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Or´dzie z 25 grudnia 2005 r.
„Drogie dzieci! Równie˚ dzisiaj
przynosz´ wam na r´ku Dzieciàtko
Jezus, Króla Pokoju, by was b∏ogos∏awi∏ swoim pokojem. Kochane
dzieci, dziÊ w sposób szczególny wzywam was, abyÊcie byli moimi nosicielami pokoju w tym niespokojnym
Êwiecie. Bóg b´dzie wam b∏ogos∏awi∏.
Kochane dzieci, nie zapominajcie, ˚e
jestem waszà Matkà. Z Dzieciàtkiem
Jezus na r´ku b∏ogos∏awi´ was
wszystkich szczególnym b∏ogos∏awieƒstwem. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Nosiciele pokoju
Pokój zostawiam wam, pokój mój wam
daj´. Nie tak, jak daje Êwiat, Ja wam daj´
(J 14, 27). Te s∏owa Pana Jezusa przychodzà mi na myÊl zawsze, ilekroç Maryja
mówi o pokoju. Bowiem wielka przepaÊç
dzieli pokój pochodzàcy od Boga i pokój
pochodzàcy od Êwiata. Prawdziwy pokój
jest darem Boga, jest owocem Jego najczystszej mi∏oÊci. Pokój, jaki daje Êwiat,
nawet, jeÊli nie jest owocem przemocy,
mo˚e byç co najwy˚ej owocem ludzkiej
solidarnoÊci, mo˚e zawieraç jakiÊ Êlad odbicia mi∏oÊci Bo˚ej, ale nigdy nie jest jej
owocem. Dobrze znamy nasze ograniczenia, wcià˚ powracajàce pokusy obrony lub
narzucania pokoju si∏à – niegdyÊ mieczem, a dziÊ przy u˚yciu o wiele bardziej
straszliwych narz´dzi zniszczenia.
Wówczas, tak samo jak i dziÊ, a byç mo˚e teraz nawet bardziej ni˚ niegdyÊ, nasz Êwiat
jest Êwiatem bez pokoju. I tak b´dzie zawsze,
dopóty, dopóki b´dziemy zaprowadzaç pokój
tylko o w∏asnych si∏ach, dopóki nie zdecydujemy si´ prosiç Boga o pokój i przyjàç pokój
od Niego. Nie jest to ∏atwe, ale to jedyna mo˚liwoÊç powstrzymania nienawiÊci, nieprzyja˝ni, wszelkich zaostrzajàcych si´ podzia∏ów pomi´dzy cywilizacjami, paƒstwami, narodami, religiami, jak równie˚ wszelkich podzia∏ów w ∏onie tego samego narodu, tego sa-
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PrzybyliÊmy oddaç Mu pok∏on
mego wyznania, jednego miasta, w ∏onie tej
samej rodziny. W dzisiejszych czasach
sprzecznoÊci i podzia∏y targajà równie˚ psychik´ poszczególnych jednostek, stwarzajàc
niedogodnoÊci choroby bardziej subtelne i powa˚niejsze ni˚ dawnej. Ten Êwiat bez pokoju
to Êwiat planety Ziemia, lecz tak˚e Êwiat naszych miast, Êwiat naszych rodzin, mój osobisty Êwiat. Co robiç? Od czego zaczàç?
Zacznijmy tak, jak zaczyna si´ or´dzie:
Kochane dzieci, równie˚ dzisiaj przynosz´
wam na r´ku Dzieciàtko Jezus, Króla Pokoju,
by was b∏ogos∏awi∏ Swoim pokojem. W∏aÊnie
od tego trzeba zaczàç. Maryja trzyma w ramionach to Dzieciàtko nie po to, aby obsypywaç Je pieszczotami, nie po to, byÊmy Je podziwiali, ale po to, aby daç Je nam wszystkim
– przynosz´ wam, byÊmy to Dzieciàtko przyj´li, byÊmy Nim ˚yli. Wszystko zaczyna si´
w∏aÊnie tutaj. Przyjmijmy Jezusa do siebie,
a Jego b∏ogos∏awieƒstwo zakwitnie pokojem,
poniewa˚ On jest Ksi´ciem Pokoju. Niech
nasza dusza b´dzie dla Boga przychodzàcego
na Êwiat, jak r´ce, które Go przyjmujà, niech
b´dzie Sanktuarium uÊwi´conym Jego ObecnoÊcià. Nie ma tu jakiegoÊ szczególnego planu do przedyskutowania przy stole, do ustalenia w pa∏acach mo˚nych tego Êwiata. Niech
ka˚dy pozwoli si´ przeniknàç obecnoÊci Dzieciàtka, które Maryja przynosi nam w darze,
niech spocznie na nas Jego b∏ogos∏awieƒstwo.
Pan Jezus to jedyny plan pokoju dany
nam przez Boga i z∏o˚ony w ˚∏obie. Nawrócenie zaczyna si´ od spotkania. Ewangelia
nie jest traktatem teologicznym, ale opowieÊcià o spotkaniu Pana Jezusa z cz∏owiekiem:
z cz∏owiekiem, który Go przyjmuje, z cz∏owiekiem, który patrzy na Niego oboj´tnie,
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Or´dzie dla Jakova Ĉolo
25 grudnia 2005 r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj z Dzieciàtkiem Jezus na r´ku, w sposób szczególny wzywam was do nawrócenia.
Dzieci, w ca∏ym tym czasie, w którym
Bóg pozwoli∏ mi byç razem z wami, nieustannie wzywa∏am was do nawrócenia. Wiele z waszych serc pozosta∏o
zamkni´tych. Kochane dzieci, Jezus
jest pokojem, mi∏oÊcià, radoÊcià i dlatego zdecydujcie si´ teraz na Jezusa.
Zacznijcie modliç si´, proszàc Go o ∏ask´ nawrócenia. Kochane dzieci, tylko
z Jezusem mo˚ecie mieç pokój, radoÊç
i serce wype∏nione mi∏oÊcià. Kochane
dzieci, kocham was, jestem waszà
Matkà i b∏ogos∏awi´ was moim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem”.
z cz∏owiekiem, który Go odrzuca. A tym, którzy przyj´li Âwiat∏oÊç, da∏o moc, by stali si´
dzieçmi Bo˚ymi (J 1, 12). Pozwólmy Jezusowi spotkaç si´ z nami, a b´dziemy nieÊç
w sobie Jego pokój, Jego spojrzenie pe∏ne
mi∏oÊci, Jego czu∏oÊç, tym wszystkim, którzy
szukajà naszych ràk i naszych oczu. Darmo
otrzymaliÊcie, darmo dawajcie (Mt 10, 8b).
Ju˚ nie oko za oko, przemoc za przemoc;
teraz, po przyjÊciu Pana Jezusa, odpowiedzià
na nienawiÊç jest tylko mi∏oÊç, odpowiedzià
na przemoc jest tylko przebaczenie, odpowiedzià na zdrad´ – tylko poca∏unek pokoju. Tak
mamy post´powaç wobec wszystkich, ale
jest to mo˚liwe jedynie wówczas, gdy jesteÊmy tak pe∏ni Boga, ˚e stajemy si´ czystym
wyrazem Jego obecnoÊci w nas. Dlatego trzeba przyjàç Boga do swego wn´trza. Jak to
mo˚liwe?... Dla Boga nie ma nic niemo˚liwego
(∑k 1, 34; 37). Maryja wie o tym, powtarza
nam to nieustannie w swych or´dziach,
a dziÊ potwierdza nam trzykrotnym b∏ogos∏awieƒstwem: b∏ogos∏awieƒstwem Syna, Ojca
oraz swoim szczególnym b∏ogos∏awieƒstwem. Zanim b´dzie za pó˝no, pozwólmy,
by uczyni∏a nas Swymi nosicielami pokoju.
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Zagrody nasze
widzieç przychodzi
Widzàcy z Medziugorja na zakoƒczenie objawienia, które majà (mieli) codziennie lub dorocznie, przekazujà zebranym zwykle takie s∏owa: „Gospa pob∏ogos∏awi∏a ka˚dego z nas oraz dewocjonalia, które macie ze sobà”.
Sà ró˚ne rodzaje b∏ogos∏awieƒstwa,
których nie nale˚y myliç ze sobà. Kiedy
ksiàdz b∏ogos∏awi (albo biskup, kardyna∏
lub papie˚), sam Jezus b∏ogos∏awi poprzez urzàd kap∏aƒski. Wtedy sam Jezus
zlewa na nas swojà Boskà Êwi´toÊç. Bierze
ze swojego, aby si´ z nami podzieliç. B∏ogos∏awieƒstwo to jest szczególnà ∏askà
i nie koniecznie zale˚y od Êwi´toÊci kap∏ana. Je˚eli dusza, która je przyjmuje, jest
otwarta i skupiona, wtedy Jezus otwiera
skarby swojego Serca i hojnie nimi darzy,
zale˚nie od gotowoÊci tej duszy i jej wiary.
Dusze pokorne otrzymujà najwi´cej.
Poniewa˚ b∏ogos∏awieƒstwo sp∏ywa
bezpoÊrednio na dusz´, umys∏ cz´sto nie
jest Êwiadomy tej fali ∏aski, która przekracza jego zdolnoÊci pojmowania; dlatego
tak ∏atwo jest si´ rozproszyç i utraciç
otrzymany prezent. To wielki b∏àd, poniewa˚ kiedy dusza jest skupiona, ka˚de b∏ogos∏awieƒstwo ubogaca jà, umacnia,
chroni i zaspokaja; zaÊ najpi´kniejszym
owocem jest to, ˚e dusza mo˚e bardziej
z∏àczyç si´ z Bogiem. Owoce b∏ogos∏awieƒstwa przynale˚à ju˚ do wiecznoÊci
i nadajà duszy szczególne pi´kno. Jak
dzieje si´ ze wszystkimi darami od Boga,
im wi´cej zapa∏u w∏o˚y si´ w udzielanie
lub przyjmowanie b∏ogos∏awieƒstwa, tym
jest ono skuteczniejsze.
W Medziugorju Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Gdyby kap∏ani wiedzieli, jak
wa˚ne jest b∏ogos∏awieƒstwo, co przez nie
dajà wiernym, kiedy b∏ogos∏awià, b∏ogos∏awiliby dniem i nocà!”. I jeszcze: „B∏ogos∏awieƒstwo kap∏ana jest wi´ksze od
mojego, gdy˚ wtedy sam Jezus b∏ogos∏awi. Kiedy ja b∏ogos∏awi´, b∏ogos∏awi´ tylko jako matka Jezusa” (osobiste or´dzia
dla Mirjany), poniewa˚ kap∏an otrzyma∏
sakrament Êwi´ceƒ.
Osoby Êwieckie tak˚e mogà b∏ogos∏awiç i KoÊció∏ zaleca na przyk∏ad rodzicom, by codziennie b∏ogos∏awili swoje
dzieci. Maryja prosi, aby b∏ogos∏awiç
dzieci rano i wieczorem, a tak˚e domy

i obejÊcia w soboty, szczególnie w pierwszà sobot´, jak równie˚ wtedy, kiedy z∏o˚yli nam wizyt´ ludzie wprowadzajàcy
niepokój do naszego domu czy rodziny.
Tak˚e dzieci mogà i powinny b∏ogos∏awiç swoich rodziców! Moc takiego
b∏ogos∏awieƒstwa wiele zale˚y od tego,
kto go udziela, dlatego w∏aÊnie b∏ogos∏awieƒstwo Maryi jest szczególnie pot´˚ne.
Skoro ziemska matka mo˚e pob∏ogos∏awiç swoje dziecko, tym bardziej mo˚e to
uczyniç nasza niebieska Matka!
W Medziugorju Gospa udziela swojego b∏ogos∏awieƒstwa wszystkim obecnym
podczas objawieƒ widzàcym, po pozdrowieniu s∏owami: „Niech b´dzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci”, a przed
modlitwà za nas, którà odmawia z wyciàgni´tymi r´kami. KiedyÊ zapyta∏am Mari´,
czemu Gospa udziela nam raz swojego
„b∏ogos∏awieƒstwa radoÊci”, innym razem
„macierzyƒskiego b∏ogos∏awieƒstwa”,
jeszcze innym „uroczystego b∏ogos∏awieƒstwa” itd. … i czym te b∏ogos∏awieƒstwa ró˚nià si´ od siebie? Maria odpowiedzia∏a: „Gospa tego nie wyjaÊni∏a…”. Musimy zatem ufnie i z wdzi´cznoÊcià przyjmowaç dar, a nasza niebieska Matka zatroszczy si´ o reszt´ wedle naszych potrzeb!
s. Emmanuel Millard
P.S. Wykorzystajmy t´ szczególnà ∏ask´
b∏ogos∏awieƒstwa, którà nas Bóg chce obdarzyç poprzez doroczne odwiedziny kap∏ana w naszych domach, tzw. Kol´d´.
Uwierzmy w to, ˚e to sam Jezus przychodzi
do naszych domostw, tak jak mówi pieÊƒ
koÊcielna: „Zagrody nasze widzieç przychodzi i jak si´ Jego dzieciom powodzi”.

