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Or´dzie z 25 wrzeÊnia 2005r.
„Drogie Dzieci!
Z mi∏oÊci wzywam was, nawróçcie si´ choç jesteÊcie daleko od mojego serca. Nie zapominajcie, Ja jestem waszà matkà i odczuwam ból
z powodu ka˚dego, kto jest daleko
od mojego serca, lecz nie pozostawiam was samych. Wierz´, ˚e mo˚ecie porzuciç drog´ grzechu i zdecydowaç si´ na Êwi´toÊç. Dzi´kuj´
wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.

Porzuçcie drog´ grzechu
Mamy do wyboru dwie drogi: ˚ycie
i dobro, albo Êmierç i z∏o (Pwt 30,15).
K∏ad´ dziÊ przed tobà ˚ycie i szcz´Êcie,
Êmierç i nieszcz´Êcie. Wybierajcie wi´c
˚ycie, abyÊcie ˚yli wy i wasze potomstwo,
mi∏ujàc Pana, Boga swego, s∏uchajàc Jego g∏osu, lgnàc do Niego; bo tu jest twoje
˚ycie...” (Pwt 30,19b-20a). JesteÊmy wolni i rzeczywiÊcie w ka˚dej chwili dokonujemy wyboru. Niezliczone sà konkretne
okazje, w których dokonujemy naszych
codziennych wyborów i czasami nie doceniamy ich wa˚noÊci; a przecie˚ ka˚dy
wybór jest krokiem na drodze b∏ogos∏awieƒstwa, albo na drodze przekleƒstwa.
Bowiem nie mo˚na zamknàç Boga w jakiejÊ przestrzeni zarezerwowanej tylko
dla Niego, albo poÊwi´ciç mu odrobin´
czasu. B´dziesz mi∏owa∏ Pana, Boga Twego, z ca∏ego swego serca, z ca∏ej duszy
swojej, ze wszystkich swych si∏ (Pwt 6,5).
Bogu daje si´ wszystko, inaczej istnieje
ryzyko, ˚e nie da si´ Mu nic. Bóg nie jest
jakimÊ bo˚kiem, nie jest talizmanem, nie
jest polisà ubezpieczeniowà, po którà si´ga si´ w potrzebie, nie jest jakàÊ ideà ani
poj´ciem; nie jest ˚adnà ideologià ani etykà, ani nawet religià. Bóg jest BOGIEM
˙YJÑCYM, jest Panem ˚ycia, jest naszym ˚yciem i tylko w Nim ˚yjemy naprawd´! Cz´sto wydaje nam si´, ˚e ˚yjemy, ˚e kierujemy naszym ˚yciem i ˚yciem innych, a byç mo˚e jesteÊmy jedy-
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nie Êlepcami prowadzàcymi innych Êlepców (Mt 15,14).
Drogie dzieci! Z mi∏oÊci wzywam was, nawróçcie si´ choç jesteÊcie daleko od mojego serca.
Oto z serca p∏ynàce wezwanie do
nawrócenia, do tego, ˚eby wybraç nawrócenie, drog´ b∏ogos∏awieƒstwa i ˚ycia. Jest to wezwanie pe∏ne matczynej mi∏oÊci i bólu. Nie zapominajcie: Ja jestem
waszà matkà i odczuwam ból
z powodu ka˚dego, kto jest daleko od mojego serca. Nie ma ˚adnych gró˝b, a tylko mi∏oÊç i cierpienie z powodu dzieci, które pozostajà daleko od Jej Serca. Nie
ma goryczy z powodu naszej niewdzi´cznoÊci. Ona, najpokorniejsza, nie szuka ludzkiego uznania,
aplauzu t∏umów ani Êwiatowych
tryumfów. Ona pragnie jedynie prowadziç nas do Ojca i nie zostawia nas samych. Mo˚emy byç tego pewni. Nie zra˚a si´ naszymi grzechami i jeÊli jà wzywamy, nawet dopiero w godzin´ Êmierci,
Ona wstawia si´ za nami i wyprasza nam
Bo˚e przebaczenie. Tylko nasze Êwiadome i uparte odrzucenie mo˚e zatrzymaç
determinacj´, z jakà pragnie Ona wypraszaç nam przebaczenie i zbawienie. Nie
trzeba wielkich mod∏ów, wystarczy
szczerze pragnàç Jej interwencji; a jednak
cz∏owiek nierozumny ich nie zna, a g∏upiec ich nie pojmuje (Ps 91,7). Ale Ona
nie zostawia nas samych, wr´cz przeciwnie, jeszcze nam ufa: Wierz´, ˚e mo˚ecie
pozostawiç drog´ grzechu i zdecydowaç
si´ na Êwi´toÊç. Jak to si´ dzieje, ˚e my,
ufajàcy zwykle nawet tym, którzy na to
nie zas∏ugujà, tak ociàgamy si´ z tym, aby
uwierzyç w∏aÊnie Jej? Choç jesteÊmy tak
bardzo daleko od Jej serca moglibyÊmy
przynajmniej spróbowaç Jej zaufaç, pos∏uchaç Jej rad. JeÊli uczynimy to bez
przewrotnoÊci, ale szczerze i uczciwie,
z pokorà, tak jak dzieci, znajdziemy si´ na
drodze Êwi´toÊci, na której poznamy nie
tylko przebaczenie, lecz tak˚e s∏odycz
Bo˚ego b∏ogos∏awieƒstwa oraz olÊniewajàce pi´kno ˚ycia w Jezusie Chrystusie.
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Modlitwa i niewinnoÊç czynià cuda
Ta pewnoÊç opiera si´ nie tylko na naszych ludzkich si∏ach czy zdolnoÊciach,
ale na mocy Bo˚ego mi∏osierdzia, na goràcej matczynej mi∏oÊci Maryi, na s∏owie
Jezusa, który nie przyszed∏ powo∏aç sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9,13b).
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: Maryjo, Matko nasza,
dzi´kujemy Ci za to, ˚e nie zniech´casz
si´ nami. Dzi´kujemy Ci za to, ˚e pragniesz, aby Serce Jezusa, Twoje serce
i nasze serca sta∏y si´ jednym sercem pe∏nym mi∏oÊci i pokoju. Dzi´kujemy Ci za
to, ˚e ponownie wzywasz nas do nawrócenia i odmiany ˚ycia. Uwolnij nas, Maryjo, od z∏udnego uczucia, ˚e nie musimy
si´ zmieniaç, gdy˚ winniÊmy nawracaç
si´ coraz bardziej i codziennie od nowa.
Przebud˝ nas, o Matko, przebud˝ wszystkich, którzy zasn´li w wierze, abyÊmy
mogli coraz g∏´biej odkrywaç bogactwo
Bo˚ej mi∏oÊci, poznajàc nieskoƒczonà
dobroç i wszechmoc Boga. Dzi´kujemy
Ci za to, ˚e jeszcze jesteÊ z nami.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Maryi Dziewicy, Królowej Pokoju,
niech was b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
„Parafia eucharystyczna”
Wywiad z don Carmelo proboszczem
Vigliatore przeprowadzi∏ o. Arpad C.
Medziugorje: jak si´ z nim zetknà∏eÊ,
czym by∏o i czym jest dla ciebie to doÊwiadczenie?
Musz´ powiedzieç, ˚e do Medziugorja przyzwa∏a mnie sama Matka Bo˚a,
pos∏ugujàc si´ artyku∏em w∏aÊnie
w Echu Maryi Królowej Pokoju, który
mówi∏, ˚e nie ma tam ani jednego w∏oskiego kap∏ana, który opiekowa∏by si´
pielgrzymami j´zyka w∏oskiego. W g∏´bi serca odczu∏em to jako wezwanie. Poprosi∏em Matk´ Bo˚à, by da∏a mi znak
potwierdzajàcy, ˚e rzeczywiÊcie by∏o to
Jej wezwanie: by da∏a mi bilet na podró˚
i zatroszczy∏a si´ o pobyt. I wkrótce tak
w∏aÊnie si´ sta∏o, poniewa˚ na kolacji
u przyjació∏ jeden z nich powiedzia∏, ˚e:
ma na zbyciu dodatkowy bilet do Medziugorja?? Ju˚ w Medziugorju poprosi∏em o rad´ i opini´ o. Slavko, który potwierdzi∏, ˚e Matka Bo˚a wezwa∏a mnie,
abym tam pozosta∏ i zrozumia∏, jakie
Bóg ma wobec mnie plany.
W Medziugorju sp´dzi∏em prawie
dwa lata (1995-97). Zajmowa∏em si´
pielgrzymami j´zyka w∏oskiego i francuskiego, odprawiajàc Eucharysti´, ale
przede wszystkim spowiadajàc, co zabiera∏o mi sporo czasu. Spowiada∏em
oko∏o 8-10 godzin dziennie. Widzia∏em,
jak Bo˚a ∏aska sp∏ywa w sposób zupe∏nie niewiarygodny, widzialny, poniewa˚
by∏em wewnàtrz ∏aski, ale nie zdawa∏em
sobie sprawy, ˚e ˚yj´ w ∏asce. Wszystko
wydawa∏o mi si´ ca∏kiem normalne,
choç tak naprawd´ wcale normalne nie
by∏o… To ∏aska Bo˚a sprawia∏a, ˚e rzeczy niemo˚liwe stawa∏y si´ mo˚liwymi!
Jak dalej po tym doÊwiadczeniu prowadzi ci´ Matka Bo˚a? Jak wyglàda
twoje ˚ycie i twoje kap∏aƒstwo?
Wyje˚d˚ajàc z Medziugorja, przede
wszystkim poprosi∏em Matk´ Bo˚à, aby
mnie wspiera∏a, przypominajàc Jej w∏asne
s∏owa: „Zawsze b´d´ z wami”. PoÊwi´ci∏em si´ Jej, Jej Niepokalanemu Sercu, ale
nie poprzez formu∏´ (chocia˚ odby∏em i t´
drog´), tylko przechodzàc przez Jej matczyne ∏ono w Medziugorju i rodzàc si´ na
nowo. Przyjà∏em nowy styl ˚ycia, nowy
sposób myÊlenia, a przede wszystkim no-

wy sposób istnienia, jako cz∏owiek, jako
chrzeÊcijanin i jako kap∏an. Dlatego poÊwi´ci∏em Matce Bo˚ej ka˚dy mój krok,
ka˚de moje s∏owo, ka˚dy czyn i wszelkà
dzia∏alnoÊç duszpasterskà, wszystko to, co
Pan przygotuje dla mnie w przysz∏oÊci.
Jestem pewien, ˚e Ona kroczy przede
mnà i przygotowuje wszystko, poniewa˚
wszystko nale˚y do niej. Ja sam nie mam
ju˚ nic, wszystko jest Jej: wszystko to,
czym jestem i co mam. Fakt, ˚e zosta∏em
zrodzony na nowo, skierowa∏ mnie ku nowemu ˚yciu, które nie zawsze spotyka∏o
si´ ze zrozumieniem u tych, którzy powinni je zrozumieç.
Zaczà∏em praktykowaç zalecane
przez Maryj´ „pi´ç kamieni”, a one poszerzy∏y wymiar mojego kap∏aƒstwa. Po
moim powrocie biskup powierzy∏ mi niewielkà, le˚àcà w górach parafi´ w Vigliatore (w prowincji Messyny), gdzie ludzie
przyzwyczaili si´, ˚e kap∏an jest tylko na
niedziel´. Ja zaÊ odprawia∏em Eucharysti´, adoracj´ i Liturgi´ Godzin, niczym
w wielkiej katedrze; i mówi∏em sobie tak:
„Panie, jestem kap∏anem dla Ciebie, dla
Twojej chwa∏y i dla zbawienia dusz, czy sà
one obecne, czy nie, ale nie mog´ skracaç
czasu Tobie poÊwi´canego ani umniejszaç
mojej mi∏oÊci dla Ciebie tylko dlatego, ˚e
przychodzi tak ma∏o osób!”. Stopniowo
ludzie zacz´li si´ zbli˚aç i dzieliç ten styl
˚ycia. Pozwala∏em, by Matka Bo˚a kierowa∏a mnà w prze˚ywaniu Ewangelii, bez
interpretacji i regu∏, ale zawsze wewnàtrz
KoÊcio∏a, poniewa˚ parafia oznacza dla
mnie oddychaç w rytmie oddechu KoÊcio∏a powszechnego, z papie˚em, biskupem, zawsze poprzez pos∏uszeƒstwo.
W twojej parafii uderzy∏o mnie
zw∏aszcza ˚ywe uczestnictwo wiernych
we Mszy Êw.: dokonuje si´ to, o co Matka Bo˚a prosi∏a w Medziugorju, a mianowicie, ˚e wokó∏ Eucharystii mo˚na
odnowiç wspólnot´ parafialnà. Jaka
by∏a odpowied˝ parafian? Jak uczestniczà? Jak dosz∏o do obecnego stanu?
Parafia wstàpi∏a na drog´ poÊwi´cenia
Maryi, kiedy tu przyjecha∏em. Stopniowo
zacz´∏a uwra˚liwiaç si´ te˚ na Bo˚e tajemnice. Po poÊwi´ceniu otrzymaliÊmy
wielki dar: nieustannej adoracji, ju˚ od
ponad roku, w dzieƒ i w nocy, przez
wszystkie tygodnie, przez wszystkie miesiàce. A to dzi´ki jednej godzinie adoracji
na tydzieƒ, w której uczestniczy ka˚dy parafianin. I tak Jezus jest wystawiony przez
24 godziny na dob´ i wiadomo, ˚e zawsze
ktoÊ Go adoruje. Adoracja ta narodzi∏a si´
w sposób zupe∏nie naturalny z celebracji

