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Or´dzie
z 25 lipca 2004 r.
„Drogie dzieci! Ponownie wzywam was: bàd˝cie
otwarci na moje or´dzia.
Pragn´, kochane dzieci,
przybli˚yç was wszystkich
do mego Syna Jezusa, dlatego módlcie si´ i poÊçcie.
Szczególnie wzywam was,
abyÊcie si´ modlili w moich intencjach, tak, abym
mog∏a was ofiarowaç mojemu Synowi Jezusowi,
a On przemieni i otworzy
wasze serca na mi∏oÊç.
Kiedy b´dziecie mieç mi∏oÊç w sercu – pokój zakróluje w was. Dzi´kuj´
wam, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie”.
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„Modli∏em si´, aby widzowie
patrzàc na mnie widzieli Jezusa”

Niech Pan Jezus
przemieni wasze serca
Maryja bardzo krótko i wyra˝nie
mówi, czemu s∏u˚y Jej ObecnoÊç w Medziugorju, jaki cel mamy osiàgnàç, jakà
rol´ ma do spe∏nia Ona, a jakà my.
Na poczàtku tego or´dzia ponawia swe
wezwanie: bàd˝cie otwarci na moje
or´dzia. Nasza otwartoÊç jest konieczna,
aby or´dzia Maryi zosta∏y przyj´te w ca∏ej ich autentycznoÊci, czyli wraz z ca∏à
odnowicielskà mocà, która polega na
tym, by zostawiç Duchowi Âwi´temu jak
najwi´kszà mo˚liwoÊç dzia∏ania w nas.
To nie my dochodzimy do Boga; mo˚emy jedynie pragnàç, aby On dotar∏ do
nas, albo zamknàç si´ na Jego Dzia∏anie
Mi∏oÊci; zatem poczàtek dzia∏ania dotyczy naszej postawy gotowoÊci.
Matka Bo˚a mówi: pragn´, kochane
dzieci, przybli˚yç was wszystkich do
mego Syna Jezusa; i podaje nam rozwiàzanie jak do tego dojÊç, to nasze pierwsze

zadanie: dlatego módlcie si´ i poÊçcie.
Nie chodzi o to, byÊmy stali si´ nieco lepsi, troch´ bardziej uczciwi, szlachetniejsi,
pobo˚niejsi. To wszystko nie przybli˚a
nas do Chrystusa; nie stanowi przyczyny
sprawiajàcej, ˚e stajemy si´ coraz bardziej
podobni do Niego, lecz jest tego owocem.
Maryja mówi nam, ˚e Jej pragnieniem jest
przybli˚yç nas do Chrystusa i prosi nas,
abyÊmy modlili si´ i poÊcili, aby mog∏a
urzeczywistniç to swoje pragnienie.
Nasza modlitwa i post sà dla Niej konieczne, aby mog∏a zaprowadziç nas do
Jezusa; nie sà to jednak jakieÊ nadmierne,
(przesadne i wygórowane) wymagania: to
dok∏adnie to samo co czyni∏ sam Pan Jezus podczas swego ˚ycia na ziemi. Zatem,
skoro On, który jest Bogiem, tak wiele
modli∏ si´ i poÊci∏, to o ile˚ bardziej my,
biedni grzesznicy potrzebujemy modlitwy
i postu. W Êwiecie, któremu te wartoÊci sà
zupe∏nie obce, w∏aÊnie nam, Maryja nalegajàc nieustannie je proponuje. My zaÊ
powinniÊmy przyjàç je z ∏agodnoÊcià, po-
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korà, szacunkiem, powinniÊmy ˚yç nimi
w duchu (Mt 6,5-18).
Drugim zadaniem jest: modliç si´
w intencjach Maryi; aby cel zosta∏ osiàgni´ty: tak, abym mog∏a was ofiarowaç
mojemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na mi∏oÊç.
Zbli˚yç si´ do Jezusa, to upodobniç si´
do Niego. W ten sposób Maryja dzi´ki
∏asce Bo˚ej, dzi´ki mocy Ducha Âwi´tego, dzi´ki woli Pana Jezusa (J 19,26-27)
w pe∏ni urzeczywistnia Swe Macierzyƒstwo. Jest nie tylko Matkà KoÊcio∏a, ale
mojà Matkà, twojà Matkà, Matkà ka˚dego cz∏owieka, który przyjmie Jà do siebie, to znaczy do w∏asnej duszy, do w∏asnego serca. Ona przedstawia nas Jezusowi, ofiaruje nas Jemu, jako owoc Jego
M´ki i Âmierci, my zaÊ odrodzeni przez
Jego Krew zostajemy przemienieni, zostajemy uzdolnieni do mi∏oÊci, mo˚emy
kochaç – to znaczy ˚yç na Jego obraz
i podobieƒstwo. To jest nawrócenie
a urzeczywistnia si´ ono w takiej mierze,
w jakiej On ˚yje w nas (Gal 2,20).
Na zakoƒczenie mówi: kiedy b´dziecie mieç mi∏oÊç w sercu – pokój zakróluje w was. Pokój jest tu skutkiem mi∏oÊci. Ale mieç mi∏oÊç w sercu to jednoczeÊnie: zadanie (obowiàzek mi∏oÊci)
i dar ju˚ otrzymany, cel ju˚ osiàgni´ty: to
Pan Jezus, który ˚yje w nas. On jest Mi∏oÊcià, On jest Pokojem i w Nim zostaliÊmy pojednani z Ojcem i braçmi. Cz∏owiek jest naczyniem Boga i tylko Bóg
mo˚e go nape∏niç. Jakikolwiek dar, charyzmat, czy dzia∏anie nie wystarczy do
zape∏nienia pustki, którà jedynie sam
Bóg mo˚e wype∏niç. Jest rzeczà bezu˚ytecznà i pozbawionà sensu doszukiwaç
si´ w rzeczach materialnych tego, co mo˚e daç tylko Bóg. Zbyteczne jest zabieganie o to, co jedynie otwarte serce mo˚e otrzymaç (∑k 10,38-42). Przyjmij nas
Ojcze w Twoim Synu Jezusie; niech
spe∏ni si´ w nas Twoja wola, tak jak spe∏ni∏a si´ w Nim, abyÊmy w Nim byli
Twoim jednym Dzieckiem. Prosimy Ci´,
o to, za wstawiennictwem Maryi, naszej
Matki, Królowej Pokoju.
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Oblicze Boga
„O Panie – szukam Twojego oblicza”
W g∏´bi ludzkiego serca pulsuje wielka t´sknota za Bogiem. Cz∏owiek tak
bardzo pragnie doÊwiadczyç w swym ˚yciu mocy Boga i niejako poczuç si´ przez
Niego dotkni´tym. Bardzo dobitnie wyra˚a to pragnienie Psalmista ˚yjàcy wiele
wieków przed Chrystusem. Mówi on:
„Szukam, o Panie, Twojego oblicza” (Ps
27, 8). W wo∏aniu tym, gdy baczniej si´
w nie ws∏uchamy us∏yszymy tak˚e nasze
w∏asne wo∏anie o Bo˚à obecnoÊç w codziennej, ludzkiej egzystencji.
˙aden cz∏owiek nie chce doÊwiadczaç
w swym ˚yciu absolutnej samotnoÊci.
Nawet najbardziej zagorza∏y ateista
szybko stworzy sobie namiastki wiary
i aktywnoÊci, które uchronià go przed
poczuciem samotnoÊci. Niedawno jeszcze organizowane „procesje pierwszomajowe”, czy pieczo∏owicie sporzàdzone rajskie obietnice na d∏ugich czerwonych transparentach, a tak˚e wype∏nione
dziÊ wieloma klientami gabinety psychoanalityków i wró˚ek sà tego niezbitym
dowodem. Poszukiwanie, twarzy Boga
nie jest, wi´c dziÊ jakimÊ sloganem, lecz
najbardziej aktualnym wyzwaniem
wspó∏czesnego cz∏owieka.
1. Szukanie oblicza Jezusa w oparciu
o Bo˚e S∏owo.
Bóg objawia swà istot´ cz∏owiekowi
poprzez swoje S∏owo. Lektura, wi´c Pisma Âwi´tego, w którym natchnieni pisarze zawarli Bo˚à myÊl stanowi niewyczerpalne ˝ród∏o poznania Bo˚ych zamys∏ów.
Dlatego ze s∏usznoÊcià stwierdza Êw. Hieronim – wielki egzegeta biblijny, który
wi´kszoÊç swego ˚ycia sp´dzi∏ na studiowaniu Pisma Âwi´tego w Betlejem – ˚e
„nieznajomoÊç Pisma Âwi´tego, to nieznajomoÊç samego Chrystusa”. Istotnie
poprzez Bibli´ mo˚emy poznaç histori´
zbawczà, jakà Bóg czyni ze swym ludem
i która znajduje swà kulminacj´ w osobie
Jezusa Chrystusa. Tajemnica o S∏owie,
które staje si´ cia∏em zostaje wyra˚ona
przez hagiografów w szacie s∏ów Biblii.
Z Pisma Âwi´tego dowiadujemy si´, ˚e
ten Bóg, który z Moj˚eszem rozmawia∏
twarzà w twarz (Wj 33, 11), który troszczy∏ si´ o swój lud asystujàc mu w jego
w´drówce po pustyni w s∏upie ob∏oku
i w s∏upie ognistym (Lb 14, 14) – w punk-

cie kulminacyjnym historii zbawczej objawia ludzkoÊci swojà twarz w osobie Jezusa Chrystusa. Prawd´ t´ wyra˚a pi´knie
prolog Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i na ró˚ne sposoby przemawia∏
niegdyÊ Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówi∏
do nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2a).
2. Konkretne rysy twarzy Jezusa
w Êwietle Ewangelii.
Twarz Jezusa na kartach Pisma Âwi´tego nie jest przys∏oni´ta woalem niedost´pnoÊci i zas∏onà nieuchwytnoÊci,
lecz jawi si´ nam w sposób konkretny,
historyczny.
Jest to najpierw twarz niemowl´cia,
które rodzi si´ w ubogim, betlejemskim
˚∏obie. Nast´pnie twarz dwunastoletniego ch∏opca, który odbywa z rodzicami
pielgrzymk´ do Jerozolimy i w Êwiàtyni
rozmawia z M´drcami. Potem jest to
twarz dojrza∏ego m´˚czyzny, który nad
wodami Jordanu przyjmuje chrzest z ràk
Jana Chrzciciela i rozpoczyna swà dzia∏alnoÊç publicznà w Galilei, w Samarii
i w Judei. Droga ta prowadzi Go na Golgot´ i do Grobu zmartwychwstania. Na
kartach Ewangelii twarz Jezusa jawi si´
nam w ró˚nych barwach. Jest rozmodlona – zw∏aszcza w chwilach, gdy Jezus
usuwa si´ na miejsce osobne, bàd˝ modli
si´ w Ogrodzie Oliwnym, aby spotkaç
si´ sam na sam z Bogiem (Mt 14, 23; 26,
36-46; Mk 6, 46; 14, 32-42; ∑k 22, 3946). Jest zatroskana wobec ludzkiego
cierpienia, krzywdy i niesprawiedliwoÊci. Jest radosna wobec nawróconego
grzesznika (∑k 15,7.10). Jest to równie˚
twarz surowa – wobec nadu˚yç przekupniów Êwiàtynnych (Mt 21, 12-17; Mk 11,
15-19; ∑k 19, 45n; J 2, 13-22). Jest to
twarz milczàca – w czasie burzy na morzu (Mt 8, 23-27; Mk 4, 35-41; ∑k 8, 2225) i w procesie przed Pi∏atem (J 19, 9).
Jest jaÊniejàca jak s∏oƒce w czasie przemienienia na Górze Tabor (Mt 17, 2;
∑k 9, 29). Jest zap∏akana – po Êmierci
∑azarza (J 11, 35) i w obliczu zburzenia
Jerozolimy (∑k 19, 41). Jest cierpiàca –
w chwili drogi krzy˚owej i podczas
ukrzy˚owania na Golgocie. Jest chwalebna – w chwili zmartwychwstania.
Mimo ró˚nych barw i nastrojów malujàcych si´ na twarzy Jezusa mo˚emy
uchwyciç jeden wyra˝ny i sta∏y jej rys –
jest to twarz kochajàca cz∏owieka mi∏oÊcià bezinteresownà, czystà, ofiarnà a˚ do
koƒca. Kochajàca twarz Jezusa objawia
nam twarz Boga Ojca, który w swojej nieskoƒczonej mi∏oÊci pochyla si´ nad ludz-

