Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
Wrzesieƒ 2004

„Echo Maryi Królowej Pokoju”, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/3
tel./fax (+48 12) 413-03-50, e-mail: echo@ceti.pl ISSN 1507-062X

Or´dzie
z 25 sierpnia 2004 r.
„Drogie Dzieci! Wzywam was
wszystkich do nawrócenia serca.
Zdecydujcie si´, tak jak w pierwszych dniach mojego przyjÊcia tutaj,
na ca∏kowità przemian´ waszego ˚ycia, wtedy, drogie dzieci, b´dziecie
mieç si∏´, aby ukl´knàç i otworzyç
przed Bogiem swoje serca. Bóg us∏yszy wasze modlitwy i wys∏ucha je. Ja
or´duj´ przed Bogiem za ka˚dym
z was. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie
na moje wezwanie”.

Nawrócenie serca
M´˚czyzna i kobieta to jedyne istoty
stworzone na obraz i podobieƒstwo
Boga (Rdz 2,27), które urzeczywistniajà
swà natur´ w takiej mierze, w jakiej ów
obraz w nich si´ odbija. JeÊli jest ∏àcznoÊç
pomi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem, obraz
Bo˚y ˚yje w duszy i kszta∏tuje ka˚de
dzia∏anie, ka˚dà relacj´, ka˚dà postaw´,
po prostu jest widoczny w ˚yciu. Grzech
przerywa owà ∏àcznoÊç pomi´dzy stworzeniem i Jego Stwórcà i powoduje upadek natury ludzkiej. Sta∏o si´ to ju˚ w wymiarze uniwersalnym wraz z pierwszym
grzechem i nieprzerwanie trwa do dziÊ
przez ka˚dy ludzki grzech.
ChrzeÊcijanin nie jest wolny od grzechu, wr´cz przeciwnie, jego grzech jest
powa˚niejszy, gdy˚ nie tylko zniekszta∏ca obraz Bo˚y, lecz tak˚e rani Chrystusa,
który ˚yje w nim dzi´ki ∏asce chrztu Êw.
JeÊli rozumujemy wy∏àcznie po ludzku,
nie pozostaje nam dziÊ nic innego jak powtórzyç to samo, co powiedzieli kiedyÊ
aposto∏owie (∑k 18,26): w takim razie kto
mo˚e si´ zbawiç? Lecz znamy odpowied˝
Pana Jezusa: Co jest niemo˚liwe dla ludzi, jest mo˚liwe dla Boga (∑k 18,27). Ta
odpowied˝ umacnia nas a nasze serce
otwiera si´ na nadziej´, lecz aby nadzieja
nie by∏a pró˚na, potrzebne jest nasze fiat.
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Jam jest Niepokalane Pocz´cie
PowinniÊmy chcieç, powinniÊmy poszukiwaç, pragnàç zbawienia; powinniÊmy
sprawiç, by nawróci∏o si´ nasze serce.
Nie wystarczà tylko ró˚ne praktyki religijne. Nawet cz´ste uczestnictwo w Eucharystii mo˚e okazaç si´ niewystarczajàce. Nawet ten, kto jad∏ i pi∏ w Jego obecnoÊci mo˚e zostaç odrzucony przez Pana
Jezusa (por. ∑k 13,26).
Maryja wzywa nas byÊmy zdecydowali si´ na ca∏kowità przemian´ naszego
˚ycia. Jest to zaproszenie do wejÊcia na
drog´ zbawienia. JeÊli poczàtkowa gorliwoÊç ustàpi∏a miejsca zm´czeniu, jeÊli nadzieja okry∏a si´ mrokiem, to dlatego, ˚e
raz jeszcze usi∏owaliÊmy nawróciç si´ sami
z siebie, zamiast b∏agaç Boga o nasze nawrócenie. Maryja zach´ca nas, byÊmy ponownie zacz´li iÊç tak, jak w pierwszych
dniach Jej przybycia do Medziugorja. Maryja nie prosi nas byÊmy sami dokonali
przemiany naszego ˚ycia, rzeczy dla nas
niemo˚liwej, lecz byÊmy zdecydowali si´
na owà przemian´. JeÊli naprawd´ pragniemy byç przemienieni, czciç obraz Boga,
który nosimy w sobie, pozwoliç by Chrystus w nas wzrasta∏, wówczas dokona si´
przemiana naszego ˚ycia i b´dzie to przemiana ca∏kowita, autentyczne nawrócenie.
Nawrócenie serca to g∏´bokie pragnienie by Bóg móg∏ w nas dzia∏aç, to
zawierzenie, o które Maryja prosi nas ju˚

W dwudziestym roku wydawania „Echa”
dzi´kujemy Ci Maryjo, za to Dzie∏o g∏oszenia
Twoich or´dzi. Niech one zradzajà w duszy
Czytelników mi∏oÊç i ofiarowanie si´ Tobie,
o które nieustannie prosisz. My odpowiedzialni za „Echo” ofiarujemy nasze ˚ycie Tobie, aby ka˚de serce przyj´∏o Twoje wezwanie, abyÊ mog∏a jako dar ofiarowaç je Bogu
Ojcu. Dzi´kujemy Ci Maryjo, ˚e przyj´∏aÊ naszà ma∏oÊç i pos∏u˚y∏aÊ si´ nià do tego czasu,
do wydania tego 200 numeru. Kontynuuj
w nas dzie∏o oczyszczenia, aby jeszcze bardziej Twoje narz´dzia by∏y g∏osicielami Królestwa Twego Syna, niosàc Czytelnikom nadziej´, radoÊç, pokój i mi∏oÊç. A wszystkim
Czytelnikom ˚yczymy bezwarunkowego oddania si´ Bogu przez Maryj´.
Redakcja

od ponad 23 lata, to zamiana serca z kamienia na serce z cia∏a, której dokonuje
Pan Bóg (Ez 36,26), to przyj´cie do naszego wn´trza ducha màdroÊci i objawienia (Ef 1,17). JeÊli z powagà podejmiemy
decyzj´, o którà Maryja nas prosi, b´dziemy mieli si∏´, by ukl´knàç przed Bogiem
i otworzyç nasze serca. Serce otwarte na
oÊcie˚ przed Bogiem ju˚ jest modlitwà,
ma∏o tego – modlitwà mi∏à Bogu; to powtórzenie fiat wypowiedzianego przez
Maryj´, fiat wypowiedzianego przez Jezusa. Pan Bóg us∏yszy wasze modlitwy
i wys∏ucha je. JeÊli my, choç ˝li jesteÊmy,
potrafimy dawaç dobre rzeczy naszym
dzieciom, o ile˚ bardziej Ojciec nasz, który jest w niebie da dobre rzeczy tym, którzy Go o to proszà! (Mt 7,11).
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: abyÊmy mogli poznaç
mi∏oÊç, która jest w sercu Boga i w sercu
Jego Matki, lecz tak˚e ból Jego serca spowodowany naszà Êlepotà. Dzi´kujemy Ci
Matko, poniewa˚ nie rezygnujesz ze
mnie, z nas. Za wstawiennictwem NajÊwi´tszej Maryi Panny, Królowej Pokoju,
was wszystkich i wasze rodziny niech
b∏ogos∏awi i strze˚e od z∏a wszelkiego
Bóg Wszechmogàcy: Ojciec i Syn i Duch
Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Niepokalane Pocz´cie
Wizyta Ojca Âwi´tego w Lourdes
14-15.08.2004 r.
„Que soy era Immaculada Councepciou”. S∏owa, jakie Maryja skierowa∏a do
Bernadety 25 marca 1858, rozbrzmiewajà
ze szczególnà mocà w tym roku, w którym
KoÊció∏ obchodzi 150. rocznic´ uroczystej
definicji dogmatu, og∏oszonego przez b∏.
Piusa IX w konstytucji apostolskiej „Ineffabilis Deus”. Bardzo goràco pragnà∏em
odbyç t´ pielgrzymk´ do Lourdes, aby
przywo∏aç wydarzenie, które nadal g∏osi
chwa∏´ Trójcy Jedynej i Niepodzielnej.
Niepokalane Pocz´cie Maryi jest znakiem bezinteresownej mi∏oÊci Ojca, doskona∏ym wyrazem odkupienia dokonanego przez Syna, punktem wyjÊcia ˚ycia ca∏kowicie otwartego na dzia∏anie Ducha.
„W tym czasie Maryja wybra∏a si´ i posz∏a z poÊpiechem w góry do pewnego
miasta...” (∑k 1, 39). S∏owa czytania
ewangelicznego ka˚à nam spojrzeç oczami serca m∏odej dziewczyny z Nazaretu
zdà˚ajàcej do „miasta [w pokoleniu] Judy”, gdzie mieszka∏a Jej krewna, aby ofiarowaç jej swà pos∏ug´. To, co przede
wszystkim uderza nas w Maryi, to Jej pe∏na czu∏oÊci uwaga ku swej starszej krewnej. To w∏aÊnie jest konkretna mi∏oÊç,
nieograniczajàca si´ do s∏ów zrozumienia,
ale anga˚ujàca si´ osobiÊcie w prawdziwà
pomoc. Swej krewnej Dziewica nie daje
po prostu czegoÊ, co do Niej nale˚y; Ona
oddaje si´ jej sama, nie proszàc o nic
w zamian. Doskonale zrozumia∏a, ˚e dar
od Boga jest bardziej obowiàzkiem ni˚
przywilejem, który zobowiàzuje Jà do s∏u˚enia innym w sposób bezinteresowny,
który jest w∏aÊciwy mi∏oÊci.
Drodzy Bracia i Siostry! Z Groty Massabielskiej Panna Niepokalana mówi tak˚e do nas, chrzeÊcijan trzeciego tysiàclecia. Zacznijmy Jej s∏uchaç! S∏uchajcie
przede wszystkim wy, m∏odzi, wy, poszukujàcy odpowiedzi, która by∏aby w stanie
nadaç sens waszemu ˚yciu. Mo˚ecie jà
znale˝ç tutaj. Jest to odpowied˝ wymagajàca, ale jest to jedyna odpowied˝,
która ma wartoÊç. To w niej kryje si´ tajemnica prawdziwej radoÊci i pokoju.
Z tej groty kieruj´ specjalne wezwanie do was, kobiety. Objawiajàc si´
w grocie Maryja powierzy∏a swe przes∏anie dziewczynie, jakby dla podkreÊlenia

szczególnego pos∏annictwa, jakie odnosi
si´ do kobiety, w naszych czasach kuszonej przez materializm i zeÊwiecczenie,
aby by∏a we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie Êwiadkiem zasadniczych wartoÊci,
które mo˚na postrzegaç jedynie oczami
serca. To wy, kobiety, macie byç stra˚niczkami Niewidzialnego! Wszystkich
was, bracia i siostry, wzywam goràco,
abyÊcie robili wszystko, co w waszej mocy dla ˚ycia, ca∏ego ˚ycia, aby by∏o szanowane od pocz´cia a˚ po jego naturalny
kres. ˙ycie jest darem Êwi´tym, którego
nikt nie mo˚e staç si´ panem.
Dziewica z Lourdes ma wreszcie takie oto przes∏anie dla wszystkich: bàd˝cie kobietami i m´˚czyznami wolnymi!
Ale pami´tajcie, ˚e wolnoÊç ludzka jest
wolnoÊcià naznaczonà grzechem. Ona
tak˚e potrzebuje wyzwolenia. To Chrystus jest jej wyzwolicielem, On, który „ku
wolnoÊci nas wyswobodzi∏” (Ga 5,1).
Broƒcie swej wolnoÊci!
Drodzy Przyjaciele, wiemy, ˚e mo˚emy liczyç w tym na T´, która, nie uleg∏szy
nigdy grzechowi, sama jest stworzeniem
doskonale wolnym. To Jej was powierzam. W´drujcie z Maryjà drogami pe∏nego urzeczywistnienia waszego cz∏owieczeƒstwa! (…)
Od ska∏y Massabielle Dziewica Âwi´ta
wysz∏a na spotkanie Bernadetcie, ukazujàc si´ jako Ta, która jest pe∏na ∏aski Bo˚ej
i prosi∏a jà o pokut´ i modlitw´. Wskaza∏a
jej ˝ród∏o wody i zach´ci∏a, by pi∏a. Woda
ta, która wyp∏ywa wcià˚ Êwie˚a, sta∏a si´
jednym z symboli Lourdes: symbolem nowego ˚ycia, którym Chrystus obdarza
tych, którzy nawracajà si´ na Niego.
Tak, chrzeÊcijaƒstwo jest ˝ród∏em ˚ycia, Maryja zaÊ jest pierwszym stra˚nikiem tego ˝ród∏a. Wskazuje je wszystkim,
proszàc o wyrzeczenie si´ dumy, o ukorzenie si´, aby zaczerpnàç z mi∏osierdzia
Jej Syna i wspó∏pracowaç w ten sposób
w nadejÊciu cywilizacji mi∏oÊci.
Wspominajàc tajemnic´ wcielenia Jezusa, zwracamy si´ teraz do NajÊwi´tszej
Maryi, by prosiç Jà o opiek´ nad ka˚dym
z nas, nad KoÊcio∏em, nad Êwiatem. (…)
Powierzam wam, drodzy bracia i siostry, szczególnà intencj´ dzisiejszej modlitwy: proÊcie wraz ze mnà Maryj´ Pann´, by wyjedna∏a Êwiatu upragniony dar
pokoju. Niechaj kwitnà w sercach uczucia
przebaczenia i braterstwa. Niech zostanie
z∏o˚ona broƒ a w naszych sercach zgaÊnie
nienawiÊç i przemoc. Niech ka˚dy cz∏owiek ujrzy w drugim cz∏owieku nie wroga,
którego ma zwalczaç, lecz brata, którego

ma przyjàç i kochaç, aby budowaç razem
lepszy Êwiat. Wzywajmy razem Królowà
Pokoju i odnówmy nasze zaanga˚owanie
na s∏u˚bie pojednania, dialogu, solidarnoÊci. Zas∏u˚ymy w ten sposób na b∏ogos∏awieƒstwo, które Pan obieca∏ „wprowadzajàcym pokój” (Mt 5,9). Towarzysz´ wam
modlitwà i b∏ogos∏awieƒstwem.