Eucharystii, z Eucharystii celebrowanej
z uwagà, bez wzgl´du na czas, ale z myÊlà o spotkaniu z Jezusem, który przemawia w Liturgii S∏owa, który oddaje
Sam Siebie w Eucharystii i z potrzeby, by
dalej Go s∏uchaç i trwaç z Nim na osobistej rozmowie w adoracji. To naprawd´
jest cud, mimo ˚e parafia liczy nieca∏e
2000 mieszkaƒców, ja zaÊ jestem sam,
bez pomocy innego kap∏ana, parafia jest
zdolna prowadziç nieustannà adoracj´.
Nie masz do pomocy innego kap∏ana, jednak wiele osób pomaga ci przygotowywaç Msz´ Êw. i spotkania modlitewne…
Znacznà pomocà sà osoby Êwieckie: to
one prowadzà adoracj´, przygotowujà Eucharysti´, natomiast w∏aÊciwym sercem
parafii jest bractwo o nazwie „Trzódka
Niepokalanej Matki Bo˚ego Mi∏osierdzia”, sk∏adajàce si´ z pi´ciu sióstr, które
postanowi∏y ˚yç we wspólnocie, a tak˚e
z braci i z rodzin. Jego cz∏onkowie, którzy
ca∏e swe ˚ycie oddali Panu, mogà staç si´
zaczynem modlitwy i jednoÊci wewnàtrz
wspólnoty parafialnej.
Jak narodzi∏a si´ ta rzeczywistoÊç?
Bractwo rodzi si´ jako odpowied˝,
z jednej strony Bogu, który skierowa∏ do
mojego serca to wezwanie, z drugiej
strony jest to odpowied˝ ludziom spragnionym stylu ˚yciu, który by∏by bardziej zaanga˚owany, ewangeliczny i radykalny. Gdy wróci∏em do W∏och, pytano mnie o doÊwiadczenia z Medziugorja, a ja nie wiedzia∏em, co odpowiedzieç; tego nale˚a∏o doÊwiadczyç samemu. Dawa∏em tylko Êwiadectwo pe∏nego
zawierzenia Maryi, wejÊcia w Jej ∏ono
i zrodzenia si´ zeƒ do nowego ˚ycia. Zaproponowa∏em przejÊcie rekolekcji poÊwi´cenia si´ NajÊwi´tszej Trójcy za poÊrednictwem Maryi tzw. „33 dni ofiarowania si´”, poniewa˚ to Matka Bo˚a pozwala nam odkryç, ˚e jesteÊmy dzieçmi
Bo˚ymi. ˙yç w sercu Trójcy NajÊwi´tszej oznacza wi´c prze˚ywaç ˚ycie jako
ofiar´ dla Ojca za zbawienie Êwiata.
Narodzi∏ si´ szeroki ruch o nazwie
„Oto Matka twoja”. Przy∏àczy∏o si´ do
niego bardzo wiele osób. Obecnie liczy
sobie oko∏o 6 tysi´cy uczestników. Ka˚dy inaczej prze˚ywa poÊwi´cenie-ofiarowanie si´, jedni byç mo˚e sprowadzajà je do zwyk∏ego aktu pobo˚noÊci, inni
obierajà je jako swojà drog´ ˚ycia. Jest
to droga tych, którzy w Maryi prze˚ywajà swoje ˚ycie chrzeÊcijaƒskie. Wewnàtrz bractwa „Oto Matka twoja” narodzi∏a si´ ponadto rzeczywistoÊç,
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o której wczeÊniej wspomnia∏em,
„Trzódka”, z pragnienia kilku sióstr,
które rozpocz´∏y ˚ycie we wspólnocie.
Napomknà∏eÊ o ofierze dla Ojca za
zbawienie dusz, jak wy prze˚ywacie ten
wymiar ofiary?
Czujemy, ˚e Pan wzywa nas, abyÊmy
ofiarowali Bo˚emu Mi∏osierdziu nasze
˚ycie, na ofiar´ ca∏opalnà, nie w negatywnym znaczeniu cierpienia, ale ofiarowania
si´ jako dar, jak Jezus, i ofiarowania si´
radosnego i Êwiadomego, jak Maryja.
Oznacza to ofiarowaç si´ z mi∏oÊci za zbawienie dusz; który to program realizuje
si´ przede wszystkim w odprawianiu Eucharystii, poniewa˚ w niej jednoczymy si´
z Jezusem, o∏tarzem, ofiarà i kap∏anem.
Jako kap∏an bardzo wyra˝nie postrzegam
ten wymiar, w którym w Eucharystii naprawd´ docieram do najdalszych kraƒców
ziemi, ofiarowujàc si´ wraz z Jezusem. To
samo odnosi si´ jednak do ka˚dego cz∏owieka, poniewa˚ wszyscy jesteÊmy wezwani, aby z∏o˚yç siebie na „ofiar´ Êwi´tà i Bogu przyjemnà”, jak mówi Êw. Pawe∏. Jest to nieustanne wznoszenie ku Ojcu daru ˚ycia Jezusa, z∏àczonego z naszym. W ˚yciu codziennym, we wszystkim, co Pan stawia na naszej drodze, nie
pytajàc, dlaczego, ale wiedzàc, ˚e wszystko pochodzi od Pana i ˚e wszystko musimy Mu oddaç w dziele ∏aski, na ofiar´, po
to w∏aÊnie, aby b∏agaç o Mi∏osierdzie i powtórne przyjÊcie Jezusa.
Czy móg∏byÊ opowiedzieç coÊ o twoim
wymiarze kap∏aƒstwa, o ca∏ej rzeczywistoÊci, jaka rodzi si´ w tobie i wokó∏ ciebie?
Ten wymiar kap∏aƒstwa naprawd´ ∏àczy z kap∏aƒstwem Jezusa i ma powszechny zasi´g. Byç kap∏anem oznacza
prowadziç ludzi do Boga i Boga do ludzi,
a nie tylko byç miejscem, w którym sprawuje si´ ofiar´ Jezusa. W ten sposób kap∏aƒstwo staje si´ pos∏ugà polegajàcà na
sk∏adaniu dzi´kczynienia, ofiary Bogu
w imieniu ludzkoÊci; bowiem poprzez
mojà s∏u˚b´ jako spowiednik przynosz´
do Boga ca∏e ludzkie cierpienie, k∏opoty
ludzi wszystkich czasów, z ca∏ego Êwiata.
Matka Bo˚a w Medziugorju da∏a
mi dar zrozumienia, jak wielki jest
urzàd kap∏aƒski, zw∏aszcza w sakramencie pojednania. Prze˚ywa∏em wtedy
kryzys, poniewa˚ spowiadajàc nie czu∏em, aby dusze przyjmowa∏y ∏ask´ przebaczenia, jednak w Medziugorju uda∏o
mi si´ zobaczyç prawdziwe cuda: przychodzi∏y do mnie osoby schylone pod
ci´˚arem swoich grzechów, nawet ich
twarze by∏y smutne, brzydkie, pe∏ne na-

pi´cia. W trakcie spowiedzi widzia∏em,
jak ich dusze si´ odradzajà, a twarze stajà si´ promienne. Rok pó˝niej przeczyta∏em, ˚e Matka Bo˚a obieca∏a kap∏anom odnowiç w nich dar spowiadania!
Równie˚ w duchowym przewodnictwie widz´, jak bardzo jest dzisiaj istotne, aby kap∏an by∏ ojcem, aby by∏ obrazem Bo˚ego ojcostwa i macierzyƒstwa
jednoczeÊnie, poniewa˚ ten wymiar kap∏ana – ojca i matki jest lekarstwem dla
dusz zranionych w∏aÊnie przez ludzkie
ojcostwo i macierzyƒstwo, które przesta∏y byç odbiciem Bo˚ego. MyÊl´, ˚e naprawd´ nadszed∏ czas, kiedy Bóg znowu
pragnie oddaç Samego Siebie duszom
poprzez Maryj´, KoÊció∏ i urzàd kap∏ana.
Co czuje twoje serce, kierujàc powierzonà ci owczarnià?
Z jednej strony czuj´ ca∏e cierpienie
dusz, spowodowane ˚yciem w grzechu,
ale z drugiej doÊwiadczam tak˚e, jak wiele osób poczu∏o si´ zranione przez KoÊció∏, lub raczej przez ludzi KoÊcio∏a, którzy odrzucili ich kiedyÊ z powodu ich
grzechów: ile razy stawaliÊmy si´ s´dziami dusz! Jezus mówi jednak, ˚e nasta∏
czas mi∏osierdzia, nie sàdu. Konfesjona∏y
sta∏y si´ salami sàdowymi, zamiast przybytkami mi∏osierdzia, przebaczenia,
uzdrowienia. Pan przyprowadza do mnie,
tak˚e teraz, nie tylko w Medziugorju, zranionà ludzkoÊç, która oddali∏a si´ od Boga, poniewa˚ czu∏a si´ osàdzona przez
Niego, a tak˚e przez KoÊció∏ z powodu
swojej sytuacji rodzinnej, jako osób rozwiedzionych, pozostajàcych w nowych
zwiàzkach, lub m∏odych, którzy prze˚ywajà wypaczony wymiar seksualnoÊci…
Bardzo silnie odczuwam to cierpienie ludzi, którzy z urz´dem kap∏aƒskim zetkn´li si´, powiedzmy, przypadkowo. Pan
jednak pos∏uguje si´ tyloma sposobami,
zw∏aszcza podczas odprawiania nabo˚eƒstw i ewangelizacji: wo∏a dusze i daje
im odczuç si∏´ przyciàgania mi∏oÊci.
Bardzo dobrze pojmuj´ te uczucia, poniewa˚ swego czasu ja tak˚e ich doÊwiadczy∏em: czu∏em si´ odrzucony przez Bo˚à mi∏oÊç, czu∏em, ˚e si´ nie nadaj´, ˚e
nie jestem godny i stawa∏em na g∏owie,
aby przyciàgnàç uwag´ Bo˚ej mi∏oÊci.
Potem, kiedy Pan namacalnie pozwoli∏
mi si´ przekonaç o mojej nicoÊci i poczu∏em, ˚e mnie nie osàdza, ale kocha mnie
takim, jaki jestem, zrozumia∏em, ˚e tylko
Bo˚a mi∏oÊç mo˚e mnie odrodziç, jeÊli
zawierz´ Mu z ca∏à ufnoÊcià. Moja modlitwa z tamtych lat brzmia∏a po prostu:
Tobie zawierzam siebie…

Od tamtej pory zaczà∏em wydobywaç
si´ z otch∏ani moich grzechów, moich ran.
Wyciàga∏ mnie stamtàd Pan. Czu∏em, ˚e
jestem kochanà n´dzà i ˚e Bóg pos∏uguje
si´ mnà, aby Jego mi∏osierdzie mog∏o dotrzeç do innych. Dzi´kuj´ Panu za tamto
negatywne doÊwiadczenie grzechu, ran,
poniewa˚ dzi´ki niemu mog∏em odczuç
Bo˚à mi∏oÊç i potrafi´ teraz rozumieç dusze, a one czujà si´ zrozumiane. Ja sam
nic tu nie znacz´, to Serce Jezusa rozumie
je w moim sercu, to sam Jezus ich s∏ucha.
Jest to kap∏aƒstwo dla wszystkich, zarówno dla ludzi, których widzisz, jak i dla
tych, których nie widzisz, dzi´ki czemu
osiàga naprawd´ powszechny wymiar
i dociera tak˚e do dusz czyÊçcowych.
Ze wszystkich doÊwiadczeƒ, o jakich
opowiedzia∏eÊ, jasno wynika, ˚e uformowa∏a ci´ szko∏a Maryi. Jak chcia∏byÊ
podzi´kowaç naszej Drogiej Mamie?
Zawdzi´czam Jej wszystko i zdaj´ sobie z tego spraw´, dzisiaj bardziej ni˚
kiedykolwiek. Odkry∏em prawdziwà
istot´ Jezusa, poniewa˚ ukaza∏a mi jà
Maryja. Na nowo odkry∏em równie˚
dzia∏anie Ducha Âwi´tego, ˚ycie w mocy Ducha. Bóg zda∏ si´ we wszystkim
na Maryj´, kiedy przychodzi∏ na ten
Êwiat; jest wi´c oczywiste, ˚e my wszyscy powinniÊmy zdaç si´ na Maryj´, aby
dojÊç do Boga. Nie ma innej drogi.

