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Or´dzie z 25 pa˝dziernika 2004
„Drogie dzieci!
To jest czas ∏aski dla rodziny
i dlatego wzywam was – odnówcie
modlitw´. W sercu waszej rodziny
niech b´dzie Jezus. Przez modlitw´
uczcie si´ umi∏owania wszystkiego
co Êwi´te. NaÊladujcie ˚ycie Êwi´tych, niech b´dà dla was zach´tà
i nauczycielami na drodze do Êwi´toÊci. Niech ka˚da rodzina stanie
si´ Êwiadkiem mi∏oÊci w tym Êwiecie bez modlitwy i bez pokoju.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.

Rodzina
Podczas gdy w czasach, w których ˚yjemy, instytucja rodziny zdaje si´ byç pogrzebana, przynajmniej jeÊli chodzi o katolickà
koncepcj´ rodziny, Maryja mówi nam, ˚e
jest to czas ∏aski dla rodziny. ˙yjemy
w czasach nies∏ychanie trudnych zarówno
dla poszczególnych jednostek, jak i spo∏eczeƒstw, narodów i rodzin, a jednak jest to
czas ∏aski. Jak to? Maryja wie, i my równie˚
powinniÊmy o tym wiedzieç, ˚e bramy piekielne nie przemogà KoÊcio∏a naszego Pana,
Jezusa Chrystusa (Mt 16,18), a im bardziej
oczywiste b´dà zmiany wstrzàsajàce niebo
i ziemi´, tym bli˚sze b´dzie nasze wyzwolenie (∑k 21,28). „A zw∏aszcza rozumiejcie
chwil´ obecnà: teraz nadesz∏a dla was
chwila powstania ze snu. Teraz bowiem
zbawienie jest bli˚ej nas ni˚ wtedy, gdyÊmy
uwierzyli. Noc si´ posun´∏a, a przybli˚y∏
si´ dzieƒ. Odrzuçmy wi´c uczynki ciemnoÊci, a przyobleczmy si´ w zbroj´ Êwiat∏a!”
(Rz 13, 11-12). Przyoblec si´ w zbroj´
Âwiat∏a, to znaczy uzbroiç si´ w Mi∏oÊç Bo˚à, przyoblec si´ w Pana Jezusa Chrystusa.
˙yç Nim. Dlatego Maryja wzywa nas do
odnowienia modlitwy. ∑aska Bo˚a jest gotowa do tego, by wylaç si´ na rodziny i na
ca∏y Êwiat, jeÊli tego pragniemy i szczerze
o to prosimy. Wejd˝my w modlitw´ tak jak
podpowiada nam Maryja, tak jak usilnie
prosi. Nie wystarczy odmawiaç modlitwy,
trzeba ˚yç modlitwà, trzeba modliç si´ ˚yciem. „Prosz´ was, bracia, przez mi∏osierdzie Bo˚e, abyÊcie dali cia∏a swoje na ofia-
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r´ ˚ywà, Êwi´tà, Bogu przyjemnà, jako wyraz
waszej rozumnej s∏u˚by Bo˚ej” (Rz 12,1).
Niech Jezus b´dzie w sercu waszej rodziny. We˝my na powa˚nie to ˚yczenie
Maryi. Oprzeç rodzin´ na osobie Jezusa,
pozwoliç, aby On ˚y∏ w rodzinie i by dawa∏
jej ˚ycie (taka jest funkcja serca w ka˚dej
˚ywej istocie), to znaczy chroniç jà przed
ka˚dà zasadzkà i przed ka˚dym niebezpieczeƒstwem. Zachowaç jà Êwi´tà i nieskalanà, tak jak pragnà∏ tego Chrystus dla swego KoÊcio∏a (Ef 5, 27); to znaczy przywróciç rodzin´ do jej pierwowzoru, który spoczywa w Bogu samym i w trynitarnym misterium Jego ˚ycia (Jan Pawe∏ II, List do
rodzin, nr 6). Z Jezusem w sercu rodzina
jest rzeczywiÊcie KoÊcio∏em domowym,
˚ywà komórkà KoÊcio∏a i ca∏ego spo∏eczeƒstwa; ˚yje w niej dynamika Mi∏oÊci
trynitarnej. Ta wspania∏a koncepcja rodziny wzywa do wysi∏ku wiary, który stanowczo zmierza ku Êwi´toÊci.
Przez modlitw´ uczcie si´ umi∏owania
wszystkiego, co Êwi´te, to znaczy tego
wszystkiego co jest w Bogu i co jest Bo˚e,
wszystkiego, czym On pragnie nas obdarzyç. Gdy bowiem nie umiemy si´ modliç
tak jak trzeba, sam Duch przyczynia si´ za
nami w b∏aganiach, których nie mo˚na wyraziç s∏owami” (Rz 8,26).
NaÊladujcie ˚ycie Êwi´tych, niech b´dà dla was zach´tà i nauczycielami na
drodze do Êwi´toÊci. Zbli˚a si´ dzieƒ
Wszystkich Âwi´tych; o co mamy ich prosiç? Nie o jakieÊ wsparcie, ale o to, by mobilizowali nas i byli dla nas mistrzami na
drodze do Êwi´toÊci. W Jezusie rodzina
odnajdzie pokój, jednoÊç, mi∏oÊç; odnajdzie si∏´, aby oprzeç si´ wszystkim niszczycielskim si∏om, odnajdzie màdroÊç,
aby demaskowaç wszelkie oszustwo, odnajdzie odwag´, aby przetrwaç ka˚dà prób´. W ten sposób rodzina b´dzie ˚ywa
w Duchu, b´dzie Êwiadkiem mi∏oÊci
w tym Êwiecie bez modlitwy i bez pokoju. Maryja kieruje to zaproszenie do ka˚dej rodziny; zatem niech Nikt nie czuje
si´ wykluczony, niech Nikt nie uwa˚a, ˚e
temu nie sprosta, albo, ˚e nie jest godzien.
Nikt nie mo˚e liczyç wy∏àcznie na w∏asne
si∏y, lecz ka˚dy powinien liczyç na Boga
i od Niego czerpaç ∏aski, którymi w tym
czasie jesteÊmy tak szczodrze obdarzani.
Cz∏owiek przemienia si´ w to, co stawia
sobie przed oczyma. Nasze serce nape∏nia
si´ tym, na co patrzymy, co czytamy, czego

202

To jest Cia∏o Moje,
To jest Krew Moja

s∏uchamy. Dlatego Maryja zach´ca nas do
naÊladowania ˚ycia Êwi´tych, którzy szli za
Jezusem i naÊladowali Go. Tylko w ten sposób serce, myÊli i uczucia Jezusa b´dà mog∏y staç si´ naszymi. Tylko w ten sposób nasze rodziny stanà si´ Êwiadkami i Êwiat∏oÊcià dla tego Êwiata bez modlitwy i pokoju.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Nasza Matka, Maryjo, Ty
jesteÊ pe∏na ∏aski, pe∏na Ducha Âwi´tego,
prosz´ Ci´ módl si´ za nasze rodziny, abyÊmy mogli przyjàç Twego Syna Jezusa
i umieÊciç Go w sercu naszej rodziny. Matko, Ty która urodzi∏aÊ si´, ˚y∏aÊ w rodzinie
i mia∏aÊ w∏asnà rodzin´, znasz wszystkie radoÊci, krzy˚e i cierpienia rodzin. Znasz nasze grzechy, znasz tyle rozbitych rodzin, bez
pokoju i radoÊci. Wstawiaj si´, o Matko,
u Twego Syna Jezusa, nie zapominaj o nas,
aby nasze serca mog∏y podjàç stanowczà
decyzj´ i z powagà iÊç za tym co mówisz
i czego nas uczysz. Tylko z Tobà mo˚emy
˚yç i cieszyç si´ ˚yciem.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, niech
was wszystkich i wasze rodziny b∏ogos∏awi
i niech obdarzy was pokojem Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rozkochani w Eucharystii
Nie ustaje dzie∏o Ojca Âwi´tego
w s∏u˚bie nieba i ziemi, poprzez które
Jan Pawe∏ II powi´ksza grono b∏ogos∏awionych, og∏aszajàc wcià˚ nowych. Po
beatyfikacji trzech cz∏onków Akcji Katolickiej – która odby∏a si´ 5 wrzeÊnia
w Loreto – 3 pa˝dziernika zosta∏o wyniesionych na o∏tarze pi´ç kolejnych
osób, które swoim ˚yciem da∏y konkretny wyraz ojcowskiej mi∏oÊci Boga wobec Jego dzieci. Choç ró˚nili si´ od siebie i ˚yli w ró˚nych czasach, po∏àczy∏a
ich jedna mi∏oÊç: Eucharystia.
Pietro Vigne, francuz ˚yjàcy na prze∏omie XVII i XVIII w., od m∏odzieƒczych
lat ˚ywi goràcy kult dla Jezusa obecnego
w NajÊwi´tszej Hostii. Zostawszy kap∏anem, szuka swojego miejsca w pos∏udze
ubogim i wybiera niezwyk∏e powo∏anie:
w´drownego misjonarza. Przez ponad
trzydzieÊci lat, na nogach lub konno, przemierza drogi ojczystego regionu, g∏oszàc
i kochajàc Jezusa, s∏u˚àc Mu; sprawuje
sakramenty, na w∏asnych plecach d˝wiga
nawet „swój” konfesjona∏, poniewa˚ zawsze chce móc udzielaç daru Bo˚ego mi∏osierdzia. Odprawia Msz´ Êw., wystawia
NajÊwi´tszy Sakrament i uczy adoracji
Eucharystii. Maryja, „pi´kne Tabernakulum Boga mi´dzy lud˝mi” równie˚ zajmuje wa˚ne miejsce w jego modlitwie i nauczaniu. ˙arliwoÊç, jaka ∏àczy go z Eucharystià, jest tak wielka, ˚e Pietro odczuwa potrzeb´ za∏o˚enia ˚eƒskiej Kongregacji – Sióstr NajÊwi´tszego Sakramentu – którym powierza zadanie nieustannej adoracji Jezusa obecnego w Eucharystii i wspólnego ˚ycia w braterstwie.
Joseph-Marie Cassant tak˚e da∏ na
ziemi francuskiej – gdzie urodzi∏ si´
w 1878 r. – Êwiadectwo g∏´bokiej wi´zi
z Jezusem Eucharystycznym. Rozwa˚ajàc
cz´sto M´k´ Jezusa i Krzy˚, m∏ody mnich
trapista nape∏ni∏ si´ mi∏oÊcià Chrystusa.
„Droga Serca Jezusowego” oznacza nieustanne wezwanie do prze˚ywania chwili
obecnej z cierpliwoÊcià, nadziejà i mi∏oÊcià. Zdaje on sobie spraw´ z w∏asnych
braków i s∏aboÊci, ale coraz wi´cej liczy
na Jezusa, który jest jego si∏à. Odrzuca
pó∏Êrodki, chce ofiarowaç si´ Chrystusowi ca∏kowicie. Âwiadczy o tym jego dewiza: „Wszystko dla Jezusa, wszystko dla
Maryi”. B´dàc celem wielu przeÊlado-

waƒ, które boleÊnie rani∏y jego ˚ywà
wra˚liwoÊç, szuka oparcia w Chrystusie
obecnym w Eucharystii, „jedynym
szcz´Êciu na ziemi”, jak lubi∏ mawiaç.
S. Maria Ludovica De Angelis,
w∏oszka urodzona w 1880 r., po wstàpieniu do zakonu Córek Mi∏osierdzia, wyrusza pewnego dnia do Buenos Aires,
gdzie sp´dzi reszt´ ˚ycia. Od tamtej
chwili staje si´ ono nieprzerwanym pasmem pokornych, cichych gestów, dyskretnego i przedsi´biorczego oddania. S.
Ludovica nie posiada wielkiego wykszta∏cenia, wr´cz przeciwnie. Niemniej
jednak to, czego udaje si´ jej dokonaç
przy powszechnym zdumieniu otoczenia, wydaje si´ niewiarygodne. W szpitalu dzieci´cym, do którego zostaje pos∏ana, a który natychmiast uznaje za swojà
rodzin´, jest poczàtkowo kucharkà,
z czasem zaÊ staje si´ odpowiedzialnà za
ca∏à wspólnot´. Pogodna, czynna, zdecydowana, Êmia∏a w podejmowaniu wyzwaƒ, silna w próbach i chorobie, z nieod∏àcznym ró˚aƒcem w r´kach, ze spojrzeniem i sercem skierowanym ku Bogu
oraz ciàg∏ym uÊmiechem w oczach, s.
Ludovica staje si´, poprzez swojà nieskoƒczonà dobroç, niezmordowanym
narz´dziem mi∏osierdzia, pragnàc, aby
do wszystkich dotar∏o or´dzie Bo˚ej mi∏oÊci. Jej program zawiera si´ w jednym,
cz´sto powtarzanym zdaniu: „Czyniç dobrze wszystkim, niewa˚ne, kim kto jest”.
Tak, jak czyni∏ to Jezus, który wcià˚
podpowiada jej w Eucharystii, jak doprowadziç do koƒca ka˚de dzie∏o, które
rozpoczyna w imi´ Mi∏osierdzia.
WÊród b∏ogos∏awionych znajduje si´
tak˚e jeden monarcha: Karol, cesarz
Austrii, ostatni w∏adca Austro-W´gier.
Karol otrzymuje ÊciÊle katolickie wykszta∏cenie, od dzieciƒstwa towarzyszy
mu te˚ modlitwa grupy osób, poniewa˚
pewna zakonnica, stygmatyczka, przepowiedzia∏a mu, ˚e w swym ˚yciu zazna
wielu cierpieƒ i ataków. Bardzo wczeÊnie rodzi si´ w Karolu g∏´boka mi∏oÊç
do Eucharystii i do Serca Jezusa.
Wszystkie wa˚ne decyzje podejmuje on
na modlitwie, zaÊ swoje cesarskie obowiàzki postrzega jako drog´ do naÊladowania Chrystusa: poprzez mi∏oÊç do powierzonych mu narodów, trosk´ o ich
dobro i poÊwi´cenie im swojego ˚ycia.
NajÊwi´tszy obowiàzek w∏adcy – zaanga˚owanie w spraw´ pokoju – czyni
Karol g∏ównym celem swoich staraƒ
w straszliwym okresie pierwszej wojny
Êwiatowej. Jego marzeniem jest prze-