kà egzystencjà: „Albowiem Bóg tak umi∏owa∏ Êwiat, ˚e Syna swego jednorodzonego da∏, aby ka˚dy, kto w Niego uwierzy nie
zginà∏, ale mia∏ ˚ycie wieczne” (J 3, 16).
3. Wymóg wiary w odkrywaniu twarzy Jezusa.
Przy odkrywaniu oblicza Jezusa na kartach Pisma Âwi´tego musimy zdaç sobie
spraw´ z jednego wa˚nego faktu. To nie
my sami, o w∏asnych si∏ach jesteÊmy odkrywcami, lecz to sam Bóg, dzi´ki swej ∏askawoÊci objawia nam swe oblicze. Konsekwencjà tego jest zasada jasno sformu∏owana w LiÊcie apostolskim Novo millennio ineunte, ˚e „jedynie wiara zdolna jest
przeniknàç do koƒca tajemnic´ tego oblicza”. Stàd nie wystarczy tylko byÊmy byli „bystrowidzami”, „dalekowidzami”,
czy „szerokowidzami”, ale winniÊmy byç
przede wszystkim „g∏´bokowidzami”.
G∏´bia ta mo˚e byç uzyskana tylko dzi´ki
naszemu otwarciu w wierze na niewyczerpalne zdroje Bo˚ej ∏aski. Ró˚ni si´ ta postawa od rozwiàzaƒ proponowanych przez
filozoficzne systemy staro˚ytnej Grecji
(platoƒczyków, stoików czy neopitagorejczyków), sekty religijne (gnostyków), czy
te˚ religie Wschodu (buddyzm), gdzie akcentuje si´ aktywnoÊç cz∏owieka. Poprzez
walk´ z cia∏em, kontemplacj´, obrz´dy
misteryjne, gnostyckie poznanie lub unicestwienie swych pragnieƒ – cz∏owiek
mo˚e uzyskaç wyzwolenie, prawdziwe
poznanie lub stan b∏ogoÊci – nirwan´.
Koncepcje te proponujàce samozbawienie
cz∏owieka (autosoteriologi´) nie majà nic
wspólnego z Pismem Âwi´tym. Biblia jest
bowiem pisana przez ludzi wiary. RzeczywistoÊç wiary nie jest owocem tylko
ludzkiej aktywnoÊci, lecz przede
wszystkim wynikiem Bo˚ej ∏aski. Stàd
tylko postawa naszej ˚ywej, szczerej i pe∏nej ufnoÊci wiary pozwala nam na g∏´bokie spotkanie z lud˝mi wiary piszàcymi
Bibli´ i postaciami wiary opisanymi na jej
kartach. Dzi´ki naszej wierze potrafimy
g∏´biej rozpoznaç i zrozumieç oblicze Jezusa „namalowane” na kartach Pisma
Âwi´tego.
4. Twarz Jezusa a twarz cz∏owieka.
W Konstytucji duszpasterskiej o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym Gaudium
et spes czytamy, ˚e Jezus Chrystus „objawia w pe∏ni cz∏owieka samemu cz∏owiekowi”. Stàd poszukiwanie twarzy Chrystusa
jest jednoczeÊnie poszukiwaniem prawdziwego oblicza cz∏owieka. Innymi s∏owy
– im bardziej cz∏owiek kontempluje Bo˚à
twarz, tym g∏´biej potrafi odczytaç swà
to˚samoÊç i siebie samego zrozumieç.
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W Êwietle Biblii cz∏owiek rozpoznaje swà
twarz plecionà niçmi historii Êwi´tej.
W wymiarze przesz∏oÊci – nie jest to
twarz przypadkowa, pochodzàca nie wiadomo skàd, lecz jest wybrana i ukszta∏towana przez Boga samego. On jest jej
Stwórcà. Prawd´ t´ dobitnie wyra˚a hymn
o stworzeniu (Rdz 1, 1-2, 4a) i tekst proroka Jeremiasza: „Zanim ukszta∏towa∏em
ci´ w ∏onie matki, zna∏em ci´, nim przyszed∏eÊ na Êwiat, poÊwi´ci∏em ci´, prorokiem
dla narodów ustanowi∏em ci´” (Jer 1, 5).
W wymiarze tera˝niejszym – nie jest
to twarz bezbarwna, bezideowa, znudzona i oboj´tna. Jest to twarz, która
winna odbijaç w sobie obraz Stwórcy,
wspó∏pracowaç z Bogiem przy realizacji swego powo∏ania. Jest to twarz twórcza i barwna, gdy˚ uczestniczy w zamys∏ach samego Boga.
W wymiarze przysz∏ym – nie jest to
twarz przeznaczona na zniszczenie i unicestwienie, bez perspektyw i bez nadziei.
Jest to twarz, która na wzór Chrystusa jest
przeznaczona do jaÊniejàcej chwa∏y. Jest
to twarz, której celem jest zmartwychwstanie i wkroczenie w nowy wymiar
uwielbionej rzeczywistoÊci. Twarz przeznaczona do bliskiego obcowania z twarzà samego Boga. Dobitnie wyra˚a t´
prawd´ Êw. Pawe∏: „Teraz widzimy jakby
w zwierciadle, niejasno; wtedy zaÊ zobaczymy twarzà w twarz: Teraz poznaj´ po
cz´Êci, wtedy zaÊ poznam tak, jak i zosta∏em poznany” (1 Kor 13,12).
5. Âwiadectwo kontemplujàcych
twarz Chrystusa.
Nie wystarczy tylko wziàç do r´ki Bibli´, wczytaç si´ w jej treÊç i zachwyciç si´
nià. Potrzeba jeszcze jej praktycznego zastosowania w naszym ˚yciu. Kontemplujàc twarz Jezusa winniÊmy stawaç si´ Jego
Êwiadkami; niejako naszym ˚yciem odzwierciedlaç pi´kno i blask Bo˚ego oblicza. Tak wa˚ne jest, by nasze post´powanie i nasze ˚ycie Êwiadczy∏o wobec innych,
i˚ oblicze Mi∏ujàcego Pana jest dla nas najwy˚szà wartoÊcià, za którà warto nawet ˚ycie daç. Tylko taka postawa „praktycznej
kontemplacji” twarzy naszego Pana pozwoli nam na osiàgni´cie g∏´bi i ˚yciowej
màdroÊci. „Tak te˚ i wiara, jeÊli nie by∏aby
po∏àczona z uczynkami, martwa jest sama
w sobie” (Jk 2, 17). Âwiadectwo to jest
wielkim zadaniem KoÊcio∏a, który winien
„odzwierciedlaç Êwiat∏oÊç Chrystusa we
wszystkich epokach dziejów i sprawiaç,
aby blask Jego oblicza zajaÊnia∏ tak˚e pokoleniom nowego tysiàclecia” (Novo Millennio Ineunte, 16).

Kiedy wi´c dziÊ – tu i teraz – powa˚nie
pytasz w swoim sercu, jaki jest cel mojego ˚ycia? Jak mam ˚yç, aby byç szcz´Êliwym? – to zapewne Pan, który jest poÊród nas i który nieustannie przychodzi
pragnie Ci powiedzieç: „Rozmi∏uj si´
w lekturze Biblii; szukaj i kontempluj
z gorliwoÊcià Mojà twarz; bàd˝ twórczy
odzwierciedlajàc w swoim ˚yciu blask
i pi´kno Mego oblicza wobec wszystkich
tych, którzy zagubili si´ w brzydocie
grzesznej egzystencji”.
Ks. dr Miros∏aw S. Wróbel

„U˚yczy∏em mej twarzy
Jezusowi Chrystusowi”
Z przedstawionym wy˚ej artyku∏em
o Obliczu Boga koresponduje zgodnie
artyku∏ s. Stefanii Consoli przedstawiajàcy znanà mam ju˚ dzisiaj dobrze wszystkim histori´ powstania filmu Pasja. Rok
temu na Festiwalu M∏odych w Medziugorju, szcz´Êliwi m∏odzi mogli na w∏asne
oczy zobaczyç twarz g∏ównego bohatera
– co wtedy myÊleli o cz∏owieku, który
opowiada∏ histori´ poznania si´ z re˚yserem za pomocà „ró˚aƒca”? Niektóre
szczegó∏y znamy ju˚ z publikowanych
wiadomoÊci w „Echu 192”, ale warto je
jeszcze raz przypomnieç, bo nie jest to
zwyk∏y komentarz o filmie.
Pojawi∏ si´ zesz∏ego lata w Medziugorju, aby opowiedzieç m∏odym przyby∏ym na Festiwal M∏odych o swej niewiarygodnej przygodzie: o u˚yczeniu w∏asnego cia∏a Jezusowi Chrystusowi w filmie,
który mia∏o obejrzeç czterdzieÊci milionów ludzi na ca∏ym Êwiecie (tylu widzów
zobaczy∏o bowiem ów film przed Âwi´tami Wielkanocnymi, a liczba ta z pewnoÊcià jeszcze wzroÊnie).
Nikt jeszcze wtedy nie wiedzia∏, ˚e
ca∏y Êwiat b´dzie mówi∏ o niezwyk∏ym
wydarzeniu, w którym uczestniczy∏;
i w∏aÊnie tam, na b∏ogos∏awionej ziemi,
Jim Caviezel (str. 1) opowiedzia∏ m∏odym o tym, o czym gazety i Êrodki masowego przekazu, teologowie i zwykli
ludzie, wierzàcy i agnostycy, chrzeÊcijanie i ˙ydzi, oraz wielu, wielu innych
mia∏o us∏yszeç, o czym miano mówiç,
dyskutowaç i rozprawiaç... Jedni byli
za, inni przeciw; jedni podziwiali, inni
poczuli si´ niesmacznie, niektórzy
utwierdzili si´ w wierze, innym przeszkadza∏a prawda, która ukaza∏a im ich
w∏asne k∏amstwo. Mówiàc krótko, film
„Pasja” by∏ i wcià˚ pozostaje na
ustach wszystkich.

„Do roli tej doszed∏em poprzez Medziugorje, poprzez Matk´ Bo˚à. Przygotowujàc si´ do niej, wykorzysta∏em to
wszystko, czego nauczy∏o mnie Medziugorje” – opowiada g∏ówny bohater filmu
w jednym z wywiadów. „Razem z re˚yserem, Melem Gibsonem, ka˚dego ranka
uczestniczyliÊmy we Mszy Êw. W te dni,
kiedy nie mog∏em w niej uczestniczyç,
przyjmowa∏em przynajmniej Komuni´.
S∏ysza∏em, ˚e papie˚ spowiada si´ codziennie i pomyÊla∏em, ˚e ja tak˚e powinienem cz´Êciej si´ spowiadaç. Nie
chcia∏em, ˚eby Lucyfer wywiera∏ jakikolwiek wp∏yw na to, co robi´. Dlatego
tak˚e poÊci∏em...”.
Ró˚aniec w d∏oni w przerwach mi´dzy zdj´ciami, codzienna Eucharystia,
która ka˚dego ranka odprawiana by∏a na
planie, relikwie Êwi´tych i Krzy˚a zaszyte w tunice: „Widzàcy Ivan i jego ˚ona
Laureen dali mi malutki fragment Krzy˚a. Nosz´ go zawsze przy sobie. Dlatego
w∏aÊnie w moich szatach sporzàdzona
zosta∏a specjalna kieszeƒ. Nosz´ równie˚
przy sobie relikwie Ojca Pio, Êw. Antoniego Padewskiego, Êw. Marii Goretti
i Êw. Denisa, patrona aktorów”.
Za pomocà takich oto narz´dzi Jim
zmierzy∏ si´ z niezwykle anga˚ujàcà rolà,
która opowiada o ostatnich chwilach Jezusa na ziemi, Godzinie Jego M´ki: „MyÊl´, ˚e ten film by∏ tak˚e mojà pasjà” –
ciàgnie ten amerykaƒski aktor. „Musia∏em walczyç z zimnem, kurczami, z bólem g∏owy spowodowanym przez koron´
cierniowà. Zwàtpi∏em w mojà wiar´... Potem zrozumia∏em, ˚e nie zdo∏am zagraç
bólu, jeÊli nie b´d´ cierpia∏ naprawd´...”.
Chocia˚ komentujàc ten film, przelano ju˚ morze atramentu i istnieje ryzyko, ˚e b´dziemy si´ powtarzaç, nie mogliÊmy przemilczeç tych s∏ów. Nale˚y
bowiem podkreÊliç g∏´bi´ wiary, z jakà
ten film zosta∏ pomyÊlany, i z jakà podeszli do niego i prze˚yli go jego g∏ówni bohaterowie, którzy nie mogli pozostaç
oboj´tni na niesione przezeƒ przes∏anie
˚ycia. Ró˚norodna ekipa i obsada sk∏ada∏y si´ z ludzi ró˚nych narodowoÊci i przekonaƒ: „Film ten jest hymnem pochwalnym na czeÊç mi∏oÊci, tolerancji... Nie
waha∏em si´ ani chwili” – ciàgnie aktor.
„Gibson nieraz mi mówi∏, ˚e podejmuj´
du˚e ryzyko, ˚e po tym filmie nikt w Hollywood ju˚ mnie wi´cej nie zaanga˚uje.
Odpowiada∏em, ˚e jestem wierzàcy i ˚e
wszyscy muszà nieÊç jakiÊ krzy˚... Nie
mia∏em poj´cia, jak wiele b´d´ si´ musia∏
modliç w trakcie realizacji filmu, aby
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utrzymaç w∏aÊciwy punkt widzenia...
Modli∏em si´ tak˚e, aby pod charakteryzacjà widzowie dostrzegli ju˚ nie mnie,
ale oblicze Mesjasza, Jezusa Chrystusa”.
Urok Jezusa nie podlega dyskusji.
Prawie ka˚dy, od dwu tysi´cy lat, odczuwa Jego nieodparty wp∏yw, choç
cz∏owiek przypisuje sobie nieustannie
prawo okreÊlania tego, jakim Bóg powinien si´ wzgl´dem niego okazaç. Równie˚ i tym razem Chrystus sta∏ si´ nieprzewidzianà przeszkodà dla tych, którzy poczuli si´ wewn´trznie sprowokowani do odpowiedzi na oczywisty fakt,
i˚ Syn Bo˚y sta∏ si´ cz∏owiekiem i z pokorà zniós∏ strasznà m´k´, aby do koƒca
wype∏niç ofiar´ sk∏adanà Ojcu.
Zbyt wiele okrucieƒstwa, zbyt wiele
krwi, zbyt wiele ˚a∏oby, mówiono. Faktem jest, ˚e raz jeszcze Prawda doprowadzi∏a do podzia∏u, nie tyle w umys∏ach, co
w sercach. Wobec tego ostatecznego aktu
mi∏oÊci, cz∏owiek zadaje sobie pytanie,
czy przyjàç „˚yciowego bankruta”, skatowanego na Êmierç i zaliczonego mi´dzy
z∏oczyƒców, czy raczej pragnie dla siebie
Boga idealnego, sprawc´ cudów, uniwersalnego leku na wszystkie nasze bolàczki,
spieszàcego wype∏niaç ka˚de nasze ˚àdanie. Mówiàc krótko, Boga-cukierka...
L´k, ˚e sami zostaniemy w to wciàgni´ci, ka˚e nam si´ cofnàç i wolimy
uszlachetniaç ide´ odkupienia, aby uniknàç niebezpieczeƒstwa, ˚e zostaniemy
wezwani, by staç si´ jego cz´Êcià, czyli
samemu przelaç naszà krew i „dope∏niç
braki udr´k Chrystusa w naszym ciele”
(por. Kol 1, 24).
Dlatego oskar˚amy: film nie jest wierny
Ewangelii, nie jest traktatem teologicznym, obra˚a ˙ydów... Nie, film nie jest taki, jaki chcielibyÊmy, aby by∏, lecz jego
zas∏uga le˚y w tym, ˚e w mocnych barwach ukazuje on ca∏emu Êwiatu mi∏oÊç
Chrystusa do nas, która do ostatniego tchu
odpiera ataki z∏ego ducha, odrzucajàc z∏o
we w∏asnej obronie: „Dr´czono go, lecz
sam si´ da∏ gn´biç, nawet nie otworzy∏ ust
swoich. Jak baranek na rze˝ prowadzony,
jak owca niema wobec strzygàcych jà, tak
on nie otworzy∏ ust swoich” (Iz 53,7). Tak
samo powinniÊmy post´powaç i my, jak
mówi Êw. Pawe∏: „Nie daj si´ zwyci´˚yç
z∏u, ale z∏o dobrem zwyci´˚aj” (Rz 12,21).
To nie jest film, który si´ oglàda, ale
˚ywe doÊwiadczenie, które ka˚e si´
kontemplowaç, które zamyka ci usta i zamieszkuje g∏´boko w tobie, byÊ wcià˚ do
niego powraca∏ i na nowo odczytywa∏ ten
straszliwy i Êwi´ty piàtek Pasji.

