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Or´dzie z 25 czerwca 2004
„Drogie dzieci! DziÊ równie˚ mam
radoÊç w sercu. Pragn´ wam podzi´kowaç, ˚e przyczyniacie si´ do
realizacji mojego planu. Ka˚dy
z was jest wa˚ny, dlatego wi´c kochane dzieci módlcie si´ i radujcie
si´ wraz ze mnà ka˚dym sercem,
które si´ nawróci∏o i sta∏o si´ Êrodkiem prowadzàcym do pokoju
w Êwiecie. Grupy modlitewne sà
mocne, aby za ich poÊrednictwem
widaç by∏o dzia∏anie Ducha Âwi´tego w Êwiecie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Coroczne or´dzie dla
Ivanki Ivankovic z 25.06.2004 r
„Drogie dzieci! Módlcie si´ za te
rodziny, które nie pozna∏y mi∏oÊci
mego Syna.
Przyjmijcie moje matczyne b∏ogos∏awieƒstwo”.

Raduje si´
Im bardziej Duch Âwi´ty znajduje Maryj´, Swà umi∏owanà i nieroz∏àcznà Oblubienic´ w jakiejÊ duszy, tym silniej
i skuteczniej dzia∏a na Nià, by ukszta∏towaç w Niej Jezusa Chrystusa, a Jà w Jezusie Chrystusie (Traktat o prawdziwym
nabo˚eƒstwie do NajÊwi´tszej Maryi
Panny, Êw.. Ludwik Maria Grignon de
Montfort, 20). Takie jest, zgodnie z tradycjà KoÊcio∏a Katolikiego, zadanie powierzone Maryi. Kiedy wi´c Jezus ujrza∏
Matk´ i stojàcego obok Niej ucznia, którego mi∏owa∏, rzek∏ do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Nast´pnie rzek∏ do
ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19, 26-27).
I jest to podwójne wezwanie; nie anga˚uje tylko Maryi, lecz tak˚e umi∏owanego
ucznia, Jana, a w nim ca∏à ludzkoÊç. Plan
Maryi nie jest niczym innym, jak tylko
realizacjà woli syna wyra˚onej w testamencie otrzymanym u stóp Krzy˚a. Tak
samo jak w Lourdes, tak samo jak w Fatimie, tak samo jak by∏o ju˚ od czasów
pierwszej wspólnoty Aposto∏ów, tak samo jak zawsze, od tamtej pory Maryja
dzia∏a, aby ponownie zaprowadziç Êwiat
do Boga, a dzia∏a za poÊrednictwem swoich dzieci. Pragn´ wam podzi´kowaç za
to, co czynicie bym urzeczywistni∏a mój
plan. W Medziugorju, byç mo˚e bardziej
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ni˚ w jakimkolwiek innym miejscu, jesteÊmy zaproszeni do wiary szczególnie
czystej i g∏´bokiej, wyra˚ajàcej zgod´ na
ca∏kowite zawierzenie Bogu. Z pewnoÊcià nie jest to czymÊ nowym w historii
KoÊcio∏a, ale nowoÊç stanowi fakt, i˚
w Medziugorju zaproszenie to skierowane jest do szerokich mas, nie jest zarezerwowane dla wàskiej grupy dusz. Jest
w tym ogólnym wezwaniu, które przypomina zaproszenie na uczt´ weselnà (Mt
22, 1-14), pewnego rodzaju przynaglenie,
niemal˚e pilna proÊba, ˚eby si´ pospieszyç, ˚eby d∏u˚ej nie zwlekaç, a jednoczeÊnie d∏ugie oczekiwanie, aby mo˚liwie jak najwi´cej ludzi znalaz∏o schronienie w Nowej Arce. Bez l´ku, wr´cz przeciwnie, z radoÊcià Maryi w sercu – Równie˚ dziÊ radoÊç goÊci w moim sercu –
potraktujmy z powagà Jej zaproszenie.
W Niej, Nowej Arce, znajdziemy ca∏kowite zawierzenie Bogu, które pozwali
nam poznaç Mi∏oÊç Boga Ojca, pokochaç
Jego Wol´ i pragnàç jej, doÊwiadczyç Pokoju, który Jezus przyniós∏ nam i pozostawi∏. Ona dzi´kuje nam, poniewa˚ dajemy Jej mo˚liwoÊç urzeczywistnienia Jej
planu, poniewa˚ przyjmujemy Pana Jezu-

sa w duszy w sercu, w umyÊle, w ca∏ym
naszym ˚yciu. Có˚ powinniÊmy powiedzieç? Jak Jej dzi´kowaç? módlcie si´
i radujcie si´ ze mnà z powodu ka˚dego
serca, które si´ nawróci∏o i sta∏o si´ narz´dziem pokoju na Êwiecie. Oto w jaki
sposób mo˚emy Jej powiedzieç dzi´kuj´.
Modliç si´, aby pozostaç w zjednoczeniu
z Nià i z Bogiem, radowaç si´, poniewa˚
znale˝liÊmy zagubionà per∏´, utracony
Raj. JesteÊmy wezwani do prze˚ywania
Mi∏oÊci, doÊwiadczania pokoju i radoÊci,
do dawania konkretnego Êwiadectwa
w ˚yciu codziennym. Nie b´dziemy
zwolnieni od ˚yciowych prób, od cierpienia, bólu, zdrady, od upokorzeƒ, chorób,
Êmierci. Ale we wszystkim tym odnosimy
pe∏ne zwyci´stwo dzi´ki Temu, który nas
umi∏owa∏. I jestem pewien, ˚e ani Êmierç,
ani ˚ycie, ani anio∏owie, ani ZwierzchnoÊci, ani rzeczy tera˝niejsze, ani przysz∏e,
ani Moce, ani co wysokie, ani co g∏´bokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie
zdo∏a nas od∏àczyç od mi∏oÊci Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 8, 37-39). Idziemy jak owce
mi´dzy wilki, bez broni, bez baga˚u, przynoszàc w darze pokój, który mo˚e zostaç
przyj´ty, bàd˝ odrzucony, ale nigdy si´
nie zatraca, poniewa˚ odrzucony powróci
do nas (∑k 10, 3-6).
Grupy modlitewne sà mocne, dzi´ki
obeconÊci i dzia∏aniu Ducha Âwi´tego. JeÊli dwaj z was na ziemi zgodnie o coÊ prosiç b´dà, to wszystkiego u˚yczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie sà dwaj
albo trzej zebrani w imi´ moje, tam jestem
poÊeród nich (Mt 18, 19-20). Tym bardziej, jeÊli modlàce si´ grupy proszà o to,
by mog∏y pe∏niç Wol´ Bo˚à!
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
A gdyby
pos∏uchaç Maryi...
Niedawny list Jana Paw∏a II o Ró˚aƒcu Maryi (RMV) zmierza do przywrócenia praktyki tej modlitwy, nadajàc
jej pe∏ne znaczenie: jest to modlitwa
skierowana ku Chrystusowi i jest to modlitwa KoÊcio∏a. Ró˚aniec nie czyni
z Maryi zast´pczyni Boga, której matczyna bliskoÊç ma zrekompensowaç surowoÊç odleg∏ego Boga. Nie jest równie˚
modlitwà indywidualnà lub zastrze˚onà
do prywatnego odmawiania przez pewne
grupy szczególnie otwarte na pobo˚noÊç
maryjnà. Przeciwnie, powinno si´ go
w∏àczyç do modlitwy KoÊcio∏a, którà
uzupe∏nia i wspiera.
Skàd jednak koniecznoÊç, by anga˚owaç ca∏à wspólnot´ chrzeÊcijaƒskà
w ponowne odkrywanie Ró˚aƒca? Biskupi, kap∏ani i diakoni, katecheci, osoby
zakonne, rodziny, chorzy i osoby starsze,
a tak˚e wy, m∏odzi... do wszystkich
zwraca si´ papie˚: „Niech moje wezwanie nie pozostanie bez odzewu!” (§ 43).
Papie˚ widzi w roku poÊwi´conym Ró˚aƒcowi (od pa˝dziernika 2002 r. do pa˝dziernika 2003 r.) sposobnoÊç utrwalenia
zasad nakreÊlonych przez siebie w innym
dokumencie: „Na poczàtku nowego tysiàclecia” (NMI): „Czyniàc tak nie zamierzam obcià˚aç, ale raczej po∏àczyç
i umocniç duszpasterskie projekty lokalnych KoÊcio∏ów... Odkrywany w swym
prawdziwym znaczeniu, Ró˚aniec wiedzie do samego sedna ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego i za pomocà zwyczajnych Êrodków
daje wyjàtkowo skutecznà duchowà i pedagogicznà sposobnoÊç do osobistej
kontemplacji, formowania ludu Bo˚ego
i nowej ewangelizacji” (RVM § 3).
Trzy perspektywy, które mo˚emy
sobie przyswoiç:
1. Zaczàç od Chrystusa wraz z Maryjà. Gdyby zaczàç od kontemplacji,
gdyby zaczàç od ws∏uchania si´... Nie
chodzi o to, by çwiczyç koncentracj´
i zwi´kszyç przytomnoÊç naszego umys∏u podczas jakiegoÊ spotkania, w pracy
czy nawet w czasie modlitwy. W ˚yciu
chrzeÊcijaƒskim powinniÊmy raczej przestaç skupiaç si´ na sobie, by w centrum
umieÊciç Tego, w którym wszystko znajduje swój poczàtek i spe∏nienie, i mo˚e
jeszcze nasze projekty duszpasterskie.

Modlitwa chrzeÊcijaƒska, ˚ycie chrzeÊcijaƒskie to nic innego, jak codzienne objawianie si´ s∏ów i czynów Jezusa. To
z Nim powinniÊmy byç w ciàg∏ym kontakcie. Ludzka rzeczywistoÊç powinna
zostaç w∏àczona w Jego Boskà mi∏oÊç.
Chodzi tu o dzie∏o maryjne. Maryja
uosabia maleƒkà cz´Êç ludzkoÊci bez
reszty ofiarujàcà si´ Bogu, w której tylko
On dzia∏a: Oto ja, s∏u˚ebnica Paƒska,
niech mi si´ stanie wed∏ug s∏owa Twego.
Mo˚e wi´c Ona powiedzieç podczas weselnej uczty do s∏ug: czyƒcie i wy wed∏ug
Jego s∏ów, czyƒcie, co wam powie. Maryja kontempluje, Maryja ws∏uchuje si´,
Maryja adoruje. Maryja nak∏ania nas, byÊmy posiedli umiej´tnoÊç odczytywania
w sobie Bo˚ych pragnieƒ i dzia∏ania.
Czy rozpoczynajàc dzieƒ, pracujàc lub
spotykajàc si´ z innymi, b´dziemy umieli otworzyç serce przede wszystkim na
obecnoÊç Boga, który ju˚ tam na nas czeka? Modlitwa ró˚aƒcowa ka˚e nam
poÊwi´ciç czas i uwag´ na kontemplacj´
tajemnic Chrystusa, na ws∏uchiwanie si´
w Jego Boskie tchnienie. Czy mo˚na lepiej spo˚ytkowaç si∏y? Jakiemu marnotrawstwu by to zapobieg∏o! PrzyzwyczailibyÊmy si´ zaspokajaç pragnienie u jedynego èród∏a i pozwolilibyÊmy Mu nawodniç ziemi´ naszego serca, tak cz´sto
wyja∏owionà i suchà.
2. „Jezus rós∏ i nabiera∏ mocy, nape∏niajàc si´ màdroÊcià i ∏askà” (∑k 2, 52).
Dzi´ki modlitwie ró˚aƒcowej otwiera si´
kolejna perspektywa: formowanie ludu
Bo˚ego. Czynimy wielkie wysi∏ki, aby
wszyscy chrzeÊcijanie mogli posiàÊç
skarby Biblii, Tradycji i nauki chrzeÊcijaƒskiej. Wszystko to mo˚e jednak nie
mieç zwiàzku z duszà. Wiemy bardzo
wiele, ale nie posiadamy wiedzy ˚ywej,
mi∏ujàcej. Znany jest mi przypadek pewnego kap∏ana, znawcy Pisma Âwi´tego,
który porzuci∏ swoje powo∏anie po dziesi´ciu latach kap∏aƒstwa i nauczania: by∏
przekonany, ˚e zrewan˚owa∏ si´ KoÊcio∏owi za przys∏ug´, którà od niego otrzyma∏; tak naprawd´ nigdy nie „wierzy∏”
w to, co mu mówiono, w to, czego sam
naucza∏.
W domu w Nazarecie Maryja poÊwi´ca si´ czuwaniu nad wzrastaniem Chrystusa jako cz∏owieka... Ona mo˚e nas wychowaç i ukszta∏towaç z tà samà troskà,
dopóki Chrystus w pe∏ni si´ w nas nie
„uformuje” (Gal 4, 19) (§ 15). Wielkim
pragnieniem Aposto∏a by∏o zradzaç do
wiary coraz to nowych chrzeÊcijan, on
sam w pewien sposób rodzi m∏ode wspól-