Miriam w Êwietle
Bo˚ego S∏owa
Spoglàdajàc na postaç Matki Jezusa
przez pryzmat ˝róde∏ historycznych i opisów ewangelicznych mo˚emy byç zawiedzeni brakiem biograficznych szczegó∏ów
i malowniczych opisów dotyczàcych Jej
wyglàdu i sposobu ˚ycia. Podobnie jak Jej
Syn nie pozostawi∏a dla nas ˚adnego pisma. Nie mamy w Ewangeliach ˚adnej
wzmianki o dacie i miejscu Jej narodzin
i Êmierci. Nie wiemy, jakiego by∏a wzrostu; jakiego koloru by∏y Jej oczy i w∏osy.
Nie znamy szczegó∏ów, jak wyglàda∏ Jej
dzieƒ powszedni i Êwiàteczny. Z zapisu
ewangelicznego nie wiemy nic o Jej rodzicach i o rodzeƒstwie. Nie potrafimy nic
powiedzieç o Jej sàsiadach, gronie przyjació∏, sposobie sp´dzania wolnego czasu.
Brak jest szczegó∏owych opisów Jej prze˚yç psychicznych i duchowych. Nieraz
pytamy, dlaczego EwangeliÊci pozostawili tak wiele znaków zapytania, na temat
ziemskiego ˚ycia Miriam? Dlaczego sà
tak powÊciàgliwi w swoich opisach? Dlaczego istnieje tak du˚a przestrzeƒ tajemnicy wobec osoby Matki Pana?
Taka sytuacja zach´ca nas do lepszego i g∏´bszego studium tekstów ewangelicznych, które odnoszà si´ do Miriam.
Choç jest ich niewiele, to jednak przekazujà nam tajemnic´ ˚ycia prostej a niezwyk∏ej hebrajskiej niewiasty. Tajemnica
Miriam jawi si´ jako prawda fundamentalna dla egzystencji ka˚dego cz∏owieka,
gdy˚ wià˚e si´ z tym, co najwa˚niejsze –
z tajemnicà zbawienia w Jej Synu – Jezusie Chrystusie. W opisach tych na pierwszy plan wysuwa si´ Êwiadectwo wiary
osoby, która w pe∏ni zaufa∏a Bogu i odpowiedzia∏a na Jego wezwanie. W takiej
perspektywie s∏usznym staje si´ pytanie,
czy autorzy Ewangelii celowo oszcz´dzili
nam wielu szczegó∏ów z ˚ycia Miriam,
abyÊmy si´ nie zagubili w gàszczu skrupulatnych dociekaƒ i abyÊmy nie pomin´li tego, co najwa˚niejsze dla naszego zbawienia. ∑atwo jest bowiem wejÊç do lasu
i badaç ró˚nokolorowe liÊcie, kwiatowe
zapachy i owocowe walory nie dostrzega-
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jàc przy tym prostego i poka˝nego pnia
drzewa, bez którego to wszystko nie mog∏oby istnieç. Wejd˝my wi´c z wiarà do
Bo˚ej krainy Ewangelii i skoncentrujmy
si´ na tym, co jej natchnieni Autorzy chcà
nam przekazaç najwa˚niejszego na temat
tajemnicy ˚ycia Dziewicy z Nazaretu.
1. Miriam. W Nowym Testamencie,
który zosta∏ zredagowany w j´zyku greckim najcz´stszym okreÊleniem imienia
Matki Jezusa jest Mariam. Jest to zgrecyzowana forma hebrajskiego imienia, które brzmi Miriam. Imi´ to w ST nosi∏a siostra Moj˚esza i Aarona (Wj 15,20-21; Lb
12,1nn; Pwt 24,9; 1 Krn 5,29; Mi 6,4).
Poszukujàc etymologii tego imienia
wskazuje si´ na egipskà form´ maryc,
która oznacza „umi∏owana” lub semickà
form´ mrym, w znaczeniu „wysokoÊç,
szczyt, majestat”. Imi´ to wyst´puje
w Ewangeliach synoptycznych i w Dziejach Apostolskich.
2. Dziewica z Nazaretu. Ewangelia Êw.
∑ukasza przekazuje nam wzmiank´
o miejscowoÊci w Galilei, zwanej Nazaret, w której mia∏a miejsce scena Zwiastowania (∑k 1,26-38) i w której Êwi´ta rodzina prowadzi∏a ˚ycie ukryte (∑k 2,5152). Nazwa Nazaret nie wyst´puje w Starym Testamencie, w literaturze rabinackiej i w pismach pogaƒskich. Nawet historyk ˚ydowski Józef Flawiusz, który bardzo dobrze zna∏ topografi´ Galilei, ani razu nie wymienia nazwy tego miasteczka.
Âwiadczy to o niewielkim znaczeniu tej
galilejskiej miejscowoÊci w tamtych czasach. Pierwszym pozabiblijnym Êwiadectwem jest inskrypcja hebrajska datowana
na ok. III w. po Chr., która zosta∏a znaleziona w 1962r. w Cezarei Nadmorskiej.
Obok innych miejscowoÊci galilejskich
wymieniany jest w niej tak˚e Nazaret.
W ∑k 4,16 – w tekÊcie greckim Nazaret
zostaje okreÊlony mianem Nadzara, które
mo˚e byç Êladem aramejskiej nazwy miasta. Na kartach Ewangelii Nazaret jest nazywany „rodzinnym miastem Jezusa”
(Mt 13,53). Âwi´ta Rodzina po powrocie
z Egiptu osiedla si´ w Nazarecie (Mt
2,23). Jezus naucza w miejscowej synagodze i spotyka si´ z nieprzychylnym przyj´ciem swoich rodaków (Mt 13,53-58;
∑k 4, 16-27). Badania archeologiczne
prowadzone w Nazarecie odkry∏y Êlady
staro˚ytnej budowli sakralnej (synagogi-koÊcio∏a) z II w., w której gromadzi∏a si´
wspólnota judeo-chrzeÊcijaƒska. Âwiadczy to, ˚e w tym mieÊcie bardzo wczeÊnie
istnia∏a wspólnota wierzàcych w Jezusa
jako Mesjasza. Faktem jest, ˚e Jezus cz´-

sto jest okreÊlany mianem Nazarejczyk
(Mt 2,23; 26,71; Mk 1,24; 14,67; ∑k 4,34;
24,19; J 19,19; Dz 6,14; Dz 2,22; 3,6;
4,10; 22,8; 26,9) a pierwsi chrzeÊcijanie sà
w pierwszych wiekach nazywani Nazarejczykami (Dz 24,5). Po dzieƒ dzisiejszy
chrzeÊcijan w Ziemi Âwi´tej okreÊla si´
mianem „Nocrim” – od nazwy Nazaret.
Âw. ∑ukasz we wst´pie do sceny Zwiastowania dwukrotnie u˚ywa terminu Dziewica (gr. parthenos) na okreÊlenie Miriam:
∑k 1,26-27: „W szóstym miesiàcu pos∏a∏
Bóg anio∏a Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy poÊlubionej
m´˚owi, imieniem Józef, z rodu Dawida;
a Dziewicy by∏o na imi´ Miriam”. Nawiàzuje przez to do proroctwa Izajasza: Oto
Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go
imieniem Emanuel (Iz 7,14; por. Mt 1,23).
Proroctwo to realizuje si´ przy udziale Miriam, która odpowiada fiat na Bo˚e wezwanie: Oto poczniesz i porodzisz Syna,
któremu nadasz imi´ Jezus (∑k 1,31). Dziewicze pocz´cie i narodziny przekraczajà
wszelkie ludzkie spekulacje wobec „wielkich rzeczy, jaki czyni Wszechmogàcy”
(∑k 1,49) w ˚yciu Miriam, gdy˚ „dla Boga
nie ma nic niemo˚liwego” (∑k 1,37). W takim kontekÊcie Dziewica, która nie ˚y∏a
wczeÊniej ze swym m´˚em (∑k 1,34 – Jak˚e si´ to stanie, skoro nie znam m´˚a?) zostaje Matkà, podobnie jak Jej krewna El˚bieta, która rodzi dziecko, mimo swej staroÊci i mimo faktu, ˚e uwa˚ana by∏a za niep∏odnà (∑k 1,36). To, co niemo˚liwe po
ludzku staje si´ mo˚liwym w Bo˚ej pedagogii zbawienia. (cdn)
ks. Miros∏aw S. Wróbel

Rok Eucharystyczny
W Êwi´to Bo˚ego Cia∏a 2004, na zakoƒczenie procesji eucharystycznej po ulicach
Rzymu, Ojciec Âwi´ty og∏osi∏ najbli˚szy
rok – od pa˝dziernika 2004 do pa˝dziernika 2005 – Rokiem Eucharystii. W zwiàzku z powy˚szym, aby dobrze przygotowaç
si´ do prze˚ycia tego czasu rozpoczynamy
cykl artyku∏ów poÊwi´conych Jezusowi
ukrytemu pod postacià Chleba.

Chleb ˚ywy
centrum naszego ˚ycia
Pyta∏eÊ mnie, czym chcia∏abym podzieliç si´ tym razem z Czytelnikami Echa...?
Kiedy w modlitwie szuka∏am na to odpowiedzi, przysz∏a mi do g∏owy pewna

myÊl, która, mam nadziej´, by∏a Bo˚ym
oÊwieceniem. Od wielu lat NajÊwi´tsza
Maryja Panna wzywa nas do rzeczy bardzo jasnych, prostych i konkretnych. Problem le˚y w tym, ˚e zbyt ∏atwo si´ przyzwyczajamy i nie bierzemy na serio faktu,
i˚ skoro Matka Bo˚a opuszcza niebo, by
przychodziç i mówiç do nas, musi istnieç
ku temu jakiÊ wa˚ny powód. MyÊl´ tu
zw∏aszcza o nacisku, z jakim powtarza,
byÊmy umieÊcili Eucharysti´, czyli Jezusa ˚yjàcego w Jego Ciele i Krwi,
w centrum naszego ˚ycia. Ewangelia mówi jasno i wyra˝nie, ˚e Maryja „zachowywa∏a wszystkie te rzeczy w swym sercu”.
Co to by∏y za rzeczy? Kontemplacja Jezusa ˚ywego, kiedy jeszcze mia∏a Go przed
oczami, lecz tak˚e i pó˝niej, gdy nie widzia∏a Go ju˚ w sposób fizyczny, Syn
wcià˚ ˚y∏ w sercu Matki: nadal pozostawa∏ w centrum Jej idei, myÊli, uczuç, ˚ycia, reakcji, s∏ów; by∏ oÊrodkiem, punktem zderzenia z niebem.
My tymczasem jesteÊmy zdecentralizowani. W dzisiejszym spo∏eczeƒstwie
trudno jest znale˝ç czas na modlitw´,
kiedy pracuje si´ po osiem godzin dziennie (jak w przeci´tnym zak∏adzie pracy),
poniewa˚ ca∏e spo∏eczeƒstwo opiera si´
na zasadzie, ˚e Bóg nie istnieje; po prostu nie bierze si´ Go pod uwag´. Organizujemy nasze ˚ycie bez Boga i kiedy
próbujemy do Niego dotrzeç, okazuje si´
to trudne, poniewa˚ wype∏niliÊmy nasz
czas mnóstwem innych, mniej lub wi´cej
wa˚nych zaj´ç.
NajÊwi´tsza Maryja Panna przysz∏a
ukazaç nam inny model cywilizacyjny.
A raczej, by daç nam prawdziwà cywilizacj´ – cywilizacj´ mi∏oÊci – i wezwaç
nas do przezwyci´˚enia wspó∏czesnej
mentalnoÊci poprzez umieszczenie Jezusa
˚ywego w centrum naszej egzystencji.
W ten sposób odnajdziemy nareszcie
prawdziwà radoÊç, prawdziwy pokój i t´
pewnoÊç, której tak rozpaczliwie szukamy, a którà zastàpiliÊmy tysiàcem innych
rzeczy, stwarzajàc jedynie pozór pewnoÊci. Nieprzypadkowo coraz wi´cej ludzi
zawiera umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, by zapewniç sobie zdrowie w razie choroby: chcà ubezpieczyç
w∏asne ˚ycie, które przecie˚ na nic im si´
nie przyda, kiedy ju˚ umrà!
Gospa przyby∏a, by daç nam prawdziwà pewnoÊç, prawdziwe bezpieczeƒstwo. JeÊli Jej pos∏uchamy, wówczas zrozumiemy, ˚e to Jezus jest prawdziwym
centrum naszego ˚ycia, nie zaÊ praca, rodzina, zdrowie, cia∏o, seksualnoÊç, roz-
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rywki, hobby itd. Dopóki nie uporzàdkujemy ca∏ego naszego ˚ycia, umieszczajàc
Jezusa w jego centrum, dopóki nie zaczniemy ˚yç wed∏ug or´dzi Maryi, Ona
nadal b´dzie si´ objawia∏a, aby przypominaç nam, z wielkà pokorà, cierpliwie, ∏agodnie i wytrwale, ˚e to Jezus jest centrum i ˚e poza Nim nie ma ˚adnych innych „centrów”.
Bli˚sze spojrzenie na post pomaga
nam lepiej zrozumieç t´ ide´. Nie wszyscy jeszcze poj´li, ˚e Matka Boga mówi
o poÊcie w odniesieniu do Eucharystii.
Jest ogólnie wiadome, ˚e w Medziugorju
(wed∏ug widzàcych) Maryja nigdy nie
wiàza∏a praktyki poszczenia przez dwa
dni w tygodniu z poj´ciami pokuty lub poÊwi´cenia, ale prosi∏a o zachowanie postu
w Êrody i piàtki z bardzo prostego powodu: Êroda to dzieƒ poprzedzajàcy czwartek, a piàtek to dzieƒ nast´pujàcy po
czwartku. Wyglàda to tak, jakby pragn´∏a
otoczyç czwartek ochronnà zas∏onà ∏aski.
Maryja pragnie bowiem, aby ka˚dy
czwartek by∏ dla nas Êwi´tem, podczas
którego wielbimy Chleb ˙ycia, na pamiàtk´ Ostatniej Wieczerzy, jaka w tym
dniu mia∏a miejsce w Jerozolimie – wieczerz´ przejÊcia uroczyÊcie obchodzonà
przez ˙ydów. Najwa˚niejszym powodem, dla którego Maryja prosi, byÊmy poÊcili w Êrody, jest wi´c przygotowanie si´
do czwartku, a tak˚e zapomnienie o przyjemnoÊciach jedzenia, abyÊmy uwolnieni
od nich mogli bez reszty zag∏´biç si´
w kontemplacj´ chleba by lepiej zrozumieç Chleb ˙ycia.
Dlaczego w∏aÊnie chleb? Mi∏oÊç do
chleba jest powszechna i nie ma nic
wspólnego z dniem postu... NajÊwi´tsza
Maryja Panna szczególnie kocha chleb,
poniewa˚ jest on materià, którà Jezus wybra∏, by przemieniç weƒ swoje Cia∏o. MyÊl´, ˚e tak˚e Maryja, jak ka˚da kobieta,
piek∏a chleb, i wyobra˚am sobie, ˚e musia∏ byç on troch´ wyjàtkowy! W ˚ywocie
Êw. Katarzyny ze Sieny czytamy, ˚e pewnego razu, gdy chcia∏a upiec chleb, brak∏o
jej màki. Pomodli∏a si´ zatem do Matki
Bo˚ej, aby jej pomog∏a, co te˚ Maryja
uczyni∏a, rozmna˚ajàc màk´ i razem z nià
jà zagniatajàc. Ci, którzy potem jedli
chleb, nie mogli powstrzymaç okrzyku:
„Co to za niebiaƒski chleb upiek∏aÊ! CoÊ
wspania∏ego! Skàd wzi´∏aÊ przepis?!”
Maryja wzywa nas do spo˚ywania
chleba we Êrody, aby sk∏oniç nas do
kontemplacji pokarmu zrobionego
z màki. Màka otrzymywana jest z ziaren
zbo˚a: w Ewangelii Jezus cz´sto pos∏u-

