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Or´dzie z 25 pa˝dziernika 2005 r.
„Kochane dzieci, wierzcie, módlcie si´ i mi∏ujcie, a Bóg b´dzie blisko
was. Obdarzy was wszelkimi ∏askami, o które b´dziecie Go prosiç. Ja
jestem dla was darem, bowiem dzieƒ
po dniu Bóg pozwala mi byç z wami
i kochaç ka˚dego z was bezgranicznà mi∏oÊcià. Dlatego, kochane dzieci,
na modlitwie i w pokorze otwórzcie
serca i bàd˝cie Êwiadkami mojej
obecnoÊci. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Wierzcie,
módlcie si´ i mi∏ujcie
S∏owa te przywodzà na myÊl modlitw´,
której Anio∏ nauczy∏ trójk´ pastuszków
w Fatimie podczas pierwszego objawienia:
Bo˚e mój, wierz´, wielbi´, ufam i mi∏uj´
Ci´. Prosz´ Ci´ o przebaczenie dla tych,
którzy w Ciebie nie wierzà, nie wielbià, nie
ufajà i nie mi∏ujà Ciebie. Jak˚e wiele rzeczy
zmieni∏o si´ na Êwiecie od owej odleg∏ej
wiosny 1916 roku! A jednak nie zmieni∏o
si´ to, co naprawd´ si´ liczy, to co jest decydujàce dla losów poszczególnych ludzi
i ca∏ych narodów. Cz∏owiek stworzony na
obraz i podobieƒstwo Boga nie mo˚e wymazaç owego obrazu i nie mo˚e odciàç si´
od niego nie zatracajàc przy tym w∏asnej
to˚samoÊci. ZostaliÊmy stworzeni na Jego
obraz, aby staç si´ Jego dzieçmi w Jezusie
Chrystusie kiedy nadejdzie pe∏nia czasów,
to znaczy, kiedy wype∏ni si´ plan mi∏oÊci.
Prze˚ywamy dziÊ dzieƒ ostatni, dzieƒ,
w którym dokonuje si´ zjednoczenie wszystkiego w Chrystusie, jako G∏owie (Ef 1, 10).
Jest to dzieƒ Paƒski, i nawet jeÊli przyk∏adajàc do niego naszà miar´ czasu dzieƒ ten
trwa ju˚ 2000 lat, dobrze wiemy, ˚e jeden
dzieƒ u Pana jest jak tysiàc lat, a tysiàc lat
jak jeden dzieƒ (2Pt 3, 8). Jest to dzieƒ,
w którym powinniÊmy wybraç, podjàç decyzj´, poniewa˚ Pan przyjdzie dla ka˚dego
z nas, i nie b´dzie zwleka∏. Czuwajcie wi´c,
bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie (Mt 24, 42) i bàd˝cie gotowi, bo
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w chwili, w której si´ nie domyÊlacie, Syn
Cz∏owieczy przyjdzie (Mt 24, 44).
Kochane dzieci, wierzcie, módlcie si´
i mi∏ujcie, a Bóg b´dzie blisko was: oto
w jaki sposób mamy czuwaç. Wówczas
Jego przyjÊcie nie zaskoczy nas jak z∏odziej (por. 2Pt 3, 10), a wr´cz przeciwnie,
zwieƒczy oczekiwanie na oblubieƒcze
spotkanie duszy z jej Panem. Wierzyç to
przyjàç dar wiary; daç pozytywnà odpowied˝ na wezwanie Boga. Wierzyç to
pozwoliç na dzia∏anie Ducha Âwi´tego,
aby poznaç i przyjàç to, co jest zakryte
przed màdrymi i roztropnymi (∑k 10, 21).
Wierzyç to ˚yç nauczaniem KoÊcio∏a.
Modliç si´ to stanàç przed Bogiem
z otwartym sercem, oddychaç Chrystusem, ˚yç rytmem serca Jezusa i Maryi, pozwoliç, by Oni kierowali naszym ˚yciem.
Mi∏owaç, to kontemplowaç Mi∏oÊç wcielonà, ukrzy˚owanà i zmartwychwsta∏à
w Jezusie i w ka˚dym stworzeniu, w którym On zechcia∏ zamieszkaç. Mi∏owaç to
˚yç w szkole Maryi. JeÊli wierzymy, modlimy si´ i mi∏ujemy w prawdzie, a nie
tylko s∏owami, jeÊli wiara, modlitwa i mi∏oÊç sà w naszym ˚yciu wa˚ne, wówczas
b´dziemy odczuwaç bliskoÊç Boga, i nic
nas nie oddzieli od Chrystusa.
Bóg obdarzy was wszelkimi ∏askami,
o które b´dziecie Go prosiç: jakimi ∏askami, jeÊli nie tymi, które o˚ywiajà nasze
˚ycie wiary? JeÊli naprawd´ wierzymy,
modlimy si´ i mi∏ujemy w taki sposób, ˚e
Bóg zbli˚a si´ do nas, jakie inne ∏aski sà
nam potrzebne, jeÊli nie te, które utwierdzajà nas w komunii z Jezusem i Maryjà?
To jest czas ∏aski – przypomina∏a nam
wielokrotnie Maryja, i tak w∏aÊnie nale˚y
go prze˚ywaç. Dzisiaj, jeszcze wyra˝niej,
Maryja mówi nam: Ja jestem dla was darem, bowiem dzieƒ po dniu Bóg pozwala
mi byç z wami i kochaç ka˚dego z was
bezgranicznà mi∏oÊcià. G∏osimy wam to,
co widzieliÊmy i to, co s∏yszeliÊmy, aby
mog∏o staç si´ skarbem równie˚ i dla was.
Na modlitwie i w pokorze otwórzcie serca i bàd˝cie Êwiadkami mojej obecnoÊci.
Modlitwa, pokora i serce otwarte na Boga,
oto charakterystyczne cechy Maryi, naszej
Matki. Ona ofiarowuje nam to dziedzictwo;
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Wierz´
w Âwi´tych
Obcowanie

przyjmijmy je, a nawrócenie które za ich
sprawà dokona si´ w naszych sercach uczyni nas wiarygodnymi Êwiadkami, wiernym
echem Jej obecnoÊci w Medziugorju. Pokój
wam i radoÊç w Jezusie i Maryi.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: O NajÊwi´tsza Maryjo
Panno, uciekam si´ do Ciebie, bo jesteÊ
Matkà, która nas kocha nieskoƒczonà mi∏oÊcià, mi∏oÊcià która mo˚e wskrzesiç
w nas to, co jest martwe. Pomó˚ nam, pomó˚ w sposób szczególny wszystkim rodzicom, aby od Ciebie uczyli si´ kochaç
swoje dzieci, jak darzaç ich mi∏oÊcià, która
jest pot´˚na i czysta. Spojrzyj swoim macierzyƒskim wzrokiem na wszystkie ma∏˚eƒstwa, które przechodzà kryzysy, trudnoÊci, niezrozumienia i wielkie cierpienia.
Niech Jezus przez Twoje wstawiennictwo wskrzesi w naszych rodzinach wszystko to co si´ wydaje martwe, przede wszystkim mi∏oÊç. Tylko Ty Matko, mo˚esz zrozumieç i pomóc wszystkim sercom, które
szukajà Ciebie i chcà Ci´ poznaç, aby ˚yç
i trwaç na drodze, która prowadzi do Boga.
Przez wstawiennictwo NajÊwi´tszej
Maryi Panny, Królowej Pokoju niech
was b∏ogos∏awi, wasze rodziny, wszystkie
grupy modlitewne i zachowuje od wszelkiego z∏a Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i
Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Próg wielkiej tajemnicy
„«Jest czas rodzenia i czas umierania»
– powiada Eklezjastes w swojej Ksi´dze.
Oby i mnie dane by∏o narodziç si´ w odpowiednim czasie i umrzeç w pomyÊlnym. Narodziny naturalne nie zale˚à od
woli niewiasty ani te˚ Êmierç, nie podlega
wolnemu wyborowi umierajàcego. Dlatego wypada zastanowiç si´ czym sà narodziny w odpowiednim czasie, a czym
Êmierç w chwili pomyÊlnej”.
Jest to rozwa˚anie brewiarzowe
z homilii Êw. Grzegorza z Nyssy, które
przeczyta∏am jadàc do szpitala odwiedziç
nowonarodzonà Rozalk´. Spodoba∏y mi
si´ s∏owa: „narodziç si´ w odpowiednim
czasie” i zacz´∏am je analizowaç w stosunku do tego dziecka Bo˚ego, które dopiero co ujrza∏o Êwiat∏o dzienne. Urodzona 15 maja 2005 r. w dniu Zes∏ania Ducha Âwi´tego, w szpitalu Êw. Zofii,
w Êwi´to Êw. Zofii, o godz. 20.55. Mo˚na
powiedzieç, ˚e swoim pierwszym wydanym d˝wi´kiem chcia∏aby zaÊpiewaç
Apel Jasnogórski, bo by∏a ju˚ 21.00 i by∏a to wigilia Matki Bo˚ej Matki KoÊcio∏a.
Lepiej, pokusi∏am si´, aby obliczyç tzw.
Dzieƒ ofiarowania czyli 40. dzieƒ od urodzin i wysz∏o mi na 24. czerwca, czyli
pierwszy dzieƒ objawieƒ Matki Bo˚ej
w Medziugorju. Nic dodaç nic ujàç, tylko
wielbiç Boga za taki dar i za ÊwiadomoÊç
wielkoÊci tego daru przez rodziców Rozalki. W rozmowach o wielkoÊci Boga
w zwyk∏ych sprawach dnia codziennego
bardzo lubi´ ten przyk∏ad przedstawiaç,
ale do napisania tego artyku∏u przyczyni∏a si´ druga cz´Êç zdania wypowiedziana
przez Êw. Grzegorza i atmosfera zbli˚ajàcego si´ miesiàca listopada, czyli zaduma
nad Êmiercià.
„Âmierç w chwili pomyÊlnej”. Porzàdkujàc swoje „materia∏y”, przerzucajàc je
z jednego miejsca na drugie, natkn´∏am
si´ na ulotk´ Stowarzyszenia MB Patronki Dobrej Âmierci, która kilka razy wchodzi∏a mi w r´ce, a˚ w koƒcu jà przeczyta∏am i postanowi∏am wypisaç zg∏oszenie,
którego do tej pory jednak nie wys∏a∏am.
Ulotka rozpoczyna si´ w ten sposób:
„Problem Êmierci dotyka ka˚dego cz∏owieka, poniewa˚ umieranie jest nieub∏aganà rzeczywistoÊcià. Cz∏owiek wiary
wie doskonale, ˚e Êmierç jest „bramà” do
˚ycia wiecznego, na które zas∏uguje si´

ca∏ym swoim ˚yciem. SpoÊród osób, które ka˚dego dnia odchodzà z tego Êwiata
(ponad 200 tys.) wi´kszoÊç – nawet katolików – nie jest nale˚ycie przygotowana
na t´ chwil´. Nic wi´c dziwnego, ˚e papie˚ Benedykt XV – zach´cajàc do w∏àczenia si´ w dzie∏o Stowarzyszenia – powiedzia∏: ...jest to jakby ostatnia deska ratunku dla niejednej zb∏àkanej duszy.
Powy˚szy tekst wspó∏brzmi z maksymà g∏oszonà przez pokolenia, która mówi: jakie ˚ycie taka Êmierç. Niewiele jest
osób takich jak Êw. Faustyna czy b∏. Franciszek z Fatimy, które wyra˚a∏y si´ ciep∏o
o Êmierci i z radoÊcià na nià oczekiwa∏y,
gdy˚ pe∏ni ufnoÊci czekali na spotkanie ze
Zbawicielem. Oto zachowanie Franciszka
przytoczone we Wspomnieniach s. ∑ucji:
„Pewnego dnia podczas choroby Franciszek by∏ bardzo weso∏y. Zapyta∏am go czy
czuje si´ lepiej. Odpowiedzia∏: «Nie, czuj´ si´ du˚o gorzej, ale ju˚ nied∏ugo i pójd´
do nieba. Tam b´d´ móg∏ bardzo pocieszaç Pana Jezusa i Matk´ Bo˚à». W dniu
Êmierci po przyj´ciu Komunii Êw. tak powiedzia∏ do Hiacynty: «Dzisiaj jestem
szcz´Êliwszy od ciebie dlatego, ˚e mam
w moim sercu Jezusa ukrytego. Id´ do nieba, ale tam b´d´ bardzo prosi∏ Pana Jezusa i Naszà Panià, ˚eby was tak˚e zabrali
nied∏ugo do siebie»”.
Âw. Faustyna natomiast tak pisa∏a
o Êmierci: „DziÊ powiedzia∏am Panu:
Kiedy mnie zabierzesz do Siebie?... Odpowiedzia∏ mi Jezus: bàd˝ zawsze gotowa,
ale ju˚ nied∏ugo ci´ pozostawi´ na tym
wygnaniu; musi si´ spe∏niç w tobie Moja
Êwi´ta wola – (Dz 1539). Inne teksty na
ten temat: Dz 899, 918,1230 ,1343, 1435,
1539, 1551, 1679, 1787.
Jak mogliÊmy wyczytaç w konferencjach z rekolekcji prowadzonych przez
o. T. Vlasicia, zamieszczanych w poprzednich numerach „Echa”, g∏ównym
˝ród∏em l´ków jest strach przed Êmiercià
i dopiero pokonanie tej trudnoÊci czyni
nas wolnymi. W∏aÊnie bardzo dobrze to
widaç na przyk∏adzie tych dwóch wspomnianych wy˚ej Êwi´tych.
„Jakie ˚ycie taka Êmierç” i w tym przypadku (tak jak wspominam dzieƒ narodzin
Rozalki) chcia∏am podaç kilka przyk∏adów b∏ogos∏awionej Êmierci. Najbardziej
znanà obecnie jest Êmierç Ojca Âwi´tego
Jana Paw∏a II – pierwsza sobota i wigilia
Êwi´ta Mi∏osierdzia Bo˚ego. Równie˚
papie˚ Pawe∏ VI umar∏ w znaczàcym
dniu a mianowicie w Êwi´to Przemienienia Paƒskiego. S. ∑ucja w dzieƒ fatimski
13 lutego, ks. prof. Jan Sieg SJ w Bo˚e Na-