Kim jest teolog?
Co to jest teologia? Chcàc opisaç, na
czym polega zadanie teologa, nie móg∏bym znale˝ç porównania pi´kniejszego,
ni˚ obraz zwiadowców, których Moj˚esz
pos∏a∏ do Ziemi Obiecanej przez Boga
i którzy powrócili z Kanaanu, przynoszàc
kiÊcie winogron, granaty i figi, rozpalajàc
w sercach ludu Bo˚ego pragnienie zdobyczy, ale nie ukrywajàc trudów takiego
przedsi´wzi´cia. Teolog to w pewnym
stopniu ten, który we wspólnocie wierzàcych, wierny KoÊcio∏owi, który zrodzi∏ go
w wierze i który daje mu s∏owo wiary, ma
Êledziç horyzont, zapowiadaç Ojczyzn´,
rozpalaç w ludzkich sercach t´sknot´
wiecznoÊci i nak∏aniaç ich, aby zawsze poszukiwali Tajemnicy, goràco i z upragnieniem ˚ebrzàc Absolutu. Teologia nie jest
bowiem zimnà, pustà doktrynà. Nie jest

arystokratycznym umi∏owaniem màdroÊci, jak filozofia. Teologia jest màdroÊcià
mi∏oÊci, próbà dopuszczenia do g∏osu doÊwiadczenia mi∏oÊci bli˝niego, zara˚ania,
wzniecania w dziejach Êwiata pokornych
i codziennych historii mi∏oÊci, poczàwszy
od owej Êwi´tej opowieÊci o Mi∏oÊci
Ukrzy˚owanej, w której Âwi´ty, po trzykroç Âwi´ty Bóg objawi∏ nam Swe Serce.
Teolog to ten, który mówi o Bogu,
opowiadajàc o mi∏oÊci. To ten, który
przechowuje w sercu KoÊcio∏a ˚ywà pami´ç o historii mi∏oÊci, jaka zosta∏a opowiedziana w ciszy Wielkiego Piàtku. Oto,
dlaczego teologia praktykowana jest w atmosferze ciszy, adoracji, ws∏uchania si´
i rozpala pragnienie rzeczy nowych, majàcych dopiero nadejÊç. Âw. Jan od Krzy˚a
w jednym ze swych tekstów pisze te s∏owa: „Ojciec wyrzek∏ S∏owo, które by∏o
Jego Synem, i wcià˚ powtarza je w wiecznej
ciszy. Dlatego w ciszy musi ws∏uchiwaç
si´ w nie dusza”. Teologi´ praktykuje si´
w ciszy adoracji, w pokornym przyj´ciu
Ducha przez serca wierzàcych. W ten sposób – i tylko w ten sposób – teologia
otwiera jasne horyzonty w mrokach Êwiata, zapowiada przysz∏à Ojczyzn´, o której
jest wieczornà wiedzà, jak mówi∏ Êw. Tomasz, a zatem wiedzà wieczornego
zmierzchu, poniewa˚ jasne Êwiat∏o dnia,
Dzieƒ pe∏en mi∏oÊci, dopiero wzejdzie.
Oczekujemy nowych czasów i nowej
Ojczyzny. JesteÊmy pielgrzymami zdà˚ajàcymi ku miastu Boga i to rozÊwietla nasze serca nieskoƒczonà nadziejà. Zamykam definicjà profesora teologii, jakà poda∏ Kierkiegaard, wielki Êwiadek wiary nowo˚ytnych czasów: „Profesor teologii to
ktoÊ, kto jest profesorem teologii, poniewa˚
inny umar∏ za niego na krzy˚u”. Nauczycielem jest Chrystus, ˚yjàcy w swoim
KoÊciele, we wspólnocie jego pasterzy.
Teolog jest poszukiwaczem Tajemnicy
w tym KoÊciele, który kochamy, aby dawaç Êwiadectwo o tym, co zosta∏o mu dane
– lub raczej, co zosta∏o dane nam – i aby
rozpalaç pragnienie dalszych poszukiwaƒ
oraz dalszego pisania historii mi∏oÊci
w dziejach ludzi. Kochajmy zawsze KoÊció∏. Wtedy historia naszej mi∏oÊci zarazi
wielu innych i przemieni serce Êwiata.
Trwajmy zawsze w historii mi∏oÊci, w ubogiej i ukrzy˚owanej wspólnocie z tym
KoÊcio∏em, który mimo wszystkich swoich
win i braków jest pi´knà Oblubienicà Pana.
Koƒcz´ pewnym wyobra˚eniem, które
na pierwszy rzut oka wyda si´ dziwne, ale
które jest bardzo stare i pi´kne. Ojcowie
KoÊcio∏a mówili, ˚e KoÊció∏ to ksi´˚yc…
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Tak, ksi´˚yc. Dlaczego? Poniewa˚, tak
jak ksi´˚yc, który nie Êwieci w∏asnym
Êwiat∏em, ale odbija jedyne Êwiat∏o jedynego s∏oƒca, KoÊció∏ nie ma Êwieciç w∏asnym Êwiat∏em, ale powinien jaÊnieç
w mrokach Êwiata Êwiat∏em Chrystusa.
On jest jedynym punktem odniesienia dla
KoÊcio∏a. My nie wskazujemy na samych
siebie. My nie zapowiadamy samych siebie, ale Jego, Pana naszego ˚ycia, ukrzy˚owanej Bo˚ej Mi∏oÊci, która nawróci∏a
nasze serca i uczyni∏a nas Jego Êwiadkami. W ciszy kontemplujemy Go i adorujemy. Oto jest KoÊció∏-ksi´˚yc… Historia
ksi´˚yca to historia KoÊcio∏a!
Arcybp Bruno Forte

Rok Eucharystyczny
Synod biskupów
Chleb wspólnoty
Synod biskupów sta∏ si´ podsumowaniem Roku poÊwi´conego
Eucharystii, zakoƒczeniem, które ma byç jednak nowym
poczàtkiem, a tak˚e kontynuacjà tysiàcletniej drogi KoÊcio∏a. Synod biskupów pod
has∏em „Eucharystia: ˝ród∏o i szczyt ˚ycia
i misji KoÊcio∏a” stanowi∏ ostatni etap
d∏ugiego roku rozwa˚aƒ, wypowiedzi
i artyku∏ów na temat tego, co stanowi najwa˚niejszà tajemnic´ chrzeÊcijaƒskiego
˚ycia czyli Eucharystii. Ojciec Âwi´ty zamknà∏ go oficjalnie, odprawiajàc Msz´ Êw.
w niedziel´ 23 pa˝dziernika – w Âwiatowy Dzieƒ Misyjny oraz w dzieƒ, kiedy kanonizowanych zosta∏o pi´ciu nowych
Êwi´tych.
Czym jednak jest Synod? W s∏owniku
czytamy: „W katolicyzmie Synod jest sta∏ym organem kolegialnym, powo∏anym
w 1965 r. i z∏o˚onym z oko∏o 200 biskupów,
b´dàcych przedstawicielami ca∏ego katolickiego Episkopatu, który wspiera duszpasterskà dzia∏alnoÊç papie˚a”. Taki w∏aÊnie
synod odbywa∏ si´ przez trzy pierwsze tygodnie pa˝dziernika, kiedy 256 Ojców synodalnych, wybranych przez w∏asne Konferencje Biskupów lub przez samego papie˚a, wraz z grupà s∏uchaczy z zewnàtrz,
zgromadzi∏o si´ wokó∏ Benedykta XVI,
aby dyskutowaç nad problemami, które
stawia wspó∏czesny KoÊció∏. Z regu∏y
Ojciec Âwi´ty naradza si´ z biskupami nad
wyborem tematu – tym razem to Jan Pawe∏ II

wybra∏ temat – o Eucharystii. Nast´pnie
wysy∏a si´ do poszczególnych Konferencji
Biskupów „Lineamenta” przygotowane
przez Generalny Sekretariat Synodu, razem z d∏ugimi kwestionariuszami. Na ich
podstawie opracowuje si´ dokument
„Instrumentum Laboris” (narz´dzie pracy,
przyp. red.), wysy∏any biskupom majàcym
uczestniczyç w Synodzie, aby ka˚dy z nich
móg∏ rzuciç Êwiat∏o na problem. Synod posiada jedynie wymiar doradczy; przedstawia papie˚owi propozycje, zaÊ Ojciec
Âwi´ty przyjmuje i zatwierdza te, które
uwa˚a za s∏uszne. Na koniec wydany zostaje dokument.
Papie˚ Synodu. Takim w∏aÊnie chcia∏
byç zapami´tany; wspomina∏ o tym niejednokrotnie, twierdzàc, ˚e jego formacja
wiele zawdzi´cza temu doÊwiadczeniu.
Jan Pawe∏ II by∏ rzeczywiÊcie cz∏onkiem
wszystkich posiedzeƒ synodalnych (od
1967 do 2001 r.). Jego uwa˚ne uczestnictwo by∏o przys∏owiowe. ¸ród∏a watykaƒskie piszà: „Jedynie Êrodowe Audiencje
Generalne nie pozwala∏y mu przebywaç
ze wspó∏braçmi, lepiej ich poznawaç,
dzieliç ich troski, umacniaç w naglàcym
obowiàzku nowej ewangelizacji”.
Konieczne uaktualnienie. Doprowadza do koƒca dzie∏a rozpocz´te przez swego „czcigodnego poprzednika”, jak ch´tnie go nazywa. Zawsze jednak nadaje im
pi´tno w∏asnej osobowoÊci, odciska swój
styl: bardziej powÊciàgliwy i pe∏en rezerwy, ale niezwykle stanowczy i uwa˚ny.
I tak papie˚ Ratzinger gra∏ na Synodzie
g∏ównà rol´, wnoszàc jednak doƒ owoce
swego d∏ugiego doÊwiadczenia synodalnego. Nie dziwi zatem wola Benedykta XVI,
aby nadaç nowy impet Synodowi biskupów, cechujàcemu si´ dzisiaj innowacyjnà ciàg∏oÊcià prac w Êrodowisku kolegialnym. WÊród nowoÊci, skrócenie czasu do
dyspozycji ka˚dego uczestnika, aby znale˝ç wi´cej miejsca dla swobodnej wymiany opinii i pog∏´bienia problemów.
W ten sposób wytworzy∏ si´ klimat sprzyjajàcy bardziej spontanicznemu wyra˚aniu si´ i wspó∏uczestnictwu.
D∏ugi pociàg. W mowie wst´pnej papie˚ nakreÊli∏ tory, którymi powinien podà˚yç d∏ugi pociàg Synodu, wielobarwny
i niejednolity, poniewa˚ sk∏adajàcy si´
z wagonów pochodzàcych z ró˚nych
stron Êwiata, zaÊ ka˚dy na∏adowany w∏asnym etnicznym i kulturowym baga˚em.
Jako pierwszy „imperatyw” Benedykt XVI
wezwa∏ wszystkich, aby: „nie byli g∏usi
na Chrystusa, poniewa˚ uszy naszych serc
sà do tego stopnia przepe∏nione ró˚nymi

ha∏asami Êwiata, ˚e nie mo˚emy us∏yszeç
tej milczàcej obecnoÊci, która puka do naszych drzwi”. Potem jednak ju˚ bardziej
bezpoÊrednio zwróci∏ si´ do sumienia
obecnych: „Zastanówmy si´, czy naprawd´ jesteÊmy gotowi otworzyç drzwi naszego serca; a mo˚e to serce jest tak wype∏nione tyloma innymi sprawami, ˚e nie ma
w nim miejsca dla Pana. I tak niewra˚liwi, g∏usi na Jego obecnoÊç nie s∏yszymy
tego, co najistotniejsze!”.
Bàd˝cie doskonali jak wasz Ojciec…
Tak brzmia∏o drugie wezwanie, jakie
Ojciec Âwi´ty skierowa∏ do serc wspó∏braci. Âwiadom wszak˚e niedoskona∏oÊci
ka˚dego cz∏owieka przypomnia∏, ˚e aby
osiàgnàç idea∏ doskona∏oÊci, trzeba nieustannie „naprawiaç” samych siebie:
„Na instrumencie, który ma zerwanà strun´, nie mo˚na graç jak nale˚y. Nasza dusza jawi si´ w∏aÊnie jako taki instrument
muzyczny, w którym niestety zerwa∏a si´
jakaÊ struna, a wi´c muzyka Boga, która
powinna d˝wi´czeç z g∏´bi naszej duszy,
nie mo˚e w∏aÊciwie rozbrzmiewaç. Trzeba
odnowiç ten instrument, poznaç rozdarcia, zniszczenia, zaniedbania i staraç si´,
aby ten instrument sta∏ si´ doskona∏y, sta∏
si´ kompletny i móg∏ s∏u˚yç temu, po co
zosta∏ stworzony przez Pana”.
JesteÊmy tu, aby si´ napominaç. Ton
jest ojcowski i uspokajajàcy, ale te˚ jasny
i wymowny: „Nikt z nas nie widzi dobrze
siebie samego i swoich braków. Braterskie napomnienie to dzie∏o mi∏osierdzia.
MyÊl´, ˚e jednym z zadaƒ kolegialnoÊci
jest w∏aÊnie pomaganie sobie nawzajem,
byÊmy stali si´ bardziej otwarci i poznali
luki, których sami nie chcemy widzieç”.
Zaraz jednak dodaje stanowczo: „Ale tylko wtedy, gdy p∏ynie z pokornego serca,
które nie stawia si´ ponad innymi, nie
uwa˚a si´ za lepsze od innych!”.
Pi´kno w rozmaitoÊci. Ró˚norodnoÊç
wystàpieƒ, chocia˚ skoncentrowanych na
tej samej tematyce, wyra˝nie ukaza∏a
zró˚nicowanie obecne w KoÊciele Chrystusa. Bogactwo, które powinno si´ coraz
bardziej doceniaç w zglobalizowanym
Êwiecie, zmierzajàcym do standaryzacji
wszystkiego i zuba˚ajàcym w ten sposób
dzie∏o, które wyp∏yn´∏o z niezwyk∏ej
stwórczej mocy Boga: „Odczuwamy g∏´bokà radoÊç, stwierdzajàc jednoÊç naszej
wiary eucharystycznej w obr´bie wielkiego zró˚nicowania rytua∏ów, kultur i duszpasterskich sytuacji”; piszà uczestnicy
Synodu w koƒcowym or´dziu. „ObecnoÊç tak wielu braci biskupów pozwoli∏a
nam w jeszcze bardziej bezpoÊredni
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sposób doÊwiadczyç bogactwa naszych
odmiennych tradycji liturgicznych, dzi´ki
któremu tym mocniej jaÊnieje g∏´bia jedynej tajemnicy eucharystycznej”.
Musimy mieç odwag´. Jest to obowiàzek spoczywajàcy na nas wszystkich
chrzeÊcijanach, funkcjonujàcych w ró˚nych Êrodowiskach – w rodzinie, pracy,
wspólnotach religijnych: nie nale˚y nigdy
obawiaç si´ ró˚norodnoÊci, ale za wszelkà
cen´ jà popieraç, wiedzàc, ˚e w ten sposób
zachowana zostanie tak˚e nasza wyjàtkowoÊç wraz z wyjàtkowoÊcià innych. ∑àczy
nas wiara w jedynego Boga, Ojca Jezusa
Chrystusa; i to w∏aÊnie Eucharystia czyni
nas jednym, „jednoczy nas” w Nim. Dlatego koƒczymy s∏owami papie˚a: „Tam,
gdzie cz∏owiek czyni siebie jedynym panem
Êwiata i samego siebie, nie mo˚e istnieç
sprawiedliwoÊç. Mo˚e tam panowaç jedynie samowola w∏adzy i interesów… JeÊli
pozostaniemy zjednoczeni z Nim, wtedy my
równie˚ wydamy plon, wtedy nie zamienimy si´ w ocet samowystarczalnoÊci, niezadowolenia z Boga i Jego stworzenia, ale
staniemy si´ dobrym winem radoÊci w Bogu i mi∏oÊci bli˝niego”.
Stefania Consoli