Dwa skrzyd∏a m∏odoÊci:
Poszukiwanie wewn´trzne i wolnoÊç
Wstàpi∏em do niej oko∏o dziewiàtej
rano i zasta∏em jà w ogrodzie, zaj´tà
pieleniem grzàdek. W prostym fartuchu
na∏o˚onym na czarny habit, z∏apa∏a za
chwast, aby go wyrwaç i ciàgn´∏a tak
mocno, ˚e kiedy wreszcie jej si´ to uda∏o, omal nie straci∏a równowagi. Powita∏a mnie swoim zwyk∏ym uÊmiechem,
powÊciàgliwym i g∏´bokim, cudownym
uÊmiechem, dla mnie najpi´kniejszym
na Êwiecie. Nie pami´tam, co mówi∏em
o jej pracy. Tak, ju˚ wielki czas, abyÊcie
wy, m∏odzi ruszyli si´ i zabrali do roboty – powiedzia∏a, otrzepujàc fartuch
i wskazujàc dwa krzes∏a stojàce obok.
Zostawiç wszystko, aby pójÊç za Panem… – powiedzia∏a mi w dniu, w którym oznajmi∏em jej, ˚e mam zamiar
wstàpiç do wspólnoty religijnej – … dla
mnie by∏a to trudna chwila, akt ca∏kowitego zawierzenia… jeÊli si´ jednak dobrze zastanowiç, co zostawia∏am? Nie
mia∏am prawie nic. Dzisiaj dokona∏abym
tego samego wyboru, tak, gdyby ode
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mnie za˚àda∏, zacz´∏abym wszystko od
poczàtku! Mówi∏a to z pewnoÊcià i si∏à,
które przenika∏y mnie do g∏´bi, ta starsza
siostra posiada∏a bystroÊç kogoÊ, kto jest
w pe∏ni Êwiadom Êwiata, w którym ˚yje
i nigdy nie podda∏ si´ w obliczu ˚ycia.
Pami´tam zdecydowanie, z jakim mi
powiedzia∏a: – Ubóstwo? Wolny wybór.
Pos∏uszeƒstwo? Wolny wybór. CzystoÊç?
Wolny wybór. Wtedy jeszcze nie by∏em
o tym w pe∏ni przekonany, dzisiaj mog´
to poÊwiadczyç ca∏ym sobà. „WolnoÊç”
jest podstawowà rzeczywistoÊcià dla
nas, m∏odych. Z wykrzywionej interpretacji tego poj´cia biorà si´ wszystkie, typowe dla Êwiata m∏odzie˚y wynaturzenia, które dobrze znamy.
Istnieje „zewn´trzna” wolnoÊç, która
nigdy nie stanie si´ pe∏na i prawdziwa,
choçby nie wiadomo, jak powi´kszaç jej
obszar. „Robiç wszystko, co chc´” nie
zdo∏a nigdy zaspokoiç naszego g∏´bokiego pragnienia, aby ˚yç. Im usilniej
dà˚ymy do tej fa∏szywej wolnoÊci, tym
wyra˝niej odkrywamy jej z∏udnoÊç.
Istnieje jednak równie˚ wolnoÊç
wewn´trzna, wolnoÊç, którà obdarzy∏
nas Bóg, a która w pewien sposób stanowi wa˚nà cz´Êç naszego bycia „na Jego
obraz i podobieƒstwo”: dzi´ki tej wolnoÊci mo˚emy w ka˚dej chwili wybieraç mi´dzy ˚yciem i Êmiercià, mi´dzy
dobrem i z∏em, opowiedzieç si´ za Bo˚ymi przykazaniami, za prawami, które
sà odciÊni´te w naszych duszach, bàd˝
te˚ postàpiç wr´cz odwrotnie.
To prawda, powa˚ne wybory ˚yciowe
przera˚ajà troszeczk´ Êwiat nas, m∏odych, poniewa˚ ka˚dy wybór pociàga za
sobà wyrzeczenie. To w∏aÊnie jednak
ryzykujàc wszystko za wszystko, odwa˚nie dokonujàc decydujàcych ˚yciowych wyborów, mo˚emy odkryç, ˚e
ka˚de wyrzeczenie prowadzi zawsze ku
rzeczywistej wolnoÊci, wolnoÊci, by byç
tym, kim jesteÊmy, wolnoÊci, by w pe∏ni prze˚ywaç naszà prawdziwà natury
jako istot wybranych.
To l´k nie pozwala wielu m∏odym na
podejmowanie decydujàcych wyborów, alternatywà jednak jest pozostanie
w czymÊ w rodzaju biernego oczekiwania, które nie jest ˚yciem. W mojej decyzji, aby poÊwi´ciç ˚ycie Bogu, nie przewa˚a∏ aspekt wyrzeczenia, poniewa˚ ju˚
wtedy czu∏em, jak ka˚de wyrzeczenie
prowadzi ku bezcennej wolnoÊci, chodzi∏o po prostu o wyzbycie si´ tego, co niepotrzebne, aby zrobiç w swoim wn´trzu
miejsce na jedynà wa˚nà rzecz. Wstàpie-

nie do wspólnoty nie oznacza∏o rezygnacji z przyjació∏, z doÊwiadczeƒ ˚ycia studenckiego, z uczuç najbli˚szych czy
z planów za∏o˚enia w∏asnej rodziny,
a tym bardziej rezygnacji z m∏odoÊci.
Wstàpienie to wspólnoty oznacza∏o wybranie czegoÊ du˚o wa˚niejszego, czegoÊ
tak wielkiego, ˚e przekracza∏o wszystko
inne, zawierajàc je równoczeÊnie w sobie.
„Zamknàç si´ w klasztorze” jak czasem mówi∏em, pokpiwajàc z powszechnie panujàcego podejÊcia, oznacza∏o
otworzyç si´, aby przyjàç maksimum,
aby przyjàç to wszystko, co Pan pragnie
mi ofiarowaç. Ale dlaczego w∏aÊnie
w wieku dziewi´tnastu lat, nie mo˚esz
zaczekaç, zobaczyç jeszcze troch´ Êwiata,
poczyniç jeszcze jakieÊ doÊwiadczenia?
… Tam, gdzie potrafi∏em naprawd´
oddaç ca∏e moje wn´trze Bogu, jestem
przekonany, ˚e nie straci∏em nic z tego,
co jest naprawd´ wa˚ne dla ukszta∏towania si´ mojej osoby. Nie, nie mog∏em
czekaç nawet miesiàca d∏u˚ej, jeÊli tak
wyra˝nie odczuwa∏em w sobie koniecznoÊç oddania ca∏ego entuzjazmu, zdolnoÊci umys∏owych, si∏ m∏odoÊci w s∏u˚b´ Królowej Pokoju.
Byç m∏odym oznacza w∏aÊnie mieç
takà postaw´ wewn´trznego otwarcia
si´, nieustannego i goràcego poszukiwania Prawdy, nie poprzestawania na poÊrednich celach; postaw´ kogoÊ, kto nie
uwa˚a, ˚e pojà∏ Êwiat, a zatem zawsze
jest gotów si´ uczyç, aby wyjÊç wzbogaconym wewn´trznie z ka˚dego doÊwiadczenia i próby. Oznacza mieç owà
ch∏onnoÊç, owà wra˚liwoÊç, której nie
przyt´pi∏o jeszcze pragnienie utwierdzenia w∏asnej pozycji, potrzeba obrony tego, co si´ ju˚ posiad∏o. Tylko wówczas,
gdy jesteÊmy wolni od uprzedzeƒ, od
obawy przed zaryzykowaniem naszych
ludzkich pewników, b´dziemy potrafili
uczyç si´ od ka˚dego, rozpoznawaç g∏os
Boga nawet w tych, którzy sà od nas
mniej doÊwiadczeni.
Wewn´trzne poszukiwanie i wolnoÊç,
dwa skrzyd∏a, aby wznieÊç si´ ku przygodzie ˚ycia, ku naszej przysz∏oÊci, która
jest darem Chrystusa i którà mo˚na przyjmowaç jedynie z nadziejà i radoÊcià. Zastanawiajàc si´ nad tym, mog´ stwierdziç,
˚e tylko ktoÊ, kto posiada takà wewn´trznà postaw´, tylko ktoÊ, kto jest m∏ody wewnàtrz, mo˚e rozwijaç si´ duchowo. NajÊwi´tsza Trójca jest m∏odoÊcià, jest nieustannà nowoÊcià, która niekiedy mo˚e
nami wstrzàsnàç, ale ryzykujàc, stale porzucajàc otrzymany ju˚ dar dla daru jesz-

cze nieznanego, b´dziemy mogli czyniç
post´py w ∏asce, podà˚aç naszà w∏asnà
drogà ku Êwi´toÊci. Z jakim zdumieniem
odnajduj´ t´ w∏aÊnie m∏odzieƒczà postaw´ w drogiej siostrze Miriam oraz
w innych, niem∏odych ju˚ zakonnikach,
i jakà zach´tà, jakà pociechà jest ona dla
kogoÊ, kto jak ja wybra∏ t´ samà drog´.
Wiele razy s∏ysza∏em s∏owa „w Bogu jest
˝ród∏o prawdziwej m∏odoÊci”, nie rozumiejàc g∏´bokiej wartoÊci tej prawdy.
Dzisiaj jednak odkrywam ca∏à jej wag´,
rozmawiajàc z mymi starszymi braçmi
i siostrami, i dostrzegajàc w nich to otwarcie si´ na s∏uchanie, to spojrzenie, które
sprawia, ˚e czuj´ si´ kochany, wa˚ny
w oczach Boga, to pokorne spojrzenie,
umiejàce odkryç we mnie Bo˚à tajemnic´, Jego narz´dzie, przez które w jedyny
i niepowtarzalny sposób przep∏ywa ma∏a
kropla ogromnego Bo˚ego dzie∏a.
To dzi´ki ˚ywemu Êwiadectwu osób
takich, jak oni i jak siostra Miriam,
opuszcza mnie wszelka obawa przed
osiàgni´ciem wieku dojrza∏ego i utraceniem w ten sposób cz´Êci mnie samego,
czegoÊ, co uwa˚am dla siebie za podstawowe. I wolny wewn´trznie b∏ogos∏awi´ Boga: – Dla Ciebie Panie, moja
m∏odoÊç, Tobie powierzam t´ przysz∏oÊç,
której nie potrafi´ sobie wyobraziç,
spraw jedynie, aby moja mi∏oÊç ku Tobie
ka˚dego dnia wzrasta∏a coraz bardziej!
Francesco Cavagna

Rok Eucharystyczny
30 pa˝dziernika nastàpi oficjalne zamkni´cie Roku Eucharystycznego. Mamy nadziej´, ˚e nie zostanie on zamkni´ty w naszych sercach i ˚e wszystkie dzie∏a i nabo˚eƒstwa, które pobudzi∏y nas do
umi∏owania ˙ywego Boga poÊród nas
b´dà trwaç nadal i rozwijaç si´.

Serce rodziny
Homilia (cd) o. Jozo Zovko z XII Zjazdu Pobratymstwa
Maryja – Niewiasta Eucharystyczna. Chcàc odkryç ca∏e bogactwo w relacji pomi´dzy KoÊcio∏em i Eucharystià,
nie mo˚emy zapomnieç o Maryi, która
jest Matkà KoÊcio∏a i stanowi wzór dla
KoÊcio∏a. Maryja, do pewnego stopnia
˚y∏a wiarà eucharystycznà, zanim zosta∏a ustanowiona Eucharystia, od momentu, gdy w Jej dziewiczym ∏onie dokona∏o
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si´ wcielenie S∏owa Bo˚ego. Eucharystia, która uobecnia M´k´ i Zmartwychwstanie jest kontynuacjà Wcielenia. Maryja podczas Zwiastowania pocz´∏a Syna
Bo˚ego w fizycznej rzeczywistoÊci odnoszàcej si´ do Jego cia∏a i krwi, antycypujàc tym samym w pó˝niejszym sakramentalnym przeistoczeniu cia∏a i krwi
Paƒskiej, które pod postacià chleba i wina sta∏y si´ dost´pne ka˚demu wierzàcemu. Stàd te˚ istnieje g∏´boka analogia
pomi´dzy fiat Maryi jako zgody na s∏owa wypowiedziane przez Anio∏a i amen
wypowiadanym przez ka˚dego wierzàcego podczas przyjmowania Cia∏a Paƒskiego – „To czyƒcie na mojà pamiàtk´”
(∑k 22,19). „JeÊli b´dziecie si´ modliç
i wytrwale przychodziç na Msz´ Êw., pozb´dziecie si´ zm´czenia. Jezus da wam
to, o co Go poprosicie” (01.12.1983).
W pamiàtce Kalwarii uobecniony
jest ka˚dy momenty m´ki i Êmierci
Chrystusa. W nich zawarte sà równie˚
wydarzenia zwiàzane z Jego Matkà, które zosta∏y nam dane dla naszego po˚ytku.
Jezus realnie przekazuje Maryi umi∏owanego ucznia, a w nim przekazuje ka˚dego z nas: „Oto syn Twój” (por. J 19,2627). Równie˚ i ten dar, na pamiàtk´
Êmierci Chrystusa, przyjmujemy w ka˚dej Eucharystii. Oznacza to, ˚e za ka˚dym razem, za przyk∏adem Jana, mamy
zabraç do siebie t´, która nam zosta∏a darowana jako Matka. A to z kolei oznacza,
˚e w∏àczajàc si´ w szko∏´ Maryi Matki
i godzàc si´ na Jej prowadzenie, mamy
czyniç wszystko, aby upodobniç si´ do
Chrystusa. Maryja razem z KoÊcio∏em,
i jako Matka KoÊcio∏a, jest obecna podczas ka˚dej Mszy Êwi´tej. JeÊli wi´c istnieje Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy KoÊcio∏em i Eucharystià, to samo nale˚y powiedzieç w odniesieniu do zwiàzku Maryi
z Eucharystià. W Eucharystii KoÊció∏
ca∏kowicie jednoczy si´ z Chrystusem
i Jego ofiarà i przyjmuje ducha Maryi.
T´ prawd´, w kontekÊcie Eucharystii,
mo˚na pojàç lepiej wczytujàc si´ dog∏´bnie w Magnificat. Eucharystia bowiem jest przede wszystkim dzi´kczynieniem i uwielbieniem, podobnie jak s∏owa
hymnu wyÊpiewanego przez Maryj´. Kiedy Maryja wypowiada s∏owa: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje si´ duch mój
w Bogu, moim Zbawcy” w swym ∏onie
ju˚ nosi Jezusa. Wys∏awia Ojca „za” Jezusa, ale równie˚ „w” Jezusie i „z” Jezusem. I to sà w∏aÊnie prawdziwie „eucharystyczne s∏owa”. JednoczeÊnie Maryja
przypomina wielkie rzeczy, które Bóg

uczyni∏ w historii zbawienia, jak przyobieca∏ ojcom (por. ∑k 1,55), zapowiadajàc cud zbawczego Wcielenia, który przewy˚sza wszystkie inne. W Magnificat
wreszcie uobecnia si´ eschatologiczna
rozciàg∏oÊç eucharystii. Za ka˚dym razem, kiedy Syn Bo˚y wcià˚ od nowa ods∏ania si´ nam w „w ubóstwie” sakramentalnych znaków chleba i wina, na Êwiat
zostaje rzucone ziarno nowej historii
w której wype∏niajà si´ s∏owa: „Stràca
w∏adców z tronu, a wywy˚sza pokornych”
(por. ∑k 1,52). Maryja Êpiewa o „nowym
niebie” i „nowej ziemi”, które w Eucharystii znalaz∏y swojà antycypacj´, w∏àczajàc w to pewien plan i program. Je˚eli
wi´c Magnificat jest odbiciem duchowoÊci Maryjnej, nie istnieje nic wi´kszego
ponad t´ duchowoÊç, która niesie nam pomoc w prze˚ywaniu Tajemnicy Eucharystii. Eucharystia jest nam dana, aby ca∏e
nasze ˚ycie, na podobieƒstwo ˚ycia Maryi, sta∏o si´ jednym wielkim Magnificat.
KoÊció∏ czyni Eucharysti´ i Eucharystia czyni KoÊció∏. Trzeba, aby sprawowanie Eucharystii na nowo zosta∏o
odkryte jako Dar i Tajemnica, a nie by∏o traktowane jako zwyczajne spotkanie, w którym zaledwie uczestniczymy.
Trzeba, byÊmy z nale˚ytym respektem
czcili konsekrowany chleb, ˝ród∏o ˚ycia
wszystkich ludzi. Mi∏oÊç wcieli∏a si´,
aby objawiç nam Ojca i dokonaç naszego odkupienia. Mi∏oÊç przybi∏a Go do
Krzy˚a. Na dnie wszystkich udr´k, tajemnic i wszystkich cierpieƒ Jezusa
znajduje swoje odbicie mi∏oÊç do Ojca.
Ta sama mi∏oÊç sprawi∏a, ˚e sta∏ si´ dla
nas chlebem i ukry∏ si´ w tabernakulum.
Kto przyjmuje komuni´ t´skni i pragnie ˚yç jak Jezus we wszystkich wymiarach swojego ˚ycia, pragnie mi∏owaç Ojca ponad wszystko. Pragnie Go
mi∏owaç tak, jak mówi pierwsze przykazanie Bo˚e: b´dziesz mi∏owa∏ z ca∏ego
serca swego, z ca∏ej duszy swojej.
Matka NajÊwi´tsza ju˚ od ponad 24 lat
uczy nas jak nale˚y mi∏owaç. Ona wcià˚
wskazuje na O∏tarz, na swojego Syna
pod postaciami chleba i wina. W swoich
or´dziach, poucza jak wa˚nym jest nie
tyle chodzenie na Msz´ Êw., co ˚ycie nià
i czerpanie mocy do ˚ycia we Mszy Êw.!
Uczy nas, byÊmy szli za Jej przyk∏adem
stawiajàc Jezusa na pierwszym miejscu
i stawali si´ Jego monstrancjami w tym
Êwiecie. „Podczas Mszy Êw. zawsze jestem blisko was. Uczestniczenie we Mszy
Êw. i przyj´cie komunii to wi´cej, ni˚ ∏aska bycia widzàcym” (12.11.1986).