rodzenie. Ks. Józef Koz∏owski po zas∏abni´ciu podczas g∏oszenia rekolekcji adwentowych w grudniu, przebywa∏ w komie a˚ do dnia Wniebowstàpienia (29.05),
s∏uga Bo˚y ks. kard. Stefan Wyszyƒski
równie˚ zmar∏ w dzieƒ Wniebowstàpienia.
Brat Roger, o którym piszemy poni˚ej
umiera zasztyletowany podczas nabo˚eƒstwa, o. Slavko Barbariç na zakoƒczenie
drogi krzy˚owej, o. Ljudevit Rupciç
w rocznic´ objawieƒ Matki Bo˚ej w Medziugorju (25.06). Mama mojej kole˚anki, matka pi´ciorga dzieci, zawsze aktywna i majàca pe∏ne r´ce roboty na gospodarstwie, podczas rozmowy z sàsiadkà
12 maja, o tym, ˚e nie wyobra˚a sobie
choroby i jakby, przysz∏o jej le˚eç, dochodzi do wniosku i to wypowiada g∏oÊno, ˚e
trzeba prosiç Boga o dobrà Êmierç i najlepiej tak z marszu. Nast´pnego dnia 13 maja w Êwi´to MB Fatimskiej, której by∏a
czcicielkà, po obiedzie usiad∏a na wersalce, coÊ westchn´∏a, zawo∏a∏a na m´˚a i ju˚
nie ˚y∏a. Sàsiadka chora od kilkunastu lat,
majàca do opieki tylko m´˚a, umiera
w momencie Przeistoczenia podczas s∏uchania Mszy Êw. radiowej w Êwi´to Mi∏osierdzia Bo˚ego. Babcia, która zawsze
modli∏a si´ o dobrà Êmierç, majàc 94 lata,
do koƒca sprawna fizycznie i umys∏owo
w pierwszy piàtek pa˝dziernika, po odwiedzeniu chorych przez ksi´dza z Panem Jezusem, dosta∏a lekkiego parali˚u lewej
strony. Przele˚a∏a sobot´ i niedziel´, zmar∏a w nocy, ju˚ w poniedzia∏ek 5.10 w dniu
Êmierci s. Faustyny, pogrzeb mia∏a 7.10
w Êwi´to MB Ró˚aƒcowej, a jej synowa
zmar∏a w dniu objawienia s. Faustynie przez
Pana Jezusa obrazu Jezusa Mi∏osiernego
(22.02). Matka jednej z osób z grupy modlitewnej zmar∏a w dniu razem ze s. ∑ucjà
(13.02), a teÊciowa teraz 13 pa˝dziernika.
Bóg daje nam narz´dzia do przygotowania si´ do naszej Êmierci i do pomocy
innym w przechodzeniu z tego Êwiata.
Jednym narz´dziem mo˚e byç ju˚ wspomniane wy˚ej Stowarzyszenie MB Patronki Dobrej Âmierci (wi´cej informacji
– Górka Klasztorna, 89-310 ∑ob˚enica).
Innym, popularna koronka do Mi∏osierdzia Bo˚ego, do której sà przywiàzane obietnice szczegó∏owe dotyczàce godziny Êmierci. Chodzi o ∏ask´ szcz´Êliwej
i spokojnej Êmierci. Âmierç szcz´Êliwa to
taka, w której Pana Boga wybieramy na
ca∏à wiecznoÊç. A Êmierç spokojna – od
tej strony zewn´trznej – to bez l´ku i przera˚enia. T´ ∏ask´ – szcz´Êliwej i spokojnej
Êmierci – mogà sobie uprosiç nie tylko ci,
którzy sami z ufnoÊcià b´dà t´ modlitw´
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odmawiali, ale tak˚e konajàcy, przy których inni s∏owami tej koronki b´dà si´
modliç. Pan Jezus powiedzia∏, ˚e choçby
by∏ grzesznik najzatwardzialszy, je˚eli
chocia˚ raz odmówi t´ koronk´, dostàpi
∏aski Bo˚ego mi∏osierdzia. Chocia˚ raz,
ale oczywiÊcie w duchu tego nabo˚eƒstwa, czyli w duchu wiary, nadziei i mi∏oÊci, pokory i skruchy. W duchu zaufania
wobec Pana Boga i mi∏osierdzia wobec
bli˝nich. Ludzie, którzy odmawiajà t´ koronk´, korzystajà z Jezusowych obietnic
i wypraszajà sobie wielkie ∏aski.
Innà praktykà stosowanà prywatnie
jest modlitwa przy rozwa˚aniu piàtej tajemnicy bolesnej, aby polecaç Panu Jezusowi przez zas∏ugi Jego Êmierci, tych
wszystkich, którzy w tym momencie
umierajà na ca∏ym Êwiecie, oraz godzin´
naszej Êmierci i naszych najbli˚szych,
abyÊmy mogli wtedy znale˝ç si´ w kochajàcych ramionach Boga Ojca.
Dlatego, pe∏ni ufnoÊci w ˚ycie wieczne,
wyra˚ajmy si´ o tym dniu tak jak Êw. Faustyna: „O dniu jasny i pi´kny, w którym
si´ spe∏nià wszystkie ˚yczenia moje, o dniu
upragniony, który b´dziesz ostatni w ˚yciu
moim” (Dz 825) i módlmy si´, abyÊmy
mogli umrzeç w czasie pomyÊlnym.
Ewa

Âmierç Brata Rogera
Jak baranek
ofiarny
W∏aÊnie tam, w „jego” Taizé. W∏aÊnie
w owej godzinie, godzinie modlitwy wieczornej w wielkim
koÊciele Pojednania.
W∏aÊnie on, starzec o oczach dziecka
i o czystym sercu baranka. W∏aÊnie na
tej Ênie˚nobia∏ej zakonnej szacie, Êwiadku i towarzyszce nieskoƒczonych chwil
pokoju, czerwieƒ krwi zapisa∏a jego
„m´czeƒstwo”.
16 sierpnia m∏oda kobieta z Rumunii
w napadzie szaleƒstwa zasztyletowa∏a
Brata Rogera, ukochanego przez
wszystkich cz∏owieka dialogu. Zaskoczenie, ból, przera˚enie wype∏ni∏y koÊció∏,
w którym 2500 osób zgromadzi∏o si´ na
modlitwie, jak zwykle w Taizé, ma∏ej
miejscowoÊci w Burgundii, dokàd przybywajà m∏odzi ze wszystkich zakàtków
ziemi, aby spotkaç si´ z Bogiem i z braçmi. To tam w 1940 r. Roger – m∏ody
Szwajcar protestanckiego wyznania – za-

∏o˚y∏ „ma∏à, kruchà wspólnot´, uczepionà szalonej nadziei: pojednania chrzeÊcijan i wszystkich ludzi”.
Z czasem rozros∏a si´ ona i dzisiaj liczy
oko∏o stu braci, pochodzàcych z 25 ró˚nych narodów i wyznaƒ chrzeÊcijaƒskich, gotowych wprowadzaç w czyn
„Parabol´ wspólnoty” poprzez skromne
i ubogie ˚ycie, które nie przyjmuje nawet
darów, aby ˚yç w ewangelicznej prostocie. „Od poczàtku wiosny do koƒca jesieni ka˚dego tygodnia m∏odzi z ró˚nych
kontynentów przybywajà na wzgórze Taizé i dochodzàc do ˝róde∏ ufnoÊci w Boga,
podejmujà wewn´trznà pielgrzymk´, która zach´ca ich do budowania opartych na
zaufaniu stosunków mi´dzyludzkich. Spotykajàc bowiem we wzajemnym dialogu
m∏odych z ca∏ego Êwiata, odkrywa si´, ˚e
drogi jednoÊci mogà wyp∏ywaç tak˚e
z uszanowania ró˚noÊci kultur i tradycji
chrzeÊcijaƒskich” – piszà zakonnicy.
Wielkie przeczucie, które towarzyszy
obecnemu ekumenicznemu zaanga˚owaniu KoÊcio∏a, a nawet byç mo˚e je wyprzedza, poniewa˚ wolne jest od wszelkiej formy wy˚szoÊci i w∏adzy. RzeczywistoÊç, która nikogo do siebie nie wià˚e
ani nie promuje ˚adnego „ruchu”, lecz
zach´ca do prze˚ywania w codziennym
˚yciu tego, co odkry∏o si´ w ciszy kontemplacji i w spotkaniu z innymi osobami,
równie˚ zaanga˚owanymi w to samo poszukiwanie najwa˚niejszych spraw.
Brata Rogera otaczali wi´c zazwyczaj m∏odzi ludzie. I w∏aÊnie w przeddzieƒ Âwiatowego Dnia M∏odzie˚y
umar∏ on, jak obumiera ziarno pszenicy, aby w nich mog∏y narodziç si´ owoce.
Jak skomentowa∏ Benedykt XVI: „To
ogromnie smutna wiadomoÊç, która dotyka mnie tym bardziej, ˚e w∏aÊnie wczoraj
otrzyma∏em jego bardzo wzruszajàcy
i serdeczny list, w którym pisa∏, ˚e ca∏ym
sercem jest z papie˚em i ze wszystkimi,
którzy sà w Kolonii” z okazji Âwiatowego
Dnia M∏odzie˚y, na spotkaniu, w którym
stary zakonnik nie móg∏ wziàç udzia∏u
z powodu stanu zdrowia, ale na którym
by∏ „obecny duchowo”. W tym samym liÊcie Brat Roger wyrazi∏ wol´ przybycia
do Rzymu, dodajàc, ˚e równie˚ ca∏a
wspólnota z Taizé chce kroczyç wraz
z nowym papie˚em.
Palec Bo˚y chcia∏ w ten sposób zapisaç ostatnie, pe∏ne mi∏oÊci zdanie dla
swojego syna, który przez lata s∏u˚y∏ Mu
z ∏agodnym uÊmiechem i wielkà stanowczoÊcià. On, który w wype∏nionym ciszà
pó∏mroku wyg∏asza∏ krótkie modlitwy

w ró˚nych j´zykach, jak maleƒkie strza∏y
majàce rozpalaç serca. On, który w polifonii Êpiewów czyni∏ Chrystusa jedynym
punktem, w którym zbiega∏y si´ spojrzenia wszystkich. Bóg napisa∏ do niego,
u˚ywajàc jego w∏asnej krwi na bia∏ej szacie, ale s∏owa te by∏y przeznaczone dla
nas wszystkich, jak ujà∏ to Diego Garlaschelli: „Znów wstrzàsa nami tajemnica
wolnej i bezbronnej mi∏oÊci, która pozwala si´ zraniç, jak Jezus na krzy˚u. To, co
sta∏o si´ z Bratem Rogerem, ka˚e si´ ponownie zastanowiç nad owà tajemnicà,
nad wolnym wyborem Boga-mi∏oÊci, który wybiera kruche ludzkie cia∏o, kruche a˚
po Êmierç, na uprzywilejowane miejsce
swojego objawienia. Bóg-mi∏oÊç, który
wciela si´ w Boga-cz∏owieka, nieuchylajàcego si´ od Êmierci. Brat Roger jest teraz zjednoczony z Chrystusem tak˚e przez
podzielenie Jego losu Êmiertelnie zranionej wolnej mi∏oÊci. Prorok pokoju i nieprzemocy brutalnie zraniony. Jednoczymy
si´ z tobà, Bracie Rogerze, poniewa˚ ty
zjednoczy∏eÊ si´ z Chrystusem. My równie˚ tylko we wspólnocie z Nim mo˚emy
znale˝ç pokój i pojednaç si´ ze zranionà
wolnà mi∏oÊcià”.
Stefania Consoli

Âwiat potrzebuje dusz
zadoÊçczyniàcych
Naszym cierpiàcym zaleca si´ uwa˚ne
uczestniczenie we Mszy Êw. i cz´ste
przyst´powanie do Komunii Êwi´tej...
Âwiat potrzebuje dusz zadoÊçczyniàcych, a nie ma pi´kniejszej i cenniejszej
adoracji ni˚ ta, której przyk∏ad dajà cierpiàcy, kiedy radoÊnie i z mi∏oÊcià przyjmujà swój ci´˚ki krzy˚.
(L’Osservatore Romano – 02.09.05 r.)

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 pa˝dziernika or´dzie dane Mirjanie
podczas objawienia w namiocie wspólnoty
Cenacolo: „Drogie dzieci, przychodz´ do
was jako matka. Przynosz´ wam mojego
Syna, pokój i mi∏oÊç. OczyÊçcie swe serca
i zabierzcie ze sobà mojego Syna. Dawajcie innym prawdziwy pokój i szcz´Êcie”.
XIII Mi´dzynarodowe Spotkanie
Osób Prowadzàcych Medziugorskie
Centra Pokoju oraz Grupy Modlitewne,
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Pielgrzymkowe i Charytatywne odb´dzie si´ w Medziugorju w dniach od 5 do
9 marca 2006 r. Temat: „I b´dziecie moimi Êwiadkami (...) a˚ po kraƒce ziemi”
(Dz 1, 8). Wyk∏adowcami spotkania b´dà:
dr Ante Vuçkoviç OFM, o. Mario
Knezoviç OFM. Zg∏oszenia mo˚na dokonaç pod numerem faxu + 387 36 651 999
(za Mariju Dugandziç) albo poprzez e-mail.
Zapewniamy t∏umaczenie symultaniczne
dla wszystkich grup j´zykowych. Koszt
60 euro od osoby. Zakwaterowanie
w Medziugorju w ramach w∏asnych.
Nale˚y zabraç ze sobà radio ze s∏uchawkami, aby móc s∏uchaç t∏umaczenia
symultanicznego.
JE Hermann Raich SVD., bp Wabaga,
Papua Nowa Gwinea od 12-15.09.05 r.
przebywa∏ z trzecià prywatnà pielgrzymkà w Medziugorju. Przyby∏ w towarzystwie pra∏ata Johannesa Gamperli i siostry
zakonnej ze szpitala „Marienkrankenhaus
Stift Vorau”. Pielgrzymk´ organizowa∏o
stowarzyszenie z Wiednia „Gebetsaktion
Medjugorje-Wien”. Bp Raich jest Austriakiem, Êwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏
w 1962 r., a sakr´ biskupià w 1982 r. JE
Raich nawiedzi∏ miejsca modlitwy
i uczestniczy∏ w rozmowie z franciszkanami pracujàcymi w parafii.

