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Or´dzie z 25 marca 2005
„Drogie dzieci!
DziÊ wzywam was do mi∏oÊci. Kochane dzieci, mi∏ujcie si´ mi∏oÊcià
Bo˚à. Niech w ka˚dej chwili, w radoÊci i w smutku, mi∏oÊç zwyci´˚a
i w ten sposób mi∏oÊç zapanuje
w waszych sercach. Zmartwychwsta∏y Jezus b´dzie z wami, a wy
staniecie si´ Jego Êwiadkami. B´d´
radowaç si´ wraz z wami i ochraniaç was b´d´ moim matczynym
p∏aszczem. Ze szczególnà mi∏oÊcià
b´d´ patrzeç na wasze codzienne
nawrócenie. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Âwiadkowie
Zmartwychwsta∏ego
Drogie dzieci! DziÊ wzywam was do mi∏oÊci. Do tego wzywa nas Maryja w swym
or´dziu, przekazanym w Wielki Piàtek roku
2005, a Êw. Jan, Aposto∏ Mi∏oÊci, który wraz
z Maryjà stoi u stóp Krzy˚a aby ujrzeç ostatnie tchnienie Jezusa, mówi do nas: Umi∏owani, mi∏ujmy si´ wzajemnie, poniewa˚ mi∏oÊç
jest z Boga, a ka˚dy, kto mi∏uje, narodzi∏ si´
z Boga i zna Boga. Kto nie mi∏uje nie zna Boga, bo Bóg jest mi∏oÊcià (1 J 4, 7-8). Mi∏oÊç
jest tam, na Krzy˚u, który jest kamieniem obrazy, (Rz 9,32) i na znak, któremu sprzeciwiaç
si´ b´dà (∑k 2, 34) aby to, co zakryte, zosta∏o
objawione. Teraz wiemy kto jest naszym Bogiem: zosta∏o nam to objawione przez Âmierç
i Zmartwychwstanie Jezusa. Âwiat∏o Ducha
Âwi´tego, które wylewa si´ na Êwiat za sprawà Jego Âmierci i Zmartwychwstania rozjaÊnia wykonanie tajemniczego planu, ukrytego
przed wiekami w Bogu. (Ef 3, 9).
Dzieci, mi∏ujcie si´ Bo˚à mi∏oÊcià, prosi
nas Maryja. Jest to bardzo wa˚ne uÊciÊlenie,
poniewa˚ w dzisiejszych czasach zatraci∏o
si´ prawdziwe znaczenie s∏owa mi∏oÊç. Mi∏oÊç Bo˚a jest owà mi∏oÊcià, którà Jezus objawi∏ nam Swoim ˚yciem, owà mi∏oÊcià opisanà przez Êw. Paw∏a w przepi´knym hymnie o mi∏oÊci (1 Kor, 13).
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Niech mi∏oÊç zwyci´˚a w ka˚dej chwili,
w radoÊci i w smutku, i w ten sposób mi∏oÊç zapanuje w waszych sercach. ˙yç mi∏oÊcià we wszystkich okolicznoÊciach naszego ˚ycia, w smutku i radoÊci. Mi∏oÊç,
która pochodzi od Boga nie zale˚y bowiem
od wydarzeƒ naszego ˚ycia. Wr´cz przeciwnie, to wydarzenia ˚ycia nabierajà znaczenia
i wartoÊci zale˚nie od mi∏oÊci z jakà sà prze˚ywane. Poniewa˚, jeÊli prze˚ywamy wydarzenia z ˚ycia w mi∏oÊci Bo˚ej, w sposób
nieod∏àczny przelewamy w nie owà moc
zbawczà, wyzbywamy si´ z∏a, zaszczepiamy dobro. W ten sposób mi∏oÊç zaczyna
królowaç w naszych sercach. W ten sposób
wzrasta Królestwo Bo˚e w nas i wokó∏ nas:
Jezus zmartwychwsta∏y b´dzie z nami,
a my staniemy si´ Jego Êwiadkami. Byç
Êwiadkami Zmartwychwsta∏ego, to znaczy
pozwoliç, aby Jezus ˚y∏ w nas. Nie wystarczy powiedzieç, ˚e wierzymy w Boga, trzeba uÊciÊliç w jakiego Boga wierzymy. Nie
wystarczy powiedzieç, ˚e wierzymy w Boga
Abrahama, Izzaka i Jakuba ani nawet ˚e
wierzymy w Boga, który wcieli∏ si´ w Jezusie, jeÊli pozostaje to jedynie deklaracjà
s∏ownà, która nie ma wp∏ywu na nasz sposób ˚ycia. Nie wystarczy powiedzieç, ˚e
wierzymy w Boga, który jest Mi∏oÊcià, jeÊli
wàtpimy w Jego Mi∏oÊç, jeÊli nie mi∏ujemy
bli˝niego takà samà mi∏oÊcià, jakà mi∏uje
nas Bóg, jeÊli nie jesteÊmy zdolni do mi∏owania nieprzyjació∏, jeÊli nie potrafimy przebaczaç i prosiç o przebaczenie. Z pewnoÊcià
nie jest to ∏atwe i nie jest w naszym zasi´gu.
Ale mamy KoÊció∏, sakramenty, zwyczajne
i nadzwyczajne ∏aski, których Bóg niezmiennie nam udziela. Mamy Maryj´, która
naprawd´ jest naszà Matkà, która prowadzi
nas i podtrzymuje, która wstawia si´ za nami. Podejmijmy powa˚nà decyzj´ i pozwólmy, by zamieszka∏ w nas Chrystus. Maryja
b´dzie radowaç si´ wraz z nami i b´dzie
nas chroniç pod swym matczynym p∏aszczem. Zacznijmy iÊç, niewielkimi krokami,
ale opierajàc si´ na wielkim pragnieniu zawierzenia Bogu, a nie na przewrotnych kalkulacjach. Pozwólmy, by Maryja prowadzi∏a nas na drodze codziennego nawrócenia,
byÊmy ka˚dego dnia ˚yli obietnicami chrztu
Êwi´tego. Ona b´dzie patrzeç z mi∏oÊcià jak
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Zmartwych powsta∏
jak powiedzia∏

codziennie wybieramy Zmartwychwsta∏ego, a wówczas codzienne czynnoÊci, wykonywane w tym duchu, pod Jej spojrzeniem
wydadzà kwiaty nawrócenia i mi∏oÊci, byç
mo˚e niepozorne dla Êwiata, lecz nieskoƒczenie mi∏e Bogu, gdy˚ sà to kwiaty, z których dojrzejà owoce Zmartwychwstania.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Matko nasza, Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ty która wiedzia∏aÊ
co znaczy cierpienie i mi∏oÊç, idàc za Twoim
Synem Jezusem drogami tego Êwiata, przynosimy Ci nasze serca. Nasze zranione, zrozpaczone, zimne i zamkni´te serca. Nasze serca, które pragnà pokoju, radoÊci i mi∏oÊci, potrzebujà Twego serca pe∏nego ∏aski i mi∏oÊci.
Prosimy Ci´, Matko nasza, Maryjo, daj nam
Twe serce, abyÊmy mogli ˚yç, przebaczaç
i kochaç Twoim sercem. Przynosimy Ci, Maryjo, tak wiele serc, które czujà si´ opuszczone, samotne, nie kochane. ZanieÊ nas wszystkich, Matko, do Twego Syna Jezusa, który
umiera i zmartwychwstaje dla nas, dla mnie
i dla ciebie. Chroƒ nas, o Matko, pod Twym
matczynym p∏aszczem, byÊmy mogli Êwiadczyç o zwyci´stwie Jezusa nad wszelkim
z∏em w naszym ˚yciu i w Êwiecie. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, niech was b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Zdj´cie – krzy˚ z ty∏u koÊcio∏a
Or´dzia
Komentarz

Z ˚ycia KoÊcio∏a
Objawienia sà
nam pomocà...

– Co myÊleç o objawieniach w Medziugorju? Pytanie to zosta∏o skierowane do
o. Stefano de Fiores (m. in. wypowied˝
na temat p∏aczu figurki Matki Bo˚ej w Civitavecchia), jednego z najbardziej znanych i cenionych w∏oskich mariologów.
Ogólnie i pokrótce mog´ powiedzieç,
co nast´puje: majàc do czynienia z objawieniami, na temat, których KoÊció∏ si´
ju˚ wypowiedzia∏, kroczymy po pewnej
drodze. Po uznaniu objawieƒ cz´sto to sami papie˚e dawali przyk∏ad ich kultu: jak
Pawe∏ VI, który w 1967 r. odby∏ pielgrzymk´ do Fatimy, a przede wszystkim
Jan Pawe∏ II, który odwiedzi∏ najwa˚niejsze sanktuaria maryjne na Êwiecie.
Kiedy objawienia zostajà uznane przez
KoÊció∏, przyjmujemy je jako znak od
Boga w naszych czasach. Punktem odniesienia zawsze jednak powinna byç
Ewangelia Jezusa, która stanowi podstaw´, dyktujàcà normy dla wszystkich innych objawieƒ. Objawienia w ka˚dym
razie sà nam pomocà. Pomagajà nam
nie tyle w zrozumieniu przesz∏oÊci, co
w przygotowaniu KoÊcio∏a na nowe
czasy, tak, aby przysz∏oÊç nie zasta∏a go
nieprzygotowanym.
PowinniÊmy byç bardziej Êwiadomi
trudnoÊci, na jakie napotyka KoÊció∏
w ciàgu swego istnienia, nieustannie zaanga˚owany w walk´ dobra ze z∏em.
Nie mo˚e byç on pozbawiony pomocy
z góry, poniewa˚ wraz z up∏ywem czasu
przybywa dzieci ciemnoÊci, które udoskonalajà swe podst´py i strategie a˚ do nadejÊcia antychrysta. Jak przewidzia∏ Êw.
Ludwik Maria de Monfort, wznoszàc ku
Bogu okrzyk w ˚arliwej modlitwie,
w ostatecznym czasie nastàpi jakby nowe Zes∏anie Ducha Âwi´tego, który obficie rozleje swe dary na kap∏anów i na
Êwieckich, co przyniesie dwa skutki: bardziej uduchowionà Êwi´toÊç, dla której
natchnieniem b´dzie Êwi´ta Góra, czyli
Maryja, oraz gorliwoÊç apostolskà, która
doprowadzi do ewangelizacji Êwiata.
Ku tym dwóm celom zmierzajà
ostatnie objawienia Matki Bo˚ej: majà
spowodowaç nawrócenie ku Chrystusowi poprzez poÊwi´cenie Niepokalanemu
Sercu Maryi. Mo˚emy zatem postrzegaç
objawienia jako prorocze znaki p∏ynàce

z góry, które majà przygotowaç nas na
przysz∏oÊç.
– Zanim jednak KoÊció∏ si´ wypowie,
co powinniÊmy czyniç, co myÊleç o tak
d∏ugich objawieniach w Medziugorju?
Uwa˚am, ˚e biernoÊç jest postawà zawsze godnà pot´pienia: ˝le jest nie interesowaç si´ objawieniami, nic nie robiç. Âw. Pawe∏ zach´ca chrzeÊcijan, aby
dokonywali osàdu, aby przyjmowali to,
co dobre, a odrzucali to, co z∏e. Ludzie
powinni wyrobiç sobie poglàd poprzez
bezpoÊrednie doÊwiadczenie na miejscu,
w kontakcie z widzàcymi. Nie da si´
oczywiÊcie zaprzeczyç, ˚e w Medziugorju doÊwiadczenie modlitwy, ubóstwa, prostoty jest szczególnie g∏´bokie, i ˚e wielu chrzeÊcijan, którzy z jakichÊ powodów oddalili si´ od wiary, tutaj w∏aÊnie odczu∏o potrzeb´ nawrócenia
i prawdziwego chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia.
Dla wielu Medziugorje stanowi wst´p do
ewangelizacji i Êrodek na odnalezienie
w∏aÊciwej drogi. Nie mo˚na odmówiç
wartoÊci takim doÊwiadczeniom.

