszy∏o si´ w dziejach cz∏owieka i w jego
sercu. Ty, która depczàc g∏ow´ w´˚a,
ogarniasz ca∏y Êwiat w Twym Niepokalanym Sercu, oka˚ si´ Matkà!
Z balkonu Bazyliki Matki Bo˚ej
Wi´kszej Ojciec Âwi´ty zwróci∏ si´ do
zebranych na placu w nast´pujàcych
s∏owach:
„Najmilsi. Jest dla mnie wielkà radoÊcià byç tutaj w dniu Niepokalanej. Nie
mog∏em byç tu w dniu Êwi´ta Zes∏ania
Ducha Âwi´tego, lecz dziÊ zosta∏ powtórzony akt zawierzenia, który pierwszy raz
zosta∏ wypowiedziany w uroczystoÊç Zielonych Âwiàt. Wszystkich was powierzy∏em Niepokalanemu Sercu Maryi, ca∏e
Wieczne Miasto i ca∏y KoÊció∏, a tak˚e
wszystkie narody Êwiata. Mamy nadziej´,
˚e w tym zawierzeniu my wszyscy, KoÊció∏ i Êwiat, b´dziemy mogli odnale˝ç
pokój i nadziej´...”.

Serce Bo˚e
Kult Serca Bo˚ego zosta∏ uznany i rozpowszechniony przez KoÊció∏ mi´dzy innymi przez uznanie objawieƒ Êw. Marii
Ma∏gorzaty Alacoque, która by∏a narz´dziem w r´ku OpatrznoÊci. Âwi´ta rozpali∏a na nowo pochodni´, o˚ywiajàc nabo˚eƒstwo do Serca Bo˚ego w takiej formie,
w jakiej dzisiaj jest Ono czczone.
Ca∏e jej ˚ycie by∏o przepe∏nione kultem Bo˚ego Serca, o czym przypominajà notatki (Memoire) o. De la Colombiere SJ – jej kierownika duchowego. 16
czerwca 1675 prze˚y∏a Âwi´ta, objawienie Serca Bo˚ego, które opisa∏a na polecenie o. De la Colombiere.
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Pewnego dnia, gdy modli∏a si´ przed
NajÊwi´tszym Sakramentem, Jezus
„odkry∏ przed nià ca∏y ogrom mi∏oÊci
i niezbadane tajniki swego Serca, które a˚
dotàd przed nià ukrywa∏”. Pokaza∏ jej
swoje Serce i rzek∏: „Moje boskie Serce
tak p∏onie mi∏oÊcià ku ludziom, ˚e nie
mo˚e d∏u˚ej utrzymaç tych p∏omieni gorejàcych, zamkni´tych w moim ∏onie. Ono
pragnie rozlaç je za twoim poÊrednictwem i pragnie wzbogaciç ludzi swymi
bo˚ymi skarbami” – (Lettres inedites). Jezus kontynuujàc rozmow´ ze Âwi´tà mówi∏: „Ja zaÊ wybra∏em ciebie, która sama
z siebie jesteÊ otch∏anià n´dzy i nieudolnoÊci, aby przez ciebie spe∏niç moje wielkie plany, poniewa˚ chc´, aby to by∏o zupe∏nie moje dzie∏o”. Nast´pnie, jak to
cz´sto bywa w ˚yciu Êwi´tych, „Zbawca
wzià∏ serce swojej s∏u˚ebnicy i umieÊci∏ je
w swoim Sercu, gorejàcym mi∏oÊcià” –
(Memoire). Od tej pory Maria Ma∏gorzata b´dzie narz´dziem, które wiernie wype∏ni wielkie plany Boga.
W jednym z kolejnych objawieƒ
Serca Jezusowego Âwi´tej, zapisanym
w Memoire, w Vie et Oeuvres, Jezus
powiedzia∏: „˚àdam, ˚eby pierwszy piàtek po oktawie Bo˚ego Cia∏a by∏ odtàd
poÊwi´cony, jako osobne Êwi´to, na
uczczenie mojego Serca i wynagrodzenie mi przez Komuni´ Êw. i inne praktyki pobo˚ne zniewag, jakich doznaj´,
gdy w czasie oktawy wystawiony jestem
na o∏tarzach”. Widzimy wyra˝nie, ˚e
Jezus domaga si´ czci publicznej swojego Serca, a w zamian za to, obiecuje,
˚e „Serce moje wyleje hojne ∏aski na
tych wszystkich, którzy w ten sposób
oddadzà mu czeÊç lub przyczynià si´ do
jej rozszerzania”.
Âwi´ta czuje si´ niegodna i boi si´ nowej misji, którà powierza jej Jezus. Mówi
szczerze Jezusowi: „Ale˚, mój Panie, do
kogó˚ udajesz si´ z tym ˚àdaniem?” Jezus nie daje za wygranà, „Czy nie wiesz,
moje dzieci´, ˚e ja zawsze u˚ywam s∏abych, aby zawstydziç mocnych?” Nast´pnie Jezus poleca Marii Ma∏gorzacie udanie si´ do o. De la Colombiere z powierzeniem mu ca∏ej sprawy, aby nabo˚eƒstwo rozszerzaç i pocieszaç Serce Jezusa.
Jak czytamy w Oeuvres completes, Jezus
zaznacza, ˚e b´dzie to trudne dzie∏o,
„lecz niechaj wie, ˚e wszystko mo˚e ten,
który sobie nie ufa, lecz we mnie jedynie
pok∏ada ca∏à nadziej´”.
Celem realizowania swojego planu
Jezus potrzebuje narz´dzi. Oprócz Marii Ma∏gorzaty wybiera o. De la Colom-

biere, jezuit´, aby jezuici byli urz´dowymi aposto∏ami nowego nabo˚eƒstwa do
Serca Bo˚ego.
„Królowa Dobroci” z takimi s∏owami
zwraca si´ do o. De la Colombiere: „I ty,
wierny s∏ugo mego Syna, masz wielki
udzia∏ w tym drogocennym skarbie;...
a tak ojcowie Towarzystwa Jezusowego
majà szerzyç jego czeÊç, podnosiç wartoÊç i wznios∏oÊç tego nabo˚eƒstwa, aby
je wsz´dzie przyj´to z takim uszanowaniem i wdzi´cznoÊcià, jakiej ten wielki
dar jest godny”.
Jezuici podà˚ajà Êladami swojego
wspó∏brata o. De la Colombiere, wiernego naÊladowc´ Serca Bo˚ego, poniewa˚
„w miar´ jak b´dà si´ starali zadoÊçuczyniç pragnieniom Bo˚ego Serca, Ono, które jest ˝ród∏em wszelkich b∏ogos∏awieƒstw i ∏ask, wyleje na nich swoje skarby tak obficie, ˚e owoce ich prac i trudów
przewy˚szà ich nadzieje; szczególnie te˚
dbaç b´dzie to Bo˚e Serce o ich w∏asne
zbawienie i uÊwi´cenie”.
MyÊl´, ˚e warto zadaç sobie pytanie,
dlaczego jezuici zostali przeznaczeni do
misji kultu Serca Bo˚ego? Z pomocà
przychodzi nam Êw. Maria Ma∏gorzata,
która przedstawia pos∏annictwo jezuitów
jako dope∏nienie misji Wizytek, zakonu,
z którego wywodzi si´ Âwi´ta. Wed∏ug
niej wybranie do takiej misji, jest zas∏ugà
modlitw o. De la Colombiere. Dzi´ki takiemu wybraniu b´dzie Towarzystwo Jezusowe korzysta∏o „ze wszystkich szczególnych ∏ask i b∏ogos∏awieƒstw tego nabo˚eƒstwa”, poniewa˚ Bo˚e Serce przyrzeka „szczodrze darzyç ich prace swoimi
∏askami”. I tutaj Maria Ma∏gorzata nie
mog∏a mieç ju˚ ˚adnych wàtpliwoÊci, bowiem Boski Mistrz „da∏ jej poznaç w sposób wykluczajàcy wszelkie wahanie, ˚e na
pierwszym miejscu Ojcowie Towarzystwa
Jezusowego b´dà w Jego r´ku narz´dziem, którym si´ pos∏u˚y do szerzenia
g∏´bokiej czci NajÊwi´tszego Serca, i ˚e
oni to w∏aÊnie pozyskajà mu liczny zast´p
przyjació∏ i doskonale pos∏usznych
uczniów” (Vie et Oeuvres).
W taki oto sposób Jezus pragnie rozlaç ogromne bogactwa swoich ∏ask na Towarzystwo Jezusowe, a jak pisze w swoim liÊcie o. Croiset z 10.08.1689r.: „Serce
Jezusa wiele si´ spodziewa w tym wzgl´dzie od waszego Towarzystwa i ˚ywi
wzgl´dem niego wznios∏e zamiary. Oto
dlaczego wybra∏ sobie Pan ojca De la Colombiere SJ, dla rzucenia pierwszych fundamentów pod to nabo˚eƒstwo; spodziewam si´, ˚e b´dzie on jednym z tych, któ-

rych Bóg u˚yje za narz´dzie tego nabo˚eƒstwa w waszym Towarzystwie”.
Wszystkie zapewnienia utrwali∏y trwa∏y Êlad na historii nabo˚eƒstwa do Serca
Jezusowego, jako koniecznoÊç nieustannego szerzenia tego kultu. Formu∏a
szcz´Êliwego ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego zawiera si´ w s∏owach, które tak cz´sto powtarzajà czciciele Serca Bo˚ego: „Kochajmy si´ w Sercu Jezusa”, poniewa˚
zgodnie ze s∏owami Êw. Jana: „UwierzyliÊmy mi∏oÊci, jakà ma Bóg ku nam”. Âw.
Ma∏gorzata Maria Alacoque – wybranka
i szczególna czcicielka Serca Jezusowego
modli si´ do Jezusa: „O Jezu, niechaj
Twoje Serce b´dzie dla mnie si∏à w walce, wsparciem w s∏aboÊci, Êwiat∏em
i przewodnikiem w ciemnoÊci, uleczeniem
moich wad, uÊwi´ceniem moich intencji
i dzia∏aƒ. Bàd˝ zatem moim ˚yciem, mojà
mi∏oÊcià i moim wszystkim”.
o. Jan