G∏ód Eucharystii!
Wo∏anie to wybrzmiewa w Êwiadectwach wielu biskupów: dusze czujà g∏ód
Chrystusa, ale jest zbyt ma∏o kap∏anów,
by zaspokoiç p∏ynàce z ró˚nych stron
proÊby o odprawianie Eucharystii.
Skromna liczba powo∏aƒ kap∏aƒskich
szkodzi zarówno kap∏anom, zmuszonym
obejmowaç swojà pos∏ugà zbyt wiele
miejsc naraz, jak i ludowi Bo˚emu, który
na pewnych obszarach jest wr´cz zmuszony do eucharystycznego postu, jak melduje biskup z Po∏udniowej Afryki: „z powodu niedostatku kap∏anów, wiele wspólnot uczestniczy we Mszy Êw. zaledwie raz
na miesiàc albo nawet na dwa miesiàce!”.
Wymienia si´ wiele powodów takiego stanu rzeczy. Bez wàtpienia zeÊwiecczenie
Zachodu nie przyczynia si´ do wzrostu
liczby „robotników w winnicy Pana”.
Prawdà jest jednak równie˚ i to, ˚e w niektórych krajach seminaria sà pe∏ne, ale
brakuje z kolei wiernych, poniewa˚ „liturgia jest czymÊ nudnym i monotonnym”, jak
opowiada przedstawiciel Korei.
„Trzeba po∏o˚yç nacisk na w∏aÊciwe rozmieszczenie kap∏anów na Êwiecie”, komentuje delegat Mozambiku; zaÊ biskup
Libanu przypomina, ˚e: „Wysy∏anie kap∏anów z kraju, który ma ich wystarczajàcà

liczb´, do kraju, gdzie ich brakuje, nie jest
idealnym rozwiàzaniem, kiedy nie bierze
si´ pod uwag´ tradycji, zwyczajów i mentalnoÊci. Problem pozostaje otwarty”.
Skoro tak ma∏o jest powo∏aƒ kap∏aƒskich, dlaczego nie wyÊwi´caç ˚onatych
m´˚czyzn, tak zwanych „viri probati”
(˚onatych m´˚czyzn, którzy prowadzà
wzorowe ˚ycie i posiadajà solidnà znajomoÊç doktryny katolickiej), jak dzieje si´
to ju˚ w KoÊcio∏ach Wschodnich? – zastanawiali si´ biskupi. Jeszcze raz jednak
zwyci´˚y∏o przekonanie, ˚e celibat to
„bezcenny dar” w ˚yciu kap∏ana. „KoÊció∏ maronicki dopuszcza ˚onatych m´˚czyzn. Nale˚y wszak˚e uwzgl´dniç, ˚e
ma∏˚eƒstwo kap∏anów, choç rozwiàzuje
jeden problem, rodzi inne, bardzo powa˚ne. ˚onaty kap∏an ma obowiàzek troszczyç
si´ o ma∏˚onk´ i o dzieci, musi zapewniç
im dobre wykszta∏cenie i pozycj´ spo∏ecznà”, opowiada Patriarcha Antiochii. Nawiàzujàc do tego, papie˚ powiedzia∏
w koƒcowej homilii: „Na tajemnicy
eucharystycznej, odprawianej i wielbionej, opiera si´ celibat, który kap∏ani otrzymali jako cenny dar i znak niepodzielnej
mi∏oÊci ku Bogu oraz bli˝niemu”.
Inny problem, dotyczàcy coraz wi´kszej liczby osób, to komunia udzielana
rozwiedzionym. Jest to goràcy temat, poniewa˚, jak stwierdza arcybiskup z Nowej
Zelandii: „Sà ludzie, których pierwsze
ma∏˚eƒstwo skoƒczy∏o si´ bardzo ˝le.
Nigdy nie porzucili KoÊcio∏a, ale na dzieƒ
dzisiejszy sà wykluczeni z Eucharystii.
Musimy znale˝ç sposoby, aby na powrót
w∏àczyç do niej wszystkich, którzy odczuwajà g∏ód Chleba ˚ycia”.
W koƒcowym or´dziu biskupi oÊwiadczajà, ˚e sà Êwiadomi „smutku tych,
którzy nie mogà przystàpiç do sakramentu komunii z powodu sytuacji rodzinnej
niezgodnej z przykazaniem Pana”, ale potwierdzajà istniejàcy zakaz. B´dàc jednak
wra˚liwi na problem, wezwali trybuna∏y
koÊcielne, które stwierdzajà niewa˚nie zawarty zwiàzek ma∏˚eƒski, aby podj´∏y
„wszelkie mo˚liwe wysi∏ki”, by pracowaç
w sposób bardziej „poprawny i szybki”.
A zatem cienie i blaski w KoÊciele,
który 40 lat po Soborze przeglàda si´
w Eucharystii „jak w soczewce, z pomocà,
której nale˚y nieustannie sprawdzaç w∏asne oblicze i w∏asnà drog´”. Takie realistyczne i obiektywne spojrzenie by∏o jednak konieczne i po˚àdane, aby pi´kna oblubienica Chrystusa rzeczywiÊcie sta∏a si´
wiarygodnà odpowiedzià na wyzwania
Êwiata, który czyni wszystko, aby wyma-

zaç Boga. Dlatego Benedykt XVI zaleci∏
wspó∏braciom: „podczas Synodu nie tylko
mówmy pi´knie o Eucharystii, ale przede
wszystkim ˚yjmy jej si∏à”. (cdn)
Stefania Consoli

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 grudnia podczas objawienia w namiocie wspólnoty Cenacolo Matka Bo˚a
da∏a Mirjanie nast´pujàce or´dzie:
„Drogie dzieci, pozwólcie, aby w tym
Êwi´tym czasie mi∏oÊç i ∏aska mojego
Syna sp∏yn´∏a na was. Tylko serca czyste,
wype∏nione modlitwà i mi∏osierne mogà
doÊwiadczaç mi∏oÊç mojego Syna. Módlcie si´ za tych, którzy nie majà ∏aski odczuwania mi∏oÊci mojego Syna. Moje
dzieci, pomó˚cie mi! Dzi´kuj´!”.
Natomiast 9 grudnia przy Niebieskim
Krzy˚u o godz. 22. mia∏ objawienie Ivan
i otrzyma∏ nast´pujàce or´dzie: „Drogie
dzieci, równie˚ i dzisiejszego wieczoru z radoÊcià wzywam was, abyÊcie podczas tego
czasu ∏aski w sposób szczególny odnowili
modlitw´ rodzinnà. Módlcie si´, drogie
dzieci, w tym czasie w rodzinie, módlcie si´
przed szopkà. Módlcie si´, aby wraz z modlitwà do waszych serc powróci∏a radoÊç.
Aby Êwiat∏o Bo˚ego Narodzenia rozb∏ys∏o
w waszych sercach. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
XIII Mi´dzynarodowe Spotkanie dla
Osób Prowadzàcych Centra Pokoju i Medziugorskie Grupy Modlitewne, Pielgrzymkowe
i Charytatywne odb´dzie si´ w Medziugorju
w dniach od 5 do 9 marca 2006 r. Temat spotkania: „I b´dziecie moimi Êwiadkami (…)
a˚ po kraƒce ziemi” (Dz 1, 8). Zg∏oszenia:
e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr
tel/fax: 00387-36-651-999 (za M. Dugandziç). Koszt: 60 euro/osob´, zakwaterowanie w ramach w∏asnych. Istotna wiadomoÊç dla organizatorów pielgrzymek:
Parafia planuje wprowadzenie dla pilotów
identyfikatorów na czas przebywania na
terenie Medziugorja, zezwalajàcych na
oprowadzanie grup.
JE Pearce Lacey, emerytowany bp
pomocniczy Toronto, od 9 – 17 pa˝dziernika 2005 r. ju˚ po raz czwarty przebywa∏
w Medziugorju z prywatnà pielgrzymkà z Kanady. Bp Lacey uczestniczy∏
w programie pielgrzymki, spowiada∏ oraz
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spotka∏ si´ z franciszkanami s∏u˚àcymi
w Medziugorju. Po raz pierwszy przyby∏
tutaj w 1987 r. i powiedzia∏, ˚e „…wierzy,
˚e Matka Bo˚a si´ tu objawia”.
Issam John Darwish, BSO, DD., patriarcha Melchickiego KoÊcio∏a Katolickiego Australii i Nowej Zelandii przebywa∏ z prywatnà pielgrzymkà w Medziugorju od 12. do 19. wrzeÊnia 2005 r.
W Medziugorju obchodzi∏ 33 rocznic´
Êwi´ceƒ kap∏aƒskich. Zanim w 1996 r. zosta∏ biskupem Melchitów w Australii
i Nowej Zelandii pracowa∏ z opuszczonymi dzieçmi w Libanie. W czasie rozmowy
powiedzia∏: „W minionà niedziel´ by∏em w Castel Gandolfo z grupà pielgrzymów i odmawialiÊmy Anio∏ Paƒski wraz
z Papie˚em. Po modlitwie odwiedzi∏em
Ojca Âwi´tego, co wczeÊniej by∏o umówione. Na to spotkanie by∏ wczeÊniej
przygotowany program. Na koƒcu rozmowy poprosi∏em Ojca Âwi´tego, by pob∏ogos∏awi∏ grup´, która nast´pnego dnia
udaje si´ do Medziugorja. JeÊli kiedykolwiek spotkaliÊcie si´ z Papie˚em, wiecie
jaki ma cudowny uÊmiech. UÊmiechnà∏
si´ z wielkà dobrocià i powiedzia∏: «Niech
Bóg was b∏ogos∏awi i strze˚e».
PoÊród naszych parafian ˚ywa jest
wielka pobo˚noÊç maryjna. Przyszli do
mnie i poprosili, abym towarzyszy∏ im
w czasie pielgrzymki do Medziugorja.
Mam wiele pracy, ale od razu si´ zgodzi∏em. Pó˝niej pomyÊla∏em, ˚e byç mo˚e
powinienem by∏ powiedzieç nie, ale teraz
jestem zadowolony, ˚e przyjecha∏em.
Ka˚dego dnia medytowaliÊmy ˚ycie
Maryi, od poczàtku a˚ do krzy˚a. Dla
mnie sà to maryjne rekolekcje. Chcia∏em
przekazaç wiernym to, co nasz KoÊció∏
Bizantyjski mówi o Maryi. Wszystkie
modlitwy by∏y ukierunkowane na lepsze
poznanie roli Maryi w naszym ˚yciu. Dla
mnie i dla ca∏ej grupy przyjazd do
Medziugorja jest b∏ogos∏awieƒstwem. Na
Maryj´ patrzymy jak na osob´, która
prowadzi nas do Jezusa. Odgrywa Ona
wa˚nà rol´ w naszym ˚yciu. Prowadzi
nas do Jezusa i pog∏´bia naszà wiar´.
IloÊç pielgrzymów przyje˚d˚ajàcych
do Medziugorja jest znakiem Bo˚ym.
Atmosfera modlitewna, którà tworzà tutejsi ksi´˚a, jest bardzo g∏´boka. Wierz´,
˚e Medziugorje jest miejscem wyczekiwania i zadaje pytanie naszej wierze: jak
pog∏´biç wiar´? Modlitwa przed krzy˚em, adoracja, Eucharystia – wszystko to
daje pielgrzymom g∏´bokà duchowoÊç.
To jest miejsce modlitwy.

MyÊl´, ˚e rola ksi´dza towarzyszàcego pielgrzymom jest bardzo wa˚na.
Aby by∏y owoce, pielgrzymom musi towarzyszyç kap∏an. Jego rolà jest pomóc
iÊç im dalej ni˚ poszukiwanie tylko znaków. Powiedzia∏em swoim pielgrzymom,
˚e ju˚ mamy znaki: to jest NajÊwi´tszy
Sakrament O∏tarza i inne sakramenty.
Mamy ˚yç sakramentami: pokuty, Eucharystii i nale˚y odkryç ich rol´ duchowà.
Matka Bo˚a mówi do ka˚dego z nas. Nie
trzeba Jej widzieç. Mo˚emy Jà zobaczyç
oczyma ducha, oczyma wiary.
Uwa˚am, ˚e tutejsi ksi´˚a dajà pielgrzymom bardzo dobre wskazówki, ale
ksi´˚a towarzyszàcy grupom pielgrzymkowym powinni wi´cej uwagi zwróciç na
nauk´ KoÊcio∏a. Tutejsi ksi´˚a mogliby
daç przyje˚d˚ajàcym ksi´˚om wskazówki, jak g∏´biej prze˚ywaç wewn´trzne nawrócenie. I niech Matka Bo˚a dzia∏a
w duszach wiernych. Sà ludzie, którzy potrzebujà emocji, innym to nie jest potrzebne. To jest ˚ycie chrzeÊcijaƒskie. Or´dzia
medziugorskie sà or´dziami ewangelicznymi. Nie widz´ tu nic innego. Eucharystia, pokuta, modlitwa, to jest Ewangelia. Objawienia? Nie wiem. Nie mam jasnych pomys∏ów, ale myÊl´, ˚e Bóg mo˚e
uczyniç wszystko, co chce. Napisz´ broszur´ o swoich wra˚eniach z Medziugorja. Chc´ dodaç odwagi wiernym, by przyje˚d˚ali tu na pielgrzymk´, aby prze˚yli
kilka dni modlitwy i wewn´trznego nawrócenia. Dodam im odwagi. Dodam odwagi równie˚ ksi´˚om, aby przybyli z nimi. Mam jedno pragnienie: aby Medziugorje otworzy∏o si´ na zewnàtrz, na prawos∏awnych i muzu∏manów, aby sta∏o si´
centrum dialogu z nimi”.