Rok Eucharystyczny
Sposób myÊlenia Êwi´tych
Wielkie marnotrawstwo energii w KoÊciele. Owoce przychodzà tylko od Jezusa obecnego w Eucharystii. Ca∏à noc
pracowaliÊmy i niceÊmy nie u∏owili
(∑k 5,5). Beze Mnie nic nie mo˚ecie uczyniç (J 15,5).
Istnieje ogromna dysproporcja pomi´dzy wysi∏kiem wk∏adanym przez
KoÊció∏ w to, co prawdziwie s∏u˚y zbawieniu dusz, a innymi licznymi i niepotrzebnymi dzia∏aniami. Dlatego te˚ na
ogó∏ nie dochodzi si´ do rdzenia problemu zbawienia i ucieka si´ w Êrodki, które
nie prowadzà do celu. Tymczasem w∏aÊciwe Êrodki nie zosta∏y wymyÊlone
przez duszpasterzy, lecz wskazane przez
Chrystusa. Jezus skoncentrowa∏ dzie∏o
zbawienia wokó∏ swojej obecnoÊci w Eucharystii: „Oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni a˚ do skoƒczenia Êwiata”
(Mt 28,20). Post´powanie naprzód
w Êwi´toÊci nie bierze si´ z konferencji
ani z kazaƒ, ani nawet z lektur duchowych, choç sà one u˚yteczne i potrzebne.
Szczególne dzia∏anie ∏aski Bo˚ej w sercach jest zwiàzane z Eucharystià.
¸ród∏em jest tylko On – Jezus obecny
dniem i nocà w Eucharystii, by przemie-

niaç nas „w Tego, którego adorujemy”;
˝ród∏em jest Jezus przyjmowany codziennie z nale˚ytym szacunkiem; Jezus odwiedzany i adorowany przez d∏ugie chwile w domu Bo˚ym. Przechodzàc ko∏o koÊcio∏a, zatrzymajmy si´ by pozdrowiç Jezusa; a jeÊli to niemo˚liwe, to chocia˚ sercem odwiedzajmy go kilka razy dziennie
obecnego w tabernakulum. Tam czeka na
nas przyjaciel zawsze wierny, przyjaciel
ukryty w tej cichej obecnoÊci, jedynym
¸ródle, które o˚ywia i przemienia Êwiat.
Jest wielkim marnotrawstwem w ˚yciu
KoÊcio∏a, gdy chrzeÊcijanie nie garnà si´
do Eucharystii. Nasze ˚ycie zmienia si´
w miar´, jak Eucharystia opanowuje nasze serce i sprawia, ˚e to serce wcià˚ do
niej dà˚y jako do swojego centrum.
Królowa Pokoju ukaza∏a si´ pierwszy
raz na wzgórzu Podbrdo, lecz pó˝niej zacz´∏a ukazywaç si´ w koÊciele i w ten
sposób wype∏niaç swojà rol´ duchowej
przewodniczki prowadzàcej do Eucharystii. Eucharystia to Emmamuel, Bóg z nami, a Królowa Pokoju wzywa nas, byÊmy pospieszyli do ¸ród∏a, do centrum
Êwiata, którym jest Eucharystia. Przyjd˝cie, uwielbiajmy Pana! „PomyÊlmy, jak
wielkà mi∏oÊç okazuje nam Zbawiciel.
Jaki˚ pasterz ˚ywi owce swojà w∏asnà
krwià? Matki dajà swoim dzieciom mleko; On karmi nas swym Cia∏em i Krwià
i we wszystkim ∏àczy si´ z nami” (Êw. Jan
Chryzostom).
Przyk∏ad don Alberione: im wi´cej
zadaƒ, tym wi´cej modlitwy! Don Alberione, za∏o˚yciel i ojciec duchowy 10 rodzin zakonnych, którym osobiÊcie odpowiada∏ na wszystkie listy choç w kilku
s∏owach, prowadzi∏ bardzo aktywne ˚ycie, a mimo to 7 godzin dziennie sp´dza∏
na modlitwie! My natomiast robimy na
odwrót. Gdy mamy du˚o do zrobienia,
skracamy czas modlitwy. Nie tak czynili
Êwi´ci! Oni rozumowali wprost przeciwnie. W naszych konstytucjach Towarzystwa Êw. Paw∏a równie˚ mamy przewidzianà godzin´ adoracji dziennie. Pewnego razu opowiada∏ mi jeden z moich
wspó∏braci, jak prze∏o˚ony domów
w Argentynie skar˚y∏ si´, ˚e nie mo˚e
sobie poradziç z nawa∏em pracy i ma nadziej´, ˚e Prze∏o˚ony Generalny przyÊle
mu jakiegoÊ ksi´dza do pomocy. „Musz´
zajmowaç si´ formacjà, nauczaniem,
apostolatem (druk, wybór ksià˚ek, ok∏adek, itp.), a przy tym jestem tak˚e kapelanem sióstr...”. Masa obowiàzków!
A prze∏o˚ony napisa∏ mu tak: „Prosz´ od
dziÊ, zamiast godziny adoracji dziennie,
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odprawiaç godzin´ i 15 minut!” Wspó∏brat zrobi∏, co mu polecono i napisa∏ pó˝niej, ˚e od tego momentu „ten kwadrans
nie tylko nie zabra∏ mu czasu, lecz wprost
przeciwnie. Teraz mia∏ czas na wszystko”. Oto sposób myÊlenia Êwi´tych.
Don Amorth

Co Ty na to?
Umieç zaczàç
Franciszkanie cz´sto parafrazujà
powiedzenie swego za∏o˚yciela Êw.
Franciszka z Asy˚u, w którym on prawie
zaprzeczy∏ wszelkim swoim dzia∏aniom,
mówiàc: „Bracia zacznijmy od poczàtku,
nic nie uczyniliÊmy”. Z pewnoÊcià takie
Êwi´te podejÊcie trudno by∏oby dostrzec
obserwujàc postawy ludzi naszych czasów. Cz∏owiek i ludzkoÊç najcz´Êciej
wyliczajà sukcesy, nowe plany, inwestycje, dobre uczynki, zas∏ugi, dowody
uznania… Spo∏eczeƒstwo funkcjonuje
na bazie widocznego sukcesu i wartoÊciowania materialnego. W takiej atmosferze nie ma miejsca na s∏owa, ˚e nic nie
uczyniliÊmy i ˚e powinniÊmy rozpoczàç
od poczàtku. Do tego potrzebna jest pokora, a ona jakby znik∏a z ludzkich serc.
Nadà˚ajàc za duchowym ˚yciem KoÊcio∏a i kierujàc si´ przes∏aniami jego za∏o˚yciela Jezusa Chrystusa cz´sto b´dziemy zawracani ku ˝ród∏om, ku poczàtkowi. Wezwani jesteÊmy by codziennie rozpoczynaç – nie tylko dzia∏aç, ale i ˚yç od poczàtku. W∏aÊciwie
mo˚na by powiedzieç, ka˚dego dnia nale˚a∏oby ˚yç tak jakby dotychczas nic si´
nie osiàgn´∏o, np. zas∏ug czy sukcesów.
Pewien chrzeÊcijaƒski koszykarz by∏
przez kilka sezonów najlepszym koszykarzem Europy. Ludzie byli zachwyceni. WiadomoÊci o nim wype∏nia∏y
pierwsze strony gazet i czas antenowy
w radiu i telewizji. Ale po tych wielkich
sukcesach poszed∏ graç w NBA w USA.
Tam prze˚y∏ lekcj´ prawdy ˚yciowej.
Koszykarz, wokó∏ którego kr´ci∏ si´ europejski Êwiat, nie móg∏ wywalczyç sobie miejsca w pierwszym sk∏adzie w nowej dru˚ynie. To ci´˚ko dotyka: nagle
przestajesz byç wa˚ny. Sukces staje pod
znakiem zapytania? To by∏ dla niego
ogromny problem. Koszykarz ten opowiedzia∏ jak wyszed∏ z kryzysu i depresji. Sta∏o si´ to, wtedy gdy zrozumia∏, ˚e
jest nowa gra i ˚e musi zaczàç od po-

czàtku. Musi zapomnieç o dawnych sukcesach i s∏awie, wtedy wszystko ruszy∏o
w∏aÊciwym torem. W nast´pnym sezonie by∏ najlepszym strzelcem dru˚yny.
Umia∏ zaczàç od poczàtku, to by∏a tajemnica i ratunek.
Tak te˚ jest z ˚yciem. W s∏owach psalmu mo˚emy znale˝ç intencje naszych
przodków: „Codziennie b´d´ chwali∏ Ci´
Panie, Imi´ Twoje b´d´ wys∏awia∏ na wieki”. Niech i nasz dzieƒ b´dzie poczàtkiem
podró˚owania z Jezusem. Jedynie ci, którzy potrafià rozpoczynaç – jak pokazuje
˚ycie – b´dà zbieraç owoce sukcesu.
o. Mario Knezoviç

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Wizy do B i H – zostajà zawieszone
od 01.04 – 31.10.2005r. Chwa∏a Panu.
10 lutego w Êwi´to b∏. Kard. Alojzije
Stepinaca – w parafii Medziugorje
wspominano m´czeƒskà Êmierç franciszkanów–parafian: o. Kri˚ana Galicia, o.
Joze Bencuna, o. Marka Dragiçevicia, o.
Mariofila Sivricia, o. Grgo Vasilja i o.
Jenka Vasilja, szeÊciu z 66 franciszkanów prowincji hercegowiƒskiej, których
komunistyczna partyzantka straci∏a pod
koniec II Wojny Âwiatowej. Msza Êw.
sprawowana by∏a za poleg∏ych w I i II
Wojnie Âwiatowej oraz Wojnie Domowej, pochodzàcych z parafii Medziugorje, jak i za wszystkich, którzy oddali ˚ycie za wiar´ i ojczyzn´. Koncelebrze (18
kap∏anów) przewodniczy∏ o. Branko Rados. W homilii podkreÊli∏ wiernoÊç m´czenników Chrystusowi i KoÊcio∏owi
oraz, ˚e ich przyk∏ad jest wzorem dla naszych czasów, w których zbyt ∏atwo wierzy si´ fa∏szywym wartoÊciom.
X mi´dzynarodowe rekolekcje dla
kap∏anów odb´dà si´ od 04-09.07.05 r.
Temat: Eucharystia i Maryja – Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie!
(J 2, 5). Wyk∏adowca: o. Zvjezdan Liniç,
OFM. Koszt = odprawienie pi´ciu intencji mszalnych. Zakwaterowanie bezp∏atne u parafian w domach. Nale˚y wziàç
ze sobà: celebret, alb´ i stu∏´, Pismo
Âwi´te, radio ze s∏uchawkami. Zg∏oszenia: e-mail:, fax: 00 387 36 651 999.
Mi´dzynarodowe modlitewne spotkanie m∏odzie˚y. Apel do kompozyto-

rów. Temat Mladifestu 2005r. – Eucharystia. Organizatorzy Festiwalu zapraszajà m∏odych kompozytorów do napisania pieÊni na ten temat oraz przes∏anie
partytury (nuty+tekst) na nr faksu 00 387
36 651 444. Tekst powinien byç krótki
i treÊciwy, w duchu adoracji medziugorskich, tak aby pieÊƒ mo˚na by∏o przet∏umaczyç i wykonywaç w ró˚nych j´zykach. Wybrane utwory b´dà wykonywane podczas festiwalu. Kontakt e-mail:
medj.lidija@medjugorje.hr
2 marca podczas objawienia Mirjana Dragiçeviç-Soldo otrzyma∏a or´dzie:
„Drogie dzieci, czyƒcie to, co ja czyni´.
Przychod˝cie i ofiarowujcie mi∏oÊç.
Swoim przyk∏adem dawajcie wszystkim
Mojego Syna!”.
18 marca doroczne objawienie, rozpocz´∏o si´ o 14:09 i trwa∏o do 14:14
Matka Bo˚a przekaza∏a or´dzie: „Drogie
Dzieci. Przychodz´ do was jako matka,
która ponad wszystko kocha swoje dzieci. Kochane dzieci, równie˚ was pragn´
nauczyç kochaç. Modl´ si´ o to. Modl´
si´, abyÊcie rozpoznali Mojego Syna
w ka˚dym z waszych bli˝nich. Droga do
Mojego Syna, który jest prawdziwym
pokojem i mi∏oÊcià, prowadzi przez mi∏oÊç do wszystkich bli˝nich. Kochane
dzieci, módlcie si´ i poÊçcie, aby wasze
serce by∏o otwarte na t´ mojà intencj´”.
Poni˚ej drukujemy wywiad z Mijanà:

Kochaj, nie pytaj dlaczego?

– Co Medziugorje oznacza dla ciebie,
dla parafii, dla KoÊcio∏a i dla Êwiata?
Dla mnie to wielki dar. Najwi´kszy,
jaki mo˚na otrzymaç na ziemi. Bóg pozwoli∏ mi oglàdaç naszà Matk´, przyjmowaç Jej mi∏oÊç: mi∏oÊç dobrowolnà,
która daje wszystko, nie ˚àdajàc w zamian niczego. To samo dotyczy parafii,
poniewa˚ mamy Matk´, która jest przewodniczkà w naszym ˚yciu duchowym.
Maryja nie ogranicza si´ jednak tylko do
mnie i do parafii: pragnie, by ca∏y Êwiat,
widzàc wp∏yw, jaki wywiera uwierzy∏
i zdecydowa∏ si´ na Nià. Matka Bo˚a jest
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tutaj dla wszystkich; jest darem Pana dla
ludzkoÊci, co sama powiedzia∏a przy
okazji szesnastej rocznicy: „Jestem z wami od tak dawna, abyÊcie wszyscy zrozumieli, jak bardzo Bóg was kocha”.
– Wielu dziwi, ˚e objawienia wcià˚
trwajà...
Maryja czeka widocznie, by wszyscy
mogli poznaç Jej mi∏oÊç. My zapewne
nie wiemy, dlaczego objawienia wcià˚
trwajà, ale wie to Bóg; i myÊl´ sobie, ˚e
Matk´ Bo˚à bardzo cieszy, i˚ mo˚e pracowaç w sercach swych dzieci, pomagajàc im wybraç drog´ Pana. Jest jak mama, jak prawdziwa mama; i dopóki na
Êwiecie zostanie choçby jeden niewierzàcy, Ona b´dzie smutna i b´dzie przez
niego p∏aka∏a. Dlatego im d∏u˚ej pozostanie z nami w tak nadzwyczajny sposób, tym wi´cej mamy czasu na zmian´
samych siebie, na nawrócenie i na rozpocz´cie w´drówki z Jezusem.
– Dla ciebie jako pierwszej skoƒczy∏y si´
codzienne objawienia: jak to przyj´∏aÊ?
Kiedy w Bo˚e Narodzenie 1982 roku
Maryja powiedzia∏a mi, ˚e nie b´d´ ju˚
mia∏a codziennych objawieƒ i zobacz´ Jà
tylko raz w roku, w dzieƒ moich urodzin,
nie wierzy∏am, ˚e b´d´ mog∏a to znieÊç.
Jak to mo˚liwe? – zadawa∏am sobie pytanie. Jak zdo∏am odtàd ˚yç? Przez d∏ugi
czas czu∏am si´, jakby coÊ we mnie
umar∏o, a˚ rodzina zacz´∏a si´ o mnie niepokoiç: ca∏ymi godzinami kl´cza∏am zatopiona w modlitwie, majàc nadziej´, ˚e
Ona wróci. Stopniowo jednak w∏aÊnie
dzi´ki modlitwie zrozumia∏am, ˚e powinnam byç bardziej pokorna, powinnam byç
s∏u˚ebnicà Pana i ˚e spe∏ni∏ On ju˚ to, co
si´ mia∏o przeze mnie dokonaç. Odzyska∏am spokój i równowag´, z wielkà radoÊcià przyjmujàc w sierpniu 1987r. nowe
zadanie, modlitwy za tak zwanych niewierzàcych, chocia˚ Matka Bo˚a nazywa
ich „ci, którzy nie poznali Bo˚ej mi∏oÊci”.
– Masz wi´c tak˚e objawienia comiesi´czne?
Objawienia te ró˚nià si´ od corocznych lub codziennych, które majà wcià˚
Maria, Vicka i Ivan, poniewa˚ nie otrzymuj´ or´dzia i nie rozmawiam z Matkà
Bo˚à. Nie mog´ zadawaç Jej pytaƒ jak
podczas „normalnego” objawienia: niemniej mog´ powierzaç Jej moje w∏asne
intencje i modliç si´ z Nià w intencjach,
które Ona sama mi podpowiada, a które sà zawsze zwiàzane z lud˝mi nieznajàcymi mi∏oÊci Boga Ojca.
– Co myÊlisz o tych, którzy, nawet
w samym KoÊciele, mówià, ˚e ludziom