I wróci∏a do miejsca
swojego narodzenia
3 maja w Êwi´to MB Królowej Polski
przebywajàc w towarzystwie uczestników
z ostatniej pielgrzymki do Ziemi Âwi´tej,
zdarzy∏o mi si´ us∏yszeç po raz kolejny,
w krótkim odst´pie czasu, wspomnienie
jak to Matka Bo˚a a raczej Jej Obraz Jasnogórski „wróci∏ na szlak nawiedzenia”
po tym, jak by∏ zaaresztowany przez w∏adze komunistyczne i trzymany na Jasnej
Górze. W tym samym czasie parafie
w Polsce nawiedza∏y tylko same ramy obrazu. Bardzo interesujàcà histori´ tego wydarzenia, jeszcze w czasie studiów, uda∏o
mi si´ przeczytaç w broszurce wydanej
w podziemiu a napisanej przez samego
„Obrazokrada” czyli ks. Wójcika. Tytu∏ tej
broszurki by∏ znamienny: „I wróci∏a na
szlak nawiedzenia”. Powtarzajàc ten tytu∏
po raz kolejny, nagle przed moimi oczami
stan´∏o wydarzenie dok∏adnie sprzed miesiàca, z naszej podró˚y na Wielki Tydzieƒ
do Ziemi Âwi´tej.
„Pos∏uchajcie – powiedzia∏am – I wróci∏a do miejsca swojego narodzenia. Czy
widzicie zbieg okolicznoÊci, który towarzyszy∏ nam w tej pielgrzymce”? OczywiÊcie nie mo˚emy przyk∏adaç znaczenia do
figur czy obrazów, bo to samo w sobie by∏oby zbyt p∏ytkie, ale nale˚y znale˝ç sens
przes∏ania, które nam dajà, jak równie˚
nie zaniedbywaç drobnych natchnieƒ.
Wszystko zacz´∏o si´ szybko i mo˚na
powiedzieç „nie na czasie”. Jak wiecie o.
Kazimierz Frankiewicz ju˚ od 2,5 roku
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przebywa na s∏u˚bie w Bazylice Grobu
Bo˚ego w Jerozolimie.
Podczas piel´gnacji kwiatów na tarasie
w klasztorze przysz∏a mu myÊl, aby na
pustym cokoliku tam si´ znajdujàcym
umieÊciç figurk´ Matki Bo˚ej, aby w tym
znaku figury by∏a wyra˝na ObecnoÊç
Maryi. Co prawda w górnej cz´Êci cokolika jest umieszczona p∏askorze˝ba
Wniebowzi´cia Matki Bo˚ej, ale trudno
zauwa˚alna. Najpierw pomyÊla∏ o figurze
Królowej Palestyny, ale nie zna∏ mo˚liwoÊci zdobycia takiej figury, jego nast´pna myÊl skierowa∏a si´ ku Królowej Pokoju z Medziugorja: „O tak – pomyÊla∏
sobie – przecie˚ tutaj tego pokoju najbardziej potrzeba. Tutaj szczególnie potrzeba realizowaç or´dzia o pokoju, które
Matka Bo˚a daje”.
Co pomyÊla∏ to zrobi∏. Podczas najbli˚szej rozmowy telefonicznej, wiedzàc,
˚e wybieramy si´ do Ziemi Âwi´tej, wyrazi∏ swoje pragnienie dotyczàce przywiezienia figury. Przy okazji podzieli∏ si´
swojà niepewnoÊcià czy powinien jechaç
do Nazaretu na Êwi´to Zwiastowania,
w sumie ma wolny tydzieƒ w tym czasie,
ale przecie˚ ma do odprawienia w Bo˚ym
Grobie Msz´ Êw. w intencji „Echa”.
„Przywie˝ figurk´ to i mo˚na, ale nie koniecznie «od r´ki» jak tego pragnie Ojciec, bo patrzàc z ludzkiego punktu widzenia jest to niemo˚liwe. Skàd jà wziàç,
kiedy jest koniec marca, grupy do Medziugorja nie je˚d˚à z powodu obowiàzujàcych wiz. NajwczeÊniej mo˚e ktoÊ pojedzie
po Wielkanocy, ale przecie˚ to jest czas,
kiedy my – jak Bóg pozwoli – mamy byç
w Ziemi Âwi´tej. Poza tym te figurki wyrabiajà we W∏oszech, wi´c gdyby przywie˝li
W∏osi, by∏oby szybciej” – odpowiedzia∏am Ojcu. W sposób oczywisty skomentowa∏am tak˚e jego wàtpliwoÊci co do
Nazaretu: jak to! B´dàc w Ziemi Âwi´tej
25 marca, majàc tydzieƒ wolny i okazj´ jechaç – nad czym si´ Ojciec zastanawia?,
drugiej takiej, czystej sytuacji mo˚e ju˚ nie
byç a Msz´ Êw. mo˚na odprawiç u samej
Matki Bo˚ej – wi´c pojecha∏.
Dwa dni pó˝niej, a by∏o to 24 marca,
zadzwoni∏ ks. Zdzis∏aw, uczestnik pielgrzymki, z pytaniami odnoÊnie wyjazdu
i w pewnym momencie powiedzia∏: jutro
25 marca b´dzie nabo˚eƒstwo medziugorskie u nas w parafii. Mam przed sobà figurk´ Matki Bo˚ej bo mi jà oddali i patrz´
tak na nià, do kogo teraz pójdzie? Nie ma
dla niej sta∏ego miejsca w koÊciele, tak
ciàgle – ju˚ od kilku lat – w´druje po rodzinach od nabo˚eƒstwa do nabo˚eƒstwa.

Figurka ta zosta∏a podarowana Ksi´dzu
przez grup´ pielgrzymów po powrocie
z Medziugorja na rozpoczynajàce si´ nabo˚eƒstwa medziugorskie. Faktycznie by∏a zawsze przynoszona do koÊcio∏a na 25tego, a potem zabierana do domów rodzin
Domowego KoÊcio∏a, czy wolontariuszy
hospicyjnych, po tym jak po dwóch latach
„uwi´zienia” w mieszkaniu ksi´dza kapelana, przysz∏a myÊl, aby odwiedza∏a rodziny. By∏a dok∏adnie taka o jakà chodzi∏o ojcu Kazimierzowi.
Gdy us∏ysza∏am g∏oÊne rozwa˚anie
Ksi´dza na temat figury od razu stwierdzi∏am, ˚e jest dla niej miejsce w Jerozolimie, tylko czy zechce jà tam podarowaç?
Ksi´dza lekko zelektryzowa∏o. Jeszcze tydzieƒ temu nawet nie przypuszcza∏, ˚e pojedzie na pielgrzymk´ a teraz w dodatku
ma jechaç z prezentem tak oczekiwanym.
Wszystko uk∏ada∏o si´ nad wyraz pomyÊlnie: 25 marzec – Zwiastowanie – dla Boga nie ma bowiem nic niemo˚liwego,
„zwiastowanie” uczestnikom nabo˚eƒstwa, ˚e jest to ostatnie nabo˚eƒstwo z tà
figurkà, która pojedzie do Jerozolimy; o.
Kazimierz i Msza Êw. w Nazarecie, a tak˚e przez innego ojca odprawiona w Bo˚ym Grobie – có˚ mo˚na by∏o jeszcze
wtedy dodaç? Wtedy nic.
Po przyje˝dzie do Jerozolimy w Niedziel´ Palmowà mieliÊmy zaplanowanà
Msz´ Êw. po zakoƒczeniu procesji palmowej, w Bazylice Grobu, która by∏a miejscem docelowym dla naszej pielgrzymujàcej z nami figury. Procesja Palmowa
rozpoczyna si´ w Betfage a koƒczy na terenie koÊcio∏a Êw. Anny, który jest po∏o˚ny najbli˚ej placu Âwiàtynnego. Figurk´
zabraliÊmy ze sobà na procesj´. Wyra˝nie
czuliÊmy, ˚e w tym „znaku” idzie z nami
w procesji Maryja. JakieÊ ch∏opczyk arabski podbieg∏ i w r´ce Matki Bo˚ej próbowa∏ umocowaç maleƒkà ga∏àzk´ palmowà. Dla dzieci jest to okazja, aby zarobiç
na sprzeda˚y palm dla pielgrzymów.
Dziecko od razu zastrzega∏o si´, ˚e nie
chce pieni´dzy, powtarza∏o tylko, ˚e to
dla Maryi. Jak mogliÊmy umocowaliÊmy
palm´ w r´ku Matki Bo˚ej. Procesja podà˚a∏a dalej, a figurka by∏a najpopularniejszym obiektem fotografowania.

Tak doszliÊmy do koÊcio∏a Êw. Anny,
który jest zbudowany, jak g∏osi Tradycja,
na miejscu narodzenia si´ Matki NajÊwi´tszej. W taki oto niezamierzony sposób figurka, zanim dotar∏a do miejsca
swego przeznaczenia wróci∏a do miejsca
swego narodzenia. By∏o to pierwsze
miejsce w Jerozolimie, które nawiedzi∏a.
Podczas Mszy Êw., zosta∏a ona jeszcze
raz poÊwi´cona a nast´pnie postawiona
w wiryda˚u klasztornym (zob. zdj´cie na
str. 1). Figurka Królowej Pokoju to oczywiÊcie znak, symbol tego co istotne
a mianowicie ca∏ego przes∏ania jakie
Matka NajÊwi´tsza daje przez Medziugorje, które to przes∏anie trzeba pilnie tutaj szerzyç i nim ˚yç.
Epilog tej historii zamyka si´ jednak
dopiero w Polsce. Do ks. Zdzis∏awa po
d∏u˚szym okresie milczenia zadzwoni∏a
osoba, która t´ figurk´ mu podarowa∏a.
Zadzwoni∏a z zaproszeniem na wyjazd na
tegorocznà Rocznic´ Objawieƒ. Ksiàdz
opowiedzia∏ jej, o losie jaki spotka∏ figurk´. Kobieta rozp∏aka∏a si´ i powiedzia∏a,
˚e jej pragnieniem, o spe∏nienie którego
si´ modli∏a, by∏o aby Królowa Pokoju
zawita∏a do Jerozolimy. Zapyta∏a te˚
Ksi´dza, czy nie by∏o mu ˚al rozstawaç
si´ z tà figurkà? Przyzna∏ uczciwie, ˚e
tak, poniewa˚ czu∏ si´ z nià zwiàzany,
ale.... si∏a wy˚sza. W odpowiedzi us∏ysza∏: „to z tej Rocznicy przywieziemy
Ksi´dzu nowà”.
Ewa

ECHO koƒczy
20 lat!
Po Êmierci don Angelo redagowanie Echa
Maryi powierzone zosta∏o siostrze Stefanii Consoli, cz∏onkini
Wspólnoty „Krajlice Mira...”, za∏o˚onej
przez o. Tomislava Vlasiçia. Celem jej
dzia∏alnoÊci, powo∏anej do ˚ycia niby
„przypadkowo”, jest dziÊ pos∏uga mi∏oÊci wobec wszystkich dusz, do których
Królowa Pokoju pragnie dotrzeç poprzez s∏owa Echa.

To Duch Âwi´ty pisze...
Odrodzenie.
Od lat ju˚ moja wiara pozostawa∏a
w uÊpieniu, a wzrok nie spotyka∏ si´ ze
wzrokiem Boga. Nie dlatego, ˚e Jego nie
by∏o, ale poniewa˚ to ja si´ ukrywa∏am.
Zdarzy∏o si´ jednak, ˚e podobnie jak wielu innych, ja równie˚ zosta∏am „wezwana

~5~
do domu” tej Matki, która szuka ka˚dego
swego dziecka, zw∏aszcza zaÊ takiego,
które wybiera niebezpieczne drogi, oddalajàce je od Jej zawsze otwartego Serca.
By∏a Wielkanoc 1989 r., kiedy w Medziugorju dos∏ownie porazi∏o mnie dotkni´cie Bo˚ej mi∏oÊci, które przenikn´∏o
ka˚de w∏ókno mej istoty, zajmujàc miejsce innych uczuç, innych przywiàzaƒ...
By∏ to zaledwie u∏amek sekundy, jednak
moc Boga odmieni∏a ca∏e moje ˚ycie
i znalaz∏am si´, bez w∏asnej woli, w ramionach Ojca. Zacz´∏a si´ dla mnie droga
radykalnego nawrócenia, a raczej powrotu do tego, czego nauczyli mnie rodzice,
ale co tym razem, w szkole Maryi nabiera∏o innego posmaku, zdolnego skierowaç
mnà w nowà stron´. By∏am pe∏na entuzjazmu, by∏am Jej wdzi´czna, choç jeszcze
nie rozumia∏am dlaczego. Po prostu pozwoli∏am si´ Jej prowadziç.
Echo: pierwsze spotkanie.
Cz´sto powraca∏am do Medziugorja,
gdy˚ naprawd´ by∏o ono szko∏à, a ja musia∏am si´ wszystkiego nauczyç. Uczestniczy∏am w pierwszym festiwalu m∏odych,
zorganizowanym przez o. Slavko, a potem,
rok pó˝niej, w nast´pnym, kierowanym
przez o. Tomislava. Wtedy to podszed∏ do
mnie w∏oski zakonnik – o. Urbano, którego dwa dni wczeÊniej wybra∏am przypadkowo, by mnie wyspowiada∏: „Don Angelo, z Echa Medziugorja, szuka m∏odego
W∏ocha, który opisa∏by swoje doÊwiadczenia z festiwalu m∏odych, i pomyÊla∏em o tobie...”. Ale kto to by∏ don Angelo? I co to
by∏o owo Echo? Nie mia∏o to znaczenia,
çwiczy∏am si´ w∏aÊnie w wype∏nianiu zamiarów Pana bez stawiania zbyt wielu pytaƒ, pos∏uszna ∏asce, jaka towarzyszy
pierwszym krokom ka˚dego nawrócenia.
I tak, skulona na dywaniku w kaplicy Adoracji, szybko spisa∏am moje wra˚enia
z tych festiwalowych dni. Potem pos∏a∏am
wszystko „tamtemu kap∏anowi”. Na odpowied˝ nie trzeba by∏o d∏ugo czekaç. U do∏u artyku∏u, który przytacza∏ moje Êwiadectwo (Echo nr 75 – „Jak ujrza∏a to pewna
dziewczyna” – Stefania, lat 30), don Angelo pisa∏: „Wybacz, ˚e zamieÊciliÊmy jedynie
kilka myÊli, wybranych z twych dziewi´ciu
goràcych stron: przeÊlij nam swój adres...”. Z uprzejmoÊci, i poniewa˚ tak wypada∏o, skontaktowa∏am si´ z nim.
Âwi´cenia zakonne.
Tymczasem droga, jakà Bóg dla mnie
przygotowa∏, ukaza∏a si´ moim oczom.
Poj´∏am jasno, ˚e „or´dzie” Medziugorja,
przekazywane przez kap∏aƒski charyzmat
o. Tomislava, dok∏adnie odpowiada∏o te-