Zdrada towarzyszy Jezusa, bliska wi´˝
z Matkà Maryjà, pojedynek toczony
z tym, kto naprawd´ odpowiada∏ za t´
zbrodni´ – z szatanem... „Wielkà nadziejà, jakà wià˚´ z tym filmem” – wyznaje
re˚yser, „jest, aby po wyjÊciu z kina publicznoÊç mia∏a ochot´ zadawaç sobie
wi´cej pytaƒ”. On sam zapragnà∏ w szczególny sposób „podpisaç” film: r´ka, która
wbija gwó˝d˝ do d∏oni Jezusa, nale˚y do
Mela Gibsona. W ten sposób „podpisuje”
równie˚ Jego Êmierç, jakby mówi∏: ja tak˚e przybi∏em Go do krzy˚a.
Wiele rzeczy uczyni∏o z tego filmu
arcydzie∏o: wiernoÊç Ewangelii, wzbogacona pewnymi elementami zaczerpni´tymi z wizji mistyczki Anne Catherine Emmerich, ˚yjàcej pod koniec XVIII
wieku; nastrój zbudowany szczególnym
u˚yciem Êwiat∏a i kolorów, wzorowanych na p∏ótnach Caravaggia; j´zyki,
którymi mówiono w czasach Jezusa –
aramejski i ∏acina – a które sprawi∏y, ˚e
wizja sta∏a si´ jeszcze bardziej realistyczna i znaczàca; umiej´tnoÊci aktorów,
uchwyconych w rolach, które okaza∏y si´
niespodziankà dla nich samych...
Jak pisa∏ Vittorio Messori, na planie
zdj´ciowym „wydarzy∏o si´ znacznie
wi´cej, ni˚ powszechnie wiadomo, wiele
z tego pozostanie tajemnicà sumieƒ: przypadki nawróceƒ, wyzwolenia si´ od narkotyków, pojednania si´ wrogów, wyrzeczenia si´ nieprawych zwiàzków, tajemnicze objawienia. Na planie uderzy∏y dwa
pioruny, z których jeden trafi∏ w krzy˚...”.
Powsta∏ nie po to, aby zdobyç sukces,
ale aby wstrzàsnàç sumieniami. Ju˚ na
poczàtku próbowano powstrzymaç jego
realizacj´, rozp´tujàc przeró˚ne polemiki,
mo˚e jednak, w milczeniu serc, przyciàga
coraz to nowych ludzi ku wierze. „Ka˚dy
widz” – pisze Andrea Morigi – „mo˚e
wybraç w∏asny punkt widzenia. Scena po
scenie, stopniowo jak Chrystus przeobra˚a si´ w oblicze z Ca∏unu, mo˚na patrzeç
na Niego oczami Judasza, zrozpaczonego
dokonanà zdradà, albo wziàç Go za szaleƒca, co nie wyklucza mo˚liwoÊci wych∏ostania Go i przybicia do krzy˚a. Mo˚na te˚ cierpieç wraz z Nim. Bohaterowie
tej opowieÊci sami w sobie stanowià pe∏nà gam´ mo˚liwych postaw i reakcji...”.
Tak w∏aÊnie uwa˚a ˚ona g∏ównego bohatera, tak˚e cz´sto pielgrzymujàca do
Medziugorja. „Kiedy po raz pierwszy ujrza∏am, jak d˝wiga krzy˚, w pe∏nej charakteryzacji, wyda∏ mi si´ ju˚ nie moim
m´˚em, ale Jezusem. By∏o to tak realistyczne, ˚e naprawd´ wydawa∏o si´ nam,

˚e patrzymy na Chrystusa: niektórzy byli
pe∏ni szacunku, inni oboj´tni, jeszcze inni
z niego ˚artowali. Oboje poczuliÊmy to
samo: na naszà skromnà miar´ zrozumieliÊmy, jak to mog∏o byç naprawd´”.
Poza wszelkimi komentarzami i krytykà, poza pochwa∏ami lub oskar˚eniami,
dostrzegamy, jak Ukrzy˚owany jeszcze
dzisiaj „nie zostawia nas w spokoju”. I ca∏e szcz´Êcie, poniewa˚ w ten sposób, obalajàc nasze schematy i oczekiwania, mo˚e
stworzyç w nas miejsce na prawdziwy pokój. Ów pokój, co rodzi si´ z Prawdy,
z Mi∏oÊci, nie zaÊ z idei.
Stefania Consoli

Ojcze – aby
stanowili jedno
W ostatnim or´dziu Matka Bo˚a mówi∏a o grupach modlitewnych, aby by∏y mocne, aby przez nie ujawnia∏o si´ dzia∏anie
Ducha Âwi´tego w Êwiecie. Dzi´ki uprzejmoÊci Wydawnictwa „M” i Zeszytów Odnowy w Duchu Âwi´tym pragniemy przedstawiç konferencj´ ks. Miros∏awa Cholewy (cz∏onka Komisji Teologicznej przy
Krajowym Zespole Koordynatorów Odnowy w Duchu Âwi´tym) wyg∏oszonà na
V Kongresie Odnowy w Duchu Âwi´tym
w Cz´stochowie w maju 2003r., mówiàcà
na temat przyczyn braku jednoÊci w grupach modlitewnych.

7 Grzechów przeciw jednoÊci
Kilka tygodni temu, gdy przygotowywa∏em t´ konferencj´, rozmawia∏em na jej
temat z ró˚nymi lud˝mi, tak˚e z pewnym
m∏odym ksi´dzem. Chcia∏em, by ta konferencja by∏a rachunkiem sumienia dla nas:
liderów, animatorów, ksi´˚y. Ów ksiàdz
powiedzia∏ wtedy: „To beznadziejna sytuacja, poniewa˚ cokolwiek ksiàdz b´dzie
mówi∏, ten, kto b´dzie s∏ucha∏, odniesie to
do swojego sàsiada, a nie do siebie”.
Duchu Âwi´ty, prosz´, ˚ebyÊ Ty pomóg∏ ka˚demu odczytaç to s∏owo jako
skierowane osobiÊcie do siebie, a nie do
sàsiada. Amen.
Pierwszy grzech przeciw jednoÊci to
nawracanie innych – nawrócenie na eksport. Kiedy dwanaÊcie lat temu rozpoczyna∏em swojà pos∏ug´ jako ojciec duchowy
w seminarium, by∏em pe∏en gorliwoÊci
i zapa∏u. Gdy cz∏owiek wchodzi w nowe
Êrodowisko, to widzi pewne rzeczy jaÊniej,
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wyra˝niej, klarowniej. Ja od razu zobaczy∏em to, co w seminarium nale˚y zreformowaç. Zakasa∏em r´kawy i zaczà∏em bój.
Nawraca∏em innych, przemienia∏em struktury... Szamota∏em si´ tak mniej wi´cej
rok i nie osiàgnà∏em rezultatów. Cokolwiek podejmowa∏em, by∏o to od razu torpedowane. W zespole wychowawczym
by∏o trzech opozycjonistów, którzy, gdy ja
mówi∏em – „bia∏e”, mówili – „czarne”,
gdy ja mówi∏em – „czarne”, oni mówili –
„bia∏e”. Nic nie sz∏o do przodu. Ogarnia∏a mnie coraz wi´ksza frustracja i beznadziejnoÊç. MyÊla∏em sobie: „Nic si´ tu nie
da zrobiç”. I mniej wi´cej po roku, przysz∏o na mnie Êwiat∏o z góry – ufam – od
Ducha Âwi´tego: „Mireczku, ty masz byç
ojcem duchowym, a nie reformatorem tego seminarium. Ja ci´ tam postawi∏em, ˚eby nawróciç twoje serce”.
To by∏ moment prze∏omowy. Zaczà∏em modliç si´ nie tylko za moich kochanych kleryków, za których modli∏em si´
ju˚ wiele miesi´cy wczeÊniej, ale i za
struktur´ seminarium, za kadr´. Mówi∏em:
„Panie Jezu, to jest Twoje seminarium,
Twoje dzie∏o, to sà Twoi synowie, a nie
moi. To Ty si´ martw o nich”. Modli∏em
si´ w ten sposób dwa, mo˚e trzy lata. Podejmowa∏em ró˚ne inicjatywy, ale ju˚ bez
wczeÊniejszego napi´cia. I przyszed∏ czas
zmian, ale wyznaczy∏ go On, Duch Âwi´ty.
Jeden z opozycjonistów wyjecha∏ na roczny urlop naukowy, drugi odszed∏ z seminarium do innych dzia∏aƒ, trzeci – odszed∏ do
Pana. Zacz´∏y si´ dziaç ró˚ne rzeczy, wi´ksze ni˚ sobie wczeÊniej wyobra˚a∏em.
Pan najpierw chce przemieniaç nasze
serca, a potem dopiero struktury. Podaj´
ten przyk∏ad moich walk, rozczarowaƒ,
niepowodzeƒ i tego zwyci´stwa, które jest
w Jezusie Chrystusie, ˚ebyÊmy sobie
uÊwiadomili, ˚e Pan zaprasza nas najpierw do nawrócenia w∏asnego serca.
Na katedrze Moj˚esza zasiedli uczeni
w PiÊmie i faryzeusze, czyƒcie, wi´c i wykonujcie wszystko, co wam polecà, lecz
uczynków ich nie naÊladujcie. Mówià bowiem, ale sami nie czynià. Wià˚à ci´˚ary
wielkie i nie do uniesienia i k∏adà je ludziom na ramiona, ale sami palcem dotknàç ich nie chcà (por. Mt 23, 2-4).
Wa˚ny jest pierwszy krok na drodze
nawrócenia, gdy wyznajemy, ˚e Jezus
jest Panem, ale równie istotny jest ka˚dy
kolejny krok na tej drodze, kiedy otwierajà si´ nowe przestrzenie jeszcze niepoddane panowaniu Jezusa. Duch Âwi´ty b´dzie
nam ods∏ania∏ przestrzenie jeszcze nieoddane w Jego r´ce. A najwa˚niejszy jest

i tak ostatni krok... Cz´sto powtarzam
alumnom: „Pami´tajcie, nie ten zwyci´˚a,
który zwyci´˚a na pierwszym okrà˚eniu,
ale ten, który zwyci´˚a na ostatnim”. Je˚eli b´dzie brakowa∏o mi osobistej jednoÊci
z Jezusem i jednoÊci z braçmi, mo˚e pojawiç si´ pokusa, ˚e w pewnym momencie
stwierdz´, i˚ jestem ju˚ wystarczajàco nawrócony, i tak zaawansowany duchowo,
˚e teraz mog´ ju˚ tylko nawracaç innych.
Tymczasem powinienem poddaç si´ Bo˚emu prowadzeniu, ˚eby poniós∏ mnie
strumieƒ Jego ∏aski i ˚eby we mnie dokonywa∏o si´ dzie∏o nawrócenia. JeÊli tak si´
stanie, Duch Âwi´ty b´dzie dzia∏a∏ przeze
mnie i poradzi sobie z innymi dzie∏ami.
Lekarstwem na pierwszy grzech – nawrócenia na eksport – jest moje osobiste nawrócenie na ka˚dym etapie mojej drogi.
Tak jak w górach przewodnik idzie na czele grupy, a pasterz idzie na czele stada, tak
samo trzeba, abyÊmy dawali przyk∏ad osobistego nawrócenia.
Ks. Miros∏aw Cholewa