nale˚y pozostawiç swobod´ wierzenia
w co chcà...
Ja nie jestem tak demokratyczna,
poniewa˚ wychowa∏am si´ w wierze katolickiej pod rzàdami re˚imu komunistycznego. By∏am przeÊladowana ju˚ jako dziewczynka, jeszcze zanim nasta∏y
objawienia, i nauczono mnie, ˚e jeÊli
trzeba umrzeç za Boga i za Chrystusa,
nie wolno si´ wahaç ani chwili. Szanuj´
wyznawców innych religii. Szacunek nie
umniejsza jednak w niczym przekonania,
˚e moja wiara jest jedynà prawdziwà
wiarà. Mojà jedynà troskà powinno byç
dawanie dobrego Êwiadectwa czynami,
a nie s∏owem. Pozwol´ sobie jednak zauwa˚yç, ˚e jeÊli jakiÊ katolik zamieszka
w Iranie albo w Iraku, nikt na jego czeÊç
nie zawiesi krzy˚a na Êcianie, a raczej dadzà mu do zrozumienia, ˚e znajduje si´
w paƒstwie muzu∏maƒskim. Uwa˚am, ˚e
tak samo powinno si´ post´powaç u nas:
serdecznie przyjmowaç wszystkich przybyszów, otwierajàc przed nimi szko∏y,
dajàc im dom i prac´, ale nie nara˚aç to˚samoÊci katolickiej, którà powinniÊmy
traktowaç jak nasz skarb.
– Spotka∏y ci´ przeÊladowania ze strony komunistów?
Tak, ró˚nego rodzaju. Wiara by∏a
zwalczana: ja osobiÊcie nic nie wiedzia∏am o Lourdes czy Fatimie, poniewa˚ nie
by∏o wolno czytaç ksià˚ek religijnych,
a tym bardziej mieç w domu telewizor.
Modlàc si´ lub odmawiajàc Ró˚aniec,
musieliÊmy robiç to po kryjomu, wieczorem z rodzicami, poniewa˚ uzewn´trznianie wiary nie by∏o dozwolone. By∏eÊ
notowany za sam fakt pójÊcia na niedzielnà Msz´ Êw., jedyny dozwolony publiczny akt religijnoÊci. Wsz´dzie obowiàzywa∏o powiedzenie „im mniej mówisz, tym lepiej”: by∏a to podstawowa regu∏a dla ka˚dego, kto chcia∏ ˚yç d∏ugo
i bez k∏opotów. Mo˚ecie wi´c sobie wyobraziç, jak si´ czu∏am jako widzàca
w sytuacji, kiedy ju˚ nawet jako wierzàca nie by∏am dobrze widziana... By∏ taki
okres na poczàtku konfliktu – jak mi si´
wydawa∏o: bez koƒca – kiedy milicjanci
aresztowali mnie prawie ka˚dego dnia.
Wpadali te˚ do mnie do domu, o Êwicie
lub wieczorem, niewa˚ne kiedy, i za ka˚dym razem przewracali wszystko do góry nogami, przeprowadzajàc rewizj´ i rekwirujàc, co tylko wpad∏o im w r´ce.
Dzia∏ania te mia∏y na celu zastraszyç
mnie i mojà rodzin´, tote˚ by∏am g∏´boko przekonana, ˚e musz´ umrzeç.
Wszystko sk∏ania∏o do takiego wniosku:

komuniÊci zabijà mnie, poniewa˚ mówi∏am, ˚e widzia∏am Matk´ Bo˚à i poniewa˚ nie uda∏o im si´ odwieÊç mnie od tej
prawdy; z drugiej strony sam fakt, ˚e
Matka Bo˚a mi si´ objawi∏a, ˚e udzieli∏a
mi takiej ∏aski w czasach przeÊladowania, oznacza∏, i˚ powinnam si´ przygotowaç na z∏o˚enie ofiary z samej siebie.
Nigdy jednak si´ nie ba∏am, by∏am stanowcza i silna, poniewa˚ Pan obdarzy∏
mnie wielkà pewnoÊcià i g∏´bokim spokojem. I, dzi´ki Panu, wszystko skoƒczy∏o si´ potem jak najlepiej.
– Wszystko, co ∏àczy si´ z naszà wiarà,
wià˚e nierozerwalnie w ˚yciu pokój
i cierpienie?
Dzi´ki objawieniom zrozumia∏am, ˚e
jeÊli pragniesz pracowaç dla Pana, jeÊli
naprawd´ chcesz poÊwi´ciç Mu ca∏e ˚ycie, napotkasz na swojej drodze wy∏àcznie krzy˚. Tylko krzy˚. Dla Pana
bowiem „pracowaç dla Niego” oznacza
byç gotowym d˝wigaç wraz z Nim
krzy˚. Pokój jest równie˚ krzy˚em. JeÊli
Pan zajmuje pierwsze miejsce w twoim
sercu, ka˚dy krzy˚ w twym ˚yciu d˝wigasz ze spokojem.
– O co prosi Matka Bo˚a? Jakie sà
pierwsze kroki na drodze Êwi´toÊci?
Maryja chce, byÊmy si´ modlili i byÊmy robili to z sercem; innymi s∏owy,
byÊmy modlàc si´, prze˚ywali g∏´boko
ka˚de wypowiadane s∏owo. Chce, by
nasze modlitwy nie by∏y monotonne, by
usta mówi∏y swoje, a myÊl buja∏a gdzie
indziej. Na przyk∏ad, jeÊli odmawiasz
Ojcze nasz, naucz si´ odczuwaç w sercu,
˚e Bóg jest twoim ojcem. Nie prosi
o wiele, nie prosi o rzeczy, których nie
potrafimy zrobiç, do których nie jesteÊmy zdolni...
Prosi o codziennà modlitw´ na ró˚aƒcu, a jeÊli mamy rodzin´, najlepiej
by∏oby odmawiaç go wspólnie, poniewa˚ Matka Bo˚a mówi, ˚e nic nie ∏àczy
bardziej ni˚ wspólna modlitwa. Prosi te˚
o siedem Ojcze nasz i ZdrowaÊ, Maryjo
oraz o Wierz´ w Boga. O tyle prosi ka˚dego dnia, a jeÊli modlimy si´ wi´cej...
wcale si´ o to nie gniewa.
Prosi o post w Êrody i piàtki: wed∏ug
Matki Bo˚ej post ma byç o chlebie i wodzie. Zwalnia jednak z niego osoby chore, naprawd´ chore, nie tych, których troch´ boli g∏owa albo brzuch, ale takie,
które naprawd´ sà powa˚nie chore i nie
mogà g∏odowaç: od nich, podobnie jak
od wszystkich innych, domaga si´ innych rzeczy, takich jak pomoc starszym
lub biednym. Przekonasz si´, ˚e jeÊli
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dasz si´ pokierowaç modlitwie, b´dziesz
wiedzia∏, co mo˚esz ofiarowaç Panu.
Maryja pragnie, byÊmy uczestniczyli
we Mszy Êw. i to nie tylko w niedziel´.
KiedyÊ, gdy byliÊmy jeszcze mali, powiedzia∏a nam: „Moje dzieci, jeÊli macie
wybieraç mi´dzy oglàdaniem mnie i objawieniem a Mszà Êw., zawsze wybierajcie Msz´ Êw., poniewa˚ podczas Mszy
Êw. jest z wami mój Syn”. Dla Matki Bo˚ej Jezus jest zawsze na pierwszym miejscu: nigdy nie powiedzia∏a „módlcie si´,
a ja wam dam to, o co prosicie”, ale mówi∏a „módlcie si´, bym mog∏a modliç si´
za wami do mojego Syna”.
Prosi te˚, byÊmy spowiadali si´ przynajmniej raz w miesiàcu, poniewa˚ nie
ma takiego cz∏owieka, który nie potrzebowa∏by spowiadaç si´ co miesiàc i chce,
byÊmy Bibli´ trzymali w domu na dobrze
widocznym miejscu i byÊmy codziennie
czytali chocia˚ dwie lub trzy linijki.
– Nie uwa˚asz, ˚e we wspó∏czesnym
Êwiecie szatan przybiera ró˚ne postacie?
Byç mo˚e, ale zapewniam ci´, ˚e ∏atwo
go rozpoznaç. Nikt nie mo˚e powiedzieç,
˚e nie rozpozna∏ z∏a. Twoje serce ma bowiem naturalne wyczucie dobra i jeÊli
tylko chcesz, nie mo˚esz nie rozpoznaç,
gdy coÊ jest przeciwko Bogu. Inna sprawa, jeÊli nie chcesz zdemaskowaç z∏a,
poniewa˚ ci ono odpowiada; jeÊli mówisz zmieni´ si´, ale jednoczeÊnie pozwalasz, by ci´ ono przenika∏o, by drà˚y∏o twoje serce. Ka˚dy z nas, jeÊli chce
rozpoznaç z∏o na ró˚nych rozdro˚ach
swego ˚ycia, rozpozna je natychmiast.
Ma po temu wszystkie potrzebne Êrodki.
Zale˚y to tylko od nas, od naszego stylu
˚ycia i od dokonywanych wyborów.
Szatan istnieje i to przede wszystkim
tam, gdzie ludzie si´ du˚o modlà, gdzie
jest obecny Pan, podà˚a za Nim, próbujàc zmieniç Jego plany, ale ostateczny wynik zale˚y od naszego wyboru, od
woli walki, stawienia mu oporu, wyrzeczenia si´ go. Jakikolwiek jednak by by∏
nasz wybór, nie mo˚emy powiedzieç, ˚eÊmy go nie rozpoznali. Bóg pozostawi∏
nam wolnoÊç wyboru i nie sà to puste
s∏owa. Dlatego od nas zale˚y: jeÊli na
pierwszym miejscu postawimy Ojca, Jezusa i Matk´ Bo˚à, szatan nie b´dzie
móg∏ nic zrobiç, jeÊli jednak nie zamieszkajà Oni w naszym sercu...
– Twoje objawienia dobieg∏y koƒca, poniewa˚ tobie pierwszej Matka Bo˚a powierzy∏a dziesi´ç tajemnic. Nasze pytanie wyda ci si´ pustà ciekawoÊcià, ale powiedz
tylko: czy Êwiat powinien si´ obawiaç?

CiekawoÊç w kwestii tajemnic jest rzeczà normalnà, stanowi cz´Êç naszej natury. Mog´ jeszcze raz powiedzieç, ˚e Matka Bo˚a przyrzek∏a zostawiç na wzgórzu
objawieƒ wielki, niezniszczalny znak,
który wszyscy b´dà mogli zobaczyç i dotknàç. Doda∏a jednak, byÊmy nie rozprawiali o tajemnicach, ale modlili si´, poniewa˚ ten, kto uzna Jà za matk´, a Boga
za ojca, nie musi si´ ju˚ niczego l´kaç.
Czy Êwiat powinien si´ obawiaç? To zale˚y. Strach to stan ducha charakteryzujàcy
kogoÊ, kto nie wierzy, komu brak jest wiary, i o to w∏aÊnie powinniÊmy si´ martwiç.
My tymczasem – jak bardzo to jest ludzkie – interesujemy si´ tajemnicami, zastanawiamy si´, co si´ wydarzy, zapominajàc o najwa˚niejszej tajemnicy: zapominamy zastanowiç si´, czy jutro b´dziemy
jeszcze ˚yli i czy nasza dusza ˚yje dzisiaj.
Dotyczy to tak˚e nas, teraz, kiedy o tym
rozmawiamy. Maryja jednak potrzàsa nami, ka˚e nam si´ przygotowaç na spotkanie, byç gotowym w ka˚dej sekundzie naszego ˚ycia, poÊwi´cajàc na to ca∏à naszà
energi´, zamiast kierowaç jà na inne sprawy, w∏àcznie z ciekawoÊcià o przysz∏oÊç.
JeÊli bowiem przyb´dziemy na spotkanie
jako Bo˚e dzieci, oznacza to, ˚e ˚yliÊmy
dobrze i niczego nie potrzebujemy si´
obawiaç. Jednak na dowód, jak silna jest
nasza ciekawoÊç, powiem ci, ˚e nawet kap∏an, którego wybra∏am, by podtrzymywa∏ mnie w zadaniu strze˚enia tajemnic,
mówi mi czasem: „Chod˝, wyspowiadaj
si´ i choç jednà wyjaw mi teraz!”.
– Co oznacza „strzec tajemnic”?
Oznacza wiele si´ modliç, a kiedy
przyjdzie czas, musz´ je po kolei powierzyç kap∏anowi, który wspiera mnie duchowo; i wraz z nim jeszcze wi´cej si´
modliç i poÊciç, by potem wspólnie oceniç, czy nale˚y wyjawiç ich treÊç KoÊcio∏owi oraz Êwiatu, zanim si´ spe∏nià.
– Nie spotka∏aÊ si´ z biskupem, ale
w zamian przyjà∏ ci´ Jan Pawe∏ II.
Tak, oficjalnie, jako jedynà z naszej
szóstki z Medziugorja... By∏am w Rzymie
na pielgrzymce. W sali Nervi Papie˚ przechodzi∏ i kiedy mnie b∏ogos∏awi∏, ktoÊ
z jego Êwity powiedzia∏ mu, kim jestem.
Wtedy zawróci∏ i jeszcze raz mnie pob∏ogos∏awi∏: widocznie uzna∏, ˚e tego potrzebuj´. Pó˝niej powiadomiono mnie, ˚e pragnà∏by si´ ze mnà spotkaç nast´pnego
ranka w Castelgandolfo. RozmawialiÊmy
z pi´tnaÊcie minut. Jan Pawe∏ II powiedzia∏ mi, ˚e gdyby nie by∏ papie˚em, ju˚
dawno odwiedzi∏by Medziugorje i poprosi∏, by wszyscy przybywajàcy tam