zwyci´˚yç nacjonalizmy, tworzàc Wielkà Wspólnot´ Europejskà, opartà na
wspó∏pracy i szacunku dla wszystkich,
w ÊwiadomoÊci faktu, ˚e ka˚dy cz∏owiek
jest jedyny i drogi Bogu. Nikt jednak go
nie rozumie i ta jego postawa kosztowaç
go b´dzie ojczyzn´: ˚yje na wygnaniu,
w ubóstwie i chorobie, które przyjmuje
jako ofiar´ za pokój i jednoÊç swoich ludów. Karol znosi swe cierpienia bez
skargi, przebacza wszystkim, którzy wyrzàdzili mu krzywdy i umiera 11 kwietnia 1922 r., ze wzrokiem skierowanym
ku NajÊwi´tszemu Sakramentowi.
I na koniec mistyczka M´ki Paƒskiej,
Anna Katharina Emmerick, o której
ostatnio wiele si´ mówi∏o, poniewa˚ opisywane przez nià wizje, jakich doÊwiadczy∏a, sta∏y si´ wzorem dla niektórych
scen z filmu „Pasja”. Wielka mistyczka,
urodzona w okolicach Münster, ju˚ od
maleƒkoÊci zdradza g∏´bokà wiedz´
w sprawach wiary i ˚ywi pragnienie wstàpienia do klasztoru, jednak˚e niska pozycja spo∏eczna i ubóstwo nie pozwalajà jej
cieszyç si´ przywilejem, który w owych
czasach, na prze∏omie XVIII i XIX wieku,
zastrze˚ony by∏ wy∏àcznie dla córek bogaczy. Pan jednak spe∏nia jej marzenie
i dziewczyna sk∏ada Êluby w klasztorze,
gdzie zawsze ch´tnie podejmuje si´ najci´˚szych i najbardziej niewdzi´cznych
prac. Ze wzgl´du na swe skromne pochodzenie od poczàtku jest lekcewa˚ona i doznaje wielu upokorzeƒ z powodu szczególnych, nadprzyrodzonych darów, jakimi zostaje obdarzona. Znosi ten ból
w milczeniu i z cichà rezygnacjà.
W 1811 r., w wyniku sekularyzacji
zakonów, klasztor zostaje skasowany,
a dziewczyna znajduje goÊcin´, jako s∏u˚àca, w domu pewnego kap∏ana, który
uciek∏ z Francji. Wkrótce jednak zaczyna
chorowaç i zostaje przykuta do ∏ó˚ka.
Jest to poczàtek prawdziwego powo∏ania
Anny Kathariny: prze˚ywaç na swoim
ciele M´k´ Chrystusa. Otrzymuje wówczas dar stygmatów, któremu towarzyszy
szereg bardzo bogatych doÊwiadczeƒ mistycznych, spisanych przez Klemensa
Brentano (wybitnego pisarza i poet´ niemieckiego), który je pó˝niej opublikuje.
Ujawnia mi´dzy innymi pewne geograficzne i historyczne wskazówki, których
nauka nigdy nie mog∏aby zdobyç, jak np.
o rzekomym domku Maryi w Efezie, odnalezionym przez archeologów dzi´ki
dostarczonym przez nià informacjom.
Opisy M´ki Chrystusowej zawierajà
elementy wr´cz niewiarygodne, zw∏asz-
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cza biczowanie. Jej wizje charakteryzujà
si´ tym, ˚e sà wewn´trzne i symboliczne, i, jak sama pisze, „zmieniajà si´
w zale˚noÊci od stanu duszy, która ich
doznaje. Stàd liczne sprzecznoÊci, poniewa˚ zapomina si´ wtedy lub pomija wiele szczegó∏ów”.
W pokorze, która jest cechà Êwi´tych,
Anna Katharina nie pos∏uguje si´ swymi
darami dla Êciàgni´cia na siebie uwagi,
przeciwnie, czyni wszystko, aby dostosowaç si´ do Chrystusa, któremu patrzy
prosto w oczy: aby bardziej upodobniç
si´ do ubiczowanego Jezusa, „podobnego do p∏ótna nasiàkni´tego krwià”, nabiera zwyczaju noszenia czerwonej koszuli, i wreszcie, przez ostatnie 9 lat
swojego ˚ycia karmi si´ wy∏àcznie Eucharystià, dajàc Êwiadectwo, ˚e w gruncie rzeczy jest to jedyny pokarm, bez
którego dusza nie mo˚e si´ obejÊç.
Umiera 9 lutego 1824 r.
Wola papie˚a, aby dawaç KoÊcio∏owi
coraz wi´kszà liczb´ Êwi´tych, objawia
rzecz podstawowà dla ka˚dego chrzeÊcijanina: prawdziwy dom znajduje si´ nie
tutaj, na ziemi, ale gdzie indziej, w wiekuistej siedzibie Âwi´tych. Takie jest nasze przysz∏e, wieczne przeznaczenie. Zapowiadaç konkretnymi znakami jego
uszcz´Êliwiajàcy wymiar oznacza
zwi´kszaç w nas ÊwiadomoÊç celu, ku
jakiemu powinniÊmy dà˚yç.
Bywa, ˚e nasze kroki na tej drodze
stajà si´ chwiejne, cz´sto gubimy kierunek. ˙ycie tych, którzy przebyli ju˚ t´
w´drówk´ w sposób najbardziej zgodny
z naukà Chrystusa, pomaga nam zyskaç
punkty odniesienia, jasne latarnie po
drodze, dzi´ki którym dane jest nam zrozumieç, na czym polega Êwi´toÊç i spróbowaç samemu przyjàç jà za wzór do
naÊladowania.

Miriam w Êwietle
Bo˚ego S∏owa (cd)
8. B∏ogos∏awiona, która uwierzy∏a
El˚bieta jako pierwsza dostrzega ˝ród∏o szcz´Êcia Miriam i Jej powo∏ania:
B∏ogos∏awiona jesteÊ, któraÊ uwierzy∏a,
˚e spe∏nià si´ s∏owa powiedziane Ci od
Pana (∑k 1,45). Szcz´Êcie Miriam nie
jest wynikiem Jej ludzkiej przedsi´biorczoÊci i zaradnoÊci, lecz ma g∏´bokie
osadzenie w wierze. Miriam, która
uwierzy∏a w Bo˚e S∏owo wchodzi
w przestrzeƒ Mi∏oÊci. Wiara Miriam nie
jest tylko intelektualnym przyj´ciem
przekazanych Jej s∏ów, lecz jest zaufa-

niem S∏owu, które w Jej osobie staje si´
Cia∏em. Wiara Miriam rodzi Mi∏oÊç,
której tak bardzo pragnie otaczajàcy jà
Êwiat pogrà˚ony w okowach grzechu.
9. Uwielbiajàca Boga
Miriam doÊwiadczajàca mocy Boga
w swym ˚yciu radoÊnie wielbi Go ca∏ym
swym sercem. Jej Magnificat (∑k 1,46-55)
staje si´ uroczystym wyznaniem wiary.
Wypowiada s∏owa Wielbi dusza moja
Pana…, bo ˚adne inne s∏owa nie zdo∏a∏yby wyraziç tej g∏´bi misterium prze˚ywanego przez Nosicielk´ S∏owa. Uwielbienie ∏àczy si´ z radoÊcià – raduje si´
duch mój w Bogu, moim Zbawcy
(∑k 1,47), gdy˚ serce nape∏nione Bogiem odczuwa szcz´Êcie i spe∏nienie.
10. Or´downiczka u Swego Syna
Miriam rozumiejàca przez pryzmat Bóstwa Cz∏owieczeƒstwo Jezusa, tak dobrze
rozumie pragnienia i niepokoje ludzkich
serc. Na godach w Kanie Galilejskiej
(J 2,1-12) to Ona z wielkà wra˚liwoÊcià
i troskà pragnie rozwiàzaç problem braku
wina dla goÊci weselnych. Miriam staje
pomi´dzy Jezusem i lud˝mi or´dujàc i radzàc. Jej s∏owa Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5) sà zach´tà do
g∏´bszego ws∏uchania si´ w S∏owo ˙ycia
i do realizowania Bo˚ej woli w codziennym ˚yciu. Miriam z Kany Galilejskiej to
„Przewodniczka” na drogach ludzkich
niedostatków i braków ku Pe∏ni Jej Syna.
11. Matka Cierpienia
Mimo wybrania i b∏ogos∏awieƒstwa
Miriam doÊwiadcza w swym ˚yciu tajemnicy krzy˚a. S∏owa wypowiedziane przez
s´dziwego Symeona – a Twojà dusz´
miecz przeniknie (∑k 2,35) spe∏niajà si´
w ˚yciu Miriam, która doÊwiadcza widoku m´ki i Êmierci swego Syna. Matka
Cierpienia na Kalwarii dotyka ze ∏zami
w oczach krzy˚a, aby doÊwiadczyç mocy
zwyci´stwa ˙ycia nad Êmiercià i tajemnicy zbawienia. Martwe cia∏o Jezusa z∏o˚one na r´kach cierpiàcej Matki po ludzku
jest pora˚kà S∏owa, które sta∏o si´ Cia∏em
(J 1,14), jednak w planach Bo˚ych okazuje si´ zwyci´stwem ˙ycia, które przezwyci´˚a Êmierç w blasku tajemnicy Zmartwychwstania. Matka Cierpienia dojrzewa
w tajemnicy krzy˚a, by zab∏ysnàç z mocà
jako Matka Zmartwychwstania.
12. Matka KoÊcio∏a
S∏owa testamentu Jezusa z krzy˚a kierowane do Matki i umi∏owanego ucznia:
Niewiasto, oto syn Twój… Oto Matka
twoja (J 19,26-27) wype∏niajà si´ w ˚yciu ka˚dego, kto z wiarà i otwartoÊcià
zaprasza Boga na Êcie˚ki swego ˚ycia.

Miriam pragnie byç na tych Êcie˚kach
obecna jako Matka rozumiejàca wszystkie sprawy cz∏owieka w wymiarze indywidualnym i spo∏ecznym. Bowiem Matka ka˚dego cz∏owieka jest Matkà ca∏ej
spo∏ecznoÊci wiernych i tak jak w pierwotnej wspólnocie zasiada w Wieczerniku KoÊcio∏a, aby trwaç z uczniami jednomyÊlnie na modlitwie (Dz 1,14). Matka KoÊcio∏a nieustannie wskazuje w∏aÊciwy szlak ˚ycia do swego Syna i poucza, ˚e KoÊció∏ to nie bezduszna instytucja, lecz rodzina dzieci, które wraz
z Matkà kroczy drogà Jej Syna w mocy
Ducha Âwi´tego ku Ojcu niebieskiemu.
13. Królowa Nieba i Ziemi
Miriam stajàc si´ Matkà Jezusa Chrystusa zasiada na królewskim tronie Bo˚ego Majestatu. Jej Syn pochodzàcy
z rodu króla Dawida – Mesjasz (Namaszczony) staje si´ Królem ludzkich
serc. Jego Królestwo pochodzi z wysoka
„Królestwo moje nie jest z tego Êwiata.
Gdyby królestwo moje by∏o z tego Êwiata, s∏udzy moi biliby si´, abym nie zosta∏
wydany Ioudaioi. Teraz zaÊ królestwo
moje nie jest stàd” (J 18,36). Miriam rodzi Króla, który obwieszcza bliskie nadejÊcie królestwa niebieskiego (Mt 3,2;
4,17; Mk 1,15), poucza o tym królestwie
w przypowieÊciach (Mt 13; 22,1-14;
∑k 13,18-20) i wzywa wiernych, by
w modlitwie z wiarà wzywali przyjÊcie
królestwa Boga: przyjd˝ królestwo Twoje. Miriam przez swà postaw´ wiary
i pokornego uni˚enie pokazuje Êwiatu,
na czym polega prawdziwe królowanie.
W ca∏ym swoim majestacie Miriam jawi
si´ jako – Niewiasta obleczona w s∏oƒce
i ksi´˚yc pod Jej stopami, a na Jej g∏owie
wieniec z gwiazd dwunastu (Ap 12,1).
Ikona Miriam malowana na kartach
Ewangelii, choç tak uboga w szczegó∏y
biograficzne i opisy zewn´trzne, to jednak jest bardzo bogata i g∏´boka teologicznie. Osoba Miriam zanurzona jest
w historii Palestyny I w. po Chr. Staje
przed nami w konkretnej przestrzeni ziemi pomi´dzy Nazaretem, Ain Karem,
Betlejem i Jerozolimà. ˙yje w konkretnym czasie znaczonym panowaniem Heroda Wielkiego i jego synów oraz okupacjà rzymskà. Wykracza jednak poza przestrzeƒ i czas wype∏niajàc Bo˚e pos∏annictwo. Jako Bo˚a Rodzicielka, Matka S∏owa – si´ga wy˚yn Nieba ods∏aniajàc swà
pi´knà twarz promieniujàcà s∏u˚bà, macierzyƒstwem i bezgranicznym oddaniem. Mo˚na podziwiaç w zadumie jak
wspaniale autorzy natchnieni kierowani
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mocà Ducha Âwi´tego pozostawili nam
na kartach Ewangelii obraz Miriam, który, aby by∏ w∏aÊciwie „postrzegany i kontemplowany” wymaga g∏´bi wiary, wra˚liwoÊci ducha i czu∏oÊci serca. Im wi´ksza wiara i mi∏oÊç w naszym ˚yciu, tym
pi´kniejsza i bardziej zrozumia∏a staje si´
dla nas Miriam – Osoba malowana mocà
Ducha Âwi´tego jako Dziewica, Bogurodzica, Matka, S∏u˚ebnica, B∏ogos∏awiona, Or´downiczka, Pe∏na ∏aski, BoleÊciwa, Królowa… moja Kochana.
ks. dr Miros∏aw S. Wróbel
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Echo koƒczy 20 lat
Piero Gottardi
wspó∏pracowa∏
przez
pewien
czas z don Angelo przy redagowaniu gazety. Od
1995 roku – dzi´ki najnowszym,
lecz teraz ju˚ powszechnie znanym technologiom – pe∏ni bardzo cennà s∏u˚b´: to
dystrybucja Echa przez Internet.