Królowa Pokoju
w Australii
Matka Bo˚a zawsze okazywa∏a
szczególnà mi∏oÊç
swoim dzieciom.
Na samej pó∏nocy
Australii w Port
Keats, ˚yje odizolowana spo∏ecznoÊç Aborygenów
liczàca oko∏o 3000 dusz. Ludzie ci sà ubodzy, wegetujà w ciasnych, biednych domach i cierpià z powodu przewlek∏ych
chorób oraz z∏ych warunków sanitarnych.
Grupa cz∏onków Katolickiej Wspólnoty
Aborygeƒskiej Êw. Marcina de Porres
wraz z kapelanem, o. Davidem Tremble,

a tak˚e z innym bratem ze wspólnoty zakonnej Misjonarzy Bo˚ej Mi∏oÊci, od
dawna pragn´∏a odwiedziç Port Keats,
aby spotkaç si´ z tamtejszà katolickà
wspólnotà. Z ró˚nych, niezale˚nych od
nich przyczyn, misja kilkakrotnie nie dochodzi∏a do skutku. Ojciec David opowiada, jak dzi´ki modlitwie droga stan´∏a
otworem, a uczucia rywalizacji i wzajemnej niech´ci ustàpi∏y miejsca pokojowi
i pojednaniu.
„Po trzech nieudanych próbach wyjazdu – droga by∏a zamykana z powodu
lokalnych uroczystoÊci, pogrzebów lub
walk mi´dzy rywalizujàcymi ze sobà bandami m∏odzie˚y, dru˚yna Wspólnoty Êw.
Marcina mog∏a nareszcie wyruszyç. By∏o
to 8 wrzeÊnia, w dniu, w którym KoÊció∏
obchodzi urodziny Maryi!”.
W Medziugorju Gospa przypomina
nam nieustannie o ogromnym znaczeniu
modlitwy i postu, zw∏aszcza jako przygotowania do wa˚nych Êwiàt. Ona, PoÊredniczka ∑ask, wynagradza pó˝niej poÊwi´cenie swoich dzieci obfitoÊcià ∏ask i b∏ogos∏awieƒstw. „Ka˚de opó˝nienie stawa∏o
si´ zach´tà do jeszcze gorliwszej modlitwy i postu w intencji tej misji”, ciàgnie
ojciec David, „tak˚e wtedy, gdy stary
autobus zepsu∏ si´ po przejechaniu pierwszych 100 kilometrów. Wystarczy∏a niewielka naprawa i ponownie ruszyliÊmy
w drog´. Kiedy po 7 godzinach podró˚y
dotarliÊmy do celu, powiadomiono nas, ˚e
o brzasku dnia w niedziel´ grupa m∏odych
ludzi z wioski uzbroi∏a si´ w ∏aƒcuchy
i ˚elazne pr´ty, aby napaÊç na rywalizujàcà band´. Kilka kobiet ze wspólnoty katolickiej dowiedzia∏o si´ o tym w trakcie
modlitwy. Trzech z owych m∏odych ludzi
niespodziewanie ujrza∏o kobiet´ z ramionami wyciàgni´tymi w b∏agalnym geÊcie
– troch´ jak Matka Bo˚a z Cudownego
Medalika. Zdumieni tà przepi´knà wizjà
na tle ciemnego nieba, porzucili broƒ
i z wilków stali si´ ∏agodni jak baranki.
Przekonali innych, aby postàpili tak samo.
W kolejne wieczory ci trzej m∏odzi ludzie; bardzo nieÊmiali, co jest typowà cechà Aborygenów; zaskoczyli wszystkich
opowiadajàc publicznie o tym zdarzeniu.
I, co jeszcze dziwniejsze, na ostatnie nasze
wieczorne spotkanie, poÊwi´cone Duchowi Âwi´temu, przyby∏o wielu cz∏onków
drugiej bandy, proszàc o modlitw´ o swe
uzdrowienie i wyzwolenie. Nie zapomn´
nigdy tego przywileju, ˚e mog∏em zobaczyç w spojrzeniach wielu m´˚czyzn, kobiet i dzieci, otwarcie si´ na Bo˚à mi∏oÊç,
która przychodzi, aby uzdrowiç”.
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Australia, znana tak˚e jako Wielka
Po∏udniowa Ziemia Ducha Âwi´tego,
zosta∏a wybrana na gospodarza najbli˚szych Âwiatowych Dni M∏odzie˚y (Sydney 2008.), które sà sposobnoÊcià do wzrastania w ∏asce dla ca∏ego KoÊcio∏a. Wszyscy razem módlmy si´ za Australi´ i za jej
lud, dawny i nowy, aby mogli z otwartym
sercem odpowiedzieç na mi∏oÊç i ∏ask´,
jakà Ojciec zechce ich obdarzyç.
Beverley K. Drabsch

cudowna lekcja na przysz∏oÊç! Najpi´kniejsze w tej historii jest to, ˚e po sprzàtaniu
ka˚de dziecko z∏o˚y∏o obietnic´: „zachowam mà dusz´ wolnà od grzechu, a mà parafi´ wolnà od Êmieci. Z pomocà mojej Matki Niebieskiej myÊlà, mowà i uczynkiem b´d´ robi∏ wszystko, co w mojej mocy, ˚eby ju˚
nie by∏o Êmieci i ˚eby by∏o wi´cej kwiatów”.
s. Emmanuel Millard

Wi´cej kwiatów,
zero Êmieci!

2 listopada widzàca Mirjana Soldo mia∏a comiesi´czne objawienie w Cenacolo,
w obecnoÊci licznych pielgrzymów przyby∏ych na Wszystkich Âwi´tych. Na zakoƒczenie objawienia Mirjana podzieli∏a si´ z obecnymi tym, co wydawa∏o si´ dla nas wa˚ne.
Oto jej s∏owa: „Gospa nie da∏a or´dzia.
By∏a naprawd´ smutna ze ∏zami w oczach.
Powiedzia∏a mi rzeczy, których nie mog´ powiedzieç. Spyta∏am Jà: «Matko, co mo˚emy
zrobiç, aby otrzeç ∏zy z Twoich oczów?».
Matka Bo˚a nie odpowiedzia∏a, tylko pob∏ogos∏awi∏a nas wszystkich i dewocjonalia”.
Wychodzàc z tego objawienia mieliÊmy ci´˚kie serca! T´ odpowied˝ Maryja
dawa∏a nam w ró˚nej formie przez 24 lata!
A jednak w tych dniach widzi szalejàcà nienawiÊç, zw∏aszcza w moim kraju, Francji,
tak jakby nam wczeÊniej wyra˝nie nie
wskazywa∏a drogi pokoju. Historia wiele
razy ukazywa∏a nam, ˚e nie wolno lekcewa˚yç interwencji Nieba. JeÊli si´ na to
spojrzy we Francji, tak cz´sto nawiedzanej
przez Chrystusa i Jego Matk´, widzimy, jak
drogo nasz kraj p∏aci∏ za odmow´ zrobienia
tego, o co go proszono. Przyk∏ad: w Paray
le Monial, Jezus przez Êw. Ma∏gorzat´
Mari´ Alacoque prosi∏ króla Ludwika XIV,
aby poÊwi´ci∏ Francj´ Jego NajÊwi´tszemu
Sercu. Lecz on nie wyciàgnà∏ z tego wniosku i nasz kraj, daleki od tego, ˚eby skorzystaç z pokoju i obiecanego nad wrogami
zwyci´stwa, musia∏ znosiç potwornoÊci rewolucji 1789 roku i te, które nastàpi∏y w latach 1830 i 1848. Gdy król Ludwik XVI
podjà∏ prób´, by∏o ju˚ za pó˝no, kraj ju˚ by∏
podminowany i król zmar∏ na szafocie.
W 1917 r. Maryja objawi∏a si´ trojgu
ma∏ym pastuszkom z Fatimy, ˚eby powstrzymaç pierwszà wojn´ Êwiatowà i daç
nam swój program nawrócenia. Mi´dzy innymi prosi∏a, aby ka˚dy naród poÊwi´ci∏ si´
Jej Niepokalanemu Sercu i Sercu Jej Syna
Jezusa, i o ustanowienie nabo˚eƒstwa pierwszych sobót do Jej Niepokalanego Serca,
lecz odpowiedzia∏a na to tylko Portugalia,
dlatego zosta∏a oszcz´dzona podczas drugiej wojny Êwiatowej. Inne narody zignoro-

Któ˚ nie widzia∏ ojca Slavko – wyg∏adajàcego jak Êw. Miko∏aj – schodzàcego z góry Kri˚evac lub Podbrdo, z workiem Êmieci na plecach, zbierajàcego
z grupà m∏odych porzucone butelki, plastikowe torby, chusteczki higieniczne
itd.?! Ojciec Slavko mia∏ dewiz´: „Wi´cej
kwiatów, zero Êmieci!”, po chorwacku:
„vise cvijaca, nimalo smeca!”
Podczas gdy Medziugorje przygotowuje
si´, aby 24 listopada Êwi´towaç 5-tà rocznic´ odejÊcia do Królestwa Bo˚ego ojca
Slavko, pewien Amerykanin, Billy Mastro
i ojciec Svetozar, którzy pragn´li przywrócenia tej dewizy, podj´li màdrà inicjatyw´.
Zach´cili nauczycieli w szko∏ach, ˚eby si´
do niej w∏àczyli. Ich plan by∏ taki, aby zaanga˚owaç uczniów do zbierania Êmieci
i wychowywaç ich do poszanowania Êrodowiska naturalnego. W tym regionie zosta∏a podj´ta taka inicjatywa po raz pierwszy! W piàtek 10 listopada Billy odwiedzi∏
wszystkie lokalne szko∏y, wyg∏aszajàc prelekcj´ i t∏umaczàc uczniom, jak wa˚ne jest,
nie wyrzucanie Êmieci na zewnàtrz, „poniewa˚ jesteÊmy w domu Matki”. Zapozna∏ ich z planem sprzàtania na nast´pny
dzieƒ i rozdzieli∏ 1000 worków na Êmieci,
a poza tym setki plastikowych r´kawic.
Rozdzieli∏ tak˚e niebieskie bransolety fluorescencyjne z dewizà ojca Slavko. Kilka
dziewczàt z tych szkó∏ podj´∏o ten pomys∏
i wykona∏o w∏asne koszulki z Gospà
z przodu i dewizà ojca Slavko na plecach!
W sobot´ rano mieszkaƒcy wsi i w ró˚nym wieku ochotnicy rozeszli si´ po Medziugorju, zbierajàc setki worków Êmieci.
Aby zebraç wszystkie worki, ci´˚arówka
odby∏a kilka kursów. Pod szko∏à w centrum
wsi, t∏um mieszkaƒców doda∏ do sterty worków swoje w∏asne worki. Jaki by∏ wynik?
1000 worków Êmieci rozdzielonych pomi´dzy 500 uczniów i zebranych 700 pe∏nych
worków! To by∏ wielki sukces: nie tylko
zosta∏y zebrane Êmieci, lecz by∏a to tak˚e

Nie mog´ powiedzieç

wa∏y Jej g∏os i dobrze znamy konsekwencje
naszej lekkomyÊlnoÊci: druga wojna Êwiatowa, miliony zabitych z powodu komunizmu, itd… Siostra ∑ucja z Fatimy napisa∏a:
„Wewn´trznie ∏àczàc si´ ze mnà Nasza Pani powiedzia∏a mi skar˚àc si´: «Nie chcieli
s∏uchaç mojej proÊby! Po˚a∏ujà, jak król
Francji. Zrobià to, lecz b´dzie za pó˝no. Rosja rozszerzy swe b∏´dy na Êwiat, powodujàc
wojny i przeÊladowania KoÊcio∏a. Ojciec
Âwi´ty b´dzie musia∏ wiele wycierpieç…»”.
Marta Robin, wielka mistyczka tak
wspania∏omyÊlnie dana Francji przez
Boga, mówi∏a ojcu Finet (wspó∏za∏o˚ycielowi Foyers de Charité): „Francja upadnie bardzo nisko, ni˚ej ni˚ inne narody,
z powodu swej pychy i z∏ych przywódców,
których sobie wybierze. Upadnie twarzà
w proch. Wówczas zawo∏a do Boga i to
w∏aÊnie NajÊwi´tsza Panna przyjdzie jà
uratowaç. Ponownie odnajdzie swà misj´
«najstarszej córki KoÊcio∏a» i ponownie
wyÊle misjonarzy na ca∏y Êwiat”.
JeÊli tego dnia Gospa by∏a taka „smutna i pe∏na bólu”, jeÊli powierzy∏a Mirjanie
s∏owa, których ona nie mo˚e powtórzyç,
pozostaje nam potraktowaç powa˚nie Jej
wezwania i nimi ˚yç! Nie ma czasu na
pró˚ne s∏owa, to jest czas dzia∏ania, pos∏uszeƒstwa. „Wierzcie, módlcie si´ i kochajcie!” (25.10.05). Nie mo˚na d∏u˚ej ignorowaç wezwaƒ Boga i Jego Matki!
Droga Gospo, nie pozwól, ˚eby zatriumfowa∏o z∏o, dopomó˚ nam wykorzystaç ten czas ∏aski, jaki daje nam
Niebo! Nie przestawaj wstawiaç si´ za
nami grzesznikami!
s. Emmanuel Millard
P.S. Wed∏ug wiernych, figura Matki
Bo˚ej Niepokalanej
przed
koÊcio∏em
Wietnamskich M´czenników w Sakramento, w Kalifornii
p∏aka∏a krwawymi
∏zami po raz pierwszy 9 listopada 2005 r., pó˝niej ∏zy pokaza∏y si´ znowu. (Arleen Ng/Epa)