mu, co od dawna zapisane by∏o w moim
sercu, a co czeka∏o tylko na odczytanie:
daç swoje ˚ycie na „ofiar´ ˚ywà, Êwi´tà,
Bogu przyjemnà” (Rz 12, 1). Pos∏ucha∏am wezwania i wstàpi∏am do Wspólnoty
„Kraljice Mira” („Królowa Pokoju”), za∏o˚onej przez tego˚ o. Tomislava.
I w∏aÊnie przebywajàc w mojej nowej
rodzinie, ponownie spotka∏am don Angelo, przyjaciela i brata Wspólnoty. Od czasu do czasu prosi∏ mnie, bym spisa∏a dla
jego dziennika refleksje na temat naszej
dzia∏alnoÊci duchowej, dzi´ki czemu
wcià˚ pozostawaliÊmy w ˚ywym kontakcie. W Bo˚ych zamys∏ach zapisany zosta∏
jednak los mi∏oÊci i cierpienia dla tego kap∏ana z Mantui: Bóg jego silnemu organizmowi powierzy∏ chorob´, która mia∏a go
stopniowo uczyniç bezu˚ytecznym, ∏àcznie z owymi r´kami, co tysiàce razy ujmowa∏y pióro, w∏o˚one w nie przez Matk´
Bo˚à z zadaniem szerzenia Jej or´dzi.
„Musisz objàç Redakcj´...”
Tak powiedzia∏ mi pewnego dnia przez
telefon. „Ja nie mog´ ju˚ d∏u˚ej pracowaç, a Echo nie powinno umrzeç wraz ze
mnà!”. Uderzy∏ mnie jego stanowczy ton,
ale przede wszystkim w podziw wprawi∏a
mnie mi∏oÊç, jakà don Angelo ˚ywi∏ dla
tego swojego dziecka, które piel´gnowa∏
z troskà i oddaniem przez wiele lat, sprawiajàc, ˚e sta∏o si´ ono punktem odniesienia dla ca∏ego Êwiata: Echo przemawia
w ponad 15 j´zykach!
Nie, to nie by∏a praca dla mnie. Sprzeciwi∏am si´, wydawa∏o mi si´ to bowiem
nazbyt absorbujàce, a ponadto... Echo nie
by∏o naturalnym dzieckiem, a ja si´ nie
zna∏am na adopcjach... „Nie, prosz´ ksi´dza, naprawd´ nie mog´!”.
Maryja, matka i... dziennikarka.
Prawda by∏a taka, ˚e nie pojmowa∏am
wartoÊci i zasi´gu tego skromnego periodyku, a przede wszystkim nie odkry∏am
jeszcze, i˚ to nie don Angelo zajmowa∏ si´
jego redagowaniem, ale sama Matka Bo˚a! To Ona prowadzi∏a go przez d∏ugi
czas, a teraz chcia∏a mieç go obok siebie,
w Niebie, gdzie dalej troszczy∏by si´
o Echo, ju˚ bez ˚adnych ludzkich ograniczeƒ, modlàc si´ i b∏ogos∏awiàc dzie∏o.
Zgoda przysz∏a nie∏atwo, ale ÊwiadomoÊç,
˚e wszystko zrobi Maryja, pomog∏a mi zawierzyç i na nowo wstàpiç do Jej szko∏y.
„Trzeba myÊleç o ostatnich!”.
Napomina∏ cz´sto don Angelo, dajàc
polecenia, jak majà wyglàdaç nag∏ówki.
„Na stronach Echa musi znale˝ç miejsce
KoÊció∏, który cierpi, przeÊladowany, zapomniany. Ukazujmy cierpiàce oblicze

Chrystusa... Musimy myÊleç o ostatnich,
jak czyni∏ to Jezus!”. Jego jedynà troskà
by∏o zachowanie przejrzystego stylu, zrozumia∏ego dla wszystkich, który mia∏ informowaç czytelników, wychowywaç ich
i kszta∏towaç wed∏ug nauk Maryi. Jego
doÊwiadczenie jako duszpasterza, proboszcza w Villanova, nauczy∏o go zresztà
u˚ywaç s∏ów, które trafia∏y prosto do serc
wiernych, u˚ywajàc prostego tonu, przenikni´tego jednak˚e g∏´bokà duchowà
màdroÊcià. Ten w∏aÊnie styl nada∏ Echu
i pragnà∏, aby dalej tak by∏o.
„Don Angelo mo˚e zastàpiç tylko...
don Angelo!”
By∏am troch´ rozdra˚niona, kiedy mu
to powiedzia∏am, gdy˚ odnios∏am wra˚enie, ˚e nigdy nie spe∏ni´ jego oczekiwaƒ.
By∏am jednak niesprawiedliwa... Nie by∏o
bowiem potrzeby, by zast´powaç don Angelo, poniewa˚ mia∏ on pozostaç, choç
w zmienionej formie, ale w ten samej treÊci. Trzeba by∏o tylko wejÊç z nim w Êcis∏à wspólnot´, zrozumieç ducha, który
nim kierowa∏, i zawierzyç Bo˚emu dzia∏aniu. Dzisiaj czuj´ go zawsze przy sobie,
kiedy „trzeba zaczàç myÊleç nad nast´pnym numerem....”. Don Angelo inspiruje,
podpowiada, poprawia, ale przede
wszystkim chroni to cenne narz´dzie
przed niezliczonymi pu∏apkami i bezlitosnymi atakami z∏ego ducha, któremu najwyra˝niej przeszkadza ów „dzienniczek”,
przekazujàcy Êwiatu per∏y màdroÊci: or´dzia Królowej Pokoju.
s. Stefania

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
11 maja 2004 r. Rada Ministrów
BiH przyj´∏a inicjatyw´ MSZ BiH o czasowym zniesieniu obowiàzku wizowego dla obywateli 9 krajów – nowych
cz∏onków UE w okresie od 15 maja do
30 wrzeÊnia 2004 r. Czasowe zniesienie
wiz odnosi si´ równie˚ do obywateli Polski. Aby wjechaç na teren Chorwacji czy
BiH (Medziugorje) obywatele Polscy
muszà posiadaç wa˚ny paszport. Na
terenie BiH nale˚y te˚ posiadaç Zielonà
Kart´ (Chorwacja uznaje Polskie ubezpieczenie OC) oraz zalecane jest wykupienie ubezpieczenia KL.
28 kwietnia Medziugorje odwiedzi∏
brat Richard ze wspólnoty Taize. Pod
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koniec kwietnia odwiedza∏ grupy m∏odzie˚y w BoÊni i Hercegowinie, które
przebywa∏y w Taize czy te˚ gromadzà
si´ we wspólnotach modlitewnych,
czerpiàcych z tego miejsca duchowego.
Brat Richard w rozmowie dla radia
„Mir” Medziugorje powiedzia∏, ˚e przyby∏ by nieÊç nadziej´ m∏odym ludziom
˚yjàcym w ci´˚kich warunkach i niepewnoÊci. Z wydarzeniami medziugorskimi i Sanktuarium zapozna∏ go o. Mario Knezoviç OFM.

Pobratymstwo
Intensywniej
Drodzy Pobratymcy!
Po up∏ywie 22 lat i 10 miesi´cy od poczàtku objawieƒ, a przed XI Zjazdem
naszej rodziny modlitewnej, Matka wzywa nas abyÊmy jeszcze „intensywniej”
˚yli Jej or´dziami i to nie byle jak, lecz
w „pokorze i mi∏oÊci”. Powstaje pytanie:
jak i od kogo mamy nauczyç si´ pokory,
bez której nie ma ani modlitwy ani modlàcych si´. W Ksi´dze proroka Izajasza
tak mówi Pan: „Ale ja patrz´ na tego,
który jest biedny i zgn´biony na duchu,
i który z dr˚eniem czci moje s∏owo” Iz
66,2. Powstaje nast´pne pytanie: jak
w dzisiejszym Êwiecie skrajnego egoizmu i odejÊcia od wszystkich wartoÊci,
odnale˝ç w swoim sercu dar pokory,
a jeszcze wa˚niejszym staje si´ pytanie
jak ˚yç w pokorze i Êwiadczyç o pokorze?! Wiadomo bowiem wszystkim, ˚e
propagowany styl ˚ycia wspó∏czesnych
spo∏eczeƒstw jest przecie˚ ca∏kowitym
zaprzeczeniem pokory, do której wzywa
nas Maryja w tym or´dziu.
Nie nale˚y popadaç w zniech´cenie.
Przypomnijcie sobie jak reagowali
uczniowie Jezusa po Jego Êmierci.
Na poczàtku uczniowie nie dostrzegli
sensu w ˚adnym ze s∏ów i nauk, które
g∏osi∏ ich Mistrz i Nauczyciel za ˚ycia.
Nie widzieli sensu aby dotrzymywaç
obietnic, które oni Mu z∏o˚yli. Ich zawierzenie Jezusowi spad∏o niemal do zera.
Poczucie bezsensu zapanowa∏o w sercach
uczniów, zamkn´li si´ w sobie i oddalili
od innych. Maryja, która rozpozna∏a ten
brak pewnoÊci w ich sercach, pozostaje
z nimi na modlitwie. Maryja swoim przyk∏adem oraz Êwiadectwem, wychowuje
ich do pokory i mi∏oÊci, a równoczeÊnie
or´duje za nimi. I oto po up∏ywie dzie-

wi´ciu dni zostaje na nich zes∏ana moc
Ducha Âwi´tego! Wychodzà z „grobu”
swojej s∏aboÊci. Duch Âwi´ty powo∏uje
ich do nowego ˚ycia jako Êwiadków
i aposto∏ów. Oni zaÊ przez swoje pokorne
Êwiadectwo i ofiarnà mi∏oÊç niosà Radosnà Nowin´ a˚ po kraƒce Êwiata.
Drodzy przyjaciele. W radosnym
oczekiwaniu na tegoroczny Zjazd, pragn´
podkreÊliç, ˚e nam równie˚ mo˚e wydarzyç si´ to samo, co zdarzy∏o si´ aposto∏om 2000 lat temu. Matka wzywa nas do
modlitwy, abyÊmy jeszcze „intensywniej” ˚yli Jej or´dziami i aby ten Zjazd,
który zbiega si´ z Zielonymi Âwi´tami by∏
dla nas wszystkich prawdziwym Zes∏aniem Ducha Âwi´tego. Dlatego zach´cam
was, abyÊcie w pokorze serca i pe∏nym zawierzeniu w miesiàcu maju trwali z Matkà na modlitwie. Tak, jak to by∏o w poczàtkach KoÊcio∏a, tak jest i dzisiaj. My za
Jej poÊrednictwem otrzymujemy ˚ycie,
nadziej´, radoÊç i b∏ogos∏awieƒstwo –
i jesteÊmy tego Êwiadkami!
Odmawiajàc codziennie Chwalebnà
cz´Êç Ró˚aƒca Âwi´tego módlmy si´
w intencji, aby tegoroczny maj zapoczàtkowa∏ wiosn´ w ca∏ym KoÊciele i aby
nasz Zjazd Pobratymców sta∏ si´ duchowym Êwi´tem dla ka˚dego cz∏owieka.
Módlmy si´ równie˚ za: – wszystkich
cz∏onków naszej modlitewnej rodziny,
aby Duch Âwi´ty nape∏ni∏ ich swojà ∏askà
i mocà; – wspólnoty modlitewne, które
dopiero sà w fazie zak∏adania; – 6100
cz∏onków naszej modlitewnej rodziny,
aby zawsze byli wiarygodnymi Êwiadkami i aposto∏ami or´dzi Maryi.
Drodzy bracia i siostry, w oczekiwaniu na XI Zjazd rodziny modlitewnej
wznosz´ mod∏y za was wszystkich. Za
wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi niech zstàpi na was Bo˚y pokój i b∏ogos∏awieƒstwo. Amen.
Wasz oddany o. Jozo Zovko

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

Ofiarowanie
Wprowadzenie do Mszy Êw.
∑aska Pana naszego Jezusa Chrystusa,
mi∏oÊç Boga Ojca Wszechmogàcego i dar
jednoÊci w Duchu Âwi´tym niech b´dzie
z wami wszystkimi. I z duchem Twoim.