Dusza, która t´skni, która pragnie
Chrystusa nie mo˚e nie zapragnàç zjednoczenia z Chrystusem we wszystkich
tajemnicach. Pragnienie duszy pokonuje
przeszkody. Otwiera podwoje duszy
i w ten sposób spe∏niajà si´ s∏owa Objawienia Bo˚ego: „Oto stoj´ przed drzwiami i ko∏acz´…”. JesteÊmy s∏abi i krusi,
ale mocà Eucharystii mo˚emy wzrastaç,
pomna˚aç mi∏oÊç, pomna˚aç inne cnoty,
aby nasze ˚ycie sta∏o si´ owocne i pozostawi∏o trwa∏y Êlad na ziemi.
Zbli˚ajàc si´ do tabernakulum – pami´taj, ˚e On czeka tu na ciebie od dwóch tysi´cy lat – (Josemaria Escriva). Kropla
wody w kielichu pomieszana z winem
symbolizuje cz∏owieka z jego ludzkà naturà, która jednoczy si´ z boskà naturà
w Jezusie Chrystusie. On bowiem jest
Bogiem i cz∏owiekiem w jednej osobie.
Sama w sobie kropla wody nie ma wartoÊci. W kielichu podczas Przeistoczenia,
staje si´ Przenajdro˚szà Krwià Chrystusa,
uzyskuje nowà wartoÊç i staje si´ nowà
co do swej istoty. To samo odnosi si´ do
nas, ludzi. Nasze ∏zy, bóle i cierpienia same w sobie nie majà wartoÊci, natomiast
z∏àczone z cierpieniem i ∏zami Chrystusa
zyskujà nowà wartoÊç i wymiar zbawczy.
Wtedy na podobieƒstwo Êw. Paw∏a uzyskujemy Êwiat∏o i stajemy si´ Êwiadomi,
˚e: „Teraz zaÊ ju˚ nie ja ˚yj´, lecz ˚yje we
mnie Chrystus. Choç nadal prowadz´ ˚ycie w ciele, jednak obecne ˚ycie moje jest
˚yciem wiary w Syna Bo˚ego, który umi∏owa∏ mnie i samego siebie wyda∏ za
mnie” (Gal 2,20).

Wspomnienie
Ostatniej Wieczerzy
Chleb dla cia∏a i dla ducha
Jedzenie ˚ywi nasze cia∏o, ale tak˚e
˚ywi i umacnia wspólnot´ mi´dzy osobami, które uczestniczà w posi∏ku. Siadanie razem do sto∏u to gest wyra˚ajàcy
szacunek, gotowoÊç do dialogu, goÊcin´,
zach´t´, przebaczenie, Êwi´towanie. Dlatego wa˚ne chwile w ˚yciu podkreÊlamy
uroczystym, wspólnym posi∏kiem.
Jezus uczy nas prosiç o „nasz” chleb
powszedni: nie tylko dla mnie, ale dla
wszystkich. Uwra˚liwia nas w ten sposób
na potrzeby ka˚dego cz∏owieka, nakazuje
pami´taç o niezliczonych rzeszach ludzi
g∏odujàcych na Êwiecie. Proszàc o chleb
powszedni, prosimy jednoczeÊnie Boga,
aby sprawi∏, ˚e nie pozostaniemy zamkni´ci w egoizmie lub ja∏owej rezygna-
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cji wobec problemu g∏odu, ale nauczymy
si´ dzieliç naszym chlebem, stajàc si´ s∏ugami i Êwiadkami Jego mi∏oÊci oraz godnoÊci ka˚dego cz∏owieka.
Cz∏owiek nie ˚yje jednak samym tylko chlebem: czuje g∏ód wartoÊci, czystoÊci, nadziei, wiary, wolnoÊci, pokoju, nieskoƒczonoÊci, wiecznoÊci, pokonania
Êmierci. Cz∏owiek potrzebuje te˚ pokarmu
pochodzàcego od Boga, który wst´puje
w niego, który nadaje sens dniom, który
rozumie ∏zy, który obdarza zdolnoÊcià kochania, który przebacza i wspomaga, aby
nie przygniot∏y go w∏asne ci´˚ary i aby
umia∏ d˝wigaç ci´˚ary innych. Ku temu
Bogu popycha nas t´sknota równie silna,
jak fizyczny g∏ód i pragnienie. Bóg Ojciec
zaspokaja nasz g∏ód duchowy przede
wszystkim chlebem Swojego s∏owa.
W Biblii chleb staje si´ tak˚e znakiem
symbolizujàcym radosny koniec dziejów: uczt´, kiedy ka˚dy b´dzie oglàda∏
Pana, który nasyci wszelki g∏ód. ProÊba
o chleb powszedni jest proÊbà, abyÊmy nie
obrócili si´ w nicoÊç, lecz aby Bóg Ojciec
przyjà∏ nas do Swojego domu, w∏àczajàc
na zawsze do Swej rodziny. Nasz chleb
powszedni przypomina tak˚e o chlebie,
który Jezus pozostawi∏ nam w czasie ostatniej wieczerzy, o Eucharystii.
ProÊmy Ojca, aby nasze rodzinne posi∏ki przygotowa∏y nas na przystàpienie
wraz z ca∏ym KoÊcio∏em do posi∏ku eucharystycznego, lub aby sta∏y si´ przed∏u˚eniem posi∏ku eucharystycznego, w którym uczestniczyliÊmy. Dajàc nam ów
chleb, Jezus nape∏nia nas mocà Ducha,
który przekazuje nam Bo˚e ˚ycie, czyli
˚ycie pe∏ne i ostateczne. Warto o tym pami´taç: Eucharystia jest pokarmem, który
pozwala nam tutaj, na ziemi ˚yç jak dzieci
Boga Ojca i jak bracia, jest podporà w ˚yciu, które znajdzie ostateczne spe∏nienie
w naszym zmartwychwstaniu.
Lorenzo Zani

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
Or´dzie dla Mirjany z 2 wrzeÊnia
2005r. podczas objawienia w Wspólnocie Cenacolo.
„Drogie dzieci, ja jako Matka przychodz´ do was i pokazuj´ wam, jak bardzo
kocha was Bóg, wasz Ojciec. A, wy, moje
dzieci gdzie jesteÊcie? Co jest na pierwszym miejscu w waszym sercu? Co wam

przeszkadza postawiç mojego Syna na
pierwszym miejscu? Pozwólcie, moje
dzieci, aby b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e sp∏yn´∏o na was, aby Bo˚y pokój przenika∏
was, pokój, który daje mój Syn, tylko On”.
W ramach zmian duszpasterzy
w hercegowiƒskiej prowincji franciszkaƒskiej i zgodnie z prawem koÊcielnym nowym proboszczem parafii Medziugorje zosta∏ mianowany o. dr Ivan
Sesar OFM, który by∏ tu proboszczem
od jesieni 2000 r. do jesieni 2001 r.
Parafi´ przejà∏ 25 sierpnia 2005 r. od
dotychczasowego proboszcza o. Branka
Radoša OFM, któremu zosta∏a powierzona opieka duszpasterska nad chorwackà misjà katolickà w Szwajcarii.
O. Mario Knezoviciowi OFM by∏emu
redaktorowi Centrum Informacyjnego
„Mir” Medziugorje powierzono obowiàzki wikariusza na parafii w Posušju.
Nowymi duszpasterzami w Medziugorju sà o. Karlo Lovriç OFM i o. Stjepan Martinoviç OFM.
JE José Luís Azcona Hermowo, OAR
– zakonnik augustianin, z pochodzenia
Hiszpan z Pamplony, biskup diecezji Marajó na terenach misyjnych w Brazylii,
przyby∏ z wizytà prywatnà do Medziugorja na obchody Êwi´ta Narodzenia NMP.
Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ w Rzymie,
gdzie obroni∏ doktorat z zakresu teologii
moralnej. Dwukrotnie by∏ prowincja∏em
Zakonu Augustianów, a od 1987 r. jest biskupem w diecezji na terenie Amazonii.
Diecezja Marajó zajmuje obszar równy
powierzchni Portugalii i liczy oko∏o 260
000 mieszkaƒców z tego 230 000 katolików, ale jest tam jedynie 15 ksi´˚y.
Na pytanie kiedy i jak us∏ysza∏ o Medziugorju bp Azcona odpowiedzia∏:
„Znam osoby z pó∏nocy Brazylii profesorów i przedsi´biorców, którzy byli ateistami i nawrócili si´ w Medziugorju przed 15
laty. Codziennie chodzà na Msz´ Êw. i sà
bardzo aktywni w KoÊciele. Jest ogromna
ró˚nica pomi´dzy pielgrzymami, którzy
wracajà stàd, a z innych miejsc. DoÊwiadczenie Medziugorja jest doÊwiadczeniem
nawrócenia. O innych miejscach mówià
w inny sposób. Tu zmienia si´ ˚ycie ludzi.
Widz´ autentycznoÊç nawróceƒ medziugorskich. Powodem mojego przyjazdu,
jest pragnienie ∏aski którà tu chcia∏bym
otrzymaç czyli pog∏´bienie mego osobistego nawrócenia.”
Zapytany jakie jest jego stanowisko wobec Medziugorja, wobec or´dzi Matki

Bo˚ej bp Azcona odpowiedzia∏: „Uwa˚am, ˚e najwa˚niejszym nawrócenie.
Z nawrócenia pochodzi wszystko: przemiana spo∏eczeƒstwa, pokój z Bogiem,
pokój z bli˝nimi, z przyrodà, Êrodowiskiem, ˚ycie wieczne. Przychodzi Jezus.
Jako kap∏an, biskup, nast´pca aposto∏ów
chc´ powiedzieç: Drodzy katolicy, z si∏à
i radoÊcià we˝cie krzy˚ Jezusa, bo w nim
jest zbawienie i radoÊç. Tego Matka Bo˚a
chce od nas wszystkich. Sobór ma racj´,
mówiàc, ˚e w∏aÊciwa pobo˚noÊç maryjna
prowadzi do Jezusa, Jezusa ukrzy˚owanego, a w ten sposób do mi∏oÊci Ojca.
VI Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla
par ma∏˚eƒskich odb´dà si´ w Medziugorju w terminie od 26 do 29 pa˝dziernika 2005 r. Tematem spotkania jest
„Dialog w rodzinie – jak wychowywaç
dzieci?”. Koszt rekolekcji – 40 euro od
pary ma∏˚eƒskiej. Zg∏oszenia mo˚na
przes∏aç e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr lub faxem: +387-36-651-999
(za Mariju Dugandziç). Uczestnicy rekolekcji proszeni sà o zapewnienie zakwaterowania w Medziugorju we w∏asnym
zakresie. Wspólnota Królowej Pokoju
przy zakonie oo. Pijarów w Krakowie
organizuje wyjazd autobusowy (nocleg
po drodze, zakwaterowanie na miejscu).
Informacje telefoniczne 012/423-14-32
w godzinach 08:00-15:00 od poniedzia∏ku do piàtku oraz przez e-mail: wydawnictwo@medziugorje.pl
Krzysztof Guca, 31 lat, z Torunia po
57 dniach pielgrzymowania piechotà,
dotar∏ do Medziugorja przemierzajàc
1720 km. Wierzy, ˚e tutaj objawia si´
Matka Bo˚a i objawienia te sà kontynuacjà Fatimy. Przed rozpocz´ciem pielgrzymki poprosi∏ swojego ksi´dza biskupa o udzielenie b∏ogos∏awieƒstwa.
Otrzymane b∏ogos∏awieƒstwo „na papierze” otwiera∏o mu drzwi do wielu parafii, przez które przechodzi∏. WczeÊniej
Krzysztof pielgrzymowa∏ do Fatimy pokonujàc 4000 km w ciagu 4 miesi´cy.
11 wrzeÊnia o godz. 11.00 na szczycie
Góry Kri˚evac odby∏a si´ doroczna
Msza Êw. z okazji Êwi´ta Podwy˚szenia
Krzy˚a Âwi´tego. O godz. 10.30 rozpoczà∏a si´ modlitwa ró˚aƒcowa. Mszy Êw.
przewodniczy∏ fra Branimir Musa, prze∏o˚ony klasztoru w Szirokim Brijegu,
którà sprawowa∏ wraz z 61 kap∏anami
przyby∏ymi do Medziugorja. Dla osób,
które nie mog∏y uczestniczyç we Mszy
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Êw. na szczycie odprawiona zosta∏a Msza
Êw. o godz. 12.00 w koÊciele Êw. Jakuba.
Zimowy porzàdek programu modlitewnego. Od poniedzia∏ku 12 wrzeÊnia
zmieni∏y si´ godziny programu modlitewnego w parafii Medziugorje. Modlitwa ró˚aƒcowa w koÊciele parafialnym zaczyna
si´ o 17.00, Msza Êw. o 18.00, po niej nast´pujà modlitwy o uzdrowienie i trzecia
cz´Êç ró˚aƒca. Adoracja NajÊwi´tszego
Sakramentu w czwartki po Mszy Êw. wieczornej oraz w Êrody i w soboty od 21.00
do 22.00. Adoracja Krzy˚a Paƒskiego
w piàtki po wieczornej Mszy Êw. Modlitwa
ró˚aƒcowa na Górze Objawieƒ w niedziele o 14.00, a Droga Krzy˚owa na Kri˚evcu
w piàtki o 14.00. Spowied˝ Êw. codziennie
w czasie ró˚aƒca, przed Mszà Êw.