noty. Tylko, dlatego jednak mo˚e wydawaç je na Êwiat, ˚e jest wewn´trznie przenikni´ty duchem maryjnym, charakteryzujàcym wszystkich tych, którym Jezus
zawierzy∏, ˚e jest bratem, siostrà i matkà.
Nie chodzi tu o pewien zwrot, ale o samà
rzeczywistoÊç przekazywania wiary.
Modlitwa ró˚aƒcowa pozwala nam
wejÊç w ∏àcznoÊç z ˚yciem Chrystusa,
z tym ˚yciem, które pragniemy widzieç,
jak wzrasta w nas i w naszych braciach.
„Jak dzieje si´ z dwójkà przyjació∏, którzy
cz´sto si´ spotykajàc, w koƒcu upodabniajà si´ do siebie równie˚ w sposobie ˚ycie, tak i my, rozmawiajàc serdecznie
z Jezusem i Maryjà, poprzez rozwa˚anie
tajemnic ró˚aƒcowych i tworzàc razem
jedno ˚ycie dzi´ki Komunii Êw., mo˚emy
staç si´, na ile pozwala na to nasza ograniczonoÊç, podobni do Nich” (§ 15).
3. G∏osiç Chrystusa z Maryjà. Modlitwa ró˚aƒcowa jest szczególnie skuteczna dla nowej ewangelizacji. Apostolat to rodzenie. Bez tej maryjnej perspektywy Chrystus mo˚e staç si´ zwyk∏ym przes∏aniem, zaÊ ewangelizacja
formà indoktrynacji. Dlatego papie˚ powtarza: Nie, to nie formu∏y nas zbawià,
ale Osoba i pewnoÊç, ˚e Osoba ta nas
oÊwieca: Jestem z wami! Nie chodzi, zatem o wymyÊlenie nowego programu.
Program ju˚ istnieje: zawsze ten sam...
oparty na tym samym Jezusie Chrystusie,
którego trzeba poznawaç, kochaç, naÊladowaç (NMI § 29).
Maryja nie pozwala nam zrobiç
z chrzeÊcijaƒstwa czegoÊ abstrakcyjnego. „Abstrakcja nie potrzebuje matki”,
zwierza∏ si´ teolog Karl Rahner kardyna∏owi Suenens. My przecie˚ g∏osimy „to,
co by∏o od poczàtku, co us∏yszeliÊmy, co
ujrzeliÊmy naszymi oczami, na co patrzyliÊmy i czego dotyka∏y nasze r´ce, S∏owo
˚ycia” (1 J 1, 1-2). S∏owo Bo˚e milczàce
w ko∏ysce i na krzy˚u, powierzone bez
reszty ∏agodnej wierze kobiety, która jest
figurà i matkà KoÊcio∏a: S∏owo Bo˚e, to
nowo narodzone Dzieciàtko i Ten ukrzy˚owany, S∏owo Bo˚e, które jest niczym
innym, jak Mi∏oÊcià. Musimy pozwoliç,
aby Duch Âwi´ty odrodzi∏ nas w tej samej wierze Maryi, aby staç si´ „Dobrà
Nowinà” dla Êwiata. Tylko w ten sposób, nasze nauczanie b´dzie mia∏o sens,
a nasze s∏owa b´dà naprawd´ chrzeÊcijaƒskie. Duch Âwi´ty tak˚e nie jest czymÊ
abstrakcyjnym: kiedy wieje w Lourdes
lub w Wieczerniku w Jerozolimie, podobny do szumu porywistego wiatru,
sprawia, ˚e z g∏´bi naszych ciemnoÊci
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i l´ków jaÊnieje oblicze pe∏ne blasku, rodzi j´zyki ognia. KoÊció∏ maryjny, KoÊció∏ kszta∏towany przez ufnoÊç w Maryj´ b´dzie KoÊcio∏em ubogich i maluczkich, z sercem rozpalonym p∏omieniem
Mi∏oÊci, KoÊcio∏em, który przekazuje tylko to, co otrzyma∏, Dar Bo˚y.
O. Jena-Marie Cabes
O. Jena-Marie Cabes, mariolog i profesor Katolickiego Seminarium w Tarbes, przez wiele lat kierowa∏ „Szko∏à
Ewangelii” w Lourdes. Nast´pnie za∏o˚y∏ Wspólnot´ mieszanà „Notre Dame de
l’Aurore” (apostolska ga∏à˝ wspólnoty
zakonnej w Jerozolimie), majàcà siedzib´ w Ossun – kilka kilometrów od Lourdes – gdzie obecnie mieszka.

Dar Jej obecnoÊci
„ObecnoÊç Maryi to wielka ∏aska” –
stwierdza don Gabriele Amorth – komentujàc miesi´czne or´dzie Matki Bo˚ej
na spotkaniu modlitewnym w Rzymie.
„Obecnie na Êwiecie jest wiele objawieƒ maryjnych. Pewien mój przyjaciel, liczàc te bardziej i mniej znane, doliczy∏ si´ oko∏o setki na wszystkich pi´ciu kontynentach, chocia˚ najs∏ynniejsze
sanktuaria majà wi´kszy nap∏yw pielgrzymów. Dzisiaj do najs∏ynniejszych
sanktuariów mo˚emy w∏àczyç tak˚e Medziugorje, bioràc pod uwag´ iloÊç i cz´stoÊç zdà˚ajàcych tam pielgrzymek. Maryja ustawicznie przypomina o darze
swej obecnoÊci wÊród nas. Jest zawsze
matkà, nauczycielkà, królowà. Stawia
przed nami wzór do naÊladowania: siebie
samà. Jedynie naÊladujàc Maryj´ zrozumiemy ten dar, wspania∏y prezent, który,
mo˚na powiedzieç, wprawia w zak∏opotanie w∏adze koÊcielne.
Jak rozumieç tak d∏ugi ciàg objawieƒ,
niemajàcy chyba sobie równego w przesz∏oÊci?
Jest zrozumia∏e, ˚e dopóki objawienia
maryjne trwajà, w∏adze koÊcielne nie
mogà si´ wypowiadaç; wypowiedzia∏y
si´ natomiast odnoÊnie wspomnianego
nap∏ywu wiernych do Medziugorja,
stwierdzajàc, ˚e miejsce to jest prawdziwym sanktuarium i udajàcy si´ tam
pielgrzymi majà prawo do opieki religijnej, wedle potrzeb ka˚dego: spowiedzi, kazaƒ i licznych konferencji, çwiczeƒ, kongresów. Ka˚dego roku, ju˚ od
oÊmiu lat, odbywajà si´ w Medziugorju
rekolekcje dla kap∏anów, zapoczàtkowane przez o. Slavko. Maryja przez Swà
obecnoÊç pragnie zaprowadziç nas do

Jezusa. Jakie to pi´kne: per Mariam ad
Jesum... poprzez Maryj´ dochodzi si´ do
Jezusa, poniewa˚ tam, gdzie jest Maryja,
z pewnoÊcià jest Jezus, a zatem szukamy
Maryi, by odnale˝ç Jezusa.
Bardzo pi´kny jest te˚ poczàtek drugiego rozdzia∏u Ewangelii Êw. Jana,
o godach w Kanie Galilejskiej, który mówi, ˚e w Kanie przebywa∏a tak˚e Maryja, a Jezus przyby∏ ze Swoimi aposto∏ami; prawie, jakby Maryja by∏a magnesem przyciàgajàcym Jezusa, zaÊ Jezus
pos∏uguje si´ Maryjà, aby przyciàgaç
do Siebie dusze”.
(z nagrania)

Uniwersalna treÊç or´dzi
Królowej Pokoju
W dzisiejszych czasach, kiedy na ca∏ej
ziemi niepodzielnie zdaje si´ panowaç
z∏y duch nienawiÊci i podzia∏u, szerzàcy
jad szataƒskiej trucizny sàczàcej si´
z przewrotnego serca „diabolos” (dos∏ownie „tego, który dzieli”), przed oczami wszystkich przewijajà si´ wstrzàsajàce obrazy ludzi, którzy ze Êwi´tym imieniem Boga na ustach dopuszczajà si´
ohydnych gwa∏tów na braciach, wszczynajà „Êwi´te wojny”, pozostawiajàc za
sobà morze ˚a∏oby, ∏ez i niewinnego
cierpienia, którego ofiarami padajà
przede wszystkim s∏abi i bezbronni. Zewszàd, i bynajmniej nie bezpodstawnie,
przywo∏uje si´ przera˚ajàce wizje katastroficznych „starç cywilizacji”, zdolnych poruszyç i wstrzàsnàç w posadach
ca∏ymi ogromnymi narodami, które dzieli jedynie inna wiara. Ma to zaÊ miejsce
nie tylko mi´dzy „dzieçmi Abrahama”,
a wi´c chrzeÊcijanami, ˙ydami i muzu∏manami, którzy przecie˚ wyznajà wiar´
w tego samego Boga Ojca wszystkich,
ale, w co trudno uwierzyç, równie˚ mi´dzy ochrzczonymi ró˚nego wyznania,
prowadzàcymi okrutne bratobójcze walki, które wcià˚ zatapiajà we krwi ca∏e rejony naszego globu.
Pokusa, by z religii uczyniç bezprawne narz´dzie utwierdzenia w∏asnej pozycji, a cz´sto te˚ niewybaczalnej
dominacji jednej wspólnoty czy grupy
etnicznej nad drugà, ró˚niàcà si´ wiarà,
szczególnie wyra˝nie dochodzi do g∏osu
w miejscach zderzenia si´ ró˚nych kultur
i religii, w których zatarcie granic mi´dzy wiarà a etniczno-narodowà to˚samoÊcià, korzeniami si´ga g∏´boko w przesz∏oÊç. I w∏aÊnie w zwiàzku z tymi realnie istniejàcymi, nader konkretnymi

„strukturami zbiorowego grzechu”, Matka Bo˚a, jako Królowa Pokoju, wybra∏a
dzisiaj na miejsce swych objawieƒ Medziugorje, le˚àce w samym sercu regionu
od wieków targanego gwa∏townymi sporami na tle wyznaniowym mi´dzy poszczególnymi narodowoÊciami, w które
to spory nieraz w∏àcza∏y si´ niestety tak˚e miejscowe wspólnoty chrzeÊcijaƒskie.
Matka Bo˚a w Medziugorju potwierdza dobitnie uniwersalny charakter daru zbawienia i ojcostwa Bo˚ego, pi´tnujàc w tym nies∏ychanie dra˚liwym wzgl´dzie wszelkà wieloznacznoÊç, b´dàcà wy∏àcznie owocem przewrotnoÊci ludzkiego serca: „Jest tylko jeden Bóg, a w Bogu nie istniejà podzia∏y.
To wy stworzyliÊcie podzia∏y religijne na
Êwiecie” (23.02.82). Z równà mocà,
przeciwstawiajàc si´ wszelkim wieloznacznym, synkretycznym b∏´dom, Matka Bo˚a przypomina nam, ˚e tylko z paschalnej tajemnicy Jej Syna, umar∏ego
i zmartwychwsta∏ego p∏ynie ∏aska zbawienia dla ca∏ego rodzaju ludzkiego:
„Jest tylko jeden poÊrednik zbawienia
mi´dzy Bogiem a lud˝mi: Jezus Chrystus.
Wierzcie w Niego” (tam˚e).
W innym wa˚nym or´dziu, doskonale
zresztà wspó∏brzmiàcym z treÊcià uroczystej Deklaracji „Dominus Jesus” –
która nieprzypadkowo wzbudzi∏a tyle za˚artych, co niezrozumia∏ych polemik
równie˚ w ∏onie samego KoÊcio∏a – Matka Bo˚a z promiennà prostotà powtarza
podstawowe i wieczne prawdy objawione ludziom przez Boga, zagas∏e niestety
jednak w sercach wielu wierzàcych: „Na
ziemi jesteÊcie podzieleni, ale wszyscy jesteÊcie moimi dzieçmi! Nie oznacza to, ˚e
wszystkie religie sà równe przed Bogiem,
ale ludzie tak. Nie wystarczy nale˚eç do
KoÊcio∏a katolickiego, by zostaç zbawionym: trzeba szanowaç wol´ Boga. Nieb´dàcy katolikami tak˚e sà istotami stworzonymi na Bo˚y obraz i podobieƒstwo,
którym przeznaczone jest pewnego dnia
zbawienie, jeÊli b´dà ˚yli kierujàc si´ g∏osem w∏asnego sumienia. Zbawienie jest
darem ofiarowanym wszystkim bez wyjàtków. Pot´pieni zostanà tylko ci, którzy
Êwiadomie odrzucajà Boga. Od tych, którzy otrzymali niewiele, niewiele te˚ b´dzie
wymagane. Od tych, którzy otrzymali du˚o, du˚o b´dzie wymagane. Tylko Bóg
zna stopieƒ odpowiedzialnoÊci spoczywajàcej na ka˚dym cz∏owieku i wyg∏asza
ostateczny wyrok” (20.05.82).
Jak ka˚de proroctwo, tak˚e te najwa˚niejsze or´dzia Maryi nale˚y odczyty-
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waç na ró˚nych p∏aszczyznach interpretacyjnych. Od tej najbardziej podstawowej, odnoszàcej si´ do lokalnej rzeczywistoÊci parafii w Medziugorju, do innych, o znacznie szerszym, uniwersalnym zasi´gu. S∏owa Matki Bo˚ej poruszajà palàcà dziÊ kwesti´: jakie konkretnie, wedle Serca Bo˚ego, powinny panowaç stosunki mi´dzy ochrzczonymi,
a wyznajàcymi religi´ innà ni˚ chrzeÊcijaƒstwo?
Ze s∏ów Maryi jasno wynika, ˚e jedyny przywilej, jakim mogà chlubiç si´
ochrzczeni, zw∏aszcza zaÊ cz∏onkowie
KoÊcio∏a katolickiego, w którym mieszka pe∏nia Prawdy, to fakt bycia w szczególny sposób powo∏anym do pe∏nienia
„rozumnej s∏u˚by Bo˚ej” (Rz 12, 1),
„dajàc cia∏a swoje na ofiar´ ˚ywà, Êwi´tà, Bogu przyjemnà” (tam˚e). Do takiego w∏aÊnie, ˚ywego ekumenizmu zach´ca nas Maryja! Oddaç swoje ˚ycie,
jednoczàc je ÊciÊle z ˚yciem Baranka,
aby On, poprzez ka˚dego z nas, móg∏
wype∏niç wielkà pos∏ug´ proroczà, kap∏aƒskà i królewskà powierzonà mu
przez Ojca; dla dobra wszystkich naszych braci, niewa˚ne, jakiej wiary, kultury i narodowoÊci, aby wszyscy ludzie
i ca∏y wszechÊwiat zostali ostatecznie
„z∏àczeni w Chrystusie”, Panu nowego
stworzenia, dla chwa∏y Boga Ojca.
S∏owa Królowej Pokoju zawierajà
jednak tak˚e powa˚nà przestrog´, która
wyra˝nie i proroczo uaktualnia inne, podobne wyra˚enie z Ewangelii: „Od tych,
którzy otrzymali wiele, wiele te˚ b´dzie
wymagane!” MyÊmy otrzymali wszystko! Dlatego powinniÊmy byç gotowi
ofiarowaç wszystko. Wszystko, czym jesteÊmy, ofiarowaç Bogu, który dzisiaj, za
poÊrednictwem Królowej Pokoju, przynagla nas do uczynienia bardzo konkretnego
kroku: do bezwarunkowego oddania
Mu naszego ˚ycia poprzez Serce Swej
Matki, dla zbawienia Êwiata!
Jest to wezwanie do wype∏nienia woli
Ojca, wprowadzajàc w czyn „przykazanie nowe” (J 15, 12), mi∏oÊci z∏o˚onej
w ofierze, które Jezus ponownie powierza dzisiaj Swojemu KoÊcio∏owi za poÊrednictwem Maryi! JeÊli prawdà jest, ˚e
b´dziemy sàdzeni, co do mi∏oÊci, sàd dotyczy∏ b´dzie tego w∏aÊnie punktu! Biada, jeÊli zdradzimy misj´ od zawsze zapisanà w Bo˚ym Sercu dla ka˚dego z nas!
Biada, jeÊli pozostaniemy g∏usi na g∏os
Najwy˚szego i Jego Matki, sprytnie
uciekajàc si´ do pseudo-teologicznych
argumentów, by oszukaç nasze sumie-