Pobratymstwo
RadoÊç z daru ˚ycia
W jaki sposób modlitwa mo˚e staç si´
˚yciem? W jaki sposób ˚ycie mo˚e byç zanurzone w modlitwie? W jaki sposób modlitwa mo˚e zaowocowaç w ˚yciu i uczyniç je
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darem rodzàcym boskie owoce? Nasze
ziemskie ˚ycie w wymiarze fizycznym podtrzymujemy przez spo˚ywanie naturalnego
pokarmu. Pokarmem, która karmi naszà dusz´ i podtrzymuje nasze ˚ycie duchowe, jest
modlitwa. Modlitwa, jako boski dar, stanowi
pokarm dla naszego serca, naszej wiary i naszej mi∏oÊci. Ten dar nas przemienia. Przemienia nasze myÊli, oczyszcza je i uzdalnia
nas do pe∏nienia woli Bo˚ej. Modlitwa
w sposób istotny wp∏ywa na nasze ˚ycie
w wymiarze moralnym. My, s∏abi, krusi
i poranieni ludzie, przez modlitw´ uzyskujemy moc, która zwyci´˚a z∏o w nas samych
oraz moc, która leczy nasze rany. Modlitwa
czyni z nas optymistów, a ludzi wokó∏ siebie
postrzegamy wtedy jako dar Bo˚y.
Opromienieni modlitwà pragniemy naÊladowaç Jezusa i czyniç dobro ka˚demu
cz∏owiekowi. Przez modlitw´ uzyskujemy
natchnienia do czynienia dobrych uczynków. Tym samym cz∏owiek, który oddaje
si´ modlitwie stwarza nowe relacje z Bogiem, ma inny stosunek do tajemnic wiary,
prawd objawionych, KoÊcio∏a, drugiego
cz∏owieka i wszystkich stworzeƒ. Na modlitwie cz∏owiek czuje, ˚e jego dusza oddycha
w Bogu, z Bogiem i dla Boga. I tak jak p∏uca wydychajà z organizmu trujàce i szkodliwe toksyny, a wdychajà Êwie˚e powietrze,
podtrzymujàce ˚ycie, tak my podczas modlitwy wdychamy nowe ∏aski, które nape∏niajàc nas, eliminujà wszelkie z∏o z naszego serca i naszych myÊli. Uzyskujmy b∏ogos∏awiony pokój i nape∏niamy si´ dobrem.
W modlitwie szukamy orze˝wienia,
które nazywamy drogà oczyszczenia. Dlatego wa˚ne jest, aby modlitwa sta∏a si´ naszym ˚yciem, aby przenika∏a je i kszta∏towa∏a, czyni∏a owocnym ku po˚ytkowi innych.
Przez nasze ˚ycie mamy oddawaç chwa∏´
Bogu, wi´c trzeba budowaç je màdrze, jak
dom na skale, i roztropnie, na podobieƒstwo
màdrej panny, strzegàcej swojej lampy
i troszczàcej si´ o oliw´, aby przyjàç Oblubieƒca, gdy przyb´dzie na uczt´ weselnà.
„Modl´ si´, aby Bóg obdarzy∏ was darem wiary”. Cz∏owiek bez wiary nie jest
w stanie prawid∏owo patrzeç na siebie,
rodzin´, Boga i na wszystko to, co jest
stworzone. Jest jak Êlepiec, który po prostu
nie widzi. Bez wiary cz∏owiek jest podobny do paralityka, niezdolny do wykonania
ruchu, nie s∏yszàcy i bez czucia. Z tego te˚
powodu nie mo˚e ani prawid∏owo odczuwaç, ani doceniç daru ˚ycia. Stàd na naszych ulicach tak wielu zgn´bionych, zniewolonych z∏em ludzi, ludzi bez wiary, bez
radoÊci, bez optymizmu. Chodzà, a z∏amani na duchu ˚yjà tak, jakby Boga nie by∏o.

W tym Êwi´tym czasie Adwentu
módlmy si´ o dar czujnoÊci i dar otwartego serca na Matk´, która puka i szuka
miejsca, aby zrodziç swojego Syna. Naszym powo∏aniem jest niesienie pomocy
bli˝nim, aby ci, przez sakrament spowiedzi Êwi´tej i Eucharystii otworzyli si´ na
Pana. Naszym zadaniem jest byç samemu
optymistà i szerzyç adwentowy optymizm, przygotowywaç ludzi na radoÊç
Bo˚ego Narodzenia, na spotkanie z Jezusem. T´ radoÊç mo˚na odkryç jedynie
z wiarà i przez wiar´. Niech ten czas oczyÊci nasze serca i odnowi w nas chrzeÊcijaƒskà, czystà i wspó∏czujàcà mi∏oÊç ku
wszystkim, szczególnie biednym i chorym.
W tym miesiàcu b´dziemy modliç si´
w nast´pujàcych intencjach: – za szcz´Êliwe prze˚ywanie Âwiàt Bo˚ego Narodzenia,
czyli o dar dobrej i owocnej spowiedzi i komunii Êwi´tej dla wszystkich chrzeÊcijan, dar
czujnego, przebudzonego i otwartego serca
na Maryj´ i Jezusa; – za naszà rodzin´ modlitewnà, szczególnie za nowopowsta∏e wspólnoty – o b∏ogos∏awieƒstwo Bo˚e i pokój oraz
wytrwa∏oÊç w przyjmowaniu or´dzi Królowej Pokoju; – o pokój i jednoÊç KoÊcio∏a
i wszystkich chrzeÊcijan. O pokój na Êwiecie.
Moi kochani, piszàc te s∏owa, adwentowi
anio∏owie radoÊci kierujà naszà uwag´ ku
Medziugorju, naszemu Betlejem. Min´∏o
ju˚ dwadzieÊcia cztery lata i pi´ç miesi´cy
od pierwszego zjawienia si´ tutaj Królowej
Pokoju, która szuka i wzywa ka˚dego do
przebudzenia, otwarcia si´ i przygotowania
na przyj´cie radosnego daru, jakim jest ˚ycie wed∏ug or´dzi. Dzi´kujàc Panu za ka˚dego z was, modl´ si´ o dar wytrwa∏oÊci dla
was i ˚ycz´ szcz´Êliwych i radosnych Âwiàt
Bo˚ego Narodzenia oraz b∏ogos∏awionego
Nowego 2006 Roku. Serdecznie pozdrawiam i polecam si´ waszym modlitwom.
oddany wam o. Jozo

Rekolekcje
˙ywy KoÊció∏
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus! Kiedy tak s∏ucha∏em tych pi´knych Êwiadectw (na zakoƒczenie rekolekcji z o. Jozo Zovko), bardzo g∏´bokich,
tak osobistych, to przypomina mi si´ biblijna scena po zes∏aniu Ducha Âwi´tego, kiedy to aposto∏owie nape∏nieni Jego mocà
wychodzàc na zewnàtrz Êwiadczyli o tym,
czego doÊwiadczyli podczas pobytu
w Wieczerniku. Jest to pi´kne Êwiadectwo

pokazujàce w∏aÊnie KoÊció∏. KoÊció∏, który
rodzi si´ w mocy Ducha Âwi´tego.
Podczas tych kilku dni rekolekcji, kiedy mieliÊmy okazj´ wspólnie si´ modliç,
wspólnie przemierzaç ten czas ∏aski ju˚
nawet nie w Szkole, ale w Uniwersytecie
Matki NajÊwi´tszej Niepokalanej, Królowej Pokoju, to zauwa˚y∏em jak tworzy∏ si´
ten ˚ywy KoÊció∏. Przybywajàcy na rekolekcje uczestnicy na poczàtku byli poranieni, pe∏ni ró˚nych smutków, problemów, cierpieƒ. Dawali bardzo dramatyczne Êwiadectwa ˚ycia. Stopniowo wszyscy
uczestnicy, poprzez ca∏kowità ofiar´, modlitw´, refleksj´, umi∏owanie s∏owa Bo˚ego, coraz bardziej stawali si´ radoÊni doÊwiadczajàc jak Bóg przychodzi i leczy
ich rany. To rzeczywiÊcie by∏o najwi´kszym i najpi´kniejszym cudem. Nie musimy bowiem czekaç na jakieÊ spektakularne, sensacyjne cuda, ale mo˚emy otworzyç szeroko oczy, ˚eby zobaczyç ten najwi´kszy cud: cud w∏asnej przemiany ˚ycia, jaki zdarzy∏ si´ w∏aÊnie podczas tych
b∏ogos∏awionych dni. Chwa∏a Panu.
Ks. dr hab. Miros∏aw S. Wróbel

Kontemplowanie
Oblicza Ojca (cd)
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Konferencja 1 – czwartek, 25.08.05 r. (cd)

Poznanie Boga
Aby wzrastaç, aby iÊç tà drogà do kontemplacji Ojca potrzeba ca∏kowitego oddania si´ Jemu. W ostatnià niedziel´ by∏ czytany List Êw. Paw∏a do Rzymian: O g∏´bokoÊci bogactw, màdroÊci i wiedzy Boga.
Jak˚e niezbadane sà Jego wyroki i nie do
wyÊledzenia Jego drogi! Kto bowiem pozna∏ myÊl Pana albo kto by∏ Jego doradcà?
Lub kto Go pierwszy obdarowa∏, aby nawzajem otrzymaç odp∏at´? (Rz 11.33-35).
Tu Êwi´ty Pawe∏ mówi o inicjatywie Boga
wzgl´dem nas, o Mi∏oÊci, która daje, która
przychodzi i porusza ca∏à ludzkoÊç, tylko
On jest MàdroÊcià, jest Wszechwiedzàcym. Nasza wiedza bez Bo˚ej wiedzy nie
znaczy nic, tylko oddanie si´ Bogu, oddanie pe∏ne zaufania, pe∏ne mi∏oÊci, ˚e On
mo˚e prowadziç nasze ˚ycie, ponad naszymi myÊlami, ponad naszymi wizjami.
Bóg jest Âwiat∏em, ale mówimy Bóg
jest Tajemnicà. Bóg si´ ukrywa przed nami wtedy, gdy my przyjmujemy pewne zachowania. Jednak to nie On si´ chowa, ale
my zamykamy oczy, bo wtedy Bóg nas nie
interesuje. Kiedy zachodzi taka sytuacja?
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Wtedy, gdy nie chcemy byç oddani Bogu,
kiedy chcemy w r´ce trzymaç wszystko
nawet Boga. Takie zachowanie jest zachowaniem chorym, kiedy cz∏owiek chce
Boga zdefiniowaç. W doÊwiadczeniu Jakuba, podczas jego walki z Bogiem, czytamy,
˚e Jakub pyta Boga, aby mu objawi∏ Swoje imi´. Bóg odpowiada – dlaczego mnie
pytasz o imi´? I nie odpowiedzia∏ mu jak
ma na imi´. Wiecie, dlaczego? Poniewa˚
Bóg definiuje cz∏owieka, a nie cz∏owiek
Boga! Ka˚dy idol jest zdefiniowany przez
cz∏owieka, sà to rzeczy stworzone przez
cz∏owieka. Kiedy my chcemy zdefiniowaç
Boga i zaszufladkowaç Go w naszych programach, wtedy chcemy dominowaç nad
Nim, a to jest niebezpieczeƒstwo. Ca∏y
ezoteryzm, satanizm bazuje na tym, aby
u˚yç dominacji mocy ponadnaturalnych,
równie˚ poprzez przywo∏ywanie szatana,
aby nape∏ni∏ tymi mocami dusz´ ludzkà.
Istnieje równie˚ inne niebezpieczeƒstwo dla duszy, kiedy pragnie iÊç do Ojca
i zatrzymuje si´ na poziomie znaków, mocy, si∏y. Wszyscy sataniÊci sà na tym poziomie. Niestety równie˚ wielu chrzeÊcijan jest
na tym poziomie. Znaki sà po to, aby pokazywaç drog´. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
przedstawi∏ Matk´ Bo˚à, jako Niewiast´
Wiary. Ona sz∏a w wierze. Abraham szed∏
w wierze, w nadziei mimo braku nadziei.
Dla nas tych, którzy znajdujemy si´ tutaj
w Medziugorju powinniÊmy to zrozumieç.
Wielu oczekuje, ˚e Matka Bo˚a b´dzie ich
ciàgle pieÊciç, g∏askaç, dawaç znaki. A jak
wyglàda wzrost Âwi´tych? Przewa˚nie
przechodzà przez ciemnà noc, kiedy nic si´
nie widzi, kiedy zmys∏y nic nie mogà zrobiç i wtedy, kiedy nadzieja i mi∏oÊç sà ˚ywe. Jest to konieczne, abyÊmy mogli iÊç
i kontemplowaç Oblicze Boga. Kiedy Bóg
mo˚e objawiç si´ duszy? Wtedy, kiedy dusza pragnie byç zdefiniowana przez Boga.
Byç zdefiniowanym przez Boga oznacza
byç wezwanym w∏asnym imieniem.
Oznacza to bycie stworzonym od nowa
w oryginalnoÊci, która pochodzi od Boga.
W rozdziale 32 Ksi´gi Rodzaju Jakub
jest zdefiniowany przez Boga: b´dziesz
si´ nazywa∏ Izrael, poniewa˚ walczy∏eÊ. Te
rzeczy si´ ∏àczà. Je˚eli naprawd´ w szczeroÊci szukamy Boga potrzebujemy byç oddani, zdefiniowani przez Niego, na nowo
stworzeni. Musimy wyjÊç ze stanu Êmierci,
z naszej fa∏szywej identycznoÊci, powróciç
do prawdziwego Âwiat∏a. Bóg si´ objawia
sprawiedliwemu, ale nie sprawiedliwoÊci
ludzkiej. Niestety wi´kszoÊç chrzeÊcijan
sprawiedliwoÊç ludzkà bierze za sprawiedliwoÊç Bo˚à. Jezus w Ewangelii Êw. ∑ukasza

mówi: nie sàd˝cie, abyÊcie nie byli sàdzeni.
Kiedy mo˚na sàdziç, osàdzaç? Nigdy!
Cz∏owiek, który osàdza, zamyka drugiego
cz∏owieka, eliminuje go. A wi´c co trzeba
zrobiç? SprawiedliwoÊç Bo˚a jest dobrocià, mi∏osierdziem, prawdà, mi∏oÊcià doskona∏à i w spotkaniu z tà dobrocià nieskoƒczonà ci, którzy chcà byç zbawieni,
przyjmujà jà. Szatan si´ oddala, poniewa˚
nie chce przyjàç tej dobroci. My jesteÊmy
sprawiedliwi, je˚eli chcemy przyjàç sprawiedliwoÊç Bo˚à i ˚yç nià. Wtedy b´dziemy oÊwieceni i mo˚emy oÊwiecaç innych.
Kto mo˚e wzrastaç w kontemplacji Ojca?
Ci, którzy chcà iÊç w Êwietle Bo˚ym. Od
naszych prarodziców przyj´liÊmy bardzo
brzydkie dziedzictwo. Nie chcemy widzieç
Boga, uciekamy, chowamy si´ przed Bogiem. JesteÊmy, jak z∏odzieje, którzy bojà
si´, ˚e b´dà zdemaskowani w swojej z∏oÊci. Nie mo˚na zrobiç post´pu wzgl´dem
kontemplacji Boga Ojca, je˚eli nie ma dyspozycyjnoÊci, aby dotrzeç do Jego Oblicza.
Na drodze do Boga trzeba walczyç.
W 32 rozdziale Ksi´gi Rodzaju mamy doÊwiadczenie walki Jakuba, bo ten, kto chce
osiàgnàç Boga musi walczyç. DoÊwiadczali
tego – walki ze z∏em – wszyscy Êwi´ci. Wiecie, jaka b´dzie nasza ostatnia walka?!
W naszym wn´trzu musimy przezwyci´˚yç
Êmierç, bo mamy do tego wielkà moc i musimy mieç równie˚ odwag´, aby osiàgnàç
Boga. Pan Jezus mówi: Bàd˝cie doskonali,
jak doskona∏y jest wasz Ojciec Niebieski.
Dzisiaj starajmy si´ rozwa˚aç te s∏owa Pana
Jezusa: bàd˝ doskona∏y, jak Twój Ojciec doskona∏y jest. W naszym wn´trzu pojawiajà
si´ przed tym zadaniem ucieczki typu: nie jestem do tego, aby byç Êwi´tym, nie jestem
do tego, aby byç doskona∏ym, mam wiele
problemów, jestem grzesznikiem, mam wiele defektów. To sà wszystko fa∏szywe wymówki, bo w nas istnieje potrzeba bycia doskona∏ym, nie perfekcyjnym, ale doskonale
szcz´Êliwym, zrealizowanym. Do tego jednak trzeba si´ do∏o˚yç i zabraç do pracy nad
sobà, aby Byç podobnym do Ojca. Amen.