Pobratymstwo
Porzuciç drog´ grzechu
Droga moja rodzino modlitewna! Po
raz kolejny s∏yszymy, ˚e jesteÊmy wezwani z mi∏oÊci. Wezwanie do nawrócenia skierowane jest do ka˚dego z nas,
szczególnie zaÊ do tych, którzy uczynili
krok wstecz, odwracajàc si´ od Matki i Jej
mi∏oÊci. Jak wi´c mamy rozpoznaç i jak
zyskaç pewnoÊç, ˚e nie oddalamy si´ od
Jej serca i Jej mi∏oÊci!?
Jej sercem jest sam Jezus, obecny
w Eucharystii, w PiÊmie Âwi´tym,
w KoÊciele, w sakramentach, w modlitwie i w chrzeÊcijaƒskim sposobie ˚ycia... Niestety, sà ludzie, którzy codziennie zbaczajà z drogi Êwi´toÊci, z drogi
wiary, zaniedbujà modlitw´ i nie ˚yjà po
chrzeÊcijaƒsku. Oddalajà si´ od Serca
Maryi, a przecie˚ Ona nadal kocha je jako swoje dzieci. Dlatego mocno akcentuje: „Nie zapominajcie, ˚e jestem waszà
Matkà...”. Nieskalana i Êwi´ta, pe∏na ∏aski Matka, nie mo˚e nas postawiç w∏a-

snemu losowi i przestaç kochaç. Im bardziej jesteÊmy od Niej oddaleni, tym bardziej potrzebujemy Jej mi∏oÊci i dobroci.
Albowiem Jezus przyszed∏ na Êwiat po
to, aby nikt nie zginà∏. W tym w∏aÊnie celu zjawia si´, aby pomóc wszystkim,
a szczególnie tym, którzy sà od Niej oddaleni i czujà si´ zagubieni. Ona nie mo˚e nas pozostawiç samym sobie, albowiem ka˚de oddalenie si´ od Boga i wiary wskazuje na naszà niedojrza∏oÊç i s∏aboÊci, które wymagajà szczególnej ∏aski.
Ona pragnie naszego uzdrowienia, podobnie jak lekarz, który zawsze, bez
wzgl´du na rodzaj choroby, wi´cej uwagi poÊwi´ca ci´˚ko chorym, ni˚ l˚ej chorym. Tak w∏aÊnie post´puje Królowa Pokoju. Jako Êwi´ta Matka mi∏uje nas i nie
pozostawia nas bez opieki. Potrzebujemy
Jej pomocy, Jej pouczeƒ, Jej obrony, potrzebujemy kroczyç Jej Êladami.
„Odczuwam ból z powodu ka˚dego,
kto jest daleko od mojego serca...”. P∏aka∏a w Syrakuzach pi´çdziesiàt lat temu,
p∏aka∏a krwawymi ∏zami w Civittavecchia
ko∏o Rzymu kilka lat temu. Te ∏zy Êwiadczà o Jej bólu. Miejscowy biskup trzymajàc w r´kach figurk´ Madonny z Medziugorja te˚ zap∏aka∏, a sta∏o si´ to w obecnoÊci jego rodzonej siostry i siostrzeƒca.
Wszyscy byli w szoku. Figurka dotar∏a
do ràk Ojca Âwi´tego – Jana Paw∏a II –
który zaleci∏ zbadanie zjawiska oraz okazanie nale˚nej czci Matce Bolesnej
w p∏aczàcej figurce. Wspó∏ odczuwanie
z KoÊcio∏em i okazywanie wspó∏czucia
KoÊcio∏owi stanowi cnot´. Nikt z nas
przecie˚ nie mo˚e pozostaç oboj´tny wobec faktu, ˚e m∏odzie˚ zamiast zwracaç
si´ do Pana, odwraca si´ do Niego plecami. Nie mogà nie obchodziç nas rozbite
rodziny, z których ojcowie i matki
w egoistycznym zaÊlepieniu, jedynie
z ˚àdzy u˚ycia, porzucajà na ∏ask´ i nie∏ask´ swoje w∏asne dzieci.
Prze˚ywamy obecnie Rok Eucharystii, a przecie˚ tak wielu ludzi uczyni∏o zaledwie ma∏y krok ku Jezusowi, inni zaÊ
nie postàpili ani kroku. Maryja po dwudziestu czterech latach i trzech miesiàcach
mówi jasno i wyra˝nie, ˚e jako Matka KoÊcio∏a odczuwa ból z powodu ka˚dego,
kto oddala si´ od Boga. Jednak nas, kruchych i s∏abych ludzi tak bardzo obcià˚onych i utrudzonych pocieszajà s∏owa:
„Nie pozostawiam was samych”. Nasza
wspólnota modlitewna ofiarowa∏a Królowej Pokoju swój czas i samych siebie,
swój apostolat i ofiary, aby wszyscy osamotnieni mogli zobaczyç i odczuç, ˚e nie

sà sami. PoÊród tego Êwiata, pe∏nego samotnych i rozczarowanych ludzi, naszym
priorytetem jest jednoÊç pomi´dzy nami
i jednoÊç z KoÊcio∏em.
Trzeba rozpoczàç modlitw´ z tymi,
którzy nigdy nie zacznà si´ modliç, poniewa˚ sà sami i rozpoczàç razem z nimi
˚ycie wiarà, gdy˚ sami nigdy by nie rozpocz´li. Niechaj wi´c nasza rodzina modlitewna w tym miesiàcu uplecie z ró˚aƒców i nowenn wieniec radoÊci i pociechy
dla swojej niebieskiej Matki.
Ona bowiem mówi: „Wierz´, ˚e mo˚ecie porzuciç grzech i zdecydowaç si´ na
Êwi´toÊç”. My równie˚ wierzymy, ˚e uczynimy krok do przodu, a w Êrodowisku
w którym ˚yjemy zerwiemy z grzechem,
grzesznymi nawykami i z∏ymi obyczajami.
Wyrzekniemy si´ przekleƒstw, uszanujemy niedziel´ jako Dzieƒ Paƒski, dzieƒ Eucharystii, przywrócimy modlitw´ w rodzinie, b´dziemy poÊciç, nie b´dziemy oglàdaç szkodliwych programów w telewizji
itp. Ja, podobnie jak Maryja, równie˚ wierz´, ˚e mo˚emy wyrzec si´ grzechu i rozpoczàç Êwi´te ˚ycie, do którego jesteÊmy
wezwani przez chrzest, bierzmowanie, sakrament ma∏˚eƒstwa lub z∏o˚one Êluby.
Âwi´toÊç jest darem, który wymaga od nas
pe∏nego oddania si´ oraz wytrwa∏oÊci.
Drodzy bracia i siostry! Miesiàc pa˝dziernik daje nam szczególnà szans´ na
odnowienie modlitwy w rodzinie i we
wspólnotach parafialnych. W odpowiedzi
na wezwanie Królowej Pokoju, niech Ró˚aniec stanie si´ naszà bronià i zapalonà
lampà, z którà na podobieƒstwo màdrych
panien oczekiwaç b´dziemy swego Pana.
Módlmy si´ w tym miesiàcu: – aby synod biskupów w Rzymie przyniós∏ b∏ogos∏awione owoce; – aby we wszystkich koÊcio∏ach odbywa∏y si´ adoracje NajÊwi´tszego Sakramentu i aby do naszych domów powróci∏y krzy˚e; o uleczenie naszych rodzin z plagi alkoholizmu, narkomanii, bezbo˚noÊci i rozwodów.
Moi kochani, to jest czas ∏aski, odpowiedzmy wi´c na wezwanie Królowej Pokoju sercem pe∏nym ˚arliwej mi∏oÊci.
Modl´ si´ i poszcz´ w waszej intencji.
wasz brat w Panu o. Jozo

Bo˚e, czy Ty...?
Moje ma∏˚eƒstwo trwa∏o niespe∏na
19 lat. To by∏ koszmar. Ciàg∏y brak porozumieƒ, brak mi∏oÊci, zn´canie si´
psychiczne i fizyczne ze strony kochanego przeze mnie m´˚a. W osiemnaste
urodziny naszej córki odby∏a si´ sprawa
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rozwodowa, na której mà˚ wymusi∏ mojà zgod´ o rozwód. By∏ wielki p∏acz,
rozpacz. W spadku otrzyma∏am z dzieçmi rozdarte serca i dusze. Dopiero od
2001 r., kiedy jesteÊmy sami, bez ojca
moich dzieci mog´ realizowaç si´, jako
matka dà˚àc w szczególny sposób o uleczenie naszej psychiki i serc. Jestem alkoholiczkà i lekomankà. W czasie trwania rozwodu popad∏am w anoreksj´. By∏am nadal Êwiadkiem cierpienia moich
dzieci, które bardzo chcia∏y mi pomóc.
S∏owem, zacz´∏am umieraç. Nie by∏am
w stanie odmówiç koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego. Wtedy, w widoczny sposób Pan Bóg poda∏ mi swojà r´k´ a ja
z wielkà ufnoÊcià zwróci∏am si´ do Niego b∏agajàc s∏owami: „Bo˚e, czy Ty nie
widzisz, ˚e ja ju˚ nie mam si∏y cierpieç?” B∏aga∏am: „Matko Bo˚a pomó˚
mi!, chc´ ˚yç! Ja nie chc´ daç satysfakcji m´˚owi, ˚e umr´. Musz´ ratowaç
dzieci i chc´ dla nich ˚yç”.
W ca∏kowitym wyczerpaniu psychicznym i fizycznym uda∏am si´ do
psychiatry, która kaza∏a odstawiç mi leki. Straszny by∏ detoks. Ucz´szcza∏am do
psychologa, na terapi´, na grupy wsparcia. Modlitwa ca∏y czas mi towarzyszy∏a.
Pan Bóg postawi∏ na mojej drodze ksi´dza, który w 2004 r. udzieli∏ mi sakramentu chorych. Modli∏am si´ za ca∏à
mojà rodzin´, o nawrócenie m´˚a. Nast´pnie zacz´∏am adorowaç NajÊwi´tszy
Sakrament godzin´ dziennie i codziennie
niemal przez ca∏y rok regularnie ucz´szczaç na Eucharysti´. Zamawia∏am
Msze Êw. w intencji uwielbienia Boga
Ojca. Wstàpi∏am do Odnowy w Duchu
Âwi´tym zacz´∏am czytaç Pismo Âwi´te.
Dzisiaj jestem zaproszona przez Maryj´, mojà Matk´ do Medziugorja, tutaj
na rekolekcje z ojcem Jozo. Ona mnie
uzdrawia w cudowny sposób, Ona prowadzi mnie i mojà rodzin´. Zawierzy∏am
Jej kolejny raz. Mateczka otwiera moje
oczy jeszcze bardziej na g∏´bi´ wiary,
a mój umys∏ ch∏onie i rozkochuje si´
w pi´knie modlitwy sercem. Przyjecha∏am tutaj, aby prosiç Matk´ o mi∏oÊç, pokój w sercu, aby móc si´ nià dzieliç z moimi dzieçmi, by tà mi∏oÊcià i pokojem zara˚aç wszystkich wokó∏ siebie. W Medziugorju czuj´ pot´g´ dzia∏ania Ducha
Âwi´tego, radoÊç i wzruszenie na dnie
serca a˚ do ∏ez. Przepi´kny Êpiew pielgrzymów, Chorwatów i cudowna wspólna modlitwa kruszy serca zranione, zamkni´te i wszczepia w nie mi∏oÊç, pokój,
∏ask´ przebaczenia – leczy dusze.

Jako dzi´kczynienie za wspania∏e
dzie∏o Boga Ojca w Trójcy PrzenajÊwi´tszej i naszej Matki pragn´ spe∏niaç
Jego Êwi´tà Wol´. Pragn´ przepraszaç,
uwielbiaç, ˚yç Eucharystià, Biblià, postem, modlitwà ró˚aƒcowà, pragn´
uÊwi´cenia mojej rodziny. Pragn´ Êwiadczyç o Bogu. Wo∏am do Was drodzy i kochani w Chrystusie Panu, módlcie si´
prosz´ w intencjach Matki Bo˚ej; czyƒcie
to, o co Ona nas prosi w swoich wezwaniach. Ratujcie wasze dusze, wasze rodziny, naszà Ojczyzn´. Zwyci´˚ajmy razem
z Matkà z∏o.
Ojcu Jozo naÊladowcy Chrystusa,
dzi´kuj´ za pi´kne, przebogate rekolekcje, za ca∏y trud jaki w∏o˚y∏, by pokazaç
nam, nauczyç nas, jak pokochaç modlitw´ na ró˚aƒcu i jak modliç si´ sercem.
Prosz´ was kochani, pomó˚cie naszemu
ojcu Jozo poszerzaç to pi´kne dzie∏o
w Szirokim Brijegu, które to czyni na
chwa∏´ Boga i Maryi. Kochaj Jezusa
i Maryj´ a doÊwiadczysz, ˚e Jego i Jej
Mi∏oÊç jest najpot´˚niejszà mocà. Ona
uzdolni ci´ do zwyci´stwa we wszystkich
trudnoÊciach. Wzruszona do ∏ez,
wdzi´czna i z modlitwà serca.
El˚bieta