Przedstawi´ wam dzisiejszà liturgi´.
Ka˚dej soboty podczas czuwania, nasza
habitowa Wspólnota ubiera si´ na bia∏o.
Staramy si´, aby ca∏y tydzieƒ przebieg∏
tak, aby uczyniç krok do przodu, (aby
wzrosnàç), Êwiadomi tego, ˚e do Miasta
Baranka wchodzi si´ tylko czystymi. Ka˚dego razu przed celebrowaniem Mszy
Êwi´tej, kap∏an odmawia egzorcyzm nad
ca∏ym ludem. B∏ogos∏awi lud. Wa˚ne jest,
abyÊcie tak˚e wy wszyscy odmawiali egzorcyzm, nie w tym sensie, który jest zarezerwowany dla kap∏ana, ale przez moc
Ducha Âwi´tego, abyÊcie odrzucali szatana i wszystkie przekleƒstwa. To jest
wzrost kiedy za ka˚dym razem b´dziecie
stawaç si´ mocniejszymi. To si´ b´dzie
rozprzestrzeniaç na wasze rodziny, na waszà ojczyzn´, na ca∏y Êwiat. W tym momencie jest nas wielu do ofiarowania si´,
nasza Wspólnota teraz ofiaruje si´, ofiaruje si´ równie˚ Mistyczne Cia∏o Chrystusa.
Obud˝cie równie˚ i wy w waszym wn´trzu pragnienie, aby si´ ofiarowaç, aby
wszyscy mogli odnale˝ç Jezusa, a mocà
tego wyboru b´dziecie nale˚eç do Jezusa,
a On b´dzie wyrzuca∏ z∏o. Teraz w ciszy
zjednoczcie si´ z Matkà Bo˚à, z Archanio∏ami, Anio∏ami i Âwi´tymi, zjednoczcie si´ równie˚ z tymi wszystkimi, którzy
potrzebujà waszego ofiarowania. PrzynieÊcie Jezusowi wasze rodziny, waszych
znajomych bliskich, z którymi jesteÊcie
zwiàzani. I z∏ó˚cie ich mocy i pod dzia∏anie Chrystusa – aby On nimi rzàdzi∏.
Teraz wyrzeknijmy si´ szatana i ka˚dego grzechu. Wyrzekam si´ szatana,
wyrzekam si´ wszystkich jego dzie∏, wyrzekam si´ ka˚dego grzechu. Nale˚´ ca∏kowicie do Jezusa przez Matk´ Maryj´.
Matko Bo˚a poÊwi´cam Ci wszystkie dusze, które si´ tutaj z nami ∏àczà, aby przez
Twoje Niepokalane Serce mog∏y wejÊç
w Serce Jezusa. PoÊwi´cam Ci ca∏à rodzin´ duchowà, KoÊció∏ Powszechny i ca∏y
Êwiat. PoÊwi´cam Ci w sposób szczególny Polsk´ i naród polski. Niech Twoje
Niepokalane Serce penetruje ka˚dà dusz´,
a Twoje ˚ycie niepokalane b´dzie ochronà dla wszystkich. Dzisiejszego wieczoru
w sposób szczególny przygotuj nas, abyÊmy mogli wejÊç w ˚ycie Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Panie Jezu zamknij nas w Swoim Sercu – pragniemy byç jedno z Tobà.
Jedno w mi∏oÊci, którà Ty masz wzgl´dem Ojca i wzgl´dem ca∏ego stworzenia.
Spraw, abyÊmy ca∏kowicie do Ciebie nale˚eli. Pragniemy, abyÊ Ty w nas ˚y∏,
a my abyÊmy ˚yli dla Ciebie. I przez krzy˚
Pana uciekajcie nieprzyjacielskie, z∏e mo-
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ce poniewa˚ zwyci´˚y∏ Lew z pokolenia
Judy, potomek Dawida – Jezus Chrystus –
w imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.
I przez krzy˚ Pana uciekajcie nieprzyjacielskie, z∏e moce poniewa˚ zwyci´˚y∏
Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida –
Jezus Chrystus – w imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. I przez krzy˚ Pana uciekajcie nieprzyjacielskie, z∏e moce poniewa˚
zwyci´˚y∏ Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida – Jezus Chrystus – w imi´
Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen.
Homilia z 14 czerwca-sobota
Niech wasza mowa b´dzie tak, tak, nie,
nie, a co nadto jest od z∏ego pochodzi.
Czy pragniecie w taki sposób ˚yç? Je˚eli
b´dziecie w taki sposób ˚yç, wszystkie
rzeczy b´dà na miejscu. B´dziecie mogli
powiedzieç szatanowi – odejd˝ i id˝ na
swoje miejsce. Je˚eli wasza odpowied˝
b´dzie pe∏na Boga powiecie górze przenieÊç si´. Mamy wiele gór w sobie. Ewangelia mówi, ˚e co nadto jest od z∏ego pochodzi. A wi´c w jaki sposób z∏o nas kontroluje, przenika nas? Kiedy dym wchodzi
w nas? Wtedy, gdy nasz j´zyk, nasz
umys∏ u˚yczamy szatanowi. My mamy
moc, ˚eby go wyrzuciç, mamy moc, ˚eby
mu zabroniç byç w nas. Nasze pomys∏y,
nasze przekonania, naszà z∏oÊç, nasze z∏e
samopoczucie, które nosimy w sercu, nasze problemy – kto je wk∏ada w nasze
wn´trze? Szatan to robi. My to wch∏aniamy, poniewa˚ nie powiedzieliÊmy tak ca∏kowicie Bogu. OczywiÊcie jako ludzkoÊç,
nie mo˚emy od razu zniweczyç wszystkich konsekwencji grzechu pierworodnego, ale mo˚emy byç zwyci´zcami z∏a.
W ten sposób Pan b´dzie móg∏ królowaç
w nas. ˙yç tym ciàg∏ym tak dla Boga
oznacza ˚yç w∏aÊciwà pe∏nià. ˙yç ˚ywotnoÊcià Boga wewnàtrz nas. Bóg chce, aby
ka˚dy z nas wszed∏ w pe∏ni´. Bóg chce,
aby rodzina, wspólnota wesz∏a w pe∏ni´.
Jakie by to by∏o pi´kne! Ludzie mogli by
si´ rozumieç wzrokiem. Wezwanie, aby
ofiarowaç ˚ycie, jest wezwaniem, aby
powiedzieç tak. Poniewa˚ w nas b´dzie
si´ objawiaç moc Ducha Âwi´tego. Âwi´ty Pawe∏ w dzisiejszej lekturze mówi: On
to dla nas grzechem uczyni∏ Tego, który
nie zna∏ grzechu, abyÊmy si´ stali w nim
sprawiedliwoÊcià Bo˚à.
Bóg Ojciec ofiarowa∏ swojego Syna,
abym ja – i ka˚dy z nas otrzyma∏ pe∏ni´,
wszed∏ w pe∏ni´. To jest fakt historyczny.
A ja wam stawiam pytanie: Czy wy jesteÊcie w stanie przyjàç, zaakceptowaç tà mi∏oÊç, którà Jezus ma dla was? Kiedy jeste-

Êcie s∏abi, kiedy b∏àdzicie, czy wierzycie
wtedy, ˚e On umiera dla was? ˙e was kocha? ˙e to b´dzie czyni∏ ka˚dego dnia, poniewa˚ Jego mi∏oÊç jest wieczna, nieskoƒczona? Ale cz∏owiek si´ zamyka, s∏abnie,
sam siebie os∏abia. I pozostaje z uczuciami negatywnymi. Ja nie jestem godzien,
nie jestem Êwi´ty, jestem grzesznikiem.
Przekonuje samego siebie, ˚e nie jest godny Mi∏oÊci Boga – a to jest dzie∏o szatana.
Dlatego wam powiedzia∏em, abyÊcie odrzucili wszystkie negatywne uczucia.
Spróbujcie iÊç tà drogà, która jest w kierunku Nieskoƒczonej Mi∏oÊci. Musicie
byç wype∏nieni Nieskoƒczonym, aby
dzieƒ i noc wasza dusza by∏a otwarta na
Nieskoƒczonà Mi∏oÊç Boga. Wtedy b´dziecie mogli zwyci´˚aç w was z∏o, a Mi∏oÊç Bo˚a b´dzie was zmieniaç. Mi∏oÊç
Bo˚a jest darmowa. My myÊlimy, ˚e musz´ poÊciç, musz´ si´ modliç, aby zas∏u˚yç na Mi∏oÊç Bo˚à. To nie jest prawda.
Ja modl´ si´, ja poszcz´, aby otworzyç
si´ na Mi∏oÊç Boga.
Âwi´ty Augustyn mówi, ˚e to dla nas
jest koniecznoÊcià, abyÊmy si´ modlili,
abyÊmy mogli si´ otworzyç. Aby pragnàç
tego, czego chce Bóg. Aby kochaç t´ Mi∏oÊç. Ile uczuç negatywnych niesiemy
w stosunku do Boga? Tego Bóg nie chce.
Bóg jest oburzony. Poniewa˚ poprzez nasze negatywne uczucia patrzymy na Boga okrutnego. Tak jakby to by∏ jakiÊ handlowiec, albo tyran. Bóg jest Ojcem. On
ca∏y czas nas zradza. Kto z was nie kocha
swojego dziecka? A Bóg, który jest doskona∏y kocha doskonale ka˚dego z nas.
Jego Mi∏oÊç jest wieczna. Pragniecie tej
Mi∏oÊci? Na pewno? A wi´c macie kochaç Tà Mi∏oÊç. Macie byç Tà Mi∏oÊcià.
Wy przemienicie si´ w Tà Mi∏oÊç. Mi∏oÊç
Bo˚a b´dzie ˚ywa w was dlatego, ˚e ˚ycie jest ofiarowane. Aby ofiarowaç to
wszystko, co nie jest Mi∏oÊcià Bo˚à, aby
byç wiernym Mi∏oÊci Bo˚ej Jezus umar∏.
Umar∏ za wszystkich, po to, aby Ci co ˚yjà ju˚ nie ˚yli dla siebie, lecz dla Tego,
który za nich umar∏ i zmartwychwsta∏.
Otworzyç si´ na Boga, znaczy otworzyç
si´ na Tà Mi∏oÊç darmowà i wiecznà, kochaç Tà Mi∏oÊç i ˚yç Tà Mi∏oÊcià. Wy
powoli w waszym wn´trzu b´dziecie
czuç pewnoÊç, si∏´, pokój, Êwiat∏o. B´dziecie nowymi, poniewa˚ Ta Mi∏oÊç b´dzie was ofiarowaç, odnawiaç i konsekrowaç, b´dzie was rodziç.
W trzeciej cz´Êci listu do Koryntian
czytamy: Tak wi´c i my odtàd ju˚ nikogo
nie znamy wed∏ug cia∏a, a je˚eli nawet
wed∏ug cia∏a poznaliÊmy Chrystusa to ju˚

wi´cej nie znamy Go w ten sposób. Je˚eli
wi´c, ktoÊ pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To, co dawne min´∏o,
a oto wszystko sta∏o si´ nowe. Wszyscy
znamy Chrystusa g∏owà, rozumem. Albo
poprzez nasze uczucia, naszà ideologi´
chrzeÊcijaƒskà, religijnà. Ale poznanie
Jezusa poprzez Ducha Âwi´tego zmienia
˚ycie. Otwieramy si´ wewnàtrz i On nam
wszystko daje. A my odczuwamy tà przemian´, a drogà jest zawsze czysta mi∏oÊç.
W ten sposób stajemy si´ nowym stworzeniem. KtoÊ, kto chce iÊç tà drogà – Jezus go trzyma, prowadzi go w swojej mi∏oÊci i ka˚dego dnia daje wi´cej ∏ask. Ciàgle, nieustajàco daje ∏aski. A wi´c szybko
bierzmy to. Spieszmy si´, spieszmy si´
wewn´trznie. Nauczmy si´ wchodziç
w tà relacj´ mi∏oÊci. A zobaczycie, ˚e
wszystko w was stanie si´ nowe. Równie˚ wasze dzieci.
Dam wam taki przyk∏ad; kiedy by∏em
proboszczem, rodzice ˚alili si´ jakie to
problemy majà z dzieçmi – dzieci sà nerwowe, majà straszne sny, sikajà w nocy
do ∏ó˚ka. Ja im odpowiedzia∏em – spróbujcie przez tydzieƒ, 20 minut dziennie
wejÊç w medytacj´ oddania si´ Bogu. Nie
mówcie nic waszym dzieciom, ˚adnej rady im nie dajcie – za tydzieƒ si´ spotkamy. Po tygodniu rodzice si´ Êmiali, mówià, ˚e dzieci wi´cej ju˚ nie sikajà. Poniewa˚ nasza osobista zmiana, przemiana,
pozwala Duchowi Âwi´temu dzia∏aç
w innych. W sposób szczególny dzieci
przyjmujà dobro. Âwiat jest pe∏en ludzi
dobrej woli, ale sà odrzucani. Sà przygnieceni strukturami, ideologiami. Âwiat
potrzebuje tchnienia Ducha Âwi´tego. Potrzebuje tchnienia mi∏oÊci. Co tutaj Matka
Bo˚a robi? Jest obecna, wstawia si´, a wy
odczuwacie Jej obecnoÊç. Wi´c widzicie,
˚e Bóg pragnie przyprowadziç nas bardzo
blisko siebie. W takim zjednoczeniu ˚ycia
ka˚dy z nas stanie si´ matkà i ojcem duchownym poniewa˚ ˚ycie Bo˚e przechodzi i wyp∏ywa z nas. Amen

Serwis Rodzinny
Przedstawiamy homili´ o. Branko RadoÊ ze spotkania w ∑apszach 08.03.04.

