Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
Marzec 2006

Or´dzie z 25 lutego 2006 r.
„Drogie dzieci!
Na ten wielkopostny czas ∏aski
wzywam was, abyÊcie otworzyli serca na dary, którymi Bóg pragnie was
obdarzyç. Nie zamykajcie si´, lecz
przez modlitw´ i wyrzeczenia powiedzcie Bogu „Tak”, a On da wam
je w obfitoÊci. I tak jak wiosnà ziemia otwiera si´ na ziarno i wydaje
plon stokrotny, tak obficie obdarzy
was Ojciec wasz Niebieski. Jestem
z wami, kochane dzieci i kocham was
czu∏à mi∏oÊcià. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Powiedzcie Bogu „Tak”
KoÊció∏, co roku przez czterdzieÊci dni
Wielkiego Postu jednoczy si´ z tajemnicà
Jezusa na pustyni (por. Katechizm KoÊcio∏a
Katolickiego, nr 540). Na ten wielkopostny
czas ∏aski wzywam was, abyÊcie otworzyli serca na dary, którymi Bóg pragnie was
obdarzyç. Wielki Post to bardzo szczególny
czas ∏aski i mo˚e staç si´ skarbem dla ka˚dego z nas, jeÊli b´dziemy prze˚ywaç ten czas
otwartym sercem; bowiem nie wystarczy
patrzeç na ten czas z boku, nale˚y czynnie
w nim uczestniczyç. Trzeba prze˚ywaç ten
zbawczy czas, wejÊç w tajemnic´, którà
kontemplujemy, staç si´ jej ˚ywà cz´Êcià.
Nie zamykajcie si´, lecz przez modlitw´ i wyrzeczenia powiedzcie Bogu
„Tak”. Wezwanie, które Maryja niestrudzenie kieruje do nas z Medziugorja,
w tym czasie staje si´ szczególnie naglàce
i bogate w obietnice. Kto ju˚ dawno powiedzia∏ Bogu tak, niech je odnowi, niech
powierzy je Janowi Chrzcicielowi w wodach Jordanu, niech je pob∏ogos∏awi Ojciec Niebieski. Kto zapomnia∏, ˚e kiedyÊ
powiedzia∏ tak niech pojedna si´ z Bogiem (por. 2 Kor 5, 20). Kto nigdy nie powiedzia∏ Bogu tak, niech uczyni to teraz,
natychmiast, jeszcze zdà˚y. Niech ka˚dy
otworzy Bogu swe serce; przez modlitw´
i wyrzeczenia niech powie Bogu „Tak”.
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„Tak”, którego oczekuje od nas Bóg to s∏owa Maryi wypowiedziane do Anio∏a: Oto jestem, niech mi si´ stanie wed∏ug s∏owa twego
(∑k 1, 38); oraz s∏owa Jezusa Oto jestem,
przychodz´, Ojcze, pe∏niç Twojà wol´ (por.
Hbr 10, 7-9; Mc 14, 36). Nie chodzi tu o powtarzanie formu∏ek ani o wymyÊlanie nowych; chodzi o to, by pozwoliç Bogu przyjÊç
do nas przez modlitw´ i wyrzeczenie, a kiedy
to nastàpi, przebywaç z Nim, rozmawiaç
z Nim, jak Jezus, jak Maryja. Nale˚y wyrzec
si´ g∏osów, które zag∏uszajà G∏os, b∏yskotek,
które nie pozwalajà dostrzec Âwiat∏oÊci, mi∏ostek, które niszczà Mi∏oÊç, bogactw, które
trwonià Bogactwo, nadziei, które zaciemniajà Nadziej´. Wyrzeczenie jest równoznaczne
postowi. Modlitwa jest zbawczym kana∏em
∏aski. Modliç si´ to oddychaç Duchem Âwi´tym, zanurzaç si´ w Bogu, zatopiç si´ w Jego
Mi∏oÊci. Modliç si´ to uwielbiaç Boga w ka˚dej sytuacji, w radoÊci i w cierpieniu, w pracy
i w odpoczynku, w zdrowiu i w chorobie, poniewa˚ On jest zawsze przy nas, jest z nami,
nawet jeÊli tego nie odczuwamy. Nigdy nie
jesteÊmy sami: Jezus jest z nami po wszystkie
dni, a˚ do skoƒczenia Êwiata (por. Mt 28, 13).