Jaki styl nadajemy
pielgrzymowaniu?
Matka Bo˚a cz´sto domaga si´ od
nas przystani´cia na chwil´ w pokorze
i zastanowienia si´: dokàd id´? Jak id´?
Z kim id´? Potrzeba pokory, by wrzuciç
wsteczny bieg i zawróciç na w∏aÊciwà
drog´. Potrzeba pokory, by przypisaç
Bogu ka˚dà zas∏ug´ i zwyci´stwo, uznajàc w∏asne ograniczenia, ludzkà s∏aboÊç,
potrzeb´ nieustannego odnawiania si´.
Rozwa˚ania te dojrzewa∏y we mnie od
pewnego czasu, zw∏aszcza odkàd Maryja
wezwa∏a nas do przygotowania si´ do 24.
rocznicy swoich objawieƒ. Moimi rozwa˚aniami chcia∏bym podzieliç si´ ze
wszystkimi, kap∏anami, osobami zakonnymi i Êwieckimi, których Matka Bo˚a powo∏a∏a do prze˚ycia tej szczególnej przygody, która nazywa si´ Medziugorje.
Ju˚ od pewnego czasu Gospa nawo∏uje
nas do „odnowienia”; Ona, która widzi,
s∏ucha, przyglàda si´ i próbuje nam pomóc, byÊmy jak najlepiej odpowiedzieli na
Jej wezwanie. Istnieje niebezpieczeƒstwo, tak˚e w rzeczach Êwi´tych, ˚e
przyzwyczaimy si´, przystosujemy, ˚e
nie b´dziemy ju˚ odczuwali radoÊci p∏ynàcej z nowoÊci, jak w pierwszym okresie; lub ˚e wszystko sprowadzimy do w∏asnego rytmu, do w∏asnych przyzwyczajeƒ,
s∏aboÊci, dewocji lub niedojrza∏ej religijnoÊci… Pewnego razu zapyta∏em nowego
wówczas, m∏odego proboszcza z Mostaru,
czy kiedykolwiek by∏ w Medziugorju. Odpowiedzia∏ z dystansem: „Co innego tam
pojechaç, a co innego uwierzyç!”.
Przewodnikom pielgrzymek chcia∏bym podpowiedzieç, by przez moment

od∏o˚yli na bok programy, rozk∏ady, daty
najbli˚szych pielgrzymek, a zamiast tego
usiedli gdzieÊ samotnie na chwil´ kontemplacji, dokonujàc aktu wiary. W stylu
eucharystycznym pierwszà rzeczà, jakà
nale˚y zrobiç, jest poprosiç Pana o przebaczenie za nasze uchybienia, za przeszkody stawiane, nawet jeÊli w dobrej
wierze, dzie∏u Maryi. „Pomó˚cie mi wam
pomóc”, mówi Maryja. Czy zawsze jednak pomagaliÊmy Jej, Matce Bo˚ej? Byç
mo˚e na pierwszym miejscu postawiliÊmy, bo tak nam by∏o lepiej, nasze osobiste powodzenie, nasz egocentryzm, naszà,
tak duchowà jak materialnà, korzyÊç?
Wszyscy mamy nadziej´, ˚e Medziugorje nie stanie si´ miejscem pielgrzymek, w którym zdaje si´ przewa˚aç aspekt turystyczno-komercyjny.
Medziugorje jest nie tyle w´drówkà, co
krótkà przerwà w podró˚y, oazà. Prawdziwa w´drówka, o jakà prosi nas Maryja, wiedzie przed Eucharysti´ i odbywa si´ w rodzinach.
Jak odró˚niç si´ od zwyk∏ego operatora turystyczno-religijnego lub od mened˚era Êwi´toÊci? Jakà troskà, mi´dzy
jednà i drugà pielgrzymkà, otacza si´
pielgrzymów, na których poprzez Maryj´
naprawd´ sp∏yn´∏a ∏aska? Jaka jest rola
kap∏anów? Czy przez 24 lata operatorzy
pielgrzymek, przewodnicy z wi´kszym
lub mniejszym doÊwiadczeniem, towarzyszàcy kap∏ani spotkali si´, by razem
si´ modliç? Czy akceptujà si´ nawzajem
jako wspó∏pracownicy Maryi, czy te˚ sà
„konkurencjà w interesach”? Dokàd
idziemy, jak idziemy, dla kogo idziemy?
Ja sam ze szczerego serca dzi´kuj´
i b∏ogos∏awi´ tym wszystkim, którzy
najpierw jako pionierzy, do dzisiaj nieustannie pracujà, aby prowadziç dusze do ˝ród∏a ∏aski, jakim jest Medziugorje. Niech Pan wynagrodzi im za ca∏y
ich trud i zapa∏. Do wszystkich nich kieruj´ goràce wezwanie, aby z pokorà zaczynali od poczàtku, pokonujàc znu˚enie, przyzwyczajenie i rutyn´ bronià Ró˚aƒca, przebaczenia i odnowy w Bogu.
don Enzo Berlingieri, proboszcz

Pobratymstwo
˙yç or´dziami
Droga moja rodzino modlitewna,
pozwólcie, ˚e wraz z wami zastanowi´
si´ nad naszym powo∏aniem i or´dziem

Maryi, odczytujàc go jako pe∏en mocy
g∏os Matki, która nie przypadkowo nas
wybra∏a i wezwa∏a.
JesteÊmy Êwiadomi, ˚e Medziugorje
jest nie tylko miejscem pielgrzymowania, lecz ruchem prowadzonym od
dwudziestu czterech lat i dwóch miesi´cy przez Królowà Pokoju. W tym wielkim, mo˚na rzec, globalnym, apostolskim ruchu uczestniczy ka˚dy, kto zaakceptowa∏zjawienie si´ Królowej Pokoju
i ˚yje wed∏ug Jej or´dzi.
Tak wi´c plan Maryi wobec ka˚dego
nie jest czytelny poprzez sam fakt
uczestnictwa w pielgrzymce, lecz dopiero wtedy, gdy ˚yjemy wed∏ug Jej
or´dzi. Fenomenu Medziugorja nie
mo˚na bowiem traktowaç jako teorii, za
którà si´ opowiadamy, bàd˝ jesteÊmy jej
przeciwni. Tutaj bowiem zrodzi∏ si´ najwi´kszy ruch duchowy, prowadzony
przez Królowà Pokoju, a jego uczestnikiem staje si´ ka˚dy, kto odpowiada na
wezwanie i trwa w nim, zw∏aszcza gdy
napotyka na pokusy, opresje, przeciwne
myÊlenie, negacj´ lub przeÊladowanie.
Wytrwa∏e ˚ycie wed∏ug or´dzi wydaje wielkie owoce. Codziennie spotykam
pielgrzymów z ca∏ego Êwiata. Staram
si´ przekazywaç treÊç or´dzi i zach´ciç
ich do ˚ycia wed∏ug nich, z nadziejà, ˚e
ka˚dy pielgrzym stanie si´ aposto∏em
Maryi. Owocem wytrwa∏ego ˚ycia
zgodnego z or´dziami, jest niezliczona
liczba nawróconych osób ró˚nych wyznaƒ i z ró˚nych religii!
Niedawno, pewien anglikaƒski pastor z tytu∏em profesorskim z∏o˚y∏
w obecnoÊci rzeszy pielgrzymów
wstrzàsajàce Êwiadectwo: „Tu, w Medziugorju, odnalaz∏em KoÊció∏. KoÊció∏
wierzàcy w rzeczywistà obecnoÊç Chrystusa w sakramencie Eucharystii. KoÊció∏, który odpuszcza grzechy… To jest
mój KoÊció∏. Postanowi∏em zostaç katolikiem i katolickim ksi´dzem”. Potem
mówi∏, ˚e bardzo dobrze zna∏ prawdy
wiary, które wyznaje KoÊció∏ Katolicki,
ale nie wierzy∏ w nie. On tylko o nich
wiedzia∏. A przecie˚ czym innym jest
wiedza, a czym innym wiara. On w Medziugorju otrzyma∏ dar wiary. Cz´sto
nawiedza nas pokusa, aby poddaç si´
myÊlom podobnym do sposobu myÊlenia matki synów Zebedeusza dotyczàcych pragnienia uzyskania jakiegoÊ presti˚u lub zajmowania „pierwszych
miejsc”. Cz´sto dajà si´ s∏yszeç pytania
i negatywne sàdy o ludziach, którzy nie
zauwa˚ajà lub nie akceptujà Medziugor-

~8~
ja. To nie jest nasza sprawa. My mamy
˚yç zgodnie z or´dziami!
Albowiem ˚yjàc wed∏ug or´dzi przygotowujemy drog´ Panu do ludzkich
serc. Nasze modlitwy i ofiary niwelujà
wp∏yw i moc z∏ego. ˙yjàc or´dziami, pomagamy ludziom dostrzec miasto na górze – KoÊció∏. Wskazujemy drog´ do Jezusa zagubionym i udr´czonym ludziom.
„DziÊ wzywam was, abyÊcie ˚yli wed∏ug moich or´dzi”, mówi nam Królowa Pokoju. Te or´dzia, to droga, na której trzeba wytrwaç. Tej drogi i takiego
programu nie da si´ z niczym innym porównaç. Dlatego prosz´ was, nie teoretyzujcie i nie dyskutujcie na temat or´dzi,
lecz za ka˚dym razem od nowa, z mi∏oÊcià, ˚yjcie wed∏ug nich. To przyniesie
owoc i uczyni z was osoby przynoszàce
owoce, a wasze ˚ycie b´dzie b∏ogos∏awione i stanie si´ znakiem dla innych.
„Bóg podarowa∏ wam ten czas jako
czas ∏aski”. Tak, odczuwamy obfitoÊç
∏ask sp∏ywajàcych na pielgrzymujàcy
KoÊció∏. Zauwa˚amy i rozpoznajemy
∏aski poprzez zmian´ ˚ycia i nawrócenie
wielu osób. Nigdy dotàd nie by∏o tu a˚
tylu pielgrzymów, tylu spowiadajàcych
si´. Przez ca∏e lato w Medziugorju jest
pe∏no ludzi, niektórzy tutaj sp´dzajà
swój urlop. To ∏aska dla wielu serc. Pobyt w Medziugorju nigdy nie jest przypadkowy, ani ot tak sobie. To zawsze
jest ∏aska, jakà niebo odpowiada na wezwanie: „˙yjcie wed∏ug moich or´dzi”.
Drodzy bracia i siostry! Wezwanie
jest jasne. Przeczytaj ka˚dego dnia jedno
or´dzie. Zatrzymaj si´ nad nim i staraj si´
˚yç jego treÊcià. Aby ci si´ to uda∏o my
wszyscy ukl´kniemy i b´dziemy si´ modliç za ciebie i w twoich intencjach.
Pierwsze or´dzia Matki Bo˚ej a˚ do dnia
dzisiejszego stanowià istot´ Medziugorja: Jest to wezwanie do osobistego nawrócenia poprzez codzienne odmawianie
Ró˚aƒca, czytanie Pisma Âwi´tego, post
w Êrody i piàtki, Eucharysti´ i comiesi´cznà spowied˝. Trwajcie z mi∏oÊcià
w poczuciu synowskiej odpowiedzialnoÊci za or´dzia i plany Matki Bo˚ej.
W tym miesiàcu b´dziemy modliç
si´ w nast´pujàcych intencjach: – za
nasze rodziny wobec których, na pierwszym miejscu, jesteÊmy zobowiàzani do
aposto∏owania i owocnego ˚ycia or´dziami; – za KoÊció∏, aby pos∏ucha∏ wezwaƒ Ojca Âwi´tego o przywrócenie
krzy˚y w domach rodzinnych, miejscach pracy, szpitalach, szko∏ach; – za
wszystkich pielgrzymów, którzy przy-

b´dà do Medziugorja na Âwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a, aby tam odnale˝li
˙ywego Boga i Jego Matk´. Niech Bóg
obdarzy zdrowiem chorych, zrozpaczonym niech da pocieszenie, a wszystkim
niech udzieli pomocy i obrony.
Drodzy bracia i siostry! Dzi´kujàc
Królowej Pokoju za jeszcze jedno wezwanie do ˚ycia wed∏ug Jej or´dzi, modl´
si´ za ka˚dego z was i waszych bliskich.
Przesy∏am wam braterskie pozdrowienia.
wasz oddany o. Jozo