guje si´ tà metaforà w odniesieniu do
w∏asnego ˚ycia. Aby powsta∏ chleb, trzeba najpierw, aby ziarnko zbo˚a wpad∏o
w ziemi´ i obumar∏o: obraz ten przywo∏uje M´k´ Jezusa, Jego Êmierç i z∏o˚enie
w grobie. Kiedy ziarno znajdujàce si´
w ziemi obumrze, odradza si´ pomna˚ajàc nowe ziarna, co jest symbolem zmartwychwstania ˚ycia, które si´ pomna˚a,
i symbolem Zmartwychwstania Jezusa
wraz ze wszystkimi p∏ynàcymi z niego
owocami. Na koniec, kiedy k∏os dojrzeje, ˚niwiarz kosi go i zbiera, ziarno zostaje zmielone i oto ma miejsce coÊ, co nale˚y do ˚ycia Jezusa. Tak, poniewa˚ On
zosta∏ zmielony, zdruzgotany dla naszej
mi∏oÊci – jak mówi przepi´kny fragment
proroctwa Izajasza (52), pieÊƒ cierpiàcego s∏ugi – abyÊmy mogli mieç ˚ycie...
Tak wi´c ziarno zbo˚a opowiada histori´
naszego Zbawiciela!
W Êrod´ zatem przystajemy na
chwil´... Nie robimy zakupów, nie wype∏niamy domu smakowitymi zapachami z kuchni i skupiamy si´ na chlebie,
aby wróciç do serca Maryi, a z Nià zag∏´biç si´ w ˚ycie Jej Syna Jezusa i w kontemplacj´ mi∏oÊci, którà On mia∏ dla nas,
stajàc si´ Chlebem. Jak Hebrajczycy,
których Bóg przygotowywa∏ przez d∏ugie lata, zsy∏ajàc im z nieba chleb – mann´ – chleb, który mia∏ szczególny smak,
odpowiadajàcy ka˚demu: chleb dany ju˚
wtedy przez Boga, aby przygotowaç serca ludzi na pó˝niejsze przyj´cie Jezusa,
Chleba ˙ycia.
Wówczas czwartek stanie si´ prawdziwym Êwi´tem! Podczas obchodów
czwartku zostaje nam dany prawdziwy
Chleb ˙ycia; niech w naszym sercu zagoÊci wi´c Êwi´to, zw∏aszcza zaÊ postarajmy si´ pójÊç w ten dzieƒ do koÊcio∏a,
aby zag∏´biç si´ w tajemnic´ Eucharystii. Czwartek to tak˚e dzieƒ, w którym
jesteÊmy wezwani do modlitwy za kap∏anów, za tych, którzy mogà sprawiaç,
˚e Chleb z Nieba zst´puje na ziemi´,
Chleb ˚ywy zst´puje w ich r´ce poprzez
S∏owo Jezusa.
Potem nadchodzi piàtek, kolejny
dzieƒ postu... Który oznacza, i˚ tak bardzo pokochaliÊmy Chleb ˙ycia, ˚e NajÊwi´tsza Maryja Panna chce pozostawiç
nas jeszcze przez jeden dzieƒ ze smakiem
chleba. Prosi, abyÊmy pozostali przy chlebie, by nie wpadaç od razu w b∏´dne ko∏o
zakupów, gotowania, sprzàtania: prosi,
abyÊmy jak najd∏u˚ej zachowali smak tego prostego pokarmu i nie popadali zbyt
szybko w rutyn´, czyli w obsesj´ jedzenia.

˙ydzi nie wierzà w Chleb ˙ycia,
w Eucharysti´. Âwi´tujà Szabat, od
piàtku wieczorem przez ca∏à sobot´, a˚
do zachodu s∏oƒca; zatrzymujà si´ a˚ do
chwili, kiedy rozpoczyna si´ pierwszy
dzieƒ tygodnia. Âwi´tujà Szabat ca∏ym
sercem, a kiedy si´ koƒczy, odmawiajà
modlitwy, jak gdyby chcieli powstrzymaç jego odejÊcie, poniewa˚ wiedzà, ˚e
Mesjasz przyjdzie w dzieƒ Szabatu. Próbujà go zatrzymaç, aby daç sobie jeszcze
jednà ma∏à sposobnoÊç, ˚e On przyb´dzie, zanim rozpocznie si´ pierwszy
dzieƒ tygodnia. Mam wra˚enie, ˚e NajÊwi´tsza Maryja Panna odczuwa tak samo. W piàtek – a jeszcze bardziej
w czwartek, kiedy obchodzimy ustanowienie Eucharystii – zatrzymujemy
smak chleba, przed∏u˚amy go tak d∏ugo,
jak to tylko mo˚liwe, przez mi∏oÊç do
Chleba ˙ycia, przez pragnienie, aby jak
najd∏u˚ej pozostawaç z Eucharystià.
Oto, jakiego postu domaga si´ od nas
Maryja; kiedy przyswoimy sobie t´
mentalnoÊç, b´dziemy prze˚ywali radoÊç spotkania z Jezusem, a zatracimy
poczucie, ˚e post jest pokutà.
Królowa Pokoju towarzyszy nam...
i chce, byÊmy lepiej poznali tajemnic´ Jej
Syna, który jest Chlebem ˙ycia, bardzo
dobrym chlebem, poniewa˚ jest to pokarm ˚ycia. Czym jest chleb? Jest czymÊ,
co wst´puje do naszego cia∏a i dociera do
wszystkich jego komórek, nawet do tych,
z istnienia których nie zdajemy sobie
sprawy. Taki obraz wybra∏ sobie Jezus,
kiedy Sam sta∏ si´ pokarmem. Pragnie On
dotrzeç do wn´trza naszej duszy z takà
mocà, by ˚aden obszar naszej duszy nie
pozosta∏ przed Nim zamkni´ty. Oto dlaczego postanowi∏ staç si´ pokarmem. I tak
do ka˚dej czàstki naszej duszy dociera
Bóg ˚ywy, aby jà oÊwieciç, wskrzesiç,
uleczyç, aby dotknàç jej od wewnàtrz, aby
wyzwoliç jà od z∏a, aby skierowaç jà ku
Królestwu i ku Mi∏oÊci, i aby si´ z nià porozumiewaç.
Jezus przekazuje sam siebie. Szcz´Êliwa dusza, która przyjmie Go z otwartym
sercem, bez zwàtpienia, bez l´ku, a przede
wszystkim w wielkim skupieniu. MyÊl´,
˚e Pan objawi si´ poprzez swoje Cia∏o Eucharystyczne, poniewa˚ Maryja zawsze
przychodzi∏a, aby kszta∏towaç Jezusa, aby
dawaç Go nam i pomagaç nam w Jego
przyj´ciu. Dlatego przychodzi tak˚e dzisiaj, po tylu latach objawieƒ. Mamy Go
teraz i nie zapomnijmy przyst´powaç do
Niego zawsze z wielkà mi∏oÊcià.
s. Emmanuel
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Echo koƒczy 20 lat
Niech anio∏owie
Don Angelo Mutti zmar∏, kiedy 150
numer „Echa” zosta∏ ukoƒczony. T´ okolicznoÊç skojarzono jako odmówienie
ca∏ego Ró˚aƒca Êw. – 150 ZdrowaÊ Maryjo. Maria Balewiczowa zmar∏a, kiedy
chronologicznie 200 (199) numer edycji
polskiej zosta∏ oddany do druku. Mo˚na
powiedzieç, ˚e zakoƒczy∏a 200 – ZdrowaÊ Maryjo, gdy˚ Ojciec Âwi´ty wprowadzi∏ w tym czasie Tajemnice Âwiat∏a.
Maria by∏a osobà, która razem z Êp.
Czesià Mirkiewicz przyjmowa∏y w Polsce don Angelo, rozpoczyna∏y wydawanie polskiej wersji „Echa” i by∏a pierwszà jego t∏umaczkà. Teraz ca∏a Trójka
z pewnoÊcià raduje si´ ju˚ szcz´Êciem
wiecznym i spoglàdajàc wspólnie na nas
z nieba wspomagajà „Echo”.
S∏owa pieÊni na zakoƒczenie Mszy Êw.
pogrzebowej, wyra˚ajà to, co mog∏o si´
staç z duszà Marii w dniu jej pogrzebu:
„Anielski orszak niech Twà dusz´ przyjmie, uniesie z ziemi ku wy˚ynom nieba…;
Niech anio∏owie uniosà Ci´ do raju…”.
Pogrzeb odby∏ si´ 2 sierpnia w Êwi´to
Matki Bo˚ej Anielskiej – Królowej
Anio∏ów. Tym bardziej w tym dniu nie
powinno zabraknàç anio∏ów otaczajàcych swojà Królowà, a ˚e jà otaczajà to
wiemy z przekazu widzàcych. Równie˚
siostra Emmanuel w swojej ksià˚ce
„Tryumf serca” (str. 148-152) daje tego
dowody na podstawie rozmów z widzàcymi. Mario razem z Czesià, don Angelo
i o. Slavko – módl si´ za nami.

Maria Balewiczowa
2 sierpnia 2004 r.
w samo Êwi´to
Matki Bo˚ej Anielskiej pochowaliÊmy
na cmentarzu Rakowickim p. Mari´ Balewiczowà, mojà
ukochanà przyjació∏k´. KtoÊ powiedzia∏: to jest jej dzieƒ.
Przyja˝ƒ nasza trwa∏a çwierç wieku,
ale zaczyna∏a si´ powoli. Najpierw zauwa˚y∏am t´ przystojnà panià, doÊç wysokà
i zawsze dobrze, choç skromnie ubranà, bo
mi∏o by∏o na nià patrzeç, na jej sposób bycia. Nie wiedzia∏am kim jest. Nasta∏a jesieƒ,
chodzi∏yÊmy obie do ∑agiewnik nadal o sobie nic nie wiedzàc. Po Mszy Êw. i koronce
zostawa∏a d∏ugo przy grobie siostry Faustyny – wtedy jeszcze S∏ugi Bo˚ej. A˚ tu któ-

regoÊ dnia Staszek Balewicz zaprosi∏ nas na
party do siebie i tam Maria przywita∏a nas
jako jego ˚ona. „My si´ ju˚ troch´ znamy”
– mówi∏ jej figlarny uÊmiech. Zaprosi∏a
mnie na po˚egnanie na kaw´ we dwie i odtàd ju˚ nie by∏o mi´dzy nami tajemnic. Maria by∏a szczera „a˚ do bólu”, mówi∏a zawsze to, co myÊla∏a. Wiadomo by∏o, ˚e ktoÊ
taki otwarty nie musi czyniç zastrze˚eƒ typu: „to tylko dla ciebie”. Nasze codzienne
˚ycie ró˚ni∏o si´ znacznie. Ona mia∏a rój
przyjació∏, ja wi´cej dzieci i ich przyjació∏.
M´˚owie nasi lubili si´, ka˚dy z nich robi∏
co innego, ale to nie by∏o wa˚ne. Wa˚ne
by∏o to, ˚e w tym prze∏omie lat siedemdziesiàtych na osiemdziesiàte byliÊmy jednego
ducha. Co b´dzie dalej z Polskà, z KoÊcio∏em, ze Êwiatem? – oto by∏y pytania. U innej przyjació∏ki Teresy Stankiewicz spotka∏yÊmy si´ w kilka osób i na te pytania
jedna z obecnych – pani prof. Maria Dormus – odpowiedzia∏a: „Nie b´dzie tak ˝le,
Bóg daje znaki. W∏aÊnie przywioz∏am
z Niemiec ksià˚eczk´ o objawieniach Matki Bo˚ej w BoÊni. Ju˚ przesz∏o rok tam si´
objawia dzieciom codziennie i g∏osi przes∏anie dla Êwiata”. Poprosi∏am, aby po˚yczy∏a mi t´ ksià˚eczk´ na par´ dni. Umówi∏yÊmy si´ na 5 pa˝dziernika w ∑agiewnikach i otrzyma∏am ksià˚k´ Mariana Ljubicicia; „Objawienie Matki Bo˚ej w Medziugorju” wydanej po niemiecku w 1982 r.
Przeczyta∏am jà jednym tchem tej samej
nocy i rano zastanawia∏am si´ do kogo si´
zwróciç o przet∏umaczenie chocia˚by kilku
stron z or´dziami. „Maria, tylko Maria Balewiczowa to zrobi!”. Tego˚ dnia by∏am
u niej. Obejrza∏a ksià˚k´ i obieca∏a daç mi
odpowied˝ nazajutrz. Odpowied˝ ta dos∏ownie brzmia∏a tak: „Nie ˚adne 12 stron,
ale ca∏à ksià˚k´ przet∏umacz´ ci w ciàgu
miesiàca. Ty lepiej pomyÊl jak to rozpowszechniç”. Maria s∏owa dotrzyma∏a co do
dnia. W rozpowszechnianiu pomóg∏ Staszek Balewicz, mà˚ Marii, który zna∏
wszystkich i móg∏ wiele. Szczegó∏ów nie
znam, bo by∏ to stan wojenny i czym mniej
si´ wiedzia∏o, tym by∏o lepiej. Kilka egzemplarzy oprawionych w szare p∏ótno
sporzàdzi∏ dla nas. Maria wpisa∏a si´ na
moim: „Ukochanej Przyjació∏ce… z g∏´bokà wdzi´cznoÊcià! Maria”.
Kilka miesi´cy by∏o cicho, ale wieÊç
o Medziugorju rozchodzi∏a si´ coraz
szerzej. W styczniu 1983r. krakowski
KIK zaprosi∏ paƒstwa Balewiczów i mnie
na opowiadanie o tym wydarzeniu.
W mi´dzyczasie Maria sama zdoby∏a wydanà po francusku ksià˚k´ o. Swetozara
Kraljewicia o objawieniach w Medziu-