W obecnym czasie ∏aski powiedzmy
Bogu „Tak”. W pe∏ni Êwiadomie odnówmy obietnice chrztu Êwi´tego: wyznajmy
wiar´ w Chrystusa i wyrzeknijmy si´ szatana, wszystkich jego dzie∏ i pokus. Z sakramentu spowiedzi zaczerpnijmy przebaczenie grzechów i dar pojednania
z Bogiem i z braçmi. W Eucharystii Êwi´tej przyjmujmy dar ˚ycia w Chrystusie jak
równie˚ si∏´ do rozdawania siebie bli˝nim. Nie zamykajcie si´, lecz przez modlitw´ i wyrzeczenia powiedzcie Bogu
„Tak”, a On da wam obfite dary. Przecie˚ On ju˚ obdarzy∏ nas swymi darami.
Jest tu, przed nami, a nawet w naszym
wn´trzu, oczekuje jedynie tego, byÊmy Go
rozpoznali i przyj´li: to Jezus Chrystus!
I tak jak wiosnà ziemia otwiera si´ na
ziarno i wydaje plon stokrotny, niech nasze serce otworzy si´ na Królestwo Bo˚e,
które zstàpi jak deszcz na traw´, jak deszcz
rz´sisty, co nawadnia ziemi´ i w ten sposób na Êwiecie zakwitnie sprawiedliwoÊç
i wielki pokój (Ps 71 (72), 6-7). Maryja
kocha nas czu∏à mi∏oÊcià. Czu∏à jak pà-
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Matko Nienarodzonych módl si´ za nami
czek kwiatu, jak wiosenna latoroÊl. Ona
daje nam to ˚ycie, które w Sobie nosi. Jest
nim owa ró˚d˚ka z pnia Jessego (Iz 11, 1),
która czeka, aby zakwitnàç w nas.
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: B∏ogos∏awiona Dziewico
Maryjo, Matko KoÊcio∏a i Matko nasza,
módl si´ za nami w obecnym czasie Wielkiego Postu, czasie ∏aski. Prowad˝ nas drogami modlitwy i wyrzeczenia, abyÊmy mogli otrzymaç od Boga dary, którymi w swej
bezgranicznej mi∏oÊci chce nas obdarzyç.
Ty, o Maryjo, widzisz nasze zniewolenia
i wi´zy, którymi jesteÊmy sp´tani przez
grzech. Maryjo, jesteÊmy niewolnikami naszych zachowaƒ, naszego egoizmu i pychy.
To nie pozwala nam byç pokornymi, przyznaç si´ do grzechu i prosiç o przebaczenie
Boga, który czeka na nas, aby okazaç nam
swoje nieskoƒczone mi∏osierdzie. Cz´sto
tkwimy w naszych l´kach, w naszych grzechach, które wystawiajà na prób´ naszà
wiar´ w Boga Wszechmogàcego, który
wszystko mo˚e, który mo˚e odnowiç nasze
wn´trze. Módl si´ za nami, o Maryjo, aby
Bóg dokonywa∏ cudów w naszym ˚yciu,
w naszych rodzinach i w sercach m∏odych
ludzi, tak bardzo spragnionych prawdziwego ˚ycia, które daç mo˚e jedynie Jezus.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej
Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju, was,
wasze rodziny i wszystkie grupy modlitewne niech b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy, Ojciec i Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
˙ycie, dar, którego
nie wolno marnowaç
Ile rozmaitych form ˚ycia nas otacza,
ile ˚ywotnej energii wyp∏ywa wcià˚ z ∏ona Ojca, rozlewajàc si´ po ziemi i rodzàc,
rodzàc rodzàc... Nieprzerwany ruch, który
nigdy nie ustanie, poniewa˚ Bóg jest
wiecznie tryskajàcym ˝ród∏em ˚ycia. Widzimy, jak rozkwita na krótko w kwiatach, jak trwa przez wieki w drzewach,
które sà nieruchomymi Êwiadkami przemijania pokoleƒ. Podziwiamy ˚ycie zwierz´ce, zadziwiajàce i fascynujàce w swojej ró˚norodnoÊci form, poddane cz∏owiekowi, aby on sam móg∏ czerpaç zeƒ ˚ycie.