Ka˚dego dnia jest
Bo˚e Cia∏o
Uczta
Jeszcze nie opad∏y emocje zwiàzane
z udzia∏em w Zje˝dzie Pobratymców
a ju˚ trzeba by∏o pakowaç walizki. Wczesnym rankiem po˚egnaliÊmy Gosp´ i wyruszyliÊmy z Medziugorja w kierunku granicy. Dopiero w autobusie niektórzy z nas
poczuli, ˚e sà duchami wcielonymi.
Oprócz duszy mamy te˚ cia∏a, które o tej
porze dnia domaga∏y si´ posi∏ku. Poprzedniego dnia, w niedziel´, nie pomyÊleliÊmy
o zakupieniu jedzenia na drog´ powrotnà.
Jednak, jak powiedzia∏ pewien jezuita, po
powrocie z rekolekcji kap∏aƒskich: „Matka Bo˚a dba nawet o sznurówki”, dlatego
zatroszczy∏a si´, aby pierwszy postój autokaru wypad∏ tu˚ przy piekarni, do której
kierujàc si´ wy∏àcznie w´chem mo˚na by∏o trafiç z zamkni´tymi oczami. ByliÊmy
uratowani, a smaku Êwie˚ych dro˚d˚ówek, z ró˚nymi pysznymi nadzieniami nie
da si´ po prostu opisaç.
Zwykle jedziemy do Medziugorja
i wracamy w mo˚liwie najkrótszym
czasie, aby jak najd∏u˚ej przebywaç
w Ziemi B∏ogos∏awionej. Dlatego, te˚ jadàc w poÊpiechu najcz´Êciej nie zdajemy
sobie sprawy z tego, ˚e ta ziemia pe∏na
jest Êwiàtyƒ. Tym razem organizatorka
przewidzia∏a czas na nawiedzenie i Msz´
Êwi´tà w sanktuarium Matki Bo˚ej w Sinju. Po Eucharystii wyruszyliÊmy w dalszà
drog´, aby jeszcze na ziemi chorwackiej
sp´dziç noc. Tras´ pokonaliÊmy nadzwyczaj szybko, tak wi´c pó˝nym popo∏udniem zatrzymaliÊmy si´ na nocleg
w Ludbregu – mieÊcie pe∏nym niespodzianek. ZostaliÊmy ulokowani w dwóch
niewielkich, ale bardzo wygodnych hotelach. MieliÊmy sporo czasu na odpoczynek i odÊwie˚enie si´ przed kolacjà. WiedzieliÊmy, ˚e nast´pnego dnia rano jest
zamówiona Msza Êwi´ta w Sanktuarium

Krwi Chrystusa, gdzie na poczàtku XV
wieku zdarzy∏ si´ tu cud eucharystyczny.
KtoÊ dowiedzia∏ si´, ˚e w koÊciele po
drugiej stronie ulicy b´dzie ró˚aniec
i nabo˚eƒstwo majowe. W krótkim
czasie wszyscy pielgrzymi stawili si´
w tej niewielkiej Êwiàtyni. Mimo wyznaczonej godziny koÊció∏ by∏ pusty, po
kilkunastu minutach wesz∏y dzieci, które wczeÊniej mia∏y prób´ z siostrà zakonnà na dziedziƒcu. Rozpoczà∏ si´ ró˚aniec prowadzony przez dzieci, z wyra˝nym zaciekawieniem raz po raz spoglàdajàce w naszym kierunku. Potem
pojawi∏ si´ promieniujàcy uÊmiechem
proboszcz w towarzystwie ks. Mariana
– duchowego opiekuna naszej pielgrzymki (obaj w szatach liturgicznych).
Po nabo˚eƒstwie majowym nastàpi∏a
celebracja Eucharystii, skoro sprawowa∏
jà nasz ksiàdz nie wypada∏o wychodziç,
choç zbli˚a∏a si´ godzina kolacji.
W trakcie modlitwy po komunii Êw.
w pewnym momencie podnios∏am g∏ow´, spojrza∏am na o∏tarz i oniemia∏am
z wra˚enia, nie wiem jak i kiedy pojawi∏a si´ na nim przepi´kna monstrancja.
W jej centrum zamiast Hostii by∏a sporej
wielkoÊci ampu∏ka z Krwià Pana Jezusa.
To by∏o naprawd´ niesamowite. Eucharystia jest jedna, a cudów eucharystycznych tak wiele. Sama na w∏asne oczy
widzia∏am Eucharystie pozosta∏e po cudach w Lanciano, Cascia, Bolsena i Orwietto, ale po raz pierwszy by∏am naprawd´ wstrzàÊni´ta. Tak przekonywujàcego znaku ObecnoÊci Pana w Eucharystii nie spotka∏am nigdy przedtem.
Cuda Eucharystyczne pojawia∏y si´ zawsze, gdy Realna ObecnoÊç by∏a poddawana w wàtpliwoÊç, lub gdy NajÊwi´tszy Sakrament by∏ lekcewa˚ony, przyjmowany niegodnie lub bezczeszczony.
PomyÊla∏am jak bardzo Jezus nas kocha
i za wszelkà cen´ chce nam objawiç t´
prawd´, w tylu miejscach na Êwiecie. Nie
gorszy si´ naszym brakiem wiary, ale robi wszystko byÊmy mogli Go poznaç i pokochaç. Dlaczego tej wiadomoÊci najwa˚niejszej z wa˚nych nie przekazujà
ka˚dego dnia wszystkie Êrodki przekazu? Dlaczego tyle osób wàtpi, kiedy dowody sà namacalne? Przy dzisiejszych
mo˚liwoÊciach przeprowadzania badaƒ
analitycznych to ju˚ nie jest kwestia braku
wiary, ale braku wiedzy – swojego rodzaju analfabetyzm religijny. Tyle bezu˚ytecznych informacji za poÊrednictwem
mediów dociera do nas ka˚dego dnia,
a nast´pnego ju˚ nic po nich nie zostaje.
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Niejednokrotnie widzieliÊmy dantejskie
sceny jakie rozgrywa∏y si´ przy okazji
otwarcia jakiegoÊ supermarketu z powodu
promocji ró˚nych towarów. Tymczasem
jest wiadomoÊç, która trzeba g∏osiç na placach i na dachach: ˚e Bóg Jest Mi∏oÊcià
˙ywà i Obecnà w Eucharystii i najwspanialsze promocje sà ka˚dego dnia
podczas ka˚dej Mszy Êwi´tej!!!
„O wszyscy spragnieni, przyjd˝cie do
wody przyjd˝cie choç nie macie pieni´dzy! Kupujcie i spo˚ywajcie, (dalej˚e kupujcie) bez pieni´dzy i bez p∏acenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniàdze
na to, co nie jest chlebem? I waszà prac´
– na to, co nie nasyci? S∏uchajcie Mnie,
a jeÊç b´dziecie przysmaki i dusza wasza
zakosztuje t∏ustych potraw„(Iz 55,1-2).
Pozostali pielgrzymi musieli mieç podobne odczucia, gdy˚ po b∏ogos∏awieƒstwie otoczyliÊmy relikwiarz modlàc si´
i adorujàc Krew Pana, która od poczàtku
XV wieku pozosta∏a niezmieniona.
W koƒcu ktoÊ pomyÊla∏ – chyba z troskà
o tych, którzy w hotelu przygotowali dla
naszej grupy kolacj´ – ˚e powinniÊmy zakoƒczyç adoracj´, ale nie mogliÊmy wyjÊç
z koÊcio∏a pozostawiajàc samotnie taki
Skarb, trzeba by∏o znale˝ç kap∏ana albo
choçby siostr´. Pomimo, i˚ na kolacj´ dotarliÊmy z przesz∏o godzinnym opó˝nieniem, nikt z obs∏ugi nie okaza∏ nam cienia
niezadowolenia i to by∏ kolejny cud. Na
koniec dnia delektowaliÊmy si´ smakiem
potraw miejscowej kuchni, doÊwiadczajàc
radoÊci przebywania razem we wspólnocie Dzieci Bo˚ych. Mo˚na bez przesady
powiedzieç, ˚e w atmosferze tego wieczoru by∏o czuç przedsmak nieba.
Majka

Kàcik wydawniczy
Ks. prof. dr
Tomislav Ivanciç

Spotkanie
z Bogiem
˙ywym
Wst´p
«Do starego, màdrego rabina przyszed∏ jego doros∏y syn. „Ojcze – powiedzia∏ – przeczyta∏em ca∏à Bibli´. Jestem
przekonany, ˚e wszystko to k∏amstwo”.
Rabin spojrza∏ na niego, wzià∏ Bibli´ do
r´ki i rzek∏: „Zastanów si´ jeszcze raz,
synku. A jeÊli to jednak prawda?”».

Wspó∏czesny chrzeÊcijanin od d∏u˚szego ju˚ czasu i coraz mocniej odnosi
wra˚enie, ˚e znajduje si´ w diasporze.
Spo∏eczeƒstwo, w którym ˚y∏y ubieg∏e
pokolenia by∏o spo∏eczeƒstwem wierzàcych, dziÊ jest spo∏eczeƒstwem niewierzàcych, ateistów. NiegdyÊ praktykujàcy
chrzeÊcijanin czu∏ si´ wi´kszoÊcià, dziÊ
znajduje si´ w mniejszoÊci. W ubieg∏ych
dziesi´cioleciach by∏o czymÊ naturalnym wierzyç i chodziç w niedziel´ do
koÊcio∏a, dziÊ w miastach sta∏o si´ to niemal wyjàtkiem. WÊród ateistów spotykamy osoby zarówno ochrzczone, jak
i nieochrzczone. Nasuwa si´ pytanie:
dlaczego ochrzczeni odwrócili si´ do
swoich chrzeÊcijaƒskich przekonaƒ?
(a mo˚e nigdy ich nie posiadali?). Pojawia si´ jeszcze jedno pytanie: dlaczego
tak wiele jest dzieci nieochrzczonych
w rodzinach, w których oboje rodzice sà
ochrzczeni? Co jest przyczynà, ˚e chrzeÊcijanie opuszczajà KoÊció∏, a nieochrzczeni nie pragnà do niego wstàpiç?
Z ca∏à pewnoÊcià nie mo˚na wiedzieç,
˚e Bóg nie istnieje. Mo˚na w to tylko
wierzyç. Cz∏owiek nie zna w pe∏ni ani
ziemi, ani siebie. WszechÊwiat jest dla
niego wcià˚ niedost´pnà tajemnicà. JeÊli
nawet Bóg by∏by dost´pny zmys∏om, dotykalny i widzialny dla oczu, i wtedy nie
moglibyÊmy byç pewni, czy istnieje, bo
móg∏by ukrywaç si´ w innych dalekich
galaktykach. Tymczasem On jest bytem
duchowym, czyli nieodst´pnym metodom nauk pozytywnych. Znajduje si´ ponad tymi metodami i ich zasi´giem. Nie
pojawia si´ wi´c w sposób w∏aÊciwy prawom natury. Dlatego nie mo˚na stwierdziç ani, ˚e istnieje, ani ˚e nie istnieje.
Z drugiej strony przyroda i wszechÊwiat „krzyczà” o Jego istnieniu. Niezmienne prawa natury mówià o Nim.
Sumienie ludzkie tylko w Nim odnajduje spokój. NieograniczonoÊç ludzkiej
myÊli w pewien sposób dosi´ga Go.
Przeczucie odnajduje jakàÊ ciep∏à obecnoÊç. WszechÊwiat nie jest dzie∏em
przypadku, cz∏owiek nie jest samotnym
bytem w kosmosie, Êmierç nie jest koƒcem. We wszystkim tkwi myÊl: zarówno
w prawach natury, jak i w naszym organizmie. Ludzki umys∏ odkrywa myÊl
wbudowanà w przyrod´ – i w ten sposób
odkrywa istnienie sensu. Wystarczy wyciszyç si´, aby poczuç czyjàÊ obecnoÊç
wokó∏. KtoÊ tu jest. W Nim jest ˝ród∏o
i przysz∏oÊç cz∏owieka. Wydaje si´, ˚e
powinno to byç oczywiste dla ka˚dego.
Okazuje si´ jednak, ˚e tak nie jest.