pielgrzymi zawsze modlili si´ w jego intencji. Nigdy nie zapomn´ wyrazu jego
twarzy: w jego oczach ujrza∏am Matk´
Bo˚à, nie dos∏ownie, ale ujrza∏am t´
umiej´tnoÊç s∏uchania i kochania, jakà
mo˚na wyczytaç w spojrzeniu kogoÊ, kto
jest g∏´boko zwiàzany z Maryjà.
– Jak wyglàda twoje codzienne ˚ycie?
Jestem matkà i ˚onà. Przed wojnà pracowa∏am w paƒstwowym biurze podró˚y. DziÊ zajmuj´ si´ bez reszty moimi
dwiema córkami, Marià i Weronikà.
– Jak twoje córki odbierajà fakt, ˚e ich
mama widzi Matk´ Bo˚à? Rozmawiacie
o tym?
Co do objawieƒ, to wyros∏y wraz z nimi: urodzi∏y si´, kiedy ju˚ je mia∏am.
Opowiem zabawny epizod zwiàzany
z Marià. Nie mia∏a wtedy jeszcze dwóch
lat, ale zacz´∏a mówiç bardzo wczeÊnie.
Bawi∏a si´ w∏aÊnie z dziewczynkà, troch´
od niej starszà, która zacz´∏a si´ przechwalaç, jaka to jej mama jest wspania∏a,
poniewa˚ umie prowadziç samochód...
Maria wys∏ucha∏a jej z podziwem, a potem, kiedy przysz∏a na nià kolej, odpowiedzia∏a szcz´Êliwa i zadowolona: „Moja mama za to rozmawia z Matkà Bo˚à”...
Uderzy∏o mnie to, poniewa˚ by∏a wtedy
malutka i nie porusza∏am z nià jeszcze
bezpoÊrednio tego tematu, jednak jej s∏owa by∏y dla mnie dowodem, ˚e odwiedziny Matki Bo˚ej stanowià cz´Êç naszego ˚ycia rodzinnego i ˚e sà zupe∏nie
naturalnà rzeczà dla moich córek.
– Jakà jesteÊ mamà? Na pierwszy rzut
oka wydajesz si´ wymagajàca...
Tak, jestem surowa. Ustalam regu∏y i daj´ dzieciom czas, by mog∏y je sobie przyswoiç, przebywajàc z nimi, wspólnie si´
bawiàc i starajàc si´ w∏aÊciwie zachowywaç. Jestem bardzo surowa, w przeciwieƒstwie do Marco. Niedawno powiedzia∏am
nawet Marii: „Uwa˚aj, tatuÊ powiedzia∏, ˚e
te˚ zmieni swoje podejÊcie”. A ona na to:
„TatuÊ powtarza to ju˚ od dziesi´ciu lat,
a potem dalej jest to samo”... Po prostu tak
zosta∏am wychowana: moi rodzice byli
cz´sto twardzi, nigdy nie okazywali
zbytniej czu∏oÊci, a mimo to przekazali
mi ca∏à swojà mi∏oÊç.
– Jak dziÊ, po tak d∏ugim czasie, postrzegasz Medziugorje?
Jak to okreÊli∏ pewien kap∏an, jest
wspó∏czesnà Jerozolimà. Tu ludzie odnajdujà Jezusa i niosà Go dalej. Wszyscy
jesteÊmy braçmi i siostrami, gdy˚ tu poszukujemy Matki, oczekujemy wys∏uchania naszych modlitw, szukamy i odnajdujemy Boga.

~6~

Pobratymstwo
Czerwone Êwiat∏o
Drodzy bracia i siostry z naszej modlitewnej rodziny! RozmyÊlajàc nad
s∏owami or´dzia, z 25 lutego 2005 r. poczu∏em jakbym stanà∏ przed pot´˚nym
semaforem, na którym zapali∏o si´ czerwone Êwiat∏o. Cz∏owieku zatrzymaj si´,
podpowiada mi serce i sumienie. Staƒ
na chwil´ i pomyÊl w jak trudnej, pod
wzgl´dem moralnym, sytuacji znalaz∏ si´
wspó∏czesny Êwiat. Zamiast ˚yç w harmonijnym i pe∏nym pokoju Êwiecie, ˚yjemy w chaosie i nie∏adzie, poniewa˚ nastàpi∏ upadek cz∏owieka. Sta∏o si´ tak,
dlatego, ˚e w jego sercu, w jego rodzinie,
w spo∏eczeƒstwie zabrak∏o Boga. Kiedy
i jak do tego dosz∏o?
Wspó∏czesny Êwiat z hierarchii liczàcych si´ wartoÊci, jakimi sà interesy i osoby, które tym interesom s∏u˚à, usunà∏ Boga na ostatnie miejsce. Cz∏owiek, z którym przysz∏o nam dzieliç dziÊ czas i przestrzeƒ odszed∏ od Boga. Odrzuci∏ Go jak
odrzuca si´ bezu˚ytecznà walut´ lub znoszone pantofle albo stare gazety. Wspó∏czesny cz∏owiek pragnie iÊç o w∏asnych
si∏ach, w przekonaniu, ˚e mo˚e to czyniç
bez Boga. Wi´cej, uwa˚a, ˚e Bóg jest dla
niego przeszkodà na drodze do kariery
i sukcesu. Potwierdzi∏a to oficjalnie, niegdyÊ chrzeÊcijaƒska, Europa. Apele Ojca
Âwi´tego nie zosta∏y w wystarczajàcym
stopniu wsparte przez Konferencje Biskupów ani w Europie, ani na Êwiecie.
Ojciec Âwi´ty kilkakrotnie wezwa∏ polityków, aby godnie wprowadzili imi´
Chrystusa i chrzeÊcijaƒstwo do nowej europejskiej konstytucji. Wszystko zosta∏o
odrzucone z pe∏nà ÊwiadomoÊcià. Poszczególne narody ju˚ zgodzi∏y si´ na
konstytucj´ bez Boga. Wiele stowarzyszeƒ oraz projekty Êrodków masowego
przekazu przeÊcigajà si´ w pomys∏ach jak
usunàç Boga z ˚ycia, myÊlenia i wychowania dzieci w rodzinie i w szkole. Ilu˚
wró˚bitów, magów, astrologów i innych
nachalnych fa∏szywych proroków narzucajà typ myÊlenia bez Boga, a manipulujàc tysiàcami osób, pozostawiajà l´k
i strach w ich sercach i duszach. Jak˚e
wielu ludzi odrzuci∏o Boga w modlitwie,
w niedzielnych Mszach Êwi´tych i sakramentach. Na pierwsze miejsce w sposób
niekwestionowany wysunà∏ si´ kult cia∏a.
Królowa Pokoju po macierzyƒsku
i zwyczajnie mówi nam: Postawcie Bo-

ga na pierwszym miejscu w waszym ˚yciu. Kochani, oto wielkie wyzwanie dla
ka˚dego z nas. Oto treÊç naszego apostolatu. Ze s∏ów Maryi wyra˝nie wynika nasze pos∏annictwo. Mamy postawiç Boga
na pierwszym miejscu w ˚yciu naszej rodziny. PomyÊlmy, kto zajà∏ to pierwsze
miejsce w naszym codziennym ˚yciu?
Jak zaczàç i od czego?
To pierwsze miejsce nale˚a∏oby wpierw
oczyÊciç. Tak jak uczyni∏ to Zbawiciel
wchodzàcy do Âwiàtyni Jerozolimskiej,
pe∏nej handlarzy, sprzedawców wymieniajàcych pieniàdze. ZmieniliÊcie Dom
Mojego Ojca w jaskini´ zbójców, oceni∏
sytuacj´ Jezus i nikt Mu si´ nie sprzeciwi∏.
Âwi´ty czas Wielkiego Postu jest przeznaczony na odwa˚ne oczyszczenie i wyzwolenie serc ze wszystkich przywiàzaƒ do
grzechów oraz z∏ych, i egoistycznych nawyków. Czas postu i pokuta powinien
wp∏ynàç na zgaszenie telewizora po to, by
na pustyni spotkaç si´ z Jezusem. Trzeba
ponownie wziàç Bibli´ do r´ki i powiedzieç do swojego Mistrza: „Mów Panie,
s∏uga Twój s∏ucha”. Potrzebny jest równie˚ twój post, modlitwa ró˚aƒcowa, twoje nowenny i pielgrzymki. Wa˚na jest dla
nas droga krzy˚owa i Gorzkie ˚ale, abyÊmy mogli w tych wielkopostnych przestrzeniach odczuç oczyszczenie duszy
i ˚ycia, zanurzajàc si´ w oceanie Bo˚ej
Mi∏oÊci i Mi∏osierdzia.
Ci, którzy odwa˚à si´ oczyÊciç swoje
ma∏˚eƒstwo z egoizmu, konfliktów, niewiernoÊci, s∏aboÊci i wszelkich uzale˚nieƒ, przyjmà b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e
i moc Êwiadczenia o Bogu, który jest mi∏oÊcià i pokojem. Drodzy moi bracia i siostry, to jest czas ∏aski i naszego szczególnego przygotowania si´ do wskazania
drogi innym. Powróçmy do ˝róde∏. Postawmy Boga na pierwszym miejscu.
„Oddajcie Bogu co boskie”, mówi Jezus
tym, których zajmowa∏y kwestie podatków i cesarz. AbyÊmy w tym wytrwali,
Maryja or´duje za nami i kocha nas czu∏à macierzyƒskà mi∏oÊcià. W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – za Ojca Âwi´tego i w Jego intencjach oraz o zdrowie dla Niego; – o dobrà
i owocnà spowied˝ wielkopostnà oraz
powrót wierzàcych do Eucharystii; – nawrócenie tych wszystkich, którzy Boga
i swojà wiar´ postawili na ostatnim miejscu. Moi drodzy, modl´ si´ za was
wszystkich w nadziei, ˚e z radoÊcià odpowiecie na wezwanie Królowej Pokoju.
Przesy∏am braterskie pozdrowienia
Wasz oddany Ojciec Jozo.

Rekolekcje
˙ycie w Bogu
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Konferencja 4 – piàtek 2.07.04r.

Walka ˚ycia ze Êmiercià
W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.
ZdrowaÊ Maryjo...
Kiedy znajdujemy si´ w Niepokalanym Sercu Maryi, kiedy czujemy si´
otoczeni Jej mi∏oÊcià, która jest niczym
innym jak samà czu∏oÊcià Boga; czujemy si´ uwolnieni wewn´trznie i nasze
dojÊcie do Boga jest u∏atwione. Matka
Bo˚a jest ca∏a dla Boga i ca∏a dla Boga
w nas. Dlatego, uwolnieni w naszym
wn´trzu, módlmy si´: Ojcze nasz....
Ta modlitwa jest troch´ d∏uga. W niej
zawarty jest ca∏y program chrzeÊcijaƒski. Kiedy zaczynamy analizowaç ka˚de przejÊcie, ka˚dy krok modlitwy Ojcze nasz wychodzi bardzo, bardzo du˚o
rzeczy. Odczuwamy trudnoÊç, w jaki
sposób mo˚emy to wszystko praktycznie prze˚ywaç. Ale my, w naszej duszy,
mamy Ducha Bo˚ego. Z ∏atwoÊcià nasze dusze mogà wszystko objàç. I mogà
si´ poruszaç pomi´dzy wszystkimi tematami bardzo prosto. Tak jak duch penetruje wszystko, tak nasza modlitwa
mo˚e penetrowaç, mo˚e przenikaç,
wszystkie tajemnice Bo˚e. I Bóg nas
mo˚e przenikaç. Bardzo cz´sto tutaj,
Matka Bo˚a prowadzàc grup´ modlitewnà, mówi∏a: „trwajcie w ciszy”. Pami´tam jednà grup´ z KoÊcio∏a ZielonoÊwiàtkowców z Ameryki, która
uczestniczy∏a w objawieniach Jeleny
w naszej grupie modlitewnej. Kiedy zobaczyli Jelen´ podczas ekstazy, od razu
zacz´li krzyczeç, Êpiewaç, radowaç si´
a Matka Bo˚a mówi∏a: „pokój, cisza,
pokój, cisza”. Trzy razy przerwa∏a t´
ekstaz´, aby grup´ doprowadziç do ciszy, do tego by mogli doÊwiadczyç
obecnoÊci Bo˚ej. Zobaczcie, je˚eli modlimy si´ w prostocie, je˚eli modlimy
si´ do naszego Ojca otwartym sercem,
z mi∏oÊcià, wtedy w naszym wn´trzu
otwiera si´ przestrzeƒ ˚ycia. B´dziecie
odczuwaç potrzeb´ pozostania z Bogiem, w Bogu, aby was nie oddalano od
Boga. Ka˚dy jest wolny i mo˚e pozostaç nawet w ciszy, módlmy si´ jeszcze
raz: Ojcze nasz....
Je˚eli nawet nie trwaliÊcie w ciszy –
wszyscy si´ modlili – odczuliÊcie potrze-
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b´ obni˚enia tonu modlitwy, aby wejÊç
wewnàtrz. Tak jak uczy∏a nas Matka Bo˚a, to jest fundament, aby wejÊç w tajemnic´. Pewnego razu Pan Jezus powiedzia∏ tutaj przez m∏odych widzàcych:
Mi∏oÊç Bo˚a jest niezwykle prosta. Cz∏owiek, który jest skomplikowany nie jest
w stanie jej przyjàç. W tej konferencji
chc´ was wezwaç do zachowania si´ tak
jak Matka Bo˚a. Zachowanie Jej jest ca∏kowicie proste, które czuje Boga duchem. Rozpoczniemy naszà konferencj´.
Naszym tematem jest walka mi´dzy
˚yciem a Êmiercià. Wybranie Boga dla
chrzeÊcijanina oznacza wybranie ˚ycia.
Wybranie ca∏kowite Boga oznacza wybranie ca∏kowite ˚ycia, poniewa˚ Bóg
jest ˝ród∏em ˚ycia. W Bogu znajdujà si´
nasze korzenie, nasze pochodzenie, nasz
poczàtek. W Bogu znajduje si´ czàsteczka naszej nieÊmiertelnoÊci, która
jest w ka˚dym cz∏owieku. Ta czàsteczka
to oryginalnoÊç ka˚dego cz∏owieka, która si´ nie powtarza. Dlatego wtedy, kiedy zanurzamy si´ w Bogu, kiedy zanurzamy si´ ca∏kowicie w Bogu, odradzamy si´ wed∏ug Boga i rodzimy si´ ca∏kowicie na nowo, niepowtarzalnie. Nie potrzebujemy wspó∏zawodnictwa. Nie ma
miejsca na kompleksy. Wtedy nie ma
miejsca dla zazdroÊci, dla zaborczoÊci,
dla k∏ótni, dla walki. Odradza si´ wszystko. Odradza si´ nasza oryginalnoÊç. Odradzajà si´ nasze stosunki z lud˝mi, ze
wszystkim. Dlatego podstawowy wybór
jest wyborem ˚ycia.
Kiedy wybieramy Boga, wybieramy
Tego, który nas stworzy∏ na Swój obraz. To Oblicze si´ aktualizuje, tak jak
pami´ç w telefonie. I w nas jest pami´ç
Boga. Ta oryginalnoÊç przypomina sobie
Oblicze Boga. Je˚eli to „utopimy”, to
cierpimy. JesteÊmy wtedy topielcami.
Dlatego ca∏kowity wybór Boga budzi t´
pami´ç. Kiedy wybieramy Boga, wybieramy Zbawiciela Êwiata. On pomaga
nam tam, gdzie my nie mo˚emy. Wybieramy Ducha Âwi´tego, który nam daje
nowe ˚ycie, który nas wskrzesza. Dlatego podstawowy dylemat ka˚dej duszy to:
˚yç albo umrzeç.
W moim doÊwiadczeniu duchowym,
wiele osób wybra∏o opcj´, aby si´ nie narodziç, aby nie ˚yç. To jest korzeƒ
wszystkich patologii. To jest s∏aboÊç
chrzeÊcijanina, to jest s∏aboÊç KoÊcio∏a.
ChrzeÊcijanie zamiast jednaç si´ z Bogiem, jednajà si´ z psychologiem. Psycholog oczywiÊcie s∏u˚y, ale nie mo˚e
zastàpiç Boga. Uciekamy si´ do ró˚nych