W tamtych jednak istotach ˚ycie zaczyna
si´ i po pewnym, d∏u˚szym lub krótszym
okresie koƒczy. W cz∏owieku nie. ˙ycie
jest dobrowolnym darem, który, raz przekazany, nigdy ju˚ nie gaÊnie. Ma swój
kres tu, na ziemi, kiedy dope∏nia si´ proces cia∏a, które przyjmuje je na poczàtku,
aby mog∏o nabraç kszta∏tu i osiàgnàç pe∏ni´ to˚samoÊci; ale potem trwa nadal,
w owym ukrytym wymiarze tajemnicy,
który poprzez objawienie, sta∏ si´ podstawà naszej wiary.
Dobrze wiemy, jak dalece – bardziej
ni˚ kiedykolwiek – cz∏owiek wniknà∏
w tajemnice ˚ycia poprzez ciàg∏y post´p
techniczno-naukowy. To tak˚e jest dar dla
˚ycia, które zyskuje w ten sposób na jakoÊci i d∏ugoÊci. Za jakà jednak cen´?
I kto jà p∏aci? JeÊli jesteÊmy uczciwi, dobrze znamy odpowied˝. Embriony, nienarodzone, poniewa˚ „nie nadawa∏y si´”
do wprowadzenia w macice, które ich nie
pocz´∏y, sà cz´stym przedmiotem eksperymentów, czy raczej prób i nieuniknionych pora˚ek. Ich los to handel i manipulacja. Zmarnowane ˚ycie, jak choçby
dzieci pocz´tych bez pragnienia ich przyj´cia, a zatem przeci´te przy narodzinach, aby
pozbyç si´ „problemu”. Liczba aborcji
przeprowadzanych ka˚dej chwili na Êwiecie jest astronomiczna. Âwiat stworzony
po to, by eksplodowa∏ ˚yciem, wcià˚
rodzi Êmierç.
Metody stajà si´ coraz bardziej wyrafinowane i natychmiastowe, jak choçby
nowa pigu∏ka aborcyjna (RU486), b´dàca przedmiotem wielu kontrowersji. Ârodek wymyÊlony po to, by oszcz´dziç kobiecie szoku zwiàzanego z zabiegiem, ale
który w rzeczywistoÊci ma po prostu

uspokoiç ich sumienie w kwestii tego, co
naprawd´ si´ dzieje. Informacje wyjaÊniajà bowiem, ˚e dochodzi do „wydalenia
tkanek embrionalnych”, ale o ˚yciu cz∏owieka, które w ten sposób si´ koƒczy, nikt
nawet nie wspomina. Jedno z wielu wygodnych k∏amstw, za którymi ukrywa si´
ten, który jest ksi´ciem k∏amstwa, jak te˚
i oskar˚ycielem par excellence. Ostateczny skutek jest taki, ˚e wszyscy inni pozbywajà si´ odpowiedzialnoÊci, podczas gdy
kobiety biorà na siebie ca∏y jej ci´˚ar,
przygotowujàc w ten sposób miejsce na
nieuniknione wyrzuty sumienia, które
muszà si´ pojawiç.