Byç na czasie
Pewnego jesiennego wieczoru, o ile
dobrze pami´tam w 1987r., w drodze powrotnej z pierwszych rekolekcji prowadzonych przez o. T. Vlaszicia, zatrzymaliÊmy si´ w Mantui, by odwiedziç don Angelo. By∏o nas czworo z Bolzano. Biuletyn Echo Medziugorja by∏ ju˚ wtedy bardzo rozpowszechniony i ch´tnie czytany.
W Bolzano regularnie robiliÊmy oko∏o stu
fotokopii dla grupy modlitewnej. Don
Angelo przyjà∏ nas serdecznie i radoÊnie.
Zaprosi∏ nas do du˚ego pokoju, który s∏u˚y∏ jako „Redakcja”, da∏ mi butelk´
szampana, ˚ebym jà otworzy∏, a sam poszed∏ do kuchni po tort. By∏o Êwi´to
dzi´kczynienia i parafianie przynieÊli dary. RozglàdaliÊmy si´ wokó∏, zdumieni,
˚e „Redakcja”, by∏a w rzeczywistoÊci
bardzo skromnym pomieszczeniem, na
plebanii ginàcej gdzieÊ wÊród mgie∏,
z drewnianà pod∏ogà, belkowanym sufitem. Sta∏y tam ogromne, dziewi´tnastowieczne, czarne szafy, stare i troch´ krzywe, oraz ca∏y sprz´t – czyli w praktyce
maszyna do pisania firmy IBM, no˚yczki
i klej! Tak, bo kiedy trzeba by∏o coÊ poprawiç, don Angelo przepisywa∏ oddzielnie ca∏y wiersz, wycina∏ paseczek papieru

i zakleja∏ b∏àd! Kiedy mocowa∏em si´
z butelkà, ˚eby otworzyç szampana, nagle
korek wyskoczy∏ w powietrze, odbi∏ si´
od sufitu zrobionego z belek pomalowanych na bia∏o. Odrobina zaprawy wapiennej wpad∏a akurat do Êrodka cennej maszyny do pisania, tej która sprawia∏a, ˚e
Echo dociera∏o do ca∏ych W∏och, a tak˚e
za granic´, w kilku t∏umaczeniach! Czym
pr´dzej odwróci∏em maszyn´ i zaczà∏em
wyjmowaç kawa∏ki wapna, a pozostali nie
mogli powstrzymaç si´ od Êmiechu.
Tak wyglàda∏ mój pierwszy kontakt
z don Angelo. Pó˝niej mia∏em to szcz´Êcie, ˚e pozna∏em go i wspó∏pracowa∏em
z nim przez ca∏ych dziesi´ç lat. Choç mia∏
nie∏atwy charakter, posiada∏ cudownà g∏´bi´ i przejrzystoÊç wiary, po których pozostawi∏ mi niezatarte wspomnienia.
Moja wspó∏praca w redagowaniu biuletynu rozpocz´∏a si´ pod koniec 1988 r.
z powodu trudnoÊci, które Biskupowi
stwarza∏o nazwisko jednego z jego kap∏anów jako „kierownika odpowiedzialnego” tak kontrowersyjnej naówczas publikacji. W∏aÊnie wtedy pomyÊla∏ o mnie,
jak myÊl´, tak˚e i dlatego, ˚e mieszka∏em
doÊç daleko od Mantui, poza jurysdykcjà
i poza zasi´giem „strza∏ów”. Ponadto don
Angelo cz´sto dr´czy∏y skrupu∏y – ale to
by∏a zwyk∏a pokusa – z powodu pracy
duszpasterskiej. Zawsze mu si´ wydawa∏o, ˚e za ma∏o robi dla swoich 270 dusz
i ˚e za du˚o czasu poÊwi´ca∏ „Echu”. Ta
troska, doprawdy nadmierna, w po∏àczeniu z trudem redakcyjnym, w pewnym
momencie sk∏oni∏a go do powierzenia mi
nowej maszyny do pisania, w koƒcu by∏a
to maszyna elektroniczna (wtedy jeszcze
nie by∏o mowy o komputerach), i do prowadzenia „Redakcji”, w Bolzano. Okaza∏o si´ to jednak trudne do zrealizowania
i wspó∏praca nadal toczy∏a si´ w Mantui,
a ni˚ej podpisany fruwa∏ tam i z powrotem jak czó∏enko tkackie, w dniach intensywnej pracy, kiedy nale˚a∏o „zamknàç”
edycj´ i „oddaç do druku”. Zatrzymywa∏em si´ na noc w sobot´ i w niedziel´.
Rytm pracy by∏ czasem niesamowity; na
przyk∏ad od samego rana a˚ do drugiej
w nocy, ale robiliÊmy to z entuzjazmem
i z rozmachem, dlatego mniej nam ona
cià˚y∏a ni˚ godzina nudnej pracy, takiej,
którà wykonuje si´ na si∏´. Dawa∏o mi to
du˚à radoÊç i wraca∏em zm´czony, lecz
zbudowany i zadowolony.
W zwiàzku z tym, ˚e drukarnia by∏a
daleko, w okolicach Treviso, trzeba by∏o
je˝dziç tam samochodem. By∏ to jedyny
sposób dostarczenia dyskietki. Jeden z pa-

rafian zaofiarowa∏ si´, ˚e b´dzie je˝dzi∏ co
miesiàc z takà misjà, deklarujàc gotowoÊç: „o ka˚dej godzinie dnia i nocy”.
Potem pojawi∏ si´ komputer, firmy BBS,
˚eby uniknàç czekania na dyskietki z zagranicy i aby komunikowaç si´ z drukarnià drogà telematycznà, a w koƒcu przez
Internet. Niemniej jednak wszystkie te innowacje wiàza∏y si´ z cierpieniem, nic nie
by∏o wygodne ani ∏atwe, a don Angelo
momentami by∏ naprawd´ wyczerpany.
Od 1995 roku zajmuj´ si´ wy∏àcznie
dystrybucjà Echa przez Internet. Aktualnie mo˚na je czytaç i drukowaç w ró˚nych j´zykach. Móg∏bym napisaç ca∏à
ksià˚k´ o cudownym dziele, jakim jest
„Echo”. Powiem tylko jedno: bardzo brakowa∏o mi don Angelo, ale wcale nie
mam wra˚enia, ˚e go straci∏em, tak samo
by∏o z moim ojcem. To tak jakbym go nie
widzia∏ pomi´dzy jednà podró˚à a drugà,
tak jak zdarza∏o si´ to w przesz∏oÊci. By∏
on dla mnie wielkim darem Medziugorja,
darem Maryi, która sprawia, ˚e Jej dzieci
spotykajà si´ w odpowiednim momencie.
Czuj´, ˚e wkrótce spotkam si´ z nim
w owym „nowym czasie, czasie wiosny”,
o którym mówi Dziewica Maryja, i o którym wielokrotnie wspólnie marzyliÊmy.
Piero Gottardi

Rok Eucharystyczny
Eucharystia na nowo odkryta
cd art. z „Mi∏ujcie si´” nr. 3.2004 r.
Nastàpi∏ moment Konsekracji, moment cudu nad cudami. Za arcybiskupem pojawi∏ si´ t∏um ludzi. Wszyscy mieli na sobie takie same tuniki, ale w kolorach pastelowych. Ich twarze by∏y lÊniàce,
pe∏ne radoÊci. Mog∏oby si´ komuÊ wydawaç (nie umiem powiedzieç dlaczego), ˚e
byli lud˝mi w ró˚nym wieku, ale ich twarze mia∏y szcz´Êliwy wyraz i by∏y bez
zmarszczek. Kl´kn´li, podobnie jak przy
Êpiewie Âwi´ty, Âwi´ty, Âwi´ty. Matka Bo˚a powiedzia∏a: To sà wszyscy Êwi´ci
i b∏ogos∏awieni. Pomi´dzy nimi sà dusze
twoich krewnych, którzy ju˚ cieszà si´
oglàdaniem Boga. …
Przed o∏tarzem, pojawi∏y si´ cienie
ludzi w szarych kolorach ze wzniesionymi r´koma. Maryja powiedzia∏a: To sà
b∏ogos∏awione dusze czyÊçcowe, które
czekajà na wasze modlitwy, aby dokona∏o
si´ ich oczyszczenie. Nie przestawajcie
modliç si´ za nimi. Oni modlà si´ za was,
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ale nie mogà modliç si´ za siebie. To wy
macie si´ za nich modliç, aby pomóc im
wydostaç si´ z czyÊçca, aby mogli byç
z Bogiem i cieszyç si´ wiecznie Jego obecnoÊcià. Maryja doda∏a: Teraz widzisz, ˚e
jestem tutaj ca∏y czas. Ludzie udajà si´ na
pielgrzymki, szukajàc miejsc, gdzie si´ objawi∏am. To dobrze ze wzgl´du na ∏aski,
które tam otrzymajà. Ale podczas ˚adnego
z objawieƒ, w ˚adnym innym miejscu, nie
jestem bardziej obecna, ni˚ w czasie Mszy
Êw. Zawsze mnie znajdziesz u stóp o∏tarza,
gdzie odprawia si´ Eucharysti´. U stóp
tabernakulum trwam z Anio∏ami, poniewa˚ jestem zawsze z Jezusem. Widzàc to
pi´kne oblicze Matki oraz wszystkich innych z promieniujàcymi twarzami, z∏àczonymi r´koma, czekajàcych na cud,
który powtarza si´ nieustannie, czu∏am si´
jakbym by∏a w samym niebie. I pomyÊl, ˚e
sà ludzie, którzy w tym momencie sà rozproszeni na rozmowie. Przykro mi to mówiç, ˚e wiele osób stoi z za∏o˚onymi r´koma, tak jakby sk∏adali ho∏d Panu, jak równy równemu sobie. Powiedz wszystkim ludziom, ˚e nigdy cz∏owiek nie jest bardziej
cz∏owiekiem, ni˚ kiedy upada na kolana
przed Bogiem.
Celebrans wypowiedzia∏ s∏owa Konsekracji. Choç by∏ cz∏owiekiem normalnego wzrostu, nagle zaczà∏ rosnàç i wype∏niaç si´ nadnaturalnym Êwiat∏em, które otoczy∏o go i przybra∏o na sile wokó∏
twarzy. Z tego powodu nie mog∏am zobaczyç jego rysów. Kiedy podniós∏ Hosti´,
zobaczy∏am jego r´ce. Na ich wierzchniej
stronie mia∏ jakieÊ znaki, które emanowa∏y Êwiat∏em. To by∏ Jezus! W tym momencie Hostia zacz´∏a rosnàç i sta∏a si´
wielka. Na Niej ukaza∏a si´ cudowna
twarz Jezusa spoglàdajàcego na swój lud.
Instynktownie chcia∏am sk∏oniç g∏ow´,
ale Matka Bo˚a powiedzia∏a: Nie patrz
na dó∏. PodnieÊç swój wzrok i kontempluj Go. Wpatruj si´ w Niego i powtarzaj
modlitw´ z Fatimy: Panie, wierz´, adoruj´, ufam i kocham Ciebie. Prosz´ o przebaczenie za tych, którzy nie wierzà, nie
adorujà, nie ufajà i nie kochajà Ciebie.
(...) Teraz powiedz Mu, jak bardzo Go kochasz i sk∏adaj ho∏d Królowi królów. Wydawa∏o mi si´, ˚e by∏am jedynà osobà, na
którà patrzy∏ z ogromnej Hostii, ale zrozumia∏am, ˚e On w ten sposób, tj. z bezgranicznà mi∏oÊcià, patrzy na ka˚dà osob´. Celebrans po∏o˚y∏ na o∏tarzu Hosti´
i natychmiast wróci∏ do normalnych rozmiarów. Kiedy wypowiedzia∏ s∏owa konsekracji wina, pojawi∏a si´ Êwiat∏oÊç,
Êciany i sufit koÊcio∏a znikn´∏y. Nagle,

zobaczy∏am zawieszonego w powietrzu
Jezusa ukrzy˚owanego. By∏am w stanie
kontemplowaç Jego twarz, pobite ramiona i pokaleczone cia∏o. Z prawej strony
piersi mia∏ ran´, z której wytryskiwa∏a
krew w lewym kierunku, oraz coÊ, co
przypomina∏o wod´, ale by∏o bardzo
b∏yszczàce, w prawym kierunku. Wyglàda∏o to jak strumienie Êwiat∏a sp∏ywajàce
na wiernych. W tym momencie Matka
Bo˚a powiedzia∏a: To jest cud nad cudami. Powiedzia∏am wczeÊniej, ˚e Pan nie
jest skr´powany ani czasem ani miejscem. W momencie Konsekracji, ca∏e
zgromadzenie jest zabierane do stóp Kalwarii, w chwili ukrzy˚owania Jezusa.
Kiedy mieliÊmy odmawiaç „Ojcze
nasz”, Jezus, po raz pierwszy podczas celebracji, odezwa∏ si´ do mnie: Poczekaj,
chc´, abyÊ modli∏a si´ z najg∏´bszego
wn´trza, z jakiego tylko mo˚esz wo∏aç.
Przypomnij sobie osob´ czy osoby, które
najbardziej ci´ w ˚yciu zrani∏y i wyrzàdzi∏y ci krzywd´, tak abyÊ mog∏a objàç je
swoim sercem i powiedzieç im: W imi´ Jezusa Chrystusa przebaczam wam i ˚ycz´
pokoju. W imi´ Jezusa, prosz´, abyÊcie mi
przebaczyli i ˚yczyli pokoju. JeÊli osoba
zas∏u˚y∏a na ten pokój, otrzyma go i poczuje si´ lepiej. JeÊli nie jest w stanie naƒ
si´ otworzyç, powróci on do twojego serca. Ale nie chc´, abyÊ otrzymywa∏a czy
ofiarowa∏a pokój, kiedy nie jesteÊ w stanie
przebaczyç i doÊwiadczyç tego pokoju
najpierw w swoim sercu. Uwa˚aj, co czynisz – mówi∏ Pan Jezus – powtarzasz
w „Ojcze nasz”: „odpuÊç nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. JeÊli mo˚esz przebaczyç, ale nie
mo˚esz zapomnieç, jak wiele osób mówi,
stawiasz warunki Bo˚emu przebaczeniu.
Mówisz: Przebacz mi tylko tak, jak ja jestem w stanie przebaczyç, ale nie wi´cej.
Arcybiskup powiedzia∏:... „obdarz
nas pokojem i jednoÊcià”, a potem „pokój Paƒski niech zawsze b´dzie z wami”.
Nagle zobaczy∏am, ˚e pomi´dzy niektórymi lud˝mi, którzy przekazywali sobie
znak pokoju, znajdowa∏o si´ bardzo intensywne Êwiat∏o. Prawdziwie odczu∏am
uÊcisk Jezusa w tym Êwietle. To On uÊciska∏ mnie, dajàc mi Swój pokój, poniewa˚
w tym momencie by∏am w stanie przebaczyç i wyrzuciç z mojego serca wszystkie
˚ale przeciw innym ludziom. Jezus pragnie dzieliç ten moment radoÊci, uÊciskaç
nas i ˚yczyç nam Swojego pokoju.
Nastàpi∏ moment Komunii Êw. celebransów. Kiedy arcybiskup przyjà∏ Komuni´ Êw., Matka Bo˚a powiedzia∏a: Po-