lekarstw, do dziwnych metod, poniewa˚
dusza nie otwiera si´ na Boga, nie decyduje si´ na Boga, i nie chce byç ca∏kowicie oddana Bogu. Osoby dajà nam rady,
ale bez ˚ycia Bo˚ego. Sà to rady puste
i niepotrzebne. Wiele rad p∏askich, bez
˚ycia. Równie˚ i szatan cytujàc Pismo
Âwi´te podpowiada∏ i dawa∏ rady Panu
Jezusowi, ale nie ofiarowa∏ ˚ycia, bo go
nie ma. Nasz wybór bezwarunkowy Boga, prowadzi nas do ˚ycia chrztem Êwi´tym, w którym stajemy si´ nowym stworzeniem – stworzeniem wskrzeszonym.
Mo˚emy prze˚ywaç to doÊwiadczenie,
które prze˚yli aposto∏owie po Zmartwychwstaniu.
Zobaczcie, w jaki sposób konkretyzuje si´ wybór Êmierci. Sà dwie podstawowe cechy tych osób, które wybierajà
Êmierç: statyzm i regres. Statyzm czyli
oboj´tnoÊç, pasywnoÊç, brak odpowiedzialnoÊci, niezdolnoÊç do przezwyci´˚ania trudnoÊci, s∏aboÊç duszy, itd. Regres tak jak wiemy jest to droga, która
prowadzi w „dó∏” do choroby i do
Êmierci. Wszystkie te rzeczy, którymi
zajmujà si´ psychoterapeuci, majà swe
korzenie w s∏aboÊci duszy. Dusza jest
s∏aba, poniewa˚ nie wybra∏a Boga. JeÊli
dusza zamiast trwaç przy Jezusie pozostawia sakramenty i zamienia je na psychologa, albo na lekarstwa, taka dusza
jest w regresie. W swoim spo∏eczeƒstwie
mo˚ecie zobaczyç wiele narz´dzi, które
doprowadzajà do regresu. Zobaczcie tylko, co oferuje TV? Zobaczcie ilu chrzeÊcijan ˚yje chorobliwà wiarà?
Czym charakteryzuje si´ regres?
Dusza zamyka si´ w sobie. Sà takie osoby, które czujà si´ ciàgle przeÊladowane
przez innych, poniewa˚ zamkn´∏y si´ same w sobie. Osoby, które znajdujà powód swego smutku nieustannie w innych
osobach, dlatego, ˚e zamkni´te sà same
w sobie. Sà osoby, które mówià: nie mog´ przebaczyç, nie mog´ przebaczyç. Sà
to osoby zamkni´te w gniewie, w obra˚eniu, w patologii (chorobie), w ch´ci zemsty. Mo˚ecie znale˝ç wiele przyk∏adów
takich osób, które mówià: nie chc´, nie
mog´, poniewa˚ w ich g∏´bi, w konkretny sposób zabrak∏o decyzji opowiedzenia si´ za Bogiem.
Innà cechà charakterystycznà dla regresu jest fa∏szywe wyjÊcie z problemów. Szukanie mi∏oÊci ludzkiej, wype∏nianie swoich potrzeb (takiej mi∏oÊci
dzieci´cej, infantylnej), ró˚ne typy przyjemnoÊci. Kiedy zaczynajà si´ problemy,
zaczyna si´ branie narkotyków. Sà to fa∏-

szywe wybory, takie wybory, których
dokonywa∏ prorok Jonasz aby uciec.
Nast´pnà cechà szczególnà regresu
w dzisiejszych czasach, jest zasmucanie
Ducha Bo˚ego. Troch´ ducha tego Êwiata, troch´ Ducha Bo˚ego. Kiedy si´ mówi o Duchu Bo˚ym, musi to byç radykalnoÊç ca∏kowita. Nie jest to radykalnoÊç,
która mówi, ˚e wszyscy musimy byç
atletami, ale jest to szczeroÊç przed Bogiem, szczeroÊç przed innymi, prze˝roczystoÊç. Jest to bardzo wa˚ne.
Innà cechà charakterystycznà regresu
jest nieczu∏oÊç, niewra˚liwoÊç, niedostrzegalnoÊç. Bardzo cz´sto osoby krzyczà, poniewa˚ si´ bojà. Mo˚emy si´ modliç, modliç, modliç, po to, by nie s∏yszeç
wn´trza. Bardzo cz´sto mà˚ z ˚onà k∏ócà
si´, poniewa˚ nie chcà rozwiàzaç problemu. Jeden idzie do jednej grupy modlitewnej, drugi do drugiej. Modlà si´, aby
nie widzieç jeden – drugiego. To jest
w∏aÊnie niewra˚liwoÊci.
Mo˚emy te˚ byç naduczuciowi,
chcàc prze˚ywaç wizje, fenomeny, lokucje. Chc´ zapytaç kap∏anów, czy mieliÊcie taki przypadek, czy spotkaliÊcie osoby, wizjonerów, którzy nie s∏uchajà? –
bo ja ich spotka∏em ca∏e mnóstwo. Nie sà
zdolni, aby s∏uchaç. W jaki sposób wi´c
mogà byç pos∏uszni, jeÊli nie potrafià, nie
chcà s∏uchaç? Nie sà zdolni do patrzenia.
Jak mogà nawróciç si´? Czyli patrzeç,
aby nie widzieç, s∏uchaç, aby nie byç pos∏usznym, bycie g∏uchym i odczuwaç lokucje; bycie Êlepym i posiadaç wizje. Ale
Duch Âwi´ty nie jest g∏uchoniemy i pragnie nas poprowadziç do wewn´trznego
otwarcia si´ wszystkimi mo˚liwoÊciami,
wszystkimi mocami. Dopóki jesteÊmy
w takim stanie niewra˚liwoÊci nie mo˚emy odczuwaç dzia∏ania Ducha Âwi´tego.
Co si´ wi´c wtedy dzieje? Ludzie du˚o
si´ modlà, odmawiajà wiele modlitw, ale
wcale si´ nie zmieniajà. Uczestniczà
w wielu grupach modlitewnych, ale nie
dochodzà do Êwi´toÊci. Czytajà bardzo
du˚o pobo˚nych ksià˚ek, chcà si´ dowiedzieç, jaka jest wola Bo˚a, ale nigdy si´
na nià nie decydujà. To jest w∏aÊnie niewra˚liwoÊci.
Dzisiaj mówi si´, ˚e brakuje powo∏aƒ. Brakuje ich, poniewa˚ brak jest
wra˚liwoÊci na Mi∏oÊç Bo˚à, brakuje odpowiedzialnoÊci za zbawienie Êwiata.
Dlatego KoÊció∏, dlatego ludzkoÊç stacza
si´, a my chcemy, aby wzrasta∏y. Dobrze
jest znaç te negatywne cechy, by wiedzieç, którà drogà si´ kierowaç. Bóg daje nam ∏ask´ wzrastania a˚ do momentu,
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w którym zostajemy przemienieni. Wybór bezwarunkowy Boga dokonuje si´
zawsze poprzez próby. Nie mo˚emy
umacniaç si´ w wyborze Boga bez prób.
Kiedy nadchodzi próba, je˚eli osoba mówi tak, automatycznie mo˚e dostàpiç ∏aski. Je˚eli zrobi taki krok, jaki zrobi∏a
Matka Bo˚a, Duch Âwi´ty zst´puje natychmiast.
Bez ofiarowania naszego ˚ycia, nie
mo˚emy si´ wznosiç. Jezus wzniós∏ si´
na Krzy˚u i jako drugi punkt naszych
rozmyÊlaƒ jest w∏aÊnie „wznoszenie
si´”. Kiedy ofiara jest szczera, dusza si´
wznosi i nie kr´ci si´ d∏u˚ej wokó∏ gniewu, obrazy, ani wokó∏ tego, kto jà obrazi∏. Nie kr´ci si´ wi´cej wokó∏ problemów – wznosi si´, przechodzi ponad to
wszystko i otwiera si´ na nowy proces.
Robiàc te kroki wznoszenia si´, dusza
wst´puje natychmiast w trzeci stopieƒ –
w przemienienie; przemienia si´, staje
si´ nowym stworzeniem.
Jest to wi´c proces progresywnej przemiany przez ofiarowanie si´; jest to po
prostu ciàg∏y proces wzrastania. Ofiarowanie wznosi nas, nasze wznoszenie
przemienia nas. Jezus daje nam na nowo
prób´, aby si´ Mu ofiarowaç, aby nas
wznieÊç, aby nas przemieniaç. Ten, kto
idzie, otwiera si´ na nowoÊç. Czy wiecie,
co to jest nowoÊç? Jest to nieograniczonoÊç ˚ycia w Bogu. Ta nieograniczonoÊç jest wewnàtrz naszego wn´trza,
równie˚ mimo naszych ograniczeƒ, które mamy. Nasza dusza zag∏´bia si´ w tej
nieograniczonoÊci, w którà szatan nie
wchodzi wi´cej. Nie mo˚e w niej dzia∏aç, je˚eli Bóg mu na to nie dozwoli, poniewa˚ Bóg pragnie nas umocniç. Bóg
pragnie, aby przez nasze oddanie si´ inni zostali zbawieni. Co wtedy si´ dzieje?
W tym procesie wzrastania w naszym
wn´trzu odczuwamy wiecznoÊç, czujemy jà, jest to rzeczywistoÊç. Dlatego
problemy tego Êwiata nie ranià nas, nawet – tak jak mówi Êw. Pawe∏ – Êmierç
nie mo˚e oddzieliç nas od Jezusa. W nas
rodzi si´ odpowiedzialnoÊç dynamiczna,
poniewa˚ odczuwamy moc Ducha
Âwi´tego i nikt nas nie zmusza. W naszym wn´trzu odczuwamy si∏´, moc
i w imi´ Bo˚e startujemy.
Jeszcze jeden aspekt w tym rozwa˚aniu o walce ˚ycia ze Êmiercià. Kiedy
rozmawiamy o walce ˚ycia ze Êmiercià,
jest to walka mi´dzy ˚yciem w Bogu
i Êmiercià spowodowanà przez szatana.
Walka wi´c przeciwko Êmierci oznacza
walk´ przeciwko szatanowi.