gorju i przet∏umaczy∏a jà. Potem jeszcze
kilka razy opowiadaliÊmy wspólnie
o Królowej Pokoju, ale zapotrzebowanie
na te wiadomoÊci by∏o tak wielkie, ˚e ka˚dy z nas musia∏ je˝dziç do ró˚nych miast,
parafii, grup modlitewnych pojedynczo.
Dzi´ki Staszkowi Balewiczowi uda∏o si´
nam razem, we trojk´, wyjechaç na pierwsze mo˚liwe wczasy w Czarnogórze,
a stamtàd uciec na 3 dni do Mostaru i do
oddalonego od niego o 40 km Medziugorja. DotarliÊmy tam na 5 minut przed rozpocz´ciem uroczystej Mszy Êw., 4 pa˝dziernika 1984r. w Êwi´to Êw. Franciszka
z Asy˚u. Nast´pnego dnia (dziÊ czczonego jako dzieƒ Êw. Faustyny) zupe∏nie sami, byliÊmy o 15.00 na górze Kri˚ewac,
a wieczorem o. Slavko Barbariç wpuÊci∏
nas na objawienie do pokoju przy prezbiterium. Prze˚yliÊmy niebywa∏à rzecz. Odtàd przyja˝ƒ nasza by∏a przypiecz´towana
na wiecznoÊç: przetrwa∏a próby, ci´˚kie
choroby w rodzinach i nasze osobiste.
Na zakoƒczenie pragn´ opisaç nasze
ostatnie spotkanie na Mszy Êw. u oo. Dominikanów o godz. 12.00 w sobot´ 28 lutego. Nie umawia∏yÊmy si´, ale jak trafi∏yÊmy na siebie, to siada∏yÊmy obok. Widzia∏am troch´ jej profil, rozjaÊniony
wprost niebywa∏à radoÊcià w czasie odmawiania „Credo” a serce moje opanowa∏a
wielka mi∏oÊç do niej, do mojej najwierniejszej wspó∏uczestniczki Tajemnic. Po
Mszy Êw. poda∏a mi uroczyÊcie r´k´ i powiedzia∏a: „DziÊ nie wracam z Tobà, id´
szukaç okazji do spowiedzi” i znik∏a w kaplicy MB Ró˚aƒcowej. Wieczorem dowiedzia∏am si´, ˚e Maria znajduje si´
w szpitalu z udarem mózgu. Po pobycie
w szpitalu zosta∏a przeniesiona do krakowskiego hospicjum. Zmar∏a po pi´ciu
miesiàcach, nie odzyskawszy ju˚ do
Êmierci przytomnoÊci.
Zofia Skwarnicka

Pobratymstwo
Ziarna ∏aski
Umi∏owani moi!
Razem z wami pragn´ wyraziç
wdzi´cznoÊç Królowej Pokoju za ∏aski,
które spadajà na nas obficie z mocà pot´˚nego wodospadu. Maryjo, dzi´kujemy Ci
za otwarcie serc naszych, które rozpoznajà, ˚e or´dzia nie sà ani informacjami ani
te˚ ostrze˚eniami. One sà ziarnem ∏aski,
która nas przemienia. Maryjo, dzi´kuj´
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Ci, za uzdolnienie naszych serc do rozpoznania, ˚e nie ma wa˚nych i niewa˚nych
or´dzi, ˚e nie dzielimy or´dzi na te, które
nam si´ podobajà i takie, które nas nie dotyczà. Maryjo, dzi´kujemy Ci, ˚e sercem
rozpoznajemy, i˚ or´dzia nie powtarzajà
si´, lecz sà lekarstwem, a od jego przyj´cia zale˚y nasze ca∏kowite uzdrowienie.
Wzywajàc do otwarcia si´ na or´dzia, Maryja wskazuje zarówno nam jak
i ka˚demu z osobna drog´ ∏aski, która
prowadzi do bliskoÊci z Jezusem. Zarówno Jej intencjà jak i intencjà Jezusa jest,
aby wszyscy ludzie zostali zbawieni.
Ona pragnie, abyÊmy wszyscy,
a w szczególnoÊci m∏odzie˚, poznali Jezusa. Niestety, coraz mniej m∏odzie˚y
mo˚e wynieÊç z w∏asnych domów dobre
przyk∏ady chrzeÊcijaƒskich zachowaƒ
i chrzeÊcijaƒskiego sposobu ˚ycia. Post
i modlitwa stanowià nasz duchowy dokument to˚samoÊci, z którym si´ identyfikujemy. Post i modlitwa oczyszcza nasze serce, otwiera je i sprawia, ˚e dusza
staje si´ zdolna do mi∏owania.
AbyÊmy mogli pokochaç Jezusa, musimy Go poznaç, bo kiedy poznamy Jezusa, ju˚ nigdy nie b´dziemy chcieli si´ od
Niego oddzieliç. On jest najpi´kniejszym
synem rodzaju ludzkiego – mówi prorok!
On jest ˚ywym obrazem Boga. „On jest
naszym Bogiem i nasze wszystko” – powtarza∏ Êw. Franciszek. Poprzez modlitw´
i post w naszym sercu rodzi si´ mi∏oÊç do
Jezusa. Z mi∏oÊci zaÊ rodzi si´ pokój, p∏ynàcy z pewnoÊci, ˚e On jest w nas i z nami. Teraz coraz lepiej rozumiemy, czym
jest mi∏oÊç! (por. 1Kor 13). Czy˚ istnieje
coÊ bardziej wznios∏ego ni˚ mi∏oÊç!?
Ilu˚ to ludzi, podobnie jak faryzeusze, na
pierwszym miejscu stawiajà prawa i nakazy za nic majàc mi∏oÊç. Ci sà fa∏szywymi
prorokami, do których Jezus powiedzia∏:
„Biada wam, uczeni w PiÊmie i faryzeusze
ob∏udnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed lud˝mi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejÊç tym, którzy
do niego idà” – (Mt 23,13). JeÊli chcemy
osiàgnàç pokój musimy wybraç drog´ mi∏oÊci. Ta droga jest wàska i stroma, a tak˚e trzeba na niej sprostaç wysokim wymaganiom. To jest droga postu i modlitwy,
o czym mowa w ostatnim or´dziu. Zach´cam was moi drodzy, do pójÊcia tà drogà.
Zach´cam was do modlitwy w intencjach
naszej umi∏owanej Matki, która pragnie
ofiarowaç was w darze Bogu.
Drodzy moi przyjaciele, w ubieg∏ym
miesiàcu odby∏y si´ rekolekcje dla kap∏anów. Có˚ to by∏o za wspania∏e i niezwyk∏e

doÊwiadczenie duchowe. Przez kilka dni
350 kap∏anów z wielu krajów Êwiata na
kolanach modli∏o si´ pod krzy˚em i z ró˚aƒcem w r´ku adorowa∏o NajÊwi´tszy
Sakrament. Ci kap∏ani, sprawujàcy pos∏ug´ przy O∏tarzu, pobierali nauki w szkole
Maryi. Na poczàtku sierpnia Maryja, Królowa Pokoju, skupi∏a wokó∏ siebie m∏odzie˚, reprezentujàcà niemal wszystkie narody. Przybyli do Niej, poniewa˚ Ona ich
do siebie wezwa∏a. Naszym zaÊ zadaniem
pozostaje wskazywanie im na Jezusa i doprowadzenie ich do Jezusa. Módlmy si´,
wi´c w tym miesiàcu w nast´pujàcych intencjach: – za kap∏anów, aby otworzyli si´
na or´dzia Maryi i bez l´ku wprowadzali
treÊç or´dzi w swoje katechezy i kazania;
– za m∏odzie˚, aby na podobieƒstwo
uczniów na Górze Tabor, doznali w Medziugorju ∏aski nawrócenia i pokochali Jezusa ca∏ym sercem; – za osoby rozpoznajàce w sobie g∏os powo∏ania do stanu duchownego lub zakonnego, aby bez l´ku
odpowiedzia∏y na to powo∏anie i odda∏y
si´ ca∏kowicie Jezusowi. Modl´ si´ za was
i codziennie oddaj´ was w modlitwie
i ofiarach Królowej Pokoju. Pozdrawiam
was z ca∏ego serca.
Wasz o. Jozo Zovko

Ojcze –
aby stanowili jedno
Duchu Âwi´ty, prosz´, ˚ebyÊ Ty pomóg∏
ka˚demu odczytaç to s∏owo jako skierowane osobiÊcie do siebie, a nie do sàsiada. Amen.

7 Grzechów
przeciw jednoÊci (cd)
Drugi grzech przeciw jednoÊci to
duch rywalizacji. Cz´sto w ˚ycie wspólnotowe wkrada si´ duch rywalizacji. Nie
jest to tylko nasz problem, on istnia∏
wÊród uczniów Chrystusa od samego poczàtku. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy
by∏ w domu, zapyta∏ ich: «O czym to rozprawialiÊcie w drodze?» Lecz oni milczeli. W drodze, bowiem, posprzeczali si´
o to, kto z nich jest najwi´kszy (Mk 9, 3334). Duch rywalizacji wkrada si´ do naszych serc, do naszych grup, Êrodowisk;
mo˚e pojawiaç si´ pomi´dzy diecezjami,
regionami, wspólnotami, mi´dzy animatorami starymi i nowymi, pomi´dzy ksi´dzem a liderem. Nie uznaje si´ wzajemnie autorytetu, zakresu odpowiedzialno-

Êci. Czy cz´sto nie jest tak, ˚e nie jestem
pogodzony z w∏asnym miejscem w KoÊciele, w grupie modlitewnej, ze swoim
miejscem w Êrodowisku, w którym Pan
Bóg mnie postawi∏ i ciàgle t´skni´ za
czymÊ innym? Âwiecki chcia∏by si´
„sklerykalizowaç”, a ksiàdz chcia∏by
„zeÊwiecczeç”. No i zaczyna si´ przepychanka: czyje b´dzie na wierzchu, kto ma
racj´, kto ma wp∏ywy, kto kogo? Nie ma
ju˚ poszukiwania tego, co jest wi´kszym
dobrem i chwa∏à Bo˚à, ale tego, jak postawiç na swoim. Jak udowodniç, ˚e ja
mam racj´? Niewa˚na jest racja Jezusa.
Wa˚na jest moja racja. A co mówi S∏owo
Bo˚e: „Kto mi´dzy wami chcia∏by staç
si´ wielki, niech b´dzie niewolnikiem waszym” ((por. Mt 20, 26-27). Pan Jezus
wcale nam nie zabrania wielkoÊci
i pierwszeƒstwa, tylko odwraca perspektyw´ i mówi: na wzór Syna Cz∏owieczego, który nie przyszed∏, aby Mu s∏u˚ono,
lecz aby s∏u˚yç i daç swoje ˚ycie na okup
za wielu (Mt 20, 27).
Jakie jest lekarstwo na pokus´ rywalizacji? Lekarstwem jest prawdziwa pokora i duch s∏u˚by: JeÊli, wi´c jest jakieÊ
napomnienie w Chrystusie, jeÊli jakaÊ
moc przekonujàca, jeÊli jakiÊ udzia∏
w Duchu, jeÊli jakieÊ serdeczne wspó∏czucie – zobaczcie, jak Paw∏owi na tym
zale˚y – dope∏nijcie mojej radoÊci przez
to, ˚e b´dziecie mieli te same dà˚enia, t´
samà mi∏oÊç i wspólnego ducha, pragnàc
tylko jednego, a niczego nie pragnàc dla
niew∏aÊciwego wspó∏zawodnictwa ani
dla pró˚nej chwa∏y, lecz w pokorze oceniajàc jedni drugich za wy˚ej stojàcych
od siebie. Niech ka˚dy ma na oku nie tylko swoje w∏asne sprawy, ale te˚ i drugich! (Flp 2, 1-4).
Ks. Miros∏aw Cholewa