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Na proÊb´ Chorwackiej Federacji Pi∏karskiej Kancelaria Parafialna w Medziugorju podarowa∏a figurk´ Matki Bo˚ej, ró˚aƒce i znaki „Tau” dla zarzàdu, trenerów i graczy, którzy wystàpili w Mistrzostwach Europy w Portugalii. Wybrana grupa pielgrzymowa∏a z figurkà Matki Bo˚ej z Medziugorja do Fatimy
i w modlitwie po∏àczy∏a te dwa sanktuaria
maryjne. Figurk´ Matki Bo˚ej poÊwi´cili
i wr´czyli sportowcom o. B. Radosz – proboszcz i o. M. Knezoviç – dyrektor Centrum Informacyjnego „Mir” Medziugorje.
W przeddzieƒ 23 rocznicy objawieƒ
24 czerwca po raz trzynasty odby∏ si´
w Medziugorju Marsz Pokoju. Rozpoczà∏ si´ od modlitwy i b∏ogos∏awieƒstwa
pielgrzymów przed klasztorem franciszkaƒskim w Humacu. 3 500 pielgrzymów
ruszy∏o w kierunku Medziugorja oko∏o
6.00. Po przyjÊciu do Medziugorja pielgrzymi zgromadzili si´ wokó∏ koÊcio∏a na
krótkiej modlitwie.
W ciàgu minionych 23. lat or´dzie
Matki Bo˚ej by∏o g∏oszone dzi´ki pielgrzymom na wszystkich kontynentach
i dociera∏o do domów na ca∏ym Êwiecie,

czyniàc w ten sposób z Medziugorja parafi´ ca∏ego Êwiata. Potwierdzeniem tego
jest obecnoÊç ponad 100 000 wiernych,
którzy odwiedzili Medziugorje z okazji
23 Rocznicy Objawieƒ. Wymienienie
wszystkich krajów, z których przybyli
pielgrzymi jest prawie niemo˚liwe, bo
przybyli ze wszystkich pi´ciu kontynentów. Szczególnie liczna by∏a grupa pielgrzymów chorwackich, z których cz´Êç
przyby∏a do Medziugorja boso, by prosiç
Królowà Pokoju o pokój. Z powodu obecnoÊci wielu grup j´zykowych przed po∏udniem 24 i 25 czerwca Msze Êw. by∏y odprawiane w 16 j´zykach. W ciàgu tych
dwóch dni rozdano 34 000 komunii Êw.
Wieczornà Msz´ Êw. w wigili´ rocznicy
objawieƒ 24 czerwca sprawowa∏ o. Miljenko Steko, przy koncelebrze 125 ksi´˚y.
Na Mszy Êw. by∏o obecnych oko∏o 15 000
wiernych. Wieczornà Msz´ Êw. w rocznic´ objawieƒ, w której uczestniczy∏o oko∏o
40 000 wiernych sprawowa∏ o. Josip
Grbavac. W koncelebrze uczestniczy∏o
171 ksi´˚y z 20 krajów.
W dniach od 5 do 10 lipca odby∏y si´
IX Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla
Kap∏anów. W rekolekcjach udzia∏ wzi´∏o 361 kap∏anów z 36 krajów i 16 grup
j´zykowych. Na temat: „To˚samoÊç kap∏ana”, wyk∏ada∏ o. prof. dr Tomislav
Ivançiç. Âwiadectwo str. 9
XV Mi´dzynarodowe Modlitewne
Spotkanie M∏odzie˚y odb´dzie si´
w dniach od 1 do 6 sierpnia. Tematycznie
jest natchni´te przes∏aniem Ojca Âwi´tego
z Dnia M∏odzie˚y 2005 r.: „CHCIELIBYÂMY ZOBACZYå JEZUSA” i w
ten sposób b´dzie ono przygotowaniem
do obchodów XX Âwiatowego Dnia M∏odzie˚y w Kolonii.
W czasie dni modlitwy, pieÊni i spotkaƒ wezwani jesteÊmy przede wszystkim do tego, ˚eby pozwoliç Jezusowy,
by nas zobaczy∏ (temat dnia 1) – bo dopiero przez doÊwiadczenie Jego spojrzenia mi∏oÊci rodzi si´ w nas pragnienie by
Go spotkaç. Nast´pnie nale˚y odkryç, ˚e
dopiero spotkanie z Jezusem nadaje
˚yciu pe∏ni´ znaczenia (temat dnia 2),
spotkanie, które odkrywa si´ w Eucharystii (temat dnia 3), czy te˚ w mi∏oÊci eucharystycznej, która jest darowaniem siebie i ofiarowaniem za innych, bo
„kochanie nie oznacza jedynie uczucia,
to jest akt woli, on polega na tym, ˚e dla
w∏asnego dobra zak∏ada si´ nieustannie
dobro drugiego cz∏owieka…” (cytat
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z or´dzia Ojca Âwi´tego na Âwiatowy
Dzieƒ M∏odzie˚y 2005 r.). I na koniec
wezwanie do wszystkich uczestników,
by byli Êwiadkami Tego, którego poznali (temat dnia 4), bo Êwiat pragnie
prawdziwych Êwiadków Tego, który Jedyny daje ˚ycie. ˙adne spotkanie z Bogiem nie odbywa si´ bez Maryi. To Ona
„formuje kontemplacyjne serce i uczy jak
zatrzymaç spojrzenie na Jezusie” (cytat
z or´dzia Ojca Âwi´tego na Âwiatowy
Dzieƒ M∏odzie˚y 2005 r.). Dlatego Medziugorje, gdzie jest Serce Matki jest odpowiednim miejscem na takie spotkanie,
odpowiednim miejscem na odnowienie
AKTU ZAWIERZENIA SI¢ BOGU
POPRZEZ MARYJ¢ – jak pragnie tego
od nas Maryja: „Wzywam wszystkich,
którzy mi powiedzieli „tak”, aby odnowili akt poÊwi´cenia si´ mojemu Synowi Jezusowi i Jego Sercu i mnie, abyÊmy mogli was jeszcze intensywniej u˚yç jako
or´˚a pokoju w tym niespokojnym Êwiecie” (25.04.1992).

Pobratymstwo
Zosta∏eÊ wezwany
Królowa Pokoju i nasza Matka dzi´kuje ka˚demu, kto z mi∏oÊcià anga˚uje
si´ w realizacj´ Jej planu. Do tego celu
wybra∏a wizjonerów, parafi´ i wszystkich pielgrzymów, którzy wcielajà w ˚ycie Jej or´dzia. Ty równie˚ zosta∏eÊ wezwany, w szczególny sposób jako cz∏onek naszej rodziny modlitewnej. To
o tobie Maryja mówi jasno i wyra˝nie
w rocznicowym or´dziu. JesteÊmy Jej
bardzo wdzi´czni za ten dar.
Owocem ˚ycia zgodnego z or´dziami
jest nawrócenie serca. Nawrócone serce
staje si´ Êrodkiem prowadzàcym do pokoju w Êwiecie. Nawrócone serce staje si´
cudownà drogà do pokoju, jest jak ocean,
w którym tonie ka˚dy niepokój, unicestwiony przez pokor´ i Êwi´toÊç serca. Takie serce potrafi uciszyç ka˚dy niepokój,
zamortyzowaç ka˚dà pokus´ zemsty i wyzwoliç cz∏owieka od ch´ci odegrania si´
na drugim, okazania wy˚szoÊci wobec
drugiej osoby itp. Z nawróconego serca,
jak ze ˝ród∏a Êwiat∏a, wylewa si´ po prostu Êwiat∏o. Wtedy ust´puje ciemnoÊç.
Nawrócone serce jest w stanie zatrzymaç
w locie trujàce strza∏y podzia∏ów, nienawiÊci, zemsty i przemocy. Jezus w Kazaniu na Górze mówi: „B∏ogos∏awieni, któ-

rzy wprowadzajà pokój, albowiem oni b´dà nazwani synami Bo˚ymi!” Mt 5,9.
Dzisiejszy Êwiat najbardziej odczuwa
deficyt ludzi wprowadzajàcych pokój,
czyli ludzi nawróconych. Dlatego Królowa Pokoju podkreÊla: „Ka˚dy z was jest
wa˚ny”. To stwierdzenie powinno nas
rzeczywiÊcie g∏´boko zastanowiç. Czy do
koƒca uÊwiadamiasz sobie fakt, ˚e jesteÊ
wa˚na, wa˚ny dla Matki Bo˚ej, aby zrealizowaç Jej plan? Czy to nie jest dla ciebie szokujàce? To mnie, ciebie, Maryja
wezwa∏a, wybra∏a. Ona mnie i ciebie potrzebuje. Jak˚e pi´kne sà te s∏owa i jak
wielka to ∏aska. Jezus Chrystus przed
dwudziestoma wiekami skupi∏ wokó∏ siebie i wybra∏ wspó∏pracowników do realizacji swojego planu. W naszych czasach
Dziewica Maryja na wzgórzu Podbrdo
zebra∏a szeÊcioro dzieci i powiedzia∏a im:
„Ja was wybra∏am, bo jesteÊcie dla mnie
wa˚ni”. Dzieci uwierzy∏y Jej s∏owom,
a w konsekwencji tej wiary, z wielkà mi∏oÊcià pokonywa∏y wszystkie trudy, przeszkody i pokusy. DziÊ Maryja mówi do
nas, ˚e ka˚dy jest dla niej wa˚ny, poniewa˚ odpowiedzia∏ na Jej wezwanie.
Dla zrealizowania swojego planu wezwa∏a nas do zjednoczenia si´ jako KoÊció∏ poprzez grupy modlitewne w ca∏ym
Êwiecie. Dwa miesiàce temu spotkaliÊmy
si´ na naszym dorocznym Modlitewnym
Zlocie Pobratymców. Ka˚dy z nas jeszcze raz musia∏ stanàç wobec swojej decyzji i udzieliç sobie zdecydowanej odpowiedzi. Wierz´, ˚e uczestnicy Zlotu Modlitewnego wyjechali z wielkà radoÊcià
i prawdziwym pokojem w sercu. Wa˚ne
jest abyÊcie nie ustali, nie cofn´li si´
i abyÊcie wytrwali. Królowa Pokoju natychmiast udzieli∏a nam odpowiedzi
w ostatnim, rocznicowym or´dziu na
wszystkie nasze pytania i ewentualne
wàtpliwoÊci. To, co my sami przeczuwaliÊmy, Ona potwierdza w s∏owach:
„Duch Âwi´ty dzia∏a w Êwiecie poprzez
grupy modlitewne”. Wiele ju˚ osób podzieli∏o si´ z nami swoimi prze˚yciami
i odczuciami ze spotkania. Te Êwiadectwa sà pe∏ne pokoju, b∏ogos∏awieƒstwa,
nadziei i Êwiat∏a. Jak˚e mog∏oby byç inaczej skoro oddaliÊcie si´ na s∏u˚b´ Królowej Pokoju. Wszelkie pokusy stanowià
jedynie potwierdzenie, ˚e nieprzyjaciel
ju˚ nie mo˚e powstrzymaç planu Matki
Bo˚ej, poniewa˚ sà tacy, którzy odpowiedzieli: oto jestem, poÊlij mnie.
Te s∏owa wypowiedzia∏ kiedyÊ prorok.
Rodzina modlitewna nosi na sobie piecz´ç proroka naszych czasów: po pierw-

sze – rozpoznaje drog´ w czasie, którym
przysz∏o nam ˚yç. Po drugie – decyduje
si´ naÊladowaç Pana, który jà powo∏a∏. Po
trzecie – decyduje si´ kroczyç drogà
Êwi´toÊci i wytrwaç na tej drodze. Po
czwarte – niestrudzenie s∏u˚y Panu Bogu
i swoim bli˝nim.
Drodzy Bracia i siostry, radujmy si´
i dzi´kujmy za ten ogromny dar, albowiem zostaliÊmy wybrani i odpowiedzieliÊmy na wezwanie. Uczmy si´ coraz lepiej
rozpoznawaç owoce Medziugorja, zrodzone z or´dzi Maryi, abyÊmy w nich rozpoznali Jej plan. Dwudziesta trzecia rocznica objawieƒ by∏a dla nas jak prawdziwa
Góra Tabor. To by∏o wspania∏e spotkanie
KoÊcio∏a, ludzi wezwanych ze wszystkich
ludów i narodów i ze wszystkich j´zyków.
To by∏o nasze Zes∏anie Ducha Âwi´tego.
Dzi´kujmy Panu Bogu za ten dar.
Na poczàtku lipca do Medziugorja
przyjechali kap∏ani z wielu krajów Êwiata, aby uczestniczyç w szkole Maryi.
W tym miesiàcu módlmy si´, wi´c: – za
wszystkich kap∏anów uczestniczàcych
w rekolekcjach lipcowych w Medziugorju, w intencji, aby rozpoznali swojà Matk´ i wzbogacali si´ duchowo Jej or´dziami; – za m∏odzie˚ uczestniczàcà w sierpniowym Modlitewnym Festiwalu M∏odych, aby odkry∏a i rozpozna∏a w Jezusie
swojego jedynego Nauczyciela i swojà jedynà Drog´; – za nasze grupy modlitewne
w Êwiecie, aby ˚yjàc na co dzieƒ or´dziami Maryi wzrasta∏y w mi∏oÊci i w pokorze
i pracowa∏y wytrwale w dziele nawrócenia coraz wi´kszej liczby dusz.
Najmilsi, pisz´ do Was z wielkà radoÊcià i modl´ si´ za was i waszych bliskich.
Polecam was opiece Królowej Pokoju.
Z braterskimi pozdrowieniami
wasz oddany brat fra Jozo

Rekolekcje
W Sercu Jezusa
Konferencje i homilie ojca Tomislava
z rekolekcji dla Polaków.
Homilia z 15 czerwca 2003 – Êwi´to
Trójcy PrzenajÊwi´tszej

˙ycie realne
Dzisiaj tà Msz´ Êwi´tà ofiarujemy
i my si´ ofiarujemy, aby ca∏y wszechÊwiat powróci∏ do Jezusa, aby Jezus móg∏
ofiarowaç królestwo Ojcu. Je˚eli w nas
b´dzie taka intencja, musimy byç Êwiado-
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mi, ˚e my osobiÊcie powróciliÊmy i nale˚ymy do Chrystusa. My nic nie mo˚emy
uczyniç sami. Musimy powiedzieç Ojcu
– tak. Pozwoliç, aby Duch Âwi´ty zstàpi∏
na nas i nas prowadzi∏. NaÊladowaç przyk∏ad Jezusa, aby kontemplowaç Ojca tak,
jak On Go kontempluje. A Duch Âwi´ty
w tym zjednoczeniu b´dzie prowadzi∏ nasze dusze. W ciszy otwórzmy si´ i zostawmy wszystko, aby nasze dusze by∏y
w stanie s∏uchaç impulsów Ducha Âwi´tego. W ten sposób b´dziemy jedno z ca∏ym Mistycznym Cia∏em Chrystusa.
To jest wielka radoÊç, ˚e te dni mo˚emy zakoƒczyç Êwi´tem Trójcy Âwi´tej.
Ja to odbieram, jako znak dla nas wszystkich. W imi´ Trójcy Âwi´tej rozpoczynamy i koƒczymy ka˚dà modlitw´. Dzisiaj
b´dziemy si´ staraç wejÊç, zrozumieç, ˚e
zostaliÊmy pocz´ci, stworzeni przez Trójc´ Âwi´tà, abyÊmy ˚yli w Niej i abyÊmy
si´ otwierali na Nià i tak Nià ˚yli, jak jesteÊmy otwarci, a nasze ˚ycie skoƒczymy
w pe∏ni Trójcy Âwi´tej. Trójca Âwi´ta jest
najwi´kszà tajemnicà. Ale tajemnicà to
jest dla kogo? Dla tych, którzy chcà to
pojàç rozumem. Dla tych, którzy chcà to
u˚yç w polityce, w systemach, kto chce
Boga u˚yç dla w∏asnego,, ja”.
Jest wiadome, ˚e Bóg nas przewy˚sza.
Dziecko zrozumie Trójc´ Âwi´tà, poniewa˚ ˚yje tym ˚yciem. Trójca Âwi´ta
jest ˚yciem. Czy kiedyÊ w waszym ˚yciu
zrobiliÊcie coÊ takiego, ˚e przybli˚yliÊcie
si´ do jakiegoÊ krzaka, kamienia i zapytaliÊcie si´ tego przedmiotu – wyt∏umacz
mi, w jaki sposób roÊniesz, wzrastasz?
RoÊlina nie potrzebuje szko∏y, ona ju˚
ma poczàtek ˚ycia, wystarczà jej tylko
prawa natury. Wzrasta i daje owoce.
I cz∏owiek w taki sposób powinien ˚yç
z Bogiem. Otwarty na ˚ycie Boga. Bez
interpretacji. A Duch Âwi´ty b´dzie dawa∏ Êwiat∏o. I Duch Âwi´ty b´dzie prowadzi∏ ka˚dà dusz´. Jezus otworzy∏
drog´ dla ka˚dej duszy – zniszczy∏
grzech. A Duch Âwi´ty nas prowadzi.
My mo˚emy wejÊç w tajemnic´ Trójcy
Âwi´tej tylko wtedy, gdy b´dziemy
chcieli ˚yç ˚yciem Boga. Je˚eli b´dziemy szczerze pragnàç, aby prawa Bo˚e
rzàdzi∏y w nas, tak, jak w roÊlinie. Kto
pragnie zrozumieç Trójc´ Âwi´tà musi
wejÊç w ˚ycie Trójcy Âwi´tej. Ten, kto
posiada takie ˚ycie, automatycznie pokazuje je innym. Poniewa˚ cz∏owiek rodzi ˚ycie Bo˚e. I ta osoba rzàdzi w Imieniu Boga. A wszystko inne jest teorià religijnà. Sà to nabo˚eƒstwa, które krà˚à,
krà˚à, krà˚à.