A jednak to w∏aÊnie kobiety wo∏ajà
dziÊ na alarm, te same kobiety, które ró˚ne okolicznoÊci doprowadzi∏y do pozbycia si´ niechcianej cià˚y. Zbyt wiele czynników oddzia∏uje w takich chwilach,
a szatan dobrze wie, jak mo˚na je wykorzystaç; bardzo cz´sto bez rzeczywistej
i pe∏nej ÊwiadomoÊci matki, która sama
staje si´ w ten sposób ofiarà, razem ze
swoim dzieckiem. Matka wie o tym, nawet „nie wiedzàc”. W jakiejÊ cz´Êci swej
istoty czuje tego ci´˚ar i zachowuje wspomnienie. I jeÊli otworzy drzwi przed Bogiem, który jest ˚yciem i Êwiat∏em, mo˚e
przemieniç to smutne wydarzenie w okazj´ do odkupienia dla siebie, dla swego
dziecka i dla innych.
Dowodem tego jest niezliczona iloÊç
kobiet, z których wiele odczuwa te˚ potrzeb´, by o tym napisaç, uwra˚liwiajàc te,
które sà nara˚one na podobne niebezpieczeƒstwo, i dodajàc odwagi tym, które ju˚
przez to przesz∏y. Warto wymieniç kilka
zasygnalizowanych nam ksià˚ek, jak te˚
zach´ciç do poszukiwania innych, aby
wys∏uchaç g∏osów tych matek, które w jakiÊ sposób, szukajàc Boga, odnalaz∏y
swoje dzieci i nawiàza∏y z nimi nowà
wi´˝, innà wprawdzie, ni˚ ta, jaka mog∏aby si´ utworzyç tutaj, na ziemi, ale niewàtpliwie pe∏nà i rzeczywistà. Nie cieszà
si´ jeszcze ich uÊciskiem, który wszak˚e,
pewnego dnia, b´dzie trwa∏ wiecznie.
Pierwsza ksià˚ka „Lepszy wzrok” autorstwa Joan Ulicny powsta∏a w Ameryce. Joan by∏a kierowniczka IBM opowiada w niej o swoim niewiarygodnym nawróceniu po pielgrzymce do Medziugorja, dokàd ta m∏oda kobieta wybra∏a si´,
aby prosiç o ∏ask´ odzyskania wzroku
utraconego na skutek powa˚nego wypadku. Joan powraca do domu z pustymi r´kami, na wpó∏ niewidoma, tak samo, jak
wyjecha∏a, ale zamiast straciç wiar´ z powodu doznanego rozczarowania, autorka

jà odzyskuje. Stopniowo zdaje sobie
spraw´, ˚e nale˚y wype∏niaç wol´ Bo˚à,
która niekoniecznie, a w∏aÊciwie wcale
nie jest zbie˚na z naszà w∏asnà wolà,
i czyni wysi∏ki, aby zaakceptowaç swojà
u∏omnoÊç. Po d∏ugim, trudnym okresie
dochodzi wr´cz do tego, ˚e dzi´kuje Bogu, i˚ odebra∏ jej wzrok. I w∏aÊnie w tej
chwili zaczyna naprawd´ widzieç...
A tam, w jej wn´trzu, czeka na nià rana,
która od dawna chcia∏a byç zauwa˚ona,
a którà Joan zagrzeba∏a g∏´boko w niepami´ci: rana dobrowolnej aborcji...
Druga, „Taniec Dwóch Serc” Francesco Moggia to krótka powieÊç, skierowana g∏ównie do m∏odych czytelników.