Rekolekcje
Doroczne spotkanie ECHA
∑aska, która przeobra˚a
∑aska, która
ci´ chwyta, wciàga i stopniowo
zmienia; uwalnia
ci´ od ograniczeƒ, w jakich zamkni´te jest twoje ˚ycie i otwiera przed
tobà nowà przestrzeƒ egzystencjalnà, szerokà i lekkà, a jednoczeÊnie bogatà i ˚ywotnà. Brzmi to jak opis ekstazy osiàgalnej dla nielicznych „wybraƒców”, a tymczasem przydarzy∏o si´ to nam wszystkim, którzy uczestniczyliÊmy w dorocznym spotkaniu t∏umaczy i wspó∏pracowników Echa w Medziugorju. Wszyscy razem, obj´ci uÊciskiem Maryi.
To w∏aÊnie z Jej serca wyp∏ywa owa
silna i czysta ∏aska, zdolna przeobraziç
ci´ w ciàgu kilku dni, odmieniç twój sposób myÊlenia, dzia∏ania, kontaktowania
si´ z innymi lud˝mi, rozwa˚ania przesz∏oÊci i spoglàdania w przysz∏oÊç. Spo-

sób bycia, który z ciasnych granic ludzkiego rozumowania pozwala ci wstàpiç
w nieograniczony wymiar ˚ycia, jaki daje dotkni´cie Ducha. Ale tylko wtedy, jeÊli Jej na to pozwolisz... Tutaj tkwi sedno sprawy. To, co powiedzieliÊmy, mo˚e si´ bowiem wydawaç czymÊ w rodzaju magii, jednà z wielu stosowanych dzisiaj technik i sztuczek, aby nie czuç ci´˚aru naszej ludzkiej natury i coraz bardziej przyt∏aczajàcego Êwiata. Albo
skutkiem dzia∏ania narkotyku, który uwalnia ci´ na chwil´ od przejmujàcego uczucia cierpienia,
potem jednak
zwala je na ciebie jeszcze bardziej gorzkie
i bolesne.
Tymczasem powinniÊmy mieç ÊwiadomoÊç, ˚e jedynie dzia∏anie Ducha
Âwi´tego zapewnia nam autentyczne doÊwiadczanie ∏aski, które nie jest chwilowym z∏udzeniem, ale które przenika najg∏´bsze warstwy naszej istoty. Zmienia
je. UÊwi´ca. Wynosi. Aby tak si´ jednak
dzia∏o, konieczna jest nasza dobrowolna
zgoda, poniewa˚ ∏aska pozostawia nam
swobod´, by jà przyjàç lub odrzuciç.
A zatem nie obserwatorzy, nie bierne
podmioty, ale g∏ówni bohaterowie ∏aski,
która dzia∏a i przeobra˚a: wspó∏pracownicy Ducha.
By∏o nas tym razem oko∏o setki. PrzybyliÊmy do Medziugorja z 15 krajów
z silnym postanowieniem, by uczyniç
krok naprzód, jako jednostki i jako rodzina: rodzina, którà Maryja w tajemniczy
sposób uformowa∏a wokó∏ tej skromnej
gazety ukazujàcej si´ dziÊ we wszystkich
zakàtkach Êwiata. Gazety, która ˚yje ∏askà, poniewa˚ opatrznoÊciowy jest sposób, w jaki Echo dociera do tak ró˚nych
rzeczywistoÊci i gromadzi je wszystkie
w tym samym Duchu. OpatrznoÊciowe
sà Êrodki, dzi´ki którym Echo istnieje
i narz´dzia, którymi si´ pos∏uguje. W takim zadziwieniu spotykamy si´ co roku,
pe∏ni podziwu dla dzie∏a, które Bóg nieprzerwanie realizuje, tak materialnie, ale
jeszcze bardziej duchowo w ka˚dym
z nas, powo∏anych do coraz bardziej odpowiedzialnego prze˚ywania naszej
przynale˚noÊci do Serca Maryi i czynnego uczestnictwa w ofierze Chrystusa. To
jest motorem gazetki.
W tamtym roku rozwa˚aliÊmy duchowe macierzyƒstwo i ojcostwo,
a w tym roku z radoÊcià powitaliÊmy nowego cz∏onka rodziny: ∏otewskie wydanie
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Echa, które do∏àcza do szesnastu innych
edycji w ró˚nych j´zykach. Jak nie widzieç w tym konkretnego owocu duchowych narodzin, które wyp∏ywajà ze
wspólnoty? Jak nie rozumieç, ˚e wspólnota dusz w Bogu tworzy przestrzeƒ,
w której ∏aska staje si´ cia∏em?
Tematem towarzyszàcym tegorocznym dniom skupienia by∏o: „Kontemplowanie Oblicza Ojca”. Oblicza, które
z hojnà szczodrobliwoÊcià ukazywa∏o
nam swe rysy, stajàc si´ bliskie, drogie
i dobrze znane. Jak zawsze rozwa˚ania o.
Tomislava, podporzàdkowane rytmowi
modlitwy na górach, otoczone atmosferà
ws∏uchania si´ i ciszy, o˚ywione wspólnà pracà w grupach, zosta∏y z∏o˚one na
o∏tarzu jako ofiara mi∏a Ojcu, razem
z naszym ˚yciem, podczas celebracji eucharystycznej.
By∏y to zatem dni g∏´bokiej ∏aski,
zdolnej przemieniç najzwyklejsze rzeczy
w skrawki nieba, które mo˚na kontemplowaç, kosztowaç, dawaç. Szczególnie zaÊ
zawrzeç mi´dzy wierszami tej gazetki,
aby wszystkich, którzy jà czytajà, mog∏y
nawiedziç strumienie ∏aski wyp∏ywajàcej
z Niepokalanego Serca Maryi. ∑aski, która jest w stanie uczyniç z nas nowe, ca∏kowicie spe∏nione istoty.
Stefania Consoli

Ponad wszelkie oczekiwanie
Tutaj otwierajà si´ serca i znikajà l´ki. Nie bardzo wiadomo dlaczego, ale
zbiera si´ owoce: pokój, radoÊç, ufnoÊç,
zawierzenie i serce, które z ochotà garnie
si´ ku innym, poczàwszy od najbli˚szych
a˚ po tych, co sà daleko, w wielkim uÊcisku z ka˚dà osobà bez ró˚nicy. Tutaj wydaje si´, ˚e Maryja chce powtórzyç cuda,
których Jezus widzialnie dokonywa∏
w Palestynie. Tak˚e po∏ów wydaje si´ powtarzaç w sposób po ludzku niewyt∏umaczalny i jest rzeczywiÊcie cudowny, ponad wszelkie oczekiwanie. Wezwanie,
aby czerpaç z tej obfitoÊci i przekazywaç
jà innym, skierowane jest do ka˚dego,
zw∏aszcza do nas, którzy poznaliÊmy ju˚
t´ ∏ask´.
Pietro Squassabia

Jak pi´kne sà stopy...
Kilka s∏ów
do dystrybutorów ECHA
Nie jest to tylko zdanie kogoÊ, kto
otrzymuje dobrà wiadomoÊç i dlatego
chwali drog´ i wysi∏ek tego, który mu jà
przyniós∏. To wybuch radoÊci, jakiego do-

Êwiadczamy, kiedy dociera do nas S∏owo
Bo˚e. WiadomoÊç, która zmienia coÊ
w naszym codziennym ˚yciu.
Bóg nie tylko pami´ta i troszczy si´
o nas, ale przybywa do nas za poÊrednictwem osoby, która jest Jego narz´dziem. Takim w∏aÊnie narz´dziem sà, jak
sàdz´, wspó∏pracownicy Echa, którzy
rozprowadzajà je wÊród wielu braci
i sióstr: m´˚czy˝ni i kobiety w ró˚nym
wieku i ró˚nym po∏o˚eniu, którzy choçby
na krótki czas (ale cz´sto z wielkim poÊwi´ceniem) stajà si´ narz´dziami owego
rozpowszechniania ˚ycia. Wyobra˚am te˚
sobie, ˚e nie wype∏niajà tej pos∏ugi z niech´cià, ale z radosnym dr˚eniem, jak ktoÊ,
kto czuje, ˚e niesie coÊ bardzo cennego.
S∏owo Bo˚e jest cenne. Jestem przekonany, ˚e ka˚dy g∏osiciel Ewangelii musi
wyjÊç od tego w∏aÊnie. Pami´tam bardzo
dobrze czas, jaki nasz don Angelo sp´dza∏ nad Pismem Âwi´tym i jak lata poznawania natchnionych s∏ów przygotowa∏y go, w ciszy, do stworzenia Echa.
Zdaj´ sobie jednak coraz bardziej spraw´,
jak skuteczne jest – jeÊli chodzi o g∏oszenie nauk – przytaczanie konkretnych
przyk∏adów i osób, które zawierzajà Bogu, Jego wezwaniom i widzà g∏´bokie
zmiany zachodzàce w swoim ˚yciu. Wype∏nia si´ Bo˚y zamys∏ wobec nich. Stajà
si´ s∏owem ˚ywym i widzialnym. S∏owem pokornym, bez wàtpienia ciàgle
jeszcze w drodze, ale ˚ywym, zdolnym
przekazywaç t´ obecnoÊç.
Czytajàc Echo, nie otrzymujemy samych tylko or´dzi lub rozwa˚aƒ, ale
pewne doÊwiadczenie. Autorzy artyku∏ów wiedzà, ˚e tak jest, drukujàcy je równie˚. Tak˚e sekretarka, dzwoniàc do
mnie, potrafi obwieÊciç mi to bogactwo.
Nie wspomn´ ju˚ o osobach zajmujàcych
si´ wysy∏kà, majàcych kontakt ze sprawami najbardziej materialnymi. To tam
wciela si´ dzisiaj S∏owo ubogacone doÊwiadczeniem Matki. My, czytajàc Echo,
otrzymujemy to wszystko.
Pokazaç si´ Êwiatu. Jedno zw∏aszcza
ogniwo tego ∏aƒcucha zas∏uguje na uwag´: dystrybutorzy. OkreÊlenie dystrybutor z pewnoÊcià nie oddaje w pe∏ni znaczenia ich roli, poniewa˚ jednak si´ ju˚
utar∏o, pos∏ugujemy si´ nim, wiedzàc
wszak˚e, ˚e pod tym ubogim s∏owem kryje si´ coÊ du˚o wa˚niejszego. Podj´cie si´
dostarczania Echa to kolejny, nieunikniony etap na drodze ∏aski, którà oÊmieli∏bym
si´ nazwaç „apostolskà”. Dystrybutor
wie, ˚e wype∏nia pos∏ug´, poniewa˚
pierwszym, który z niej korzysta, jest on

(ona) sam. Stàd potrzeba przeczytania gazety jeszcze przed jej rozprowadzeniem,
aby znale˝ç „s∏owo dla siebie”, a jeÊli to
konieczne, modlitwa do Boga i Jego Matki, aby rozbudzili predyspozycje niezb´dne dla tego apostolatu. Nie mówi´, ˚e trzeba byç anio∏ami, ale – przy ca∏ej ÊwiadomoÊci w∏asnych ograniczeƒ – narz´dziami. I podobnie jak ka˚dym narz´dziem
pos∏ugujemy si´ we w∏aÊciwy sposób, aby
spe∏nia∏o swoje zadanie, tak samo my powinniÊmy daç si´ „w∏aÊciwie wykorzystaç” Temu, który nas powo∏a∏.
S∏uszna màdroÊç. Tak˚e przy rozprowadzaniu Echa powinniÊmy staraç si´
unikaç dostarczania go w taki sposób, jak
ma to miejsce z reklamami, które znajdujemy wÊród poczty. Powoduje to bowiem
marnotrawstwo Êrodków. Dok∏adne informowanie o zmianach numeru lub problemach z rozprowadzaniem przyczyni si´
te˚ niewàtpliwie do poprawy samej dystrybucji. Gdyby uda∏o si´ pokazaç Czytelnikom naszà twarz, moglibyÊmy porozumiewaç si´ du˚o lepiej. Dobrze wiedzieç,
˚e sà ludzie, którzy wierzà w spe∏nianà
przez siebie pos∏ug´, i dlatego ufam, ˚e te
moje przemyÊlenia pomogà nam naprawd´ poczuç si´ jednà wielkà rodzinà. Dzi´kuj´ wam, dystrybutorzy Echa.
don Alberto
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rocznic´ powstania „Echa” – niech Bóg
b∏ogos∏awi wszystkich przyczyniajàcych
si´ do jego istnienia i rozpowszechniania,
a Matka NajÊwi´tsza niech czuwa nad jego rozwojem i nad nami. Amen.

Kontemplowanie
Oblicza Ojca
o. T. Vlasiç homilia – Êroda, 24.08.05 r.

PójÊç za Jezusem
KoÊció∏ b´dzie narz´dziem zbawienia
ca∏ego Êwiata, je˚eli ja naprawd´ b´d´
cz´Êcià KoÊcio∏a, tak, jak Oblubienica Baranka. Nie wtedy, gdy b´d´ cz´Êcià organizacji, która nazywa si´ KoÊció∏, ale wtedy, gdy b´d´ nale˚a∏ ca∏kowicie i ca∏ym
˚yciem do Chrystusa. Nie mog´ oczekiwaç odnowy KoÊcio∏a przez innych i poprzez innych, ale musz´ sam siebie oddaç,
aby byç narz´dziem jego odnowienia. KoÊció∏ w ca∏ym swym pi´knie objawi si´
wtedy jako Oblubienica Baranka. W tych
dniach b´dziemy rozwa˚aç, co znaczy iÊç
za Barankiem Ofiarnym. Co znaczy tworzyç cz´Êç zwiàzku z Barankiem Ofiar-
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nym. Na poczàtku chc´ ukazaç wizj´ ca∏ego KoÊcio∏a i jego pi´kno. Widz´ KoÊció∏, który doszed∏ do takiego momentu, w którym musi wybuchnàç ∏aska.
∑aski, które Bóg daje KoÊcio∏owi w tym
czasie, sà wi´ksze od prób, które KoÊció∏
przechodzi. Tych ∏ask mo˚emy dotykaç,
nasze dusze mogà otrzymywaç te ∏aski
i przez nie mogà ukazywaç KoÊció∏
w swoim pi´knie.
Na poczàtku tegorocznego spotkania wzywam was, abyÊcie zdecydowali si´ byç dyspozycyjnymi dla Baranka, a oznacza to ofiarowanie ˚ycia Barankowi. Co to znaczy? Je˚eli chcecie,
by Bóg kierowa∏ waszym ˚yciem, nie
mo˚ecie d∏u˚ej ju˚ wy nim dysponowaç
tylko Bóg. Je˚eli nie oddamy si´, nie powierzymy si´ Bogu, b´dziemy cierpieç
z powodu naszych trudnoÊci, naszych
boja˝ni. Tylko Bóg mo˚e ca∏kowicie
kierowaç naszym ˚yciem. Decyzja, aby
ofiarowaç Bogu ˚ycie, oznacza pójÊcie
za Jezusem. Nie wystarczy tylko to, co
prze˚y∏em do tej pory, czy to co prze˚ywam w tym momencie, ale oznacza to
pójÊcie dalej do przodu.
Ewangelia dzisiejsza jest jasna. Jezus
wzywa Natanaela. (Teolodzy mówià, ˚e
by∏ to aposto∏ Bart∏omiej, dzisiaj jest w∏aÊnie jego Êwi´to). Jezus mówi do niego:
przyjd˝, chod˝. ˙ycie, które nie idzie do
przodu, jest ˚yciem, które nie wzrasta.
Kto kocha – szuka i kocha; je˚eli nie szuka, nie kocha, takie sà prawa ducha. Kiedy z tego zdamy sobie spraw´, ˚e trzeba
iÊç za Jezusem, wtedy sà niszczone przeszkody. Natanael odpowiedzia∏: czy mo˚e
byç coÊ dobrego z Nazaretu? Zobaczmy
tà odpowied˝ w ka˚dym z nas. Sà to przeszkody, które zosta∏y stworzone przez naszà niewiernoÊç. Jezus, który kocha przewy˚sza te przeszkody, przechodzi ponad
nimi. Kiedy Jezus mówi – chod˝, mówi
równie˚ – zobacz. Cz∏owiek wiary przechodzi ponad przeszkodami, wznosi si´
ponad bariery. Cz∏owiek wiary jest zdolny
us∏yszeç Boga, który jest nieskoƒczony.
Jest zdolny przenikaç tajemnic´. Je˚eli
cz∏owiek nie zrobi tego kroku, nie przechodzi ponad barierami, przeszkodami,
˚ycie si´ nie porusza, stoi w miejscu.
Przyjd˝ i zobacz! Ka˚dy Aposto∏ zostawi∏ swój dom i poszed∏ za Jezusem.
Ruszy∏ si´, ale to nie wystarczy. Trzeba
by∏o iÊç za Jezusem do takiego momentu,
aby przezwyci´˚yç Êmierç w sobie, przezwyci´˚yç strach. Spojrzeç Êmierci
w oczy i nie baç si´. Czy mo˚ecie to sobie
wyobraziç? Je˚eli dojdziemy do punktu,