Ksià˚ka „Spotkanie z Bogiem ˙ywym”
napisana zosta∏a dla wszystkich ochrzczonych. Przede wszystkim dla praktykujàcych, aby pog∏´bili swoje doÊwiadczenie
wiary, oraz dla tych, którzy stali si´ letni
i opieszali, ˚eby dochodzàc do doÊwiadczenia wiary stali si´ znów gorliwi na drodze Chrystusa. Nast´pnie dla tych, którzy
sà ochrzczeni, lecz mimo to nie widzà ju˚
sensu praktykowania swojej wiary: otwierajàc przed nimi nowe horyzonty zach´ca
do podj´cia na nowo przerwanej Drogi.
Pisana jest jednak równie˚ dla tych, którzy
zostali ochrzczeni, ale nie wiedzà nic
o swej wierze. Dla tych, którzy nie rozumiejà chrzeÊcijan ani KoÊcio∏a, a chcieliby
zrozumieç. Tak˚e jednak dla tych, którzy
nie zostali ochrzczeni, lecz poszukujà odpowiedzi na pytanie o sens Êwiata, ˚ycia
i samych siebie. Dla tych, którzy popadli
w rozmaite niebezpieczne praktyki: magi´, astrologi´, spirytyzm lub stali si´ niewolnikami na∏ogów takich jak alkohol,
seks czy pieniàdze i poszukujà wyzwolenia. I wreszcie pisana jest dla wszystkich
ludzi dobrej woli. Dla ka˚dego cz∏owieka,
który dà˚y do jednoÊci, a nie do podzia∏ów, do zrozumienia, a nie do osàdu. Dla
ka˚dego, kto poszukuje sensu wbrew
wszelkim przejawom jego braku w ja∏owych propozycjach i praktykach. NajproÊciej mówiàc: chce pomóc przynajmniej
zobaczyç Tego, który przyszed∏ „dla nas
i dla naszego zbawienia” i spróbowaç
wstàpiç na Jego drog´.
Ksià˚ka niniejsza powsta∏a w oparciu o pozytywne doÊwiadczenia bardzo
wielu osób w rozmaitym wieku, rozmaitej mentalnoÊci i przekonaƒ: od mocno
i tradycyjnie wierzàcych do ateistów,
osób o ró˚nym wykszta∏ceniu: od niepiÊmiennych do posiadaczy najwy˚szych
stopni naukowych. Âwiadectwa te zosta∏y tu skrupulatnie zapisane, ale przekonujà o wiele mocniej w bezpoÊrednim
zetkni´ciu z kimÊ, kogo udzia∏em by∏o
takie doÊwiadczenie. Jednak nawet
utrwalone w ten sposób mogà sprawiç,
˚e Czytelnik zapyta: „A jeÊli to jednak
prawda?” Ksià˚ka mo˚e pomóc dojÊç
do doÊwiadczenia wiary. Jest to doÊwiadczenie, ˚e Bóg daje wszystko, co
obieca∏ przez swego Syna Jezusa. Jest to
doÊwiadczenie spotkania z ˙ywym Bogiem, doÊwiadczenie radoÊci w modlitwie, doÊwiadczenie nowego rozumienia
S∏owa Bo˚ego, nowych zdolnoÊci do ˚ycia, wi´kszej mi∏oÊci, pewnoÊci, ˚e Bóg
istnieje, doÊwiadczenia ws∏uchanych
modlitw i przemiany ˚ycia.
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Ksià˚ka pokazuje sposób osiàgni´cia tego doÊwiadczenia wiary w oparciu o model katechumenatu pierwszych
chrzeÊcijan wzbogacony o wspó∏czesne
metody katechetyczne. Katechezy przedstawione w tej ksià˚ce majà charakter
elementarny, co oznacza, ˚e nie obejmujà wszystkiego. Kiedy doÊwiadczenie
wiary zostanie osiàgni´te, nale˚y je dalej
uzupe∏niaç i poszerzaç. Tutaj zawarte sà
jedynie, podstawowe wskazówki co do
kierunku, w jakim nale˚y si´ poruszaç,
podstawowe wiadomoÊci niezb´dne
w poczàtkowej fazie katechizacji.
Aby ktokolwiek móg∏ rozpoczàç t´
drog´, musi poznaç samego siebie.
Dlatego trzeba koniecznie wejÊç w swojà dusz´ i tam odczytaç swój stan, swoje
pozytywne i negatywne doÊwiadczenia,
swoje pragnienia i t´sknoty, swoje l´ki
i niezadowolenie, swojà wiar´ i niewiar´. Dopiero poznajàc i przyjmujàc siebie
takiego jakim si´ jest naprawd´ a nie jedynie takiego, jakim si´ chce i pragnie
byç, mo˚na dotrzeç do prawdziwego doÊwiadczenia wiary. Aby u∏atwiç to poznanie siebie samego, ksià˚ka zawiera
çwiczenia, które pozwalajà rozpoznaç
swój stan. Oprócz tego potrzebna b´dzie
Biblia (lub przynajmniej Nowy Testament). Najwa˚niejsze jednak jest aby si´
modliç. To modlitwa jest spotkaniem
z Bogiem, rozmowà z Bogiem.
Ksià˚ka posiada dwie g∏ówne cz´Êci:
pierwszy to sam katechumenat, dostosowany i opracowany zgodnie z naszymi
potrzebami, na drugi natomiast sk∏adajà
si´ propozycje praktycznego zorganizowania katechumenatu w formie seminarium czy rekolekcji. Ma ona charakter
praktyczny, ale równie˚ informacyjny.
JeÊli pragnie si´ dotrzeç do celu, który
zak∏ada ta ksià˚ka, nale˚y posuwaç si´
powoli i Êwiadomie przechodziç przez
wszystkie çwiczenia i medytacje tu zamieszczone. Same wyk∏ady w formie
katechez nie doprowadzà do celu. Jest to
tylko po∏owa drogi. Drugà jej po∏owà
jest modlitwa z g∏´bi serca. Oczyszczaniu serca s∏u˚à zaproponowane çwiczenia, nauce modlitwy zaÊ – medytacje.
Specyficznà nowoÊcià w tej ksià˚ce
jest tzw. modlitwa o uzdrowienie wewn´trzne. Katechumenat mianowicie nie
przewiduje wy∏àcznie odpuszczenia grzechów, ale tak˚e uzdrowienie z ran, które
grzechy pozostawi∏y w duszy. … Zbawienie bowiem obejmuje zdrowie zarówno duszy, ducha, jak i cia∏a. Prowadzàcym grupy modlitewne i seminaria ksià˚-

ka ta pos∏u˚y jako podr´cznik. Dla pozosta∏ych b´dzie przewodnikiem na drodze
do doÊwiadczenia wiary lub przynajmniej
wyzwaniem do rozwa˚ania o sensie ˚ycia
i o Drodze, którà jest Jezus Chrystus.

ECHO Echa
O tym, jak Maryja
zaprosi∏a mnie
do swego domu
Pami´tam wcià˚, kiedy po raz pierwszy znalaz∏am Echo Maryi w podziemnej kaplicy greko-katolickiego koÊcio∏a
w moim mieÊcie. By∏ rok 1997 w ma∏ym
miasteczku w pó∏nocno-Êrodkowej Rumunii, a ja nie skoƒczy∏am jeszcze 17 lat.
Dla mnie, która odczuwa∏am g∏ód ˚ywego s∏owa i potrzeb´ spotkania ludzi majàcych to samo pragnienie wiecznoÊci, ta
skromna gazetka by∏a ogromnym darem.
Poczu∏am od razu, ˚e or´dzia Matki Bo˚ej karmià mnie, wyzwalajà, zanurzajà
w Âwiat∏oÊci, która przepe∏nia∏a mnie ca∏à. Artyku∏y zaÊ, w których ludzie mówili o swoim doÊwiadczeniu Boga lub opowiadali codzienne – lub wyjàtkowe –
zdarzenia z ˚ycia KoÊcio∏a, bardzo mnie
cieszy∏y, poniewa˚ widzia∏am, ˚e nie ja
jedna prze˚ywa∏am to wielkie pragnienie
Boga, Êwi´toÊci, ofiarowania bez reszty
mojego ˚ycia, ale ˚e by∏am cz´Êcià cia∏a,
Cia∏a Chrystusa, które wszystkimi swymi si∏ami zdà˚a∏o ku Ojcu.
Napisa∏am wi´c do siostry (siostra
Anka, przyp. Red.), która zajmowa∏a si´
t∏umaczeniem Echa z w∏oskiego, z proÊbà, bym mog∏a regularnie je otrzymywaç. Troch´ pó˝niej dosta∏am od niej
równie˚ ksià˚k´ „˙yjcie mi∏oÊcià”, zawierajàcà or´dzia z Medziugorja. Razem z siostrà zacz´∏yÊmy je natychmiast
czytaç, codziennie odmawiaç ca∏y Ró˚aniec, poÊciç w Êrody i piàtki, i jak najcz´Êciej chodziç na Msz´ Êw. Nauczy∏yÊmy si´ tak˚e poÊwi´caç si´ Niepokalanemu Sercu Maryi oraz Sercu Jezusa
poprzez modlitwy, które sama Maryja
przekaza∏a poprzez Jelen´. I chocia˚ na
poczàtku wydawa∏y mi si´ takimi samymi modlitwami, jak inne, potem zda∏am
sobie spraw´, ˚e poÊwi´cenie nie by∏o
zwyk∏à modlitwà, ale czymÊ, co ca∏kowicie odmienia∏o mój dzieƒ: by∏a to pe∏na ofiara, zawierzenie si´ Bogu, poprzez
które kierowa∏ On moim ˚yciem, dopro-

wadza∏ do koƒca i nape∏nia∏ sobà. W sumie by∏o to zupe∏nie inne ˚ycie!
I tak, ˚yjàc or´dziami, czu∏yÊmy, jak
wzrasta w nas pragnienie, by jechaç do
Medziugorja, by bli˚ej spotkaç si´ z Tà,
która odmieni∏a nasze ˚ycie i z∏àczy∏a nas
w swojej mi∏oÊci. Musia∏ up∏ynàç jednak
czas, zanim spe∏ni∏y si´ nasze pragnienia.
Rodzice si´ sprzeciwiali. Z wielu powodów: Medziugorje znajdowa∏o si´ w strefie wojny, walki jeszcze ca∏kiem nie usta∏y, by∏o zbyt daleko (pó∏tora dnia i noc
w podró˚y!)… W dodatku nie rozumieli
powodu naszego pragnienia, poniewa˚ sami nie byli wierzàcy i nie chodzili do koÊcio∏a. A przy tym nale˚a∏o jeszcze wziàç
pod uwag´, ˚e taki wyjazd sporo kosztowa∏, zw∏aszcza dla wielodzietnej rodziny.
Pami´tam, ˚e na wszystkie ich odmowy mówi∏am do mojej siostry – która
wydawa∏a si´ jeszcze bardziej ni˚ ja
zmartwiona niemo˚noÊcià wyjazdu – ˚e
mo˚emy dalej prze˚ywaç Medziugorje
w domu, ˚e nasze Medziugorje jest tutaj, na o∏tarzu, kiedy uczestniczymy we
Mszy Êw., i ˚e w Eucharystii jest wszystko: Jezus, Maryja i ca∏e niebo.
Pami´tam, ˚e dla mnie naprawd´ tak
by∏o: ˚yjàc s∏owami Maryi, coraz silniej
odczuwa∏am w sercu Jej obecnoÊç i nic
nie mog∏o odebraç mi tej radoÊci, nawet
to, ˚e nie mog´ odwiedziç Jej w domu.
W gruncie rzeczy, czy nie tego w∏aÊnie
nauczy∏a nas Królowa Pokoju? Prze˚ywaç z Nià ka˚dy dzieƒ, uczyniç Chrystusa oÊrodkiem naszego ˚ycia, zrobiç
z Niego naszà najwi´kszà radoÊç i nasze
wszystko…
Do Medziugorja przyjecha∏am po
raz pierwszy dopiero w 2000 r., razem
z grupà m∏odzie˚y, na festiwal Roku Jubileuszowego. Od razu poczu∏am si´
w domu: cisza, or´dzia, ca∏y Ró˚aniec,
codzienna Liturgia, adoracja, wszystko
to by∏o ju˚ cz´Êcià mojego ˚ycia, jednak
tam doÊwiadczy∏am tego o wiele g∏´biej.
Mog∏am si´ poÊwi´ciç w pe∏nym, by tak
rzec, wymiarze godzin. Wielu szuka∏o
znaków, chcieliby zobaczyç Matk´ Boskà, chodzili od jednego widzàcego do
drugiego; ja jednak postrzega∏am Matk´
Bo˚à nawet w powietrzu, którym oddycha∏am, coraz silniej czu∏am potrzeb´, by
si´ modliç, modliç, modliç, by z Nià przebywaç, s∏uchaç Jej i naÊladowaç.
Po powrocie do domu wstàpi∏am do
grupy modlitewnej powsta∏ej w∏aÊnie
w Medziugorju, która w centrum stawia∏a adoracj´ eucharystycznà i modlitw´.
By∏am na trzecim roku studiów, mia∏am
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wiele nauki i otwiera∏y si´ przede mnà
ró˚ne perspektywy, ja jednak czu∏am, ˚e
moje ˚ycie jest tam: w modlitwie,
w ca∏kowitym ofiarowaniu ˚ycia – tak
jak Matka mówi∏a w Medziugorju. Czu∏am, ˚e „tutaj w∏aÊnie najwi´cej mog´
daç ludzkoÊci”: w adoracji, w modlitwie,
w kontemplacji, czyli w spotkaniu z Bogiem ˚ywym oczyszcza si´ moje serce
i mog´ daç Êwiatu najwi´kszà mi∏oÊç.
Czu∏am, jak Maryja coraz silniej przyciàga mnie ku Chrystusowi. W sercu rozbrzmiewa∏y mi s∏owa: „Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”
i czu∏am, ˚e ja na Jej wezwanie nie odpowiedzia∏am jeszcze w pe∏ni. Nie odda∏am wszystkiego, naprawd´ wszystkiego.
Przez nast´pne dwa lata szeÊç razy
powraca∏am do Medziugorja, aby prosiç
o Êwiat∏o i zrozumieç, jak mog´ oddaç
Jej wszystko, i za ka˚dym razem to
Maryja troszczy∏a si´ o pieniàdze, podró˚ i mieszkanie; czasem nawet
w sposób niepoj´ty i zadziwiajàcy.
A wszystko po to, by zaprowadziç mnie
tam, w owo miejsce, gdzie Bóg Ojciec
pos∏a∏ Jà, aby przypomnia∏a Jego dzieciom „drog´ pokoju” i aby pomog∏a im
podà˚aç, „w Êwi´toÊci i sprawiedliwoÊci”, ku pe∏ni ˚ycia. Wiedzia∏a bowiem,
˚e jeÊli spotkam i dotkn´ nieskoƒczonej
mi∏oÊci Boga ˙ywego, jedyne, czego
b´d´ mog∏a pragnàç na tej ziemi, to oddaç Mu si´ bez reszty i Jemu s∏u˚yç.
Dzisiaj jestem siostrà zakonnà we
wspólnocie kontemplacyjnej, z którà
zetkn´∏am si´ w∏aÊnie w Medziugorju,
i w ciszy modlitwy, za poÊrednictwem
Niepokalanego Serca „NajÊwi´tszej”
ofiarowuj´ moje ˚ycie dla zbawienia
Êwiata, aby mog∏y wype∏niç si´ plany, jakie Bóg ma dzisiaj wobec ludzkoÊci. Modl´ si´, aby ka˚dy cz∏owiek przyjà∏ wezwanie Królowej Pokoju do modlitwy
i nawrócenia serca, i aby móg∏ w ten sposób odkryç nieskoƒczonà dobroç, wspania∏à pi´knoÊç Boga i nieograniczonà radoÊç ˚ycia w Nim, dla Niego, z Nim, jak
On, majàc przy sobie Niepokalanà Matk´.
Cristina Palici

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA
16 cd
Wywiad z o. Tomislavem Vlasiciem
Vitina, 01.07.1985