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Nowe ˙ycie
Na tegoroczny Festiwal M∏odych zjecha∏o si´ oko∏o 25000 m∏odzie˚y, wielu
mo˚e zadaç sobie pytanie, po co jechaç tyle kilometrów i ca∏y dzieƒ wys∏uchiwaç
konferencji przy ogromnym upale? Trudno jest odpowiedzieç, bo ka˚dy przyje˚d˚a z innego powodu. Jedni chcà odnale˝ç
sens swojego ˚ycia, drudzy rozeznaç swo-
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je powo∏anie, a jeszcze inni nie wiedzà nawet gdzie ich rodzice wys∏ali. Mnie tak
dwa lata temu wys∏a∏a moja mama.
W drodze do Medziugorja myÊla∏em, ˚e
oszalej´ od s∏uchania ciàg∏ych modlitw.
Jednak gdy dotarliÊmy i zobaczy∏em jak
setki m∏odych ludzi bawi si´, Êpiewa, modli si´ i sà bardzo radoÊni b´dàc ca∏kowicie wolni od tzw. „u˚ywek” to za∏ama∏ si´
ca∏y system wartoÊci jaki posiada∏em.
To wtedy – 2 lata temu – na nowo zaczà∏em ˚yç. Zrozumia∏em, ˚e ten „nowy
styl”, który jest propagowany wspó∏czesnej m∏odzie˚y jest do niczego, bo to Bóg
powinien byç dla nas jedynym stylem ˚ycia. I tak w∏aÊnie podzia∏a∏o na mnie Medziugorje. Ca∏y sens Medziugorja jest bardzo prosty: Gospa przychodzi i robi
wszystko ˚eby zwróciç nasz wzrok na Jezusa, czyni to poprzez modlitw´ i spowied˝. M∏odzie˚ cz´sto nie wie, ˚e najlepszym egzorcyzmem jest spowied˝. Maryja powiedzia∏a: „nie zatrzymujcie si´ nad
grzechem”. JeÊli zgrzeszy∏em to id´ do
spowiedzi i wrzucam swoje s∏aboÊci do
ogniska Mi∏osierdzia, nie trwam w tym.
Po mnie bardzo ∏atwo poznaç czy jestem
w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej, bo wtedy chodz´ zadowolony ciàgle coÊ radosnego
mówi´. A jak mam na sumieniu jakiÊ
grzech to chodz´ pod∏amany i „zdo∏owany”, dlatego jak mówi Tom Monaghan:
„Nie mog´ zrozumieç, dlaczego niektórzy
chrzeÊcijanie po pope∏nieniu grzechu
ci´˚kiego nie idà natychmiast do spowiedzi”. W Medziugorju m∏odzie˚, ale równie˚ i doroÊli, pod wp∏ywem ∏aski, przyst´pujà do spowiedzi po wielu latach przerwy. Trzeba dopiero tu przyjechaç, aby to
zrozumieç i to jest ca∏y „Fenomen Medziugorja”. Sensem objawieƒ (nie tylko
w Medziugorju) jest nawrócenie.
Tu na ulicy nikogo nie dziwi, ˚e idàc
odmawiasz ró˚aniec. Tu sàsiedzi zamiast
przy piwie i grillu spotykajà si´, aby
wspólnie odmówiç Ró˚aniec. O. Slavko
wiele razy mówi∏: „jeÊli czujesz, ˚e twoja
modlitwa staje si´ nudna i chcesz jà zakoƒczyç, to znak dla ciebie, ˚e powinieneÊ
si´ dalej modliç, bo nigdy nie b´dziemy si´
lepiej modliç, jeÊli nie b´dziemy si´ modliç wi´cej”.
Temat tegorocznego festiwalu: „ChcielibyÊmy zobaczyç Jezusa” zosta∏ zaczerpni´ty z przes∏ania Jan Paw∏a II na Dni
M∏odzie˚y w 2005 roku. Spotkaƒ by∏o
niewiele w porównaniu z rokiem poprzednim, ale myÊl´, ˚e ka˚dy zobaczy∏
si´ z Jezusem, zw∏aszcza na wieczornych
adoracjach. To, co si´ dzieje przez t´ go-

dzin´ wie tylko Bóg. Najwi´ksze nawrócenia, uzdrowienia odbywajà si´ w∏aÊnie
podczas adoracji. Wszyscy przychodzà
i kl´czàc w ciszy, wpatrujà si´ w Jezusa.
Jeden z moich kolegów nie chcia∏ iÊç
na adoracj´; my pomimo to poszliÊmy,
a on zosta∏ sam w domu. Jednak Jezus
o nim nie zapomnia∏! Ten ch∏opak nagle
odczu∏, ˚e musi po „coÊ” iÊç do koÊcio∏a.
Gdy przyszed∏ usiad∏ sobie na kamieniach, a przed oczami pojawi∏o si´ mu
ca∏e jego grzeszne ˚ycie. Podczas tego
spotkania pozwoli∏ Jezusowi zamieszkaç
w swoim sercu. I teraz ju˚ nie ˚yje tak
jak dawniej – ja równie˚. Odkàd trafi∏em
do Medziugorja i powiedzia∏em Jezusowi TAK moje ˚ycie obróci∏o si´ o 180
stopni: zmiana szko∏y, zmiana trybu ˚ycia, zmiana ˚yciowych wartoÊci. Gdy teraz ktoÊ mnie pyta co b´d´ dalej robi∏
w ˚yciu to odpowiadam: „nie wiem, ale
na pewno b´d´ ˚y∏ z Bogiem”. Bo ˚ycie
bez Boga niema sensu. Staram si´ ca∏y
czas pog∏´biaç swojà wiar´ chrzeÊcijaƒskà, aby by∏a coraz mocniejsza. Nie mog´ si´ zatrzymywaç, bo gdy cz∏owiek
stoi, to tak jakby si´ cofa∏, a nie szed∏ do
przodu. Szkoda abym zmarnowa∏ dary,
którymi mnie Bóg Ojciec obdarowa∏.
Bóg daje nam mnóstwo znaków, ale nie
ka˚dy umie je odczytaç. Jego obecnoÊç
mog´ odczuç wsz´dzie i zawsze. Odda∏em Mu ca∏e swoje ˚ycie i teraz On razem z Maryjà mnie prowadzà. Sà wzloty
i upadki, ale Oni zawsze sà ze mnà i pomagajà si´ podnieÊç, a poprzez spowied˝
zaczàç od nowa.
∑ukasz Gawlas

W granicach
bez ograniczeƒ
Cz∏owiek puszy si´, che∏pi, zadziera
nosa, byle tylko poszerzyç w∏asne granice. Inni sà mu przeszkodà, gdy tylko
zanadto si´ zbli˚à: wchodzà mu wtedy
w drog´. Ka˚dy broni w∏asnych granic,
ukrywa je jak niedoskona∏oÊç, jak wad´.
Na zewnàtrz zachowuje si´ tak, jakby
ich nie mia∏, jednak wewn´trznie jest
ograniczony, a os∏aniajàc si´, wysuwa
˚àd∏o dra˚liwoÊci. Kolce to bowiem nic
innego, jak ró˚ne sposoby obrony, które
usprawiedliwiamy logikà, prawem, odpowiedzialnoÊcià.
Dotyczy to tak˚e ˚ycia duchowego.
Na tym obszarze fa∏szywa pobo˚noÊç
i fa∏szywa duchowoÊç os∏aniajà chorobliwy stan duszy. Ró˚ne rodzaje pobo˚noÊci stajà si´ w ten sposób „Êwi´tymi”

sposobami obrony. Dlatego jest tak wa˚ne, aby przyjrzeç si´ postawie naszej duszy i uwolniç jà od chorych zachowaƒ,
od pokrywy ograniczeƒ i sk∏onnoÊci do
toczenia wojen.
Ludzkie granice sà rzeczà normalnà.
Sà to zarysy, które czynià z cz∏owieka
prawdziwà istot´. Stanowià pow∏ok´ jego
istnienia, definiujà jego obraz wobec
Êwiata zewn´trznego. Granice to sk∏adniki naszej osobowoÊci, bez nich wbijamy
si´ w pych´, a nasza osobowoÊç ulega
rozpadowi. JeÊli je lekcewa˚ymy, wówczas zaczynamy ˚yç z g∏owà w chmurach,
bez ÊwiadomoÊci, a nasze duchowe poglàdy rozdymajà si´ niepohamowanie.
Granice sà wi´c darem od Boga. Dzi´ki nim jesteÊmy niepowtarzalnymi jednostkami: za poÊrednictwem granic nawiàzujemy kontakty, wyra˚amy naszà potrzeb´ drugich i kochamy si´; to one
otwierajà nas na Wszechmocnego i poprzez nie uczestniczymy w ˚yciu Tego,
który jest Nieskoƒczony. Kiedy Bóg rozwija w cz∏owieku ˚ycie, zakreÊla mu pewne granice. Jest rzeczà naturalnà myÊleç,
˚e Bóg formuje nasze ˚ycie i wpisuje je
w granice, aby stworzyç coÊ lepszego (por.
J 15). W Swej dobroci wie On, jak utrzymaç dusz´ w wyznaczonych jej granicach,
aby nie zbudzi∏a si´ przed czasem. Bóg
wyczekuje bowiem chwili odpowiedniej
dla wzrostu duszy i jej powo∏ania.
Z ˚ywotów wielkich Êwi´tych dowiadujemy si´, ˚e Bóg pozwoli∏, aby ogarn´∏a ich ciemna noc, aby znale˝li si´
w sytuacji bez wyjÊcia... Sam Jezus przeszed∏ pewnà drog´, aby wydaç si´ dla nas
na Êmierç, uni˚y∏ si´, „ograniczy∏ si´” a˚
do Êmierci (por. Fil 2), aby objawi∏o si´
w Nim ˚ycie takie, jakim jest ono w Bogu. Jezus z∏o˚y∏ Ojcu ofiar´ pochwalnà.
Ten, kto zyskuje ÊwiadomoÊç Bo˚ej
wszechmocy i dobroci, powierza Mu si´
w swych granicach, z granicami i poprzez
nie. W ten sposób cz∏owiek zaznaje pokory, wdzi´cznoÊci, radoÊci. Nie buduje doko∏a siebie muru obronnego, poniewa˚ to
w nim samym jest Obroƒca, który doskonale wie o jego wyjàtkowoÊci, o jego
wzroÊcie i powierzonej mu misji. Duch
Âwi´ty oddzia∏ywuje dniem i nocà, jeÊli
dusza oka˚e uleg∏oÊç.
Cz∏owiekowi wystarczy, jeÊli b´dzie
˚y∏ wed∏ug wzoru NajÊwi´tszej Matki
Boga, pokornej s∏u˚ebnicy. Bez reszty
powierza si´ wtedy Bogu; Duch Âwi´ty
rozciàga nad duszà opiek´ i nak∏ania cz∏owieka do spotkania z bli˝nim. Granice stajà si´ wówczas bramà, przez którà wycho-
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dzimy na spotkanie innym. Duch Âwi´ty
wzbudza w cz∏owieku pragnienie po∏àczenia si´ z Bogiem i wejÊcia we wspólnot´
z innymi w Nim. W ten sposób Bóg przemienia cz∏owieka, obdarza go pe∏nià, która nie jest wpisana w jego granice, pozwala mu uczestniczyç w nieskoƒczonym ˚yciu. Co wi´c nale˚y uczyniç?
Konieczne jest ca∏kowite oddanie
w∏asnego ˚ycia pod w∏adz´ Jezusa
Chrystusa, bez ˚adnych warunków,
w pe∏nym zawierzeniu i w mi∏oÊci.
Wówczas z duszy znikajà strach, dra˚liwoÊç i negatywne uczucia. Nikt nie
zdo∏a wyrwaç takiej duszy z r´ki Boga
(J 10, 25-30).
Nale˚y ˚yç dla Jezusa, g∏osiç Go
i Êwiadczyç o Nim nawet w zagro˚eniu
˚ycia, czyli kiedy pojawia si´ niebezpieczeƒstwo utraty wszystkiego. Âw. Piotr
pozostawi∏ pi´kne Êwiadectwo: „Trzeba
bardziej s∏uchaç Boga ni˚ ludzi... Dajemy
temu Êwiadectwo my w∏aÊnie oraz Duch
Âwi´ty, którego Bóg udzieli∏ tym, którzy sà
Mu pos∏uszni” (Dz 5, 29-32). Taka postawa wierzàcego sprawia, ˚e jego wrogowie
muszà zetknàç si´ z Tym, dla którego on
˚yje: z Jezusem Chrystusem. „Je˚eli bowiem od ludzi pochodzi ta myÊl czy sprawa, rozpadnie si´, a jeÊli rzeczywiÊcie od
Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyç i mo˚e si´ czasem okazaç, ˚e walczycie z Bogiem” (Dz 5, 38-39). Ten, kto
jest z Bogiem, jest pod opiekà, ten, kto
jest przeciwko Niemu, ju˚ przegra∏.
Mo˚emy zawsze liczyç na Jezusa,
ale nie jest nam dane Go wykorzystywaç (por. J 6, 1-5). Jezus odczuwa granice i potrzeby ludu, samorzutnie przejmuje inicjatyw´ i karmi ludzi w cudowny sposób. Dzia∏a tak w ka˚dej sytuacji
i potrzebie, ale nigdy nie pozwala si´
wykorzystaç. Âw. Jan pisze: „A kiedy ludzie ci spostrzegli, jaki cud uczyni∏ Jezus, rzekli: <<Ten prawdziwie jest Prorokiem, który mia∏ przyjÊç na Êwiat>>.
Gdy tedy Jezus pozna∏, ˚e mieli przyjÊç
i porwaç Go, aby Go og∏osiç królem,
sam usunà∏ si´ znów na gór´” (J 6, 1415). Przy próbie wykorzystania Jezus
usuwa si´, a cz∏owiek pozostaje zdany
sam na siebie, w pró˚ni. Tak w∏aÊnie
dzieje si´ w ˚yciu duchowym, przy ka˚dej myÊli, uczuciu i dzia∏aniu.
Pozostajàc w naszych granicach, musimy jednak byç czynni w Bogu: jest to
bardzo wa˚na zasada. Byç czynnym
w Bogu to nic innego, jak duch modlitwy.
Poprzez modlitw´ wierzàcy „budzà” Boga, „który Êpi”, aby zaczà∏ dzia∏aç. On zaÊ

dzia∏a i wierzàcy nie sà ju˚ s∏abi, ale pot´˚ni w Bogu. Pi´kny przyk∏ad KoÊcio∏a,
który si´ modli i Bo˚ego dzia∏ania znajdujemy opisany w Dz Ap (12, 1-17).
Kochaç nieskoƒczenie Jezusa, nie
troszczàc si´ o w∏asne ograniczenia, lub
o to, czy ktoÊ nas nie „zwià˚e”, odpowiada idei „doskona∏ej radoÊci”, g∏oszonej
przez Êw. Franciszka. Po Swoim zmartwychwstaniu Jezus przekazuje Êw. Piotrowi, przywódcy aposto∏ów, pewnà norm´: „Zaprawd´, zaprawd´ mówi´ ci: Gdy
by∏eÊ m∏odszy, opasywa∏eÊ si´ sam i chodzi∏eÊ, gdzie chcia∏eÊ. Ale gdy si´ zestarzejesz, wyciàgniesz r´ce swoje, a inny ci´
opasze i poprowadzi, dokàd nie chcesz”
(J 21, 18). Zasada ta dotyczy ka˚dego
wierzàcego. Nie dlatego jednak, by czu∏
si´ zwiàzany, ale raczej wolny. Na skrzyd∏ach mi∏oÊci dusza przekracza wszystkie granice, poniewa˚ osadzona jest
w ˚yciu Boga, które jest nieskoƒczone.
W Nim dusza prze˚ywa swojà wyjàtkowoÊç, pe∏ni´ i nie zaznaje trosk ani ograniczeƒ, nawet jeÊli pozostaje w swoich
granicach. W taki sposób wierzàcy ˚yje
pogodzony sam z sobà, przechodzàc nieustanne przemiany.
o. Tomislav Vlasiç