Bo˚e dzie∏o
Z ca∏ego serca szczerze was pozdrawiam i bardzo si´ ciesz´, ˚e dzisiaj wieczorem mog´ sprawowaç Msz´ Êw. razem
z wami. Przez te ostatnie 3–4 dni, kiedy
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by∏em w kilku waszych miastach, przekona∏em si´ jak mocna jest wiara w narodzie
polskim. Przekona∏em si´ te˚, jak wielka
jest wasza mi∏oÊç wobec naszej Matki,
Królowej Pokoju. Dlatego dzi´kuj´ Bogu,
˚e dzi´ki Niej Bóg zgromadzi∏ nas tu
wszystkich. Dzi´kuj´ Bogu za te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg uczyni∏ w waszych rodzinach, w waszych wspólnotach. Dzisiaj chcia∏bym poleciç Panu
w czasie Mszy Êw. wszystkie wasze potrzeby, wszystkie wasze bóle, wszystkie
osoby chore, które polecacie.
Tak jak wiecie, przyjecha∏em z parafii, z miejsca, które sta∏o si´ znane na ca∏ym Êwiecie. Ta parafia nie sta∏a si´ znana dlatego, ˚e ˚yjà tam znani ludzie, równie˚ nie jest ta parafia znana i Êwi´ta ze
wzgl´du na nas, ludzi, którzy tam ˚yjemy
i mieszkamy. Ta parafia sta∏a si´ znana
dzi´ki Bo˚emu dzie∏u, które Bóg tam
prowadzi, dzi´ki Królowej Pokoju. Ju˚
od dwudziestu dwóch lat parafia Medziugorje ˚yje innym ˚yciem ni˚ poprzednio,
˚yje w szczególnej obecnoÊci Bo˚ej.
Bóg nas niezwykle uradowa∏, niezwykle
nagrodzi∏. JesteÊmy Êwiadomi tego, ˚e
nie zas∏u˚yliÊmy sobie na to. Dlatego te˚
b´dàc wdzi´czni Bogu, chcemy odpowiedzieç na Jego wezwanie. Chcemy s∏uchaç
Jego g∏osu i przekazywaç go, który mówi
do nas przez s∏owa Jego Matki – Królowej Pokoju. Pragniemy, aby ten g∏os, or´dzie Bo˚e dotar∏o do ka˚dego cz∏owieka.
Bo to jest or´dzie skierowane do ca∏ej
ludzkoÊci. To jest or´dzie skierowane do
naszego narodu, ale równie˚ do was i do
waszego narodu i do ka˚dego narodu
z osobna. ˙e tak naprawd´ jest pokazujà
nam ostatnie lata. Wielu ludzi przyje˚d˚a
do Medziugorja, aby si´ modliç. Przyje˚d˚ajà do Medziugorja, aby s∏uchaç tam
Bo˚ego g∏osu. Przyje˚d˚ajà do Medziugorja, aby wype∏niç dusze i serce Bo˚à
mi∏oÊcià. Przyje˚d˚ajà do Medziugorja,
aby dowiedzieç si´, ˚e Bóg nas naprawd´
kocha i wracajà do swoich domów, odnowieni i wzmocnieni, Êwiadomi tego jak
wielki jest Bóg, Êwiadomi tego jak wielkie dobrodziejstwa od Niego otrzymali.
Dlatego chcia∏em, Bracia i Siostry, powiedzieç wam par´ s∏ów na temat Medziugorja, a w istocie o tym, czego Bóg
oczekuje od nas za poÊrednictwem Matki
Bo˚ej. Na poczàtku od razu zwracam
uwag´, ˚e nie mówimy tu o rzeczach
szczególnych. Bóg w Medziugorju nie
przekazuje ˚adnego nowego przes∏ania.
Królowa Pokoju nie przynosi nowej
nauki. Ona jedynie powtarza to, co jest

istotà naszej wiary, Ona chce, abyÊmy
ponownie ˚yli swoim chrzeÊcijaƒstwem,
abyÊmy ponownie wybrali Tego, który
jest Drogà, Prawdà i ˙yciem.
Co Matka Bo˚a nam poleca i czego
od nas wymaga? Mo˚e na to pytanie odpowie nam jedna historia, o znanym malarzu – Leonardzie da Vinci, który malowa∏ obraz, zatytu∏owany „Jezus rybakiem
ludzi”. Chcia∏, aby ten obraz by∏ najpi´kniejszy. Miesiàcami i dniami modli∏ si´
i poÊci∏ w jednej intencji: aby dobrze namalowaç twarz Jezusa, aby ka˚dy kto
spojrzy na obraz, móg∏ rozpoznaç
w Chrystusie Zbawiciela i Odkupiciela.
Ca∏à swojà wiedz´ i ca∏à swojà pobo˚noÊç
w∏o˚y∏ w malowanie tego obrazu. Kiedy
skoƒczy∏ dzie∏o by∏ bardzo zadowolony
z postaci Chrystusa, równie˚ pozosta∏e
elementy na tym obrazie by∏y bardzo ∏adne. Zaprosi∏ swoich przyjació∏, pokaza∏ im
ten˚e obraz, wszyscy zachwycali si´ jego
pi´knem. Ale jedna rzecz przerazi∏a malarza, zabola∏o go, ˚e wszyscy zwracali
uwag´ na to, jak Jezus bardzo ∏adnie
wskazuje na ∏ód˝, bo obraz przedstawia∏
Jezusa nad jeziorem Genezaret. W tle obrazu by∏o jezioro, a obok Chrystusa ∏ód˝.
Kiedy przyjaciele odeszli, mówi dalej ta
historia, da Vinci wzià∏ farby i ca∏kowicie
przemalowa∏ ∏ódk´. Po kilku dniach przyszli znowu przyjaciele i zdziwili si´ dlaczego to zrobi∏. Odpowiedzia∏ im: „Centrum mojego ˚ycia jest Chrystus. Centrum
obrazu, który namalowa∏em, jest Chrystus, dlatego On musi byç w Êrodku”.
Drodzy Bracia i Siostry, powiedzia∏bym, ˚e w∏aÊnie Matka Bo˚a nam to
poleca. Có˚ jest istotnego w naszym ˚yciu? Co jest tym centrum? Jezus Chrystus.
Je˚eli wrócimy do Jezusa Chrystusa, powrócimy do Ewangelii, do Jego S∏owa, je˚eli ponownie wprowadzimy w nasze ˚ycie sakramenty Êwi´te, je˚eli b´dziemy si´
licznie gromadziç na Eucharystii, tak jak
dziÊ wieczorem. Je˚eli modlitwa b´dzie
zst´powa∏a z naszych ust ka˚dego dnia,
ka˚dego wieczora, wtedy wiemy, ˚e jesteÊmy na w∏aÊciwej drodze. Wtedy wiemy,
˚e Jezus Chrystus jest w centrum naszego
˚ycia. Dlatego chc´ dzisiaj zapytaç ka˚dego z was, równie˚ siebie: kim dla mnie
jest Jezus Chrystus? Kim dotychczas
by∏ dla ciebie Jezus Chrystus? Twoim Nauczycielem? Twoim Zbawicielem? Tym,
który ma odpowied˝ na ka˚de twoje pytanie? Tym, Któremu powierzy∏eÊ wszystkie swoje bóle? Tym Któremu odda∏eÊ
swoje sprawy intymne? Czy On jest Tym,
który ci´ naprawd´ dotychczas prowa-

dzi∏? Czy mo˚e by∏ gdzieÊ w tle? Mo˚e
Go szuka∏eÊ jedynie wtedy, kiedy by∏o ci
trudno w ˚yciu? A kiedy by∏o ci dobrze,
stawia∏eÊ Chrystusa z boku. Chrystus chce
byç centrum naszego ˚ycia. W∏aÊnie dzisiaj On chce byç centrum. On chce byç
w twojej rodzinie. Chce byç z tobà, kiedy
rozmawiacie o swoich problemach w rodzinie. Chrystus chce byç centrum w naszych szko∏ach. Chce byç w centrum naszego ˚ycia politycznego, gospodarczego
i sportowego. On nie chce nas jedynie
gromadziç na spotkaniach eucharystycznych, ale chce byç obecny w ka˚dej chwili naszego ˚ycia, chce dlatego, ˚e nas kocha, bo On jest Mi∏oÊcià Doskona∏à, bo
On chce nas nauczyç kochaç. (cdn)

Tam i z powrotem
czyli w´drówka do Ziemi Âwi´tej...
Gdyby ktoÊ powiedzia∏ mi, ˚e Wielki
Tydzieƒ tego roku sp´dz´ w Ziemi
Âwi´tej potraktowa∏abym go zapewne
jak fantast´, który wprawdzie dobrze mi
˚yczy, ale rzeczy nierealnej.... Obserwowa∏am z wielkim zainteresowaniem i zaanga˚owaniem wizyt´ Jana Paw∏a II
w Ziemi Âwi´tej w 2000r., bardzo porusza∏ mnie jego utwór jeszcze z czasów
krakowskich z 1965r. pt. „W´drówka do
miejsc Âwi´tych” – ale jakoÊ nigdy nie
umia∏am uto˚samiç si´ z myÊlà, ˚e ja
równie˚ mog´ tam si´ znale˝ç i osobiÊcie
dotknàç kart Piàtej Ewangelii.
To, co doprowadzi∏o mnie do wyjazdu jest dla mnie równie wa˚ne, jak sam
fakt pobytu w tych niezwyk∏ych miejscach. Dlatego si´gam najpierw do czasu
na kilka tygodni przed wyjazdem, gdy zadzwoni∏a do mnie przyjació∏ka z informacjà, ˚e wybiera si´ do Ziemi Âwi´tej. Grupa zorganizowana mia∏a byç przez Echo
Medziugorja i gdzieÊ mi´dzy wierszami
rzuci∏a has∏o, abym wybra∏a si´ z nià. Dla
mnie, jako osoby pracujàcej blisko sektora oÊwiaty, której konto bankowe ju˚
dawno zapomnia∏o co, to znaczy dodatnie
saldo, cena wyjazdu na t´ pielgrzymk´
by∏a po prostu nierealna do zrealizowania.
Ale w czasie rozmowy zrodzi∏ si´ nam
pomys∏, ˚e przecie˚ mog´ spróbowaç znale˝ç sponsorów wyjazdu. Kilka dni pó˝niej wspólnymi si∏ami opracowa∏yÊmy
treÊç listu do cz´Êci potencjalnych ofiarodawców, pozosta∏ych postanowi∏am znale˝ç dzwoniàc do ró˚nych firm.
Jedno dla mnie by∏o jasne, ˚e ju˚ od tego momentu zacz´∏am si´ modliç za
wszystkich, z którymi b´d´ rozmawiaç,
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niezale˚nie od wyników rozmów, i ˚e zabior´ ich w sercu jako szczególne intencje, jeÊli dane mi b´dzie do∏àczyç si´ do
grupy pielgrzymkowej. I, co wa˚ne, mia∏am gdzieÊ w sobie przekonanie, ˚e mam
spróbowaç, ˚e uda si´ – ˚e Pan Bóg przygotowa∏ dla mnie ten czas i mnie tam zaprasza. Powiedzia∏am tylko Panu Bogu,
˚e jeÊli gdzieÊ si´ kogoÊ zaprasza to
wszystko jest darowane i wyrazi∏am Mu
swojà nadziej´, ˚e zna zasady savoire vivre’u... Poprosi∏am Go, aby potwierdzi∏
mi, ˚e ten wyjazd, to nie tylko mój pomys∏. I tego samego wieczoru, modlàc si´
Nieszporami, przeczyta∏am w czytaniu,
˚e: to Bóg jest w nas sprawcà chcenia
i dzia∏ania zgodnie z Jego wolà... – w tym
momencie by∏o to dla mnie wystarczajàcym potwierdzeniem.
I tak si´ zacz´∏o: godziny sp´dzone
przy telefonie, rozmowy krótsze i d∏u˚sze,
z przeró˚nymi reakcjami rozmówców ale,
o dziwo w du˚ej mierze pozytywnymi.
Nie mniej jednak po pierwszych dwóch
tygodniach mia∏am uzbierane jakieÊ
500,00 z∏ (potrzeba by∏o jeszcze 6 razy tyle) i wtedy stwierdzi∏am, ˚e chyba jednak
si´ pomyli∏am. Podj´∏am impuls, spróbowa∏am i nic z tego – i postanowi∏am sobie
odpuÊciç, a uzbierane pieniàdze oddaç
w∏aÊcicielom... By∏ to piàtkowy wieczór.
Po tej myÊli poczu∏am si´ zwolniona
z wysi∏ku poszukiwaƒ. Po raz pierwszy od
dawna usiad∏am zrelaksowana w fotelu –
i dok∏adnie w tym momencie zadzwoni∏
telefon. Okaza∏o si´, ˚e jest to szef du˚ej
firmy farmaceutycznej, który zainteresowa∏ si´ moim listem i wyrazi∏ ch´ç pomocy... To by∏ punkt zwrotny – nabrania nowych si∏ i wiary, ˚e si´ uda. Ten cz∏owiek
pó˝niej si´ wycofa∏, ale w∏aÊciwie pojecha∏am dzi´ki niemu, dzi´ki nadziei jakà
tchnà∏ we mnie swoim zainteresowaniem
i energii jakà da∏ mi ten telefon. A wi´c od
nast´pnego dnia nowe telefony – do kogo
si´ da, równie˚ do pos∏a SLD... – skoro
b´d´ si´ za niego modliç to oboje b´dziemy mieli z tego korzyÊç – i myÊl´, ˚e tak
si´ sta∏o, bo w∏aÊnie ten cz∏owiek wspomóg∏ mnie najhojniej...
W tym wszystkim oczywiÊcie na
przemian towarzyszy∏y mi uczucia radoÊci i zwàtpienia i dylematy. Gdy mia∏am po∏ow´ kwoty, trzeba by∏o si´ zdeklarowaç i wp∏aciç zaliczk´... I ryzyko z myÊlà, ˚e za daleko ju˚ zasz∏am, by si´ wycofywaç. I modlitwa. I kolejne telefony.
I pomi´dzy tym – troska, co jeÊli nie znajd´ reszty sponsorów?? Odpowied˝ na te
wàtpliwoÊci przysz∏a bardzo szybko. Na