A wi´c zobaczmy, jakie sà prawa
Trójcy Âwi´tej. Bóg Ojciec, Syn Bo˚y
i Duch Âwi´ty sà doskona∏à jednoÊcià.
Oni przekazujà pe∏ni´. Oni komunikujà
nieskoƒczonoÊç ˚ycia. Oni kontemplujà
si´ w Mi∏oÊci. PomyÊlcie na chwil´
o dwóch zakochanych, u nas mówi si´ –
zgubili g∏ow´ – poniewa˚ kontemplujà si´
sercem. Ka˚da Osoba Boska wychodzi
z siebie samej i oddaje, daruje si´ drugiej.
I daje si´ w nieskoƒczonoÊci. W ten sposób ˚yjà we wspólnocie w odmiennoÊci
Osób. To ˚ycie rzàdzi kamieniem, roÊlinà
i zwierz´ciem. A my zostaliÊmy stworzeni, jako obraz Tego ˙ycia. Bóg z ka˚dym
z nas zachowuje si´ w taki sam sposób,
w jaki zachowuje si´ mi´dzy sobà. Poniewa˚ On jest Dobrem Nieskoƒczonym
w stosunku do ka˚dego z nas. Bóg kocha
nas, jako swoje dzieci. My mo˚emy wejÊç
w tà Mi∏oÊç, je˚eli b´dziemy si´ zachowywaç jak dziecko. Kiedy wyjdziemy z ma∏ego Êwiata naszych interesów, w∏asnych
spraw wchodzimy w NieskoƒczonoÊç.
Pi´knie jest wyjÊç i zaczàç si´ jednoczyç,
komunikowaç z NieskoƒczonoÊcià. IÊç na
ca∏y Êwiat. Id˝cie na ca∏y Êwiat – co to
znaczy? Komunikujcie, dawajcie To
˙ycie. To ˙ycie, które rzàdzi wszystkim.
Ten, kto trwa w Trójcy Âwi´tej, kto ˚yje
tym ˙yciem, nieustannie rodzi, zradza ˚ycie wokó∏ siebie. Nie przekazuje jakiejÊ
ideologii religijnej. Równie˚ roÊliny to
czujà. Wokó∏ Êw. Franciszka i krzewy
i zwierz´ta czu∏y si´ dobrze. Kiedy my
umiemy wejÊç w ˚ycie Trójcy Âwi´tej,
nie jesteÊmy uwarunkowani niczym. Nie
pozwalamy, abyÊmy byli uwarunkowani, poniewa˚ kochamy To ˙ycie. W ten
sposób jesteÊmy w Domu Ojca. I odczuwamy, ˚e jesteÊmy we w∏asnym domu.
I kiedy objawiamy Boga, tak, jak Moj˚esz, niesiemy ˚ycie Trójcy Âwi´tej
w Êwiat, a Êwiat si´ odradza.
A wi´c id˝cie na ca∏y Êwiat, twórzcie tà
wspólnot´ boskà mi´dzy wami. Po to Jezus zbudowa∏ KoÊció∏, aby Bóg by∏ z nami. Wczoraj, kiedy przeczytaliÊmy 21
rozdzia∏ Apokalipsy, który mówi – Bóg
jest z nami – zacznijcie tym ˚yç. Widzicie, jak to ciep∏o przenika wszystko? Tak
samo ˚ycie Bo˚e b´dzie przenikaç
wszystko i zacznie zmieniaç wszystko.
Pozwólcie Bogu dzia∏aç!!! Kiedy dojdziecie do takiego stopnia nabo˚eƒstwa –
kontemplacji Mi∏oÊci Bo˚ej – i zaczniecie
stosowaç w ˚yciu to, co prze˚ywacie
z Bogiem, zobaczycie szybko zmiany.
Mo˚ecie pokutowaç przez 1000 lat, ka˚dego dnia odmawiaç 33 ró˚aƒce, a je˚eli

nie wejdziecie w ˚ycie Boga nikogo nie
zmienicie. B´dziecie zamkni´ci sami
w sobie, tak, jak ziarno, które nie rodzi.
Dzisiaj zróbcie prezent Matce Bo˚ej
Królowej Pokoju ofiarujcie si´ Jej, aby
wejÊç w ˚ycie Trójcy Âwi´tej, a Jej Serce
zwyci´˚y. ˙yjcie w Trójcy Âwi´tej,
a Matka Bo˚a b´dzie tryumfowaç. A wy
zobaczycie, jak to wszystko si´ rozprzestrzenia. Zróbcie prezent KoÊcio∏owi –
˚yjcie tà wspólnota boskà mi´dzy wami
w zjednoczeniu. W tym tygodniu Ewangelia by∏a bardzo jasna – rozdzia∏y
5,6,7 Mateusza – o odci´ciu nawet ramienia, je˚eli nie nale˚y do Boga, a ja bym
powiedzia∏: nie odmawiajcie ró˚aƒca, odsuƒcie ró˚aniec, je˚eli nie jesteÊcie w Bogu. Zobaczcie na w∏asne oczy, czy wy kochacie jeden drugiego w Bogu? Mo˚ecie
dwójkà, trójkà lub piàtkà przebywaç razem w Bogu i to jest wtedy mocna modlitwa. I ta modlitwa przemienia KoÊció∏.
Objawiajcie ˚ycie Trójcy Âwi´tej. To
nie jest jakaÊ ideologia, ani ˚ycie charyzmatyczne, nie jest równie˚ ˚yciem mistycznym – to jest ˚ycie realne, rzeczywiste. Je˚eli wy b´dziecie okazywaç rzeczywiste ˙ycie Bo˚e, to b´dziecie na
miejscu, b´dziecie zradzaç ˚ycie. Wi´c
wtedy ludzie dobrej woli zobaczà Boga.
Âwiat nie potrzebuje znaków. Âwiat potrzebuje Boga ˙ywego, Boga Obecnego. Znaki powinny prowadziç do tej rzeczywistoÊci. Znaki powinny pomagaç
nam, aby do tej rzeczywistoÊci dotrzeç,
dojÊç. I sprawia, ˚e ta rzeczywistoÊç staje
si´ na Ziemi. Jestem przekonany, ˚e to
wszystko zrozumiecie w waszym sercu,
bo tak jest. Kto jest szczery, kto jest prosty szybko mówi, ˚e tak jest, ˚e to jest
prawda. Ja si´ modl´, abyÊmy mogli to
praktycznie zastosowaç. I pozostaƒmy
w tej jednoÊci, w tej wspólnocie. Niech ta
wspólnota wzrasta, mówiàc ludzkoÊci, ˚e
to jest rzecz normalna, najnormalniejsza.
A Bóg b´dzie z nami! Amen.
Teraz wszyscy b´dziemy b∏ogos∏awiç.
Panie zeÊlij Twoje b∏ogos∏awieƒstwo
na ca∏e stworzenie. Ca∏e stworzenie ˚yje
dla Ciebie i ˚yje przez Ciebie. I równie˚
my mo˚emy ˚yç, kiedy Ty nas kochasz
i nam b∏ogos∏awisz. Pragniemy byç kana∏ami Twojej Dobroci i Mi∏oÊci. Niech
Twoje b∏ogos∏awieƒstwo sp∏ynie na nasze rodziny, na nasz KoÊció∏, na wszystkich ludzi, na wszystkie stworzenia. Pragniemy, aby to b∏ogos∏awieƒstwo obj´∏o
ca∏y WszechÊwiat. Aby ca∏e stworzenie
powróci∏o do harmonii z Tobà. AbyÊmy
wszyscy osiàgn´li pe∏ni´, którà Ty nam
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obieca∏eÊ. Ty, który nas stworzy∏eÊ, Ty,
który nam przebaczy∏eÊ, Ty, który nas
poÊwi´ci∏eÊ. Niech Twoje b∏ogos∏awieƒstwo sp∏ynie na nas wszystkich – w imi´
Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen.
Wykorzystam ten moment, aby wam
podzi´kowaç za te rekolekcje. Widz´, ˚e
Bóg od tej grupy oczekuje du˚o, poniewa˚ wy mo˚ecie daç du˚o.

Rekolekcje ˚ycia
Odnowiç mieszkanie czy odnowiç ducha? Zdecydowa∏a Maryja. Telefon, ˚e
jest jeszcze jedno miejsce wolne na rekolekcje w tym roku z o. Tomislavem Vlasiciem. Pragnienie by∏o, ale... No i w∏aÊnie
to ale zosta∏o rozwiàzane. KtoÊ po˚yczy∏
pieniàdze i zrozumia∏am, ˚e Matka Bo˚a
zaprasza mnie na rekolekcje a Jej nie odmawiam, mieszkanie niech poczeka.
W czasie Mszy Êw. w kaplicy
w ∑agiewnikach wszystkie swoje plany
z∏o˚y∏am w r´ce Boga, pragnàc bym
umia∏a przyjàç wszystko to, co On przygotowa∏. Jecha∏am wi´c wolna i gotowa
do przyjmowania wszelkich darów – bo
przecie˚ Bóg jest moim Ojcem. Ojcem?
Nie tylko Ojcem – ON JEST MOIM TATUSIEM! A to znaczy coÊ wi´cej. Ojciec to ten, który zrodzi∏. A jeÊli myÊl´,
czuj´ i wiem, ˚e to jest tatuÊ... to wierz´,
i˚ On mnie zrodzi∏ z mi∏oÊci i kocha
mnie takà jakà jestem wszechogarniajàcà
mi∏oÊcià, i ja Go kocham jak potrafi´,
i chc´ Mu to udowodniç swoim ˚yciem.
Nie tylko s∏owami, ale ca∏ym swoim ˚yciem chc´ i postanawiam wspó∏pracowaç z Jego ∏askà, aby sprawiç Mu radoÊç, wynagrodziç za zniewagi, pocieszyç w smutku jakiego doznaje Ten, który tak umi∏owa∏ swoje ziemskie dzieci,
˚e swojego Jednorodzonego Syna da∏,
aby przez m´k´ i ukrzy˚owanie przerzuciç pomost mi´dzy Niebem a ziemià.
Jecha∏am, a po drodze w modlitwie
i ciszy stara∏am si´ opró˚niç serce zupe∏nie z wszystkiego, co by∏o w nim nagromadzone. U∏atwi∏o mi to, ˚e siedzia∏am
wÊród ludzi, których jeszcze nie zna∏am
i oni mnie te˚ nie znali. To dobrze czasem
usiàÊç na koƒcu autobusu i nie szukaç
rozmówcy czy s∏uchacza. Dzi´kuj´ osobom, które sam Bóg wybra∏ mi na towarzystwo, za ich takt i cisz´, za brak wÊcibskiej ciekawoÊci. Pomog∏o to nam wzajemnie, bo trwajàc w ciszy pozostawiliÊmy przestrzeƒ dla Ducha Âwi´tego, a On
pomóg∏ nam przygotowaç si´ do przyj´cia tego, co by∏o dla nas przygotowane.