wtarzaj ze mnà: Panie, b∏ogos∏aw kap∏anom, pomó˚ im, oczyÊç ich, kochaj ich,
opiekuj si´ nimi i wspieraj ich Swojà Mi∏oÊcià. Ludzie zacz´li opuszczaç ∏awki,
aby przystàpiç do Komunii Êw. Nastàpi∏
wielki moment spotkania. Pan powiedzia∏
do mnie: Poczekaj chwil´, chc´, abyÊ coÊ
zobaczy∏a. Wewn´trzny impuls kaza∏ mi
skierowaç wzrok na pewnà osob´, która
wyspowiada∏a si´ przed Mszà Êw. Kiedy
ksiàdz umieÊci∏ Âwi´tà Hosti´ na jej j´zyku, b∏ysk Êwiat∏a, podobnego do czystego
z∏ota, przeszed∏ prosto przez t´ osob´, najpierw przez jej plecy, potem otoczy∏ jà
z ty∏u, potem dooko∏a jej ramion, a na
koƒcu g∏owy. Pan powiedzia∏: Oto jak raduj´ si´, obejmujàc dusz´, która przychodzi z czystym sercem, aby mnie przyjàç.
G∏os Jezusa by∏ g∏osem szcz´Êliwej osoby. Kiedy posz∏am przyjàç Komuni´ Êw.,
Jezus powiedzia∏ do mnie: Ostatnia Wieczerza by∏a momentem najwi´kszej bliskoÊci ze mnà. W tej godzinie mi∏oÊci, ustanowi∏em coÊ, co mog∏o byç poj´te, jako najwi´kszy akt ob∏´du w oczach cz∏owieka –
uczyni∏em Siebie wi´˝niem Mi∏oÊci, ustanowi∏em Eucharysti´. Chcia∏em pozostaç
z wami do koƒca Êwiata, poniewa˚ Moja
Mi∏oÊç nie mog∏a znieÊç, ˚e zostalibyÊcie
sierotami, wy, których kocham bardziej
ni˚ w∏asne ˚ycie.
Kiedy wróci∏am na swoje miejsce
i ukl´kn´∏am, Pan powiedzia∏: S∏uchaj.
Chwil´ pó˝niej us∏ysza∏am modlitw´ siedzàcej przede mnà kobiety, która w∏aÊnie
przyj´∏a Komuni´ Êw. Jezus powiedzia∏
smutnym g∏osem: Zanotowa∏aÊ jej modlitw´? Ani razu nie powiedzia∏a, ˚e mnie
kocha. Ani razu nie podzi´kowa∏a mi za
dar, jaki jej da∏em zni˚ajàc Swojà BoskoÊç do jej biednego cz∏owieczeƒstwa, po
to, by przyciàgnàç jà do Siebie. Ani razu
nie powiedzia∏a: dzi´kuj´ Ci, Panie. To
by∏a litania próÊb. I tak robià prawie
wszyscy, którzy przychodzà mnie przyjàç.
Umar∏em z mi∏oÊci i zmartwychwsta∏em.
Z mi∏oÊci czekam na ka˚dego z was i z mi∏oÊci zostaj´ z wami... Ale wy nie zdajecie
sobie sprawy z tego, ˚e potrzebuj´ waszej
mi∏oÊci. Pami´tajcie, ˚e jestem ˙ebrakiem
mi∏oÊci w tej wznios∏ej godzinie dla duszy.
Kiedy celebrans mia∏ udzielaç b∏ogos∏awieƒstwa, Matka Bo˚a powiedzia∏a:
Bàd˝ pilna i uwa˚aj... Robisz jakiÊ stary
znak, zamiast Znaku Krzy˚a. Pami´taj, ˚e
to b∏ogos∏awieƒstwo mo˚e byç ostatnie,
jakie otrzymujesz z ràk kap∏ana. Kiedy
wychodzisz z koÊcio∏a, nie wiesz, czy
umrzesz, czy nie. Nie wiesz, czy b´dziesz
mia∏a okazj´ otrzymaç b∏ogos∏awieƒstwo
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od innego kap∏ana. Te konsekrowane r´ce
dajà tobie b∏ogos∏awieƒstwo w Imi´ Âwi´tej Trójcy. Dlatego zrób Znak Krzy˚a
z szacunkiem, tak jakby to mia∏ byç ostatni w twoim ˚yciu.
Jezus poprosi∏ mnie, abym zosta∏a
z nim kilka minut po zakoƒczeniu Mszy
Âw. Powiedzia∏: Nie wychod˝ w poÊpiechu, kiedy Msza Êw. jest skoƒczona. Zostaƒ na moment w Moim towarzystwie,
ciesz si´ nim i pozwól mi cieszyç si´
twoim. Zapyta∏am Go: Panie, jak d∏ugo
zostajesz z nami po Komunii? Odpowiedzia∏: Przez ca∏y czas, póki ty chcesz zostaç ze mnà. JeÊli b´dziesz mówiç do
mnie przez ca∏y dzieƒ, zwracajàc si´ do
mnie w czasie wype∏niania swoich obowiàzków, b´d´ s∏ucha∏ ci´. Jestem zawsze z tobà. To ty mnie opuszczasz. Wychodzisz po Mszy Êw. i uwa˚asz, ˚e
dzieƒ obowiàzku skoƒczy∏ si´. Nie myÊlisz, ˚e chcia∏bym dzieliç twoje ˚ycie
rodzinne z tobà, przynajmniej w Dniu
Paƒskim.(...) Wiem wszystko. Czytam
nawet najwi´ksze sekrety ludzkich serc
i umys∏ów. Ale ciesz´ si´, kiedy mi mówisz o swoim ˚yciu, kiedy pozwalasz mi
uczestniczyç w nim jako cz∏onek rodziny
czy najbli˚szy przyjaciel. O, jak wiele
∏ask cz∏owiek traci nie dajàc mi miejsca
w swoim ˚yciu!
Jezus powiedzia∏: PowinniÊcie przewy˚szaç w cnocie Anio∏ów i Archanio∏ów, poniewa˚ oni nie majà radoÊci przyjmowania Mnie jako pokarmu, jak to jest w waszym przypadku. Oni pijà kropl´ ze ˝ród∏a, ale wy, którzy macie ∏ask´ przyjmowania Mnie, macie ca∏y ocean.
Inna rzecz, o której Pan mi powiedzia∏
z bólem, dotyczy∏a ludzi, którzy spotykajà si´ z Nim z przyzwyczajenia. Ta rutyna sprawia, ˚e niektórzy ludzie sà tak
oboj´tni, ˚e nie majà nic do powiedzenia
Jezusowi, kiedy przyjmujà Go w Komunii Êw. Powiedzia∏ równie˚, ˚e jest tak˚e
wiele dusz konsekrowanych, które utraci∏y swój entuzjazm bycia zakochanym
w Panu i traktujà swoje powo∏anie jak
zawód. Potem Jezus mówi∏ o owocach,
które muszà si´ pojawiç po ka˚dej przyj´tej Komunii Êw. Zdarza si´, ˚e sà ludzie, którzy przyjmujà codziennie Pana,
sp´dzajà wiele godzin na modlitwie
i wykonujà liczne dzie∏a, ale mimo to nie
dokonuje si´ przemiana ich ˚ycia. Dary,
jakie otrzymujemy w Eucharystii powinny przynieÊç owoce nawrócenia, wyra˚ajàce si´ w postawie i czynach mi∏osierdzia wobec braci i sióstr.
Catalina

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)
Czwarty grzech przeciw jednoÊci:
grzechy j´zyka
Szemranie za plecami jest bardzo niebezpiecznym grzechem, który mo˚e prowadziç do wewn´trznego rozk∏adu. Jak
reaguj´, kiedy dostrzegam jakieÊ braki
albo rzeczywiste lub pozorne z∏o w drugim cz∏owieku? Co robi´? Na w∏asnej
skórze doÊwiadczy∏em czegoÊ takiego
podczas mojej pos∏ugi w seminarium,
kilka lat temu. W pierwszym okresie wydawa∏o mi si´, ˚e mam dobry kontakt
z klerykami, ˚e si´ dobrze rozumiemy,
˚e praca duchowa idzie do przodu, lecz
w pewnym momencie dosz∏o do konfliktu. Ja by∏em bezkompromisowy, postawi∏em sprawy jasno i klarownie, ale zobaczy∏em, ˚e seminarzyÊci odsun´li si´
ode mnie. Mija∏y miesiàce, a wokó∏ mnie
by∏a pustka. Przychodzi∏y do seminarium kolejne roczniki, a ja widzia∏em, ˚e
nie mam z nimi kontaktu.
Zaczà∏em si´ zastanawiaç, gdzie
zgrzeszy∏em, gdzie tkwi problem. Bada∏em spraw´ z ró˚nych stron. Rzecz rozwiàza∏a si´ ostatecznie na poczàtku tego
roku akademickiego, kiedy przyszed∏ do
mnie jeden z kleryków i powiedzia∏
wprost: „Prosz´ ojca, by∏ taki czas, kiedy
bardziej wierzy∏em koledze ni˚ temu, co
ojciec mówi∏. Kolegi ju˚ nie ma, a ojciec
jest. Chc´ skorzystaç z kierownictwa duchowego”. Widzicie wi´c, ˚e szemranie
za plecami mo˚e spowodowaç bardzo
wiele zam´tu. Nie jest te˚ ∏atwo, kiedy
ktoÊ mówi nam w oczy prawd´ – jego subiektywnà prawd´. Zdarza∏y si´ sytuacje,
kiedy alumn przychodzi∏ do mnie i wylewa∏ mi na g∏ow´ „kube∏ek pomyj”. Nie
jest to mi∏e, prawda? Ale powiedzia∏em
mu: „Wiesz, ciesz´ si´, nie dlatego, ˚e mówisz mi te trudne rzeczy, ale dlatego ˚e
mówisz to, co prze˚ywasz w tej relacji, co
ci t´ relacj´ utrudnia. Mo˚emy rozmawiaç
na ten temat i sytuacja si´ oczyszcza”.
Co mówi Pismo Âwi´te: Niech wasza
mowa b´dzie Tak-tak; nie-nie. A co po-

nadto, od Z∏ego pochodzi (Mt 5, 37). Kiedy nie podejmuj´ wprost problemów –
zaczynajà one krà˚yç podziemnym nurtem i zaczyna si´ rozk∏ad. J´zyk jest bardzo niebezpiecznym narz´dziem, który
rani bardzo g∏´boko, mo˚e nawet zabiç!
Kiedy wypowie si´ s∏owo, ono zaczyna
˚yç swoim w∏asnym ˚yciem, ju˚ nie
mo˚na go cofnàç. Zastanówmy si´ wi´c,
jak reagujemy, kiedy dostrzegamy z∏o
w strukturze wspólnoty, rejonu, diecezji,
prawdziwe lub pozorne z∏o w drugim
cz∏owieku. Lekarstwem jest prawda
w mi∏oÊci. Mi∏oÊç bez prawdy b´dzie
sentymentalizmem. Prawda bez mi∏oÊci
mo˚e bardzo g∏´boko raniç. Chodzi wi´c
o prawd´ w mi∏oÊci. Chodzi o dobrà komunikacj´, o prawdziwy, rzeczywisty
dialog pomi´dzy nami, w którym s∏ucham i mam mo˚liwoÊç wypowiedzenia
si´ i bycia wys∏uchanym. Jak ktoÊ s∏usznie zauwa˚y∏: mamy dwoje uszu i jedne
usta, wi´c dobrze jest zachowaç te relacje
– dwa razy wi´cej s∏uchaç i mniej mówiç.
Ks. Miros∏aw Cholewa

Pobratymstwo
Panie, uczyƒ mnie
Âw. Franciszek z Asy˚u modli∏ si´ s∏owami: „Panie, uczyƒ mnie narz´dziem
Twego pokoju, abym móg∏ nieÊç mi∏oÊç
tam, gdzie panuje nienawiÊç, …”.
Pan go wys∏ucha∏. Sta∏ si´ aposto∏em
i misjonarzem mi∏oÊci oraz pojednania
pomi´dzy lud˝mi, miastami, narodami;
niós∏ pokój wilkom i tr´dowatym.
Ws∏uchujàc si´ ca∏ym sercem w s∏owa Królowej Pokoju, która wzywa, abyÊmy „byli mi∏oÊcià tam, gdzie panuje nienawiÊç, …” dostrzegamy, ˚e w obecnych
czasach egoizm i pycha niszczà nasze dusze, nasze rodziny, nasze niedziele i Msze
Êwi´te. Wiele osób odczuwa zm´czenie
z powodu nienawiÊci. Ta pustynia wdar∏a
si´ do wielu rodzinnych domów. To przekleƒstwo dotkn´∏o tak wielu. Spotykamy
chrzeÊcijan, którzy ze sobà nie rozmawiajà, którzy si´ wzajemnie oskar˚ajà, którzy
sà sk∏óceni, którzy si´ nienawidzà.
Wiele rodzin uleg∏o rozbiciu i przypominajà zrujnowane wojnà miasta. Sà jak
zburzone mosty, które ju˚ nie ∏àczà
dwóch brzegów, a jedynie tworzà przepaÊç, która stanowi zapor´ na drodze. Ci
tonàcy ludzie na podobieƒstwo ∏ódek na
wzburzonych falach, wywracajà si´, na-
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pe∏niajà wodà i wpadajà w przepastne g∏´biny. Ludzie bez mi∏oÊci przypominajà
usychajàce drzewo, które nie rodzi owoców, które jest rozpaczliwie smutne, a˚
wreszcie umiera pod naporem zimna i lodu. NienawiÊç i nieustajàca walka dominujà w partiach, stronnictwach, systemach
politycznych, narodach, religiach i ideologiach. Ta wielka, wszechogarniajàca nienawiÊç jest wprost przera˚ajàca. A na tle
tego wszystkiego nieprzebrane rzesze
g∏odnych i skrzywdzonych! J´k tych nieszcz´snych osób pozostawionych samym
sobie, bez samarytaƒskiej pomocy, zag∏usza g∏os tych, którzy g∏oszà Ewangeli´
pokoju i sprawiedliwoÊci.
Tylko otwartym sercem mo˚emy dostrzec obraz Pana przechodzàcego poÊród nas, w tych, którzy sà nadzy, g∏odni,
spragnieni, chorzy, przeÊladowani, wi´zieni. W tych, którzy si´ narkotyzujà,
którzy sà alkoholikami, którzy ˚yjà na
ulicy, w ofiarach nocnych lokali i podziemia. Jak˚e jest wiele osób opuszczonych, pozbawionych chrzeÊcijaƒskiej
mi∏oÊci, pozbawionych wychowania
w wierze. Oni wychodzà ze wspó∏czesnych rodzin i wchodzà w Êwiat ciàgnàc
za sobà m´tnà wod´, która wpada do
czystego ˝ród∏a. Dlatego obecnie potrzebna jest odwaga, aby wyciàgnàç r´ce
do bli˝nich, potrzebujàcych, bo te r´ce
majà co daç, majà moc namaszczenia,
majà chust´, aby otrzeç ∏zy. One zawsze
sà darzàce, bowiem skierowane sà ku innym: „Wy dajcie im jeÊç – mówi Pan –
i nakarmili pi´ç tysi´cy ludzi”.
Czy umiemy dawaç z tego, co przyj´liÊmy od Pana Jezusa i Jego Matki?
JesteÊmy d∏u˚nikami wszystkich,
wszystkim innym mamy zanieÊç to, czego oni nie majà. Tylko w taki sposób ludzie odnajdà Boga i zacznà Mu razem
z nami dzi´kowaç. Bez modlitwy nie
mo˚emy si´ otworzyç na Bo˚à mi∏oÊç.
Cz∏owiek, który naÊladuje Chrystusa
w mi∏oÊci, otrzymuje szczególnà ∏ask´.
Jego charyzmatem jest bycie dla innych.
Tylko cz∏owiek modlàcy si´, poprzez
swój altruizm, mo˚e w drugim zaszczepiç potrzeb´ mi∏oÊci.
Dlatego Maryja mówi jasno: „Nie mo˚ecie si´ otworzyç, jeÊli si´ nie modlicie”.
Uschni´te drzewo, nie wypuÊci zielonych
liÊci, a pustynia sama z siebie nie pokryje
si´ kwieciem. Tylko cz∏owiek modlitwy
mo˚e czyniç dzie∏a Bo˚e. Tylko pokorny,
modlàcy si´ cz∏owiek mo˚e przynosiç boskie owoce. Tylko przez wytrwa∏à modlitw´ cz∏owiek otwiera si´ na mi∏oÊç Bo˚à.