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Mo˚e wydaç si´ na pierwszy rzut oka,
tym razem dziwny tekst w naszej rubryce –
Nie b´dziesz mia∏ bogów – ale wszystkie
artyku∏y i problemy do tej pory tutaj prezentowane sprowadzajà si´ do tego, aby
uzmys∏owiç nam istnienie Êwiata z∏a i za-

gro˚enia duchowego, które przez wspominane tutaj praktyki doprowadzajà do tego
zagro˚enia. Dzi´ki Redakcji „Mi∏ujcie si´”,
z numeru 5/2005 zamieszczamy fragmenty
z artyku∏u opracowanego przez ks. Andrzeja Trojanowskiego TChr na temat op´tania ekspiacyjnego Anneliese Michel.

Proces egzorcystów
Jesienià 2005r. wszed∏ na ekrany polskich kin film „Egzorcyzmy Emily Rose”,
który w szczególny sposób jest godny polecenia do zobaczenia. Powinni go oglàdnàç wszyscy wierzàcy i niewierzàcy, gdy˚
ka˚dy, kto mówi, i˚ szatan nie istnieje,
opowiada nam bajki. Oglàdajàc film nie
wolno zapomnieç, ˚e oparty zosta∏ na wydarzeniach autentycznych. Pierwowzorem
filmowej Emily Rose by∏a 24-letnia studentka pedagogiki Anneliese Michel
z ma∏ego miasteczka w Niemczech – Klingenberg. Anneliese nie ˚y∏a w Êredniowieczu – zmar∏a l lipca 1976 roku (Êwi´to
Krwi Pana Jezusa – przyp. red).
Âmierç Anneliese Michel sta∏a si´ przyczynà najg∏oÊniejszej – po procesie norymberskim – rozprawy sàdowej w powojennych Niemczech. Relacje z procesu, który
przeszed∏ do anna∏ów sàdownictwa pod nazwà „procesu egzorcystów”, przez dwa lata
elektryzowa∏y czytelników gazet w ca∏ym
kraju. 1 kwietnia 1978 r. og∏oszono wyrok –
na kar´ pó∏ roku wi´zienia skazani zostali:
o. Arnold Renz, ks. Ernst Alt oraz rodzice
Anneliese, Joseph i Anne Michel. Zdaniem
sàdu przyczynà zgonu 24-letniej dziewczyny by∏y egzorcyzmy. Tymczasem na ∏awie
oskar˚onych powinni zasiàÊç lekarze, którzy z maniakalnym uporem zaprzeczali nadprzyrodzonemu charakterowi zjawisk, które
dzia∏y si´ wokó∏ Anneliese.
Przypadek jej op´tania jest doskonale
udokumentowany. SpoÊród 67 egzorcyzmów, które by∏y sprawowane w celu jej
uwolnienia, 24 zosta∏y nagrane na 51 taÊmach
magnetofonowych. (Cz´Êç autentycznych
odg∏osów zosta∏a wykorzystana do Êcie˚ki
d˝wi´kowej filmu). Owymi nagraniami zainteresowa∏a si´ prof. Goodman, która
stwierdzi∏a istnienie charakterystycznych
cech wspólnych dla op´taƒ z ró˚nych kr´gów j´zykowych i kulturowych. SpecjalnoÊcià antropolog kultury, prof. Felicitas
D. Goodman by∏o badanie „religijnych stanów wyjàtkowych”. Goodman posiada∏a
jednà z najwi´kszych na Êwiecie dokumentacji na temat op´taƒ, religijnych transów
i stanów mistycznych, zebranà wÊród szamanów, czarowników i wyznawców religii
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animistycznych. Prof. Goodman by∏a ciekawa, czy taÊmy z Klingenbergu b´dà tym cechom odpowiadaç. Zainteresowa∏o jà to
tym bardziej, ˚e nigdy w swoich badaniach
nie spotka∏a si´ z tym, ˚eby ktoÊ umar∏
w wyniku prowadzonych egzorcyzmów.
Od adwokata broniàcego ks. Alta, pani
Marianny Thory, otrzyma∏a pe∏ne akta sàdowe: sprawozdania, zeznania Êwiadków,
orzeczenia bieg∏ych, listy. Rozmawia∏a
z duchownymi przeprowadzajàcymi egzorcyzmy, z rodzinà Anneliese, jej ch∏opakiem. Otrzyma∏a tak˚e owe kasety i zapiski
dziewczyny. Owocem tych studiów jest
ksià˚ka „Egzorcyzmy Anneliese Michel”,
z której mo˚na odczytaç obiektywnie ukazanà histori´ ˚ycia i Êmierci Anneliese, ale
tak˚e naukowà analiz´ wypadków z Klingenbergu. Na podstawie badaƒ prowadzonych nad g∏osem Anneliese w czasie egzorcyzmów prof. Goodman potwierdzi∏a stan
op´tania. Dosz∏a do jeszcze innych wniosków ÊciÊle naukowych: Anneliese umar∏a
nie na skutek egzorcyzmów ani wychudzenia (demony nie pozwala∏y jej jeÊç), ale
z powodów ubocznych skutków za˚ywania
silnych leków przeciwepileptycznych, które przepisywali jej lekarze od lat, nie robiàc
przy tym ˚adnych okresowych badaƒ obrazu krwi, co jest w takich przypadkach wymagane. Autopsja wykonana po Êmierci nie
stwierdzi∏a ˚adnych zmian w mózgu charakterystycznych dla epilepsji.
Mo˚e pojawiç si´ pytanie: jak to? Op´tana jest kandydatkà na o∏tarze? Ma byç
dla nas wzorem Êwi´toÊci? Po pierwsze,
trzeba wiedzieç, ˚e jeÊli ktoÊ jest op´tany,
nie znaczy to wcale, ˚e jest z∏y. Pan Jezus
uwalniajàc op´tanych od z∏ych duchów nigdy nie pot´pi∏ ˚adnego z nich. To my jesteÊmy sk∏onni do uogólnieƒ, byç mo˚e z l´ku
przed nieznanym. Po drugie, zdarzajà si´
osoby dr´czone przez z∏e duchy z powodu swej mi∏oÊci do Boga. Anneliese pochodzi∏a z bardzo pobo˚nej katolickiej rodziny,
która co niedziel´ uczestniczy∏a we Mszy
Êw. i codziennie odmawia∏a wspólnie Ró˚aniec. Anneliese nigdy nie zajmowa∏a si´
okultyzmem ani spirytyzmem, nie wywo∏ywa∏a duchów, nie chodzi∏a do wró˚ki, nie
korzysta∏a z porad bioenergoterapeutów,
s∏owem: nie by∏o w jej ˚yciu duchowym
szczeliny, przez którà mog∏yby si´ wcisnàç
z∏e moce. Ma∏o tego: by∏a wierzàcà i praktykujàcà katoliczkà, która w jednym z listów pisa∏a: „Boga zawsze stawiam na
pierwszym miejscu w moim ˚yciu!”.
Dlaczego dosz∏o do op´tania tak pobo˚nej osoby, pozostanie na zawsze tajemnicà. Jednak fakt braku uwolnienia Êwiad-

czy o czymÊ jeszcze: z jej zapisków
w dzienniku mo˚na wywnioskowaç, ˚e
podda∏a si´ temu wielkiemu cierpieniu
w celu odkupienia za grzechy innych
ludzi. Pod datà 24.10.1975 w dzienniczku
Anneliese czytamy: „Zbawiciel powiedzia∏: B´dziesz wiele cierpieç w zast´pstwie innych i znosiç cierpienia ju˚ teraz.
Twoje cierpienie, twój smutek i opuszczenie s∏u˚à mi do tego, by zbawiaç dusze”.
I dalej: „Moje krzy˚e sà najwi´kszymi podarunkami. (…) Wszystko jest podarunkiem mojej wielkiej mi∏oÊci do ciebie”.
Ks. Ernst Alt, kierownik duchowy
Anneliese Michel, którego wtajemnicza∏a
w swoje najwi´ksze sekrety, opowiada, ˚e
chodzi tutaj o typowy przypadek op´tania
ekspiacyjnego, w przypadku, którego egzorcyÊci bardzo si´ natrudzà, poniewa˚
wcale nie jest tak ∏atwo zrozumieç sens pokuty. Jedynà pociechà, jakà si´ ma jako osoba niewtajemniczona, jest to, ˚e poprzez to
straszne cierpienie uratowanych jest wiele
dusz. W rozmaitych rozmowach, jakie
w tym czasie z nià przeprowadzi∏em, dawa∏a mi do zrozumienia, ˚e dobrowolnie
przyj´∏a na siebie cierpienia zwiàzane
z op´taniem jako pokut´ za grzechy innych ludzi. M´czarnie, jakich przy tym doÊwiadcza∏a, powodowa∏y jednak, ˚e pragn´∏a koƒca udr´k i poddania si´ egzorcyzmom. Szczególnie wymowne jest nagranie
dokonane 1 lutego 1976 r., gdy Anneliese
mówi: „Nigdy bym nie pomyÊla∏a, ˚e to jest
tak straszne. Ciàgle sobie myÊla∏am, ˚e chc´
cierpieç tak˚e za innych ludzi, ˚eby nie poszli na wieczne zatracenie, ale nie sàdzi∏am,
˚e jest to a˚ tak bolesne, tak straszne, tak
okropne!”. Ks. Alt wspomina, ˚e w czasie
egzorcyzmów z∏e duchy zachowywa∏y si´
nietypowo. Zwykle nie chcà opuÊciç op´tanego, ale nakaz egzorcysty zmusza je do tego. W przypadku Anneliese by∏o odwrotnie
– g∏osy krzycza∏y: „Chcemy wyjÊç! Chcemy
wyjÊç!”, ale s∏owa egzorcysty nie by∏y ich
w stanie wyp´dziç. „Nie wolno nam z niej
wyjÊç” – wyjaÊnia∏y. Ks. Alt uwa˚a, ˚e
Anneliese wi´zi∏a i p´ta∏a w sobie a˚ szeÊç
demonów, które dzi´ki temu nie mog∏y grasowaç po Êwiecie i niszczyç innych ludzi.
Wydarzenia w Klingenbergu by∏y i sà
dla nas wszystkich znakiem, który jako
przestroga pojawi∏ si´ nieprzewidzianie
w naszym ˚yciu i jest wcià˚ aktualny. Gdyby op´tanie Anneliese pozosta∏o w ukryciu, by∏oby tylko znakiem dla ma∏ego kr´gu osób. Jednak˚e tak si´ nie sta∏o: po∏owa
Êwiata mówi∏a o tym op´taniu; zajmuje si´
te˚ nim nauka. Wypadki w Klingenbergu
majà bardzo istotne znaczenie dla nas

wszystkich: nastàpi∏a tam mianowicie manifestacja mocy i sposobu dzia∏ania szatana, jego kohorty i spó∏ki. Sta∏o si´ dla nas
oczywiste, ˚e ka˚dy, kto mówi, i˚ szatan
nie istnieje, opowiada nam bajki. DoÊwiadczyliÊmy bowiem tak wielkiej mocy dzia∏ania szatana, ˚e sta∏a si´ dla nas realna
mo˚liwoÊç wiecznego pot´pienia, która
jest potwierdzona a˚ do najdrobniejszych
szczegó∏ów przez Pismo Âwi´te oraz nauk´ KoÊcio∏a. Wydarzenia w Klingenbergu
sà znakiem w czasie, gdy gwa∏townie zaprzecza si´ istnieniu szatana i piek∏a, usprawiedliwia si´ grzech; gdy dochodzi do tak
wielkiego odst´pstwa od wiary, ˚e zaprzecza si´ bóstwu Jezusa Chrystusa i kwestionuje si´ Jego rzeczywistà obecnoÊç
w sakramentach. Zarysowuje si´ rozpad
wszelkich wi´zów religijnych w rodzinie
i ma∏˚eƒstwie, w szkole i ˚yciu publicznym, w polityce i nauce: rozwody, miliony
aborcji, eutanazja, manipulacje genetyczne, uwodzenie m∏odzie˚y itd.
Anneliese wiedzia∏a, ˚e nie cierpi na
darmo, choç nie Êmia∏a nawet przypuszczaç, jak wielka nagroda spotka jà za t´
godnà najwy˚szego szacunku i podziwu
ofiarnoÊç. W jej notatniku znajdujemy niezwyk∏y, wzruszajàcy dialog: „«Musisz
jeszcze coÊ zapisaç» – mówi Zbawiciel.
Nie chcia∏am tego zapisaç – wyjaÊnia
Anneliese – poniewa˚ sàdzi∏am, ˚e jest to
od szatana; poza tym moja dusza wzdraga
si´ przed tym. Zbawiciel ˚àda ode mnie
pos∏uszeƒstwa, dlatego to zapisuj´. Zbawiciel powiedzia∏: «Zostaniesz wielkà Êwi´tà». Nie chcia∏am nadal w to uwierzyç,
wtedy Zbawiciel da∏ mi znak, ˚e dobrze
us∏ysza∏am. ∑zy p∏aczu …”.
„Zabiegajcie o w∏asne zbawienie z boja˝nià i dr˚eniem” (Flp 2, 12) – taki napis
widnieje na p∏ycie jej grobu.