Bardzo m∏oda jest te˚ jej g∏ówna bohaterka, 16-letnia Rebecca, którà niechciana
cià˚a stawia nagle przed pytaniami i problemami traktowanymi dotàd jedynie
bardzo pobie˚nie. Aborcja pojawia si´
jako ostateczne rozwiàzanie, aby wyjÊç
z niechcianej i niepo˚àdanej sytuacji, jednak spotkanie z m∏odà dziewczynà z innego kraju sk∏ania stopniowo Rebecc´ do
podj´cia decyzji odleg∏ej od dotychczasowych projektów i stylu ˚ycia. W wewn´trznej dynamice i emocjach bohaterki zarysowuje si´ droga wzrastania
i ÊwiadomoÊci, oparta bardziej na sercu,
ni˚ rozumowaniu, gdzie ostatnie s∏owo
nale˚y do Mi∏oÊci.
s. Stefania Consoli

Ofiary z∏a i grzechu
Trudno wyobraziç sobie coÊ bardziej
przera˚ajàcego ni˚ zabójstwo dzieci
przez rodziców. Nikt te˚ nie ma wàtpliwoÊci co do tego, ˚e zabójstwo z premedytacjà, dokonane w zmowie powinno
byç karane – a aborcja nosi wszelkie znamiona w∏aÊnie takiego czynu. Mimo to
ciàgle trwajà dyskusje na temat aborcji
i nawet wÊród ludzi, którzy okreÊlajà si´
mianem wierzàcych zdarzajà si´ g∏osy, ˚e
„w niektórych przypadkach przerwanie
cià˚y jest dopuszczalne”. Jakich argumentów nale˚y u˚yç, by przekonaç rodziców,
˚e powinni broniç w∏asne dzieci przed
Êmiercià? Zbli˚a si´ Êwi´to ˚ycia, Êwi´to
Zwiastowania Matce Bo˚ej, ˚e pocznie
i porodzi Boga-z-nami. ∑ono Niewiasty
wyda∏o Zbawiciela Êwiata, dlatego teraz
z takà nienawiÊcià szatan atakuje ∏ono kobiety, które wydaje na Êwiat najpi´kniejszy dar Boga – ˚ycie, i poprzez Êmierç
niewiniàtek z∏o odnosi zwyci´stwo w degradacji ludzkoÊci i sumienia cz∏owieka –
ale wszystko do czasu.
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Nasuwa si´ pytanie dotyczàce zarówno sfery materialnej jak i duchowej: Co dzieje si´ z dzieckiem, które zosta∏o zabite przez aborcj´? Co dzieje si´
z dzieckiem, które zmar∏o w wyniku samoistnego poronienia? Co dzieje si´
z dzieckiem, które urodzi∏o si´ martwe?
Co dzieje si´ z cia∏em takiego dziecka?
Jakie sà losy jego duszy?
O tym co dzieje si´ z cia∏ami tych
dzieci nie b´dziemy si´ rozpisywaç, wystarczy, ˚e nadmienimy w jaki sposób sà
wykorzystywane: jako intratne cz´Êci zamienne do przeszczepów („New Oxford
Reviev”); rozmaite eksperymenty z dziedziny genetyki; w przemyÊle kosmetycznym, zbrojeniowym jako materia∏ do testowania nowych broni bakteriologicznych; jako dodatki ˚ywnoÊciowe do
„zdrowotnych zup” („Avvenire”), lub làdujà na wysypiskach Êmieci, bo by∏a awaria urzàdzeƒ utylizacyjnych („Dziennik
Wschodni” 18.01.99 r.).
A jak byç powinno? Szczàtki ludzkie
powinny byç traktowane z szacunkiem
i godnie pochowane. Co do tego zgodni
sà wyznawcy wszystkich religii, a nawet
ateiÊci.
„Umar∏ych pogrzebaç” – oto jeden
z uczynków mi∏osiernych co do cia∏a.
Sà ludzie Êwiadomi tego problemu, którzy próbujà walczyç o godny pochówek
dla dzieci zmar∏ych przed urodzeniem
i zabitych przez aborcj´. Rodzice, których dziecko urodzi∏o si´ martwe cz´sto
nie wiedzà, ˚e majà prawo je zabraç
i pogrzebaç. A nawet jeÊli o tym wiedzà,
zdarza si´, ˚e napotykajà na du˚e trudnoÊci ze strony szpitala, który nie chce
wydaç zw∏ok. Niejednokrotnie trzeba
naprawd´ wielkiej determinacji, ˚eby
o to walczyç. Czasem rodzice nie odbierajà cia∏a dziecka myÊlàc, ˚e dzi´ki temu szybciej zapomnà o tragedii jaka ich
dotkn´∏a.