Maryja w ostatnim or´dziu jeszcze raz, po
macierzyƒsku, przypomina: „módlcie si´,
módlcie si´, módlcie si´”.
Droga Matko i Królowo Pokoju, my
jesteÊmy Twojà rodzinà modlàcych si´ ludzi. Wiemy, ˚e nas potrzebujesz i posy∏asz, abyÊmy byli mi∏oÊcià, tam gdzie panuje nienawiÊç i chlebem, gdzie panuje
g∏ód. Pobudzaj nas do gor´tszej modlitwy
i dzie∏ mi∏osierdzia dla ducha i cia∏a.
W tym miesiàcu b´dziemy si´ modliç
w nast´pujàcych intencjach: – za wszystkich chorych, którzy polecili si´ naszym
modlitwom i wierzà w nasze modlitwy
oraz wierzà, ˚e Pan Bóg jest wszechmogàcy; – za m∏odzie˚, szczególnie za te
osoby, które zagro˚one sà pokusà popadni´cie w na∏óg narkomanii i inne na∏ogi,
aby ka˚dego dnia odnajdowali potrzebne
Êwiat∏o i si∏´ do ˚ycia; – za wszystkie rodziny i parafie, aby odpowiedzia∏y na wezwanie Maryi do wspólnej, codziennej
modlitwy ró˚aƒcowej.
Drodzy moi bracia i siostry! Wdzi´czny jestem za to tak bardzo ewangeliczne,
a zarazem ludzkie or´dzie. Zosta∏o ono
skierowane do nas w czasie, kiedy wiele
osób nie ma Êrodków na zakup ksià˚ek
dla swoich dzieci, kiedy wielu uczniów
rezygnuje z kszta∏cenia si´ z powodu braku Êrodków na utrzymanie. Jeszcze innym
brakuje na lekarstwa, opa∏u na zim´, obuwia dla dzieci. Stoimy przed wielkim wyzwaniem. Niebo i Ziemia czekajà na nas.
Kl´cz´ i modl´ si´, aby wasz Apostolat
ka˚dego dnia obfitowa∏ w dobre uczynki.
Oddany wam o. Jozo

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Tegoroczne rekolekcje z o. T. Vlasziciem mia∏y doprowadziç do celu, którym
jest osiàgni´cia: „˙ycia w Bogu i Boga
w nas”. Aby go osiàgnàç nale˚y w jednoÊci KoÊcio∏a przez Serce Matki Bo˚ej,
dojÊç do Serca Jezusa. Konferencja
1 czwartek 01.07.2004.

WejÊç w serce Maryi i trwaç
W imi´ Ojca, i Syna i Ducha Âwi´tego
Amen. ZdrowaÊ Maryjo....
Mo˚ecie modliç si´ tà modlitwà bez
dotkni´cia serca. Mo˚e to byç tylko
modlitwa odmówiona, wyrecytowana,
modlitwa z przyzwyczajenia, z obowiàzku i w taki sposób nie b´dziecie

mogli wejÊç w Serce Matki Bo˚ej. Spróbujmy jeszcze raz pomodliç si´ tà modlitwà bardziej uwa˚nie, abyÊmy mogli
uczyniç krok post´pu, by wejÊç w Serce
Matki. ZdrowaÊ Maryjo.....
Mo˚ecie modliç si´ sercem i uczuciami.
Mo˚ecie osiàgnàç poziom modlitwy sentymentalnej. Mo˚ecie wejÊç w stan egzaltacyjny, poprzez jakieÊ w∏asne intuicje,
poprzez w∏asne doÊwiadczenia mistyczne
i charyzmatyczne. Mo˚e to byç równie˚
poziom ezoteryczny, ale to nie wystarcza. W Bogu, kiedy modlimy si´ w sercu
Matki Bo˚ej, my rodzimy si´ na nowo,
ca∏kowicie. Dlatego teraz, zostawiajàc
uczucia spróbujcie wejÊç we w∏asne wn´trze i doÊwiadczyç impulsów Ducha
Âwi´tego. ZdrowaÊ Maryjo.....
W naszych rozwa˚aniach wyjdziemy
z tego poziomu naszej relacji z Matkà Bo˚à, z poziomu naszej modlitwy. Wczoraj
powiedzieliÊcie, ˚e chcecie zobaczyç Matk´ Bo˚à, i ja wam pomog´, abyÊcie Jà zobaczyli. Ale ja wam pomog´ zobaczyç Jà
takà, jakà Ona jest, a nie takà, jakà wy
chcecie Jà zobaczyç. W naszej duszy
dzia∏ajà ró˚ne si∏y: intuicja, recepcja, czucie, a ja chc´ was doprowadziç do rzeczywistoÊci. Wiele osób, które przybywa do
Medziugorja przyjmuje, dotyka, przypuszcza, ale nie wchodzi w rzeczywistoÊç serca Matki Bo˚ej, i nie pozwala, aby Matka
Bo˚a wesz∏a do ich ˚ycia. Matka Bo˚a
jest rzeczywistoÊcià. Bóg jest rzeczywistoÊcià. I ca∏y wszechÊwiat jest w tej rzeczywistoÊci zanurzony. Doprowadzenie
ca∏ej ludzkoÊci do tej harmonii z Bogiem,
jest ostatnim krokiem do uczynienia. Doprowadzenie wszystkiego do harmonii
przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie. Równie˚, kiedy my jesteÊmy na tej drodze pielgrzymiej, my wchodzimy w tà rzeczywistoÊç. Wiara w Boga, w Matk´ Bo˚à, nie
jest czymÊ, co mo˚na intuicyjnie wyczuç.
Âw. Jan w swoim pierwszym liÊcie mówi, ˚e zobaczymy Boga twarzà w Twarz.
To b´dzie spe∏nione, ale nasza dusza mo˚e ju˚ teraz poznaç Go, zobaczyç Go. Zobaczcie, ˚e wejÊcie w Serce Niepokalane
Matki Bo˚ej jest rzeczà podstawowà dla
nas, wejÊcie w Matk´ Bo˚à takà, jakà jest
w rzeczywistoÊci. Matka Bo˚a jest w Bogu. Matka Bo˚a jest z Bogiem. Maryja
jest Matkà, która rodzi KoÊció∏, chocia˚
jest równie˚ cz∏onkiem tego KoÊcio∏a.
˙adne inne stworzenie nie wesz∏o w takà
relacj´ z Bogiem jak Maryja. To jest ten
dar, który Bóg nam da∏. Maryj´ z Bogiem, Maryj´ w Bogu, Maryja, która rodzi Boga, KoÊció∏.
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Moje doÊwiadczenie jest takie, ˚e
wiele osób dochodzi do relacji sentymentalnej z Matkà Bo˚à i proszà Jà o jakieÊ rzeczy dla siebie i traktujà Jà jako takà „MamuÊk´”, a nie jak Matk´ Boga.
A zatem, czego wy oczekujecie, czego wy
chcecie? Je˚eli chcecie mieç wizje, je˚eli chcecie coÊ zrozumieç, ja was w tym
kierunku nie b´d´ prowadzi∏. Ale je˚eli
b´dziecie chcieç mieç Matk´ Boga
w waszym wn´trzu – ja wam poka˚´
drog´. Bez Matki Bo˚ej wy si´ nie odrodzicie, nie narodzicie si´ na nowo. Równie˚ Ona jest stworzeniem, ale stworzeniem wybranym przez Boga do roli Matki. Ona mówi tak za ka˚dego z nas, je˚eli my Jej powiemy tak. To jest dla waszego dobra, ale to jest równie˚ dobro dla
odnowienia KoÊcio∏a, dla odnowienia
ludzkoÊci. Zobaczcie ile jest grup modlitewnych, medytacyjnych. Dochodzà do
jakiegoÊ poziomu charyzmatycznego,
ezoterycznego, ale to nie wystarcza, to
nie jest to. My musimy si´ wznosiç do
Boga i wznosiç si´ w Bogu, który jest
rzeczywistoÊcià. Osoby, które wchodzà
w Serce Matki Bo˚ej w ten sposób, stajà
si´ kana∏ami; kana∏ami oczyszczajàcymi
KoÊció∏, poniewa˚ znajà Boga, objawiajà Boga takim jakim jest. Je˚eli chcecie,
ja was w∏aÊnie poprowadz´ tà drogà.
Czy chcecie us∏yszeç Matk´ Bo˚à? Tak.
Mówi si´, ˚e istnieje dotkni´cie poczàtkowe dla osoby dobrej woli – chod˝ za Mnà.
Ka˚dy impuls ∏aski w∏aÊnie w tym chod˝
za Mnà, naÊladuj mnie – macie na swoich
ustach. We˝cie wielki przyk∏ad ojca
Abrahama, t´ drog´, którà on zrobi∏
w czasie swojego ˚ycia, aby odkryç Boga
˚ywego, Boga rzeczywistego. Wtedy ∏aska jest wylewana w obfitoÊci. Dlatego
droga ∏aski jest taka. Bóg mówi do ka˚dej duszy, ciàgle, nieustajàco prowadzàc
jà do przodu. Zmienia si´ jej j´zyk. Równie˚ wprowadza dusze w ciemnoÊci nocy.
Sprowadza próby, aby jà oczyÊciç i doprowadziç do rzeczywistoÊci. Dlatego
mo˚emy us∏yszeç g∏os Maryi, je˚eli b´dziemy pos∏uszni tej drodze, aby wejÊç
w rzeczywistoÊç Bo˚à. W inny sposób tylko przekszta∏camy naszà religijnoÊç w takà wi´kszà (wy˚szà) powierzchownoÊç.
Per∏y, które Bóg nam daje, wyrzucamy do
b∏ota. Dlatego tak trudno jest KoÊcio∏owi
zrozumieç to co si´ sta∏o tutaj w Medziugorju. Je˚eli jakiÊ biskup widzi grup´ fanatyków, to jest mu trudno przyjàç rzeczywistoÊç Medziugorja.
Na poczàtku objawieƒ Matka Bo˚a
powiedzia∏a nam kap∏anom: „PoÊwi´ç-

cie si´ przede wszystkim parafianom. Ja
pragn´ si´ objawiaç na ich twarzach.
I w ten sposób pielgrzymi Mnie spotkajà”.
I to jest rzeczywistoÊç, ˚e Matka Bo˚a
mieszka w nas, w naszym wn´trzu, ˚e my
jesteÊmy w ˚yciu Maryi, wówczas przez
Jej wstawiennictwo nieustajàco wznosiç
si´ b´dziemy w rzeczywistoÊci Bo˚ej.
Dlatego jest bardzo wa˚ne, aby zbli˚yç si´
do Matki Bo˚ej w tej drodze. I to wszystko sprowadza si´ znowu do pytania: „czego chcecie”? Czy chcecie otrzymaç od
Maryi tylko takà odrobink´, czy otrzymaç
˚ycie Bo˚e? Czy chcesz staç si´ ˚yciem
nowym? Wtedy na bazie naszego wyboru, Bóg nape∏nia nas ∏askami. Podam taki
przyk∏ad: Êw. Franciszek zosta∏ wezwany.
Z innymi ˚o∏nierzami walczy∏ na wojnie.
Podczas jednego snu us∏ysza∏ G∏os: Kto ci
mo˚e daç wi´cej: s∏uga czy Gospodarz?
Odpowiedzia∏ – no Gospodarz. A to dlaczego s∏u˚ysz s∏udze? S∏ugà jest król,
a Bóg jest Gospodarzem, W∏aÊcicielem.
Wi´c co mam zrobiç? Wróç do domu,
a b´dzie ci to wyjaÊnione. W domu, modlàc si´ przed Krzy˚em, us∏ysza∏: Franciszku! Id˝ napraw Mój KoÊció∏. Wzià∏
m∏otek i zaczà∏ naprawiaç mury koÊcio∏a
Êw. Damiana. Potrzebny by∏ czas, aby Êw.
Franciszek dojrza∏ w swoim umyÊle, ˚e
potrzeba jest naprawy KoÊcio∏a, ale duchowego. I widzicie jakie by∏o ˚ycie tego
Âwi´tego. Taka droga, aby staç si´ jednym z Chrystusem. I ludzie nazywali go
„Drugi Chrystus”.
Je˚eli chcemy spotkaç Matk´ Bo˚à
i wejÊç w Jej Serce, musimy byç dyspozycyjni do przyj´cia tej drogi wewn´trznej: wewn´trznej, ciàg∏ej przemiany, aby
staç si´ Sercem Matki Bo˚ej. KoÊció∏ w liturgii modli si´, aby nasze ˚ycie sta∏o si´
podobne do ˚ycia Matki Bo˚ej. Uwierzcie
mi, czuj´ wielki ból, kiedy widz´ jak ludzie tylko kr´cà si´ wokó∏ fenomenów,
a nie chcà Maryi. Wszystkie fenomeny
i wszystkie rzeczy wokó∏ objawieƒ sà tylko impulsem do wezwania. Ale trzeba
wejÊç, dojÊç do rzeczywistoÊci Matki Bo˚ej i do rzeczywistoÊci Boga samego.
RzeczywistoÊç Bo˚a jest rzeczywistoÊcià
tak pewnà, pewniejszà nawet od tego, ˚e
to jest stó∏, poniewa˚ tego sto∏u by nie by∏o, bez tej pewnoÊci, ˚e Bóg istnieje.
A my jesteÊmy wezwani, aby wejÊç w tà
pewnoÊç, w to bezpieczeƒstwo, aby ca∏e
nasze ˚ycie w Nim by∏o zanurzone
i przez Niego rzàdzone; równie˚ ten stó∏
– wszystko. Matka Bo˚a objawi∏a si´ tutaj po to, aby nas prowadziç w tym kierunku. W jaki sposób mo˚emy to osià-