dzieƒ przed wyjazdem mia∏am od sponsorów po∏ow´ kwoty, drugà cz´Êç po˚yczy∏am. To by∏ (znowu) piàtek, w sobot´ wylot. Kwot´ uzbieranà od sponsorów mia∏am w kopercie – zamierza∏am po pracy
wymieniç jà na dolary. Mia∏am te˚ plik
zaadresowanych kopert do przyjació∏
i znajomych z ˚yczeniami Êwiàtecznymi.
Obok pracy jest poczta tam je wrzuci∏am
do skrzynki. Pojecha∏am na zakupy i do
kantora, a w kantorze zelektryzowa∏a
mnie myÊl, ˚e... nie mam koperty z pieni´dzmi od sponsorów... I druga myÊl, ˚e
to niemo˚liwe, bo sprawdza∏am kilka razy
koperty, które wrzucam do skrzynki, ale
jedyne co przychodzi mi do g∏owy, to
fakt, ˚e musia∏am jà wrzuciç z innymi listami... I ˚e listy wybierane sà o 17.00 –
by∏a 16.55... Dalej wszystko potoczy∏o
si´ jak na filmie – w tym momencie podjecha∏ tramwaj w kierunku poczty. Na
miejscu by∏am o 17.03, poczta do 17.00
wi´c pukam do drzwi s∏yszàc za nimi jakieÊ g∏osy. Otwar∏a pracownica poczty
odpowiadajàc na moje pytanie, ˚e dziÊ,
z okazji przedÊwiàtecznego czasu listy
mia∏y byç wybierane o 16.00. Widzàc
mojà zmartwionà min´ powiedzia∏a, ˚e
ma kluczyk od skrzynki na listy i mo˚emy
sprawdziç czy jest tam to czego szukam.
Wzi´∏yÊmy karton, do niego po otwarciu
skrzynki wysypa∏y si´ listy, a wÊród nich,
na wierzchu, moja koperta od sponsorów... W tym momencie przyjecha∏ kurier
wybierajàcy listy ze skrzynek...
Pierwsze kroki po tym wydarzeniu,
na mi´kkich kolanach, skierowa∏am do
pobliskiej katedry. Dotar∏a do mnie z ca∏à mocà ta prawda, ˚e troszcz´ si´ o wiele, a w jednej chwili mog´ wszystko
mieç i mog´ wszystko straciç: „Pan da∏
i Pan zabra∏”, dotar∏o do mnie, ˚e Bóg
jest naprawd´ Panem wszystkiego i On
o wszystko si´ zatroszczy, a moim zadaniem jest tylko zaufaç...
Taki by∏ prolog wyjazdu do Ziemi
Âwi´tej. Mój spowiednik bardzo trafnie
okreÊli∏, ˚e zanim tam pojecha∏am prze˚y∏am ju˚ swoje Betlejem – pukanie do
ró˚nych drzwi z proÊbà o pomoc... Dopowiedzia∏am sobie, ˚e tym samym prze˚y∏am te˚ swojà Drog´ Krzy˚owà – kto szuka∏ sponsorów wie o czym mówi´...
Siedzàc na Ok´ciu w Warszawie, czekajàc na odpraw´ na samolot do Tel Avivu zastanawia∏am si´ czy to wszystko by∏o warte takiego zachodu? Ca∏y Wielki
Post up∏ynà∏ mi pod has∏em pukania do
ró˚nych drzwi, prze∏amywania siebie
w proszeniu o pomoc i stawaniu w pozy-

cji tego, który nie ma – a nie jest to komfortowa pozycja – o ile ∏atwiej jest mieç
i móc wspieraç innych... Dzisiaj myÊl´ sobie, ˚e dla tego, co dane mi by∏o prze˚yç
w Ziemi Âwi´tej w tym czasie bez wahania podj´∏abym kilkakrotnie wi´kszy wysi∏ek. To jest niewymierne wobec Tajemnicy, jakiej mog∏am dotknàç b´dàc w tych
niezwyk∏ych miejscach.
Mo˚liwoÊç odwiedzenia miejsc znanych z kart Ewangelii – ze wspania∏ym
i nie do przecenienia komentarzem ks.
Miros∏awa Wróbla. Adoracja w koÊciele
Getsemani w Wielki Czwartek, modlitwa w Ogrodzie Oliwnym tej nocy, godziny czuwania na Golgocie – zw∏aszcza
w Wielki Piàtek, adoracja relikwii autentycznego Krzy˚a podczas wielkopiàtkowej liturgii, modlitwa w Grobie Paƒskim.... Poniewa˚ wszystko to wià˚e si´
z Tajemnicà mog´ tylko powiedzieç, ˚e
dla mnie by∏y to miejsca, gdzie KtoÊ modli∏ si´ we mnie. Nie musia∏am nawet podejmowaç wysi∏ku modlitwy, godziny
mija∏y jak minuty... nie chcia∏o si´
w ogóle stamtàd wychodziç. Szczególna
by∏a dla mnie Msza Êw. przy PUSTYM
Grobie Paƒskim w Wigili´ Paschalnà...
– nie wiem czy w czasie tej pielgrzymki
coÊ innego tak mocno do mnie dotar∏o
jak podniesiona Hostia na tle pustego
Grobu – w tym momencie przeszy∏a
mnie ÊwiadomoÊç, ˚e Grób jest pusty,
nie ma w nim Jezusa na rzecz innego
rodzaju Jego ObecnoÊci poÊród nas –
On jest z nami w Eucharystii i jest to REALNA obecnoÊç... Jezus ˚yje!
Nie wiem czy mo˚na oddaç uczucia
jakie towarzyszà pobytowi w tych miejscach... Benedyktynka, siostra Paula, Polka, która od wielu lat jest w klasztorze na
Górze Oliwnej powiedzia∏a, ˚e ca∏a ziemia jest Êwi´ta, ale ta jest inna ni˚ wszystkie, bo jest Ziemià Âwi´tego... i tej innoÊci mo˚na tam doÊwiadczyç. Choç jednoczeÊnie „o tej ziemi trudno powiedzieç
«jesteÊ pi´kna» – ona ma tylko pe∏ne
wdzi´ku zakàtki” (Karol Wojty∏a)... jak to
pogodziç? Trzeba samemu pochodziç po
uliczkach Jerozolimy, Betlejem, Nazaretu. Poprzeciskaç si´ pomi´dzy straganami
z mniej lub bardziej Êwie˚ym towarem.
Dotknàç Êwi´tych miejsc – ska∏y w Betlejem czy na Golgocie. Zdziwiç si´, ˚e
Droga Krzy˚owa przy Via Dolorosa to
zasadniczo tylko wyrze˝bione numery
poszczególnych stacji. Us∏yszeç modlitw´ muezina z pobliskich minaretów i zobaczyç Êwi´tujàcych przy Âcianie P∏aczu
˙ydów. Pos∏uchaç siostry el˚bietanki, dy-
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rektorki sierociƒca na Górze Oliwnej.
Przejàç si´ murem budowanym wokó∏ terenu Autonomii Palestyƒskiej. Potargowaç si´ z Arabami o cen´ ró˚aƒców. Poczuç na twarzy wiatr Pustyni Judzkiej
i krople wody p∏ynàc stateczkiem po falach Jeziora Genezaret. Zachwyciç si´ tonàcà w kwiatach po porze deszczowej
Galileà.... Wszystko to sprawia, ˚e mo˚na
odczuç wyjàtkowoÊç tych miejsc a jednoczeÊnie trudno oprzeç si´ wra˚eniu, ˚e rodzàc si´ tutaj, na tej ziemi, Jezus wszed∏
na Êwiat jego „kuchennymi drzwiami” –
wed∏ug s∏ów s. Pauli.
Tych 10 dni by∏o spotkaniem z miejscami, które mocnym g∏osem mówi∏y o Tym,
który Jest. Spotkaniem z historià. Z zupe∏nie odmiennà od naszej kulturà, mentalnoÊcià, zwyczajami. Ze stykiem trzech
wielkich religii. G∏´bszym wnikni´ciem
w konflikty jakie tam trwajà i mo˚liwoÊcià zobaczenia tego bez medialnego sita.
Zupe∏nie inaczej brzmià dla mnie teraz s∏owa Pisma Âwi´tego. Gdy po powrocie posz∏am na Msz´ Êw. i us∏ysza∏am Ewangeli´ o uczniach idàcych do
Emmaus wzruszy∏am si´, bo przecie˚
jeszcze trzy dni temu zatrzymaliÊmy si´
w tej wiosce wspominajàc rozczarowanych uczniów Jezusa, do których do∏àczy∏ Zmartwychwsta∏y... – to by∏o gdzieÊ
tutaj, w tych okolicach... S∏yszàc t´
Ewangeli´ natychmiast myÊl wróci∏a do
tamtych okolic, pustynnego krajobrazu,
przestrzeni, jakie rozciàgajà si´ z miejsca, gdzie wg tradycji mieÊci∏ si´ dom
Kleofasa, a obecnie stoi koÊció∏... Podobnie jest z innymi tekstami Pisma Âwi´tego, klimat tamtych miejsc, krajobrazy to
wszystko zosta∏o w mojej pami´ci i mam
nadziej´, ˚e si´ nie zatrze.
Gdybym powiedzia∏a, ˚e wróci∏am
z Ziemi Âwi´tej przemieniona czy nawrócona nadu˚y∏abym mocy tych s∏ów. Ale
wróci∏am dotkni´ta skrzyd∏em Bo˚ej
ObecnoÊci, przekonana, ˚e wszystkie inne Êwi´te miejsca na ziemi sà tylko komentarzem do tych miejsc. Z nadziejà, ˚e
zanim b´dzie mi dane zobaczyç Niebieskie Jeruzalem powróc´ jeszcze, by rozradowaç si´ na ziemskim Syjonie.
I z wdzi´cznoÊcià, ˚e tego wszystkiego
czym si´ dziel´ mog∏am doÊwiadczyç
dzi´ki pora˚ajàcej w swej mocy dobrej
woli i ˚yczliwoÊci tak bliskich jak i zupe∏nie nieznanych mi osób. A przede wszystkim dzi´ki Temu, który w tak niecodzienny sposób zaprosi∏ mnie na to niezwyk∏e
spotkanie... „Chwal, Jerozolimo, Pana,
Wys∏awiaj twego Boga, Syjonie! Umacnia

bowiem zawory bram twoich. I b∏ogos∏awi synom twoim w tobie. Zapewnia pokój
twoim granicom, Nasyca Ciebie najlepsza
pszenicà...” (Ps 147, 12-14).
Agnieszka