nie! Biada, jeÊli b´dziemy szkalowali
dzie∏a Boga i gorszyli si´ Jego mi∏osiernà mi∏oÊcià oraz matczynà, niestrudzonà
mi∏oÊcià Maryi!
W takiej perspektywie ∏atwo przychodzi zrozumieç, ˚e obecnoÊç na Êwiecie
Królowej Pokoju oraz wszelkie p∏ynàce
stàd ∏aski sà niezwyk∏ym darem, ofiarowanym nie tylko chrzeÊcijanom, ale
wszystkim ludziom dobrej woli, ka˚dej
religii i kultury, aby wszyscy, w swej ró˚norodnoÊci, mogli na koniec radoÊnie do∏àczyç do owego „wielkiego t∏umu, którego nie móg∏ nikt policzyç, z ka˚dego narodu i wszystkich pokoleƒ, ludów i j´zyków”
stojàcego „przed tronem i przed Barankiem” (Ap 7, 9), aby Baranek poprowadzi∏ ich „do ˝róde∏ wód ˚ycia”, Bóg zaÊ
otrze „ka˚dà ∏z´ z ich oczu” (Ap 7, 17).
Giuseppe Ferraro

PoÊrednicy Odkupiciela
Wstàpi∏ w ziemskie ˚ycie poprzez
dziewicze ∏ono, nieskalane cia∏o, w którym nikt wczeÊniej nie mieszka∏. Jezus
przybywa∏ z wiecznoÊci i w ten sposób
przekracza∏ próg czasu.
Pó˝niej wjecha∏ do Jerozolimy,
w przeddzieƒ Paschy, na grzbiecie oÊl´cia, „którego nikt jeszcze nie dosiad∏”
(∑k 19, 30): tak odby∏ si´ Jego tryumfalny wjazd do Âwiàtyni, po tym, jak wielokrotnie uniknà∏ pojmania, aby ludzie mogli us∏yszeç Jego g∏os. Teraz, kiedy nadesz∏a Jego godzina, dobrowolnie
i w milczeniu wydawa∏ si´ na m´k´, pozwalajàc mówiç wydarzeniom.
Na koniec wstàpi∏ do królestwa Êmierci, z∏o˚ony do grobu, „w którym nikt
jeszcze nie by∏ pochowany” (∑k 23, 53).
Bóg, który sta∏ si´ cz∏owiekiem, powraca∏ nareszcie do Ojca, przygotowujàc
drog´ dla cz∏owieka, który ciàgle jeszcze
pozostawa∏ wi´˝niem czasu.
Podstawowe przejÊcia w ziemskim
˚yciu Syna Bo˚ego, przekraczanie kolejnych wymiarów w nieustannej w´drówce ku niebu. Âwi´ty, Czysty, nie waha∏
si´ przyjàç na siebie brudu grzechu, ran
ludzkiej niewiernoÊci, zgnilizny naszej
zdrady, ale tylko pokorne i czyste narz´dzia okaza∏y si´ godne, by staç si´
poÊrednikami Odkupiciela: niepokalana kobieta, zwierz´, na którym nikt jeszcze nie je˝dzi∏, kamienny grób, który nigdy jeszcze nie by∏ przytu∏kiem Êmierci.
Czy nie ∏àczymy troch´ na wyrost
tych wydarzeƒ? Nie wiem. Serce jednak
czuje potrzeb´, by odpowiedzieç Bogu,

gdy tak wymownie nas wzywa. Co chce
nam przez to powiedzieç Pan? Odpowiedzi, jak zawsze, dostarcza nam On
sam. Wiemy, ˚e Chrystus nie doszed∏
jeszcze do koƒca Swojej drogi: przyrzek∏ powróciç mi´dzy nas, ostatecznie
i w chwale. Kiedy? Jak? Tego nie wiemy i dobrze, ˚e pozostaje to tajemnicà,
gdy˚ dzi´ki temu Bóg wcià˚ mo˚e nas
zaskakiwaç. Wiadomo jednak, ˚e Bóg
otwiera przed nami drog´ oczyszczenia:
Êcie˚k´ wiary. Daje nam ku temu narz´dzia: Ducha Âwi´tego oraz sakramenty.
Daje nam matk´: Swojà Matk´. Wszystko to ka˚e nam przypuszczaç, ˚e Jezus
uwielbiony powróci ostatecznie znowu
za czyimÊ poÊrednictwem. I mo˚e to my
mamy byç Jego poÊrednikami. Dlatego
przygotowuje nas do tego zadania poprzez Swoje S∏owo: „Obmyjcie si´, czyÊci bàd˝cie! Usuƒcie z∏o uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestaƒcie
czyniç z∏o! Zaprawiajcie si´ w dobrem!”
– wo∏a Izajasz (Iz 1, 16).
Maryja w Medziugorju przygotowuje nas od wielu lat, czas si´ wype∏nia,
Ona zaÊ z niezmordowanà troskà nawo∏uje, byÊmy stali si´ pos∏usznymi i czystymi
narz´dziami: „Drogie dzieci, dzisiaj tak˚e
wzywam nas, byÊcie przygotowali serca
na te dni, w których Pan pragnie w szczególny sposób oczyÊciç was ze wszystkich
przesz∏ych grzechów. Wy sami, drogie
dzieci, nie mo˚ecie tego uczyniç, dlatego
jestem tutaj, aby wam pomóc...”.
W chwili powrotu Jej Syna nasze serca muszà okazaç si´ niepokalane, aby
by∏y godne ponownie zrodziç Mesjasza
dla Êwiata: „...módlcie si´, aby z waszych serc wytrysn´∏o ˝ród∏o radoÊci na
ka˚dego cz∏owieka, tak˚e na tych, którzy
was nienawidzà i gardzà wami; dzi´ki
mi∏oÊci Jezusa b´dziecie zdolni pokonaç
wszelkà n´dz´ tego nieszcz´snego Êwiata, na którym nie ma nadziei dla tych, co
nie znajà Jezusa”.
Osio∏ek z Betanii otrzyma∏ zadanie
poniesienia cia∏a Chrystusa, które ju˚
wkrótce mia∏o zawisnàç na krzy˚u. Nam
dziÊ proponuje Jezus wziàç Jego krzy˚,
abyÊmy uwolnili si´ od ci´˚aru grzechu:
„…dzisiaj tak˚e zdecydujcie si´ na Boga, aby On w was i poprzez was odmieni∏ serca ludzkie, tak˚e wasze serca.
Z radoÊcià nieÊcie Jezusa zmartwychwsta∏ego w ten niespokojny Êwiat, który
goràco pragnie Boga i wszystkiego, co
pochodzi od Boga”.
Nie ma, zatem czasu do stracenia.
Poprzez g∏´bokà, szczerà modlitw´
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oczyÊçmy nasze wn´trza z pok∏adów
egoizmu. Umierajàc dla samych siebie,
otwieramy drzwi Bogu, aby móg∏ wstàpiç do naszych „wewn´trznych grobów”
i przemieniç w ˚ycie wszystko to, co jest
martwe. Przyjmujàc do naszego ˚ycia
Maryj´, pozwalamy Jej Niepokalanemu
Sercu biç w naszej piersi, abyÊmy i my
stali si´ bez skazy.
Stopniowo zauwa˚ymy, jak ca∏a nasza
istota przeobra˚a si´ w szerokà, wolnà od
przeszkód drog´, którà Jezus b´dzie
móg∏ przemierzyç, kiedy nadejdzie
czas Jego powrotu: „Kochane dzieci –
powtarza Maryja w Medziugorju, – chc´,
byÊcie poj´li, ˚e Bóg ka˚dego z was wybra∏ w swoim planie zbawienia dla ludzkoÊci. Nie mo˚ecie zrozumieç, jak wa˚na
jest wasza osoba w Bo˚ym zamyÊle...”.
Na co wi´c jeszcze czekamy?

Echo koƒczy 20 lat
Prof. Pasquale (Nuccio)
Quattrocchi wyk∏ada matematyk´ na Uniwersytecie w Modenie. Z Echem
wspó∏pracuje
od wielu lat,
a „w spadku” po don Angelo przejà∏ redagowanie komentarzy do miesi´cznych
or´dzi Maryi.

ECHO: Mój pierwszy raz
Zawsze jest jakiÊ pierwszy raz, gdy
coÊ ma trwaç d∏u˚ej w naszym ˚yciu,
i ch´tnie o nim opowiadamy, kiedy daje
poczàtek pi´knej historii. Cz´sto jest to
wydarzenie z dawna oczekiwane i przygotowywane, niekiedy zaÊ spada na nas
znienacka, zupe∏nie niespodziewanie.
Takà w∏aÊnie niespodziankà by∏ dla mnie
telefon od ojca Remo, który zawiadamia∏
mnie, ˚e don Angelo – jego d∏ugoletni
przyjaciel – z przyczyn zdrowotnych
i z powodu chwilowego braku dyspozycyjnoÊci sta∏ych wspó∏pracowników, pilnie potrzebuje dodatkowej pomocy przy
redagowaniu najnowszego numeru Echa
(dla Êcis∏oÊci, chodzi∏o o nr 137). Jest 26
grudzieƒ 1997 r., a ja zaledwie od paru
godzin przebywam razem z rodzinà na
feriach w ma∏ej miejscowoÊci po∏o˚onej
w Apeninach niedaleko Modeny. Nie
znam si´ na komputerze, nie wiem, co
móg∏bym zrobiç, ale ojciec Remo prosi,

abym napisa∏ komentarz do ostatniego
or´dzia i przyjecha∏.
Znam don Angelo i znam jego ukochane dziecko, niezwyk∏y dzienniczek,
który roznosi echem po ca∏ym Êwiecie
s∏owa Maryi. Chcia∏bym przyczyniç si´
do rozpowszechniania Jej or´dzi; uwa˚am to za d∏ug wdzi´cznoÊci za ca∏e dobro, którym nas Ona obdarza. Wszyscy
szukamy dobra, cz´sto jednak nie wiemy, co naprawd´ jest dla nas dobre; tylko Jezus jest naszym Dobrem! Pod takim natchnieniem ∏atwo jest napisaç kilka zdaƒ, majàcych stanowiç komentarz
do ostatniego or´dzia.
Nast´pnego ranka wyje˚d˚am wczeÊnie razem z moim synem Salvatore, zawsze ch´tnym do pomocy, a przy tym
znajàcym si´ troch´ na j´zykach i oprogramowaniu. Zastajemy don Angela na
modlitwie; zaprasza, byÊmy si´ do niej
w∏àczyli. Modli si´ spokojnie, bez poÊpiechu, jak gdyby mia∏ przed sobà nie
jeden dzieƒ, ale ca∏à wiecznoÊç, jak gdyby nie by∏o nic innego do roboty. „Przekonacie si´, to nie jest zmarnowany
czas” – mówi w odpowiedzi na nasze
pytajàce spojrzenia i rzeczywiÊcie, ma
racj´, poniewa˚ tego dnia, tej soboty, uda
nam si´ zrobiç wi´cej, ni˚ spodziewaliÊmy si´ my dwaj z Salvatore, a nawet
sam don Angelo.
Salvatore opanowuje wkrótce techniczne dane i szybko przepisuje to, co ja
opracowuj´ po pospiesznym przejrzeniu
ca∏ych numerów Avvenire, Osservatore
romano, Press Bulletin, Dziennika siostry Emmanuel i innych pism, jakie don
Angelo, w podnieceniu dalekim od
wczeÊniejszego opanowania, wcià˚ podsuwa mi przed oczy. Przygotowa∏ ju˚ komentarz do or´dzia Maryi, a kiedy dowiaduje si´, ˚e ja tak˚e coÊ napisa∏em,
chce to przeczytaç; mój komentarz podoba mu si´ i nalega, aby równie˚ go opublikowaç. Nie wiedzia∏em wtedy, ˚e ów
komentarz b´dzie pierwszym z wielu,
nie zna∏em s∏odyczy, jaka ogarnia dusz´
podczas pracy nad or´dziem, ledwie
przys∏oni´ta ÊwiadomoÊcià, ˚e nie potrafi si´ znale˝ç w∏aÊciwych s∏ów.
Po zamkni´ciu numeru don Angelo
podzi´kuje tym, którzy modlili si´ z wiarà i uzyskali od Matki Bo˚ej, w nieoczekiwany i niewiarygodny sposób, ˚e mog∏o si´ ukazaç tak˚e to wydanie Echa.
Dzisiaj równie˚ mo˚emy stwierdziç
i zaÊwiadczyç, ˚e gdyby Maryja nie
czuwa∏a nad Echem, ca∏a praca redaktorów by∏aby pró˚nym trudem. Proste na-

rz´dzia w Jej r´kach, gotowi usunàç si´,
kiedy Ona tego zechce, doÊwiadczamy
jednoczeÊnie pomocy don Angelo
i wszystkich dobrych dusz, które w niebie i na ziemi podtrzymujà nas swojà
modlitwà.
Nuccio Quattrocchi