Duchowy
testament Anneliese
Anneliese zapisywa∏a wszystko, co mówi∏ jej Jezus. Te zapiski nie sà datowane,
lecz numerowane. 15 lutego 1976 roku
przekaza∏a cztery strony ojcu Renzowi, który je troskliwie przechowa∏. Oddajà one niejako ca∏y „duchowy testament” Anneliese.
S∏owa Pana Jezusa, które spisa∏a:
„1. Wszystko, co dobrego czynisz, co
uczyni∏aÊ, pochodzi ode Mnie. Ka˚da dobra myÊl, ka˚dy dobry czyn. Nic nie jest
twoje. Dlatego pozwoli∏em ci zaspaç (na
Msz´ Êw.), aby ci pokazaç, ˚e nic z siebie
samej nie potrafisz, oraz aby ci´ upokorzyç.
Nie powinnaÊ sàdziç, ˚e coÊ osiàgn´∏aÊ.
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Wszystko to sà dary mojej wielkiej mi∏oÊci do ciebie. Nie powinnaÊ niczego posiadaç; powinnaÊ pojàç, ˚e wszystko pochodzi ode Mnie, i przyjàç z wdzi´cznoÊcià,
a nie byç dumna, jakby to by∏o z ciebie, bo
sà to przecie˚ moje dary.
2. Oczekuj wszystkiego ode Mnie, ale to
wszystkiego. Mog´ to, co niemo˚liwe,
uczyniç mo˚liwym. Pok∏adaj we mnie
wielkie zaufanie, to przynosi Mi chwa∏´. To
Mnie przyciàga.
3. ˙a∏uj za swoje grzechy, a potem
uwierz w mojà wielkà mi∏oÊç do ciebie, nie
wàtp w nià, to Mnie bardzo zasmuca. Moje
drogi sà drogami tajemniczymi, musisz Mi
pozostawiç wybór drogi dla ciebie. Czy nie
da∏em ci ju˚ du˚o dowodów mojej mi∏oÊci?
4. Milcz! Nie mów tak du˚o. PowÊciàgnij j´zyk, gdy˚ z ka˚dego niepotrzebnie
wypowiedzianego s∏owa musisz zdaç rachunek. Kochaj samotnoÊç. Chod˝ na
spotkania tylko wtedy, kiedy jest to konieczne, np. z powodów kole˚eƒskich,
a nie dla przyjemnoÊci. Zrezygnuj tak˚e
z dozwolonych przyjemnoÊci.
5. Nie martw si´ o przysz∏oÊç. Staraj si´
w ka˚dej chwili ws∏uchiwaç we Mnie
i spe∏niaç moje ˚yczenia (mojà wol´). Kocham ci´ z czu∏oÊcià. Ty rób to samo,
spe∏niajàc moje najcichsze ˚yczenia –
ws∏uchawszy si´ w mój g∏os. (Owce znajà g∏os swojego Pasterza. Ja jestem dobrym Pasterzem i kocham moje owce).
6. Uwierz, ˚e wys∏uchuj´ ka˚dà modlitw´,
jeÊli nie stoi ona na przeszkodzie do zbawienia duszy. Cz´sto d∏ugo nie wys∏uchuj´ nawet sprawiedliwych próÊb moich dzieci, aby
je uczyniç wytrwa∏ymi oraz aby ich modlitwy przynios∏y korzyÊç grzesznikom.
7. Nie zniech´caj si´, jeÊli coÊ nie dzieje si´ (od razu) po twojej myÊli. Spróbuj
chocia˚by ukryç oburzenie. Nie wiesz, do
czego takie przeciwnoÊci sà dobre i potrzebne. PowinnaÊ za nie dzi´kowaç.
8. Nieprzerwanie proÊ i b∏agaj za twoich
bli˝nich, aby i oni tak˚e osiàgn´li wiecznà
ojczyzn´.
9. Czy nie jestem dla ciebie kochajàcym, zawsze troskliwym Ojcem?
10. Nie zapominaj o dzi´kczynieniu za
tak wiele darów, których ci udzieli∏em.
Moje krzy˚e sà najwi´kszymi darami ∏aski. Nie zapominaj tak˚e, ˚e mo˚esz czytaç pisma Barbary Weigand. Módl si´,
aby wkrótce bogactwo tych pism by∏o dost´pne dla wszystkich.
11. Módl si´ i ofiaruj wiele za moich kap∏anów. Nie na darmo ukaza∏em ci wielkoÊç
i godnoÊç ka˚dego kap∏ana (w San Damiano), tak, ˚e zadr˚a∏aÊ z boja˝ni. Rozwa˚ to,

˚e nawet najbardziej niegodny kap∏an jest
drugim Chrystusem. Nie sàd˝ nikogo, abyÊ
nie by∏a sàdzona. Pozostaw to Mnie!
12. Dopuszczam twoje [pokusy – w oryginale przekreÊlone]. Walcz z nimi, nie daj
si´ pokonaç. Nie dam ci ich ponad twoje si∏y. Niech ci´ nie obchodzi, jak dalece
[w oryginale przekreÊlone imi´] ma pokusy tego rodzaju albo w jakim stopniu je dopuszczam. To jest moja sprawa. W walce
si´ wzrasta, jeÊli si´ walczy wraz ze Mnà”.

Kàcik wydawniczy
Medziugorje –
dwadzieÊcia dwa lata
(1981-2003)
z pos∏owiem
dyrektora „Radia Maryja”
ojca Livio Fanzaga

Riccardo Caniato
Vincenzo Sansonetti

Maryja, Jutrzenka
Trzeciego Tysiàclecia

Dar Medziugorja
z wywiadami
Ojca Jozo Zovko,
Ojca René Laurentin,
Widzàcych

Przedmowa
Projekt i zawartoÊç tych ksià˚ek to
owoc wspólnej pracy dwóch dziennikarzy,
którzy wybrawszy si´ do Medziugorja
w zamiarze przygotowania obiektywnego
reporta˚u, powrócili z przemo˚nym pragnieniem zaÊwiadczenia o tym, co tam ujrzeli. Z licznych owoców, jakie wyda∏y
ciàgnàce si´ ju˚ od dwudziestu czterech lat
wydarzenia narodzi∏y si´ te strony, które
nie roszczàc sobie pretensji do wyczerpania tak z∏o˚onego zagadnienia, pragnà dostarczyç elementów pomocnych przy ocenie niezwyk∏ego zjawiska. PodkreÊla si´
zarazem, ˚e przedstawione tutaj opowieÊci
oraz rozwa˚ania majà charakter czysto
osobisty, a co za tym idzie nie zamierzajà
wypowiadaç si´ o prawdziwoÊci objawieƒ, które wcià˚ jeszcze trwajà i odnoÊnie, których KoÊció∏, powodowany s∏usz-

nà ostro˚noÊcià, czeka z ostatecznym osàdem. Ze wzgl´du na wygod´ rola narratora powierzona zosta∏a tylko jednej osobie:
wymyÊlonej postaci, troch´ dziennikarzowi, troch´ pielgrzymowi, której przypisano sytuacje, anegdoty, spotkania, a przede
wszystkim refleksje w rzeczywistoÊci pochodzàce – a cz´sto te˚ przemieszane ze
sobà – od jednego lub drugiego autora.
„Jej” to zadaniem b´dzie przybli˚yç nam
pierwsze dni i dalszy rozwój wypadków
w Medziugorju przez te wszystkie lata...
Medziugorje po chorwacku oznacza
„mi´dzy dwoma górami”. W 1981 r., na
samym poczàtku naszej historii, by∏a to ma∏a rolnicza wioska zagubiona gdzieÊ w by∏ej federacyjnej socjalistycznej Republice
jugos∏awiaƒskiej. Obecnie nale˚y do federalnej republiki BoÊni i Hercegowiny – ze
stolicà w Sarajewie – od 3 marca 1993 r. b´dàcej niepodleg∏ym paƒstwem. To tutaj, na
terenie wioski Bijakoviçi NajÊwi´tsza
Maryja Panna, o wyglàdzie przepi´knej,
promiennej, m∏odej kobiety, mia∏a zaczàç
„ukazywaç si´ widzialnie” grupie dzieci z parafii (czterem dziewczynkom i dwóm ch∏opcom) poczàwszy od 24 czerwca 1981 r.;
zaledwie kilka tygodni po dramatycznym
13 maja, kiedy na placu Êw. Piotra turecki
zamachowiec Mehmet Ali Agca ci´˚ko
rani∏ Jana Paw∏a II. Od tamtej chwili, jeÊli
wierzyç oÊwiadczeniom samych widzàcych (dziÊ ju˚ doros∏ych, zam´˚nych/˚onatych z dzieçmi) nieprzerwanie dochodzi do
„objawieƒ”; zjawisko okreÊli∏o si´ jako
„Królowa Pokoju” (Kraljica Mira) i prosi
o modlitw´, umartwienie, pojednanie, przyciàgajàc rosnàce rzesze czcicieli.
Vincenzo Sansonetti, który jako
pierwszy dowiedzia∏ si´ o owych wypadkach, odwiedzi∏ to miejsce, nie figurujàce
wtedy na mapach ju˚ zimà na prze∏omie
1984 i 1985 r. Jako dziennikarz wys∏ucha∏,
zebra∏, zanotowa∏ i przeanalizowa∏ Êwiadectwa, by zrekonstruowaç niezwyk∏e
zdarzenia i porównaç wyniki z opublikowanymi dotàd pracami. Jako pielgrzym
móg∏ si´ jednak przekonaç, ˚e prawdà by∏o to, co poÊwiadczali liczni w∏oscy pielgrzymi: w cieniu wie˚ koÊcio∏a Êw. Jakuba
i w skupieniu tej kamienistej kotliny, zamieszka∏ej przez biednych i szlachetnych
ludzi, wszystko prowadzi∏o ku Bogu.
Dzisiaj sytuacja wioski i ca∏ego regionu
uleg∏a wyra˝nym zmianom, przynajmniej
jeÊli sàdziç od strony zewn´trznej. Nie ma
ju˚ Jugos∏awii. Polityczno-wojskowy obraz
regionu znacznie si´ skomplikowa∏: byliÊmy, i wcià˚ jeszcze niestety jesteÊmy
Êwiadkami krwawych, braterskich wojen na
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obszarze Ba∏kanów, które z powodu krzy˚owania si´ ró˚norodnych kultur, narodowoÊci oraz wyznaƒ wcià˚ pozostajà punktem zapalnym. Konfliktów tych nie z∏agodzi∏a, jak si´ zdaje, obecnoÊç tak zwanych
„mi´dzynarodowych si∏ pokoju” i jak dotàd
spowodowa∏y one wiele cierpieƒ wÊród ludnoÊci. Medziugorje pozosta∏o jednak poza
wirem walk i ju˚ po pierwszych wzmiankach o zawieszeniu broni potwierdzi∏o swój
status uprzywilejowanego celu pielgrzymek
ze wszystkich stron Êwiata. Rzeka ∏ask
uznanych za cudowne zwi´ksza nap∏yw
pielgrzymów, co przyczynia si´ do rozwoju
infrastruktury hotelarskiej i handlowej,
zmieniajàc pierwotne, wiejskie oblicze krajobrazu i zapewniajàc wzgl´dny dobrobyt.
25 czerwca 2001 r.: nadesz∏a dwudziesta rocznica objawieƒ i Sansonetti czu∏,
jak roÊnie w nim pragnienie powrotu. Zapragnà∏ przekonaç si´ naocznie, czy poprzednie doÊwiadczenie nieodwo∏alnie nale˚y do przesz∏oÊci, czy te˚ mo˚e je jeszcze
raz prze˚yç i zrewidowaç. Wraz z nim jedzie Riccardo Caniato, od lat pod wra˚eniem zdarzeƒ w Medziugorju, o których
opowiadali mu przyjaciele – w wi´kszoÊci
ksi´˚a i zakonnicy – twierdzàcy, ˚e w tym
miejscu na nowo odkryli korzenie swojego
powo∏ania i „istot´” w∏aÊciwie prze˚ywanej wiary. Caniato sta∏ si´ te˚ pomys∏odawcà ostatecznego kszta∏tu ksià˚ki z cz´Êcià
poÊwi´conà „sercu” Medziugorja. Obaj autorzy postanowili dotrzeç do sedna wydarzeƒ, szukajàc i przepytujàc ich bohaterów,
uzasadniajàc i dzielàc si´ na ka˚dej stronie
nadziejami, wàtpliwoÊciami i pewnoÊcià
na temat tego, czego si´ dowiedzieli; o˚ywia∏a ich ch´ç zrozumienia, czy Medziugorje jest godne wiary, a przede wszystkim
czy warto si´ nim zajmowaç. Z ich wniosków narodzi∏a si´ ta ksià˚ka.
Ta „niewielka miejscowoÊç” w przewodniku turystycznym jest dzisiaj jednym z najs∏awniejszych i najcz´Êciej odwiedzanych miejsc modlitwy i duchowoÊci w ca∏ym chrzeÊcijaƒstwie. Fakt ten
zaskakuje bardziej ni˚ spowodowany
przezeƒ rozwój biznesu, wzrost imigracji
oraz rozrastanie si´ samej wioski. Jest tak,
bo Medziugorje wcià˚ pozostaje trudno
dost´pne, a temu, kto zdecyduje si´ na
przyjazd tutaj nie ma do zaoferowania nic
poza d∏ugimi godzinami na kl´czkach albo
m´czàcym wspinaniem si´ na góry objawieƒ. Jest tak, bo g∏oÊniej od zam´tu hoteli i sklepów, od samochodowych klaksonów, s∏ychaç pochwa∏y i Êpiewy modlàcych si´, a nad wszystkim rozbrzmiewajà
or´dzia NajÊwi´tszej Maryi Panny, która