Serce zaÊpiewa∏o Magnificat, gdy
pe∏na szcz´Êcia ukl´k∏am przed koÊcio∏em Êw. Jakuba w Medziugorju u stóp
Maryi. Dzi´kuj´ Mateƒko. Zaprosi∏aÊ,
zorganizowa∏aÊ wszystko... oto jestem.
Prowad˝ mnie o Niepokalana do Serca
Twego Syna.
W pierwszej ju˚ konferencji odczyta∏am, ˚e wielkie rzeczy przygotowa∏
nam Bóg. Matka Bo˚a przysz∏a by poprowadziç swoje dzieci i pouczyç je, jak
wyzwoliç si´ i nasz kraj z demonizmu.
Szukaj dobra, a nie z∏a abyÊ ˚y∏. A dobrem jest Bóg. Maryja wybra∏a Boga
i da∏a nam Jezusa, zbawiciela Êwiata. Nie
jest wa˚ne ile modlitw odmówimy, wa˚ne jest abyÊmy ca∏kowicie oddali si´ Bogu, jak Maryja, by nasze ca∏e jestestwo
otworzy∏o si´ na Boga. Wówczas odczujemy w sobie Boga, tak jak to odczu∏a
Maryja, a wtedy wielkie rzeczy b´dzie
czyni∏ przez nas Bóg.
S∏owa ojca Vlasica przenikn´∏y mnie.
Od wielu lat kontemplowa∏am Niepokalane Pocz´cie. Kim jesteÊ o Pani? – pyta∏a Bernadetka Subiro w Lourdes. „Jam
jest Niepokalane Poczecie” – odpowiedzia∏a Matka Bo˚a. Kim jesteÊ o Niepokalana Matko Jezusa? – zapyta∏am.
Jezus przyszed∏ przez Maryj´ do
cz∏owieka. Bóg wybra∏ taki sposób by
oddaç si´ cz∏owiekowi, ale przecie˚ Bóg
to niepoj´ta tajemnica, nie do ogarni´cia
przez rozum cz∏owieczy. Wi´c nieraz
rozwa˚ajàc tajemnic´ Niepokalanie Pocz´tej Dziewicy si´ga∏am do litanii loretaƒskiej i nad jednym wersetem duma∏am
ca∏e godziny: „Bramo Niebieska...” Tak!
Maryja, Jej Serce jest bramà do Nieba.
Jaka˚ musi byç pi´kna i przeczysta ta
Brama bo chcia∏ przez Nià przejÊç sam
Bóg, który jest twórcà Pi´kna. Jaka˚ pokora, czystoÊç i jednoczeÊnie wielkoÊç
zosta∏a ukryta w tej nazaretaƒskiej Dzieweczce, ˚e sam Stwórca si´ Nià zachwyca, ˚e sta∏a si´ Rajskim Ogrodem i zamieszka∏a w Jej Sercu Trójca PrzenajÊwi´tsza? „Jam jest Niepokalane Pocz´cie” – powiedzia∏a Maryja Bernadetce.
Te s∏owa mnie uderzy∏y. „Jam jest, który
jest!” – rzek∏ Bóg do Moj˚esza. A wi´c
porównujàc te wersety, a˚ dech zapiera
szcz´Êcie, ˚e w Lourdes Matka Bo˚a,
w której Bóg zosta∏ dany cz∏owiekowi,
wyjawi∏a imi´ Boga w Sobie dla cz∏owieka. Nie chc´ dyskutowaç z teologami, daj´ jedynie Êwiadectwo swojego odczucia
z najg∏´bszych w moim ˚yciu rekolekcji.
„Nikt nie wszed∏ w takà relacj´ z Bogiem, z Trójcà PrzenajÊwi´tszà jak Ma-

ryja. Ona jest ca∏a w Bogu, dla Boga
i rodzi Boga, rodzi KoÊció∏...” – us∏ysza∏am w konferencji.
JeÊli my chcemy spotkaç Maryj´ musimy byç dyspozycyjni. Osoby s∏u˚àce
w wojsku wiedzà, co to znaczy byç dyspozycyjnym. Bóg chce nas mieç dyspozycyjnymi. JeÊli nasze serca sà zimne, zamkni´te to choçby Bóg przez Maryj´ sypa∏ ∏askami jak deszczem, nic nam to nie da. Do zamkni´tej szczelnie butelki nie przeniknie
ani kropla wody, choçby jà zanurzaç w samym oceanie. I my tak cz´sto przyje˚d˚ajàc do tego miejsca, „oceanu ∏ask” p∏ywamy po powierzchni, przechwalamy si´ iloÊcià spotkaƒ z widzàcymi, przyglàdamy si´
górom, chmurom i gwiazdom szukajàc
znaków i cudów. Mój Bo˚e czy ja bra∏am
zawsze wszystko, co mi tutaj dawa∏eÊ? Bi∏am si´ w piersi i przeprasza∏am Boga za
ka˚dà zmarnowanà tu ∏ask´. Bo jestem tu
10 raz a tyle we mnie jeszcze krytycyzmu
wobec innych, tyle szorstkoÊci i niech´ci
do ludzi... Bo˚e wybacz mi, ˚e tak powoli
nawracam si´, tak dopasowuj´ Jezusa do
swojego wyobra˚enia, tak chc´ Ciebie Maryjo kochaç mojà tylko ludzkà, uczuciowà
mi∏oÊcià... – wybacz mi Jezu.
DziÊ pragn´ Ciebie spotkaç takiego, jakim jesteÊ naprawd´ i Ciebie Maryjo
obieram za mistrzyni´ mojej drogi.
W pokorze prosz´ wprowad˝ mnie do
Jezusowego Serca przez swoje Serce.
Urodzi∏aÊ Jezusa, On karmi∏ si´, jako
cz∏owiek, nie tylko mlekiem, ale i Twojà
pokorà, pos∏uszeƒstwem i ca∏kowitym
przylgni´ciem do Boga. I ja tak chc´
i postanawiam si´ Tobie ca∏kowicie oddaç, abyÊ mnie w swoim ∏onie i swoim
Sercu urodzi∏a dla Boga.
I sta∏o si´. Ostatniego dnia w sposób
uroczysty i bardzo g∏´boki przez Niepokalane Serce Maryi odda∏am wraz z ca∏à
grupà Polaków swoje ˚ycie do dyspozycji
Trójcy NajÊwi´tszej w intencji nawrócenia Polski. By moja umi∏owana ojczyzna,
Królestwo Maryi mog∏a przyjàç i wype∏niç swojà misj´ wobec Êwiata. Wiem, co
to mo˚e nieÊç za sobà. Czy l´kam si´?
˙o∏nierz boi si´, ale kocha ojczyzn´ i idzie
na front, a jeÊli trzeba oddaje za nià ˚ycie.
My oddaliÊmy si´ Bogu do dyspozycji poprzez Niepokalane Serce Maryi, aby odpowiedzieç Bogu na Jego Mi∏oÊç, którà
darzy nas, naszà ojczyzn´ i Êwiat. Uwa˚am, ˚e to jest wezwanie dla ka˚dego
z nas, kto Medziugorje i wezwania Matki
Bo˚ej Królowej Pokoju traktuje powa˚nie, i kocha Prawdziwego a nie przykrojonego na swojà miar´ Boga.
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By∏y to najg∏´bsze rekolekcje jakie
w moim d∏ugim ˚yciu prze˚y∏am.
Ojciec Tomislav Vlasiç. Co o nim mog´ powiedzieç? On tak jak i o. Jozo Zovko jest Êwiadkiem, a nie nauczycielem.
To ju˚ nie oni, ale Duch Âwi´ty mówi
ich ustami. Dlatego s∏uchajàc jego s∏ów
nie sposób oprzeç si´ wezwaniu Bo˚emu: „Pójd˝ za mnà”. Zostawiam
wszystko, id´ Panie, ale w Sercu Twojej
Matki, bo jeÊli Ona zrodzi∏a G∏ow´ KoÊcio∏a, to i ja nie mog´ nie byç przez Nià
dla Ciebie zrodzona.
Maryjo, Królowo Pokoju, Tobie
i Twemu Niepokalanemu Sercu nios´
moje s∏owa dzi´kczynienia. ZanieÊ je
Bogu, jeÊli uznasz za w∏aÊciwe, ale
przyozdób je swojà pi´knoÊcià, aby mi∏e by∏y Trójcy PrzenajÊwi´tszej.
Wszystkich uczestników tych rekolekcji Tobie powierzam. ProÊ, abyÊmy wytrwali i nie wycofali swojego zawierzenia. B∏ogos∏aw ojcu Tomislavovi i ca∏ej
Wspólnocie oraz tym, którzy pomogli,
abym mog∏a uczestniczyç w tych rekolekcjach. Amen.
Helena Faustyna

SpecjaliÊci od ducha
Mia∏em szcz´Êcie ponownie w tym roku uczestniczyç w rekolekcjach dla kap∏anów w Medziugorju. Tematem rekolekcji
by∏a to˚samoÊç kap∏ana, a prowadzi∏ je o.
Tomislav Ivanciç.
Podczas ostatniego dnia rekolekcji
w czasie sk∏adania Êwiadectw 73-letni kap∏an z W∏och, który po raz pierwszy przyjecha∏ do Medziugorja nazwa∏ te rekolekcje najwspanialszymi rekolekcjami swojego ˚ycia. Ja równie˚ uwa˚am je za jedne z najbardziej owocnych, jakie prze˚y∏em w ciàgu swojej 13-letniej pracy kap∏aƒskiej.
Ojciec Ivanciç zauwa˚y∏, ˚e kap∏aƒstwo dzisiaj prze˚ywa g∏´boki kryzys.
„Spójrzcie po sobie, tutaj na sali” – mówi∏. „Zauwa˚cie, jak jesteÊcie ubrani.
Jedni z was noszà sutann´, inni zak∏adajà
koloratki, a niektórzy przychodzà w stroju
Êwieckim. Ju˚ sam ubiór daje dowód temu, ˚e swoje kap∏aƒstwo rozumiemy inaczej”. Sobór Watykaƒski II wyda∏ pi´kny
dokument na temat to˚samoÊci biskupów.
Wystarczy przeczytaç ten dokument, aby
dok∏adnie wiedzieç, jakie sà zadania biskupów, jak powinni si´ ubieraç, w jaki
sposób organizowaç swojà administracj´,
skàd czerpaç finanse, jak zarzàdzaç. Na
temat kap∏anów Sobór mówi niewiele, i to

spowodowa∏o, ˚e kap∏ani zatracili swojà
to˚samoÊç.
Jako kap∏ani nie mamy obecnie jasno
sprecyzowanej to˚samoÊci. Wymaga si´
od nas, abyÊmy byli z jednej strony osobami duchowymi, które dzia∏ajà „in persona Christi”, jako szafarze sakramentów.
To wymaga od nas niesamowitej dyscypliny wewn´trznej, ciàg∏ego trwania
w jednoÊci z Jezusem i nieustannego
wzrastania w Êwi´toÊci, co dla ka˚dego
z nas stanowi wielkie wyzwanie, poniewa˚ jesteÊmy tylko lud˝mi, nara˚onymi
na rozliczne pokusy. Tego typu wymagania stawiajà wobec nas przewa˚nie osoby
Êwieckie, którym pos∏ugujemy. Z drugiej
strony dokument Presbyterorum Ordinis
stwierdza, ˚e kap∏an to reprezentant biskupa, czyli ktoÊ, kto dzia∏a w imieniu biskupa na terenie parafii. Jako taki kap∏an
nie mo˚e podejmowaç samodzielnie wià˚àcych decyzji na temat funkcjonowania
swojej parafii. W ka˚dej wa˚nej sprawie
musi si´ pytaç biskupa o zdanie. Ponadto
ka˚dy kap∏an jest zobowiàzany stosowaç
si´ drobiazgowo do wszystkich zarzàdzeƒ
biskupa, z czego jest skrupulatnie rozliczany. Kap∏an, wi´c doznaje nacisku
z dwóch stron – zarówno ze strony wiernych, którzy wymagajà od niego, aby by∏
dla nich wizerunkiem Chrystusa kroczàcego dzisiaj po ziemi, jak i ze strony biskupa, który wymaga od niego sumiennego wype∏niania wszelkich decyzji administracyjnych, podejmowanych na szczeblu
diecezjalnym, z regu∏y bez uprzedniej
konsultacji.
Cz´sto te dwa wymiary dzia∏ania –
dla dobra wiernych i dla dobra biskupa –
sà brzemionami, które kap∏an nie jest
w stanie unieÊç. Niekiedy dochodzi u niego do konfliktu sumienia, ale najcz´Êciej
cierpi na tym rozwój duchowy kap∏ana.
Administracja parafià i inne widzialne dla
oka zaj´cia duszpasterskie nierzadko zajmujà ca∏y pozostawiony do dyspozycji
kap∏ana czas. Wymusza si´ na kap∏anie
prac´ na kilku etatach kosztem jego doskonalenia wewn´trznego, duchowego.
Bardzo cz´sto dochodzi do paradoksu, ˚e
kap∏ani, którzy pragnà sumiennie wype∏niç swoje obowiàzki duszpasterskie nie
majà czasu, aby si´ modliç, a ci, którzy
dbajà o swój rozwój duchowy, nie majà
z kolei czasu, aby w∏aÊciwie zorganizowaç administracj´ w parafii. ˙aden dokument nie mówi na temat tego, w jaki sposób ksiàdz ma finansowaç w∏asne utrzymanie, i co ma czyniç w sytuacji, gdy
prze˚ywa kryzys w swoim ˚yciu lub po-