Owoce Medziugorja
Uczniowie
na chwa∏´ Ojca
Nazywam si´ Eugenio Maria la Barbera Pirovano, urodzi∏em si´ we W∏oszech a pracuj´ w Brazylii. By∏em cz∏onkiem Kongregacji dla Misji. Do Brazylii
przyby∏em 25. stycznia 1979. W roku
1984 otrzyma∏em od moich prze∏o˚onych pozwolenie, by udaç si´ na Gregorianum w Rzymie, aby ukoƒczyç studia
misjologii.
Zanim zosta∏em tam pos∏any by∏em
proboszczem w Sao Paolo. Kiedy przyby∏em do Rzymu, jeden z moich wspó∏braci oskar˚y∏ mnie w powa˚nej sprawie,
której w ogóle nie pope∏ni∏em. Poczu∏em
si´ zraniony. Na poczàtku grudnia 1987
otrzyma∏em telefon z Mediolanu, ˚e mój
ojciec ci´˚ko choruje na raka koÊci. Wobec tego przerwa∏em studia i pojecha∏em
do ojca, by mu pomóc w niedoli i byç
troch´ przy nim.
Wówczas zdarzy∏ si´ równie˚ przykry wypadek mojemu bratu, którego
oskar˚ono o kradzie˚ wielkiej sumy pieni´dzy, co nie by∏o prawdà, a on niewinnie wylàdowa∏ w wi´zieniu. Wszystko
to nie przesz∏o bez echa obok mnie, wi´c
pomyÊla∏em sobie: Moi prze∏o˚eni niesprawiedliwie mnie ocenili, ojciec zmar∏
na raka, brat niewinnie siedzi w wi´zieniu... – rzuc´ stan kap∏aƒski. Przenios∏em si´ w okolice Genui, do domu naszej rodziny i zaszy∏em si´ w samotnoÊci. W maju 1988 r. przyjaciel naszej rodziny, który organizowa∏ pielgrzymki
do Medziugorja, zaprosi∏ mnie do
uczestnictwa w niej. Odmówi∏em, bo
w ogóle nie wierzy∏em, ˚e ukazuje si´
tam Gospa, a tak˚e, dlatego, ˚e Medziugorje le˚y w paƒstwie komunistycznym.
Pó˝niej odwiedzili mnie dwaj inni przyjaciele, którzy dowiedzieli si´ o ca∏ej
mojej sytuacji i o tym, ˚e si´ wzbrania∏em pojechaç do Medziugorja. W czasie
drugiej rozmowy przekonali mnie
w koƒcu, bym razem z nimi pielgrzymo-
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wa∏. Zdecydowa∏em si´, ale pod warunkiem, ˚e nie b´dà ode mnie oczekiwali
kap∏aƒskiej pos∏ugi.
PrzybyliÊmy do Medziugorja po po∏udniu i zaraz dowiedzieliÊmy si´, ˚e
Ivan b´dzie mia∏ objawienie przy Niebieskim Krzy˚u. Wszyscy z naszego autobusu – oprócz mnie, bo nie wierzy∏em –
cieszyli si´, ˚e b´dà mogli przy tym byç.
Pó˝niej przyszed∏ Ivan i powiedzia∏, ˚e
nie b´dziemy mogli byç podczas objawienia, gdy˚ tym razem przeznaczone
jest ono tylko dla grupy modlitewnej.
Wszyscy z autokaru posmutnieli, tylko ja
nie, jako jedyny. Powiedzia∏em im:
„PrzyjechaliÊcie do Medziugorja, ale
Gospa wcale was nie kocha i nie chce
was tutaj”.
ZostaliÊmy zakwaterowani w jakimÊ
domu rodzinnym. Warunki nie by∏y
wówczas takie, jaki sà dzisiaj. Z powodu
upa∏ów pozamykaliÊmy okna, a drzwi –
z widokiem na Kri˚ewac – pootwieraliÊmy. Wieczorem, oko∏o 18.00 powiedzia∏ do mnie jakiÊ m∏ody cz∏owiek:
„Chod˝my na Kri˚ewac i odprawmy drog´ krzy˚owà!”. Odpowiedzia∏em: „Nie
pójd´ z tobà, bo idziesz ze wzgl´du na
objawienie, a nie by odprawiç drog´
krzy˚owà”. W ten sposób si´ troch´ k∏óciliÊmy. Powiedzia∏em te˚ jeszcze: „Widzisz, jestem dopiero od dwóch godzin
tu, a ju˚ si´ k∏ócimy. To niemo˚liwe, by
by∏a tu Królowa Pokoju!” Potem podano
kolacj´, a w czasie, gdy jà spo˚ywaliÊmy, ktoÊ powiedzia∏, abyÊmy popatrzyli
na Kri˚ewac, bo widaç jakàÊ szczególnà
gwiazd´. KtóryÊ z moich przyjació∏ powiedzia∏: „Spójrz, ojcze Eugenio, to
znak, ˚e ty masz z nami odprawiç drog´
krzy˚owà”. A ja na to: „Jak mo˚e gwiazda przedstawiaç Gosp´? Takie sprawy
nie podobajà si´ nawet KoÊcio∏owi”.
KtoÊ mi powiedzia∏: „Czego ty w ogóle
chcesz? Chcia∏byÊ, ˚eby si´ tobie Gospa
ukaza∏a?”
˙eby nie dopuÊciç do jeszcze wi´kszego sporu, wzià∏em p∏aszcz i poszed∏em, by jako kap∏an przewodniczyç
w drodze krzy˚owej. Za˚àda∏em od innych, by kl´czeli przy poszczególnych
stacjach i umyÊlnie przy ka˚dej stacji
modli∏em si´ d∏u˚ej, ˚eby ich kolana bola∏y. Pada∏o coraz mocniej, ale my szliÊmy dalej i modliliÊmy si´. Wtem spostrzeg∏em, ˚e mój p∏aszcz by∏ zupe∏nie
suchy. Kilka razy niepostrze˚enie dotyka∏em innych p∏aszczy – wszystkie by∏y
mokre. DoszliÊmy na szczyt Kri˚ewca
i przesta∏o padaç. Wystraszy∏em si´ i po-

wiedzia∏em: „Zostaƒmy tutaj i niech ka˚dy pomodli si´ osobiÊcie”. W moim sercu mówi∏em: „Gospo, nie wiem, czy Ty
tutaj si´ ukazujesz, ale skoro si´ ukazujesz, chcia∏bym, byÊ wiedzia∏a, ˚e nie jestem tylko dobrym kap∏anem, ale pierwszorz´dnym. Spójrz, co mi si´ przydarzy∏o: Moi prze∏o˚eni ˝le o mnie myÊlà. Mój
Ojciec zmar∏ na raka, a mój brat niewinnie siedzi w wi´zieniu. Czy to wszystko
jest nagrodà, za dobro, które czyni´?”
Tak wypomnia∏em Gospie wszystko
i powoli poszed∏em do domu. Jeszcze raz
przekona∏em si´, ˚e mój p∏aszcz by∏ zupe∏nie suchy.
Nazajutrz mój przyjaciel ksiàdz poprosi∏ mnie, by pójÊç z pielgrzymami
na Podbrdo. Nie chcia∏em wyg∏aszaç
kazaƒ, mia∏em tylko prowadziç Ró˚aniec. Odpar∏em: „Je˚eli mam tylko odmówiç Ró˚aniec to id´”. Wtedy jeszcze
nie sta∏y na drodze tablice z tajemnicami
ró˚aƒcowymi, tylko sta∏y ma∏e, zwyk∏e,
drewniane krzy˚e. Zobaczy∏em ma∏y
krzy˚ i przy nim usiad∏em. Wtedy podszed∏ do mnie pi´knie ubrany m´˚czyzna
i powiedzia∏: „Ty jesteÊ ojciec Eugenio?”. Spojrza∏em na niego i zlàk∏em si´,
poniewa˚ mój brat by∏ w wi´zieniu i pomyÊla∏em, ˚e mnie wsadzà do komunistycznego wi´zienia. Zapyta∏em cz∏owieka: „Kim pan jest?”
Odpowiedzia∏: „Nie jest wa˚ne, kim ja
jestem. Jezus da∏ mi przez Gosp´ przes∏anie na to wszystko, co wypowiada∏eÊ
w modlitwie na Kri˚ewcu. Powiedzia∏a,
˚e jesteÊ wspania∏ym kap∏anem, ale nie
powinieneÊ burzyç prostej wiary ludziom,
jak to uczyni∏eÊ w Brazylii, w koÊciele
Serca Jezusowego, kiedy zabroni∏eÊ m∏odemu cz∏owiekowi mówiç o Medziugorju”. RzeczywiÊcie, jako proboszcz, nie
pozwoli∏em wówczas mówiç w koÊciele
o Medziugorju, ale o tym wiedzia∏em
tylko ja sam. Wtedy ten cz∏owiek mówi∏
dalej i powiedzia∏, ˚e mój ojciec z mojà
matkà sà w niebie. „Twój brat wyjdzie
z wi´zienia, a tobie – poniewa˚ jeszcze
nie wierzysz – Gospa da bezpoÊredni
znak”. Zlàk∏em si´ i uciek∏em od tego
cz∏owieka. Poszed∏em do mego przyjaciela i powiedzia∏em mu, ˚e ch´tnie bym
si´ wyspowiada∏, bowiem sàdzi∏em, ˚e
umr´. Opowiedzia∏em mu o spotkanym
cz∏owieku, który mi mówi∏ rzeczy, o których tylko ja wiedzia∏em. Powiedzia∏em
mu te˚: „Ty, który jesteÊ przyjacielem
Gospy, powiedz Jej, ˚e wierz´, ˚e si´ ukaza∏a, ale ˚e nie ˚ycz´ sobie ju˚ ˚adnego
nowego znaku, bo jeÊli Ona mi da nast´p-