Rekolekcje
„Ojcze Nasz...”
Ojcowie dla Synów
Odrodzenie m´skich serc
ZagubiliÊmy si´, my m´˚czy˝ni, nie
wype∏niajàc w pe∏ni naszego m´skiego
powo∏ania. Upadek nasz jest wielki, bo
pociàgnà∏ za sobà innych na niepoj´tà
skal´. Wyda∏ pokolenia niespe∏nionych
ojców, poranionych i zagubionych synów, um´czone ˚ony, rozbite i nie realizujàce swojej funkcji rodziny, nieodpowiedzialnych przywódców i urz´dników,
feministki, ruchy „kochajàcych inaczej”
i wielki bunt m∏odzie˚y. Upadek nasz doprowadzi∏ do wielkiej t´sknoty, którà
chyba ka˚dy, m´˚czyzna czy kobieta,
g∏´boko ˚ywi – za prawdziwie oddanym,
wielkodusznym, odwa˚nym, pe∏nym mocy p∏ynàcej z wewn´trznego spe∏nienia
i uporzàdkowania, walecznym, jednoczeÊnie wra˚liwym i czu∏ym, mi∏ujàcym,
ofiarnym, m´skim sercem – sercem,
w którym odbija si´ Serce Jezusowe. Bóg
wyznaczy∏ m´˚czy˝nie jakieÊ szczególne
miejsce w dziejach i jeszcze obdarzy∏ go

niewiastà, aby mu by∏a pomocà, „bo niedobrze jest, je˚eli m´˚czyzna jest sam”
(Rdz 2,18). ZagubiliÊmy nasze królewskie kap∏aƒstwo. Zamar∏a nasza m´ska
aktywnoÊç. Wychowywaniem synów
zajmujà si´ g∏ównie mamy i babcie, które robià co mogà, ale nie sà w stanie
ukszta∏towaç or∏a w m∏odym m´skim sercu, które domaga si´ ojca. Pokolenie za
pokoleniem oddala si´ od swojego powo∏ania do szcz´Êcia.
Temat m´skiego serca i ojcostwa towarzyszy∏ mi od dawna i wyrós∏ z mojego
osobistego doÊwiadczenia w∏asnego synostwa, ojcostwa, ma∏˚eƒstwa, a w koƒcu
wdowieƒstwa. I mój upadek by∏ wielki,
wÊród m´skiej braci. DziÊ ˚ycie nie szcz´dzi mi okazji do spotkaƒ na tej p∏aszczy˝nie, a tak˚e okazji do zajmowania si´ m∏odzieƒcami w ró˚nym stadium opuszczenia. U ich ˝ród∏a le˚y prawie zawsze problem braku lub nieobecnoÊci duchowej
ojca, jako wra˚liwego opiekuna i towarzysza wzrastania swoich dzieci. W tych
rozmowach i spotkaniach uwalniajà si´
naj˚ywsze emocje zarówno u kobiet jak
i u m´˚czyzn. Dotykamy praprzyczyny
smutku i kryzysu naszych spo∏eczeƒstw,
rodzin i osobistych rozdarç. M´˚czyzna
zapomnia∏, ˚e jest powo∏any do królewskiej godnoÊci, w szczególnym wybraniu
do powszechnego kap∏aƒstwa, do zarzàdzania tym dobrem materialnym i stworzeniem, które Stwórca powierzy∏ mu
u zarania czasów. Co zrobiliÊmy z naszym
powo∏aniem? Dlaczego jesteÊmy smutni,
zal´knieni, przyjmujemy fa∏szywe pozy
maskujàce nasze s∏aboÊci, albo udajemy
m∏okosów i kryjemy si´ za plecami zdezorientowanych niewiast?
Czujàc swoistà, m´skà solidarnoÊç
w tym nieszcz´Êciu, które sta∏o si´ naszym udzia∏em, zacz´liÊmy przed dwoma
laty spotykaç si´ w moim mieszkaniu
z grupà kolegów, z których wszyscy sà ojcami prze˚ywajàcymi krzy˚ ojcostwa.
OdmawialiÊmy nieszpory z brewiarza,
rozwa˚aliÊmy Pismo Âwi´te, cz´sto tak˚e
modliliÊmy si´ wspólnie na ró˚aƒcu. Na
koniec by∏a m´ska agapa, na której pocieszaliÊmy si´ i dzieliliÊmy doÊwiadczeniami. Grupa ros∏a, dojrzewaliÊmy jeszcze
nie wiedzàc do czego.
W ubieg∏ym roku pojecha∏em po raz
kolejny do Medziugorja, a po raz pierwszy na rekolekcje. To by∏ przejrzysty akt
Bo˚ej ∏aski. U ojca Jozo w Instytucie
Âwi´tej Rodziny prze˚y∏em ból mojego
dotychczasowego ˚ycia i zarazem ukojenie. Ja i wszyscy uczestniczàcy zostawi-
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liÊmy na o∏tarzu wszystkie nasze zranienia, l´ki i relacje. Ojciec Jozo rozes∏a∏
nas na zakoƒczenie, b∏ogos∏awiàc na trudy uczestnictwa w odrodzeniu KoÊcio∏a
w Polsce. Nikt nie mia∏ poj´cia jak to si´
robi. MyÊl o odrodzeniu duchowym Polski i KoÊcio∏a nie dawa∏a mi spokoju.
W mojej parafii w∏àczy∏em si´ do wspólnoty intronizacji NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa, czujàc, ˚e w tym dziele kryje si´ równie˚ tajemnica zmartwychwstania m´skich serc. JednoczeÊnie obserwowa∏em pog∏´biajàcà si´ pasywnoÊç
m´˚czyzn. W zesz∏ym roku rozpocz´liÊmy codziennà modlitw´ ró˚aƒcowà za
Ojczyzn´, i zorganizowaliÊmy parafialne
pielgrzymki do Obór w intencji naszego
odrodzenia w Sercu Jezusowym.
Zaczà∏em coraz g∏´biej doznawaç
i prze˚ywaç Serce Jezusowe w codziennoÊci. Coraz cz´Êciej mia∏em mo˚noÊç
stykaç si´ ze zranionym sercem m∏odzieƒczym, nie wy∏àczajàc mojego rodzonego
syna. Zacz´∏a we mnie wzrastaç przedziwna, oddana mi∏oÊç do tych Synów.
Mój syn sta∏ si´ dla mnie w jakimÊ sensie
nauczycielem, w nim te˚ kocha∏em coraz
bardziej ka˚dego ch∏opaka szukajàcego
ojca. Bóg nie szcz´dzi∏ mi najdramatyczniejszych doÊwiadczeƒ w tej dziedzinie.
Zaczà∏em czytaç Pismo Âwi´te szukajàc
w nim owego szczególnego i zaprzepaszczonego od pierwszych rodziców m´skiego powo∏ania oraz tajemniczej i wielkiej
relacji Ojciec-Syn. Bóg nie szcz´dzi∏ mi
swojej ∏aski i w tych poszukiwaniach.
W tym roku w sposób nieoczekiwany dla mnie znalaz∏em si´ znów w Medziugorju na rekolekcjach u ojca Tomislava Vlasicia. By∏ to czas g∏´bokiej ciszy i najczulszego dotkni´cia Matki Bo˚ej. Ju˚ wiedzia∏em, ˚e Ona chce si´ nami pos∏u˚yç w dalszych Swoich planach.
Jeszcze raz uÊwiadomi∏em sobie, ˚e Bóg
naprawd´ pos∏uguje si´ najmniej godnymi, ale za to boleÊnie doÊwiadczonymi
lud˝mi, aby przez nasze rany i upadki
podnosiç innych. Dostajemy wi´c do ràk
wielkie skarby. Otrzymujemy te˚ niezb´dne si∏y i Êrodki, aby nasze powo∏anie
wype∏niç. „Wy zajmijcie si´ moimi intencjami, a ja zajm´ si´ wami i waszymi
sprawami” – powiedzia∏a na samym poczàtku Królowa Pokoju i s∏owa dotrzymuje. Gorzej bywa z nami.
Na zakoƒczenie rekolekcji ofiarowaliÊmy si´ Trójcy Âwi´tej przez r´ce Matki
Bo˚ej za Polsk´. Przedtem jednak, czujàc
duchowe przynaglenie, poprosi∏em o rozmow´ jednego z ksi´˚y, którzy byli wraz

z nami na tych rekolekcjach. Opowiedzia∏em o przemyÊleniach dotyczàcych m´skiego powo∏ania i tajemnicy Ojcostwa
i Synostwa. Ku mojej wielkiej radoÊci
rozpozna∏ w tym Bo˚à inspiracj´ i pob∏ogos∏awi∏ nasze dzia∏ania na rzecz odrodzenia m´skich serc oraz ojcostwa i synostwa, w ich Bo˚ej g∏´bi. Mam wra˚enie,
˚e duchowa odnowa Polski mo˚e zale˚eç
w du˚ej mierze od odrodzenia si´ m´skiego powo∏ania i ojcostwa. Pisz´ te s∏owa
z zach´tà, aby m´˚czy˝ni, przede wszystkim ojcowie, podj´li modlitw´ w tej intencji w parafiach, a wraz z modlitwà
wszelkie ofiary codziennego, ojcowskiego trudu i wyrzeczeƒ, aby w jednoÊci
zbiorowego ojcostwa otoczyç opiekà duchowà wszystkich – znanych i nieznanych synów. Wraz z takà modlitwà trzeba
koniecznie otworzyç nasze ojcowskie serca na wszelkie sytuacje, w których napotykamy krzywd´ i opuszczenie tych m∏odych, poranionych serc. Trzeba zobaczyç
w ka˚dym z nich or∏a, nawet je˚eli jest zabrudzony, a wtedy jest nadzieja ˚e orze∏
kiedyÊ poleci. Normalnie jest to zadanie
rodzonego ojca, ale w czasie kryzysu nie
zawsze mo˚na na to liczyç. Kiedy spotykam takich „or∏ów” dostrzegam, ˚e te
cierpiàce m∏ode serca noszà w sobie brak
poznania Bo˚ej mi∏oÊci i zadanie do wype∏nienia w spo∏eczeƒstwie lub w KoÊciele. Jest to zadanie trudne ale radosne, gdy
w naszym przebudzonym sercu poczujemy odpowiedzialnoÊç za ka˚dego z nich.
W naszej parafii – MB Królowej Polskich M´czenników – odbywajà si´ od
lipca 2004, spotkania modlitewne w powy˚szej intencji w niedziele po wieczornej Mszy Êw. Nasza grupa ojcowska
przenios∏a si´ na teren parafialnego koÊcio∏a, mamy opiek´ duszpasterza na ka˚dym spotkaniu. Patronujà nam ks. kard.
S. Wyszyƒski, Êw. Józef i Êw. Benedykt,
w którego wspomnienie liturgiczne
odby∏o si´ nasze pierwsze spotkanie.
Uczestniczàcy zobowiàzali si´ do ˚ycia w pe∏ni chrzeÊcijaƒskiego i sakramentalnego, do cz´stego udzia∏u we Mszach
Êw., i cz´stej Komunii Êw. w intencji odrodzenia m´skich serc, adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w ekspiacji za winy
poranionego ojcostwa. Pragniemy równie˚ wychodziç z pos∏ugà do ob∏o˚nie
chorych w parafii i organizowaç dla m∏odzie˚y m´skiej imprezy turystyczne
i wspólnà modlitw´. Przy ró˚nych okazjach staram si´ mówiç o wielkiej odpowiedzialnoÊci m´˚czyzny za powierzony
nam Êwiat, chocia˚by to by∏ niewielki je-

go fragment. Brak nam ojcostwa, które
wyra˚a si´ i w opiekuƒczoÊci i w karnoÊci.
Nikogo ju˚ chyba nie satysfakcjonujà relacje kole˚eƒskie z ojcami, chcemy stabilnoÊci charakteru i autorytetu opartego nie
na prawdach gazetowych, ale ugruntowanych w Ewangelii. Szukamy ojca, który
by Êwiadczy∏, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià, oddanà i troskliwà, zawsze gotowà do przebaczenia, zapobiegliwà, niestrudzonà w bronieniu i zabezpieczaniu swoich dzieci, pogodnà, ∏agodnà ale i wymagajàcà. Ta mi∏oÊç jest porywajàca swojà fantazjà i pomys∏owoÊcià, odkrywczoÊcià i szaleƒstwem. To wszystko nosimy w naszych
m´skich sercach pod grubà skorupà betonu i nieczu∏oÊci, która nawarstwia∏a si´
przez pokolenia. Niestety, pierwsze rany
serca otrzymaliÊmy w domu, nieraz od
w∏asnego taty. On nie móg∏ cz´sto inaczej, bo nie potrafi∏. Ojciec, który si´
troszczy∏, ale nie przytuli∏ ju˚ porani∏ swoje dziecko. Teraz ono jako doros∏y szuka
tej czu∏oÊci tam gdzie jej nie mo˚e otrzymaç. Mówià mi o tym „synowie” cierpiàcy na zniewolenia homoseksualne. Ojciec, który nie mia∏ czasu wykszta∏ci∏ niechcàcy syna, który zrobi wszystko, ˚eby
w koƒcu zwróci∏ on na niego uwag´. Zrobi nawet to najgorsze. T´sknota za ojcem
jest dotkliwa i roÊnie z wiekiem, cz´sto
gdy ju˚ taty nie ma wÊród ˚ywych.
Wszystko zaczyna si´ w poranionym sercu. Bywa to b∏ogos∏awiona rana, je˚eli
dostanie si´ w troskliwe, mi∏ujàce d∏onie.
I jeszcze jedno. To ojciec mo˚e przekazaç
synowi g∏´bi´ wiary. Mama mo˚e przygotowaç, ale to ojciec mo˚e daç synowi
wiar´, przede wszystkim swojà postawà.
Jak ojciec Karola Wojty∏y, który wg s∏ów
Ojca Âwi´tego, ju˚ nic nie musia∏ mówiç.
To, co widzia∏ m∏ody Karol wystarczy∏o.
Dzi´kujemy Bogu za czas prze˚yty
w Medziugorju, za ∏ask´ modlitwy i ukierunkowania w ˚yciu, a Matce Bo˚ej, za
wybranie, cierpliwoÊç, zaufanie i opiek´.
Dla osób pragnàcych za∏o˚yç w swojej
parafii takà ojcowsko-synowskà wspólnot´, podaj´ swój adres: Janusz Sukiennik,
ul. Majdaƒska 5/66, 04-088 Warszawa.