s∏ugiwaniu. Zdarza si´, ˚e wielu kap∏anów, którzy prze˚ywajà kryzysy lub trudnoÊci wewn´trzne pozostaje ca∏kowicie
bez opieki, nie wiedzàc, do kogo zwróciç
si´ z wo∏aniem o pomoc, wÊród kap∏anów
sà i tacy, którzy ˚yjà w n´dzy. Nikt nie
przypuszcza, ˚e kap∏an mo˚e staç si´ wizerunkiem Chrystusa cierpiàcego, a przecie˚ bardzo cz´sto w∏aÊnie tak jest.
Dlatego potrzeba wszystkim wielkiej
wyrozumia∏oÊci dla tych kap∏anów, którzy pracujà w naszym Êrodowisku. Dobrze by by∏o, gdyby osoby Êwieckie, zaprzyja˝nione z kap∏anami wzi´∏y wzór
z pos∏ugi Êwi´tych niewiast, które pos∏ugiwa∏y Jezusowi, i by tak, jak one przychodzàc do kap∏ana-Jezusa zadba∏y o to,
czy ich kap∏an ma co jeÊç, czy ma si´
w co godnie ubraç i czy ma kogoÊ do pomocy w sprzàtaniu w∏asnego mieszkania. Pytanie to jest ca∏kowicie na miejscu
nawet w polskich parafiach. Na wielu parafiach miejskich ksi´˚a zanoszà pranie
do pralni miejskiej, natomiast na wsi
zdarza si´, ˚e spo˚ywajà zimne posi∏ki.
Zanik powo∏aƒ w dzisiejszym Êwiecie
Êwiadczy dobitnie o tym, ˚e wielu kap∏anów jest zm´czonych swojà pos∏ugà i nie
dajà oni dobrego Êwiadectwa m∏odzie˚y.
Nadmiar obowiàzków powoduje, ˚e spalamy si´ zbyt szybko.
Co w tej sytuacji nale˚a∏oby czyniç?
Z jednej strony trzeba modliç si´ o to,
aby KoÊció∏ w najbli˚szych dziesi´cioleciach wypracowa∏ odpowiedni dokument
na temat kap∏anów, który w sposób klarowny okreÊla∏by status kap∏ana oraz jego
to˚samoÊç (starsi kap∏ani z rozrzewnieniem wspominajà dawne, przedsoborowe
czasy). Z drugiej strony trzeba nam, kap∏anom, wróciç do ˝róde∏. W naszym
codziennym ˚yciu musimy coraz bardziej doÊwiadczaç prawdziwej obecnoÊci Jezusa Chrystusa. Musimy staraç si´
o doÊwiadczenie Boga, doÊwiadczenie Jego dobroci, mi∏oÊci, delikatnoÊci. Bóg naprawd´ kocha nas kap∏anów. On poprzez
nas dzia∏a. I dlatego w∏aÊnie Bóg pragnie,
abyÊmy najpierw my, kap∏ani a poprzez
nas inni ludzie osiàgn´li szcz´Êcie, radoÊç,
zadowolenie i pokój. Kogo, jak kogo, ale
to w∏aÊnie nas kap∏anów Jezus darzy
szczególnà mi∏oÊcià, poniewa˚ to On nas
wybra∏, abyÊmy byli jego ambasadorami,
jego wys∏annikami do Êwiata, jego armià,
s∏u˚bami do zadaƒ specjalnych.
Co czyniç, aby o tym nie zapominaç?
Potrzebne sà nam spotkania braterskie,
podczas których my kap∏ani b´dziemy
si´ mogli wzajemnie poznaç i pokochaç.
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Wielu wyra˚a∏o wielkà radoÊç z tego powodu, ˚e podczas trwania rekolekcji mogliÊmy przebywaç pod jednym dachem
i codziennie spotykaç si´ przy wspólnym
stole. W ten sposób nawiàzane zosta∏y
przyja˝nie, które b´dà owocowaç przez
lata. Podczas dawania Êwiadectw w autokarze w drodze powrotnej niektórzy z radoÊcià odnotowali zaistnienie w naszej
grupie fenomenu mi∏oÊci do braci kap∏anów, jaki mia∏ miejsce podczas tych rekolekcji.
Pomocà nam mo˚e s∏u˚yç tak˚e hagioterapia, a wi´c leczenie Êwi´toÊcià,
którà to metod´ opracowa∏ (jako odpowied˝ na braki duchowe wspó∏czesnego
cz∏owieka) i stosuje w swojej pracy duszpasterskiej ks. prof. Ivanciç. To jest nasze
zadanie. W tym zawiera si´ nasza to˚samoÊç, ˚e jako lekarze dusz na wzór Chrystusa mo˚emy leczyç innych. Tam, gdzie
cz´sto lekarz medycyny rozk∏ada bezradnie r´ce, gdzie psycholog nie jest w stanie
nic nowego poradziç, my wznosimy pacjenta na poziom ducha, wchodzimy
w nim w te rzeczywistoÊci, w które ˚adna
nauka poza teologià wejÊç nie mo˚e i pozostajàc na poziomie duchowym leczymy
najpierw ducha chorego cz∏owieka, a poprzez ducha – równie˚ jego chorà psychik´ i cia∏o. To jest nasze zadanie, którego
nikt za nas kap∏anów nie wykona. Wspó∏czesny cz∏owiek oczekuje od nas, kap∏anów, abyÊmy stali si´ specjalistami
w dziedzinie ducha.
Potrzebujemy, wi´c przeprogramowania si´. Wiele z tego, co czynimy jako kap∏ani jest niew∏aÊciwe i nie przynosi nam
˚adnej korzyÊci. JeÊli modlitwa nas nie
zmienia, musimy zmieniç sposób, w jaki
nawiàzujemy kontakt z Bogiem, tak, by
modlitwa sta∏a si´ dla nas prawdziwym
doÊwiadczeniem Boga i Jego mi∏oÊci do
nas. Zdecydujmy si´ na pozytywne myÊlenie. Ka˚de negatywne s∏owo, z∏a myÊl
zabija nas. Zdecydujmy si´ na czystoÊç.
CzystoÊç naszych myÊli, pragnieƒ i obrazów. Postanówmy sobie nie obmawiaç
i nie oczerniaç nikogo z naszych braci, kap∏anów. JeÊli jest jakaÊ sprawa, która nurtuje Twoje sumienie, powierz tà spraw´
swojemu biskupowi. JeÊli któryÊ z braci
kap∏anów pope∏ni∏ b∏àd i trwa w b∏´dzie
nie obmawiaj go i nie oczerniaj, nie niszcz
kap∏aƒstwa Chrystusowego przez zabaw´
w plotkowanie, lecz w duchu odpowiedzialnoÊci porozmawiaj na ten temat z jego biskupem. Pozwól, aby pasterz KoÊcio∏a lokalnego w osobie biskupa przejà∏
odpowiedzialnoÊç za powierzonà mu

spraw´. Miejmy szacunek, kochani bracia
w kap∏aƒstwie, do swojego kap∏aƒstwa,
tak jak Chrystus ma szacunek do nas,
przez to ˚e pomimo naszych niedoskona∏oÊci i grzechów powierza nam kontynuowanie swej misji kap∏aƒskiej, która b´dzie trwaç a˚ do koƒca czasów.
Dzi´kuj´ Bogu i Jego Matce za to, ˚e
dali mi szans´ uczestniczenia w tych rekolekcjach. Mam nadziej´, ˚e w przysz∏ym
roku podobnie jak i teraz zostaniemy ubogaceni cennymi naukami z zakresu hagioterapii. Wielu kap∏anów w swoich opiniach wyra˚a∏o podobne poglàdy.
Pani Anka Ramljak, z Medziugorju,
która udzieli∏a hojnej goÊciny i zakwaterowania podczas ca∏ego czasu pobytu na
rekolekcjach 11. ksi´˚om z naszego grona zapowiedzia∏a nam, ˚e w przysz∏ym
roku pragnie w swoich progach goÊciç a˚
20 kap∏anów z Polski, a nasza przewodniczka, z którà radoÊnie pielgrzymowaliÊmy ˚yczy sobie, aby ca∏a 20 pielgrzymowa∏a wraz z nià w przysz∏ym roku. Stanie
si´ tak, je˚eli spe∏nimy ˚yczenie ojca Ljubo, który na zakoƒczenie rekolekcji poprosi∏, aby ka˚dy z nas na przysz∏oroczne
rekolekcje kap∏aƒskie do Medziugorju
przyjecha∏ co najmniej z jednym koleg´
spoÊród braci kap∏aƒskiej, co niechaj
Dawca Wszelkich ∑ask sprawi za przyczynà NajÊwi´tszej Matki Maryi, Królowej Pokoju. Amen.
ks.. Marek SVD

Kàcik wydawniczy
Tomislav Ivanciç

Podstawy Hagioterapii
Fragmenty
Metoda hagioterapii stosowana
w Centrum Pomocy Duchowej w Zagrzebiu, ma swojà histori´. Od roku
1971 prowadzi∏em w Zagrzebiu katechez´ dla m∏odych ludzi. Szybko zorientowa∏em si´, ˚e same wyk∏ady i dyskusje z uczniami szkó∏ Êrednich i studentami nie zmieniajà ich ˚ycia, ani nie czynià ich doÊwiadczonymi i dojrza∏ymi
chrzeÊcijanami. Brakowa∏o jeszcze jednego elementu. (…)
Aby Duch Âwi´ty móg∏ w nas zadzia∏aç, aby Jego moc mog∏a nas ogarnàç
i uczyniç zdolnymi do nowego ˚ycia i zaanga˚owanymi w ulepszanie Êwiata, potrzeba, ˚eby przygotowa∏ naszego ducha
na swoje dzia∏anie. Uzdrowienie we-

wn´trznych ran jest zarazem uzdrowieniem cz∏owieka. Dopiero wtedy, bowiem,
kiedy zlikwidowaliÊmy obszar, w którym
z∏e si∏y mogà znale˝ç dla siebie schronienie i oparcie dla negatywnego oddzia∏ywania w nas, jesteÊmy zdolni ∏atwiej
uwalniaç si´ od grzechu, a jednoczeÊnie
∏atwiej odrzucaç ka˚de inne dzia∏anie nieprzyjaciela. Dzi´ki temu nie b´dzie ju˚
w nas oparcia dla ró˚nych z∏ych sk∏onnoÊci odziedziczonych po przodkach. Dopóki nasze rany nie zostanà wygojone, podÊwiadomie wytwarzajà obszar nienawiÊci
i braku przebaczenia, który staje si´ oparciem dla negatywnych wp∏ywów. Grzech
i z∏o poprzez swoje dzia∏anie powróci
w to miejsce. Odwrotnie, kiedy ta przestrzeƒ zostaje zagojona, wówczas z∏o nie
posiada ju˚ w nas oparcia i jego wp∏ywy
i ataki stajà si´ nieskuteczne. Ponadto,
kiedy nasze rany zostanà wyleczone,
Duch Âwi´ty zdob´dzie przestrzeƒ, w której b´dzie móg∏ zamieszkaç.
Terapià duchowà sà wszystkie ∏aski Jezusa Chrystusa. Zostajà nam one udzielone przez Dobrà Nowin´, sakramenty
i modlitw´. Prac´ nad usuwaniem problemów duszy nazywamy pomocà duchowà. Cz´sto okreÊla si´ jà jako uzdrowienie wewn´trzne. (…)
Jezus przyszed∏ uleczyç zranione
serca i w ten sposób odnosi do siebie
proroctwo Izajasza (por. ∑k 4,21). On
jest lekarzem w przestrzeni duchowej.
Oznacza to, ˚e Jezus uzdrawia cz∏owieka
tam, gdzie powstajà zak∏ócenia w jego
relacjach z Bogiem, gdzie grzech stworzy∏ przeszkod´ wobec Boga. Grzech powoduje oddzielenie cz∏owieka od Boga.
Cz∏owiek z powodu grzechu pragnie
w rzeczywistoÊci oprzeç si´ na czymÊ innym, lub kimÊ innym, nie na Bogu.
Grzech polega na tym, ˚e cz∏owiek pragnie wziàç los w swoje r´ce. Tymczasem
jest on niezdolny kierowaç losami Êwiata.
Nowy Êwiat powstaje, gdy cz∏owiek zaczyna wspó∏pracowaç z Bogiem. Grzech
pozostawia za sobà Êlady. Sà to rany
i uzale˚nienia oraz poczucie winy, które
przypomina nam o grzechu. Jezus odpuszcza∏ grzechy, uzdrawia∏ ludzi i wyzwala∏ ich z niewoli grzechu. Ka˚dy, kto
pope∏nia grzech, jest niewolnikiem grzechu – mówi Jezus (por. J 8,34). Zranienia,
które grzechy pozostawiajà po sobie,
trzeba zagoiç. Po grzechu pozostaje
w cz∏owieku grzeszna mentalnoÊç, duch
grzechu, który jak choroba lub rana zagnie˚d˚a si´ w nim i wywiera wp∏yw.
Analogicznie mówimy o duchu lub men-

~ 11 ~
talnoÊci danej epoki czy grupy ludzi. Jest
to si∏a duchowa, która w jakimÊ okresie
przewa˚a w ludziach. Grzech to negatywna duchowa moc, która kimÊ w∏ada. (…)
Kiedy cz∏owiek pope∏nia grzech,
wkracza na teren dzia∏ania z∏a i szatana.
To w∏aÊnie sà si∏y i skutki z∏a w cz∏owieku. Tak, jak dary Ducha Âwi´tego czynià
cz∏owieka zdolnym, aby kocha∏, niós∏
pokój, by∏ ∏agodny, czysty, wierny, by
by∏ dobry, cierpliwy, tak skutki si∏ z∏ych
powodujà, ˚e staje si´ rozpustnikiem,
k∏amcà, niszczy pokój, ˚e jest zabójcà,
alkoholikiem, niewolnikiem narkotyków
i po˚àdania. (…)
Ka˚dy z nas d˝wiga ci´˚ary w przestrzeni duchowej. Spychamy je wszystkie w podÊwiadomoÊç i sàdzimy, ˚e znikn´∏y z naszego ˚ycia. Ale nosimy je w sobie. W ka˚dym momencie ˚ycia d˝wigamy ca∏ych siebie. A to oznacza, ˚e ca∏y
czas nosimy w sobie wszystkie zranienia.
Dopóki starcza nam si∏ psychicznych,
udaje si´ to, ale skoro nam ich zabraknie,
nast´puje katastrofa, okazujemy si´ chorzy i zbyt s∏abi, by ˚yç dalej. JesteÊmy jak
ranny podró˚nik, który na wpó∏ martwy
le˚y obok goÊciƒca oczekujàc Samarytanina, który go podniesie, opatrzy i postawi na nogi, uczyni zdolnym do ˚ycia. Jezus Chrystus przyszed∏, abyÊmy mieli ˚ycie i mieli je w obfitoÊci – (por. J 10,10).