ny przekaz, to umr´ ze strachu”. Opowiedzia∏em temu kap∏anowi wszystko, co
prze˚y∏em, a on mi odpowiedzia∏: „Je˚eli naprawd´ Gospa b´dzie ci coÊ chcia∏a
powiedzieç, to b´dzie to bardzo pi´kne”.
Ja jednak odpar∏em mu, ˚e naprawd´ nie
chcia∏bym tego, bo teraz wierz´ ju˚ dostatecznie i to mi wystarczy. Tak zakoƒczy∏a si´ spowied˝.
Zanim powróci∏em do W∏och, przyjecha∏ autobus z pielgrzymami – bez
kap∏ana. Pytano i poproszono mnie,
bym jako kap∏an poprowadzi∏ drog´
krzy˚owà, a ja si´ natychmiast zgodzi∏em. Na poczàtku drogi przedstawi∏em
si´ i rozpoczà∏em modlitw´. Przy trzeciej
stacji 18-20-letni ch∏opak zaczà∏ bardzo
p∏akaç, tak, ˚e wszyscy uczestnicy patrzyli tylko na niego. Ju˚ nikt mnie nie
s∏ucha∏. Stawa∏em si´ coraz bardziej nerwowy i z powodu tego p∏aczu modli∏em
si´ coraz szybciej, by móc jak najszybciej skoƒczyç. Kiedy dotarliÊmy na
szczyt przesta∏em si´ modliç a m∏odzieniec przesta∏ p∏akaç. Podszed∏ do mnie
i prosi∏ o wybaczenie. Powiedzia∏ mi, ˚e
jak na filmie widzia∏ swoje grzechy i dlatego p∏aka∏. Potem znowu widzia∏ dalsze
grzechy, zap∏aka∏ znowu i za nie ˚a∏owa∏. PomyÊla∏em sobie, jak wiele grzechów musia∏ mieç, skoro zaczà∏ p∏akaç
przy 3 stacji i p∏aka∏ do 14. Nast´pnie powiedzia∏ mi: „Kiedy zakoƒczy∏eÊ modlitw´, Gospa w sercu powiedzia∏a mi:
„Twoje grzechy sà ci odpuszczone, ale
id˝ do kap∏ana, byÊ przez niego otrzyma∏
rozgrzeszenie KoÊcio∏a!”. Da∏em mu
rozgrzeszenie a mia∏ naprawd´ wiele
grzechów, które pozostawi∏ za sobà. Potem powiedzia∏ mi, ˚e wstrzyknà∏ sobie
czystà heroin´. Wyciàgnà∏ z kieszeni
narkotyk i wyrzuci∏ go. Na to powiedzia∏em: „Nie jestem lekarzem, lecz kap∏anem. Ale wiem, ˚e z narkotykami nie dasz
rady skoƒczyç tak ∏atwo. Dlatego zasi´gniemy rady lekarza”. Na koƒcu rozmowy ch∏opak powiedzia∏ mi: „Ojcze, jestem uzdrowiony i jestem tym znakiem,
który ci Gospa obieca∏a”. Od tego czasu wszystko si´ we mnie odmieni∏o i od
tamtego prze˚ycia, co roku przyje˚d˚am do Medziugorja – a˚ do dziÊ.
Wróci∏em z powrotem do W∏och i prosi∏em, abym móg∏ pojechaç do Brazylii.
Archidiecezja Sao Paolo zosta∏a w mi´dzyczasie podzielona na 5 diecezji. Nowy biskup zaprosi∏ mnie, bym objà∏ nowà parafi´, gdy˚ tamtejszy proboszcz
i wikariusz porzucili stan kap∏aƒski. Parafia by∏a z tego powodu duchowo zra-
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niona. Kilka miesi´cy po przej´ciu tej
parafii niektórzy parafianie powiedzieli
mi: „PisaliÊmy do Medziugorja, proszàc
o wstawiennictwo Gospy, by Pan nam
przys∏a∏ w∏aÊciwego proboszcza. JesteÊmy wdzi´czni, ˚e Pan przys∏a∏ ciebie!”
W roku 1993 przyjecha∏em do Medziugorja z wieloma pielgrzymami i by∏em u Vicki podczas objawienia. Po objawieniu Vicka spyta∏a: „Gdzie jest ojciec Eugenio?” Nie zg∏osi∏em si´. Dopiero wieczorem poszed∏em do Vicki
i powiedzia∏em jej: „Je˚eli nikt inny si´
nie zg∏osi∏, to jestem nim prawdopodobnie ja”. Vicka powiedzia∏a mi, ˚e Gospa
jej mówi∏a, abym opuÊci∏ swojà parafi´
i za∏o˚y∏ wspólnot´, która zacznie si´
modliç w KoÊciele. Odpowiedzia∏em
Vicce: „Zapytaj Gosp´, do jakiego banku mam iÊç, aby dostaç pieniàdze na za∏o˚enie wspólnoty...”. By∏o to dla mnie
niemo˚liwe i odszed∏em. Ale Vicka
znów mnie zawo∏a∏a i powiedzia∏a, ˚e
Gospa na nowo przekaza∏a s∏owa, ˚e pieniàdze, które otrzyma∏em w spadku po
ojcu nie sà moimi pieni´dzmi, ale nale˚à
do Pana Boga. Mam te pieniàdze zu˚yç
na budow´ domu i za∏o˚enie wspólnoty. A o reszt´ zadba Ona sama.
Nie mogàc si´ z tym pogodziç, po powrocie do Brazylii odwiedzi∏em biskupa
i wszystko mu opowiedzia∏em. Na koniec jeszcze mu powiedzia∏em, ˚e czuj´
si´ szcz´Êliwy jako kap∏an i kaznodzieja.
Nie pomyÊla∏bym nigdy o utworzeniu
wspólnoty, poniewa˚ w Medziugorju
i przez Medziugorje powsta∏o ju˚ wiele
wspólnot. MyÊla∏em, ˚e biskup podziela
moje zdanie. Odpowiedzia∏: „Módlmy
si´ najpierw, potem zobaczymy...”. 15
sierpnia 1994 przysz∏a do mnie m∏odzie˚
z mojej parafii i oÊwiadczy∏a, ˚e chce
wi´cej dzia∏aç. Na to odpowiedzia∏em:
„Czego chcecie wi´cej? Przychodzicie
na Msz´ Êwi´tà, nale˚ycie do grupy modlitewnej i pracujecie w parafii. Czy to
nie dosyç?” Wówczas opowiedzia∏em
im, co prze˚y∏em w Medziugorju. 22
sierpnia 1994, zaledwie 7 dni pó˝niej,
w Êwi´to Maryi Królowej, zadzwoni∏ do
mnie biskup i poleci∏, bym spisa∏ wszystko co prze˚y∏em w Medziugorju. Uczyni∏em to i na tym stan´∏o.
W styczniu 1995 r. by∏em znów
w Medziugorju, jak dotàd – corocznie.
11 lutego, w Êwi´to MB z Lourdes, powiadomiono mnie z Brazylii, ˚e biskup
uzna∏ naszà wspólnot´ za „Stowarzyszenie wiernych”. Zlàk∏em si´ z tego powodu i pomyÊla∏em: „Jak biskup mo˚e

uznaç wspólnot´, skoro jestem jej jedynym cz∏onkiem?”. Ale biskup to biskup
i zaakceptowa∏em to. OsobiÊcie nigdy
swojej wspólnoty publicznie nie przedstawi∏em, a wszyscy jej m∏odzi cz∏onkowie przyszli sami i coraz wi´cej osób
chcia∏o do nas wstàpiç. Wspólnota nazywa si´ „Uczniowie na chwa∏´ Ojca”.
Zosta∏ te˚ zaakceptowany strój: jasnoniebieski habit. Przez Vick´ Gospa powiedzia∏a, ˚e b´dzie posy∏aç osoby do
wspólnoty. Tak, wi´c wszyscy, którzy sà
we wspólnocie zostali przys∏ani przez
Gosp´. KoniecznoÊcià sta∏o si´ rozpocz´cie budowy. Chcia∏em zbudowaç koÊció∏, który by∏by poÊwi´cony Królowej
Pokoju. Lecz podczas budowy zrozumia∏em, ˚e ma byç poÊwi´cony Bogu
Ojcu, którego jeszcze tak wielu ludzi
nie zna.
Jak widaç, wszystko sta∏o si´ przez
OpatrznoÊç Bo˚à. Gdy pieniàdze na budow´ si´ skoƒczy∏y, chodzi∏em do figury
Gospy i mówi∏em: „Je˚eli chcesz mieç
dom dla dzieci, to przeÊlij mi pieniàdze”.
W∏aÊnie wtedy Vicka przyby∏a po raz
pierwszy do Brazylii. Mój przyjaciel
ksiàdz zadzwoni∏ do mnie mówiàc, ˚e
Vicka ma mi coÊ do powiedzenia. Telefonicznie powiedzia∏a, ˚e Gospa ka˚e mi
powtórzyç: „˚e mam przestaç prosiç
o pieniàdze, bo to jest Jej dzie∏o, a nie
twoje, ojca Eugenio” i ˚e mi przyÊle rzeczy konieczne w odpowiednim momencie. W kilka miesi´cy pó˝niej przyby∏ do
mnie bogaty, nawrócony, brazylijski muzu∏manin. Ochrzci∏ si´ i przeszed∏ na
wiar´ katolickà. Zaplanowa∏ ca∏y dom,
da∏ na to swoje pieniàdze i zbudowa∏ go.
Dzisiaj nasza Wspólnota jest uznana
w Brazylii przez Kanclerza Kurii Diecezji. 22 lutego 1999 wr´czono nam dekret
jako „Stowarzyszeniu Publicznemu
Wiernych na mocy prawa biskupiego”
po uprzednim badaniu w∏aÊciwych
w∏adz w Rzymie, gdy˚ nie by∏o ˚adnych
przeciwwskazaƒ („nihil obstat”). Naszym naczelnym zadaniem jest troska
o zaniedbane dzieci ulicy. To by∏o najwa˚niejsze ˚yczenie Gospy.
Kiedy w prywatnej rozmowie z Papie˚em opowiedzia∏em mu wszystko
o Wspólnocie, objà∏ mnie, a Wspólnot´
i nasz apostolat pob∏ogos∏awi∏. Tym samym tak˚e Medziugorje, gdy˚ Wspólnota powsta∏a w∏aÊnie z inspiracji Gospy
z Medziugorja. Ów gest wystarczy∏ mi
jako znak i poprzednie inne znaki dane
z góry, ˚e tak˚e Rzym nas uzna∏.
Wywiad z o. Eugenio

Co Ty na to?
Nieznany Bóg
Przekazy ustne i wczesnochrzeÊcijaƒska literatura opisujà nam Êw. Paw∏a podró˚ujàcego do Aten. Kierowany motywem g∏oszenia Ewangelii uda∏ si´ do miasta màdroÊci, do siedziby ówczesnych filozofów. Stajàc przed zgromadzeniem filozofów powiedzia∏, ˚e przyszed∏, by im
mówiç o czymÊ, czego oni nie znajà. Co
wi´cej, b´dzie im mówi∏ o nieznanym Bogu, w którego wierzà, choç Go nie znajà.
Filozofowie myÊlàc, ˚e wszystko jest im
znane nie chcieli si´ zgodziç, ale wtedy
Êw. Pawe∏ przypomnia∏ im o pomniku,
który zosta∏ postawiony w Atenach ku
czci „Nieznanego Boga”.
Âw. Pawe∏ i inni ewangelizatorzy
z tym samym przes∏aniem mogliby wkroczyç do naszych czasów. Z pewnoÊcià zadaliby nam pytanie: czy znamy Boga, czy
te˚ wierzymy w coÊ abstrakcyjnego, dalekiego, coÊ, czego nie doÊwiadczyliÊmy?
ChrzeÊcijaƒski Bóg nie jest anonimowym
obserwatorem naszej rzeczywistoÊci.
Bóg jest uczestnikiem naszych kroków,
jest Bogiem obecnym, Bogiem ˚ywym.
W Medziugorju wielu ludzi dzi´ki
Matce Bo˚ej pozna∏o Boga ˚ywego. Tu
zniszczyli obraz Boga, który ich osàdza
i karze, a poznali Boga ∏aski, Boga, który kocha ponad wszystko i pomimo
wszystko. W tym kontekÊcie objawienia
Matki Bo˚ej zyskujà swà pe∏ni´ i g∏´boki sens. Cz∏owiek zaczà∏ spotykaç Boga.
Bóg nie jest dla niego ju˚ nieznany, ale
sta∏ si´ Osobà, która przez ∏ask´ objawi∏a si´ w sercu wierzàcego pielgrzyma.
Pewna popularna ksià˚ka nosi tytu∏:
„Spotkanie z ˚ywym Bogiem”. Matka
Bo˚a w Medziugorju wprowadza ten tytu∏ w ˚ycie. Osoba wierzàca, pielgrzym,
ktoÊ, kto ma dobre zamiary staje w Medziugorju przed otwartym niebem. Przemiana ˚ycia i inne pojmowanie wiary sà
owocem spotkania z Bogiem poprzez
Matk´ Bo˚à. Nasza wiara to nie kwestia
rozumu czy wywodów filozoficzno-naukowych. Bóg nie jest przywilejem teologów i nauczycieli KoÊcio∏a, Boga poznajemy sercem. Wyjd˝my, wi´c na spotkanie Bogu, obalajàc z∏ote cielce, idoli
i fa∏szywe wizerunki Boga.
Bóg nas zna. On nas wyry∏ w swojej
d∏oni. A my wprowad˝my Go do naszego serca.
o. Mario Knezoviç
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WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
23 Lata ∏aski
ObchodziliÊmy 23 rocznic´ objawieƒ Matki Bo˚ej w Medziugorju. Objawienia Matki Bo˚ej pozostajà nadal tematem otwartym rozmów prowadzonych w KoÊciele i spo∏eczeƒstwie. Pytaƒ
jest wiele, a odpowiada si´ na nie albo
zbyt ma∏o albo zbyt du˚o. Zale˚y, jak kto
do tego podchodzi. Ka˚dy na w∏asny
sposób chce interpretowaç wydarzenia,
które Medziugorje od 23 lat umieszczajà
w centrum uwagi koÊcielnej i spo∏ecznej.
Wielu ludzi oczekuje na jasnà definicj´
wydarzeƒ medziugorskich, lecz ona nie
istnieje. W∏aÊciwie ka˚dy ma swojà definicj´. Tak si´ wydaje byç najwygodniej,
bo definicje same przez si´ stawiajà
kropk´ nad „i”. Medziugorja przede
wszystkim nie da si´ okreÊliç przez jednà
definicj´, a na pewno nie mo˚na powiedzieç, ˚e jest to koniec historii. Medziugorje wykracza poza kategori´ ramowoÊci. W Medziugorju wszystko si´ wydarza, zmienia, staje si´… Or´dzie medziugorskie nieustannie pielgrzymuje do serc
ludzkich, a ludzie poprzez Matk´ Bo˚à
pielgrzymujà do Jezusa. To jest zarówno
dynamika jak i sens Medziugorja. W ten
sposób ka˚dy pielgrzym osobiÊcie doznaje ∏ask, które Bóg poprzez Matk´ Bo˚à przekazuje „swoim umi∏owanym”.
JeÊlibyÊmy spróbowali w kilku
zdaniach zdefiniowaç Medziugorje to
obowiàzkowo nale˚y powiedzieç tu
o owocach, które ka˚dego dnia, w ka˚dej
chwili powstajà. Poza tym to Jezus mówi, ˚e rozpoznajà nas po owocach. Owoce sà atutem, którego nikt i w ˚aden sposób nie mo˚e pominàç. Czy mo˚e si´
ukryç miasto na górze czy Êwieca na
Êwieczniku? Nie mo˚e!
W tej historii wa˚ni sà równie˚
Êwiadkowie. Takich sà tysiàce. Oni przez
swoje ˚ycie dajà Êwiadectwo, ˚e dzia∏a tu
Bóg, który przez Matk´ Bo˚à w szczególny sposób obecny jest we wspó∏czesnym
Êwiecie. Âwiadkowie gotowi sà w∏o˚yç na
swoje barki równie˚ ofiar´, by nie przemilczeç g∏osu Matki Bo˚ej, który przez 23
lata przemawia do ka˚dego cz∏owieka na
naszej planecie. PoÊród tych Êwiadków
centralne miejsce zajmujà oczywiÊcie wizjonerzy. W tym kontekÊcie przypomi-

nam o s∏owach Jakova – wizjonera, który
jako dziesi´cioletnie dziecko odpowiedzia∏ na pytanie psychiatry:
„Czy widzia∏eÊ Matk´ Bo˚à?”
„Tak”.
„A co byÊ dla Niej zrobi∏?”
„Umar∏bym dla Niej” – powiedzia∏
ma∏y Êwiadek Matki Bo˚ej.
o. Mario Knezoviç