KoÊció∏ podejmuje wiele inicjatyw
majàcych na celu obron´ godnoÊci
˚ycia. Prawdziwym wstrzàsem dla wielu
ludzi sà organizowane w ró˚nych
miejscach na Êwiecie pogrzeby dzieci
nienarodzonych: niechcianych przez nikogo. I nie chodzi tu o wykorzystywanie
takich pogrzebów jako narz´dzia walki ze
zjawiskiem aborcji. Chodzi o zwyk∏y szacunek nale˚ny cz∏owiekowi. W Boulder,
w stanie Colorado w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi zorganizowano w styczniu 2005 r. pochówek oko∏o 1000 dzieci zabitych przez aborcj´.
W wielu miastach w∏oskich pogrzeby

dzieci nienarodzonych odbywajà si´ od lat
i na cmentarzach stawiane sà pomniki, takie jak na str. 1. Podobnie jest w krajach
Ameryki ∑aciƒskiej.
Dzi´ki inicjatywie Fundacji „Nazaret”
tak˚e w Polsce, w warszawskim koÊciele
Êw. Katarzyny 28.10.05 r. mia∏ miejsce taki szczególny pogrzeb. W zbiorowej mogile, na przykoÊcielnym cmentarzu, w bia∏ych trumienkach, z∏o˚one zosta∏y cia∏a
dzieci, które nigdy nie pozna∏y ko∏yski, zabawek, ciep∏a matki. Umar∏y, bàd˝ zosta∏y
zabite zanim zdà˚y∏y wypowiedzieç s∏owo „mama”. Na wielu polskich cmentarzach znale˝ç mo˚na symboliczny grób
dzieci nienarodzonych. A tu jest prawdziwa mogi∏a. Matki, które prze˚y∏y dramat poronienia, a tak si´ z∏o˚y∏o, ˚e z ró˚nych przyczyn nie odebra∏y dziecka ze
szpitala i nie majà miejsca, gdzie mog∏yby
zapaliç Êwieczk´, odmówiç modlitw´ –
w∏aÊnie tu znajdujà ukojenie. Wiele osób
cierpiàcych z powodu usuni´cia cià˚y tam
w∏aÊnie szuka przebaczenia. Zdarza si´, ˚e
kobiety, które zamierza∏y dokonaç aborcji
zmieniajà zdanie przechodzàc obok takiej
mogi∏y i uÊwiadamiajàc sobie, ˚e noszà
w sobie nowe ˚ycie.
Grób to czytelny znak poszanowania dla godnoÊci osoby ludzkiej, a szacunek nale˚y si´ ka˚demu cz∏owiekowi, nawet po Êmierci. To tak˚e znak
czci nale˚nej milionom dzieci, po których nie ma nawet Êladu i których
szczàtki zosta∏y sponiewierane w sposób
niegodny cz∏owieka. Miejmy nadziej´,
˚e ten gest mi∏osierdzia wobec najbardziej bezbronnych przyczyni si´ do obudzenia ludzkich sumieƒ. To nie do pomyÊlenia, ˚eby powstawa∏y cmentarze
dla kotów i psów, a ludzkie cia∏a by∏y
bezczeszczone!
Powróçmy jeszcze do pytania co dzieje
si´ z duszà dziecka, które zmar∏o przedwczeÊnie lub zosta∏o zabite przez aborcj´.
W dniach 28.11–02.12.05 r. Mi´dzynarodowa Komisja Teologiczna dyskutowa∏a
o losie dzieci, które zmar∏y przed chrztem.