gnàç? Musimy mieç naszà relacj´, modlitw´ z Bogiem: ˚ywà, szczerà, otwartà.
Otwartà na dzia∏anie Boga, abyÊmy mogli pozwoliç, aby nas prowadzi∏ nawet
tam, gdzie nie chcemy. W tych dniach
s∏yszeliÊmy, ˚e poprowadzi∏ równie˚ Êw.
Piotra tam, gdzie on nie chcia∏. Poniewa˚
przeprowadzi nas ponad wyobra˚enia,
ponad wizje, ponad granice naszego myÊlenia. To jest bardzo wa˚ne.
(cdn)

Serwis Rodzinny
Obory 2004
„Sta∏a”
Homilia ks. bpa Romana Marcinkowskiego (cd)
U wielu ludzi dostrzegamy dziÊ nawet
patologiczny czy obsesyjny l´k przed
wszelkim trudem, poÊwi´ceniem, cierpieniem, lub brak odwa˚nej postawy wobec
cierpienia, które ka˚dego cz∏owieka
w ˚yciu dotyka. Ró˚ne przeciwnoÊci,
przykroÊci, niepowodzenia, upokorzenia,
rozczarowania mogà si´ nawet przyczyniç do umocnienia odpowiedniej kondycji, odpornoÊci psychicznej i duchowej.
Bez takiej odpornej kondycji duchowej
niektórzy ludzie w obronie przed stresem,
przed cierpieniem uciekajà si´ do Êrodków narkotycznych, do alkoholu, do nikotyny, do nadu˚ywania ró˚nych leków,
u˚ywek, do przejadania si´. Prawdziwa
wolnoÊç nie polega na tym by robiç
wszystko, na co ma si´ ochot´, czyli na
spe∏nianiu w∏asnych zachcianek. To zawsze prowadzi do uzale˚nienia i zniewolenia. WolnoÊç polega na wyborze dobra.
Poprzez ograniczenie potrzeb ˚yciowych,
rezygnacj´ z wygód, opanowanie swych
nami´tnoÊci cz∏owiek uzdalnia si´ do
Êwiadczenia mi∏oÊci. I tak zdyscyplinowany uczeƒ Jezusa Chrystusa nie b´dzie
∏atwo ulega∏ zarozumia∏oÊci, zniecierpliwieniu, niewoli, ale z mi∏oÊci dla Niego
wszystko przetrwa i przetrzyma.
Drodzy, historia ta wydarzy∏a si´
w OÊwi´cimiu podczas minionej wojny. Z obozu koncentracyjnego zbieg∏o
trzech wi´˝niów. Doskonale przygotowana ucieczka powiod∏a si´. Mimo natychmiastowego poÊcigu Niemcom nie uda∏o
si´ schwytaç jeƒców. Postanowili jednak
krwawo zemÊciç si´ za swojà pora˚k´.
Na wi´ziennym placu obozowym ustawili trzy szubienice. Zgromadzili wszyst-
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kich wi´˝niów na ich oczach powiesili
dwóch m´˚czyzn i jednego ch∏opca. Cia∏a wi´˝niów zwis∏y bezw∏adnie na szubienicznym sznurze, ale cia∏o ch∏opca nie
chcia∏o si´ poddaç z∏owrogiej Êmierci. Na
oczach zebranych, którzy patrzyli z przera˚eniem, walczy∏o w beznadziejnej walce ze Êmiercià. Widok by∏ naprawd´
okrutny. KtóryÊ z jeƒców nie wytrzyma∏
i z wyrzutem g∏oÊno zada∏ dramatyczne
pytanie: gdzie jest Bóg? Echo ponios∏o
po oÊwi´cimskim placu jego s∏owa, które
zabrzmia∏y jak z∏owrogi bunt przeciwko
Najwy˚szemu. I nikt nie oÊmieli∏ si´ odpowiedzieç na te s∏owa. Wi´c po chwili,
wcià˚ patrzàc na walczàcego ze Êmiercià
ch∏opca, jeszcze raz ów wi´zieƒ wyrzuci∏
z siebie dramatyczne pytanie: Gdzie˚ jest
teraz Bóg? KtoÊ inny wystàpi∏ odwa˚nie
z szeregu, stanà∏ przed szubienicà, na której wisia∏ ch∏opiec i wskazujàc r´kà w jego stron´ powiedzia∏: Bóg jest tutaj! Wisi na szubienicy!
Zadziwiajàce, jak˚e trafne by∏y s∏owa
tego wi´˝nia, który zdaje si´ zrozumia∏
sens otaczajàcej go okrutnej rzeczywistoÊci obozu zag∏ady. Nie sposób bowiem,
najmilsi, zrozumieç siebie i innych, nie
sposób zrozumieç ludzkich dramatów,
ludzkiej Êmierci bez zwrócenia si´ do Boga i do Jego krzy˚a. Ukrzy˚owany Chrystus jest dowodem solidarnoÊci Boga
z cierpiàcym cz∏owiekiem. Bóg staje po
stronie cz∏owieka. Patrzàc na Chrystusowy krzy˚ mo˚emy z najg∏´bszym przekonaniem wyznaç, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià. To
brzmi paradoksalnie, ale nie ma doskonalszego sposobu wyznania mi∏oÊci jak poprzez ofiarowanie swego ˚ycia za osob´
ukochanà. Mi∏oÊç i cierpienie sà nieod∏àczne jak zapach i ró˚a. Cierpienie jest
w Êwiecie po to, jak uczy nas Ojciec
Âwi´ty, aby wyzwala∏o mi∏oÊç, aby rodzi∏o uczynki mi∏oÊci, aby ca∏à ludzkà cywilizacj´ przetwarza∏o w cywilizacj´ mi∏oÊci. Bóg nie zostawia cz∏owieka w samotnoÊci cierpienia, nie przestaje byç
w przedziwny sposób zjednoczony z ka˚dym, kto cierpi. Zawsze jest blisko tych,
którzy cierpià. Bóg tak umi∏owa∏ Êwiat
i ludzi, ˚e dla odkupienia wyda∏ Swego
Syna na ukrzy˚owanie. Nikt z nas nie
chce doÊwiadczaç bólu ani choroby ani
trudu istnienia. A jednak, kiedy to spada
na nas jak grom z jasnego nieba bardzo
wiele si´ uczymy, zyskujemy jakàÊ nowà,
˚yciowà màdroÊç. I wówczas przestajà
mieç dla nas znaczenie rzeczy czy wydarzenia ma∏o istotne a nabierajà sensu te,
które wià˚à si´ z naszym ostatecznym po-

wo∏aniem i z naszà godnoÊcià. Natchniony autor Listu do Hebrajczyków zapisa∏:
wszelkie karcenie nie wydaje si´ radosne,
ale smutne; potem jednak przynosi tym,
którzy go doÊwiadczyli, b∏ogi plon sprawiedliwoÊci. A Êw. Jan przekaza∏ w Apokalipsie s∏owa samego Mistrza: Wszystkich, których kocham, karc´ i çwicz´.
Cierpienie jest jedynà naszà w∏asnoÊcià, jedynym darem, jaki mo˚emy ofiarowaç Bogu. Nie mo˚na przed nim uciec,
ale mo˚na go zaakceptowaç i zmierzaç
wraz z nim do bram wiecznoÊci. Matko
Bolesna, ty nas rozumiesz i sercem ogarniasz. Spójrz na te nasze biedy, na te nasze k∏opoty, na te nasze bóle i zmartwienia. Zobacz ile p∏aczu. Matko, ucisz niepokój, który sercami naszymi targa, daj
nadziej´ na lepsze jutro i szcz´Êliwà przysz∏oÊç. Pomó˚ Bolesna Matko zrozumieç
zaskakujàce wyroki Bo˚e. Pomó˚ zwyci´˚yç odruchy buntu. Naucz przyjmowaç
wszystko w pokorze. Oddal cierpienie,
które przera˚a i parali˚uje. Daj chorym
zdrowie, cierpiàcym si∏y, pozwól w swym
sercu wÊród burz, nawa∏nic znale˝ç schronienie. Daj odpoczàç po trudach ˚ycia,
odzyskaç radoÊç i uspokojenie. Amen.

To „tu”
Przebiegu pielgrzymki „biblijnoanielskiej” do Ziemi Âwi´tej – jak jà nazwali organizatorzy, bo podczas naszego
pobytu przypada∏o Êw. Archanio∏ów
i Anio∏ów Stró˚ów – nie mo˚na inaczej
opisaç, jak tylko dzielàc si´ osobistymi
prze˚yciami, które doÊwiadczane w pielgrzymkowej wspólnocie sà zwiàzane
z innymi. Tylko, ˚e pielgrzymka do Ziemi Âwi´tej dla cz∏owieka wierzàcego, katolika jest w ka˚dym wypadku, ka˚dej
osoby, czymÊ tak niepowtarzalnym jak
jego w∏asne ˚ycie, w którym nagle mu si´
przydarza, modliç si´ na Golgocie
i w Grobie Chrystusa, w którym nie tylko
Jezusa cia∏o zosta∏o pogrzebane, ale
i gdzie zmartwychwsta∏. Tak naprawd´
i do g∏´bi ja prze˚y∏em t´ radosnà prawd´ i najlepszà z mo˚liwych na tym
Êwiecie Nowin, w∏aÊnie w czasie tej pielgrzymki. Po prostu najcz´Êciej cz∏owiek
rozwa˚a i najbardziej si´ przejmuje pasyjnymi epizodami M´ki Paƒskiej, nasze
drogi krzy˚owe koƒczà si´ zazwyczaj na
Êmierci Pana. Chocia˚ odmawiamy te˚
Tajemnice Chwalebne ró˚aƒca, zmartwychwstanie Chrystusa nie jest ∏atwe do
obj´cia wyobra˝nià i rozumem. Nie na
darmo Êw. Pawe∏ ze specjalnym naci-