Podbrdo nie jest puste!
Maryja, nasza Matka i Matka KoÊcio∏a, nie zgromadzi∏a nas na pustej górze. Nie, nie jest ona pusta. Przez ostatnie
23 lata nape∏nia∏a Ona ∑askà wzgórze
objawieƒ oraz gór´ Kri˚evac, ∑askà tà
obejmujàc ka˚dego pielgrzyma. Opowiem tu jedno zdarzenie, które potwierdza t´ prawd´.
Pewna kobieta z mojej parafii, od 15 lat
sparali˚owana, 1 sierpnia powiedzia∏a do
m´˚a: „Jed˝my do Medziugorja”. On odpar∏: „Ju˚ prawie po∏udnie, nie mo˚emy,
bo jest za goràco. W twoim stanie...”. Ona
jednak nalega∏a: „Musimy jechaç!”. On
na to: „Ale w Medziugorju jest 30.000
m∏odych ludzi (w∏aÊnie odbywa∏ si´ festiwal, przyp. red.), wszystko jest zaj´te,
gdzie znajdziemy choç troch´ cienia?”
Ona jednak powtarza∏a: „Musimy jechaç!”. „W naszym samochodzie nie ma
klimatyzacji: nie wytrzymasz z goràca
w samochodzie” – próbowa∏ jà przekonaç... „Nie, musimy jechaç!” – upiera∏a
si´. W koƒcu mà˚ si´ zgodzi∏, wzià∏ ˚on´,
umieÊci∏ jà na siedzeniu w samochodzie
i zawióz∏ do Medziugorja, na Podbrdo.
Zacz´li si´ modliç wchodzàc powoli na
wzgórze. Kobieta mia∏a sparali˚owane
stopy, w których nic nie czu∏a, podobnie
jak r´ce: bezw∏adne, zaciÊni´te i sztywne.
Mà˚ musia∏ jej pomagaç.
Mi´dzy pierwszà a drugà tajemnicà radosnà ˚onie wyda∏o si´, ˚e s∏yszy g∏os:
„Ju˚ nie potrzebujesz kul ani ko∏nierza...”. Zaraz potem zda∏a sobie spraw´,
˚e w jej plecy i w ca∏e cia∏o zaczyna∏o
powracaç ˚ycie. Poczym nagle zacz´∏a
czuç nogi, stopy... Spróbowa∏a ich dotknàç... Spojrza∏a na r´ce i zobaczy∏a, jak
palce rozwierajà si´ na jej oczach. Prawdziwy szok! Przesz∏a wiele operacji, ale
wreszcie lekarze postanowili skoƒczyç
z zabiegami, poniewa˚ stan kobiety coraz bardziej si´ pogarsza∏. I tak pozosta∏a
sparali˚owana przez 15 lat.
Gdy pokaza∏a m´˚owi, co si´ z nià dzieje, oboje zacz´li p∏akaç i podj´li wspinaczk´ po zboczu wzgórza niosàc ze sobà

kule. Po zejÊciu z Podbrdo uczu∏a w sercu
jeszcze jedno pragnienie: „Musz´ si´ wyspowiadaç, oczyÊciç wszystko, zostawiç
wszystko”. Kl´czàc przy konfesjonale nie
mog∏a przemilczeç swego nadzwyczajnego uzdrowienia i opowiedzia∏a o nim kap∏anowi. On jednak ucià∏ po kilku s∏owach: „Odpraw pokut´ i id˝ w pokoju...”.
„Ojcze, ja by∏am ci´˚ko chora a teraz wyzdrowia∏am...”. „Tak, tak, id˝ w pokoju”.
Nie uda∏o si´ jej przekazaç swojej radoÊci... W jej serce powróci∏o cierpienie.
Nazajutrz uda∏a si´ do szpitala. Muzu∏maƒska lekarka, która jà prowadzi∏a, widzàc, ˚e samodzielnie chodzi, zapyta∏a:
„Gdzie by∏aÊ? W której klinice?” „Na
Podbrdo”. „Gdzie jest Podbrdo?”
„W Medziugorju”. Lekarka zacz´∏a p∏akaç. Potem do∏àczyli do nich inni lekarze
i fizjoterapeuci, którzy leczyli jà przez te
lata. „To cud!”- mówili... Kobieta mog∏a
si´ swobodnie poruszaç, jak ka˚da zdrowa osoba!

Pisano o tym w wielu gazetach, przede
wszystkim muzu∏maƒskich, przytaczano
wywiad z lekarkà, która jako pierwsza jà
zbada∏a. Na pierwszych stronach mo˚na
by∏o przeczytaç: „Matka Bo˚a w Medziugorju uzdrowi∏a kobiet´...”. Gazety katolickie nie napisa∏y jednak nic... Moje pytanie brzmi: dlaczego takie zdarzenia budzà l´k w tylu kap∏anach, w tylu biskupach? Dlaczego nie jesteÊmy pokorni i nie
przyglàdamy si´ owocom?
o. Jozo Zovko

Pobratymstwo
Dwa Serca
Wezwanie do poÊwi´cenia si´ NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa i Niepokala-
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nemu Sercu Maryi stanowi wyra˝nà zach´t´ skierowanà do ka˚dego z nas.
Spróbujmy zastanowiç si´ nad aktem, do
którego jesteÊmy wezwani. Niepokalane
Serce Dziewicy jest darem Bo˚ym.
Stàd te˚ w∏aÊnie Maryja wzywajàc nas
do poÊwi´cenia si´ Jej Sercu chce nas zapewniç, ˚e ten dar od samego Boga, mo˚e staç si´ równie˚ naszà rzeczywistoÊcià. Jest on jak Arka Noego, którà Pan
Bóg stworzy∏ i daje nam w darze. Niepokalane Serce obdarzy∏o cia∏em S∏owo
Bo˚e w osobie Jezusa Chrystusa. To Serce sta∏o si´ pierwszym tabernakulum na
ziemi. To Serce ∏aski pe∏ne, sta∏o si´
pierwszym sanktuarium, pierwszà katedrà, sta∏o si´ KoÊcio∏em. PoÊwi´cenie si´
Niepokalanemu Sercu oznacza podj´cie
odwa˚nej decyzji o pragnieniu przebywania w tym sanktuarium. Oznacza, ˚e
podobnie jak Jezus, b´dziemy pos∏uszni
Matce, aby móc wzrastaç w ∏asce i w màdroÊci. PoÊwi´cenie si´ oznacza zgod´
na to, ˚e Niepokalana b´dzie kszta∏towaç
nas swojà ∏askà, abyÊmy stali si´ podobni do Niej i Jej Syna Jezusa oraz Êwi´tych KoÊcio∏a. To jest twierdza, w której
znajdziemy schronienie, to jest szko∏a ∏aski i pokoju, która b´dzie nas prowadziç,
nauczaç i wychowywaç.
Aby jeszcze g∏´biej pojàç sens poÊwi´cenia si´ Niepokalanemu Sercu
Maryi musimy zatrzymaç si´ nad aktem
poÊwi´cenia, którego dokona∏ Ojciec
Âwi´ty na poczàtku swego pontyfikatu.
Papie˚ wtedy wypowiedzia∏ s∏owa: Totus
tuus! Wszystko, kim jestem i wszystko,
co posiadam do Ciebie nale˚y! Ca∏a moja
przesz∏oÊç, tera˝niejszoÊç i przysz∏oÊç, ca∏e moje ˚ycie i wszystkie moje dzie∏a, mój
KoÊció∏ i ca∏y Êwiat – sà Twoje. Wszystko, co jest Jej, zosta∏o odkupione i trzeba
to uratowaç – zachowaç od z∏a i z∏ego!
Nieprzyjaciel cz∏owieka i pokoju atakuje
nieustannie. Pragnie zniszczyç Êwiat
i cz∏owieka. Zwodzàc rodzin´ i m∏odzie˚
– niszczy KoÊció∏. PoÊwi´cenie si´ Niepokalanemu Sercu Dziewicy oznacza odnowienie KoÊcio∏a poprzez powstrzymanie
aktywnoÊci z∏a i wp∏ywów z∏ego. Âw. Jan
w swojej apokaliptycznej wizji widzi
zwyci´stwo Niewiasty wraz z Jej anio∏ami. Przy∏àczenie si´ do Niepokalanej i poÊwi´cenie si´ Jej Sercu oznacza przy∏o˚enie r´ki do Jej zwyci´stwa.
„Oto twoja Matka” mówi Ukrzy˚owany Chrystus do ucznia, którego mi∏owa∏. Ta Matka posiada szczególny dar
Bo˚y, ma niezwyk∏y wp∏yw na swoje
dzieci. Ilu˚ znakomitych osobistoÊci z te-

go Êwiata potrafi∏o powiedzieç o swojej
ziemskiej matce: „Wszystko, kim jestem,
zawdzi´czam mojej matce”. Tak, to jest
wielka prawda o wp∏ywie mocy matczynej mi∏oÊci na postawy wielu ludzi. Dla
ka˚dego dziecka matka stanowi uosobienie najwi´kszego dobra i pi´kna. Ka˚da
ziemska matka najpi´kniej uÊmiecha si´
do swojego dziecka i dla niego ma zawsze otwarte serce. Stàd te˚ poÊwi´cenie
si´ Matce wszystkich matek daje pewnoÊç, ˚e poddajemy si´ najpe∏niej uÊwi´cajàcemu wp∏ywowi NajÊwi´tszej Matki. W ca∏ej historii KoÊcio∏a odnajdujemy tysiàce Êwi´tych, których ˚ycie potwierdza t´ prawd´.
KoÊció∏ nie mo˚e zagubiç matczynych cech charakteru: pokory, Êwi´toÊci, mi∏oÊci i dobroci. PoÊwi´cenie si´ zaÊ
NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa, to akt oddania si´ cz∏owieka razem z Jezusem, Ojcu
Przedwiecznemu. Tym samym, jest to akt
ca∏kowitego oddania siebie dla innych.
KoÊció∏ nie mo˚e pozostaç bez tego zaczynu. Serce Jezusa jest wyrazem Bo˚ej
mi∏oÊci, która w szczególny sposób zosta∏a uosobiona w Jezusie Chrystusie. PoÊwi´cenie si´ Niepokalanemu Sercu Maryi i NajÊwi´tszemu Sercu Jezusa oznacza
przyj´cie misji KoÊcio∏a. To jest odpowied˝ na wezwanie do poÊwi´cenia siebie
samego dla dobra i zbawienia wszystkich.
Nasza wspólnota modlitewna odczytuje wezwanie do poÊwi´cenia si´ Dwu
Sercom jako decyzj´ na ˚ycie w duchu
pokornej s∏u˚by innym i Êwiadczenia
o tym w∏asnym ˚yciem. JesteÊmy
w przededniu dwudziestej trzeciej rocznicy objawieƒ Królowej Pokoju. W tym
miesiàcu przez post i modlitw´ pragniemy
podzi´kowaç Maryi za Jej obecnoÊç, za
wszystkie otrzymane ∏aski oraz za wszystkich pielgrzymów, którzy przez te lata
przybyli do Medziugorja. Dzi´kujemy za
wszystkie nawrócenia, jak równie˚ za powo∏ania zakonne i kap∏aƒskie zrodzone
w Medziugorju. Dzi´kujemy za wszystkie
uzdrowienia duszy i cia∏a.
W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – dzi´kujemy
za 23 lata objawieƒ i wszystkie otrzymane ∏aski; – o dary Ducha Âwi´tego potrzebne dla wype∏nienia misji KoÊcio∏a
w Êwiecie. O Êwi´tych kap∏anów i biskupów, aby potrafili wielkodusznie i bez l´ku s∏u˚yç najbardziej potrzebujàcym; –
za ka˚dego brata i siostr´, cz∏onków naszej rodziny modlitewnej, aby nadal pozostali wierni pokornej s∏u˚bie Maryi
i KoÊcio∏owi.

Serdecznie was pozdrawiam i modl´ si´
za ka˚dego z was. Wasz oddany brat
w Panu.
o. Jozo

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
Konferencje i homilie ojca Tomislava
z rekolekcji dla Polaków.
Spotkanie w amfiteatrze sobota
wieczorem.