Fragment z 2-go listu Êw. Paw∏a do Tesaloniczan 2, 5-12: „czy nie pami´tacie,
jak mówi∏em wam o tym, gdy wÊród was
przebywa∏em? Wiecie, co go teraz podtrzymuje, aby objawi∏ si´ w swoim czasie. Albowiem ju˚ dzia∏a tajemnica bezbo˚noÊci. Niech tylko ten, co teraz podtrzymuje, ustàpi miejsca, a wówczas uka˚e si´ Niegodziwiec, którego Pan Jezus
zg∏adzi tchnieniem swoich ust i w niwecz
obróci [samym] objawieniem swego
przyjÊcia. Pojawieniu si´ jego towarzyszyç b´dzie dzia∏anie szatana, z ca∏a mocà, wÊród znaków i fa∏szywych cudów,
z wszelkim zwodzeniem ku nieprawoÊci
tych, którzy idà na zag∏ad´, poniewa˚ nie
przyj´li mi∏oÊci prawdy, aby dostàpiç
zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza dzia∏anie na nich oszustwa, tak, i˚ uwierzà
k∏amstwu, aby byli osàdzeni wszyscy,
którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawoÊç”.
W tym teksie pragn´ zwróciç uwag´
na dwa punkty. Âw. Pawe∏ mówi, ˚e to
wszystko ju˚ jest w dzia∏aniu, tzn., ˚e jesteÊmy wewnàtrz tego. JesteÊmy ju˚
w tej dynamice. Nasz wybór Jezusa
Chrystusa w sposób bezwarunkowy
oznacza uczestnictwo w Jego ofierze,
w Jego przejÊciu do Zmartwychwstania,
aby zniszczyç szatana, aby uzdrawiaç,
a na koƒcu czasów, aby równie˚ do piekie∏ stràciç Êmierç. My mamy wejÊç w tà
dynamik´. W przeciwnym razie nie dokonaliÊmy prawdziwego i fundamentalnego – podstawowego wyboru. Je˚eli nie
b´d´ ˚y∏ tym dynamicznym wyborem,
ja, jako kap∏an b´d´ przepowiada∏ tylko
ideologi´, a nie moc ˚ycia Bo˚ego; nie
b´d´ objawia∏ tej pot´gi, tej mocy Bo˚ej.
Wasze dusze b´dà mówiç: te s∏owa sà
puste. Dlatego dla ka˚dego z nas jest
wa˚ny wybór Jezusa Chrystusa w sposób
bezwarunkowy, poniewa˚ daje nam moc
Ducha Âwi´tego. B´dziemy Go odczuwaç i b´dziemy s∏yszeç ca∏à prawd´, poniewa˚ On b´dzie nas uczy∏. To jest
punkt wyjÊcia.
Nasza misja, tak jak mówi∏em rano,
którà jest dotykanie Êmierci i zniszczenie
jej w naszym wn´trzu, dotykanie dzie∏
szatana, wyrzucanie i zwyci´˚anie go, to
wszystko przychodzi w∏aÊnie przez ofiarowanie si´ i zjednoczenie si´ z ofiarà Jezusa Chrystusa.
W tym samym duchu list apostolski
Jana Paw∏a II „Salvifici Dolores” mówi, ˚e: cierpienie ofiarowane Bogu, jest
najwi´kszà mocà, aby zniszczyç moce z∏a
w Êwiecie. Oznacza to, ˚e stajemy do

walki ze z∏em i go zwyci´˚amy, i dzia∏anie z∏a przemieniamy ˚yjàc ofiarà. Tak
niesiemy ˚ycie innym, którzy zostajà
w ten sposób zrodzeni. Uwa˚am, ˚e to
jest bardzo wa˚ne, poniewa˚ osoby s∏yszàc o ofiarowaniu ˚ycia, o oddaniu ˚ycia, rozumiejà to w sensie patologicznym, tak jakby Jezus rzuca∏ nieszcz´Êcia
na cz∏owieka. A to oznacza, ˚e Bóg daje
nam ∏ask´, aby zniszczyç dzie∏a z∏ego.
Zawsze jest to mo˚liwe i zawsze przychodzi przez ofiarowanie si´, które niszczy dzie∏a z∏ego. Przede wszystkim musi
w naszym wn´trzu zniszczyç to, co
w nas jest z∏e, aby si´ mog∏a objawiç
moc przeciwko z∏u Êwiata. Amen.
Dzi´kuj´ Ci Bo˚e, za to, ˚e nas kochasz. Dzi´kuj´ Ci Bo˚e, za to, ˚e chcia∏eÊ, abyÊmy ˚yli. Stworzy∏eÊ nas, abyÊmy
byli doskona∏ymi. Stworzy∏eÊ nas, abyÊmy uczestniczyli w Twoim ˚yciu wiecznym. ZeÊlij nam Swojego Ducha Âwi´tego, aby nas pouczy∏ o prawdzie. Niech
Twój Âwi´ty Duch ogarnie nas i niech
nas odrodzi, abyÊmy si´ stali Jego nosicielami, który zmienia i stwarza na nowo
Êwiat. Amen.

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów

PierÊcieƒ Atlantów
Na proÊb´ wielu Czytelników przypominamy artyku∏ o pierÊcieniu atlantów,
który jest obecnie tak bardzo popularyzowany i modny, a o którego wp∏ywie na
sfer´ duchowà, tak wielu z noszàcych go
nic nie wie.
Nierzadko razem z krzy˚ykiem, szkaplerzem czy Cudownym Medalikiem
mo˚emy u ludzi wierzàcych zobaczyç
„dziwnà bi˚uteri´”, którà w najlepszym
wypadku sà wisiorki w postaci znaków
zodiaku albo japoƒskie „monety szcz´Êcia” na szyi, „bransoletki energetyczne” na przegubach d∏oni, „pierÊcieƒ
atlantów” na palcu, itd., itp. Majà one
s∏u˚yç jako talizman lub amulet. Poj´cia
te w zasadzie u˚ywane sà zamiennie,
chocia˚ istnieje mi´dzy nimi pewna ró˚nica. Talizman rzekomo przynosi szcz´-
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Êcie i dzia∏a obronnie, amulet natomiast
ma jedynie chroniç przed z∏ymi mocami.
Noszenie tego typu przedmiotów jest
formà magii, jest przejawem fetyszyzmu, wiary w jakàÊ nadzwyczajnà moc
przedmiotu, a nie w to co dla chrzeÊcijanina powinno byç najwa˚niejsze
czyli wiara, zaufanie Bogu. Nie zapominajmy, ˚e talizmany i amulety sà symbolami religijnymi – tyle ˚e symbolami
religii pogaƒskich. Noszenie takich
przedmiotów i wiara w ich moc jest ba∏wochwalstwem, czyli grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu.
Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego mówi wyra˝nie: „Wszystkie praktyki magii
lub czarów, przez które dà˚y si´ do pozyskania tajemnych si∏, by pos∏ugiwaç si´
nimi i osiàgaç nadnaturalnà w∏adz´ nad
bli˝nim – nawet w celu zapewnienia mu
zdrowia – sà w powa˚nej sprzecznoÊci
z cnotà religijnoÊci. Jest równie˚ naganne noszenie amuletów” (2117).
Talizman i amulet wyrasta z okreÊlonej
religii i tradycji, i nie jest przedmiotem
neutralnym. To okreÊlony symbol, który
przywo∏uje konkretnà rzeczywistoÊç duchowà – i to bez wzgl´du na to, czy ktoÊ
w to wierzy czy nie.
PierÊcieƒ atlantów jakoby zapewnia
jego posiadaczowi niewyt∏umaczalnà
nietykalnoÊç, chroniàc go przed ka˚dà
niewidzialnà agresjà czy chorobà, kradzie˚à, klàtwà czy urokiem, a równoczeÊnie przynoszàc szcz´Êcie i powodzenie,
w zale˚noÊci od tego, na którym palcu
jest noszony. Dzieje si´ tak rzekomo,
dzi´ki bli˚ej nieokreÊlonej i tajemniczej
„energii kszta∏tu” promieniujàcej ze ÊciÊle okreÊlonego rysunku figur geometrycznych wyrytych na pierÊcieniu. PierÊcieƒ ze znakiem Atlantów – czyli
mieszkaƒców legendarnej Atlantydy
(NB, nie wiadomo czy ona kiedykolwiek
istnia∏a) prezentowany jest niejednokrotnie jako „wspania∏y dar przekazywany
ludzkoÊci przez wy˚ej rozwini´tà cywilizacj´”. O pochodzeniu tego pierÊcienia
wiadomo jedynie, ˚e oko∏o roku 1860
francuski egiptolog, markiz d’Agrain,
odnalaz∏ w Dolinie Królów w Egipcie
pierÊcieƒ z geometrycznym wzorem, nietypowym dla kultury egipskiej.
Oto przyk∏ad „terapeutycznych w∏aÊciwoÊci” pierÊcienia noszonego na ma∏ym palcu, który ∏àczy si´ z Merkurym.
Na∏o˚enie na niego pierÊcienia pobudza
logiczne myÊlenie, zdolnoÊç do refleksji,
spostrzegawczoÊç, poprawia zdolnoÊç
zapami´tywania, usprawnia intelekt, u∏a-

twia nawiàzywanie kontaktów, a tak˚e
wspomaga energi´ seksualnà cz∏owieka.
PierÊcieƒ Atlantów powinni zak∏adaç na
ma∏y palec zw∏aszcza nauczyciele,
dziennikarze i handlowcy. Noszenie go
na tym palcu pomaga w przypadku: bólu
z´bów, nie˚ytu nosa, zapalenia spojówek, chorób goràczkowych, ostrego bólu g∏owy, karku i potylicy, dzwonienia
czy szumu w uszach, padaczki, chorób
wàtroby i woreczka ˚ó∏ciowego, os∏abienia wzroku, zapalenia dziàse∏, kaszlu, tików i przykurczy mi´Êni twarzy, bólu
ucha i os∏abienia s∏uchu. Uwa˚a si´, ˚e
za∏o˚enie pierÊcienia na ma∏y palec ma
dzia∏anie relaksujàce, odm∏adzajàce i odchudzajàce. Rzecz jasna, na innym palcu
powinni go nosiç policjanci, a jeszcze na
innym bankierzy. Zadziwiajàcy jest fakt,
˚e wielu ludzi bierze to na powa˚nie
i faktycznie stosuje si´ do tego typu zaleceƒ i nosi go na odpowiednim palcu,
w zale˚noÊci od wykonywanego zawodu, czy od rodzaju dolegliwoÊci, na które cierpià!
Z publikacji na temat nadzwyczajnych w∏aÊciwoÊci pierÊcienia mo˚emy
dowiedzieç si´, ˚e „skutecznoÊç jego nie
pochodzi ani z materia∏u, z którego jest
wykonany, ani z jakiegokolwiek ∏adunku,
magnetycznego, psychicznego, religijnego czy magicznego”. Innymi s∏owy –
rozwija zdolnoÊci medialne i pozwala
wejÊç w kontakt ze Êwiatem duchów.
Zwolennicy pierÊcienia atlantów powo∏ujà si´ na bli˚ej nieokreÊlone „bioenergie” i „energi´ kszta∏tu”. Nie wiadomo
w∏aÊciwie czym on jest. Towarzyszy mu
niezmiennie aura tajemniczoÊci, charakterystyczna dla wszelkich przejawów
okultyzmu. Ró˚nego rodzaju badania
specjalistów od para-nauk czy pseudo-nauk stwierdzajà jedynie, ˚e jest w tym
pierÊcieniu coÊ tajemniczego, co dzia∏a –
ale nie wiadomo w∏aÊciwie jakà mocà
i w jaki sposób.
Gdyby ktoÊ sàdzi∏, ˚e pierÊcieƒ atlantów wp∏ywa jedynie dobroczynnie na
zdrowie i nie ma nic wspólnego z okultyzmem, niech zajrzy do pism ezoterycznych. Znajdzie tam zapewnienia, ˚e znak
atlantów mo˚e s∏u˚yç „równie˚ do pobudzania zdolnoÊci jasnowidzenia i telepatii
oraz jako rodzaj energetycznej tarczy
ochronnej”. Nadzieja, ˚e magiczny ten
pierÊcieƒ uchroni od przeciwnoÊci i zagwarantuje pomyÊlnoÊç, jest oszustwem,
które ˚eruje na ludzkiej sk∏onnoÊci do
wierzenia w byle co i byle komu. O skutkach noszenia pierÊcienia atlantów