Serwis Rodzinny
Obory 2004
Po raz piàty czciciele Królowej Pokoju spotkali si´ na tym Êwi´tym miejscu.
Z wielu zakàtków naszej ojczystej ziemi
przybyli tutaj pielgrzymi, aby razem z gospodarzami sanktuarium Matki Boskiej
Bolesnej oo. Karmelitami prze˚yç to
wszystko, co nam przygotowa∏a Maryja.
Jest to miejsce, z którym nikt tak ∏atwo si´
nie rozstaje. Bez przymusu przybywajà
tutaj pielgrzymi, aby swoje ˚ale, swoje
dzi´kczynienia zanieÊç Jezusowi za poÊrednictwem Maryi. A jest naprawd´, za
co dzi´kowaç, bo proÊby zanoszone bywajà wys∏uchane, a ∏zy w oczach Jej dzieci sà Êwiadectwem, ˚e tutaj jest szczególny klimat na pe∏ne zjednoczenie z Trójjedynym Bogiem. Mogà byç ∏zy ˚alu, ale sà
te˚ ∏zy radoÊci, które tutaj wyjàtkowo
rzewnie sà wylewane. Przecie˚ w ka˚dej
Êwiàtyni jest ten sam Bóg, ta sama Maryja. Dlaczego nie ma takich prze˚yç w ka˚-

dym innym miejscu? Odpowied˝ dostaniesz, gdy chocia˚ raz tutaj przyb´dziesz.
Wtedy na pewno b´dziesz chcia∏ jeszcze
powróciç, bo Matka Chrystusowa zawsze
na nas czeka z otwartymi ramionami, a ty
b´dziesz t´skni∏ za tym spotkaniem. Codziennie, z oborskiego wzgórza wypatruje swych dzieci i chce im pomóc, szczególnie teraz, kiedy tak po ludzku jest naprawd´ ci´˚ko.
O godzinie 10.00 rozpocz´∏a si´ ta wyjàtkowa uroczystoÊç. Tysiàce pielgrzymów, a wÊród nich wielu m∏odych razem
z rodzicami, którzy ukazujà im prawdziwà drog´ ˚ycia, którà powinni kroczyç.
Ka˚dy mo˚e przyjàç tutaj Szkaplerz Êwi´ty i od tej pory powinien staç si´ lepszym
cz∏owiekiem, bo nie wypada Maryi zasmucaç. O. Piotr przywita∏ wszystkich
pielgrzymów, wyg∏osi∏ konferencj´, a nast´pnie odmówiliÊmy koronk´ do siedmiu
boleÊci Maryi. Pó˝niej uroczysta Msza
Êwi´ta, której przewodniczy∏ biskup pomocniczy diecezji p∏ockiej ks. Roman
Marcinkowski. O. Andrzej, przeor tego
klasztoru wszystkich nas przywita∏. Po raz
pierwszy dostàpiliÊmy obecnoÊci Biskupa
na Wieczerniku i jest to piecz´ç dla tego
Bo˚ego dzie∏a. Ciep∏ymi s∏owami dzi´kowa∏ wszystkim przyby∏ym, za trud pielgrzymowania i by∏ zaskoczony tak licznym udzia∏em czcicieli Maryi. ObecnoÊç
Pasterza tej diecezji dodaje nam otuchy,
aby przywoziç jeszcze wi´cej pielgrzymów, którzy szczególnie w tym miejscu
dost´pujà szczególnych ∏ask. Nawrócenia i uzdrowienia stajà si´ ukoronowaniem tych chwil, jakie sp´dzamy u boku
Matki Bolesnej, a wystarczy tylko otworzyç na oÊcie˚ drzwi serc. Jakie to ∏atwe,
bo przecie˚ nic nie kosztuje, ale jednoczeÊnie jest bardzo trudne. Cz∏owiecza
wola nie chce nic straciç ze swej „ÊwietnoÊci” a uzbrojona w pych´ nie tak ∏atwo si´ poddaje. W pokorze mo˚na rozbroiç dum´ pychy i odgadnàç sens swojego pielgrzymowania. Warto spróbowaç przezwyci´˚yç tà najwi´kszà wad´
wspó∏czesnego cz∏owieka.
Po przerwie dalszy ciàg nabo˚eƒstwa
– Adoracja PrzenajÊwi´tszego Sakramentu na kolanach. Mo˚e dla niektórych ucià˚liwa, ale wi´kszoÊç z najwi´kszà czcià i pokorà trwa∏a w takiej pozycji,
dzi´kujàc Bogu i Maryi za te chwile dzisiaj podarowane. Ka˚dy oddaje wszystkie
swoje k∏opoty, radoÊci, ale te˚ wszystkich,
którzy prosili o wstawiennictwo, jak
i tych, którzy jeszcze nie poznali Boga.
Mo˚esz w ciszy serca tutaj powiedzieç

wszystko i nikt nie pods∏ucha tej tajemnej
rozmowy. Zostajesz sam na sam z Bogiem, choç jesteÊ w pielgrzymim t∏umie.
Dusza, serce, wszystkie cz∏onki i zmys∏y
nale˚à tylko do Boga, a Maryja raduje si´
ka˚dym tutaj przyby∏ym dzieckiem. To
jest ju˚ przedsionek nieba. Przyjed˝ i zobacz, jaka jest tutaj rzeczywistoÊç. Koƒczy si´ czas adoracji, ale Jezus jeszcze
pragnie zejÊç z wysokoÊci o∏tarza polowego i wejÊç w t∏um. Skryty w olbrzymim
PrzenajÊwi´tszym Sakramencie, widzialnym z daleka nawet przez tego, który do
dzisiaj nie wierzy∏ w Jego obecnoÊç pod
postacià Chleba. Uniesiony w r´kach kap∏aƒskich spoglàda na swój wierny lud
i rozdaje ka˚demu Swe ∏aski. Idzie dró˚kami i ka˚dego szczodrze b∏ogos∏awi. Sà
znaki widzialne, ale wielu we wn´trzu
czuje, ˚e nie jest tutaj sam. Uleczone zranione serce, uleczona choroba fizyczna,
mo˚e wys∏uchana modlitwa i ∏aska dociera do tego, który nie mo˚e tutaj byç obecny. KiedyÊ te˚ przyjedzie i podzi´kuje, bo
tak po ludzku sta∏o si´ coÊ nadzwyczajnego. ProÊcie, a otrzymacie – obieca∏ Bóg
swemu ludowi, i to tutaj si´ wype∏nia. Potem pieÊƒ dzi´kczynna, serce wybija rytm
uwielbienia. ˙al wyje˚d˚aç – to s∏owa Ojca Âwi´tego, ale i zarazem nasze. Jeszcze
nie raz tutaj powróc´, o ile taka b´dzie
wola Bo˚a. ˙a∏uj, ˚e jeszcze tutaj nie
przyjecha∏eÊ, a przecie˚ w ka˚dà sobot´
jest tak samo. Nie daj si´ wi´cej prosiç
Maryi i przyjed˝. Ona te˚ ciebie przytuli
a w Jej ramionach znajdziesz ukojenie.
Zdà˚amy do swoich domów, w sercach
rozwa˚amy wszystkie prze˚ycia, czasami
∏za sp∏ynie w dzi´kczynieniu za otrzymanà ∏ask´. Amen.
Tadeusz z Konina
P. S. Kaset´ video ze Spotkania w Oborach mo˚na zamawiaç: Józef Go∏´biowski, oÊ. Armii Krajowej 2/19, 87-600 Lipno, tel. 054-2874279. Czas nagrania
240min, cena 30z∏ + koszty wysy∏ki.

ECHO – archiwum
MEDZIUGORJE 10 (c.d.)
NajÊwie˚sze wieÊci z Medziugorja
Nie ma si´ co dziwiç, jeÊli Gospa si´
zachmurzy∏a, skoro z parafii znik∏ spokój, zmàcony oporem biskupa, nieporozumieniami, ca∏ym szeregiem „nie”:
„Czy nie mówi∏am wam, ˚e macie kochaç i zawierzyç mi w pe∏ni?”. Teraz
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Maryja, nowa arka przymierza, kruszy
mury Jerycha, wzniesione, by powstrzymaç Jej plany. Modlitwy i posty osiàgn´∏y skutek. Dwaj zbuntowani zakonnicy
z Mostaru, Ivan Prusina i Ivica Vego, zawieszeni a divinis i wykluczeni z zakonu
franciszkanów w styczniu 1982 r., poniewa˚ sprzeciwili si´ zastàpieniu ich w parafii przez Êwieckich ksi´˚y, dokonali
aktu podporzàdkowania si´ biskupowi!
S∏owa pociechy, jakie za poÊrednictwem
widzàcych wyrzek∏a do nich Gospa, zamydli∏y oczy biskupowi, który wykorzystywa∏ ich jako koronny argument przeciwko objawieniom. A zatem góry naprawd´ mo˚na przenieÊç...
... i wtràciç do morza. Komisja z Mostaru, powo∏ana przez biskupa do zbadania
objawieƒ, podzielona bardziej ni˚ kiedykolwiek, chocia˚ wszyscy jej cz∏onkowie
zostali nominowani przez biskupa, a wi´c
mu sprzyjali, oÊwiadczy∏a, ˚e nie mo˚e
wydaç ostatecznej odpowiedzi przez terminem wyznaczonym na 23 marca, proszàc o czas na dalsze rozwa˚ania. Cz´Êç
jej cz∏onków przebywa∏a w Medziugorju
w dniach 7-8 marca dla jednego z wielu
(prawd´ mówiàc nielicznych) badaƒ,
i wymaglowa∏a i oÊmieszy∏a (!) widzàcych, nie uzyskujàc jednak dla swych
dzia∏aƒ poparcia pozosta∏ych cz∏onków.
Dlatego te˚ mechanizm „nie” utknà∏
w miejscu. DowiedzieliÊmy si´ tak˚e
o jednog∏oÊnym nacisku biskupów jugos∏owiaƒskich, aby doprowadziç do zamro˚enia sytuacji bez podejmowania dalszych kroków. Mediolaƒscy lekarze i inne
odpowiedzialne osoby, które odwiedzi∏y
biskupa, spotka∏y si´ z niezwyk∏à uprzejmoÊcià z jego strony.
Najnowsze wiadomoÊci sà jednak jeszcze bardziej zadziwiajàce: czy˚by i biskup
zaczyna∏ ust´powaç? 18 marca o. Slavko
oznajmi∏ kap∏anom obecnym podczas
wieczornego nabo˚eƒstwa, ˚e biskup
przyzna∏ si´ wobec komisji do napisania
listu do zakonników w Medziugorju.
„Prosi∏ w nim o wybaczenie, ˚e grozi∏ zlikwidowaniem Medziugorja w przeciàgu
miesiàca”1. Prawdziwa bomba! A mo˚e
ga∏àzka oliwna, którà w∏o˚y∏a mu do r´ki
Maryja w przeddzieƒ Wielkanocy?
Z pewnoÊcià nie wiemy jeszcze, co
znaczy mieç wiar´ jak ziarenko gorczycy: mieç dost´p do Bo˚ego centrum dowodzenia, z poufa∏oÊcià dzieci i w pe∏nym zawierzeniu! I w∏aÊnie na to k∏adzie
nacisk Maryja, kub∏em zimnej wody studzàc nasz zbyt ∏atwy entuzjazm. Wszyscy
spieszà do Medziugorja, ale ilu przyswo-

i∏o sobie lekcj´ modlitwy i postu? W∏aÊnie na to skar˚y si´ Maryja, ukazujàc si´
z zap∏akanà twarzà. Sytuacja dusz ludzkich i Êwiata coraz bardziej si´ pogarsza:
kto mi pomo˚e? Naglàca rada do nawrócenia: spowied˝. Raz na tydzieƒ dla dzieci z grupy, „ale nie z przyzwyczajenia, po
której pozostajecie tacy sami, jak przedtem; musi was stymulowaç, jest to sposób, by spotkaç Jezusa, aby naprawd´ si´
nawróciç” – mówi Jelena. Brat Gino
z rzymskiego S. Vittorino, drugi o. Pio,
mówi: „Zwykle spowiadam si´ trzy razy
dziennie, nie dlatego, ˚e tego potrzebuj´,
lecz aby si´ ukorzyç. Czasem jakiÊ mój
niecierpliwy gest wobec otaczajàcych
mnie osób móg∏ je zdenerwowaç. Dlatego, kiedy jestem sam, id´ do Ojca:
„Udziel mi, prosz´, rozgrzeszenia!”. Czyni´ tak rano, przed mszà, po obiedzie
i wieczorem, przed pójÊciem spaç. To
rozgrzeszenie jest mi bardzo pomocne”.
U nas jednak dzieje si´ o wiele gorzej!
Ksià˚ka „W szkole Maryi” opowiada: na
polu znajdowa∏o si´ pi´çdziesiàt osób,
kiedy ukaza∏a si´ Maryja. Podczas ekstazy zapytano widzàcych: „Czy mo˚emy
dotknàç Matki Bo˚ej?” „Tak” – odpowiedzia∏a widzàcym Maryja. Zbli˚yli si´
wi´c i niektórzy wyra˝nie poczuli, jak Jej
dotykajà. Maria zacz´∏a p∏akaç. „Co ci
si´ sta∏o?” – zapytali. „Pobrudzili szat´
Matki Bo˚ej” – odpar∏a. Matka Bo˚a wyjaÊni∏a Marii: „Pobrudzili mnie ci, którzy
˚yjà w grzechu. Powiedz ludziom, niech
idà si´ wyspowiadaç i zadoÊçuczyniç za
swe grzechy”.
A oto or´dzie do parafii z czwartku 21
marca: „Drogie dzieci! Pragn´ wam przekazywaç or´dzia i dlatego was dzisiaj
wzywam, byÊcie prze˚ywali i przyjmowali je. Drogie dzieci, kocham was
i w szczególny sposób wybra∏am t´ parafi´, która jest mi milsza od innych, gdzie
z radoÊcià przebywa∏am, gdy mnie
Wszechmogàcy pos∏a∏. Dlatego wzywam
was – przyjmijcie mnie, drogie dzieci, dla
waszego dobra. S∏uchajcie moich poleceƒ!”. Wydaje si´ powtarzaç nam:
„Przyjd˝cie do mnie, którzy mnie po˚àdacie, nasyçcie si´ moimi owocami” (Syr
24). Or´dzia, których nie przestaje nam
dawaç, to praktyczne streszczenie nauk
chrzeÊcijaƒskich, majàce pomóc nam powróciç do Ewangelii.
Chcia∏bym was powiadomiç o wielkim
sukcesie „Medziugorja” Adolfa Doni,
wyd. Rusconi i o „dokumentacji” Frigeri-Botti, wyd. MIMEP: mo˚na je znale˝ç
w Wydawnictwie oo. Paulinów.

Wszystkich was zabierzemy razem z nami na pielgrzymk´ po Âwi´tach Wielkanocnych. Radosnych Âwiàt wraz z Maryjà!
don Angelo
P.S. Sprostowanie: w swym liÊcie biskup powiadamia∏ zakonników, ˚e nie
mo˚e zamknàç, czyli rozstrzygnàç, przypadku Medziugorja w marcu, jak to wczeÊniej obiecywa∏. Komisja zbierze si´
w maju. List ten jednak jeszcze nie doszed∏ (sobota, 23).

Od Redakcji
25 sierpnia 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 – 1927.08.04r. 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. – pielgrzymki:
Wniebowzi´cie NMP – 13-22.08.04
Podwy˚szenie Krzy˚a – 07-14.09.04; 0412.09.04
Ziemia Âwi´ta – Wyjazd Biblijno-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 – serdeczny Bóg zap∏aç.
Aby otrzymaç „Echo” nale˚y napisaç lub
zadzwoniç do Redakcji.
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