w którym czujemy Boga, b´dziemy wype∏nieni Duchem i b´dziemy mogli powiedzieç Êwiatu, ˚e z∏o zosta∏o zwyci´˚one. Bóg da∏ odpowied˝ na ka˚de ludzkie
pytanie: a jest to KoÊció∏, który si´ objawia Êwiatu, jako sakrament zbawienia.
Powiedzieç Bogu tak oznacza zostawiç
wszystko. Wezwanie, które us∏ysza∏
Abraham jest wa˚ne dla ka˚dego z nas:
zostaw ziemi´, zostaw samego siebie. To
pozostawienie samego siebie nie jest
czymÊ statycznym, ale dynamicznym, jest
naszym pójÊciem za Jezusem. To jest nasze zwyci´stwo w ka˚dej próbie, która
jest stawiana przed nami. Przez nasze tak
w ka˚dym momencie, zostaje dana nam
∏aska, tak, jak zosta∏a dana Matce Bo˚ej,
kiedy pocz´∏a Jezusa.
Skàd mnie znasz? – pyta∏ Natanael
Pana Jezusa. W psalmie w dzisiejszej liturgii ÊpiewaliÊmy: Sprawiedliwy jest Pan
i Âwi´ty we wszystkich swoich dzie∏ach.
Pan jest blisko tych wszystkich, którzy Go
wzywajà, którzy wzywajà i szukajà Go
szczerze. Ty Mnie znasz Panie, Ty mnie
przenikasz, Ty mnie stworzy∏eÊ. Natanael
odpowiedzia∏: Panie Ty jesteÊ Synem Bo˚ym, Ty jesteÊ Królem Izraela! Pan pochwali∏ Natanaela za jego prostot´, pokor´ i szczeroÊç. W naszym tak powiedzianym
Bogu w∏aÊnie to powinno byç: szczeroÊç,
pokora, ca∏kowite oddanie si´. Pan odpowiada: zobaczysz jeszcze wi´ksze rzeczy.
Zaprawd´, zaprawd´ powiadam wam zobaczycie niebo otwarte i Anio∏ów Bo˚ych
st´pujàcych na Syna Cz∏owieczego. IÊç za
Jezusem oznacza iÊç tak daleko, aby zag∏´biç si´ w tajemnic´ Âwiat∏a, aby
wszystkie proroctwa si´ spe∏ni∏y.
W tych dniach zapraszam was, abyÊcie us∏yszeli Pana, który idzie, który
jest w was. Je˚eli nie b´dziemy pos∏uszni
nie b´dziemy Go s∏yszeç w naszej duszy,
nie b´dziemy si´ mogli ruszyç i nie b´dziemy si´ przemieniaç. On jest tym, który mówi do naszej duszy, do ca∏ego naszego jestestwa. Nie trzeba byç filozofem,
aby to zrozumieç. Wystarczy byç osobà
przyjmujàcà, poniewa˚ Jego Zbawienie
jest Jego dzie∏em. W tej Mszy Êwi´tej pragn´, aby ka˚dy z was ofiarowa∏ si´ za
swój naród, a wszyscy abyÊmy ofiarowali
si´ za ca∏y KoÊció∏, jako narz´dzie sakramentu zbawienia, aby nasze oczy widzia∏y ca∏e pi´kno KoÊcio∏a. Amen.
Dzi´ki Ci Panie, ˚e nas zaprosi∏eÊ na
t´ drog´. MieliÊmy ró˚ne trudnoÊci, by∏o
wiele rzeczy, o których nawet nie wiemy.
Ty przewidzia∏eÊ wszystko dla nas. Dzi´kujemy Ci za to, ˚e nas pociàgnà∏eÊ. Dzi´-

kujemy Ci za to, ˚e mo˚emy liczyç na
Ciebie. Dzi´kujemy Ci za te dni, w których b´dziesz obecny w szczególny sposób z nami, dzi´kujemy Ci za to i nasze
˚ycie sk∏adamy w Twoje r´ce. Panie
przyjmij ka˚dego z nas obecnego tutaj.
Przyjmij to ˚ycie, które nosimy w sobie,
które nie jest tylko naszym ˚yciem osobistym, z nami jest bowiem ca∏a ludzkoÊç.
Dzi´kujemy Ci, ˚e nas kochasz i prosimy
Ci´, aby ta Mi∏oÊç rozszerzy∏a si´ na
wszystkich. Dlatego, kochaj nas w szczególny sposób w tych dniach, aby ka˚dy
z nas móg∏ odczuç Twojà mi∏oÊç w swojej g∏´bi; tam, gdzie sà ∏zy, gdzie jest rozpacz, gdzie sà rzeczy niewyra˚one. Niech
Twoja Mi∏oÊç przenika wszystko, trafia
do wszystkich i stwarza z nas jednà, Twojà rodzin´. Niech b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e
sp∏ynie na ten dzisiejszy wieczór, dzisiejszà noc, aby ca∏e to otoczenie by∏o ogarni´te Twojà Bo˚à Mi∏oÊcià. Równie˚ podczas snu, niech doÊwiadczamy Twojej
Mi∏oÊci, abyÊmy wstali wypocz´ci do nowego dnia ˚ycia. Niech Bo˚e b∏ogos∏awieƒstwo zstàpi na was i pozostanie na
zawsze: w Imi´ Ojca i Syna i Ducha
Âwi´tego. Amen

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Andrzejki
Nauka KoÊcio∏a traktuje powa˚nie
problem wró˚biarstwa, wyra˝nie mówi, i˚ jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu (KKK 2215-2116).
Tymczasem w wielu miejscach w Polsce
organizuje si´ prawdziwe seanse spirytystyczne – pod p∏aszczykiem tradycyjnej
zabawy andrzejkowej. Wkrótce gazetki
m∏odzie˚owe zarojà si´ od ró˚nych porad
i „wró˚b” andrzejkowych. Pami´tajmy,
˚e nawet jeÊli jest to podawane w formie
˚artobliwej, – to jednak jest to – w gruncie rzeczy – bardzo powa˚na sprawa.
Trudno tu wyznaczyç granic´ pomi´dzy
zabawà a grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu.
Ka˚da forma wró˚biarstwa, czegokolwiek by nie dotyczy∏a, roÊci sobie
prawo do wyrokowania o przysz∏oÊci.
Pojawiajà si´ takie poj´cia jak przeznaczenie, los, fortuna, Êlepy los, fatum, predestynacja – pami´tajmy, ˚e nasza przysz∏oÊç wcale nie jest zapisana w gwiazdach, ani na liniach r´ki, ani w fusach ka-
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wy, ani w kszta∏cie figur powstajàcych na
wodzie podczas lania wosku przez klucz
w noc Êw. Andrzeja.
Od kilkunastu lat wzrasta w Polsce popularnoÊç spotkaƒ andrzejkowych oraz
wró˚enia. Zabawy andrzejkowe z nieod∏àcznymi wró˚bami organizowane sà
w szko∏ach. Warto wiedzieç, ˚e niektóre
szko∏y zapraszajà do udzia∏u w zabawach
osoby zawodowo zajmujàce si´ wró˚biarstwem. To nie tylko zabawa. O powadze
problemu Êwiadczà istniejàce wsz´dzie
szko∏y, kszta∏càce – i to bynajmniej nie
w formie zabawy – zawodowych wró˚bitów i osoby praktykujàce magi´.
Je˚eli upieramy si´ przy poglàdzie, ˚e
wró˚by andrzejkowe sà jedynie formà zabawy, pami´tajmy, ˚e zabawa jest bardzo
wa˚nym Êrodkiem dydaktycznym stosowanym w nauczaniu zupe∏nie na powa˚nie. Przesada? To tylko niewinna tradycja? W takim razie dlaczego temat andrzejek niezmiennie pojawia si´ na stronach
pism ezoterycznych oraz na okultystycznych portalach internetowych, które zapewniajà, ˚e jest to nader powa˚na sprawa? Nie nale˚y tego tematu lekcewa˚yç.
Tym bardziej, ˚e wró˚biarstwo to teraz
pr´˚nie funkcjonujàcy rynek. Reklamy
wró˚ek mo˚na znale˝ç na ka˚dym kroku.
Mo˚na si´ umówiç telefonicznie na d∏u˚szà rozmow´ z wró˚kà – za skromnà
op∏atà 120 z∏otych za godzin´. Mo˚na te˚
natychmiast skorzystaç z porady telefonicznie – 4,88 za minut´ plus VAT. Mo˚na otrzymywaç porady i horoskopy (oraz
andrzejkowe wró˚by) sms-em – od 2 do
4 z∏ + VAT. Dla tych, którzy z jakichkolwiek wzgl´dów nie zamierzajà korzystaç
z us∏ug zawodowych wró˚bitów, wydaje
si´ specjalne samouczki. W ksi´garniach
jest ich pe∏no. Mo˚na kupiç karty tarota,
wahade∏ka i wszelkie mo˚liwe rekwizyty
wró˚biarskie. Ewentualnie otrzymaç je
w prezencie jako darmowy prezent do gazety lub znale˝ç andrzejkowe wró˚by na
niezliczonych stronach internetowych.
W wielu szko∏ach zorganizowane zostanà
„zabawy andrzejkowe”. Tymczasem bardzo niepokojàce jest podobieƒstwo zabaw
andrzejkowych do powa˚nego wró˚biarstwa i dlatego zastanówmy si´, czy nie lepiej by∏oby, aby nasze dzieci i wnuki inaczej sp´dzi∏y ten wieczór.
Zgodnie z tradycjà, w andrzejki Polacy b´dà pytaç o mi∏oÊç, która jest najg∏´bszym pragnieniem ka˚dego ludzkiego serca. A Bóg, który jest Mi∏oÊcià
mówi: „Nie znajdzie si´ poÊród ciebie
nikt, (...) kto by uprawia∏ wró˚by, gus∏a,

przepowiednie i czary. (...) Obrzydliwy
jest bowiem dla Pana ka˚dy, kto to czyni”
(Pwt, 17,10-12). Gdy pojawi si´ pokusa
pytania o przysz∏oÊç, przypomnijmy sobie
s∏owa Pana Jezusa: „Nie wasza to rzecz
znaç czas i miejsce, kiedy si´ to stanie”.
Pami´taj! Gdy w czasie andrzejkowych wró˚b otwierasz si´ na niewidzialny Êwiat, mo˚e przyjÊç ten, o którym mówi Êw. Piotr: „Czuwajcie! Przeciwnik
wasz diabe∏, jak lew ryczàcy krà˚y szukajàc kogo po˚reç. Mocni w wierze przeciwstawiajcie si´ jemu” (1P 5,8-9).
Wanda i ks. Edmund (egzorcysta)
P.S.
Do powy˚szego artyku∏u chcia∏am
dodaç wypowied˝ i zachowanie si´ dzieci z Fatimy po zakoƒczonych objawieniach. Franciszek, we Wspomnieniach s.
∑ucji, uwa˚any by∏ przez nià za ma∏ego
moralist´, gdy˚ pragnàc pocieszaç Pana
Jezusa i Matk´ Bo˚à, wszystkiego si´ wyrzeka∏ z mi∏oÊci do Nich i poucza∏ jak powinno si´ zachowywaç. Nie chcia∏ nawet
Êpiewaç radosnych, ludowych i przyzwoitych pieÊni gdy˚ uwa˚a∏, ˚e mogà si´ nie
podobaç Panu Jezusowi, a czas ten przeznacza∏ na pocieszanie Pana Jezusa.
Podczas karnawa∏u w 1918 r. – czyli
kilka miesi´cy po zakoƒczeniu objawieƒ –
starym, przyj´tym zwyczajem zbierano
si´ na zabawy i rozrywki. Ka˚dy przynosi∏ coÊ z domu: oliw´, màk´, mi´so itd.,
i zbierano to w jednym domu, przeznaczonym na zabaw´. Dziewczyny z przyniesionych produktów przygotowywa∏y
uczt´. W tych dniach jad∏o si´ i taƒczy∏o
do pó˝nej nocy.
Dzieci poni˚ej 14 lat mia∏y swojà uczt´
w innym domu. Przysz∏y ró˚ne dziewcz´ta, nawet razem z rodzicami, aby zaprosiç
∑ucj´ do przygotowywania Êwi´ta dla
dzieci. ∑ucja poczàtkowo odmówi∏a, ale
ostatecznie pod wp∏ywem namowy zgodzi∏a si´. Pozornie uradowana, ale z wyrzutami sumienia w g∏´bi duszy posz∏a do
Franciszka i Hiacynty i opowiedzia∏a im,
co zasz∏o. „I ty powrócisz do tego kucharzenia, do tych zabaw? – zapyta∏ Franciszek. Czy ju˚ zapomnia∏aÊ, ˚e obiecaliÊmy
ju˚ nigdy do tego nie wracaç?” ∑ucja odpowiedzia∏a: „Nie chcia∏am iÊç. Ale sam
widzisz, ˚e nie dajà mi spokoju i proszà,
abym przysz∏a. Nie wiem co mam robiç!”.
RzeczywiÊcie, ustawicznie proszono jà,
aby si´ z nimi bawi∏a, bo bez niej nie wyobra˚a∏y sobie zabawy. Jak˚e wi´c mog∏a
nagle wszystkie zawieÊç i jak im wyt∏umaczyç, ˚e z takimi zabawami czas skoƒczyç? Bóg tak natchnà∏ Franciszka:

„Nie wiesz, co masz zrobiç? Wszyscy ludzie wiedzà, ˚e ukaza∏a ci si´ Matka Bo˚a.
Dlaczego nie powiesz, ˚e obieca∏aÊ Jej, ˚e
wi´cej nie b´dziesz chodziç na zabawy i ˚e
dlatego nie przyjdziesz”. Przyj´∏a ten pomys∏, a poniewa˚ raz zdecydowa∏a, nikt
ju˚ nie myÊla∏ o organizowaniu podobnych zabaw. By∏o to b∏ogos∏awieƒstwem
Bo˚ym. Kole˚anki, które jà przedtem odwiedza∏y dla zabawy, teraz przychodzi∏y
w niedziel´, aby z nimi sz∏a do Cova da
Iria odmówiç ró˚aniec.
W oczach Franciszka nawet rzeczy
dozwolone, blad∏y w stosunku do mo˚liwoÊci jednoczenia si´ z Bogiem, a co dopiero powiedzieç o naszym wspó∏czesnym
zachowaniu i powrocie do neopogaƒstwa
z wró˚bami, przesàdami. Sama jako dziecko uczestniczy∏am w takich zabawach
w szkole, ale z perspektywy czasu widz´,
˚e nikt, nigdy dok∏adnie i wyra˝nie nam
nie powiedzia∏, ˚e jest to z∏e. By∏o to tolerowane jako „tradycyjne” czyli pogaƒskie
zabawy. Z przyk∏adu ∑ucji widaç, ˚e jasne
zaj´cie stanowiska przyczyni∏o si´ do rozwoju wi´kszego dobra: zamiast dozwolonych zabaw dzieci modli∏y si´ na ró˚aƒcu.
ProÊmy Ducha Âwi´tego o màdroÊç i rozeznanie, ˚e stawszy si´ chrzeÊcijaninem jestem innym cz∏owiekiem. UÊwiadommy
sobie i ˚yjmy ∏askà chrztu Êwi´tego jako
dzieci Bo˚e na co dzieƒ, a wtedy wszystkie nalecia∏oÊci pogaƒstwa b´dà demaskowane z ∏atwoÊcià.
Ewa

Z Ziemi Âwi´tego
U bram Jerozolimy
Pozdrowienia dla Âwi´tego Miasta Jerozolimy, o których mówi Psalm 122 (121),
by∏y przedmiotem katechezy Benedykta
XVI, (jako kontynuacji nauczania papieskiego rozpocz´tego jeszcze przez Jana
Paw∏a II), podczas jego audiencji ogólnej
12 pa˝dziernika na rzymskim Placu Êw.
Piotra. Papie˚ powiedzia∏: „Psalm, który
dzisiaj rozwa˚amy, jest hymnem na czeÊç
Jerozolimy, miasta, którego centrum stanowi∏a Âwiàtynia, uznawana przez prawo
Izraela za jedyne doskona∏e sanktuarium
Bo˚ej obecnoÊci. Jest to miasto g´sto i ÊciÊle zabudowane, symbol bezpieczeƒstwa
i trwa∏oÊci. W nim znajdujà si´ trony s´dziowskie króla Dawida, jeszcze jeden
znak obecnoÊci Boga. Psalmista wyra˚a
radoÊç, jakà odczuwa pielgrzym naj-
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pierw, gdy podejmuje zaproszenie, by
wstàpi∏ do domu Pana, i potem, gdy zachwycony staje u bram miasta. Psalm
koƒczy si´ ˚yczeniem pokoju „szalom”,
które nawiàzuje do hebrajskiej nazwy Jerozolimy „Jeruszalajim” – „miasto pokoju”. Jest to prorockie ˚yczenie, wybiegajàce ku czasom mesjaƒskim”.
O jak˚e prawdziwe sà te s∏owa Papie˚a i psalmisty. U bram Jerozolimy, z ∏aski Pana, stan´liÊmy we wrzeÊniu tego roku. Nasz pobyt w Âwi´tym MieÊcie Jeruzalem by∏ zwiàzany z uczestnictwem
w pielgrzymce do Ziemi Âwi´tej. Jak
wszyscy wierzàcy katolicy, chrzeÊcijanie,
wiedzia∏am, ˚e b´dzie to pielgrzymka niezwyk∏a – podró˚ do Ziemi Jezusa i Jego
Matki, podà˚anie ich Êladami, pobyt
w miejscach, gdzie Jezus ˚y∏, naucza∏,
gdzie odda∏ ˚ycie i zmartwychwsta∏, abyÊmy my mogli ˚yç. By∏a to równie˚ w´drówka Êladami Izraelitów do Ziemi
Obiecanej. Od samego poczàtku podró˚y
wiedzia∏am, ˚e na t´ pielgrzymk´ zosta∏am zaproszona przez Pana i z ca∏ego serca Mu za to dzi´kuj´, jak równie˚ za ka˚dego jej uczestnika. Jedna z naszych
sióstr, Ania, stwierdzi∏a, ˚e od samego poczàtku, od spotkania na lotnisku w Warszawie, czu∏a si´ wÊród uczestników tej
grupy jak w zaprzyja˝nionej, pe∏nej ciep∏a
rodzinie. Moje odczucie by∏o podobne.
Na lotnisku w Tel Avivie oczekiwa∏ ju˚
na naszà grupk´ wileƒsko –warszawsko
– gdaƒskà ks. Miros∏aw Wróbel, profesor
z KUL-u wspania∏y przewodnik i siostra
Ania – wolontariuszka pos∏ugujàca czasowo w domu dla niepe∏nosprawnych
dzieci w Ain Karem. W ciàgu kilku godzin do∏àczy∏a do nas druga cz´Êç grupy
z Krakowa i z Chicago, wÊród których
by∏ ojciec Peter Mary Rookey – charyzmatyczny zakonnik, znany ju˚ w Polsce
ze swoich wczeÊniejszych pobytów w naszym kraju. Rozpocz´liÊmy pielgrzymk´
Êladami ludu Izraela, Jezusa i Maryi, pielgrzymk´ pe∏nà modlitwy, harmonii i serdecznoÊci, pielgrzymk´, w której Jezus
i Maryja, Jego i nasza Matka, towarzyszyli nam z ca∏à pewnoÊcià.
PielgrzymowaliÊmy, odwiedzajàc
wspania∏e miejsca, zawsze ze s∏owami
Pisma Âwi´tego. Te wszystkie miejsca
znaliÊmy ju˚ bardzo dobrze, mimo, ˚e
wi´kszoÊç z nas by∏a w Tej Ziemi pierwszy raz – znaliÊmy je z Biblii. Jest jednak
ró˚nica mi´dzy znajomoÊcià opartà na
w∏asnym wyobra˚eniu, a tà opartà na osobistym doÊwiadczeniu. Teraz, po powrocie domu, s∏yszàc lub czytajàc s∏owa Pi-

sma Âwi´tego widz´ oczami duszy te
Êwi´te miejsca, tak jak one rzeczywiÊcie
wyglàdajà, cz´sto zupe∏nie inaczej ni˚
wyobra˚a∏am je sobie do tej pory. Nie b´d´ opisywa∏a odwiedzonych zabytków,
wi´kszoÊç z nich jest odwiedzana od wieków przez pielgrzymów, z wszystkich
stron Êwiata. Nale˚à do nich tak˚e trzy
staro˚ytne miasta Jordanii – Gadara, Jerash i Petra. Zw∏aszcza Petra, staro˚ytne
miasto Nabatejczyków, ze skalnym wàwozem broniàcym dost´pu do miasta,
wykutymi w ska∏ach grobowcami i skarbcem królewskim, zaliczana do cudów
Êwiata, pozostanie na pewno w naszej pami´ci. W tej okolicy Moj˚esz wyprowadzi∏ wod´ ze ska∏y.
Jednak nie walory turystyczne by∏y
w tej pielgrzymce najwa˚niejsze – najwa˚niejsze jest poruszenie duszy zwiàzane z obecnoÊcià Boga. Do takich prze˚yç
na pewno nale˚y osobista modlitwa
w Grocie Zwiastowania, adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu i Eucharystia
w Emmaus i w Bazylice Zwiastowania
w Nazarecie. Wsz´dzie wydarza∏y si´ ma∏e, ale naprawd´ wspania∏e cuda. Na adoracj´ w Bazylice Zwiastowania przyszliÊmy tu˚ przed rozpocz´ciem (program
pielgrzymki by∏ bardzo bogaty) i wszystkie miejsca w pierwszych rz´dach górnej
cz´Êci Bazyliki by∏y zaj´te. SzukaliÊmy
miejsca, ˚eby widzieç o∏tarz przygotowany do adoracji w dolnej cz´Êci koÊcio∏a.
Kiedy pogodziliÊmy si´ ju˚ z koniecznoÊcià modlitwy na uboczu, przechodzàcy
w∏aÊnie ojciec Franciszkanin (nie wiedzia∏am, ˚e to sam Ojciec prze∏o˚ony) zaprosi∏ nas gestem r´ki i sprowadzi∏ naszà
grupk´ do dolnego koÊcio∏a. Za o∏tarzem
odÊwi´tnie przygotowanym dla Pana by∏a
Grota Zwiastowania – miejsce, od którego wszystko si´ zacz´∏o. Potem kl´czeliÊmy przed NajÊwi´tszym Sakramentem,
dwa, trzy metry od Niego, sk∏adajàc Mu
ho∏d, uwielbienie i dzi´kczynienie, ka˚dy
w ciszy swojego serca. Czy mo˚na sobie
wyobraziç szcz´Êliwszych ludzi na ziemi, na ca∏ej ziemi, nie tylko tej Âwi´tej?
Innym bardzo silnym prze˚yciem, dla
mnie bardzo osobistym, by∏a podró˚ stateczkiem po Jeziorze Genezaret. Nie oczekiwa∏am po tej przeja˚d˚ce prze˚yç tak
g∏´bokich jak w czasie Eucharystii, adoracji czy indywidualnego b∏ogos∏awieƒstwa,
mimo, ˚e jest to Jezioro, na którym Pan
w swojà sieç ∏owi∏ dusze ludzkie – tak Jezioro Genezaret by∏o opisane w pieÊni,
której jadàc nad Jezioro uczy∏a nas siostra
W∏adzia. Wtedy mia∏am odczucie, ˚e w tej