Zamykaç okna
Przez pierwsze trzydzieÊci trzy lata,
˚y∏em bez ÊwiadomoÊci grzechu. Nie to,
˚e ˚y∏em po bo˚emu, po prostu nie wiedzia∏em o grzechu. Tzn. teoretycznie wiedzia∏em, skoƒczy∏em szko∏y i studia humanistyczne, wi´c wiedzy mia∏em sporo,
ale ta wiedza nie dotyczy∏a mnie bezpo-
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Êrednio. Nie by∏em chrzeÊcijaninem, nie
by∏em wierzàcy i to, co by∏o dla mnie dobre to by∏o dobre, a co z∏e to z∏e i ju˚. Na
pozór ˚y∏em spokojnie i dobrze: pi´kna
˚ona, dwójka zdrowych dzieci, malutka
w∏asna firma reklamowa – bez kokosów,
ale wystarcza∏o, ˚ycie ustabilizowane
i porzàdne. Jednak naprawd´ by∏o to pasmo okropnoÊci, k∏amstw, chamstwa, fa∏szu i zwyczajnej nieuczciwoÊci. Moja ˚ona praktykujàca katoliczka – chocia˚ taka
niedzielna troch´, ale jednak praktykujàca
zadba∏a na szcz´Êcie o wychowywanie
dzieci w wierze.
Kilka lat temu, ˚ona powiedzia∏a, ˚e jej
mama jedzie do Medziugorja, ˚e to d∏uga
i trudna droga, ˚e jedzie z pielgrzymkà,
i ˚e chce jechaç z nià, aby si´ nià opiekowaç. Jak powiedzia∏a tak zrobi∏a, przed
odjazdem prosi∏em, ˚eby przywioz∏a mi
butelk´ jakiegoÊ dobrego wina. Po kilkunastu dniach wróci∏a, oczywiÊcie zapyta∏em o wino i wtedy po∏o˚y∏a mi r´ce na
g∏owie i powiedzia∏a: przede wszystkim
przywioz∏am ci b∏ogos∏awieƒstwo, potem b∏ogos∏awi∏a mi, a na koniec zrobi∏a
krzy˚yk na czole tak, jak ma∏ym dzieciom.
W trzy tygodnie potem wsta∏em rano i powiedzia∏em jej: musz´ si´ ochrzciç, musz´ zmieniç moje ˚ycie, to wszystko nie
ma sensu. Tak te˚ si´ sta∏o.
Pó∏ roku pó˝niej zosta∏em ochrzczony, a poniewa˚ mój ówczesny opiekun
by∏ moderatorem ruchu „Âwiat∏o-˙ycie”
w∏àczyliÊmy si´ w prac´ formacyjnà kr´gu KoÊcio∏a domowego. Dzieci zacz´∏y
uczestniczyç w zaj´ciach formacyjnych
najpierw „Dzieci Bo˚ych” potem „Oazy
Nowego ˙ycia”, wszystko uk∏ada∏o si´
wspaniale. PoznaliÊmy nowych ludzi, nowy sposób ˚ycia znowu by∏em zadowolony. Mia∏em dar modlitwy, ˚arliwoÊç
i wiar´ – coÊ, dla czego warto ˚yç. W jakiÊ czas potem czytajàc „Echo” przeczyta∏em o rekolekcjach prowadzonych przez
ojca Jozo i poczu∏em szarpni´cie w duszy
musz´ tam byç, i mimo ˚e by∏em na liÊcie rezerwowej pojecha∏em.
Od poczàtku czu∏em si´ tam ˝le, nic
mi si´ nie podoba∏o coÊ we mnie kipia∏o
i nie dawa∏o spokoju, poczu∏em nagle jak
moje poprzednie ˚ycie do mnie wraca, jak
fala brudu, podnosi∏o si´ to we mnie jak
piana na garnku. Wraca∏o wszystko nawet
rzeczy i ludzie, o których nie pami´ta∏em.
Przed samym zakoƒczeniem rekolekcji
prze˚y∏em coÊ zdumiewajàcego: po zakoƒczeniu nabo˚eƒstwa nie mog∏em si´
podnieÊç z pod∏ogi, kl´cza∏em i szlocha∏em, pierwszy raz w ˚yciu, nagle zrozu-

mia∏em, ˚e moje ˚ycie nale˚y do Chrystusa, ˚e przybi∏ moje grzechy do krzy˚a, ˚e
jestem wolny. Nie pami´tam ile to trwa∏o,
ale myÊl´, ˚e oko∏o godziny. Potem poczu∏em si´ wreszcie dobrze, by∏o mi lekko
i radoÊnie. W takim stanie ducha zasta∏
mnie wyjazd, staliÊmy w kolejce po autografy ojca Jozo w ksià˚kach i albumach,
które kupiliÊmy, myÊlami by∏em ju˚ w domu. Kiedy przysz∏a moja kolej i poda∏em
swoje nabytki ojciec porosi∏ mnie, i to jest
wa˚ne nie mówi∏ po polsku a mimo to rozumia∏em go doskonale: „zamknij okno,
jest mi zimno”. Odwróci∏em si´ i przez ca∏à d∏ugoÊç auli zobaczy∏em koleg´ stojàcego przy oknie, wi´c niewiele myÊlàc zawo∏a∏em do niego ˚eby zamknà∏ okno.
Sta∏o si´ coÊ strasznego. Ojciec wsta∏
i tej twarzy nie zapomn´ do koƒca ˚ycia –
by∏ bardzo wzburzony. „To tobie kaza∏em, to ty mia∏eÊ to zrobiç, ile by do ciebie
nie mówiç pozostajesz taki sam”. I wtedy
zrozumia∏em. Prawda uderzy∏a obuchem:
tak, jestem zwyczajnym leniem; tak, staram si´ wyr´czaç innymi lud˝mi; tak, nie
jest dla mnie wa˚ne moje pos∏annictwo,
tylko za∏atwienie sprawy; tak, taki jestem.
Z tà prawdà wróci∏em do kraju, z tà prawdà zaczà∏em ˚yç i próbujàc „zamykaç
okna” wreszcie zobaczy∏em innych ludzi.
Bóg w swoim mi∏osierdziu powoli wyzwala∏ mnie z moich na∏ogów: z alkoholu,
papierosów, nadmiernego zainteresowania p∏cià przeciwnà, z traktowania pracy
jak wyÊcigu, z ob˚arstwa. Tak, moje ˚ycie
si´ zmienia. ˙yjemy teraz du˚o skromniej, ale jakoÊ to idzie, za to jesteÊmy
szcz´Êliwsi i bardziej jesteÊmy rodzinà,
prze˚ywamy nasze ˚ycie z Bogiem.
Po co to pisz´? Nie, nie po to, ˚eby si´
przechwalaç. Jednym z efektów mojej
drogi do Gospy by∏o zaanga˚owanie si´
mojej ˚ony i moje w prace nowo powstajàcej Diakonii Mi∏osierdzia Ruchu Âwiat∏o-˙ycie. Obecnie jesteÊmy odpowiedzialnymi tej formacji. Jednà z naszych
pos∏ug jest zbieranie Êrodków na rehabilitacj´ chorego dziecka. Joasia Pawlak urodzi∏a si´ dotkni´ta pora˚eniem mózgowym tzw. MPD. Obecnie istnieje ju˚ mo˚liwoÊç usprawnienia takich dzieci na tyle,
by zacz´∏y byç, choç troch´ samodzielne.
To niestety kosztuje. Rodzice Joasi sà rencistami i nie mogà sfinansowaç takiego
turnusu, którego koszt wynosi 13.000 z∏otych. Ca∏a operacja zosta∏a sprawdzona
i jej wiarygodnoÊç jest potwierdzona przez
Fundacj´ Dzieciom: Zdà˚yç z Pomocà. To
bardzo znana i wiarygodna fundacja.
Utworzy∏a ona nam konto: PKO Bp XV

O/Warszawa 50 1020 1156 0000 7902
0007 7248 z dopiskiem darowizna na leczenie i rehabilitacj´ Joanny Pawlak.
Tak, wi´c stoj´ przed wami pokazujàc
mojà n´dz´ i wielkoÊç Pana Naszego, by
b∏agaç o pomoc dla tego nieszcz´Êliwego
dziecka. Wa˚na b´dzie ka˚da wp∏ata. „...
b∏ogos∏awieni mi∏osierni, albowiem oni
mi∏osierdzia dostàpià...”. Dzi´ki ci ojcze
Jozo za moje trudne rekolekcje; dzi´ki za
moje nowe ˚ycie; dzi´ki wszystkim, którzy pomogà Joasi; dzi´ki redakcji Echa za
goÊcinne ∏amy. Dzi´ki Bogu za wszystko.
Darek Bochniak

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Bioenergoterapia
Problem tzw. „medycyny niekonwencjonalnej” od dawna przesta∏ byç marginalny. Gdy pojawiajà si´ problemy ze
zdrowiem, coraz cz´Êciej zdarza si´, ˚e ludzie szukajà pomocy u bioenergoterapeutów czy uzdrowicieli. Tym bardziej, ˚e
zwolennicy bioenergoterapii twierdzà, ˚e
by∏a ona znana od zarania dziejów, a nawet przyrównujà poczynania bioenergoterapeutów do uzdrowieƒ dokonywanych
przez Pana Jezusa i Jego uczniów.
Pokusa skorzystania z nadzwyczajnych Êrodków leczenia bardzo cz´sto pojawia si´ wraz z problemami zdrowotnymi.
Ale trzeba wiedzieç o tym, ˚e cenà tak
osiàgni´tej poprawy zdrowia mogà byç
ró˚ne problemy natury duchowej, z op´taniem diabelskim w∏àcznie. Trzeba tak˚e
pami´taç o tym, ˚e Katechizm KoÊcio∏a
Katolickiego pot´pia wszelkie formy magii, tak˚e te majàce na celu rzekome dobro
czy zdrowie cz∏owieka, a owe „niekonwencjonalne” metody leczenia najcz´Êciej
sà zakamuflowanà odmianà magii (zamawianie czy zaklinanie chorób, homeopatia) lub ba∏wochwalstwa, jako ˚e najcz´Êciej opierajà si´ na wschodnich systemach religijnych (leczenie misami tybetaƒskimi, akupunktura, itp.). Aby przekonaç si´ o tym, ˚e za tymi metodami leczenia kryjà si´ wierzenia i religie wystarczy
uwa˚nie przyjrzeç si´ ksià˚kom o ró˚nych
dziedzinach „medycyny alternatywnej”:
od akupunktury po reiki czy medytacj´
transcendentalnà. Ksià˚ki te bardziej przypominajà wyk∏ady doktryn filozoficznych
lub religijnych – tyle, ˚e o religiach
Wschodu – ani˚eli literatur´ medycznà.
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Czytamy w KKK (2117): „Wszystkie
praktyki magii lub czarów, przez które dà˚y si´ do pozyskania tajemnych si∏, by pos∏ugiwaç si´ nimi i osiàgnàç nadnaturalnà w∏adz´ nad bli˝nimi – nawet w celu zapewnienia im zdrowia – sà w powa˚nej
sprzecznoÊci z cnotà religijnoÊci (...).
Uciekania si´ do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania z∏ych mocy, ani wykorzystywania ∏atwowiernoÊci drugiego
cz∏owieka”.
Zastanawiajàc si´ nad dzia∏alnoÊcià
uzdrowicieli mo˚na zauwa˚yç zadziwiajàce zjawisko. Otó˚: nikomu nie przysz∏oby
chyba do g∏owy, ˚eby zanieÊç szklarzowi
albo krawcowej buty do naprawy, a u fryzjera zamówiç uszycie ubrania. Albo ˚eby
zostawiç mechanikowi fotografi´ samochodu i w ten sposób poleciç mu przeglàd
techniczny i napraw´ pojazdu na odleg∏oÊç.
Tymczasem w tak delikatnej kwestii jak
zdrowie ludzie cz´stokroç uciekajà si´ do
takich w∏aÊnie sposobów. LekkomyÊlnoÊç
graniczy w tej kwestii niemal˚e z g∏upotà.
Ludzie t∏oczà si´ przed gabinetami ró˚nych
uzdrowicieli, zostawiajà swoje zdj´cia, aby
mo˚liwe by∏o „leczenie na odleg∏oÊç”,
poddajà si´ najrozmaitszym „zabiegom”
lub diagnozie ustalanej przy pomocy wahade∏ka, zapominajàc o tym, ˚e tylko lekarze
majà odpowiednie kwalifikacje i wykszta∏cenie aby leczyç ludzi. Jednak˚e niekonwencjonalne praktyki lecznicze sà tak
modne, ˚e nawet i oni zaczynajà zdobywaç
„specjalizacje” jeÊli nie w homeopatii to
w akupunkturze, itp.
Warto wiedzieç, ˚e w paƒstwach zachodnich tzw. „medycyn´ niekonwencjonalnà” mogà praktykowaç wy∏àcznie dyplomowani lekarze, natomiast w Polsce
wystarczy otworzyç dzia∏alnoÊç gospodarczà. W 1995 r. Min. PiPS wyda∏o specjalne rozporzàdzenie, które traktuje osoby parajàce si´ bioenergoterapià, astrologià i „pokrewnymi dziedzinami” jak rzemieÊlników. Co za tym idzie wolno im
zrzeszaç si´ w cechy, otwieraç gabinety
i kszta∏ciç uczniów. Nic wi´c dziwnego,
˚e w Polsce wyros∏y jak grzyby po deszczu ró˚ne szko∏y astropsychologii, psychotroniki, rediestezji, bioenergoterapii,
wró˚biarstwa, itp., gdzie mo˚na staç si´
„dyplomowanym bioenergoterapeutà”
lub wielce utytu∏owanà wró˚kà. Co z kolei podnosi status spo∏eczny osób uprawiajàcych ten proceder.
Mówi si´ o medycynie konwencjonalnej, oficjalnej, czy te˚ akademickiej stojàcej jakby w opozycji do medycyny niekon-