wcià˚ jeszcze „si´ objawia”. To prawda,
˚e dwadzieÊcia cztery lata nie wystarczy∏y,
by w pe∏ni wyjaÊniç zdarzenia nadal spowite Tajemnicà; to prawda, ˚e „zjawisko”
d∏ugo jeszcze b´dzie zajmowa∏o teologów
i ekspertów, pod warunkiem, ˚e zechcà si´
nim zajmowaç; to prawda, ˚e KoÊció∏ nie
wypowiedzia∏ si´ jeszcze ostatecznie, jako
˚e „zdarzenia” ciàgle trwajà. Pewne jest
jednak, ˚e NajÊwi´tsza Maryja Panna
wskaza∏a i nadal wskazuje tym, którzy
z ca∏ego Êwiata gromadzà si´ tutaj w Jej
imieniu, drog´ wiary prowadzàcà do Jezusa Chrystusa: zrozumia∏y to rzesze tych,
którzy na nià wstàpili.
Do mnóstwa zmian, jakie zasz∏y w Medziugorju, zaliczyç trzeba tak˚e – bo czy˚
mog∏o byç inaczej? – osobistà sytuacj´ widzàcych. Vincenzo pozna∏ ich jako dzieci
lub nastolatki, a gdy spotkali si´ ponownie,
ujrza∏ ludzi doros∏ych, którzy dokonali ju˚
najwa˚niejszych ˚yciowych wyborów. Kilkoro z nich nie mieszka nawet w Medziugorju, przynajmniej przez wi´kszà cz´Êç
roku; nie wszyscy te˚ nadal „oglàdajà” codziennie Matk´ Bo˚à... „A jednak, powracajàc do Medziugorja” – oÊwiadcza – „moje serce, wczeÊniej jeszcze ni˚ oczy rozpoznaje to miejsce. Spotykajàc widzàcych, dziÊ
ju˚ doros∏ych, mówi´ sobie, ˚e nic si´ nie
zmieni∏o. Patrzàc zaÊ na reakcje Riccarda
i innych, którzy jak on sà tu po raz pierwszy,
odnajduj´ to samo uczucie pokoju, jakiego
dozna∏em za pierwszym moim pobytem”.
Pewne aspekty – zasadnicze – nadajà
Medziugorju ÊciÊle okreÊlonà to˚samoÊç, która przetrwa∏a lata wojny i rozwoju socjalno-ekonomicznego: obecnoÊç NajÊwi´tszej Maryi, która nie
przestaje „mówiç” wykazujàc wzgl´dem
ludzkoÊci wyjàtkowà trosk´; wiernoÊç widzàcych, którzy okazujà si´ wiarygodni
tak˚e w nowych okolicznoÊciach zgotowanych im przez ˚ycie; rola parafii, którà
Maryja wybra∏a jako wzorcowy obraz
wspólnoty chrzeÊcijaƒskiej, by nauczyç
nas, czym jest KoÊció∏ i na czym polega jego ˚ycie; liczne ∏aski nawrócenia i uzdrowienia, do jakich dosz∏o w tym czasie, na
prze∏omie dwóch wieków i dwóch tysiàcleci. Te w∏aÊnie wielorakie aspekty pragniemy przedstawiç w nadziei, ˚e Czytelnik odb´dzie w´drówk´ Êladami piszàcych, którzy – tak˚e za poÊrednictwem
nauki, teologii oraz Êwiadectwa ludu
chrzeÊcijaƒskiego, z papie˚em i jego pasterzami w∏àcznie – dostrzegli w wypadkach
w Medziugorju delikatne, ale wyra˝ne
Êlady troskliwej dzia∏alnoÊci niebieskiej.
Autorzy

ECHO Echa
Apel Mi∏oÊci
Margaretka
za przysz∏ych kap∏anów
Czytelnikom „Echa” zapewne znana
jest ju˚ idea modlitwy za kap∏anów
Margaretka. Jest to szczególna forma
modlitwy, którà podj´∏o ju˚ wiele osób na
ca∏ym Êwiecie. Mo˚na z pewnoÊcià powiedzieç, ˚e jest to swoisty dar Nieba dla kap∏anów. W tym roku, Roku Eucharystii,
w czerwcu, w sercach pewnej grupy osób,
po pielgrzymce na Jasnà Gór´ i po osobistej modlitwie, zrodzi∏a si´ myÊl, którà odczytano jako natchnienie od Boga, by zorganizowaç Margaretk´ za kleryków. Rodzi∏o si´ wiele obaw, m.in. przecie˚ nie
wiadomo, czy ci klerycy wytrwajà i co
wtedy? Przecie˚ Margaretka to modlitwa
za kap∏anów? Jednak Duch Âwi´ty rozwia∏
te obawy. W∏aÊnie klerycy potrzebujà
szczególnej modlitwy, pomocy modlitewnej, wsparcia duchowego, macierzyƒstwa
i ojcostwa duchowego, by nie utracili ∏aski
powo∏ania, by wytrwali wiele prób, jakie
przynosi im trudna droga ˚ycia seminaryjnego, prowadzàca do kap∏aƒstwu. Przecie˚
ich kap∏aƒstwo, to czy oni b´dà kap∏anami
i jakimi kap∏anami b´dà kszta∏tuje si´ ju˚
teraz. Tu majà swoje fundamenty. Nie powinno si´ ograniczyç tej wspania∏ej modlitwy tylko do kap∏anów. Trzeba nià otoczyç
tak˚e przysz∏ych kap∏anów.
Te argumenty „przeforsowa∏y” fal´
obaw i zacz´to szukaç tych, którzy pragnà
byç „p∏atkami” tej nietypowej Margaretki. I tu wszyscy stali si´ Êwiadkami niebywa∏ego cudu. Margaretka powsta∏a w ciàgu niespe∏na 3 tygodni i zebra∏a a˚ 9 p∏atków. Margaretka klerycka trwa i wzrasta
na chwa∏´ Bo˚à przez r´ce Maryi. Jej te˚
zosta∏a ofiarowana, jak ka˚da inna Margaretka. I tu rodzi si´ nowa myÊl, Êwiat∏o
Bo˚e: Dlaczego by nie objàç Margaretkami
wszystkich alumnów? Znowu sprawa zosta∏a omodlona. Âwiat∏o staje si´ coraz bardziej jasne. Nie mo˚na si´ ograniczyç tylko
do alumnów. Modlitwà trzeba objàç ca∏e
seminaria, co wi´cej seminaria na ca∏ym
Êwiecie. Tam przecie˚ wzrastajà nasi przyszli kap∏ani, szafarze sakramentów Êwi´tych, nade wszystko Eucharystii. Ale seminaria to nie tylko klerycy. To tak˚e ich prze∏o˚eni, wychowawcy, ojcowie duchowni,
spowiednicy, profesorowie i wyk∏adowcy.
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Im te˚ potrzeba modlitwy! Seminaria to
tak˚e ci wszyscy, którzy tam b´dà w przysz∏oÊci, to nowe powo∏ania i im te˚ potrzeba b´dzie modlitwy!
Margaretka za przysz∏ych kap∏anów to
tak˚e odpowied˝ na dar Roku Eucharystii,
swoiste postanowienie, ale i owoc. Osoby,
które podejmujà si´ tej modlitwy wyra˚ajà
te˚ swojà odpowiedzialnoÊç za ludzkoÊç na
Êwiecie, zw∏aszcza za te miejsca, gdzie
brakuje kap∏anów. To te˚ troska o samego
siebie. Kto nas ma prowadziç do Boga,
jak nie kap∏ani, nasi pasterze? Spotykamy si´
ze zmasowanà krytykà duchowieƒstwa. Có˚,
sà tylko lud˝mi. Ale pytanie: Jakie wsparcie
oni otrzymujà? Czy wsparcie finansowe jest
wystarczajàce? Nasza modlitwa za nich jest
wi´c swoistym udzia∏em w ich formowaniu,
w formowaniu serc tych, którzy b´dà pó˝niej
nas formowaç, którzy b´dà z nami i za nas si´
modliç, a na koƒcu odprowadzà nas na miejsce spoczynku, gdzie spoczniemy z nadziejà
Zmartwychwstania.
W Margaretce tej bazujemy na fundamencie jakim jest Eucharystia. Ale nie
zapominamy nigdy o NiewieÊcie Eucharystii, Maryi. Stàd te˚ pragniemy, by nasza
modlitwa by∏a mocno zakorzeniona w tym
Eucharystyczno-Maryjnym fundamencie.
A skoro tak, to pragniemy, by w dniu modlitwy, nasza modlitwa opar∏a si´ na Eucharystii i modlitwie do Maryi. W Eucharystii dzi´kujemy, a z Maryjà prosimy.
Pragniemy wi´c, by tego dnia, z pe∏nà dobrowolnoÊcià, uczestniczyç we Mszy
Êwi´tej. JeÊli nie mam mo˚liwoÊci lub nie
mo˚na uczestniczyç tego dnia we Mszy
Êwi´tej, mo˚na to uczyniç w inny dzieƒ,
a jeÊli i to nie jest mo˚liwe, nale˚y podjàç
innà form´ modlitwy w duchu Eucharystii,
np.: uczestniczenie w samej komunii Êwi´tej, a jeÊli i to niemo˚liwe to w komunii
duchowej, (komuni´ duchowà mo˚na
przyjàç zawsze i wsz´dzie, o ka˚dej porze
dnia i nocy, bo w sposób duchowy, niezale˚ny od czasu i miejsca, np. w drodze do
pracy), w adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu (nawet przez chwil´, bo liczy si´ intencja), wstàpienie do KoÊcio∏a, by pozdrowiç Pana Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie. Ka˚dy jak tylko chce i mo˚e.
Szczególnie proponujemy uczczenie
pierwszych czwartków i godziny Êwi´tej.
Matce Bo˚ej zaÊ polecajmy margretkowà
intencj´, nawet przez jedno westchnienie
do Niej. Wa˚ne, byÊmy spe∏niali to wiernie w miar´ naszych mo˚liwoÊci i z serca.
Osoby, które podejmà si´ takiego zobowiàzania same organizujà Margaretk´.
W miar´ mo˚liwoÊci mo˚na powiadomiç

omadlane seminarium o takim modlitewnych darze, a tak˚e, jeÊli dana grupa, czy
osoba chce, mo˚na przys∏aç swoje dane na
adres e-mail: margaretki@gmail.com
W intencji tego dzie∏a i za wszystkich modlàcych si´, jest odprawiana codziennie
Msza Êwi´ta wieczysta na Jasnej Górze co
nazywamy w naszej Margaretce – zameldowaniem si´ w domu Matki na zawsze. „˙niwo wprawdzie wielkie, ale robotników ma∏o; proÊcie wi´c Pana ˚niwa, ˚eby wyprawi∏
robotników na swoje ˚niwo” – ∑k 10, 2.
Animator Pawe∏

Ogieƒ Modlitwy za Kap∏anów
„S∏owa Moje stanà si´ Êwiat∏em i ˚yciem dla niezliczonych szeregów dusz.
Dam tym s∏owom ∏ask´ szczególnà, aby
oÊwieca∏y i przeobra˚a∏y dusze...”.
W parafii Êw. Katarzyny w Warszawie
od 2003 r. zapali∏ si´ Ogieƒ Modlitwy za
Kap∏anów – modlitwy podyktowanej
przez Pana Jezusa siostrze Józefie Menendez (ze zgromadzenia Sacre Coeur) w „Apelu Mi∏oÊci”: „O mój Jezu, przez Twoje Serce
tak bardzo kochajàce, b∏agam Ci´ byÊ zapali∏ gorliwoÊcià Twej mi∏oÊci i twej chwa∏y
wszystkich kap∏anów Êwiata, wszystkich misjonarzy, wszystkich, którzy sà odpowiedzialni za g∏oszenie Twego boskiego s∏owa, aby
ogarni´ci Êwi´tym zapa∏em, wyrywali dusze
szatanowi i prowadzili je do Twego Serca,
gdzie b´dà Ci´ chwaliç na wieki. Amen”.
Pan Jezus zwraca si´ do s. Józefy, aby te s∏owa powtarza∏a codziennie.
Decyzjà Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, koÊció∏ Niepokalanego Pocz´cia NMP i Êw. Katarzyny, przy ul. Fosa 17
sta∏ si´ centralnym miejscem „Dzie∏a
Modlitwy za Kap∏anów” na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Odpowiedzialnym zosta∏ ks. pra∏at Józef Maj. Modlitwy
sà prowadzone w ka˚dy pierwszy piàtek
miesiàca o godz. 18.00.

Od Redakcji
Podczas ostatniego codziennego objawienia dla Jakowa Ĉolo – 12 wrzeÊnia
1998 r., Matka Bo˚a obieca∏a ukazywaç mu
si´ raz do roku 25 grudnia na Bo˚e Narodzenie. Tak by∏o i w tym roku. Objawienie
rozpocz´∏o si´ o 14.45 i trwa∏o 7 minut
w domu Jakova. Or´dzie, które otrzyma∏
podajemy na str. 1.
W dniach od 30.01-05.02.06 r. o. dr Ivan
Sesar OFM – proboszcz parafii Medziugorje planuje przyjazd do Polski. Osoby za-

interesowane programem pobytu mogà
uzyskaç informacje u organizatora – Wspólnoty Królowej Pokoju oo. Pijarów, Kraków,
tel. 012-4231432, fax 012-4222255 lub
w Redakcji Echa. Ramowy program przewiduje: 31.01.06 – Kraków, 1.02.06 – Zabrze,
2.02.05 – Poznaƒ, 03.02.05. – Gdaƒsk,
4.02.05 – Warszawa. Wspólne spotkanie dla
organizatorów, pilotów i duszpasterzy planuje si´ w Warszawie w dniach 4 i 5.02.06 r.
Zainteresowanych organizowaniem pielgrzymek informujemy, ˚e Parafia planuje
wprowadzenie dla pilotów identyfikatorów
na czas przebywania na terenie Medziugorja, zezwalajàcych na oprowadzanie grup.
Aby wziàç udzia∏ w spotkaniu nale˚y zg∏osiç
si´ do Organizatora.
25 stycznia 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.
Wyjazdy w 2006 r.
Ziemia Âwi´ta:
• Obchody Wielkiego Tygodnia podczas
rekolekcji w dniach 08-18.04.06 r.
Medziugorje:
• Rekolekcje „Post i modlitwa” o. Ljubo
Kurtoviç – 09-16.02.06 r.
• 25. Rocznica Objawieƒ – czerwiec.
• Rekolekcje z o. Jozo Zovko – wrzesieƒ.
Osoby zainteresowane rekolekcjami prosimy o nadsy∏anie do Redakcji zaadresowanych kopert ze znaczkiem w celu wys∏ania
informacji.
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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