Êwiadczy jeden z polskich ksi´˚y egzorcystów: utrata pracy przez m∏odà kobiet´,
rozbicie ma∏˚eƒstwa, wypadek drogowy,
wielkie niepowodzenia w firmie budowlanej, dok∏adnie w miesiàc po za∏o˚eniu
tego talizmanu przez jej w∏aÊciciela.
Wszyscy wierzymy w czyÊciec i modlimy si´ za zmar∏ych. W Drugiej Ksi´dze Machabejskiej (2 Mch 12, 38-45) jest
opis wydarzenia, kiedy przy poleg∏ych
wojownikach ˚ydowskich znaleziono pogaƒskie talizmany. „Pod chitonem u ka˚dego ze zmar∏ych znale˝li przedmioty poÊwi´cone bóstwom (...) Dla wszystkich
sta∏o si´ jasne, ˚e to oni i ˚e z tej w∏aÊnie
przyczyny zgin´li.(...) Z∏o˚ono ofiar´
przeb∏agalnà za zabitych, aby zostali
uwolnieni od grzechu”. Jaki grzech pope∏nili ci wojownicy? Nosili przedmioty
poÊwi´cone pogaƒskim bóstwom, podczas gdy Bóg tego zabrania w pierwszym
przykazaniu: „Nie b´dziesz mia∏ bogów
cudzych przede Mnà”. Ten zakaz obowiàzuje tak˚e i dziÊ. PowinniÊmy byç
konsekwentni w wierze i nie nosiç pogaƒskich amuletów. A jeÊli ktoÊ nosi∏ taki
przedmiot nie wiedzàc, ˚e jest w tym coÊ
z∏ego – powinien wyznaç grzech i pozbyç
si´ tego przedmiotu. Pomijajàc nawet
niebezpieczeƒstwo otwarcia si´ na ingerencje Êwiata duchowego, zastanówmy
si´ jakie skutki przynosi uciekanie si´ do
tego rodzaju „ochraniarzy”. Widaç to po
osobach, które noszà ró˚nego rodzaju
„amulety” (np. pierÊcieƒ atlantów), ˚e po
pewnym czasie czujà si´ wr´cz od nich
uzale˚nione! Nawet przy chwilowym
braku tego przedmiotu, czujà si´ nieswojo, albo wr´cz wpadajà w panik´ – „: skoro nie wzià∏em mojego amuletu, to nic
mnie nie chroni, a skoro nic mnie nie
chroni, to na pewno spotka mnie coÊ z∏ego” – albo: „zachorowa∏em, bo nie nosi∏em pierÊcienia”. A przecie˚ „do wolnoÊci wyzwoli∏ nas Chrystus”. Skoro jesteÊmy dzieçmi Bo˚ymi i mamy sakramentalia: poÊwi´cony krzy˚, obraz, ró˚aniec,
szkaplerz, Cudowny Medalik, wod´ i sól
Êwi´conà – to, po co, nam symbole pogaƒskiego pochodzenia?, które dzia∏ajà –
i owszem – tyle, ˚e mocà Ksi´cia ciemnoÊci! Nie zbawi nas fakt posiadania czy
noszenia przy sobie okreÊlonego przedmiotu, ani sukces czy zdrowie za wszelkà
cen´, gwarantowane noszeniem „pierÊcienia atlantów” na palcu serdecznym
czy na kciuku, ale pokorne poddanie si´
woli Bo˚ej – nawet jeÊli wià˚e si´ to
z cierpieniem.
Wanda i ks. Edmund (egzorcysta)
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To miejsce
Listy o. K. Frankiewicza z Ziemi Âwi´tej
Jerozolima, dnia 13.12.2004r.
Zbli˚ajà si´ kolejne Âwi´ta Bo˚ego
Narodzenia i mam znowu okazj´, aby
nieco napisaç o tym, co si´ wydarzy∏o od
czasu spotkania z Wami, podczas mojego
tegorocznego pobytu w Polsce. Jeszcze
nim zaczn´ to czyniç, musz´ stwierdziç,
˚e z perspektywy czasu oceniam tamten
okres (w Polsce i Medziugorju), jako
prze˚yty bardzo intensywnie i przebogaty
w ∏aski. Chwa∏a za to Panu Bogu, poniewa˚ moim pragnieniem jest nie marnowaç ˚adnej chwili, ale prze˚yç je jak najowocniej.
Po powrocie mia∏em okres pewnej dezorganizacji, tym bardziej, ˚e mieliÊmy tutaj niema∏e zmiany. Na szcz´Êcie organizuj´ sobie swój czas w nowych warunkach. Pomog∏y mi w tym rekolekcje na
Górze Tabor i dobrze prze˚yte tygodnie
wolne. Na poczàtku troch´ czasu zabra∏o
mi krzàtanie si´ przy naszej zieleni, tak, ˚e
na to przeznaczy∏em swój wolny tydzieƒ,
pozostajàc w Bazylice Bo˚ego Grobu.
Tylko w jednym dniu pojecha∏em na Pustelni´ Êw. Jana Chrzciciela, aby pochodziç po otaczajàcych to miejsce górach.
Pisa∏em ju˚ Wam o tym wspania∏ym widoku jaki rozciàga si´ z tych wzniesieƒ,
poczàwszy od Morza Âródziemnego, a˚
po Góry Moabu (obecnie Jordanii).
Pierwotnie myÊla∏em o pojechaniu
wtedy do Jordanii, na Gór´ Nebo, szczególnie po przeczytaniu ksià˚ki o tym
miejscu, autorstwa o. Michele Piccirillo.
Przet∏umaczy∏ jà na j´zyk polski o. Antoni Dudek, który by∏ tam prze∏o˚onym
przez ostatnie 3 lata. Niestety wróci∏ on
ju˚ wczeÊniej do Polski. ˙a∏uj´, ˚e nie wykorzysta∏em tej szansy pobytu na Monte
Nebo w czasie jego obecnoÊci, ale mam
nadziej´, ˚e Pan Bóg, w stosownym czasie, da mi t´ ∏ask´ kontemplacji tajemnic
naszego zbawienia w miejscu zwiàzanym
tak bardzo z Moj˚eszem. Z góry Nebo bowiem Moj˚esz oglàda∏ Ziemi´ Obiecanà.
Tak˚e w tej okolicy umar∏ i zosta∏ pochowany. Bardzo znaczàce jest dla mnie
stwierdzenie, ˚e: „W chwili Êmierci mia∏
Moj˚esz sto dwadzieÊcia lat, a wzrok jego
nie by∏ przyçmiony i si∏y go nie opuÊci∏y”
(Pwt 34,7). Powszechnie Êmierç kojarzy
si´ z wyczerpaniem si∏, os∏abieniem cz∏owieka. Mówi si´ o tzw. uwiàdzie starczym. Ale, jak si´ okazuje, wcale tak nie
musi byç, nie jesteÊmy absolutnie skazani
na taki koniec ˚ycia. Uwa˚am, ˚e przy-

czyna tej ˚ywotnoÊci Moj˚esza wynika∏a z jego zjednoczenia z Bogiem – Pe∏nià ˙ycia: „Nie powsta∏ wi´cej w Izraelu
prorok podobny do Moj˚esza, który by
pozna∏ Pana twarzà w twarz” (Pwt 34,10).
Gdy b´dziemy troszczyli si´ o g∏´bokie
zjednoczenie z Panem Bogiem, b´dziemy
mogli powiedzieç tak, jak powiedzia∏a
Êw. Teresa od Dzieciàtka Jezus przy koƒcu swojego ˚ycia: „Ja nie umieram, ja
wst´puj´ do ˚ycia.”
Ciekawy i g∏´boko prze˚ywany czas
rozpoczà∏ si´ wraz z przyjazdem grupy
z Polski, zorganizowanej przez Echo. Dokona∏em zamiany w s∏u˚bie, dlatego mog∏em byç z grupà prawie przez ca∏y czas
jej pobytu. W grupie by∏a z mamà Madzia
Buczek, znana chyba wi´kszoÊci z Was
z Radia Maryja. Ja tak˚e s∏ysza∏em o niej
wczeÊniej, ale teraz dopiero mog∏em jà
poznaç bezpoÊrednio. Uderza g∏´bia jej
wypowiedzi i krzy˚, którym zosta∏a naznaczona. Potwierdza si´ prawda g∏oszona przez Êw. Jana od Krzy˚a, ˚e do màdroÊci dochodzi si´ przez „g´stwin´ krzy˚a”. Jak zwykle, pojechaliÊmy do Kany,
na Gór´ Tabor oraz nad Jezioro Galilejskie. W Tabgha Madzia po∏àczy∏a si´ telefonicznie z Radiem Maryja dajàc relacj´
z pielgrzymki.
Dla mnie nowoÊcià i prze˚yciem by∏
wyjazd do Banias, gdzie w staro˚ytnoÊci
wznosi∏a si´ Cezarea Filipowa. Znajdujà
si´ tu ˝ród∏a Jordanu i groty bo˚ka Pana.
W okolicy Cezarei Filipowej Chrystus da∏
Szymonowi Piotrowi obietnic´ prymatu
(Mt 16,18; Mk 8,27). Do tej pory miejsce
to zna∏em tylko z opisów i zdj´ç. Pobyt
tam zrobi∏ na mnie du˚e wra˚enie, które
trwa do tej pory.
Dope∏nieniem tego czasu rekolekcyjnego by∏ kolejny tydzieƒ do mojej dyspozycji, prze˚yty tym razem w Eremie Getsemani. Zbieg∏ si´ on z zakoƒczeniem Ramadanu i Êmiercià Arafata, dlatego prze˚y∏em go w klimacie o˚ywienia religijnego palestyƒczyków, znajdujàc si´ przez
kilka dni naprzeciwko Êwi´tego miejsca
muzu∏manów – placu Âwiàtyni. W Eremie
jest nowa, pi´kna kaplica, z mo˚liwoÊcià
adoracji Pana Jezusa eucharystycznego
o ka˚dej porze dnia i nocy. Tutaj odnowi∏em sobie ÊwiadomoÊç wartoÊci postu
i dystansu do Êrodków masowego przekazu. Pod koniec tego czasu pojawi∏o si´
pragnienie kontynuowania tej formy prze˚ywania tygodni wolnych. MyÊl moja pobieg∏a wi´c do Betlejem, do klasztoru
Sióstr Karmelitanek. Naprzeciw temu pragnieniu wysz∏a OpatrznoÊç Bo˚a przygo-

towujàc mi szczególny prezent gwiazdkowy – mo˚liwoÊç przygotowania si´ do
Âwiàt Bo˚ego Narodzenia i prze˚ycia po
raz pierwszy Pasterki, w∏aÊnie w Betlejem,
a tak˚e pielgrzymowania po raz pierwszy
na Gór´ Synaj. Umo˚liwia mi to, akurat
przypadajàcy w tym czasie tydzieƒ wolny.
Widz´, ˚e sam Pan Bóg troszczy si´
i stwarza mo˚liwoÊci bycia w innych Êwi´tych miejscach, bez szczególnych moich
zabiegów w tym wzgl´dzie.
Sà tutaj woluntariusze z Polski i coraz
wi´cej osób zg∏asza si´ do tej pos∏ugi.
W Warszawie organizowane jest przygotowanie woluntariuszy do pos∏ugi w Ziemi Âwi´tej.
Ciàgle zauwa˚am, ˚e Pan Bóg sk∏ada
w nasze r´ce tak wielkie dary, tyle mo˚liwoÊci pomno˚enia dobra i to w samej
Ziemi Âwi´tej. Czekajà tutaj do realizacji
rzeczywiÊcie bardzo wa˚ne sprawy. Dlatego ponawiam do Was apel, abyÊcie mieli nieustannie w sercu
Ziemi´ naszego Zbawiciela i jej potrzeby, a na pewno Pan Bóg wynagrodzi Was
pielgrzymkà do tych Êwi´tych miejsc,
a niektórym da zapewne mo˚liwoÊç d∏u˚szego pobytu.
Trzeba mu jednak wpierw pokazaç, ˚e
w to si´ wierzy, to si´ ceni, tego si´ pragnie, o to si´ modli, i – w miar´ mo˚liwoÊci – w ró˚ny sposób si´ to ju˚ wypracowuje.
Co jakiÊ czas powraca do mnie myÊl
o wartoÊci i wa˚noÊci fenomenu Medziugorja i szko∏y duchowej jakà Matka
Bo˚a tam prowadzi. Matka Bo˚a prowadzi nas tam rzeczywiÊcie drogà bezpiecznà i skutecznà. Podczas rekolekcji kap∏aƒskich odbytych w tym roku, powiedzia∏em o koniecznoÊci skierowania rzeki ∏aski z Medziugorja ku Ziemi Âwi´tej. Nieodzowne sà tu bowiem osoby o du˚ym
potencjale mi∏oÊci Bo˚ej, ufajàce Matce
Bo˚ej i b´dàce Jej wiernymi uczniami,
którzy naprawd´ ˚yjà Jej or´dziami.
S∏u˚ba w Bazylice Bo˚ego Grobu oczywiÊcie ciàgle mnie bardzo satysfakcjonuje,
wcale mi nie cià˚y i stwarza mo˚liwoÊci
pomna˚ania nadprzyrodzonego dobra.
Dalej trwajcie na modlitwie w intencji Adoracji i kultu Mi∏osierdzia Bo˚ego tutaj.
B´dàc ostatnio w Polsce wspomina∏em
o potrzebie i moim pragnieniu dodatkowego przyjazdu do kraju na jesieni, ale wesz∏y
w to miejsce inne wyjazdy: w pa˝dzierniku
– na rekolekcje, a teraz – na Synaj i do Betlejem. OczywiÊcie ciàgle jestem otwarty
na ten przyjazd i jeÊli nadarzy si´ taka mo˚liwoÊç, uczyni´ to z radoÊcià.
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Na dalszà, jeszcze g∏´bszà naszà
wspó∏prac´, przesy∏am Wam B∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e, zapewniajàc Was o mojej szczególnej pami´ci modlitewnej na
Synaju i w Betlejem, zw∏aszcza podczas
Pasterki w Bazylice Narodzenia. Pokój
i dobro!

Kàcik wydawniczy
Tajemnice
Ziemi
Âwi´tej
Marek
Skwarnicki
Na prze∏omie
wrzeÊnia i pa˝dziernika 2004
roku bra∏em udzia∏ w jedenastodniowej
„Anielskiej” pielgrzymce do Ziemi Âwi´tej zorganizowanej przez „Echo” pod duchowym przewodnictwem ks. M. Wróbla
(moje Êwiadectwo z pielgrzymki zosta∏o
zamieszczone w Echu nr 202). Jej program – tak jak wszystkich pielgrzymek
organizowanych przez „Echo” – obejmowa∏ wszystkie najwa˚niejsze miejsca
zwiàzane z ˚yciem Jezusa i Maryi od Nazaretu do Jerozolimy. Udzia∏ w tych niezwyk∏ych rekolekcjach by∏ dla mnie
wielkim prze˚yciem. Opis tak bardzo wewn´trznych prze˚yç nie by∏ ∏atwy.
W pewnej chwili przysz∏o mi na myÊl, ˚e
moje uczucia i myÊli przywiezione z Ziemi Âwi´tej uk∏adajà si´ w harmonijnà
kompozycj´, gdy przywo∏uj´ je w pami´ci w porzàdku tajemnic ró˚aƒcowych: radosnych, Êwiat∏a, bolesnych i chwalebnych. Ka˚da z tych tajemnic odpowiada
jakiemuÊ wa˚nemu miejscu pielgrzymowania. Tak powsta∏ album „Tajemnice
Ziemi Âwi´tej”, który mo˚e byç czytany
zarówno z ró˚aƒcem w r´ku jak i bez ró˚aƒca. Jest on bogato ilustrowany przez
znanego fotografa Adama Bujaka. By lepiej wyraziç to, co prze˚y∏em pos∏uguj´
si´ napisanymi, lub przet∏umaczonymi
wczeÊniej poezjami. Sà to wiersze, psalmy i teksty pieÊni. W∏àczajàc je do rozmyÊlaƒ i wspomnieƒ odkry∏em nagle, ˚e
chyba przez ca∏e dojrza∏e ˚ycie pielgrzymowa∏em do Ziemi Âwi´tej.
Mo˚na zapytaç, czy sà jeszcze tajemnice, które nie zosta∏y odkryte? Czy sà

takie miejsca, w których jesteÊmy bli˚ej
Boga? Warto zag∏´biç si´ w „Tajemnice
Ziemi Âwi´tej”, aby samemu odkryç
pi´kno surowej przyrody i staro˚ytnych
zabytków, poznaç urok miejsc Êwi´tych,
zag∏´biç si´ w modlitw´…
Autor
P. S. Album zosta∏ wydany przez wyd.
Bia∏y Kruk i jest dost´pny w ksi´garniach na trenie ca∏ego kraju.