Baranek ofiarny
Na poczàtku wiedzieliÊmy tylko tyle,
˚e potrzebny jest dom, który ma s∏u˚yç
Matce Bo˚ej. W tym miejscu sta∏ przedtem dom komunistów. Fundamenty domu
postawiliÊmy w kszta∏cie krzy˚a. WybudowaliÊmy dom i chcieliÊmy dobudowaç
jeszcze inne pomieszczenia, a mianowicie
zaplecze. Artysta, który robi∏ projekt tego
domu mia∏ w nocy wizj´. Zobaczy∏ ikon´
Matki Bo˚ej, która na prawym ramieniu
trzyma ma∏ego Pana Jezusa. W Jezusie
jest dom, a Matka Bo˚a obejmuje go lewà
r´kà. Tà r´kà towarzyszy wiernym i prowadzi ich do amfiteatru. Nie mieliÊmy
pieni´dzy, aby zasypaç tà dziur´ tutaj. Nie
mogliÊmy tego zrobiç, poniewa˚ zawsze
Bóg interweniowa∏. Kiedy my byliÊmy
bezsilni, Pan zrobi∏ to w kilka miesi´cy.
Pan da∏ pieniàdze i odpowiednie osoby.
Prosi∏, ˚eby przygotowaç to miejsce, poniewa˚ ono ma s∏u˚yç Jezusowi. Pragnie
tutaj zbieraç dusze, które b´dà si´ Jemu
ofiarowaç. Tym duszom, w tym miejscu
chce udzielaç szczególnych ∏ask.
Jak widzicie amfiteatr jest otwarty
do nieba, otwarty na gwiazdy, które sà
na niebie. Amfiteatr otwiera si´ na
wszechÊwiat. W ten sposób amfiteatr
przedstawia otwarcie si´ KoÊcio∏a Niebieskiego, Duchem Âwi´tym przyzywa
Jezusa „przyjd˝ Panie Jezu” tak, jak
czytaliÊmy to w Apokalipsie. Schody sà
w kszta∏cie Krzy˚a. Krzy˚ jest jedynà
drogà, aby dotrzeç do tajemnicy ˚ycia.
Poprzez krzy˚ schodzi si´ i wchodzi.
Schodzi si´ do piekie∏, aby uwalniaç
wi´˝niów i zamknàç piek∏o. Wchodzi si´
do Nieba, aby uwielbiaç Boga.
Na krzy˚u jest Baranek Ofiarny. Z Baranka wyp∏ywa woda i krew tak, jak jest
to przedstawione. Wszystko to nas jednoczy w mi∏oÊci mi∏osiernej Jezusa. To, co
nam Pan objawi∏, to to, ˚e ca∏y KoÊció∏ Je-
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zusa ma byç Barankiem Ofiarnym poprzez ka˚dego z nas. Ma to byç dar ˚ycia,
˚ycie przez Jezusa Chrystusa. Tak, jak to
powiedzia∏em, nasze rany majà staç si´
ranami uwielbionymi w Jezusie Chrystusie, mamy byç przemienieni. Z boku przebitego Jezusa Chrystusa wyp∏ywa woda
i krew, która jest ˝ród∏em ˚ycia.
To ko∏o przedstawia nowy Êwiat, który si´ narodzi. B´dzie to ˝ród∏o, które
rozprzestrzeni si´ na ca∏y Êwiat. Wszystko
to jest usytuowane w mózgu, w umyÊle
Matki Bo˚ej. W centrum tego umys∏u jest
Baranek Ofiarny. Po prawej stronie, na
wysokoÊci ucha jest ambona do czytania
S∏owa Bo˚ego. Po lewej stronie jest miejsce na ogieƒ, symbol i rzeczywistoÊç
chrztu Êwi´tego. Zostajemy ochrzczeni
w ogniu Ducha Âwi´tego tylko poprzez
cierpienie, wtedy, kiedy nasze cierpienie
jest jednoczeÊnie cierpieniem Chrystusa.
Czo∏o Matki Bo˚ej przedstawia ∑uk Przymierza. Z tego samego kamienia zrobiony
jest o∏tarz, ambonka do czytania i miejsce
na ogieƒ. Jest to symbol zjednoczenia
z Barankiem Ofiarnym. Drzwi, które
znajdujà si´ z ty∏u zbudowane sà z tego
samego kamienia i sà tak samo szerokie,
jak szeroki jest Baranek. Jezus – Baranek
jest Bramà, prowadzàcà do Domu Ojca,
a my mo˚emy przejÊç tylko poprzez
drzwi. PrzejÊç mo˚e tylko jedna osoba, bo
ka˚dy musi sam zdecydowaç si´. Nikt
nie mo˚e decydowaç za kogoÊ. Jak widzicie, drzwi sà oÊwiecone. Przez symbole
w drzwiach widaç Êwiat∏o. Od drzwi prowadzi oÊwietlony tunel do KoÊcio∏a, czyli
Domu Ojca, poÊwi´conego Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Jutro mamy to Êwi´to. Prezbiterium w KoÊciele jest na wysokoÊci
serca Matki Bo˚ej. Chcemy przez to powiedzieç, ˚e, poÊwi´cajàc si´ Matce Bo˚ej, ˚yjàc wed∏ug Jej Serca, wchodzimy
w Dom Boga Ojca, w ˚ycie Trójcy
PrzenajÊwi´tszej. To wszystko jest definicjà charyzmatu tej Wspólnoty.
Przez Drzwi Âwiat∏a b´dà mog∏y przechodziç tylko te osoby, które si´ ofiarujà.
Wierzymy, a Pan nam to potwierdzi∏, ˚e
tym wszystkim szczegó∏om i znakom Pan
udzieli∏ specjalnej ∏aski. Ci, którzy pragnà
jednoczyç si´ poprzez Matk´ Bo˚à z Barankiem Ofiarnym, b´dà prowadzeni do
Boga Ojca, doÊwiadczà prowadzenia Ducha Âwi´tego.
Kilka s∏ów o or´dziu. Wiele osób jest
chrzeÊcijanami. Twierdzà, ˚e wierzà w Jezusa Chrystusa, ale nie akceptujà i nie
przyjmujà Jezusa ukrzy˚owanego, nie
przyjmujà Baranka Zabitego. Nie wystar-

czy powiedzieç „ja wierz´ w Jezusa”.
Cz∏owiek musi przyjàç Jezusa jako Baranka Zabitego, Ofiarnego. To te˚ jeszcze nie wystarczy. Wiele osób przyjmuje
cierpienie, a to cierpienie ich przygniata
i wchodzà w patologi´. Kto przyjmuje Jezusa Zmartwychwsta∏ego, przechodzi.
Akceptowaç Jezusa Zmartwychwsta∏ego trzeba nie jako teori´, ale nale˚y ˚yç
zmartwychwstaniem w Jezusie. Wtedy
jest si´ prowadzonym przez Ducha Âwi´tego i jednoczy si´ taka osoba z Bogiem
Ojcem. Jezus chce poruszyç ca∏à ludzkoÊç. Zdecydowa∏ si´, ˚eby przyprowadziç ludzkoÊç Bogu, przemieniç jà. Jezus
kocha te osoby, które pragnà ˚yç zmartwychwstaniem i ca∏à moc zmartwychwstania chce okazaç Êwiatu.
Wierzymy w zwyci´stwo Jezusa nad
Êmiercià. Teraz przychodzi czas okazania si´ mocy Zmartwychwsta∏ego. Jezus
szuka osób, które chcà przyjàç tà moc
i okazywaç jà innym.
Nie jest to moc, którà oferuje szatan, nie
sà to bomby, broƒ, nie sà to idee i systemy.
To jest moc Ducha Âwi´tego, pod którà
padajà wszystkie inne moce. Bóg b´dzie
nas prowadzi∏ przez próby, aby ludzkoÊç
wybra∏a. ˙yjemy w czasach, gdy obudzi
si´ wiele dusz, które Bóg przygotowa∏,
które wyÊle w Êwiat. Taka jest droga, nie
ma innej. Traci si´ ka˚dy, kto szuka teorii
i Êrodków ludzkich. Jezus pragnie zmieniç
Êwiat, tak jak wam ju˚ powiedzia∏em s∏owa mojego wspó∏brata „Bóg idzie do
przodu i nikt Go nie zatrzyma. Pójdzie do
przodu z nami, albo bez nas”.
Chc´ wam powiedzieç, ˚e weszliÊmy
w obchody Êwi´ta Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Spytajcie si´ Boga, dlaczego w∏aÊnie
wy w ten czas jesteÊcie tutaj? Co wam
Duch Âwi´ty mówi i co chcecie Bogu odpowiedzieç? Co chcecie Êwiadczyç wobec ludzkoÊci? Chc´ wam powiedzieç, ˚e
ka˚dy z was powinien byç zjednoczony
z ofiarà Baranka, aby byç bramà dla
owiec. Je˚eli my z∏àczymy si´ z ofiarà Jezusa, poprzez ka˚dà dusz´, która si´ ofiaruje, Jezus mo˚e zanosiç dusze Bogu.
Ofiarowanie swojego ˚ycia Trójcy
PrzenajÊwi´tszej. W imi´ Ojca i Syna
i Ducha Âwi´tego. Amen. Ty jednoczysz
nas w Swoim Synu. Ty nas jednoczysz
w Duchu Âwi´tym. Ty nas jednoczysz
z ca∏ym KoÊcio∏em Powszechnym
i chcesz nas prowadziç do Swojego Domu. Twoim Domem jest moje ˚ycie, a my
pragniemy Ci´ naÊladowaç i iÊç za Tobà.
NaÊladowaç Jezusa Chrystusa i Ducha
Âwi´tego. Panie, obdarz nas Twoimi ∏a-

skami. O to Ci´ prosimy przez naszego
Pana, Jezusa Chrystusa. Amen
Czytanie z Ap 5, 1-14 i J 21, 15-19.
Wierz´ w Boga...
Koronka do Trójcy PrzenajÊwi´tszej
Tobie Bo˚e Ojcze, oddaj´ moje ˚ycie,
mojà Êmierç i mojà dusz´.
12 x Chwa∏a Ojcu.
Tobie Bo˚e Synu, oddaj´ moje ˚ycie,
mojà Êmierç i mojà dusz´.
12 x Chwa∏a Ojcu.
Tobie Duch Âwi´ty Bo˚e, oddaj´ moje
˚ycie, mojà Êmierç i mojà dusz´.
12 x Chwa∏a Ojcu.
A tobie szatanie rozkazuj´ odejd˝, oddal si´ ode mnie, od tego miejsca, od tych
wszystkich, którzy si´ ofiarujà Barankowi
Zabitemu (Ofiarnemu). Oddal si´ od tego
miejsca. To jest miejsce dla Boga w Trójcy Jedynego poÊwi´cone. Amen

Serwis Rodzinny
Homilia o. Branko RadoÊ – ∑apsze
08.03.04

Bo˚e dzie∏o (cd)
Pewien autor zapisa∏ takie zdanie:
„Mi∏oÊç jest wszystkim w ˚yciu”.
Wszystko to, co jest inspirujàce wyp∏ywa
z mi∏oÊci. JeÊli troch´ zastanowimy si´
nad tym zdaniem, to mo˚emy zapytaç,
gdzie tu sà jakieÊ interesy? Gdzie jest egoizm? Bo wydaje nam si´, ˚e tego jest
o wiele wi´cej ni˚ mi∏oÊci. Tak, Bracia
i Siostry, ˚yjemy teraz w Êwiecie pe∏nym
egoizmu, ale Matka Bo˚a chce nam podkreÊliç coÊ innego, wszystko, co czynisz
z mi∏oÊci jest czymÊ, a to, czego nie tworzy mi∏oÊç jest niczym. Nie jest warte nawet wspomnienia. Dlatego Matka Bo˚a
poleca ci – zwià˚ swoje ˚ycie z Jezusem
Chrystusem. Dlatego Ona ci powie, ˚e nie
wszystko w twoim ˚yciu jest smutne
i brzydkie, bo tyle jest pi´knych spraw
w twoim ˚yciu, bo tyle jest pi´knych kart
w ksià˚ce twojego istnienia, dlatego przewróç jà na pi´knà stron´ swojego ˚ycia.
T´ pi´knà kart´ twojego ˚ycia Bóg wypisuje codziennie, wtedy, gdy przezwyci´˚y∏eÊ swojà pych´, wypisuj´ t´ kart´ przez
Msz´ Êw., przez ka˚dà spowied˝, ka˚dà
modlitw´, ka˚dà ma∏à ofiar´, którà dokonujesz teraz w czasie postu.
Dajmy, wi´c szans´ Jezusowi Chrystusowi, dajmy Mu ca∏kowità szans´
w naszym ˚yciu. Niech Chrystus zapa-
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nuje nad tym Êwiatem. Niech On zapanuje poprzez nas w naszych rodzinach,
w naszych wspólnotach parafialnych, na
tym Êwiecie, bo On mo˚e to zrobiç poprzez nas. Je˚eli my odpowiemy na Jego
wezwanie ten Êwiat b´dzie du˚o pi´kniejszy, dlatego w∏aÊnie Matka Bo˚a si´ objawia. Dlatego tyle lat nieustannie nam powtarza. Wy jako matki wiecie jak cz´sto
musicie byç wytrwa∏e. Wiecie jak cz´sto
powtarzacie waszym dzieciom jedno i to
samo. I mówisz cz´sto: drogie dziecko to
jest niebezpieczne, nie bierz tego, nie stosuj tego w swoim ˚yciu. Wybierz tà drog´, bo ta droga ci´ wype∏ni, b´dzie ona
lepsza w twoim ˚yciu. Wybierz to, a b´dziesz szcz´Êliwe i zadowolone w swoim
˚yciu. Tak samo post´puje Matka Bo˚a,
mówiàc do nas. Nieustannie mówi: „Wyrzeknijcie si´ grzechu, wyrzeknijcie si´ z∏a
i zaakceptujcie dobro. Zaakceptujcie mojà „r´k´”, przyjmijcie jà, przyjmijcie S∏owo mojego Syna. Przyjmijcie to, co ja
wam mówi´, i czego On pragnie, a na
pewno b´dziecie szcz´Êliwi i pe∏ni”.
Nie bójmy si´ nale˚eç do Boga, nie
bójcie si´ ponownie ruszyç za Chrystusem. Nie bójcie si´, bo Bóg nie jest zbyt
wymagajàcy, On nie wymaga od nas
wiele, Matka Bo˚e nie wymaga od nas
wiele, pragnie tylko paru rzeczy. Pragnie
tylko kilku kroków w naszym ˚yciu, powiedzia∏bym, ˚e Ona wymaga od nas
tylko postawienia trzech kroków. Jakie to kroki?
Pierwszà rzeczà, której wymaga
Matka Bo˚a to nawrócenie. Chce, abyÊmy byli lepsi. Âwiadomi jesteÊmy, ˚e
chcemy byç lepsi, Êwiadomi jesteÊmy, ˚e
mo˚emy byç lepsi, ˚e powinniÊmy byç
lepsi i dlatego Matka Bo˚a wzywa nas do
tego. Mówi o tym, ˚e pierwszym krokiem
do nawrócenia jest spowied˝ Êwi´ta, abyÊcie si´ regularnie spowiadali, bo spowied˝ sprawia, ˚e jesteÊ lepszym cz∏owiekiem. Spowied˝ sprawia, ˚e stajesz si´
pi´kniejszy. Spowied˝ najbardziej uzdrawia, bo nic nie mo˚e ci´ tak bardzo
unieszcz´Êliwiç jak grzech i z∏o. Nie ma
dla ciebie wi´kszego nieprzyjaciela jak
twój grzech. Dlatego pozbàd˝ si´ go, oddaj go Panu. W skrusze po spowiedzi
Êwi´tej oddaj Panu wszystko to, co ci´
m´czy, co ci´ uciska i pozwól Panu, aby
Jego Mi∏osierdzie odnowi∏o ciebie. Nie
bój si´ spowiedzi, bo twoja wielkoÊç jest
wtedy, kiedy przyznajesz si´ do prawdy.
Kiedy mówisz – oto jestem Panie, jestem
grzeszny i s∏aby, ale jestem przed Tobà,
uzdrów mnie.