Niech Ojciec opowie nam coÊ o ostatnich wydarzeniach w Medziugorju.
o. T. – Sà wydarzenia w samym Medziugorju i jest odd˝wi´k, jaki pojawia
si´ na nie w prasie. JeÊli chodzi o artyku∏y nieprzychylne Medziugorju, w∏aÊciwà
drog´ wskazuje pierwsze czytanie na
Êwi´to Êw. Piotra: jeÊli dobrze si´ przyjrzeç, jest ono du˚o g∏´bsze, ni˚ si´ na pozór wydaje. Âw. Piotr jest skuty dwoma
∏aƒcuchami, strze˚ony przez czterech
stra˚ników i uwi´ziony za ˚elaznymi
drzwiami od zewnàtrz i wewnàtrz, poniewa˚ spa∏, i strze˚ony by∏ przez dwóch
ludzi. I nagle coÊ si´ dzieje: „Obud˝ si´,
powstaƒ i ubierz”; potem anio∏ wyprowadza go przez drzwi na ulic´.
Dostrzegam tutaj obecnoÊç Ojca, troszczàcego si´ o dzieci, które znalaz∏y si´
w sytuacji bez wyjÊcia. Âw. Piotr Êpi, skuty; wrogie mu si∏y stojà na stra˚y, w gotowoÊci; patrzàc od strony ludzkiej, ocalenie go jest niemo˚liwe; jednak od strony Boskiej wszystko jest mo˚liwe,
wszystko si´ porusza i zostaje ocalony.
Bóg budzi go, post´pujàc z nim tak, jak
zwykle mama i tata z dzieckiem:
„Obud˝ si´ – mówi mu, – powstaƒ,
ubierz si´, chod˝”. A kiedy jest ju˚ na
drodze, mówi: „Teraz mo˚esz ju˚ chodziç: id˝!”. Wszystko to, moim zdaniem,
zdarzy∏o si´ jednak z dwóch powodów:
po pierwsze, poniewa˚ KoÊció∏ nie si´gnà∏ po miecz przeciwko Herodowi, ale
trwa∏ na nieustannej modlitwie; po drugie, poniewa˚ Êw. Piotr powierzy∏ si´ bez
reszty Bogu: by∏ gotów na ukrzy˚owanie.
Âw. Pawe∏ zaÊ mówi: „Wszyscy mnie
opuÊcili, ale Pan by∏ przy mnie i da∏ mi si∏´”. To samo dotyczy Medziugorja
i wszystkich, którzy pragnà podà˚aç drogà Boga. Medziugorje cz´sto przechodzi próby, ale nie kryzys, poniewa˚ kryzys jest sprawà wewn´trznà, zaÊ próby
przychodzà z zewnàtrz. Wszyscy, którzy
pragnà rozwijaç si´ w wierze, zostanà
poddani próbom: im kto bardziej si´ rozwija, tym wi´ksze czekajà go próby. Ten,
kto chce wejÊç na najwy˚szà gór´, b´dzie
musia∏ pokonaç najwi´ksze przeszkody;
tak samo dzieje si´ w wierze.
Wed∏ug mnie Medziugorje jest ∏askà
Boga dla ca∏ego Êwiata, dlatego nie ma
si´ co dziwiç, ˚e jesteÊmy i b´dziemy
poddawani próbom; powracajàc jednak
wstecz, do samego poczàtku, przechodziliÊmy próby przez ca∏y czas trwania
objawieƒ: i w ˚adnej próbie nie byliÊmy
doÊç silni, aby jà pokonaç. To Bóg dzia∏a∏ w nas: my sami nigdy nie byliÊmy

w stanie ich pokonaç: ale Bóg w nas
dzia∏a∏; mog´ teraz powiedzieç, ˚e Bóg
kieruje wszystkim i ˚e czekajà nas
jeszcze ci´˚sze próby, poniewa˚ zbawienie musi si´gnàç korzeni. Nie uzdrowià nas teorie, ale zostaniemy uzdrowieni i zbawieni za poÊrednictwem Bo˚ego dzia∏ania: mi∏oÊç wcielona w KoÊció∏, wszystkich tych, którzy zdecydowanie wybiorà Boga, prowadzi do oddania ˚ycia za Boga, do cierpienia za Niego, do przelania za Boga w∏asnej krwi.
To najwy˚sza ofiara, jakà Jezus poniós∏
dla nas, i jeÊli chcemy nale˚eç do Boga
a˚ do koƒca, musimy przejÊç t´ drog´, na
której dokonuje si´ Bo˚e zbawienie.
Mówiàc o nawróceniu, nie mo˚emy
mówiç o nim na p∏aszczy˝nie teoretycznej, ale musimy praktykowaç je w taki
sposób, aby dawny cz∏owiek wewnàtrz
nas naprawd´ uleg∏ zatraceniu. Dlatego
powinniÊmy oczekiwaç tak˚e zatracenia fa∏szywego Êwiata wokó∏ nas.
W Ewangelii mamy dwie mo˚liwoÊci:
pierwszà, nawracajcie si´, abyÊcie nie
ulegli zatraceniu; drugà, jeÊli si´ nie nawrócicie, wszyscy razem zginiecie. Musimy równie˚ zrozumieç, ˚e nawrócenie
nie jest sprawà teorii (oto tworz´ sobie
jakiÊ program i powoli go realizuj´), ale
˚e pozwalam Bogu, by wiód∏ mnie
ró˚nymi drogami, by nawet kaza∏ mi
cierpieç, by pomóg∏ mi zniszczyç fa∏szywy Êwiat, jaki we mnie istnieje; jaki
istnieje te˚ w KoÊciele i we wszystkich.
Je˚eli b´dziemy umieli podjàç to wyzwanie, wówczas mo˚emy spodziewaç
si´ owoców. Tak samo ma si´ z domem,
który chcemy wyremontowaç: musimy
zburzyç wiele Êcian, wyrzuciç wiele rzeczy, czasem nawet spaç poza domem,
aby wszystko umieÊciç na w∏aÊciwym
miejscu, aby wszystko odnowiç. My sami nie umiemy dostrzec wszystkiego;
Bóg widzi tak˚e fa∏sz w nas i w Êwiecie;
musimy pozwoliç Bogu, aby powiód∏
nas przez próby. Mówi´ wam: starajcie
si´ nie popadaç w kryzys; dlatego w∏aÊnie k∏ad´ nacisk na ów aspekt pierwotnego KoÊcio∏a, który modli∏ si´, kiedy
jego przywódcy znale˝li si´ w wi´zieniu. „Modli∏ si´”, nie „dyskutowa∏”, nie
czu∏ l´ku, nie pisa∏ artyku∏ów, nie martwi∏ si´, ale modli∏ si´ zawierzajàc Panu. Bóg bowiem mo˚e kierowaç przywódcami, wydarzeniami, nawet jeÊli
wszystko zdajà si´ skuwaç ∏aƒcuchy, poniewa˚ dla Boga wszystko jest mo˚liwe,
poczàwszy od ∏ona Dziewicy, gdzie rozpocz´∏a si´ niemo˚liwa ludzka logika, za
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którà powinniÊmy podà˚yç i my, tak samo, jak podà˚yli Êw. Piotr i Pawe∏.
Nie ma sensu oglàdaç si´ jedynie na
or´dzia dawane przez Matk´ Bo˚à, wielu bowiem pielgrzymów uczy si´ or´dzi
na pami´ç: to nie ma sensu, tak˚e faryzeusze znali na pami´ç Pisma. Matka Bo˚a
jest dla nas znakiem; jednak ten, kto
zrozumiawszy znak, nie idzie dalej, nie
zrozumia∏ go naprawd´, poniewa˚ znak
nie istnieje sam dla siebie, ale by wskazaç
nam dalszà drog´. Dlatego Matka Bo˚a
nie odpowiada na pytania, nie daje gotowego lekarstwa, ale mówi: „Módlcie si´,
poÊçcie, miejcie wiar´”: i to w∏aÊnie
oznacza pójÊç dalej, poza znak. Otwórzcie si´ na Ducha Âwi´tego, aby was
oÊwieci∏ i abyÊcie mogli zrozumieç czasy, waszà chorob´, nasze trudnoÊci. Dlatego równie˚ w chwilach próby, jak teraz,
wy, pielgrzymi musicie pomagaç innym
w osiàgni´ciu pozytywnej postawy nadziei. Postawa, jakà proponuje Medziugorje, to pokój, b´dàcy ˝ród∏em nadziei, której owocem jest równie˚ pokój.
Dlatego w chwilach próby nie traçcie
g∏owy i nie pozwólcie ogarnàç si´ l´kom,
obawom. Matka Bo˚a powiedzia∏a:
„One pochodzà od szatana”, my jednak
powinniÊmy byç nape∏nieni pokojem,
pos∏ugujàc si´ bronià, którà wskaza∏a
nam Matka Bo˚a: modlitwà i postem,
mi∏oÊcià braterskà, pokorà; z ich pomocà
pokonamy wszelkie przeszkody i b´dziemy silniejsi we wszelkich przeciwnoÊciach. Jest to szczególnie wa˚ne dla kap∏anów, dla przywódców grup: nieÊç nadziej´. Próby sà dla nas ∏askà, poniewa˚ tylko w próbach i po próbach mo˚emy wi´cej dostrzec, wi´cej rozumieç,
mo˚emy pójÊç dalej. Bez prób cz∏owiek
si´ nie rozwija, nie pog∏´bia wiary.
Przyjmujcie wi´c próby ze spokojem,
z radoÊcià, nie przestajàc si´ modliç, kochaç, ofiarowywaç wszystkiego Panu.
Niektórym ludziom or´dzia dawane
przez Matk´ Bo˚à mogà si´ z czasem
wydawaç bardzo do siebie podobne. Dla
tych, którzy przyjmujà je z otwartym
sercem, ka˚de or´dzie jest inne, poniewa˚ dostarcza nowych bod˝ców, przywo∏uje, oÊwieca: oÊwieca jednak tych,
którzy post´pujà naprzód. Tym, którzy
usiedli sobie wygodnie i nie ruszajà si´
z miejsca, ˚adne or´dzie nie niesie nowego Êwiat∏a, a nawet wr´cz im przeszkadza. Przeszkadza, poniewa˚ or´dzie
wzywa do podj´cia drogi, oni jednak
wolà sobie siedzieç i dlatego mówià:
„Przeszkadza nam ta logika, te or´dzia”.

Chc´ wam powiedzieç, co nast´puje:
odwagi, podà˚ajcie do przodu i o nic si´
nie martwcie. Je˚eli ktoÊ wypytuje was
o or´dzia, je˚eli poddaje je w wàtpliwoÊç, nie pozwalajcie na to, w przeciwnym razie utracicie nie tylko imi´, ale
równie˚ g∏ow´. Je˚eli chrzeÊcijanin poddaje w wàtpliwoÊç pokój, mi∏oÊç, skruch´, modlitw´, oznacza to, ˚e rzucaliÊmy
per∏y przed wieprze. Dlatego z lud˝mi nie
nale˚y dyskutowaç o niezwyk∏ych faktach zwiàzanych z Medziugorjem, ale nale˚y z nimi mówiç o sprawach podstawowych, duchowych; i powiedzieç ludziom:
„je˚eli wierzysz, oto jest droga, która prowadzi do Boga, do Ewangelii”. Ci, którzy
nie wierzà, robià uniki. Ja musz´ wierzyç.
Je˚eli dzisiaj, w tym koÊciele, zaczà∏bym dokonywaç cudów, jutro zbieg∏by
si´ tu t∏um ludzi. Pan jednak czeka na
nas: i nie robi tego, poniewa˚ nie przyjmujemy Go naprawd´. Ukl´knijmy
przed NajÊwi´tszym Sakramentem,
przed Eucharystià, poÊwi´çmy modlitwie ca∏e godziny, a nasze parafie si´
odmienià, odmienià si´ starzy i m∏odzi.
Matka Bo˚a nas do tego zach´ca, a poniewa˚ nie chcemy podjàç drogi wiodàcej ku Bogu, Jej s∏owa: „Nawracajcie
si´, módlcie si´”, bardzo nam przeszkadzajà. Nie ma potrzeby szukaç dalej: nale˚y zrozumieç podstawowe rzeczy, a wtedy wezwanie Matki Bo˚ej stanie si´ zupe∏nie jasne. To w∏aÊnie chcia∏em wam powiedzieç: „Umocnijcie si´,
nie k∏óçcie si´, nawet nie dyskutujcie
zbyt wiele, ale módlcie si´”.
Próby przychodzà, abyÊmy mogli staç
si´ silniejsi, a inni zaÊ aby mogli wzrastaç.
B´dà jednak wzrastaç w takim stopniu,
w jakim wy b´dziecie g∏osicielami nadziei, zaÊ nadzieja zawsze niesie pewnoÊç,
radoÊç i pokój. I wszystkim przydarzy si´
to, co przydarzy∏o si´ Êw. Piotrowi. Bóg
poprowadzi KoÊció∏ ku zbawieniu Êwiata.
Niech b∏ogos∏awieƒstwo Pana sp∏ynie
na wszystkich pielgrzymów, którzy odwiedzili Medziugorje, na wszystkich
tych, którzy us∏yszeli g∏os Medziugorja,
aby Bóg oÊwieci∏ ich serca. Niech Bóg
b∏ogos∏awi wasze parafie, wasz kraj, ca∏y Êwiat; w sposób szczególny zaÊ niech
b∏ogos∏awi was tutaj obecnych, chorych,
stroskanych. B∏ogos∏awi´ was w imi´
Ojca i Syna, i Ducha Âwi´tego. Amen.
P. S.
Jako ˚e przychodzà ciàgle nowe proÊby o wysy∏anie tej gazetki, a rozmiar
pracy wzrós∏ niewspó∏miernie do naszych skromnych si∏, nie b´dziemy od-

tàd wysy∏ali gazetki tym, którzy nie poprosili o nià wyra˝nie, lub nie uczynià
tego w przysz∏ym miesiàcu.
Chcàc maksymalnie skróciç ciàgle rosnàcy czas telefonicznego przekazywania or´dzi, chcia∏bym zasugerowaç, ˚eby odbiorca nagrywa∏ or´dzie, a nie
przepisywa∏ je pod dyktando, co wymaga sporo czasu. Dzi´kuj´ wam, którzy
wraz z nami czcicie i rozpowszechniacie g∏os Maryi. Nade wszystko zaÊ dzi´kuj´ Mamie, która coraz bardziej b∏ogos∏awi naszej skromnej pracy.
don Angelo

Od Redakcji
25 pa˝dziernika 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.
Uwaga! Grupy modlitewne i parafie,
które sà zainteresowane spotkaniami z goÊçmi zwiàzanymi z Medziugorjem proszone sà o kontakt z Redakcjà.
Osoby, które pragnà ofiarowaç modlitw´ ro˚aƒcowà, swoje cierpienia
i choroby w bardzo wa˚nej intencji proszone sà o kontakt z Redakcjà.
Ofiary na „Echo” prosimy kierowaç
na poni˚sze konto: Królowa Pokoju –
„Echo” ul. Kwartowa 24/U1, 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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