ECHO ARCHIWUM
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NajÊwi´tszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi
14 i 15 czerwca 1985 r.
„I myÊmy poznali i uwierzyli w mi∏oÊç, jakà Bóg ma dla nas” (1 J 4, 16).
Do braci i sióstr, którzy pok∏adajà ufnoÊç w tym Sercu, „którego zamys∏y
trwajà poprzez pokolenia, aby wyrwaç
ich dusze od Êmierci i w czasie g∏odu ich
˚ywiç” (Ps 32).
Naszà uwag´ powinniÊmy skupiç,
a nasz pokój oprzeç na wszechmocy tej
Mi∏oÊci, która objawi∏a si´ pod zewn´trznym pozorem rzeczy. Oto jest tajemnica skrywana od wieków: nieskoƒczona mi∏oÊç Ojca, która objawi∏a si´
w Synu: kto jej zaufa i przyjmie jà ca∏ym
sobà, ten dostàpi ogromu mi∏oÊci i pokoju, cieszàc si´ bezgranicznà radoÊcià Syna: „aby radoÊç moja w was by∏a i aby
radoÊç wasza by∏a pe∏na” (J 15, 11).
Tego chce Serce Maryi, wiernej Niewiasty, która troszczy si´ o Jego dom, dla
powierzonych Jej dzieci. Otrzyma∏a Ona
moc tak wielkà, ˚e „diabe∏ bardziej boi
si´ jednego westchnienia Maryi, ni˚ modlitw wszystkich Êwi´tych” (Monfort nr
52), poniewa˚ Bóg pragnie pokonaç, za
poÊrednictwem Najmniejszej, pych´ tego, który chcia∏ wspiàç si´ a˚ do gwiazd
i jest „ksi´ciem tego Êwiata”. „Wielbij
zatem, Serce Jezusa, Twà Matk´, aby
Twoja Matka wielbi∏a Ciebie”.
Czym bowiem jest rodzina bez mamy? I czym by∏by KoÊció∏ bez Maryi? Jak
przykro patrzeç na te wszystkie koÊcio∏y,
w których nie ma ju˚ miejsca dla Matki!
Sà pozbawione dzieci, nawet jeÊli obfitujà
w s∏owa, Êrodki i programy. Tam jednak,
gdzie wst´puje Ona, ludzie na powrót zaczynajà wierzyç, walczyç, ufaç, cieszyç
si´ z owoców. Serce Matki wszystkiego
dokona, kiedy utorujemy Jej drog´.

W Medziugorju Matka wcià˚ niez∏omnie prowadzi wielki zast´p swych
dzieci po drodze Ewangelii. Zniszczenia
dokonane przez szatana w KoÊciele wymagajà d∏ugiego procesu ponownego
wychowania do nadprzyrodzonego ˚ycia
dzieci Bo˚ych. Jej ostatnie or´dzia majà
przygotowaç serca na czwartà rocznic´
objawieƒ, aby Jej ∏aska mog∏a si´ jak najszerzej rozlaç.
30 maja: „Drogie dzieci! Wzywam
was ponownie do modlitwy sercem. Niechaj wasza modlitwa, drogie dzieci, b´dzie codziennym po˚ywieniem szczególnego rodzaju, skoro praca na roli tak was
wyczerpuje, ˚e nie mo˚ecie modliç si´
sercem. Módlcie si´, a wtedy przezwyci´˚ycie ka˚de zm´czenie. Modlitwa b´dzie dla was radoÊcià i odpoczynkiem.
Dzi´kuj´…”
Modlitwa sercem jest otwarciem si´ na
Pana, kiedy, osaczeni ziemskimi sprawami, nie chcemy nawróciç si´ na Jego wol´. Maryja wraca stale do tego punktu, poniewa˚ ∏atwo jest si´ modliç, jeÊli niczego
si´ nie zmienia. B∏agaç, p∏akaç, wo∏aç,
aby nawróci∏ nas na swoje Êcie˚ki. Pokusa, aby pracy poÊwi´ciç nie tylko r´ce, ale
tak˚e ca∏e serce ogarnia nas czasem tak
dalece, ˚e zapominamy, dla Kogo pracujemy. Przypomnijmy sobie wtenczas fragment Ewangelii, który powinniÊmy mieç
stale przed oczami: „Nie troszczcie si´…”
Mt 6, 25-33. Zm´czenie przezwyci´˚a si´
modlitwà, czyli wracajàc do ˝ród∏a, z którego tryska woda ˚ywa: „Przyjd˝cie do
mnie, wszyscy, którzy przygn´bieni
i zm´czeni jesteÊcie, a ja was pokrzepi´”.
Nawet po ci´˚kich godzinach agonii modlitwa Jezusa przynios∏a skutek: „Wstaƒcie, chod˝my”: „Jego dusza nie jest ju˚
smutna a˚ do Êmierci”! „W modlitwie odnajdziecie najg∏´bszà radoÊç” – powiedzia∏, – „i rozwiàzanie najtrudniejszych
spraw”. „Nie wyobra˚acie sobie, jakich
∏ask chce wam udzieliç Pan i nie chcecie
zaanga˚owaç si´ w modlitw´…” A wi´c
jesteÊcie oporni! Spróbujcie, a „zostaniecie uniesieni na skrzyd∏ach or∏a”. Modlitwa – mówi, – a nie tylko Eucharystia, jest
codziennym po˚ywieniem: „otwórz twe
usta, a Ja je nape∏ni´”.
6 czerwca: „Drogie dzieci! W tych
dniach do parafii b´dà przybywaç ludzie
wszystkich narodowoÊci. I teraz wzywam
was do mi∏oÊci: kochajcie najpierw swoich domowników, a pó˝niej b´dziecie
zdolni przyjmowaç i kochaç wszystkich,
którzy przychodzà. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
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Nie da si´ nagle poczuç wobec obcych
mi∏oÊci, jeÊli nie zosta∏a ona wczeÊniej
umocniona w codziennych kontaktach
z najbli˚szymi. Mi∏oÊç jest pierwszym
Êwiadectwem: po niej poznajà, ˚e jesteÊcie moimi uczniami! Trudno jest kochaç
najbli˚sze osoby, których wady znamy.
Jak nale˚y je kochaç? PoÊwi´cajàc wi´cej uwagi im i ich problemom, ni˚ swoim w∏asnym (Fil 2, 2), zaspokajajàc ich
pragnienia: oto jak kocha si´ Jezusa
i przezwyci´˚a egoizm. Jeszcze trudniej
jest znosiç obcych ludzi, którzy nachodzà ci´ w domu i ca∏ymi miesiàcami nie
pozwalajà ˚yç w spokoju: a jednak „mo˚ecie ich przyjàç i pokochaç”: „Nie zapominajcie o goÊcinnoÊci, gdy˚ przez nià
niektórzy, nie wiedzàc, anio∏om dali goÊcin´” mówi Êw. Pawe∏ w Hbr 13, 1, majàc na myÊli Abrahama i trzech goÊci
przyby∏ych do jego namiotu. „GoÊcinni
bàd˝cie wzajemnie bez narzekania…”
upomina Êw. Piotr (1 P 1, 9). Matka Bo˚a – co widaç – kocha pielgrzymów, pragnie te˚, aby zdobywali sobie zas∏ugi ci,
co ich goszczà.
13 czerwca: „Drogie dzieci! Wzywam
was do Êwi´towania rocznicy: szczególnie
wy, parafianie, módlcie si´ wi´cej i w modlitwie oddawajcie si´ ca∏kowicie Bogu.
Drogie dzieci, wiem, ˚e wszyscy jesteÊcie
zm´czeni, poniewa˚ nie wiecie, jak ofiarowaç si´ mnie. Ofiarujcie si´ mnie
w tych dniach ca∏kowicie! Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Oddaç si´ Maryi oznacza nie tylko ofiarowaç Jej to, co robimy, ale oddaç w∏asnà
wol´, w ka˚dej chwili naszego ˚ycia, czyniàc to, co si´ Bogu podoba, tak˚e przyjmujàc przybywajàce t∏umy. Praca staje si´
wtedy ∏atwa i ju˚ nas nie wyczerpuje: Ona
nas podtrzymuje. Pracowaç razem z Panem: trud pozostaje, ale ju˚ bez trosk. Praca bez takiego oparcia czyni nerwowymi.
Dodajmy, ˚e modlitwa powinna byç nie
potwierdzeniem naszej w∏asnej woli, ale
przyj´ciem Jego woli.
Dobre wieÊci z Mostaru: Maryja
przedsi´wzi´∏a odpowiednie kroki. KoÊcielna Komisja zajmujàca si´ wydarzeniami w Medziugorju, wbrew oczekiwaniom, nie wyda∏a ˚adnej ostatecznej decyzji w sprawie nadprzyrodzonego charakteru objawieƒ podczas prac w dniach
30 i 31 maja, kolejne spotkanie ustalajàc
dopiero na jesieƒ. Na ocen´ musimy zatem poczekaç.
Arcybiskup Splitu Franiç tak skomentowa∏ ostro˚noÊç postanowieƒ Komisji:
„Sprawi∏y mi one przyjemnà niespo-

dziank´. Wielu ju˚ wczeÊniej by∏o sk∏onnych si´ podporzàdkowaç. Uwa˚am, ˚e
teraz przede wszystkim powinniÊmy si´
modliç” (Za Sabato, 8 czerwca).
Z kolei artyku∏ P. Caprile w majowym numerze Civilt⁄ Cattolica sprawi∏
niespodziank´ bardzo niemi∏à, a mo˚e
nawet wywar∏ z∏y wp∏yw na osoby ufajàce w wiarygodnoÊç pewnych czasopism.
Autor odwo∏uje si´ wy∏àcznie do jednostronnych poglàdów biskupa Mostaru,
kiedy przecie˚ wiemy, ˚e jego argumenty
zosta∏y, jeden po drugim, obalone przez
fakty, udokumentowane przez o. Laurentina w trzecim ju˚, zaktualizowanym wydaniu jego ksià˚ki Czy Matka Bo˚a objawia si´ w Medziugorju? (Queriniana BS).
Dziwi, ˚e prawnik taki, jak on, nie bierze
pod uwag´, ˚e oprócz zdania jednego biskupa jest jeszcze opinia ca∏ego kolegium
biskupiego, którà biskup z Mostaru zdaje
si´ ignorowaç, idàc dalej swojà drogà –
pomimo zaleceƒ swojej Komisji. Wybitny jezuita mówi o „wydarzeniach trwajàcych ju˚ niemal od czterech lat, dobrze
znanych dzi´ki licznym publikacjom, serwisom telewizyjnym itd., które, prawd´
mówiàc, sprawiajà wra˚enie bardzo dobrze zorganizowanej kampanii reklamowej”. To ju˚ szczyt wszystkiego! Mo˚na
by pomyÊleç, ˚e ludzie nauki nie potrafià
dostrzec oznak g∏upoty. Powiela si´ zarzuty biskupa wobec o. Laurentina, jakoby dzia∏a∏ on dla zysku, a nawet by∏ obcym agentem! Któ˚ jednak, jeÊli nie nieprzyjaciel, korzysta z ka˚dego sposobu,
aby tylko przeszkodziç odradzaniu si´
modlitwy i prawdziwego ˚ycia w naszych duszàcych si´ koÊcio∏ach? To on
powstaje przeciwko dzie∏u Maryi, wiedzàc, ˚e pozosta∏o mu ju˚ niewiele czasu,
korzystajàc z pomocy licznych wspólników, którzy spierajà si´ i dyskutujà, podczas gdy dom p∏onie.
Z pewnoÊcià czekajà nas kolejne próby. Episkopat trzech Wenecji przestrzeg∏
ksi´˚y przed organizowaniem pielgrzymek: bardzo silne naciski w tym wzgl´dzie by∏y czynione na Konferencj´ Biskupów W∏oskich. Z drugiej strony wiemy, ˚e biskup KoÊcio∏a milczenia, P.
Hnilica na odgórny rozkaz uda∏ si´ do
Mostaru… b∏agaç biskupa, aby nie podejmowa∏ jednostronnych decyzji.
Oprócz uaktualnionej pracy o. Laurentina polecamy Tysiàc spotkaƒ z Matkà Bo˚à, autorstwa P. Bubalo, który zredagowa∏ d∏ugie przes∏uchania Vicki
(wyd. Messaggero PD); Botta i Frigerio
Matka Bo˚a objawia si´ w Medziugorju,

zawierajàce interesujàcà dokumentacj´
(wyd. MIMEM – Pessano, MI); oraz,
najbardziej kszta∏tujàce, Otwórzcie wasze serca Królowej Pokoju – przemowy
o. Tomislava, wydane przez komitet
z Mediolanu. Pokój wszystkim w waszych sercach!
Don Angelo

Od Redakcji
25 kwietnia 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.
Rekolekcje w Ziemi Âwi´tej ze ÊÊ.
Antonim Padewskim patronem Kustodii Ziemi Âwi´tej i Janem Chrzcicielem: 13-24 czerwca 2005 r.
Rekolekcje z o. Jozo Zovko od
21.09- 30.09.05. Osoby zainteresowane
prosimy o nadsy∏anie do Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem
w celu wys∏ania informacji.
Zjazd Pobratymstwa 21-31.05.05r.
tel. (0) 502 564 623, (58) 620 74 40.
Numer automatu, pod którym mo˚na us∏yszeç ostatnie or´dzie:
022/6789114
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