wencjonalnej, czy alternatywnej. JednoczeÊnie panujà obiegowe opinie twierdzàce, ˚e medycyna akademicka jest agresywna, stosuje szkodliwe Êrodki chemiczne
siejàce spustoszenie w organizmie, podczas gdy medycyna alternatywna nie tylko
leczy zgodnie z naturà, Êrodkami naturalnymi i ekologicznymi lecz tak˚e czyni cuda i jest zupe∏nie nieszkodliwa. W ogóle
niemal˚e w ka˚dej dziedzinie wiedzy pojawiajà si´ dziÊ jakieÊ nauki „alternatywne”
nieopierajàce si´ bynajmniej na racjonalnych, sprawdzonych metodach naukowych, lecz na za∏o˚eniach wchodzàcych
w sfer´ fantazji. Takie za∏o˚enia, których
nie da si´ w ˚aden sposób udowodniç ani
zbadaç, bierze si´ za pewnik, po czym buduje si´ na nich ca∏e z∏o˚one systemy.
Np.: bioenergoterapia, podobnie jak
inne metody leczenia „niekonwencjonalnego”, wychodzi z za∏o˚enia, ˚e wszystkimi funkcjami ludzkiego organizmu kieruje jakaÊ tajemnicza i nieuchwytna „bioenergia”. Choroby pojawiajà si´ rzekomo w momencie, gdy zak∏ócony jest
obieg tej˚e energii, albo gdy pojawiajà si´
„blokady” energetyczne. Wystarczy zatem zlikwidowaç blokad´ i przywróciç
w∏aÊciwà równowag´ „bioenergii” aby
pacjent wróci∏ do zdrowia. Zajmuje si´
tym nie kto inny, tylko bioenergoterapeuta, który uzdrawia pacjenta przez na∏o˚enie ràk, lub jakimÊ innym sobie wiadomym sposobem. Teorie medycyny alternatywnej twierdzà, ˚e uzdrowiciel wp∏ywa na pacjenta w taki sposób, ˚e przywraca harmoni´ w organizmie, którego
energia zosta∏a zachwiana. Owa teoria
przywracania równowagi bioenergii
w organizmie usi∏uje wywalczyç sobie
status naukowoÊci, chocia˚ nikomu nie
uda∏o si´ udowodniç, ˚e jakakolwiek
„bioenergia” w ogóle istnieje.
W telewizji czy innych masmediach pojawiajà si´ wypowiedzi ró˚nych autorytetów g∏oszàce, ˚e z takiej medycyny niekonwencjonalnej czy alternatywnej mo˚na bezpiecznie korzystaç, jeÊli wszystko
jest pod kontrolà lekarza. Nic wi´c dziwnego, ˚e gabinety uzdrowicieli p´kajà
w szwach. Co do sprawowania kontroli
lekarskiej nad tego typu metodami leczenia, majàcej rzekomo zapewniç ich bezpieczeƒstwo, chyba ka˚dy przyzna, ˚e lekarz nie po to studiuje medycyn´, ˚eby
potem w codziennej praktyce lekarskiej
podpisywaç si´ pod nieracjonalnymi metodami diagnozowania i leczenia stosowanymi przez uzdrowicieli nie majàcych
zielonego poj´cia o podstawach anatomii.

Ró˚ne publikacje zachwycajà si´
uzdrowicielami, przy czym raczej pomija
si´ milczeniem nawroty czy przerzuty
choroby, zejÊcia Êmiertelne, które mia∏y
miejsce po seansach uzdrowicieli, tudzie˚
skutki „uboczne” takie jak np. pojawienie
si´ ró˚nego rodzaju zaburzeƒ, problemów
duchowych czy chorób psychicznych
u osób korzystajàcych z us∏ug uzdrowicieli lub w ich rodzinach. Poniewa˚ zazwyczaj poprawa zdrowia nie trwa d∏ugo,
natomiast pojawiajà si´ rozliczne problemy w rodzinie.
Cz´sto u˚ywa si´ argumentu skutecznoÊci niekonwencjonalnych metod leczenia. I w∏aÊnie obietnicom skutecznoÊci
bioenergoterapeuci zawdzi´czajà swà popularnoÊç. W masmediach a˚ roi si´ od
opowieÊci o uzdrowieniach graniczàcych
z cudem, które dokona∏y si´ za sprawà takiego czy innego bioenergoterapeuty.
Owszem, nie da si´ ukryç, ˚e uzdrowiciele, czy lekarze stosujàcy metody „niekonwencjonalne” oddzia∏ujà na swoich
pacjentów. To dzia∏a. Tylko nie wiadomo jakà mocà. Bardzo cz´sto bioenergoterapeuci i uzdrowiciele sami nie wiedzà
co czynià i powo∏ujàc si´ na swe uzdrowicielskie moce sami nie wiedzà z jakà mocà majà tak naprawd´ do czynienia. Sami
sà oszukani i na dodatek oszukujà innych
utrzymujàc, ˚e takie leczenie jest absolutnie nieszkodliwe. Uzdrowiciele cz´sto
stosujà ró˚ne zio∏a, ale trzeba wiedzieç
i to, ˚e czym innym jest zwyk∏e zio∏olecznictwo, a czym innym zaklinanie zió∏.
To, ˚e jakiÊ lekarz stosuje homeopati´,
˚e w jakimÊ szpitalu wprowadza si´ akupunktur´ czy inne metody medycyny
wschodniej, ˚e jakiÊ dyplomowany bioenergoterapeuta uznawany jest za „skutecznego”, ˚e jakiÊ filipiƒski uzdrowiciel
przeprowadza dziwne „operacje bez skalpela” – to jeszcze nie znaczy, ˚e to
wszystko jest czymÊ dobrym czy nieszkodliwym. (cdn)
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)
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Trzecia niedziela Wielkanocna 1985 r.
Villanova (MN) – 21 kwietnia
„Pokój zostawiam wam, pokój mój
daj´ wam. Niech si´ nie trwo˚y serce
wasze!” (J 14, 27)
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Do wszystkich braci i sióstr, którzy
podj´li wezwanie Matki, aby „nie dziwili si´ temu ˚arowi, który w nich jest,
który ich doÊwiadcza” (1 P 4, 12).
W koÊciele w Medziugorju tak˚e
w okresie Wielkanocy wyró˚nia si´
zbudowana w g∏´bi Golgota, nad którà
wznosi si´ krzy˚ z zawieszonym na nim
ca∏unem. Krzy˚ wspiera si´ na tabernakulum, w którym jak ziarno pod ziemià
zdaje si´ spoczywaç Chrystus, zaÊ krzy˚
jest dzisiaj symbolem Medziugorja i jego losów. Pozwólmy jednak mówiç
Mamie, która z niez∏omnym spokojem
prowadzi swoich wybranych.
„Przez mi∏oÊç, odpowiedzcie na
moje wezwanie” – powiedzia∏a do
nich. I, z nieograniczonà niczym matczynà hojnoÊcià, ciàgle wspiera ich
swymi or´dziami.
28 marca: „Drogie dzieci! Dzisiaj
pragn´ was wezwaç: módlcie si´, módlcie, módlcie! W modlitwie poznacie
najwy˚szà radoÊç i wyjÊcie z ka˚dej
beznadziejnej sytuacji. Dzi´kuj´ wam
za post´py w modlitwie! Ka˚dy z was
drogi jest memu sercu i dzi´kuj´
wszystkim, którzy w swoich rodzinach
rozniecili modlitw´. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Ile razy Mama powtarza „dzi´kuj´”,
i z jakà czu∏oÊcià odnosi si´ do tych,
którzy spe∏niajà Jej pragnienia! B∏ogos∏awieni ci, którzy nie ustajà w staraniach o zainicjowanie wspólnej modlitwy w rodzinie. Potrzeba znale˝ç czas,
wy∏àczyç telewizor, od∏àczyç telefon.
Prosi∏a tak˚e, aby rodziny razem czyta∏y Bibli´. O. Slavko t∏umaczy∏, ˚e po
modlitwie nale˚y przeczytaç fragment
Ewangelii, nast´pnie w milczeniu ka˚dy powinien ws∏uchaç si´ w to, co we
fragmencie tym mówi do niego Pan,
a na koniec wszyscy dzielà si´ swoimi
przemyÊleniami.
W rodzinie panuje zasada: jeÊli
starsi czegoÊ nie robià, m∏odsi równie˚ nie b´dà tego robili. Rodzice
muszà zadaç sobie pytanie: Czy my
si´ modlimy? Wówczas i m∏odzi b´dà si´ modliç. To samo dotyczy te˚
pojednania” – (o. Slavko). Maryja
mówi jednak: „niech i dzieci nak∏aniajà rodziców do modlitwy!”
4 kwietnia, Wielki Czwartek:
„Drogie dzieci! Dzi´kuj´ wam, ˚e zacz´liÊcie coraz bardziej myÊleç
o chwale Bo˚ej w swoich sercach.
Dzisiaj jest dzieƒ, kiedy chcia∏am
przestaç dawaç wam or´dzia, ponie-

wa˚ niektórzy nie przyj´li mnie. Parafia zrobi∏a jednak post´py i pragn´
wam przekazywaç or´dzia, tak jak nigdy dotàd w historii od poczàtku
Êwiata. Dzi´kuj´...”
Nie chcia∏a dawaç wi´cej or´dzi
z powodu zatwardzia∏ych sprzeciwów
dobrze wiemy kogo. Parafia zrobi∏a
jednak post´py. Lud Bo˚y zwyci´˚y
z Maryjà, jeÊli b´dzie mia∏ wiar´. Ci,
którzy zawierzyli Maryi, zwyci´˚à
wszystkie przeszkody stawiane przez
ludzi. Chwa∏a Bo˚a, która le˚y im na
sercu, jest Jego wolà. Mo˚na wtedy
pokonaç wszelki opór: nie s∏owami,
ale wiarà. Mowa tu nie tylko o parafii,
ale o wszystkich, którzy si´ z nià zjednoczà. Maryja zapewnia, ˚e poprzez
or´dzia pokieruje nami a˚ do dnia, kiedy wype∏nià si´ tajemnice.
5 kwietnia, Wielki Piàtek, przekaza∏a
or´dzie przez Ivank´: „Czeka was wielki i ci´˚ki krzy˚, lecz nie l´kajcie si´ go
nieÊç, poniewa˚ mój Syn jest z wami”.
11 kwietnia: „Drogie dzieci! Dzisiaj pragn´ powiedzieç wszystkim
w parafii, by modlili si´ w szczególny
sposób o oÊwiecenie przez Ducha
Âwi´tego. Od dzisiaj w szczególny
sposób Bóg pragnie doÊwiadczyç parafi´, by móg∏ jà umacniaç w wierze”.
T∏um w Êwiàtecznym nastroju, który
licznie nap∏ywa do Medziugorja i wype∏nia wieczorem koÊció∏, powracajàc tu
jeszcze, by si´ modliç nast´pnego dnia,
lub rozprasza si´ po wzgórzu objawieƒ
i na górze krzy˚a, jest nieÊwiadomy knowaƒ sanhedrynu. Równie˚ i znaki, które
coraz cz´Êciej pojawiajà si´ na s∏oƒcu
i na krzy˚u (tak˚e dwie W∏oszki, które
przypadkowo znalaz∏y si´ poza koÊcio∏em w czasie Mszy Êw. widzia∏y wyra˝nie takie samo zjawisko na s∏oƒcu, jak
w Fatimie; amerykaƒski fotograf filmowa∏ je przez dziesi´ç minut); znaki te dajà maluczkim poczucie bezpieczeƒstwa
i pewnoÊci, ˚e Maryja jest obecna.
Z góry przyszy∏y jednak rozkazy,
by uciszyç, st∏umiç to wszystko. Jak
dalekie od prawdy by∏y informacje
o liÊcie biskupa z ostatniego numeru:
by∏ to skutek nieporozumienia, miejmy jednak nadziej´, ˚e oka˚à si´ prorocze na przysz∏oÊç! Przekona∏em si´
osobiÊcie o woli ojców, by dostosowaç si´ do zarzàdzeƒ biskupa. I tak
widzàcy nie prowadzà ju˚ modlitwy
w koÊciele. W czwartek wieczorem
modlili si´ razem z arcybiskupami
Splitu i Pescary poza samym koÊcio-

∏em, w zakrystii, i tam te˚ mieli objawienie, co, jak si´ zdaje, ma staç si´
tak˚e regu∏à na przysz∏oÊç, w celu
unikni´cia fleszy, a niekiedy nawet
oklasków, jakie towarzyszà ich przejÊciu z prezbiterium do pokoju objawieƒ. Ojcowie: Slaviç, Zovko i Rupciç, którym zakazano przemawiaç
w koÊciele, przestali pokazywaç si´
w Medziugorju. Prosty posà˚ek Królowej Pokoju zosta∏ usuni´ty z koÊcio∏a i zastàpiony innym, znacznie
bardziej stosownym posàgiem Matki
Bo˚ej z Lourdes, który przedtem znajdowa∏ si´ w pokoju objawieƒ. (cdn)
don Angelo

Od Redakcji
Jelenie Vasilij gratulujemy urodzenia drugiego syna Augustyna.
25 wrzeÊnia 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
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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