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Bioenergoterapeuci

Naga prawda!
Od Harisa do egzorcysty czyli zgubny
wp∏yw bioenergoterapii.
W wieku 10 lat zachorowa∏a moja
córka. Choroba ucià˚liwa i nieuleczalna.
W∏aÊnie do naszej diecezji przyjecha∏ Haris. Za∏atwi∏am wejÊciówki za jakàÊ op∏atà, w cz´Êci przeznaczonà na budujàcy si´
koÊció∏. Zabra∏am tak˚e mojà siostr´, osob´ samotnà, od lat leczàcà si´ na l´ki i depresj´. W atmosferze modlitwy i pieÊni
religijnych w budujàcym si´ koÊciele,
oczekiwaliÊmy bardzo d∏ugo w deszczowy i zimny dzieƒ na „dotyk ràk uzdrowiciela”. Wtedy nie zdawa∏am sobie sprawy
jak ogromny wp∏yw i konsekwencje na
nasze ˚ycie b´dzie mia∏o to wydarzenie.
Moja siostra od razu poczu∏a si´
znacznie gorzej. W szybkim czasie odesz∏a na rent´. Mia∏a sta∏à opiek´ siostry
psychiatrycznej i opieki spo∏ecznej. Kiedy
oczekiwa∏a na miejsce w szpitalu zabra∏am jà do siebie, bo straci∏a poczucie rzeczywistoÊci. Wtedy odkry∏am, ˚e
przedawkowuje leki, b´dàc od lat na maksymalnych dawkach. Po czasie odkry∏am
tak˚e, ˚e zapija∏a to swoje leczenie najmocniejszym i najtaƒszym piwem. Do
mnie odnosi∏a si´ tylko roszczeniowo,
gdy˚ posiada∏a d∏ugi i oskar˚a∏a mnie, ˚e
rozpowiadam jej sprawy, które ona czyni
w ukryciu. Przyznaj´, ˚e te sprawy przerasta∏y mnie zupe∏nie i nie widzia∏am mo˚liwoÊci udzielenia jej pomocy.
Córka w dziwny sposób lgn´∏a do
dzieci trudnych. W wieku 13 lat zacz´∏a
chodziç z ch∏opcem. Bardzo zach´cali jà
do tego „chodzenia” rodzice ch∏opca (ojciec jest alkoholikiem). Kiedy widzia∏am,
˚e nie by∏o w tym umiaru, zabrania∏am jej
takiego randkowania. Ale ona k∏ama∏a.
Potem posz∏a na studia. Wokó∏ niej ciàgle
kr´cili si´ ludzie trudni. Okazywa∏am jej
g∏´bokà trosk´ i zainteresowanie. Lecz
ka˚de moje s∏owo by∏o odrzucone. A˚
kiedyÊ w jej oczach ujrza∏am nienawiÊç,
odrzucenie i odci´cie si´ od nas.
Mój mà˚ wtedy mocno „komunizowa∏” i robi∏ karier´. W domu zacz´li bywaç ludzie o bardzo niew∏aÊciwym, wzajemnym zainteresowaniu i intencjach.

Ka˚de spotkanie zakrapiane by∏o alkoholem. K∏amstwa, lekcewa˚enie, ignorancja.
Ciàgle grajàcy TV i niemo˚liwoÊç rozmawiania o trudnych sprawach. Nie umia∏am
˚yç w takim otoczeniu najbli˚szych!
W pracy tak˚e wali∏o si´ wszystko. Uk∏ady, nieczyste intencje, obcià˚anie pracà
bez instrumentów do wykonania. Czu∏am,
˚e jestem coraz s∏absza, trac´ cierpliwoÊç,
choruje moje serce, potwornie bolà mnie
mi´Ênie, prostujà si´ lordozy kr´gos∏upa,
problemy trawienne i kobiece, i coraz
cz´stsze potworne bóle g∏owy a wewnàtrz
mojego kr´gos∏upa pali∏ si´ ogieƒ odbierajàcy mi si∏y. Lecz lekarze (znajomi)
ignorowali mój stan. Musia∏am wr´czyç
kopert´. I tak b´dàc m∏odym i twórczym
cz∏owiekiem siedzia∏am w domu na rencie. Czu∏am si´ potwornie!
Kiedy Ojciec Âwi´ty przyby∏ do Polski, pojecha∏am na spotkanie z Nim do
Zakopanego. Tu˚ przed Jego przyjazdem
musia∏am opuÊciç plac zgromadzenia.
Widzia∏am, jak podje˚d˚a∏. Wysz∏am
i w najbli˚szym hotelu wykupi∏am pokój.
Le˚a∏am tam bardzo zimna bez mo˚liwoÊci poruszenia si´ i wypowiedzenia s∏owa
przez 7 godzin. Kiedy min´∏o us∏ysza∏am
powracajàcych ze spotkania ludzi. Takie
rzeczy si´ ze mnà dzia∏y. Nie rozumia∏am
wtedy, dlaczego? W moim sercu s∏ysza∏am cz´sto s∏owa: „Bóg jest Ojcem
Wszechmogàcym”. Wierzy∏am, ˚e tak
jest. Nigdy nie mia∏am myÊli samobójczych, ale pragnienie Êmierci tak! Chcia∏am uciec z mojego domu na koniec
Êwiata i to bez powrotu! W intencji uproszenia ∏aski Êmierci jecha∏am do Medziugorja pierwszy raz. Kiedy koƒczy∏ si´
czas pobytu u Królowej Pokoju odesz∏a
ode mnie ta myÊl i poprosi∏am, aby Matka Bo˚a Êciàgn´∏a do siebie ca∏à mojà rodzin´. I tak si´ sta∏o!
Zaczà∏ si´ inny czas: proces mojego
uzdrowienia a tak˚e ca∏ej rodziny. Wyje˚d˚a∏am na rekolekcje i spotkania
wspólnotowe. Tam Pan powoli i stopniowo leczy∏ mnie i ukazywa∏ prawd´.
Przede wszystkim by∏am bardzo zniewolona troskà o córk´. Choç by∏a cz∏owiekiem wolnym i doros∏ym, ja ba∏am si´
o jej przysz∏oÊç i o jakoÊç jej ma∏˚eƒstwa.
Odda∏am jà w czasie Eucharystii Panu.
I wtedy zosta∏am obdarzona pokojem,
który wype∏ni∏ mnie ca∏à tak mocno, ˚e
sta∏am si´ innym cz∏owiekiem. Wszystkie
trudne sprawy, które zaistnia∏y z jej powodu, ju˚ tylko odbija∏y si´ ode mnie, jak fala odbija si´ od statku. A kiedy sytuacja
stawa∏a si´ trudna to w moim sercu s∏y-
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sza∏am modlitw´ Credo, modli∏ si´ we
mnie sam Duch Âwi´ty przypominajàc
o zawierzeniu tej sytuacji Bogu samemu
i umacnia∏ mojà wiar´.
Na wyra˝ne s∏owa Pana przesz∏am
modlitw´ przebaczenia. Bardzo wielu
ludzi zobaczy∏am z ca∏ego przesz∏ego ˚ycia, którym musia∏am przebaczyç. Nast´pnie Pan wskaza∏ mi drog´ rekolekcji
ignacjaƒskich. W czasie ich trwania ods∏oni∏ we mnie bardzo przestraszone
przez pijanego ojca 4-letnie dziecko a potem m∏odà dziewczyn´ 14-letnià, pozbawionà màdrej porady i mo˚liwoÊci w wyborze zawodu i rozwoju talentów poprzez
ubóstwo mojego domu. Ods∏aniajàc te
momenty we mnie uzdrawia∏ mnie.
W czasie jednej z modlitw ujrza∏am siebie z∏apanà w sieç, zwiàzanà jak tobo∏ek
z g∏owà wiszàcà na zewnàtrz, jakby martwà. Wisia∏am tak w czarnej otch∏ani zawieszona na sznurze, nie widzia∏am, kto
go trzyma∏. W godzinie Êwiadectw mia∏am podejÊç do o∏tarza, lecz nie mog∏am,
bo tà sieç odczu∏am wokó∏ siebie.
Mia∏am tak˚e bardzo wielkie problemy ze spowiedzià. Ba∏am si´ ksi´˚y.
Wychodzi∏am z kolejki, nie wiedzia∏am,
jak mam si´ spowiadaç, uwa˚a∏am, ˚e
ksiàdz mnie nie zrozumie lub odczuwa∏am ogromny ucisk wokó∏ gard∏a. W Medziugorju odby∏am spowied˝ z ca∏ego ˚ycia. Odczu∏am jak zamkn´∏y si´ za mnà
ogromne, podwójne, wahad∏owe drzwi
i dosz∏y do mnie s∏owa Pisma Âwi´tego
mówiàce o tym, ˚e: moje grzechy oddalone sà ode mnie jak wschód od zachodu.
Po tej spowiedzi kiedy pojawia∏y si´ myÊli, które wiod∏y do przesz∏oÊci, i prowadzi∏y jak Êcie˚ka do otwarcia rany serca,
to dochodzi∏am do tych drzwi i nie mog∏am ich otworzyç. Wtedy jasno zrozumia∏am moc sakramentu pojednania.
Nie ma tego, co stare, nie ma tego u Boga i nie ma u mnie. Nie wolno odwracaç
si´. Jest nowe i trzeba iÊç do przodu.
B´dàc na nabo˚eƒstwie do Królowej
Pokoju w tym koÊciele gdzie kiedyÊ by∏am u „uzdrowiciela” ujrza∏am przy o∏tarzu obrzydliwego i ogromnego w´˚a.
I wtedy uÊwiadomi∏am sobie, ˚e tutaj sta∏
Haris. Teraz jest to koÊció∏ Mi∏osierdzia
Bo˚ego a kaplica poÊwi´cona jest Êw.
siostrze Faustynie. Zauwa˚y∏am przy
tym, ˚e majàc ÊwiadomoÊç bliskoÊci z∏ego ducha zachowywa∏am oboj´tnoÊç do
jego towarzystwa i towarzyszy∏ mi pokój.
Wiedzia∏am tylko, ˚e musz´ z tym coÊ
uczyniç. Pisa∏am do ksi´˚y, których pozna∏am na rekolekcjach ale oni milczeli.

Przed wyjazdem na rekolekcje do
∑agiewnik przyÊni∏ mi si´ o. Józef, który
by∏ ju˚ wtedy w Êpiàczce. Pozna∏am go na
rekolekcjach ignacjaƒskich. W tym Ênie
wielu ludzi z ró˚nych stron zje˚d˚a∏o si´
w jedno miejsce. Wchodzili przez ma∏e
drzwi z prawej strony do ogromnego,
okràg∏ego i wysokiego budynku. Wewnàtrz by∏y ogromne drabiny. Wszyscy
wchodzàcy wchodzili na nie. Na drugiej
drabinie, po przeciwnej stronie ukazywa∏y si´ potwory zwinne, szybkie i wÊciek∏e.
Goni∏y ku górze, jakby chcia∏y kogoÊ z∏apaç. Ârodek by∏ pusty. Tkwi∏am w rogu na
samej górze a tu˚ obok by∏ balkon. Wyszed∏ do nas o. Józef bardzo s∏aby z butelkà kroplówki w r´ku. Bardzo cierpia∏. Odwróci∏ si´ do nas b´dàcych po jego prawicy i powiedzia∏: „To jest brama nieba.
Nawracajcie si´ i czyƒcie pokut´, bo
wkrótce zgaÊnie s∏oƒce i nastanà dni
ciemnoÊci…”. W ∑agiewnikach mia∏am
mówiç o tym, jak wieloletnie k∏amstwo,
lekcewa˚enie, ignorancja niszczy rodziny
i nie buduje w∏aÊciwych osobowych wi´zi. Ale nie mog∏am bo ucisk wokó∏ gard∏a
odbiera∏ mi g∏os i mówi∏am nie o tym,
o czym chcia∏am. Ale anio∏y Królowej
Pokoju wiedzia∏y, ˚e potrzebuj´ egzorcysty. Wracajàc pociàgiem siedzia∏yÊmy
z kole˚ankà przy oknie. Przedzia∏ wype∏niony by∏ lud˝mi. Mia∏yÊmy mówiç
o modlitwie przebaczenia i wtedy „coÊ”
z ogromnà si∏à uderzy∏o w nasze okno
w pustej polnej przestrzeni. Poczu∏am, jak
wagon drgnà∏ w p´dzàcym ekspresie.
Wyciàgn´∏yÊmy ró˚aƒce i ju˚ do celu
trwa∏yÊmy na modlitwie.
B´dàc w Licheniu zamówi∏am Msz´
Êw. w intencji zawierzenia mojej rodziny
Matce Bo˚ej, uwolnienia jej od wp∏ywu
szatana i o dary Ducha Âwi´tego. Pomoc
przysz∏a od Maryi. W ubieg∏ym roku
w „postnà” Êrod´ na rekolekcjach u o. Tomislava w Medziugorju modli∏ si´ nade
mnà o. Edmund z Lichenia egzorcysta.
Ewangelia dnia by∏a o powo∏aniu i pos∏aniu kap∏anów, uzdrawianiu i uwalnianiu
jako darze darmo danym i rozdawanym
w Imi´ Chrystusa w pos∏udze potrzebujàcym. Kiedy mówi∏ s∏owa egzorcyzmu po
∏acinie (nie znam j´zyka) czu∏am, jak ze
mnie spadajà sieci i staj´ si´ wolnym cz∏owiekiem. CieszyliÊmy si´ i ÊmialiÊmy si´
ze szcz´Êcia razem z tym cudownym Kap∏anem. Zapyta∏ mnie wtedy czy by∏am
na wizycie u bioenergoterapeutów? Odpowiedzia∏am, ˚e by∏am dwukrotnie:
u Harisa i u „lekarza” z Rosji, do którego
odwiedzenia zach´ca∏ nas nasz proboszcz.