Drugà sprawà, do której Matka Bo˚a
nas wzywa to modlitwa, wytrwa∏a modlitwa. W szczególny sposób modlitwa
twojego serca. A to znaczy, abyÊ si´ modli∏ ca∏ym swoim istnieniem. AbyÊ przez
modlitw´ szuka∏ Boga i Jego bliskoÊci.
Aby modlitwa gromadzi∏a twojà rodzin´,
i poprzez modlitw´ zobaczysz jak bardzo
wzrastasz, jak bardzo si´ odnawiasz. Poprzez modlitw´ zobaczysz jak bardzo mo˚esz byç szcz´Êliwy, jak mo˚esz byç lepszy i bardziej zadowolony w swoim ˚yciu.
Modlitwa mo˚e odkryç nowe horyzonty
w twoim istnieniu. Tylko modlitwa mo˚e
ci´ zbli˚yç do Boga.
I krok ostatni to post, to wyrzeczenie.
A to znaczy zostawienie tego wszystkiego,
co nam przeszkadza. Tyle jest w naszym
˚yciu rzeczy zb´dnych. Wyrzeknijmy si´
tego, zostawmy to z boku, a wybierzmy to,
co pi´kne. Post pomaga nam, abyÊmy si´
stali pi´kni. Nie tylko w sensie cielesnym.
Bo post to nie jest dieta. Bo post to nie jest
tylko wyrzeczenie si´ po˚ywienia. Post
czyni ci´ pi´knym w twojej duszy i duchu.
Je˚eli jesteÊ pi´kny w swoim wn´trzu,
w swoim sercu, b´dziesz emanowa∏ pi´knem. Wszyscy zauwa˚à, ˚e jesteÊ zadowolony, szcz´Êliwy, wszyscy b´dà widzieli,
˚e ˚yjesz ˚yciem Bo˚ym.
Tylko tych trzech kroków wymaga od
ciebie Matka Bo˚a. Je˚eli je podejmiemy,
to otrzymamy to, czego pragniemy,
a wszyscy pragniemy pokoju. Tak, wi´c
twoje pi´kno znajduje si´ w Bogu. Twój
pokój równie˚ jest w Bogu. Je˚eli w ˚yciu
jesteÊ spokojny, to znaczy, ˚e Bóg mieszka w twojej rodzinie. Je˚eli w twojej rodzinie sà k∏ótnie, to nie pytaj o to kto jest winny, ale zapytaj siebie czy Bóg z wami zamieszka∏? Zapytaj si´ siebie, czy w twojej
rodzinie Bóg ˚yje codziennie? Zapytaj,
czy ˚yje modlitwa w twojej rodzinie? Zapytaj, czy spowied˝ jest obecna w twojej
rodzinie? Czy poÊcicie w swojej rodzinie?
To jest ta droga, którà daje nam Bóg i to
jest to, co mówi nam Matka Bo˚a. Tyle razy powiedzia∏a Ona w swoich or´dziach,
tak samo, co mówi opowieÊç, którà przytoczy∏em: „UmieÊçcie mojego Syna na
pierwszym miejscu w swoim ˚yciu”.
W czasie wojny, która by∏a w naszej ojczy˝nie, Matka Bo˚a powiedzia∏a w swoim or´dziu: „Drogie dzieci, otwórzcie
swoje serca Bogu, módlcie si´ i poÊçcie,
bo to jest najsilniejszy or´˚. Daj´ wam
or´˚ przeciwko wojnom i z∏u. A to jest post
i to jest modlitwa”.
Pó∏tora roku temu te same s∏owa powtórzy∏ papie˚. Papie˚ wezwa∏ ca∏y

Êwiat chrzeÊcijaƒski, aby si´ modli∏ walczàc ze z∏em i grzechem, powiedzia∏: „Jako chrzeÊcijanie mamy najsilniejszy or´˚
przeciwko wojnom, a to jest post i modlitwa”. Niech to b´dzie równie˚ twój or´˚,
or´˚ przeciwko twojemu grzechowi, or´˚
przeciwko niepokojom w twojej rodzinie.
Bracia i Siostry, Bóg wype∏ni was wszystkich swojà dobrocià, prosz´ o to, aby wype∏ni∏ was swoim pokojem i niech spe∏nià
si´ wasze intencje modlitewne. Niech
Bóg was obdarzy zdrowiem i radoÊcià,
a na drodze niech was strze˚e i or´duje za
wami Królowa Pokoju. Amen.

ECHO – archiwum
MEDZIUGORJE 10
Zwiastowanie Paƒskie, 25.03.1985 r.
V. Fossamana 23 – S. Giorgio di MN
Parafia Villanova
„Kto szanuje Matk´, jakby skarb gromadzi∏” (Syr 3, 4); „Pójd˝cie, synowie,
s∏uchajcie mnie” (Ps 33, 12)
Do braci i sióstr, którzy przyjmujà s∏owa Matki, aby „staç si´ nienagannymi
dzieçmi Bo˚ymi i jawiç si´ jako ˝ród∏a
Êwiat∏a poÊród narodu zepsutego i przewrotnego” (Flp 2, 15).
Celem tego pisma jest przede wszystkim daç odczuç obecnoÊç Maryi i sprawiç, aby wszyscy poznali s∏owa Mamy,
gdy˚ s∏uchajàc ich, mo˚emy liczyç na Jej
mi∏oÊç i pomoc w ich wype∏nianiu. Najwa˚niejszà rzeczà jest Jej obecnoÊç. Jej
wezwania do pokoju, nawrócenia, modlitwy, postu, Mszy Êw., spowiedzi nabierajà szczególnej mocy w KoÊciele i na Êwiecie dzi´ki Jej nieustannej obecnoÊci
w Medziugorju. „Wielki odd˝wi´k i zainteresowanie, jakie wsz´dzie budzà, oraz
skutki wywo∏ane przez nie w duszach
i wspólnotach, stanowià kryteria przemawiajàce za autentycznoÊcià objawieƒ: nie
mówià one niczego nowego, ale nawo∏ujà
do wiary w Ewangeli´ i do praktyk, które
przestaliÊmy wype∏niaç jak np.: modlitwa,
post, spowied˝” – o. Slavko, 17.03.1985 r.
Tydzieƒ za tygodniem raczy Ona kierowaç do nas s∏owa pe∏ne czu∏oÊci i perswadujàcej si∏y, przenikni´te ufnoÊcià i optymizmem, zmierzajàce do wychowania
w wierze i przygotowania Jej dzieci na
ostatecznà walk´ przeciwko ciemnoÊciom. Uczy nas „zachowywaç te s∏owa,
jak sama czyni∏a, i rozwa˚aç je w swoim
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sercu” (∑k 2, 19), aby nie zniszczy∏a nas
wspó∏czesna cywilizacja zam´tu i oszo∏omienia. „Przede mnà si´ smuci – pustynia.
Pustynià sta∏ si´ kraj ca∏y; a nikt si´ tym
nie przejmuje” (Jer 12, 11).
Oto czwartkowe or´dzie z 14 marca:
„W swym ˚yciu wszyscy doÊwiadczyliÊcie Êwiat∏a i ciemnoÊci. Bóg ka˚demu
cz∏owiekowi daje rozpoznaç dobro i z∏o. Ja
wzywam was do Êwiat∏oÊci, którà powinniÊcie nieÊç wszystkim ludziom, którzy pozostajà w ciemnoÊci. Codziennie do waszych domów przychodzà ludzie, którzy sà
w ciemnoÊci. Dajcie im, drogie dzieci,
Êwiat∏o!”. Jak zawsze koƒczy: „Dzi´kuj´,
˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Maryja zna ∏atwà i praktycznà teologi´
dla wszystkich. Ka˚e nam spojrzeç z góry
na naszà rzeczywistoÊç: istnieje tylko jeden, wyra˝ny i tragiczny podzia∏ mi´dzy
tymi, którzy kroczà w Êwietle i tymi, którzy kroczà w ciemnoÊci, „nie wiedzàc, dokàd idà”. Ka˚dy doÊwiadczy∏ Êwiat∏a:
niech do niego powróci! Nast´pujàce pó˝niej stwierdzenie zadaje k∏am rozpowszechnionemu przekonaniu, jakoby
cz∏owiek pozostawa∏ w ca∏kowitych
ciemnoÊciach, i wzywa go do podj´cia odpowiedzialnoÊci, aby zda∏ sobie spraw´
z tego, co czyni. My otrzymaliÊmy Êwiat∏o, którym jest Chrystus. A zatem wy,
dzieci Êwiat∏a, musicie zanieÊç je wszystkim tym, którzy pozostajà w ciemnoÊciach! Co za misja rysuje si´ przed nami!
Czy jednak w zwiàzku z tym mam iÊç
na kraj Êwiata? Czy mam zaczàç g∏osiç kazania? Bynajmniej. Codziennie przychodzà do waszych domów: dajcie im Êwiat∏o.
Aby je daç, trzeba je mieç! Ta wielka odpowiedzialnoÊç, jakà na nas sk∏ada, ka˚e
nam naprawiç nasze cz´sto powierzchowne wzajemne stosunki i zawsze mieç serce
gotowe i pe∏ne pewnoÊci oraz Bo˚ej radoÊci, aby w ka˚dym swym wyrazie mog∏o
wskazaç bratu drog´ do Êwiat∏a.
Naszych pielgrzymów tak˚e ch∏osta∏y
w Medziugorju woda i ostre porywy wiatru. Zgromadzili si´ jako jeden wieloj´zyczny t∏um, ÊciÊni´ci w koÊciele, którego
g∏os by∏ jak „g∏os wielkich wód”, co zalewajà i odnawiajà serce. Potem rozpierzchli si´ po wiosce, g∏oÊno wo∏ajàc na widzàcych przed ich domami: zostali przyj´ci i ugoszczeni, zjedli razem z nimi i patrzàc sobie nawzajem w oczy, zrozumieli
si´, powtarzali Marii, Jakovowi, Vickce
jedyne s∏owo, które znali, a które ich po∏àczy∏o: „Gospa!”. I, jak odnaleziony Jezus, zamiast spodziewanych wyrzutów,
wpadli w obj´cia ksi´dza Gildo! Choç nie

wydarzy∏o si´ nic nadzwyczajnego, jedna
z sióstr z grupy „Betania” w imieniu
wszystkich tak do mnie powiedzia∏a: „JesteÊmy tacy zabiegani: teraz czuj´, ˚e moja modlitwa jest niewystarczajàca: musz´
poÊwi´ciç o wiele wi´cej czasu na modlitw´: czuj´, ˚e to obecnoÊç Maryi na∏o˚y∏a
na mnie ten obowiàzek: teraz rytm mojego ˚ycia jest wyznaczany stamtàd”.
„Czy jednak nie wystarczy jedna cz´Êç
Ró˚aƒca dziennie?” – ktoÊ zapyta∏ Ivank´.
Ona zaÊ odpowiedzia∏a z powagà, choç
uÊmiechni´ta: „Nie, Gospa prosi∏a o ca∏y
Ró˚aniec: trzy cz´Êci”. „Dzisiaj poÊci∏aÊ
o chlebie i wodzie?” „Tak”. „Jak to wytrzymujesz, przecie˚ tak du˚o si´
uczysz!”. „Ale kiedy to robi´, lepiej si´
czuj´” – odpowiada pewnie. ObecnoÊç
Maryi zaczyna oddzia∏ywaç tak˚e wÊród
nas. Pewien profesjonalista z Mantui powiedzia∏ mi: „Odkàd czytuj´ Echo, zaczà∏em codziennie odmawiaç trzy cz´Êci Ró˚aƒca, choç wczeÊniej nigdy tego nie robi∏em”. Niektórych pielgrzymów goÊci∏y
miejscowe rodziny, które traktowa∏y ich
po królewsku: przy po˚egnaniu otrzyma∏y
pe∏ny zwrot kosztów. Tak zosta∏a wynagrodzona mantuaƒska hojnoÊç, którà dobrze znamy! (cdn)

Od Redakcji
OBORY 2004
Tajemnica Matki Bo˚ej Bolesnej
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 Matki Bo˚ej Bolesnej
10.15 – Konferencja (l)
11.00 – Cz´Êç bolesna Ró˚aƒca Êwi´tego
12.00 – Msza Êwi´ta koncelebrowana
w intencji Pielgrzymów przez ks. bpa
Romana Marcinkowskiego
14.00 – 16.00 – Przerwa
16.00 – Konferencja (2)
16.45 – PoÊwi´cenie dewocjonalii i Ceremonia przyj´cia do Szkaplerza Êwi´tego
17.30 – Adoracja NajÊw. Sakramentu
19.00 – Po˚egnanie Matki Bo˚ej
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. 9.00.

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. P. M´czyƒski Oo. Karmelici, Obory 38, 87-645
Zbójno k. Rypina, tel. 0606 989 710,
(054) 280 11 59 w. 33, fax (054) 2606210.
25 lipca 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 –
19-27.08.04r. odb´dà si´ w Pijarskim Domu Pielgrzyma przy sankt. MB Nauczycielki M∏odzie˚y, w Warszawie (00-704),
ul. Gwintowa 3, tel. 022-8415844 – prowadzàcy o. E. Âpio∏ek Sch. P.
Medziugorje 2004r. – wyjazdy
Post i modlitwa – 24-31.07.04
Festiwal M∏odych – 30.08-07.08.04
Pielgrzymki – 19-27.07.04
Podwy˚szenie Krzy˚a – 07-14.09.04;
04-12.09.04
Ziemia Âwi´ta – Wyjazd „Anielski”
23.09-03.10.04 (Êw. Archanio∏ów, Anio∏ów Stró˚ów, Êw. o. Pio).
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
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