skiem podkreÊla, ˚e: gdyby Jezus nie
zmartwychwsta∏ pró˚na by∏aby nasza
wiara. Nie mówi, ˚e trudna, lecz „pró˚na”. Nie bez powodu nauczajàcego pogan na ateƒskim Areopagu Êw. Paw∏a,
s∏uchacze opuszczajà w chwili, gdy g∏osi
zmartwychwstanie Jezusa. Mówià: „pos∏uchamy ci´ innym razem”. Tak si´ dzieje te˚ i w Êwiecie wspó∏czesnym.
Nie jest wykluczone, ˚e w∏aÊnie takie
myÊli przysz∏y mi do g∏owy w Bazylice
Grobu Paƒskiego w Jerozolimie, poniewa˚ jestem ju˚ cz∏owiekiem starym.
Tymczasem nasza pielgrzymkowa grupa
sk∏adajàca si´ z 30 osób w wi´kszoÊci
by∏a albo m∏oda, albo w Êrednim wieku,
aczkolwiek z∏o˚ona tak˚e z osób bardzo
ci´˚ko chorych, i o niewàtpliwej wiedzy,
co oznacza prze˚ywanie kraƒcowych sytuacji ˚yciowych w∏asnych, lub krewnych, przyjació∏ i dzieci. Wielkim bogactwem duchowym tej grupy by∏a „ma∏a”
Madzia Buczek s∏ynàca jako za∏o˚ycielka grup ró˚aƒcowych m∏odzie˚y podwórkowej nie tylko w Polsce, ale
i w wielu innych miejscach Êwiata. Szesnastoletnia, niepe∏nosprawna dziewczynka prowadzi∏a wi´kszoÊç naszych rozwa˚aƒ modlitewnych, ró˚aƒcowych i g∏´bokoÊcià swoich doÊwiadczeƒ duchowych
mog∏a zadziwiç niejednego. By∏ wÊród
nas tak˚e kap∏an na wózku inwalidzkim.
Przewodnikiem by∏ ks. M. Wróbel, doktor biblistyki z KUL-u, którego ogromna
wiedza o wszystkim co oglàdaliÊmy,
gdzie byliÊmy by∏a ogromna i wyk∏adana
prosto i przyst´pnie.
W krótkim i osobistym „Êwiadectwie” trudno jest oddaç ca∏e bogactwo
tych dni pobytu w Izraelu. Na poczàtku
byliÊmy w Nazarecie skàd wyje˚d˚aliÊmy nad Jezioro Galilejskie, do Kafarnaum, Tyberiady i Gór´ B∏ogos∏awieƒstw, a tak˚e do Kany Galilejskiej, na
Gór´ Tabor, do Cezarei Filipowej i do
˝róde∏ Jordanu. Po opuszczeniu Galilei
dotarliÊmy do Jerozolimy. Wyliczanie
miejsc, w których byliÊmy wyje˚d˚ajàc
z Jerozolimy i w samej Jerozolimie zaj´∏oby zbyt wiele miejsca, wi´c wspomn´
tylko o Betlejem i Ain Karem.
Wa˚niejsze sà prze˚ycia i myÊli, które
pozostajà po nag∏ym, ˚yciowym spotkaniu z treÊcià nie tylko Nowego, ale i poniekàd Starego Testamentu. Mimo, ˚e
wiele z miejsc Êwi´tych jest skrytych pod
warstwami kolejnych, budowanych nad
nimi i wokó∏ nich Êwiàtyƒ, to i tak cz∏owiek wie, ˚e to „tu” na pewno urodzi∏ si´
Jezus, a w Nazarecie, to „tu” Matka Bo-
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˚a chodzi∏a po wod´ do dziÊ czynnego,
obfitego ˝ród∏a, ˚e, to „tu” Jezus wyg∏osi∏ na górze, z niezwykle pi´knym widokiem na Jezioro Genezaret, osiem b∏ogos∏awieƒstw, które do dzisiaj pocieszajà
miliardy ludzi na Êwiecie, bo mówià, ˚e
do ubogich, cichych i ufnych Bogu nale˚y
ostateczne zwyci´stwo na tym, naszym
∏ez padole. Odprawiana przez naszych
ksi´˚y Eucharystia w ogrodzie z widokiem na jezioro, to jedno z najwi´kszych
dla mnie prze˚yç w czasie pielgrzymki.
Nale˚y od razu podkreÊliç, ˚e by∏a ona odkryciem pi´kna Ziemi Âwi´tej, wraz z pustyniami i skalistymi górami, ale zw∏aszcza Galilei. Pi´kno Ewangelii skrywa
w sobie w przedziwny sposób w∏aÊnie
pi´kno Galilei, ale te˚ miejsc pustynnych,
zarówno tych skalistych jak i pofa∏dowanego, z∏otego piachu. Gdy dotyka si´
Âciany P∏aczu dotyka si´ Êwiàtyni, w której naucza∏ Chrystus, a w Ain Karem,
w domu Êw. El˚biety gdzie wyÊpiewa∏a
Magnificat Maryja i urodzi∏ si´ Jan
Chrzciciel patrzymy na lesistà dolin´
i barwne zbocza zadrzewionych gór.
Drog´ Krzy˚owà odprawialiÊmy na
Via Dolorosa, ze wzgl´du na niepe∏nosprawnych o Êwicie, by zdà˚yç przed
otwieraniem arabskich sklepików w ciasnych uliczkach i nap∏ywem przechodniów. Chocia˚ wie si´ o tym, ˚e ta droga,
która powinna byç jednà z najÊwi´tszych
dróg Êwiata jest wtopiona w najzwyklejszy bazar arabski to troch´ to cz∏owieka
razi. Ale potem przychodzi refleksja, ˚e
w∏aÊnie tak powinno byç, bo ludzkie drogi krzy˚owe, tak˚e naszego ˚ycia prowadzà przez Êwiat pospolity, nieraz wulgarny i grzeszny i wcale nie promieniujà
splendorem. Chwa∏´ Bo˚à prze˚ywa∏em
raczej w∏aÊnie na Górze B∏ogos∏awieƒstw, na Górze Oliwnej patrzàc na panoram´ Jerozolimy tyle razy niszczonej
w ciàgu historii, a i teraz zagro˚onej wojnà, a przede wszystkim w Bazylice Bo˚ego Grobu. Jest rzeczà ciekawà, ˚e mieszanie si´ ze sobà w miejscach Êwi´tych pielgrzymów wszystkich wyznaƒ chrzeÊcijaƒskich, a przede wszystkim nas, „∏acinników” z prawos∏awnymi nie nastr´cza
jakichkolwiek problemów wÊród wiernych. Pi´kno liturgii i sztuki o korzeniach
bizantyjskich uÊwietnia sztuk´ romaƒskà,
czy nawet pozosta∏oÊci rzymskie.
Na wszystkich dniach pobytu w Ziemi
Âwi´tej k∏ad∏ si´ cieƒ walki pomi´dzy
Izraelem i Palestyƒczykami w ich autonomicznej strefie. Wojna powoduje, ˚e bojà
si´ tam przybywaç pielgrzymi i turyÊci

z wielu krajów. Polska pielgrzymka by∏a
jednym z wyjàtków. Dlatego te˚ ojcowie
franciszkanie strzegàcy Grobu Âwi´tego
urzàdzili nam ceremoni´ specjalnie uroczystego do niego wejÊcia, tzw. Ingres,
a na po˚egnanie Jerozolimy uczestniczyliÊmy w Eucharystii odprawianej wewnàtrz
Grobu. To by∏a niezwyk∏a chwila.
Pobyt w Ziemi Âwi´tej zmienia na
trwa∏e nasz stan modlitewny zarówno
przy odmawianiu Ró˚aƒca Êw. jak
i uczestniczenia w Eucharystii i innych
wielu pobo˚nych praktykach. Odtàd nie
tylko wymieniamy nazwy i zdarzenia
Êwi´tej historii zbawienia, ale poniekàd
tak to prze˚ywamy jakby by∏y aktualne
dzisiaj tu i teraz.
Marek Skwarnicki

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Spirytyzm
Któ˚ z nas nie s∏ysza∏ o seansach spirytystycznych, o wirujàcych stolikach,
któ˚ nie widzia∏ sensacyjnych fotografii
przedstawiajàcych zjawy i kto nie s∏ysza∏
o wywo∏ywaniu duchów? Trudno si´ temu dziwiç, poniewa˚ tajemnica Êmierci
i ˚ycia pozagrobowego od zawsze intrygowa∏a ludzi wszystkich czasów i wszystkich kultur. Zarówno w staro˚ytnoÊci jak
i w czasach pó˝niejszych cz´sto wywo∏ywano duchy zmar∏ych, aby zasi´gaç ich
rady lub pytaç o przysz∏oÊç. Powsta∏y nowe „nauki” zajmujàce si´ wszelkiego rodzaju sprawami wykraczajàcymi poza
prawa fizyki. Wspó∏czesna parapsychologia i psychotronika stwierdza, i owszem,
istnienie pewnych zjawisk, które wymykajà si´ postrzeganiu zmys∏owemu, lecz
nie potrafi bynajmniej okreÊliç ich natury.
Tym bardziej powinniÊmy wziàç sobie do
serca ostrze˚enia biblijne zakazujàce wywo∏ywania duchów: „Nie znajdzie si´ poÊród ciebie nikt, kto by uprawia∏ zakl´cia,
pyta∏ duchów i widma, zwraca∏ si´ do
umar∏ych. Obrzydliwy jest bowiem dla
Pana ka˚dy, kto to czyni” (Pwt 18,10-11).
Obecnie szalenie modny sta∏ si´ lansowany przez New Age „channelling”,
czyli „kana∏owanie”. Jest to wspó∏czesna forma spirytyzmu polegajàca na
tym, ˚e cz∏owiek staje si´ „kana∏em”,
przez który przep∏ywajà informacje ze
Êwiata duchów. Dawniej takà osob´ nazwano by terminem „medium”. Dawniejsze formy kontaktów z zaÊwiatami
w postaci stukania, ruchów stolika, obracajàcego si´ klucza, szklanki czy talerzyka posuwajàcego si´ po tablicy z wy-

pisanymi literami – wszystko to zosta∏o
w dobie wspó∏czesnej udoskonalone,
uproszczone i unowoczeÊnione.
Przypomnijmy raz jeszcze Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego: „Nale˚y
odrzuciç wszystkie formy wró˚biarstwa,
odwo∏ywanie si´ do szatana lub demonów, przywo∏ywanie zmar∏ych lub inne
praktyki majàce rzekomo ods∏aniaç
przysz∏oÊç”. Jako ˚e „kana∏owanie” bywa u˚ywane niekoniecznie po to, aby
pytaç o przysz∏oÊç, czy nawiàzaç kontakt ze zmar∏ymi, lecz na przyk∏ad jako
„technika” majàca na celu „relaksacj´
i odpr´˚enie”, osoba praktykujàca takowà technik´ ∏atwo mo˚e ulec z∏udzeniu,
˚e jej to ostrze˚enie nie dotyczy.
Niestety, wielu ludzi praktykuje takie „pod∏àczanie si´ do wy˚szej energii”, nie zdajàc sobie sprawy, ˚e tak naprawd´, nie tyle stajà si´ „kana∏ami”, co
dajà si´ „wpuÊciç w kana∏”.
Bardzo cz´sto „kana∏owanie” odbywa
si´ wg nast´pujàcego schematu: „objawiajàca si´” istota przedstawia si´ jako
ktoÊ zmar∏y, jakaÊ bezosobowa „energia”, „Êwiat∏o”, anio∏ – a nawet „Jezus”
– i zaczyna udzielaç pouczeƒ dotyczàcych ˚ycia i wiary. W ten sposób powsta∏y ró˚ne „nowe ewangelie” i setki tysi´cy stron zapisków dobrych rad z zaÊwiatów, cz´stokroç wydawanych drukiem
lub publikowanych w Internecie. Trudno
powiedzieç, ile w tym wszystkim oszustwa, a ile autentycznej prawdy o kontaktach ze Êwiatem duchów, ale nie mo˚na
tego wszystkiego bezkrytycznie przyjmowaç, trzeba pami´taç, ˚e ∏atwowiernoÊç i zwyk∏a ciekawoÊç w tym wzgl´dzie mogà przynieÊç op∏akane skutki.
Nie wszystko co nadzwyczajne musi byç
dobre. Biblia nie zakazywa∏aby tak surowo kontaktów ze zmar∏ymi, gdyby nie
by∏y niebezpieczne.
Dekret Kongregacji Âwi´tego Oficjum z 24 IV 1917r. mówi: „Praktykowanie spirytyzmu jest zabobonem ca∏kowicie niedozwolonym, gdy˚ nie le˚y w porzàdku rzeczy, aby Bóg wysy∏a∏ dobre duchy, dla zaspokojenia ludzkiej ciekawoÊci. JeÊli jakieÊ duchy udzielajà odpowiedzi na ró˚ne pytania, mogà to byç jedynie
z∏e duchy, które, godzà si´ wchodziç
w ∏àcznoÊç z lud˝mi, tylko dlatego, aby im
szkodziç i pobudzaç ich do z∏ego. Tote˚
KoÊció∏ zabroni∏ absolutnie brania jakiegokolwiek udzia∏u w seansach spirytystycznych”. Tym, którzy majà zastrze˚enia co do daty wydania tego dokumentu
i w zwiàzku z tym sà sk∏onni uznaç go za
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archaiczny, zacytujmy fragment niedawno opublikowanego dokumentu „Jezus
Chrystus dawcà wody ˚ywej”: „ludzie
rozpoznawani jako «medium» uwa˚ajà,
˚e ich osobowoÊç zosta∏a przej´ta przez
kogoÊ innego podczas transu – zjawiska
w New Age zwanego „kana∏owaniem”
(channeling) – w czasie którego medium
mo˚e straciç kontrol´ nad swoim cia∏em
i zdolnoÊciami. Niektórzy ludzie, którzy
byli Êwiadkami takich zdarzeƒ, ch´tnie
przyznaliby, ˚e zjawiska te dotyczà bezsprzecznie Êwiata duchowego, jednak˚e
nie pochodzà one od Boga, pomimo j´zyka pe∏nego mi∏oÊci i Êwiat∏a, który prawie
zawsze jest u˚ywany” (2.2.1).
To prawda, ˚e dusze zmar∏ych niejednokrotnie przychodzà do ludzi, o czym
Êwiadczà chocia˚by „Listy” Êw. Ojca
Pio, „Dzienniczek” Êw. Faustyny. Ale
trzeba pami´taç, ˚e dzieje si´ to w zupe∏nie innym kontekÊcie. Po pierwsze: nikt
ich nie wywo∏uje, nikt nie prowokuje
przyjÊcia dusz czyÊçcowych ˚adnym
„seansem spirytystycznym” ani „kana∏owaniem”. One same przychodzà, za
Bo˚ym przyzwoleniem – a nie wbrew
Bo˚ym przykazaniom. Po drugie, przychodzà, kiedy im Bóg pozwoli, a nie na
ka˚de zawo∏anie cz∏owieka wprowadzajàcego si´ w stan transu. Po trzecie,
przychodzà, aby prosiç o modlitw´ –
a nie po to, aby dyktowaç kolejne ewangelie podwa˚ajàce nauk´ KoÊcio∏a i g∏oszàce np. reinkarnacj´. Jak˚e aktualne sà
s∏owa Êw. Paw∏a: „Duch zaÊ otwarcie
mówi, ˚e w czasach ostatnich niektórzy
odpadnà od wiary, sk∏aniajàc si´ ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów” (1Tm 4,1).
DoÊwiadczenie ksi´˚y egzorcystów
wskazuje na to, ˚e wywo∏ywanie duchów
zmar∏ych jest doÊç cz´sto praktykowane
i w naszym kraju: na koloniach, obozach,
w internatach, w akademikach, w wojsku
i w wi´zieniach a tak˚e w wybornych towarzystwach. Nast´pstwem tej niebezpiecznej „zabawy” sà l´ki, koszmary senne, depresje, myÊli samobójcze, niepowodzenia ˚yciowe a tak˚e poczucie obecnoÊci drugiej osoby. Odpowied˝ jest prosta:
ile razy wywo∏uje si´ duchy zmar∏ych
tyle razy przychodzi z∏y duch!
UroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych
pozwala nam na obcowanie Êwi´tych,
modlitewnà komunikacj´ i duchowà
wymian´ dóbr. A Dzieƒ Zaduszny na
niesienie pomocy duszom w czyÊçcu
cierpiàcym i ich wstawiennictwo za nami przed Bogiem.