I to okaza∏o si´ przyczynà tego tak wielkiego cierpienia. A potem Pan pokaza∏
mi najg∏´bsze zranienie, któremu towarzyszy∏ ból i ˚al do biskupów i ksi´˚y
z powodu dopuszczenia takich eksperymentów w KoÊciele, czynionych za ich
zgodà. Ujrza∏am wtedy czarne niebo
i ogromnà b∏yskawic´ spadajàcego ognia
na ziemi´. Ale tak˚e zaraz zrozumia∏am,
˚e w tym KoÊciele sà odpuszczane grzechy nas wszystkich. Moje tak˚e. Pan odkry∏ wtedy przede mnà grzech, który by∏
bardzo mocno ukryty, pope∏niony po wizytach u „uzdrowicieli”. I uczyni∏ to w taki sposób, ˚e nie wpad∏am w rozpacz.
WczeÊniej by∏am w cià˚y 3 razy. Jedno
dziecko zmar∏o, gdy˚ przedwczeÊnie urodzi∏o si´. Z nast´pnym le˚a∏am 8 m-cy, faszerowana lekami. Ka˚de dziecko przyjmowa∏am z mi∏oÊcià, jako dar od Boga
i Jego dzie∏o. Mimo zagro˚enia ˚ycia
dziecka i mojego podj´∏am to ryzyko,
przekazujàc intencje do Matki Bo˚ej Cz´stochowskiej. I dzi´ki temu ˚yje drugie
dziecko. A dlaczego jednak mia∏am ten
grzech aborcji? Ujrza∏am siebie. To by∏am jakby nie ja. Z tamtej pe∏nej poÊwi´cenia kobiety tu by∏a inna. To dziecko dopiero co zaistnia∏o. Nie zosta∏am zatrzymana przez mojego m´˚a. Taka bezduszna, bez emocji sytuacja. Wychodzi tu
sprawa Êwiadomego i odpowiedzialnego
ojcostwa. Pan przyszed∏ mi z pomocà.
Dziecko zosta∏o ochrzczone przez chrzest
duchowy. Dlatego tak bardzo w sposób
podÊwiadomy ba∏am si´ o ma∏˚eƒstwa
moich córek i o ich jakoÊç!
Pan tak˚e natchnà∏ mnie w niesieniu
pomocy siostrze. Przy Jego ∏asce doprowadzi∏am jà do sakramentu chorych. Wielu, w jej podobnej sytuacji, po powtórnym
zapiciu ju˚ odesz∏o. Teraz jest materia∏em
badawczym i naukowym dla terapeutów.
Po przyj´ciu b∏ogos∏awieƒstwa z ràk o.
Piotra w Oborach min´∏y mi bóle g∏owy.
Mój mà˚ po powrocie z rekolekcji u o. Jozo po raz pierwszy powiedzia∏: dzi´kuj´
wam, ˚eÊcie ze mnà wytrzyma∏y. Moja
córka sama poprosi∏a o spotkanie z egzorcystà. Ja kilka lat temu powróci∏am do
pracy. Modli∏am si´ o nià. Jest to praca
bardzo dobra. Jestem w pe∏ni aktywnym
cz∏owiekiem. B´dàc na rencie ukoƒczy∏am Kurs Biblijny i obecnie pomagam
(spo∏ecznie) w przygotowaniu m∏odzie˚y
do sakramentu Bierzmowania. Posz∏am
równie˝ do ks. Dziekana w moim mieÊcie
i opowiedzia∏am mu mojà histori´. By∏
zdumiony i pogratulowa∏ mi, ˝e wysz∏am
ca∏o z tych trudnych sytuacji, a tak˝e
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obieca∏, ˝e b´dzie o tym mówi∏ na
spotkaniach proboszczów. Na pi´ç parafii
w moim mieÊcie, tylko w jednej, w parafii
ks. Dziekana, nie by∏o spotkaƒ
z „lekarzem” z Rosji.
Przekazaç nagà prawd´ o sobie jest
trudno i trudno pisa∏o mi si´ to Êwiadectwo. DoÊwiadczam, jak najbardziej wÊcieka si´ z∏oÊliwiec naszego zbawienia, kiedy odkrywam prawd´ o jego istnieniu tak
lekcewa˚onà w naszych czasach. Bardzo
kocham mój KoÊció∏ a codzienny mój ró˚aniec ofiaruj´ w intencji kap∏anów i za
Êwi´toÊç rodzin. Chwa∏a i dzi´kczynienie
Panu i Królowej Pokoju!
Dziecko Maryi – Maria

ECHO Echa
Tak, to jest to
Medziugorscy pielgrzymi!
W czasie pobytu w Medziugorju wielu
z nas z du˚ym zaciekawieniem wys∏ucha∏o Êwiadectw ch∏opców ze Wspólnoty
siostry Elwiry i do wielu z nas idea i wartoÊci Wspólnoty Cenacolo trafi∏y do serca. „Tak, to jest to”- pomyÊla∏ niejeden
z nas – „to odpowied˝ Boga na z∏o i niebezpieczeƒstwa wspó∏czesnego Êwiata”.
To konkretny i namacalny dowód Mi∏oÊci Bo˚ej – Boga, który nigdy nie zostawia swoich dzieci bez pomocy, bez wskazania drogi powrotu do Siebie. Bóg da∏
szans´ tym ch∏opcom – oni jà wykorzystali i podj´li walk´ ze swoim na∏ogiem
poprzez modlitw´ i prac´. Ch∏opy zmieniajà swoje ˚ycie, sposób myÊlenia, reagowania i hierarchi´ wartoÊci. Wiara
i mi∏oÊç odnoszà tryumf nad Êmiercià,
pustkà, strachem. Ludzie zrywajà z na∏ogiem, odbudowujà swoje wn´trze, odzyskujà radoÊç i sens ˚ycia. Znajdujà swoje
miejsce w Êwiecie, odkrywajà tkwiàce
w nich talenty i je rozwijajà.
Bóg te˚ zaprasza Ciebie do wspó∏pracy – mo˚esz Êwiadczyç o Jego Mi∏osierdziu! Zaprasza Ci´ do pomocy, do
tworzenia tu na Ziemi dobra. Mo˚esz to
uczyniç odpowiadajàc „tak” – tu i teraz
proÊbie o wsparcie materialne dla trzeciego ju˚ na terenie Polski Domu
Wspólnoty Cenacolo/Zawada ko∏o Tarnowa/. Oficjalne otwarcie Domu nastàpi
15 sierpnia 2004r, ale ju˚ od 20 kwietnia
zamieszkujà w nim ch∏opcy. Najpilniejsze potrzeby to: remont kanalizacji,
kuchni oraz wyposa˚enie w podstawowy

sprz´t gospodarstwa domowego (u˚ywane sprz´ty AGD typu lodówka, zamra˚arka, pralka itp.). Mo˚na te˚ bezpoÊrednio na adresy Domów wysy∏aç paczki
z art. spo˚ywczymi (màka, cukier, makarony), Êrodkami czystoÊci. Wszelkie informacje o mo˚liwoÊciach udzielania pomocy (ka˚da pomoc jest mile widziana)
pod numerem tel. – 012-641 2883, 501
313918, 501 027915. Bóg zap∏aç.
Gra˚yna, Agata, Gosia
Adresy Domów:
Dom Maryi Niepokalanej – Wspólnota
Cenacolo, Giezkowo 1, 76-024 Âwieszyno
Dom Jana Paw∏a II – Wspólnota Cenacolo,
ul. gen. Bema 110, 44-268 Jastrz´bie Zdrój,
Wspólnota Cenacolo, Por´ba Radlna 20,
33-112 Tarnowiec

Od Redakcji

tów, Obory 38, 87- 645 Zbójno k. Rypina, tel. 0606 989 710, (054) 280 11 59 w.
33, fax (054) 2606210.
25 czerwca w Medziugorju 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 – 09-13.06.04 w Pijarskim Gimnazjum Królowej Pokoju w ∑owiczu, ul.
Pijarska 2, tel/fax 046/8376610, 0692 673 735.
W dniach od 29.06-04.07.04 w Marcinkowie
k/ Skar˚yska-Kamiennej odb´dà si´ rekolekcje:
„Post i modlitwa” prowadzone przez o. Rajmunda Guzika Cist. Wszystkich ch´tnych prosimy
o zg∏oszenia pod nr tel. 041-271 50 66, 0603-306
567. Koszt je˚eli to jest mo˚liwe 150z∏. Dojazd ze
Skar˚yska PKP lub PKS (8km).
Od 24-31.07.04 „Post i modlitwa” z o. Ljubo
Kurtoviciem w Medziugorju. Zg∏oszenia j/w.
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IX Mi´dzynarodowe Rek. dla Kap∏anów 0510.07.04r. Tematem: To˚samoÊç kap∏ana. Wyk∏adowca: prof. dr Tomislav Ivançiç.

Tajemnica
Matki Bo˚ej Bolesnej

XV Mi´dzynarodowy Festiwal M∏odzie˚y odb´dzie si´ w dniach od 01- 06. 08.04r.

Ojcowie Karmelici z Sanktuarium
Matki Bo˚ej Bolesnej w Oborach
serdecznie zapraszajà na V Ogólnopolski Wieczernik „Królowej Pokoju”
– 10 lipca 2004 r.
Program Wieczernika:
10.00 – Powitanie i wprowadzenie
10.15 – Konferencja (l)
11.00 – Ró˚aniec do 7 boleÊci Maryi
12.00 – Msza Êwi´ta
14.00 – 16.00 – Przerwa
16.00 – Konferencja (2)
16.45 – Ceremonia przyj´cia do Szkaplerza Êwi´tego i poÊwi´cenie dewocjonalii
17.45 – 18.45 – Adoracja NajÊwi´tszego
Sakramentu
19.00 – Po˚egnanie Matki Bo˚ej i zakoƒczenie
Informacje dla pielgrzymów:
1. Prosimy o zabranie prowiantu, krzese∏ek turystycznych oraz parasoli.
2. Kap∏anów prosimy o: zabranie stu∏y
i alby do koncelebry; pos∏ug´ w sakramencie pojednania od godz. 09.00.
3. Mo˚liwoÊç nabycia pamiàtek, dewocjonaliów i materia∏ów medziugorskich.
4. Dojazd: Obory znajdujà si´ ok.
20 km od Lipna, Rypina i Golubia-Dobrzynia. Dojazd PKS-em z Lipna.
Zg∏oszenia grup pielgrzymkowych:
Opiekun Pielgrzymów – o. Piotr M´czyƒski O. Carm. Klasztor oo. Karmeli-

Medziugorje 2004r.
Rekolekcje z o. T. Vlasicem – 29.06-06.07.04
Rekolekcje z o. Jozo Zovko – 15-24.09.04
Rekolekcje Kap∏aƒskie – 03-11.07.04
Post i modlitwa – 24-31.07.04
Festiwal M∏odych – 31.08- 07.08.04
Pielgrzymki:
Rocznica – 19-27.06; 22-29.06.04
inne – 05-13.07, 17-25.07.04
Wniebowzi´cie NMP – 11-18.08.04
Podwy˚szenie Krzy˚a – 07-14.09.04
Ziemia Âwi´ta – Êw. Archanio∏ów, Franciszka
i Faustyny (IX/X 2004).
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç na
poni˚sze konto: 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.

„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, M. Balewiczowa
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar
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