pieÊni jest troch´ przesady. Za niespe∏na
godzin´ by∏am ju˚ innego zdania. Na stateczku atmosfera by∏a swobodna i radosna, tafla Jeziora spokojna. Ks. Miros∏aw
zaproponowa∏ przeczytanie fragmentu
z Pisma Âwi´tego – Ewangelii Âw. Marka
– Burza na Jeziorze.
Znalaz∏am si´ w pobli˚u mikrofonu
i mia∏am mo˚liwoÊç przeczytania tego
fragmentu. Spe∏ni∏y si´ tym samym moje
ciche pragnienia. Do tej pory, przed wi´kszym zgromadzeniem, nie czyta∏am jeszcze Pisma Âwi´tego. Trzyma∏am w d∏oniach Âwi´tà Ksi´g´ i zacz´∏am czytaç.
Ogarn´∏o mnie przedziwne wzruszenie
i szcz´Êcie, czu∏am prawie fizycznie jak
strumieƒ ∏aski przep∏ywa z góry przez mojà g∏ow´, a˚ do czubków palców u nóg.
Ogarn´∏o mnie szcz´Êcie i pokój. Zrozumia∏am co mnie dotyka. KiedyÊ s∏ysza∏am
pi´knà strof´ (chyba Mickiewicza) –
„Niech si´ twa dusza przed Panem jako
dolina po∏o˚y, a wnet po niej jak rzeka pop∏ynie Duch Bo˚y”. Tak si´ wtedy czu∏am.
Duch Bo˚y przeze mnie pop∏ynà∏. Dzi´ki
Ci Panie, znowu mnie z∏owi∏eÊ. Jezioro
Genezaret jest naprawd´ niezwyk∏e, a S∏owa Pana czytane w tym miejscu brzmià
zupe∏nie inaczej, majà nowy sens, nowe
˚ycie. Tak zresztà dzieje si´ w ka˚dym
miejscu tej Ziemi, Âwi´tej Ziemi – s∏owa
Ewangelii znane od lat brzmià zupe∏nie
inaczej, otrzymujà nowà, bogatszà treÊç.
Inne duchowe prze˚ycia to modlitwy
w Betlejem w miejscu narodzenia Jezusa,
w Ogrodzie Getsemani, w Bazylice Agonii przy Skale Konania, czy przy Âcianie
P∏aczu (czego zupe∏nie si´ nie spodziewa∏am). Bardzo g∏´bokie prze˚ycia sà zwiàzane tak˚e z odbyciem drogi krzy˚owej,
którà przed wiekami odby∏ Jezus i na której ka˚dy z nas móg∏ ponieÊç krzy˚. Nasze
si∏y by∏y inne ni˚ Jego, nie wyczerpane
m´kà, krzy˚ te˚ by∏ du˚o l˚ejszy, symboliczny, ale mimo to ponieÊliÊmy ten krzy˚
jako znak naszej solidarnoÊci, wdzi´cznoÊci dla Niego i gotowoÊci do niesienia
krzy˚a w naszym ˚yciu.
Droga Krzy˚owa po ulicach Jerozolimy koƒczy si´ w Bazylice Grobu Paƒskiego. Bazylika Grobu, Sacrum chrzeÊcijaƒstwa to Golgota i Grób Bo˚y – pusty
Bo˚y Grób! O prze˚yciach duchowych
mówi si´ i pisze trudno, trudno je wyraziç,
bo s∏owa sà ubogie. W Bazylice Grobu
Bo˚ego byliÊmy kilkukrotnie, tu si´ po
prostu wraca. Pierwsze nasze wejÊcie do
Bazyliki by∏o bardzo uroczyste, procesyjne – ingres, którym obdarowali nas Ojcowie Franciszkanie – stra˚nicy Grobu Paƒ-
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skiego. Potem ka˚dy z nas mia∏ mo˚liwoÊç krótkiej modlitwy w Bo˚ym Grobie.
Z tej chwili pobytu niewiele zewn´trznych rzeczy pami´tam. Wtedy nawet nie
potrafi∏abym opisaç jak wyglàda∏ Bo˚y
Grób. Wzruszenie i ∏zy – tylko to mi wtedy towarzyszy∏o. Na szcz´Êcie, pó˝niej
mieliÊmy mo˚liwoÊç uczestniczenia
w Eucharystii i czuwania w Grobie Paƒskim i to nawet dwukrotnie. Ten czas,
w tym najwspanialszym miejscu na ziemi,
by∏ naprawd´ b∏ogos∏awiony – dar od Boga. W ciszy nocnej, która tam panuje,
zw∏aszcza kiedy obecna jest jedynie garstka pielgrzymów, mo˚na zag∏´biç si´
w modlitw´ i us∏yszeç Jego G∏os, odczuç
Jego obecnoÊç w samym sercu Âwiàtyni –
w miejscu, gdzie Pan umar∏ i w którym
zmartwychwsta∏. W tej Êwiàtyni prze˚yliÊmy tak˚e uroczystà Msz´ Êwi´tà z mo˚liwoÊcià uca∏owania relikwii Krzy˚a Âwi´tego w Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a. To
równie˚ Bo˚a ∑aska – prze˚ywaç Eucharysti´ tego Âwi´ta na Golgocie!!!
Bogu niech b´dà dzi´ki i chwa∏a za
wszystko, co dane nam by∏o prze˚yç
i co w nas pozostanie do koƒca ˚ycia.
Przez wzglàd na moich braci i przyjació∏,
przez wzglàd na dom Pana, Boga naszego modl´ si´ o pokój i dobro dla ciebie
Jeruzalem. Chwa∏a Panu!
Maria Mielewska
P.S. Najbli˚sza pielgrzymka-rekolekcje
do Ziemi Pana odb´dzie si´ na Czuwanie
Noworoczne w Grocie Zwiastowania
i Êwi´to Trzech Króli w Betlejem, od
29.12.05-08.01.06.

Kàcik wydawniczy
Marek Skwarnicki

Jan Pawe∏ II
Pozdrawiam
i b∏ogos∏awi´
Listy prywatne
papie˚a
W majowym (208) numerze „Echa”,
przy okazji przedstawienia wiadomoÊci
o objawieniu dla Iwana z 2 kwietnia, podczas, którego Matka Bo˚a przysz∏a do niego z Ojcem Âwi´tym zaledwie cztery godziny po jego Êmierci, zamieÊciliÊmy wypowiedzi Matki Bo˚ej o Papie˚u Janie
Pawle II. Jako odpowied˝ przytoczyliÊmy równie˚ wypowiedzi Ojca Âwi´tego
na temat Medziugorja, które powiedzia∏

do wiarygodnych Êwiadków i autentyczne, prywatne listy Ojca Âwi´tego, w których pisa∏ o Medziugorju. Powy˚sze listy
adresowane do Paƒstwa Zofii i Marka
Skawnicckich, znajdujà si´ w zbiorze prywatnych listów od Ojca Âwi´tego, które
ukaza∏y si´ ostatnio w postaci ksià˚ki: Jan
Pawe∏ II – Pozdrawiam i b∏ogos∏awi´ –
Listy prywatne papie˚a, nak∏adem wydawnictwa Âwiat Ksià˚ki.
Adresaci otrzymali oko∏o 140 listów
od Ojca Âwi´tego. Razem z Wydawcà
dokonali wyboru ponad 100 listów, (pomijajàc konwencjonalne ˚yczenia z okazji Êwiàt Bo˚ego Narodzenia i Wielkanocy), które zosta∏y opatrzone odpowiednim komentarzem Adresata pomocnym
w zrozumieniu wydarzeƒ, jakie mia∏y
miejsce w Polsce i zagranicà.
Marek Skwarnicki pisze: „Na decyzji
podania naszej korespondencji do druku zawa˚y∏a ch´ç ujawnienia, kim by∏ Jan
Pawe∏ II dla jednej z wielu rodzin, z którymi mia∏ osobiste kontakty, a zarazem
jak niezwyk∏ym w takiej sytuacji by∏ cz∏owiekiem: bliskim i kochanym. (...) Listy
by∏y krótsze i d∏u˚sze. Jednak nawet te
najkrótsze nie by∏y nigdy zdawkowe,
Êwiadczy∏y o wzruszajàcej trosce Autora
listów o adresata i jego rodzin´. Zawierajà wiele wa˚nych myÊli dotyczàcych KoÊcio∏a, a nawet poezji. Kolejne wàtki w listach Jana Paw∏a II to sprawy zwiàzane
z sanktuarium Matki Bo˚ej Królowej Pokoju w Medziugorju, przemiany ideowe
Tygodnika Powszechnego i moje z nim
perypetie, tekst Drogi Krzy˚owej pisany
na zamówienie Papie˚a na Wieki Piàtek
w 1989 r. w Koloseum, wspó∏praca nad
Tryptykiem Rzymskim”.
W za∏àczeniu jeszcze jeden list mówiàcy o Medziugorju.
Watykan 6 grudnia 1993 r.
Drogi Panie Marku,
(...)
Wiem, ˚e Pani Zofia patrzy w stron´
Medjugorje, a ostatnio równie˚ w stron´
Ostrej Bramy, na podstawie ca∏ej swojej
przesz∏oÊci. Ja, jak wiadomo, by∏em
w Ostrej Bramie, nawet cytowa∏em tam
Mickiewicza. Nie by∏em natomiast w Medjugorje, lecz patrz´ w tamtà stron´.
Niech Pan powie o tym ˚onie. Patrz´
w tamtà stron´ i zdaje mi si´, ˚e nie mo˚na zrozumieç dzisiejszych strasznych wypadków na Ba∏kanach bez Medjugorje.
(...)
Jan Pawe∏ II
Ksià˚ka jest dost´pna w ksi´garniach
na terenie ca∏ego kraju.

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 17
Nowenna: Wniebowzi´cie NMP 1985 r.
V. Fossamana – S. Giorgio di Mantova
„Wielki znak ukaza∏ si´ na niebie: Niewiasta obleczona w s∏oƒce (...) i rozgniewa∏ si´ smok na Niewiast´, i odszed∏ rozpoczàç walk´ z resztà jej potomstwa”
(Ap 1, 1.17).
Do braci i sióstr, którzy modlàc si´,
oczekujà triumfu swojej Mamy, aby „po
rozwa˚eniu tych s∏ów (nie moich) zap∏onà∏ w nich ogieƒ” (Ps 38).
B´dàc tak bardzo przywiàzani i zakorzenieni w PiÊmie Âwi´tym, tym mocniej czujemy, ˚e powinniÊmy przyjmowaç prorocze or´dzia, których nigdy nie
brakowa∏o w KoÊciele, a które wskazujà
na chorob´ i leczà jà lekarstwem Ewangelii. Warto zatem pos∏uchaç s∏ów, jakie
Maryja, w pe∏nej zgodzie z or´dziami
z Medziugorja, za poÊrednictwem daru lokucji wewn´trznej skierowa∏a do cz∏onka
jednej z grup.
„Ojciec powierzy∏ mi ten czas, dlatego nale˚y on do mnie. Prosz´, aby ka˚dy z was poÊwi´ci∏ si´ mojemu Niepokalanemu Sercu i wielokrotnie w ciàgu
dnia powtarza∏ akt swojego poÊwi´cenia. Niepotrzebne sà d∏ugie formu∏y. Za
przyk∏adem mojego Taty powtarzajcie:
„Ca∏y jestem twój, ca∏a jestem twoja”.
B∏ogos∏awiona w niebie i bolesna na
ziemi, wcià˚ pukam do drzwi waszych
serc, rodzin, koÊcio∏ów, z których zosta∏am usuni´ta.
Zrezygnujcie z oglàdania telewizji,
zrezygnujcie równie˚ z wszelkiej bezbo˚nej lub pustej lektury. Sami si´ wówczas
zdziwicie, ile godzin znajdziecie na modlitw´, poniewa˚ czas, jaki zwykle przeznaczany jest na oglàdanie telewizji lub
na czytanie, powinien zostaç poÊwi´cony
modlitwie. Ten czas jest mi absolutnie
konieczny, aby mog∏a wejÊç w wasze ˚ycie. Pos∏uchajcie mnie, dzieci, nie l´kajcie
si´, nawet, jeÊli nadesz∏y trudne czasy.
Nie l´kajcie si´: Ja jestem z wami.
Wiem, moje drogie dzieci, ˚e napotkacie
na przeszkody i trudnoÊci, wprowadzajàc
w praktyk´ moje namowy, by zrezygnowaç z TV i b∏ahej lektury.
TrudnoÊci wewn´trzne, poniewa˚ z∏y
duch podsunie wam myÊl, ˚e trzeba byç
zorientowanym i na bie˚àco, ˚e trzeba
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znaç Êwiat i dotrzymywaç mu kroku, by
móc z nim walczyç i wreszcie, ˚e macie
przecie˚ prawo do jakichÊ rozrywek.
Uwa˚ajcie, dzieci, uwa˚ajcie: w∏aÊnie
dzi´ki takiemu k∏amstwu szatanowi uda∏o
si´ was oderwaç od rzeczywistoÊci dzieci
Bo˚ych i pozbawiç was godnoÊci istot odkupionych. Pos∏uchajcie mojego g∏osu,
wype∏niajcie ka˚dà mojà wskazówk´.
Wkrótce zaczniecie podchodziç do wydarzeƒ na Êwiecie ju˚ nie z ciekawoÊci lub
ch´ci plotkowania, ale by czytaç o faktach i zdarzeniach ze Êwiat∏em mojej
màdroÊci w duszy.
TrudnoÊci zewn´trzne, poniewa˚ nie
zawsze najbli˚si zrozumiejà i zaakceptujà wasz wybór. Staniecie si´ wówczas
jak ukrzy˚owani mi´dzy niebem a ziemià, bo gdy wasz duch dà˚y ku Mnie i ku
sprawom nieba, ci´˚ar waszej ludzkiej
natury i ludzkich uczuç wcià˚ przykuwa
was do ziemi.
W pierwszym i w drugim przypadku,
jak te˚ w ka˚dej innej trudnoÊci, nie l´kajcie si´. Wzywajcie mnie przy ka˚dym
wyborze, jakiego macie dokonaç i przy
ka˚dej przeszkodzie: b´d´ blisko, aby
podpowiedzieç wam najlepsze zachowanie i w∏aÊciwà postaw´. Zobaczycie, ˚e
Mama zatroszczy si´ o wszystko. Zapytajcie mnie z pe∏nà ufnoÊcià: „Czy tego
chcesz ode mnie, Mamo?”. Wkrótce
otrzymacie odpowied˝ i poczujecie mojà obecnoÊç w g∏´bokim pokoju, jaki na
was sp∏ynie.
Jestem Niewiastà obleczonà w s∏oƒce,
walczàcà z czerwonym smokiem, który
uosabia zwyci´ski na pozór ateizm. Zawierzcie mi samych siebie i to, co do
was nale˚y. Pos∏uchajcie mojego g∏osu,
nie l´kajcie si´: b´d´ strzeg∏a was
wszystkich.
Podczas gdy wielcy tego Êwiata poszukujà trudnej równowagi mi´dzy narodami, aby oddaliç widmo katastrofy
nuklearnej, Ja przychodz´ wam powiedzieç, ˚e jest tylko jedna równowaga, jakà nale˚y przywróciç: przyja˝ni
z Bogiem za poÊrednictwem Jego ∏aski. Podczas gdy socjolodzy i psychologowie szukajà przyczyn, które doprowadzi∏y do stanu g∏´bokiego kryzysu poszczególne jednostki i ca∏e
spo∏eczeƒstwa, Ja przychodz´ powtarzaç wam, ˚e jest tylko jedna przyczyna ca∏ego z∏a: grzech! Podczas gdy
futurolodzy daremnie szukajà znaków
odrodzenia i nadziei, przychodz´ wam
powiedzieç, ˚e jest dany tylko jeden
znak: Ja sama!