Zbli˚a si´ dzieƒ Wszystkich Âwi´tych
i Dzieƒ Zaduszny, czas szczególnej pami´ci o zmar∏ych. W Ameryce i w Europie Zachodniej ju˚ zastàpiono uroczystoÊç Wszystkich Âwi´tych tak zwanym
„halloween”. Dzieci przebierajà si´ za
potwory, wampiry, czarownice, diab∏y,
koÊciotrupy. Dla m∏odzie˚y i doros∏ych
organizowane sà halloweenowe dyskoteki, na które nale˚y stawiç si´ w jakimÊ
upiornym przebraniu. Pojawià si´ niewàtpliwie tak˚e filmy i programy telewizyjne zwiàzane z tym tematem. Kto wie czy
wiadomoÊç o obchodach halloween nie
pojawi si´ nawet w Dzienniku Telewizyjnym, w godzinach najwi´kszej oglàdalnoÊci. KtoÊ móg∏by powiedzieç, ˚e to
zb´dny i przedwczesny alarm, ale wystarczy rozejrzeç si´ doko∏a, aby zobaczyç
z jakim rozmachem jest to lansowane,
w∏aÊnie teraz, w przeddzieƒ Êwi´ta zmar∏ych: tygodnik „Kaczor Donald” dla
dzieci pod has∏em: „Halloween na weso∏o”, we wszystkich gazetkach m∏odzie˚owych mówi si´ o halloween. Do gazetek
do∏àczane sà prezenty w postaci „zabawnych” gad˚etów takich jak np. wampirze
z´by, trupie czaszki, itp. Nie brak i gumy
do ˚ucia z tatua˚ami. Tu i ówdzie pojawiajà si´ w sklepowych witrynach wydrà˚one dynie, nieod∏àczny rekwizyt halloween. Wielu ludzi nie widzi w tym nic
z∏ego lub sàdzi, ˚e na polskim gruncie ta
nowalijka si´ nie przyjmie. Zauwa˚my
jednak, ˚e walentynki, nieznane jeszcze
dziesi´ç lat temu ju˚ doskonale w Polsce
prosperujà. Uwa˚ajmy, ˚eby tak samo nie
sta∏o si´ ze Êwi´tem halloween.
Czym jest halloween, ˚e powinniÊmy
si´ go wystrzegaç? Czy to nie jest tylko
niewinna zabawa dla dzieci? Otó˚, s´k
w tym, ˚e wcale nie. By∏o to celtyckie
Êwi´to ognia, istniejàce w Europie pó∏nocnej ju˚ szeÊçset lat przed narodzeniem Chrystusa. Trwa∏o od 31.10-02.11,
by∏ to rodzaj nowego roku. Koƒczy∏ si´
czas pi´knej pogody, zaczyna∏a si´
ch∏odna i ciemna jesieƒ, potem zima.
A si∏y z∏a, wraz z duchami zmar∏ych, zaczyna∏y krà˚yç po Êwiecie. Wierzono, ˚e
Samhain, bóg Êmierci, uwalnia∏ w tym
czasie duchy osób zmar∏ych w ciàgu
ostatniego roku. Aby udobruchaç i ob∏askawiç boga Êmierci wraz z jego Êwità,
Celtowie sk∏adali ofiary, tak˚e z ludzi.
W Ameryce i Europie Zachodniej poprzebierane dzieci chodzà w halloween
od domu do domu proszàc o cukierki. To
samo robili celtyccy druidzi tyle, ˚e nie
szukali cukierków, lecz dziewczyny, któ-

ra mia∏a byç z∏o˚ona w ofierze bogu
Êmierci. Je˚eli znale˝li dziewczyn´, która
spe∏nia∏a ich wymagania, zapalali Êwiec´,
którà wk∏adali do wydrà˚onej dyni. Mia∏o to chroniç od zemsty demonów. W Êredniowieczu ludzie wierzyli, ˚e w nocy
z 31 X na 1 XI Êwiat przechodzi pod w∏adanie czarownic i ˚e tej nocy ze szczególnà ∏atwoÊcià mo˚na nawiàzaç kontakt
z duchami. Aby uchroniç si´ przed czarownicami i piekielnymi mocami trzeba
by∏o zapaliç Êwieczk´ wewnàtrz dyni.
Dynia ta nazywana jest Jack-o-lantern, od
imienia cz∏owieka, który zawar∏ pakt
z diab∏em (podobnie jak nasz Twardowski) i b∏àka si´ w jesienne noce po Êwiecie. Taki jest rodowód niewinnej halloweenowej dyni, który warto znaç.
Wraz z nastaniem chrzeÊcijaƒstwa
pogaƒski zwyczaj zaczà∏ zanikaç, jednak
Celtowie nadal czcili duchy zmar∏ych.
ChrzeÊcijaƒstwo przyczyni∏o si´ do tego,
˚e pogaƒski zwyczaj zanik∏ i zosta∏ zastàpiony pi´knà tradycjà obchodzenia dnia
Zadusznego i Wszystkich Âwi´tych. T´
tradycj´ pogaƒskà przej´li równie˚ wspó∏czeÊni sataniÊci, którzy w nocy z 31 X na
1 XI odprawiajà rytua∏y sk∏adajàc krwawe
ofiary z ludzi. Co ciekawe, równie˚ tradycyjne imprezy „andrzejkowe” majà takie
pod∏o˚e: „Paradoksalnie, tej nocy m∏odzi
ludzie odprawiali magiczne rytua∏y, aby
sprawdziç, kto b´dzie ich przysz∏ym partnerem na ca∏e ˚ycie. M∏odzi wieÊniacy
traktowali to jako dobrà, weso∏à i zmys∏owà zabaw´, natomiast starsi brali bardzo
powa˚nie i troszczyli si´ o zabezpieczenie
w∏asnych domostw przed z∏ymi duchami,
czarownicami i demonami, które owej nocy posiada∏y wyjàtkowà moc”.
Europejscy emigranci przemycili Êwi´to halloween do Ameryki Pó∏nocnej,
gdzie trafi∏o na podatny grunt i bardzo si´
rozwin´∏o, a˚ do znanych nam wspó∏czeÊnie form. Teraz halloween znów powraca do Europy, zalewanej falami neopogaƒstwa. Na szcz´Êcie obowiàzuje nas zasada rozeznawania duchów i wiemy, ˚e
nie mo˚na bezkrytycznie przyjmowaç
wszystkiego: „Nie dowierzajcie ka˚demu
duchowi, ale badajcie duchy, gdy˚ wielu
fa∏szywych proroków pojawi∏o si´ na
Êwiecie” (1J 4,1). Nale˚y pami´taç, ˚e jest
to Êwi´to pogaƒskie, w ˚ywe oczy szydzàce z chrzeÊcijaƒstwa, o czym Êwiadczy
chocia˚by przebieranie si´ za postacie
ewidentnie kojarzàce si´ ze z∏em (wampiry, czarownice, diab∏y, upiory, wilko∏aki,
itd.). Na dodatek jest to Êwi´to obchodzone w szczególny sposób przez satanistów.
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Dlatego powinniÊmy bezwzgl´dnie przeciwstawiaç si´ próbom zaszczepienia
w Polce tego Êwi´ta, wbrew kampaniom
reklamowym, które temu towarzyszà,
gdy˚ odnoszà niez∏y efekt komercyjny.
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

ECHO Echa
W zwiàzku z licznymi pytaniami na temat naszych publikacji (do nabycia w Redakcji) przedstawiamy ich aktualny wykaz. Zbli˚a si´ miesiàc grudzieƒ, pe∏en okazji do zrobienia prezentów, wi´c
mo˚e warto zrobiç prezent mówiàcy o Ziemi B∏ogos∏awionej. Przypominamy maksym´: „nie ˚a∏uj
funduszy na rozwój swej i bli˝niego duszy”.
NowoÊci
Podstawy Hagioterapii – 12.00 z∏
Odkrycie Terapii Duchowej – 12.00 z∏
Ikona (przedstawienie Wspólnoty Kraljice Mira) – 6.50 z∏
Chwalebna Pasja. Z Jezusem na jerozolimskim
szlaku m´ki ku zmartwychwstaniu (wyd. albumowe) – 20.00 z∏
Ksià˚ki
Or´dzia Matki Bo˚ej – 8.50 z∏
Modlitewnik „Módlcie si´.....” – 3.50 z∏
o. Jozo Zovko – Rozwa˚ania ró˚aƒcowe „Z Maryjà na ojczystych drogach Jezusa” – 9.00 z∏
o. Jozo Zovko – Nowenna do M´czenników
z Sirokiego Brijegu – 5.00 z∏
x. Pietro Zorza – Dodatek do I wydania „Drogie
dzieci,......” – 3.00 z∏
o. Ljudevit Rupciç ofm – „Prawda o Medziugorju”
– 7.00 z∏
o. Slavko Barbariç ofm – Droga Krzy˚owa –
10.00 z∏
o. Slavko Barbariç ofm – Rekolecje „Post i modlitwa” – 10.00 z∏
o. Andrea D’Ascanio – „UÊmiech ojca Pio” –
5.50 z∏
o. Andrea D’Ascanio – „Ojciec mówi do Swoich dzieci” – 3.50 z∏
o. Livio Fanzaga – „Vicka mówi do m∏odych
i do rodzin” – 20.00 z∏
o. Livio Fanzaga – „Dlaczego wierz´ Medziugorju – 17.00 z∏
o. Ljudevit Rupciç ofm – „Brama Niebieska” –
17.00 z∏
Wayne Weible – „Misja” – 20.00 z∏
Wayne Weible – „Misja” cz. II – 14.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti – Maryja, Jutrzenka III tysiàclecia – Dar Medziugorja – 21.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti – Maryja, Jutrzenka III tysiàclecia – 21 lat Medziugorja – 21.00 z∏
UWAGA:
Do koƒca roku 2004 obowiàzuje 50% ceny na
zamówione ksià˚ki: „Vicka mówi...”, „Brama
Niebieska”, „Prawda...”, „Misja”.
Kasety Audio: 60 min. wszystkie t∏umaczone
na j´zyk polski: – po 5.00 z∏
1. o. Jozo Zovko – „Przes∏anie Medziugorja”
2. o. Slavko Barbariç i Vicka – „Âwiadectwo dla
pielgrzymów”
3. o. Slavko Barbariç – pierwsza homilia w Polsce, Kraków 98
4. Wayne Weible – „Byç Êwiadkiem Medziugorja”
5. Âwiadectwa by∏ych narkomanów – Wspólnota
Wieczernik – „Nowe narodzenie”
6. Wspólnota B∏ogos∏awieƒstw – „˙yç or´dziami”

7. Maria i Ivan – Âwiadectwo dla pielgrzymów
8. Medziugorskie pieÊni wieczorne i adoracyjne
9. Medziugorskie pieÊni rekolekcyjne i festiwalowe
10. Mirjana i Jakov – Âwiadectwo dla pielgrzymów
11. Droga Krzy˚owa – prowadzi o. Slavko Barbariç
12. Modlitwa Ró˚aƒcowa na Gór´ Podbrdo –
prowadzi o. Slavko Barbariç
13. Ks. Pietro Zorza – wizyta w Polsce
Komplet I: Rekolekcje Kap∏aƒskie „Rozeznawanie
Duchów” (12 kaset) – 60.00 z∏ prowadzà: o. Slavko, o. Jozo, o. Jorg, o. Cosimo
Komplet II: Rekolekcje „W sercu Gospy” prowadzi
s. Emmanuel Maillard (5 kaset po 90min) – 27.50 z∏
Kasety Video:
Medziugorje u progu trzeciego tysiàclecia – 60
min. t∏umaczenie na j´zyk polski – 20.00 z∏
Obrazki:
1. Plakaty Matki Bo˚ej z Tihaljiny (30 x 50cm)
– 2.50 z∏
2. Zestawy obrazków z modlitwami podyktowanymi przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 1 z∏
3. Obrazki z modlitwami podyktowanymi przez
Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 0.10 z∏
4. Pocztówki z Medziugorja – 0.50 z∏
5. Koronka medziugorska z obrazkiem modlitwà:
drewniane – 2.00 i 2.50 z∏, opalowe –2.50 z∏
6. Margaretki (kpl. 8 szt.) – 3.50 z∏
Do podanych cen doliczamy wy∏àcznie op∏at´
pocztowà za wysy∏k´. Wysy∏ka za pobraniem.

Czyniàc dobro
W Echu „Echa” nr 183 zamieÊciliÊmy
list-apel mamy Joasi, studentki Pedagogiki Specjalnej na KUL–u, o pomoc w przepisywaniu wyk∏adów z kaset audio. Tym
razem sama Joasia pragnie podzi´kowaç
za okazanà dotychczasowà pomoc i prosiç o nià jeszcze.
JeÊli chcesz czyniç dobro, chcesz czuç
si´ potrzebnym, chcesz pomagaç, to do∏àcz do grupy wolontariuszy, dzi´ki którym jestem ju˚ studentkà IV roku Pedagogiki. Jestem g∏uchoniewidomà studentkà
KUL-u. W tym roku rozpocz´∏am te˚ Podyplomowe Studium Surdopedagogiki.
Zawsze marzy∏am o tym, aby uczyç dzieci nie s∏yszàce tak jak ja, gdy˚ ja je rozumiem. Przyby∏o przedmiotów, wi´c potrzebni sà kolejni wolontariusze do przepisywania moich wyk∏adów, które nagrywam na dyktafon. Wdzi´czna jestem tym
wszystkim, którzy mi ju˚ pomagajà, otaczam ich swojà modlitwà. „B∏ogos∏awieni mi∏osierni” – to wezwanie Chrystusa
z Góry B∏ogos∏awieƒstw, niech zmobilizuje do podj´cia tego dzie∏a mi∏osierdzia,
wobec mojej potrzeby za co, z góry, z ca∏ego serca dzi´kuj´. Bóg zap∏aç. Adres
kontaktowy: Joanna ∑uczycka 20-708
Lublin, ul. Konstantynów 1 D, lub
tel. 075/76-78-860.
Równie˚ pragniemy podzi´kowaç tym
wszystkim, którzy odpowiedzieli na proÊb´ Darka w art. „Zamykaç okna” –
„Echo” 200.

Serdecznie dzi´kuj´ za pomoc przy
zbieraniu Êrodków na chore dziecko.
Chcia∏em was poinformowaç, ˚e Joasia
za tydzieƒ wyje˚d˚a na pierwszy turnus
terapeutyczny. My zaczynamy akcj´:
„Nakarm dzieciaka” do˚ywiania dzieci
w szko∏ach, co ma stanowiç specjalny
prezent dla Papie˚a. Chcemy, aby ludzie
dobrej woli i na tyle zamo˚ni wykupywali w szko∏ach obiady dla potrzebujàcych
dzieci. Ten dar serca chcemy ofiarowaç
Janowi Paw∏owi II na dowód, ˚e jego wizyty w kraju majà sens tak˚e spo∏eczny.
Jeszcze raz dzi´ki za pomoc w imieniu
w∏asnym i Diakonii Mi∏osierdzia.
Darek Bochniak

Od Redakcji
Vicka 18 pa˝dziernika urodzi∏a syna.
Gratulujemy
21 listopada w 20 Rocznic´ powstania
„Echa” i 25 listopada 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.
Czuwanie noworoczne w Grocie Zwiastowania w Nazarecie, podczas rekolekcji
w Ziemi Âwi´tej 27.12.04-07.01.05.
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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