Jeden z cz∏onków Komisji, kardyna∏
Georges-Marie Cottier stwierdzi∏, ˚e wiele
dzieci umiera jako „ofiary z∏a wspó∏czesnoÊci” i „ofiary grzechu”. Trwajà prace,
po zakoƒczeniu których zostanie wydany
oficjalny dokument.
W Ksi´dze Jeremiasza czytamy: „Zanim ukszta∏towa∏em ci´ w ∏onie matki,
zna∏em ci´, nim przyszed∏eÊ na Êwiat, poÊwi´ci∏em ci´” (Jr 1,5). Jak˚e wielkà nadziej´ niosà w sobie te s∏owa. Katechizm
KoÊcio∏a Katolickiego mówi: „JeÊli cho-

dzi o dzieci zmar∏e bez chrztu, KoÊció∏
mo˚e tylko polecaç je mi∏osierdziu Bo˚emu, jak to czyni podczas przeznaczonego
dla nich obrz´du pogrzebu. Istotnie wielkie
mi∏osierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i mi∏oÊç Chrystusa do dzieci, która kaza∏a Mu powiedzieç: »Pozwólcie dzieciom przychodziç do
Mnie, nie przeszkadzajcie im« (Mk 10,14),
pozwalajà nam mieç nadziej´, ˚e istnieje
jakaÊ droga zbawienia dla dzieci zmar∏ych bez chrztu” (1261).
Oprócz chrztu „z wody” rozró˚nia si´
w KoÊciele chrzest pragnienia oraz
chrzest krwi. To w∏aÊnie przez chrzest
krwi dzieci betlejemskie zabite z rozkazu
Heroda sta∏y si´ pierwszymi M´czennikami i czczone sà 28 grudnia jako „Âwi´ci M∏odziankowie”. Sensus fidei – zmys∏
wiary, cz´sto wyprzedza oficjalne stanowisko KoÊcio∏a. Dzieci zabijane przez
aborcj´ cz´sto ginà in odium Christi
(z powodu nienawiÊci do Chrystusa tych,
którzy zadajà im Êmierç). Czy˚ nie czujemy, przez zmys∏ wiary, ˚e dzieci zabite przez aborcj´ sà m´czennikami naszych czasów?
Wanda

Nie tak Bóg
pomyÊla∏ kobiet´
Bóg stworzy∏ jà na Swój obraz, tak
samo jak m´˚czyzn´. Jedyny obraz, który jednak nosi∏ wyra˝ne rozró˚nienie:
„M´˚czyznà i kobietà stworzy∏ ich”, opowiada Ksi´ga Rodzaju. W niej zawar∏ te
cechy samego siebie, które czerpià z najg∏´bszych warstw Jego Boskiej istoty:
wra˚liwoÊç, intuicyjnoÊç, czu∏oÊç, zdolnoÊç do dawania siebie w sposób ca∏kowity i bezinteresowny; si∏´ ducha wraz
z czystà pi´knoÊcià cia∏a, które staje si´
goÊcinnym domem i szafarzem ˚ycia.
A jednak od zawsze kobieta pada ofiarà
przeÊladowaƒ ze strony innej mentalnoÊci,
która dà˚y do zepchni´cia jej na plan atawistycznej ni˚szoÊci, podporzàdkowania
i dyskryminacji. Bóg tymczasem zamyÊli∏
zupe∏nie inaczej. Musimy zatem uczciwie
przyznaç, ˚e sytuacja ta jest wy∏àcznie
wytworem cz∏owieka. Nie powiedzieliÊmy niestety niczego nowego. Mówi si´
o tym ju˚ od dziesi´cioleci. Dzisiaj jednak
zadajemy sobie pytanie: czy coÊ naprawd´ si´ zmienia? Czy wszystko, co zosta∏o
dotàd napisane lub powiedziane pomog∏o
odmieniç los milionów kobiet, które jeszcze dzisiaj ˚yjà w warunkach niewoli, wykorzystywania i ignorancji?