Spoglàdajcie w gór´, nie oglàdajcie
si´ na siebie i na wasze grzechy. Spoglàdajcie na Mnie, naÊladujcie najmniejszych: dzieci nigdy nie patrzà na
siebie, ale na twarz Mamy. Prosz´ was
nie tylko o osobiste poÊwi´cenie mojemu Niepokalanemu Sercu. Prosz´ te˚,
byÊcie poÊwi´cili Mi krewnych, przyjació∏, znajomych i sàsiadów. PoÊwi´cajcie Mi ka˚dego, kogo spotykacie
na swojej drodze, poÊwi´cajcie Mi
tych, którzy was skrzywdzili i tych,
których wy sami, choçby niechcàcy,
mogliÊcie skrzywdziç. Spleciemy
w ten sposób sieç mi∏oÊci, dzi´ki której
ocalimy Êwiat. Ja jestem WASZYM
NAMIOTEM.
Ofiarujcie Mi nowenn´ na czeÊç mojego Wniebowzi´cia i w intencji pokoju
na Êwiecie. Rozwa˚ajcie czwartà tajemnic´ chwalebnà, przez dziewi´ç dni
poczàwszy od 6 sierpnia, rocznicy zrzucenia pierwszej bomby atomowej. Na
poczàtek i na zakoƒczenie mówcie:
„Królowo Pokoju, módl si´ za nami”.
Nie proÊcie o nic dla siebie, zatroszczcie si´ o moje sprawy, a Ja zatroszcz´
si´ o wasze. Odwiedzajcie moje sanktuaria, pozostawajcie w mojej obecnoÊci,
pozostawajcie w ciszy mego serca. Rozwa˚ajcie dzie∏o Ojca w stworzeniu, kochajcie braci, którzy cierpià, zrezygnujcie z czegoÊ i ofiarujcie komuÊ. Karmcie
si´ codziennie Eucharystià, kochajcie
i módlcie si´. Wszystkich was b∏ogos∏awi´” (z Wenecji, 29 lipca 1985 r.).
W Medziugorju jedynà nowoÊcià sà
ciàgle rosnàce t∏umy. Matka Bo˚a przyrzek∏a liczne ∏aski nawrócenia na swoje
urodziny, 5 sierpnia, oraz wielkie dary
duchowe. Nadal trwajà objawienia dla
pozosta∏ej czwórki widzàcych. Vicka
prawie zawsze ma je w domu, w otoczeniu wielu osób. Policja w cywilu zagrozi∏a, ˚e rozp´dzi obecnych, Vicka jednak
przeciwstawi∏a si´ temu bardzo zdecydowanie. Nasz krajan poprosi∏ siostr´ zakonnà, t∏umaczk´, aby razem z Vickà pozowa∏a mu do zdj´cia. „GdybyÊ wiedzia∏,
co Matka Bo˚a przed chwilà powiedzia∏a
Vicce, nie przysz∏oby ci to nawet do g∏owy” – odpowiada zakonnica. Vicka jednak pozwala si´ sfotografowaç, niemal
oboj´tna. Z kolei 2 sierpnia wzgórze objawieƒ, Podbrdo, zapali∏o si´ pod wieczór ogniem. Pewien rzymski ksiàdz
wspina si´ tam ze swoimi podopiecznymi, grupà m∏odych ludzi i widzi, jak z kuli ognia wyciàgajà si´ dwa ramiona: potem ju˚ nic. Nadal pojawiajà si´ znaki na

s∏oƒcu i na krzy˚u: ksiàdz Gobbi, kiedy
ujrza∏ je po raz pierwszy, by∏ ca∏kowicie
oszo∏omiony.
Mirjanie, najbardziej uzdolnionej spoÊród widzàcych, Matka Bo˚a objawi∏a
si´ kilkakrotnie poza dniem urodzin,
a 12 lipca obieca∏a jej spotkanie pod koniec sierpnia, ciàgle w zwiàzku z bliskim
przekazaniem tajemnic: „Wszystko
zmierza do koƒca” powiedzia∏ o. Tomislav. Potem zapyta∏ jà: „Jak si´ czujesz
w Sarajewie, wÊród m∏odzie˚y?”. „Gdyby Bóg mnie nie wspiera∏ – odpowiedzia∏a, – chyba bym oszala∏a”. „Ale dlaczego?”. „Poniewa˚ wiem, co stanie si´
z lud˝mi, a oni zachowujà si´ tak, jakby
Bóg wcale nie istnia∏ i nieustannie Go obra˚ajà”. ∑atwo zrozumieç napi´cie, w jakim ˚yje widzàca – ciàgnie o. Tomislav –
poniewa˚ zna pewne sprawy, o których
my nie wiemy. Mirjana jest te˚ wcià˚ atakowana przez ohydne, nieczyste wizje:
szatan nie daje jej spokoju.
Matka Bo˚a skar˚y∏a si´ w jednej rozmowie na po˚àdliwoÊç, jaka panuje na
Êwiecie, tak˚e w Medziugorju. Powiedzia∏a: „Biada tym, którzy sà gotowi
braç wszystko od (pielgrzymów) przybywajàcych, by si´ przede Mnà pok∏oniç, a b∏ogos∏awieni sà ci, od których si´
bierze” (i zostajà w ten sposób odcià˚eni). W tej intencji odmówi∏a z Mirjanà
dwa Ojcze nasz i Chwa∏a Ojcu. „Zapyta∏am Jà o Ivana... Powiedzia∏a, ˚e kap∏ani
powinni byç z nami, by nam pomagaç,
poniewa˚ Ona z∏o˚y∏a ci´˚kie brzemi´
na nasze ramiona i ˚e podejrzliwoÊç kap∏anów bardzo Jà boli!...”.
Jak widzieliÊmy, charakterystycznà cechà or´dzi dla parafii w sierpniu sà
ostrze˚enia przed dzia∏aniem szatana. Jelena ze swej strony powiedzia∏a: „Widzia∏am szatana pogrà˚onego w g∏´bokim zamyÊleniu, jak si´ zastanawia∏: Tak, musz´
uknuç coÊ przeciwko Medziugorju. Ju˚
wiem, oddal´ od grupy modlitewnej niektórych cz∏onków, innych uczyni´ ozi´b∏ymi. Obudz´ w nich ch´ç do filmów,
tak by zaraz po Mszy Êw. biegli szybko do
domu oglàdaç programy telewizyjne”.
Matka Bo˚a objawi∏a si´ jej po tym i powiedzia∏a: „Tak, szatan opuÊci∏ wiele innych miejsc, by skupiç swe wysi∏ki na Medziugorju. W szczególny sposób zaatakuje kap∏anów, widzàcych oraz grup´
modlitewnà”. Kilka dni pó˝niej Matka
Bo˚a wskaza∏a poprzez Mari´ Êrodki
obrony przeciwko niemu: trzymaç w domu i przy sobie poÊwi´cone przedmioty,
aby chroniç si´ przed szatanem.
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„S∏yszàc o szatanie, odczuwamy l´k,
a tymczasem Bóg pozwala szatanowi
dzia∏aç, byÊmy si´ umacniali, wzrastali
i porzucili dziecinnà s∏aboÊç, pokonujàc
w ten sposób przeszkody: poprzez próby
umacniamy naszà wiar´. Matka Bo˚a
wskaza∏a nam te˚ ró˚ne rodzaje duchowej broni do walki z szatanem: ˚arliwa
modlitwa, pokora, szczeroÊç i wzajemna
mi∏oÊç nie pozwolà szatanowi nawet si´
zbli˚yç; a zatem nie powinniÊmy si´
martwiç, jeÊli mamy w sercu takà broƒ.
Oto przyk∏ad. Wewnàtrz grupy modlitewnej Matka Bo˚a wybra∏a mniejszà
grupk´ i za poÊrednictwem Jeleny da∏a
jej zadanie na nast´pny dzieƒ: „Róbcie
wszystko z mi∏oÊcià, nawet przeciwnoÊci, które was spotkajà, przyjmujcie z mi∏oÊcià”. Grupka postàpi∏a dok∏adnie tak,
jak chcia∏a Matka Bo˚a, która wieczorem powiedzia∏a do Jeleny: „Drogie
dzieci, gdybyÊcie widzieli, jak szatan
dziÊ od was ucieka∏!”. Mi∏oÊç obecna
w naszych sercach oddala wi´c szatana,
zaÊ im wi´cej przechodzi prób, tym bardziej si´ wzmacnia – o. Tomislav. (cdn)
Don Angelo

ECHO Echa
Przedstawiamy aktualny wykaz ksià˚ek, które sà do nabycia w Redakcji.
Zbli˚a si´ miesiàc grudzieƒ, pe∏en ró˚norodnych okazji, na które szukamy prezentu. Dlaczego nie podarowaç ksià˚ki?
„Nie ˚a∏uj funduszy na rozwój swej
i bli˝niego duszy”.
Oferta Wydawnicza
„Królowej Pokoju” – 2005
NowoÊci
o. Tomislav Vlasiç – „Kap∏an jako s∏uga ofiary
Chrystusa”
o. Tomislav Vlasiç – „Droga ofiarowania si´
ma∏˚onków” – 10 z∏
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç – „Spotkanie z Bogiem
˚ywym”
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç – „Podstawy
Hagioterapii” – 12 z∏
ks. prof. dr Tomislav Ivanciç – „Odkrycie
Hagioterapii” – 12 z∏

Ksià˚ki
Or´dzia Matki Bo˚ej – 9.00 z∏
Modlitewnik medziugorski – 3.50 z∏
ks. P. Zorza – „Drogie dzieci, dzi´kuj´ ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” – 22.00 z∏
ks. M. Wróbel – Chwalebna Pasja – (Droga Krzy˚owa w Jerozolimie – wydanie albumowe) – 20.00 z∏
o. S. Barbariç ofm – Droga Krzy˚owa – 10.00 z∏

o. S. Barbariç ofm – Rekolecje „Post i modlitwa” – 10.00 z∏
o. Jozo Zovko – Z Maryjà na ojczystych drogach Jezusa – rozwa˚ania ró˚aƒcowe – 9.00 z∏
o. Andrea D’Ascanio – „Ojciec mówi do Swoich dzieci” – 3.50 z∏
o. L. Fanzaga – „Vicka mówi...” – 20.00 z∏
o. L. Fanzaga – „Dlaczego wierz´ Medziugorju” – 17.00 z∏
o. L. Rupciç ofm – „Prawda o Medziugorju” – 7.00 z∏
o. L. Rupciç ofm – „Brama Niebieska” – 17.00 z∏
Ikona – Wspólnota Kraljice Mira – 6.50 z∏
Wayne Weible – „Misja” cz. I i II – 20.00 z∏
Wayne Weible – „Misja” cz. II – 14.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti –
„Maryja, Jutrzenka III tysiàclecia – Dar Medziugorja” – 21.00 z∏
Riccardo Caniato, Vincenzo Sansonetti –
„Maryja, Jutrzenka III tysiàclecia – 21 lat
Medziugorja” – 21.00 z∏

UWAGA!
Do koƒca 2005 r. obowiàzuje 50% ceny na nast´pujàce pozycje: „Vicka mówi...”, „Maryja,
Jutrzenka III tysiàclecia...”, „Prawda...”,
„Brama Niebieska”, „Misja cz. 1 i 2”.

Kasety Audio: 60 min. wszystkie t∏umaczone na j´zyk polski: – po 5.00 z∏
1. o. Jozo Zovko – „Przes∏anie Medziugorja”
2. o. Slavko Barbariç i Vicka – „Âwiadectwo
dla pielgrzymów”
3. o. Slavko Barbariç – pierwsza homilia
w Polsce, Kraków 98
4. W. Weible – „Byç Êwiadkiem Medziugorja”
5. Âwiadectwa by∏ych narkomanów – Wspólnota Wieczernik – „Nowe narodzenie”
6. s. Emmanuel – „˚yç or´dziami”
7. Maria i Ivan – Âwiadectwo dla pielgrzymów
8. Medziugorskie pieÊni wieczorne i adoracyjne
9. Medziugorskie pieÊni rekolekcyjne i festiwalowe
10. Mirjana i Jakov – Âwiadectwo dla pielgrzymów
11. Droga Krzy˚owa – prowadzi o. S. Barbariç
12. Modlitwa Ró˚aƒcowa na Gór´ Podbrdo –
prowadzi o. S. Barbariç
13. Ks. Pietro Zorza – wizyta w Polsce
Komplet I: Rekolekcje Kap∏aƒskie „Rozeznawanie Duchów” (12 kaset) – 60.00 z∏
prowadzà: o. Slavko, o. Jozo, o. Jorg, o. Cosimo
Komplet II: Rekolekcje „W sercu Gospy”
prowadzi s. Emmanuel Maillard (5 kaset po
90 min.) – 27.50 z∏
Kasety Video:
Medziugorje u progu trzeciego tysiàclecia –
60 min. t∏umaczenie na j´zyk polski – 20.00 z∏

Obrazki:
1. Plakaty MB z Tihaljiny (30 x 50 cm) – 2.50 z∏
2. Zestawy obrazków z modlitwami podyktowanymi przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 1 z∏
3. Obrazki z modlitwami podyktowanymi
przez Matk´ Bo˚à Jelenie Vasilij – 0.10 z∏
4. Pocztówki z Medziugorja – 0.50 z∏
5. Obrazki z modlitwà i koronkà medziugorskà:
drewniane – 2.00 i 2.50 z∏, opalowe – 2.50 z∏
6. Margaretki (kpl. 8 szt.) – 3.50 z∏
Do podanych cen nale˚y doliczyç op∏at´ pocztowà za wysy∏k´. Wysy∏ka za pobraniem.

Od Redakcji
21 listopada Echo koƒczy 21 lat.
Dzi´kujemy tym wszystkim, którzy s∏u˚à
i przyczyniajà si´ do rozpowszechniania
„s∏ów naszej Matki Maryi”, która – jak
sama mówi – „jest dla nas darem, bowiem dzieƒ po dniu Bóg pozwala Jej byç
z nami” dla dobra KoÊcio∏a i ludzkoÊci.
Bàd˝my Êwiadkami Jej obecnoÊci poprzez tà gazetk´.
25 listopada w Jerozolimie, w Grobie Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach
Matki Bo˚ej w∏àczajàc w nià naszych
Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
• Czuwanie Noworoczne w Grocie
Zwiastowania w Nazarecie, podczas
rekolekcji w Ziemi Âwi´tej 29.12.0508.01.06.
• Ziemia Âwi´ta – 09-17.01.06 r.
Uwaga! Wszystkie zamówienia prosimy zg∏aszaç telefonicznie, (w razie nagrania na sekretark´ aut. prosimy zostawiaç
wyra˝ne zamówienie i adres) lub pocztà
a nie dopisywaç na blankietach wp∏at,
gdy˚ w zwiàzku z elektronicznà obs∏ugà
bankowà, nie dostajemy odcinków wp∏at
i informacje te nie docierajà do nas.
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.
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
31-420 Kraków 73; skr. poczt. 17
tel./fax (48) 12-4130350; 4126902
e-mail: echo@ceti.pl
www.krolowa-pokoju.com.pl
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Z. Oczkowska, A. Sobejko
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
Wydanie polskie: M. E. Jurasz
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