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Odpowied˝ pozostawiamy sumieniu
ka˚dego z nas, ale równie˚ liczbà, jakie
organizacje spo∏eczne odwa˚nie rozpowszechniajà, aby ujawniç rozmaite bolàczki n´kajàce Êwiat kobiet. Poczynajàc
od ohydnego rynku zwiàzanego z prostytucjà, który napycha kieszenie ludziom
z∏ej wiary, wykorzystujàcym w∏aÊnie dobrà wiar´ wielu kobiet, biednych, niewykszta∏conych, pozbawionych przysz∏oÊci,
a nawet seksualnej godnoÊci, która zosta∏a
im gwa∏tem odebrana, kiedy by∏y jeszcze
ca∏kiem ma∏e, przez co czujà, ˚e nie zas∏ugujà na lepszy los. Wiele jest wÊród nich
niepe∏noletnich, wiele zrozpaczonych,
wszystkie oszukane. Cz´sto nawet porywane, aby nast´pnie zostaç sprzedane i zaspokajaç nienasycony m´ski egoizm.
I dalej: straszne okaleczenie zadawane
ju˚ w dzieciƒstwie milionom afrykaƒskich
kobiet, które uniemo˚liwia im radosne
uczestniczenie w mi∏oÊci we wszystkich
jej przejawach: fizycznych i emocjonalnych, ale które zapewnia m´˚czy˝nie wy∏àczne ich posiadanie.
I jeszcze: patriarchat obowiàzujàcy
w wielu krajach lub wyznaniach jako niepodwa˚alne prawo, które czyni z kobiety
istot´ ni˚szej kategorii, ma∏o wartoÊciowà,
a zatem nie nadajàcà si´ do pe∏nienia publicznych urz´dów i innych podobnych
obowiàzków. Jest wÊród nich wiele, zbyt
wiele kobiet, które nie majà nawet prawa
pokazywaç w∏asnej twarzy.
Lecz doÊç ju˚, gdy˚ spis by∏by zbyt d∏ugi i bolesny. Dzieƒ poÊwi´cony kobietom
– 8 marca – jak co roku skierowa∏ powszechnà uwag´ na sceneri´, która mog∏aby rozjaÊniç Êwiat nowà pi´knoÊcià, a która tymczasem rzuca ponure cienie na naszà ludzkoÊç. W tym dniu, wraz z kwiatami mimozy przy marynarce, wszyscy obnoszà swojà solidarnoÊç wobec kobiet.
Wkrótce jednak znów powraca jedna wielka zmowa milczenia.
Nie nam przys∏uguje osàdzaç. Ograniczamy si´ jedynie do stwierdzenia: nie tak
pomyÊla∏ jà Bóg... Wystarczy spojrzeç na
to, jak Jezus, Bóg-z-nami, uczyni∏ kobiet´
integralnà cz´Êcià w∏asnego ˚ycia i misji.
Poczàwszy od swej Matki, skromnej niewiasty z Nazaretu, a˚ po Magdalen´ – kobiet´, która podà˚y∏a za Nim w okropnoÊç
krzy˚a, ale która otrzyma∏a tak˚e ten zaszczyt, ˚e sta∏a si´ pierwszà zapowiedzià
zmartwychwstania. Obok zaÊ tych dwóch
kobiecych postaci by∏o jeszcze wiele innych, pierwszo- lub drugoplanowych, które towarzyszy∏y i ubogaca∏y publicznà
dzia∏alnoÊç Mesjasza.

To spojrzenie na Ewangeli´ sk∏ania∏oby do wniosku, ˚e KoÊció∏, umi∏owana
oblubienica Chrystusa, ma taki sam stosunek do owych kobiet, konsekrowanych
i Êwieckich, które stanowià najcieƒsze
w∏ókna jego g´stej tkanki. Niestety, nie zawsze tak si´ dzieje, chocia˚ jego Pasterz,
drogi i dobry papie˚ Jan Pawe∏ II, po wielokroç i w ciep∏ych s∏owach wychwala∏
kobiecy geniusz, jako niezb´dny element
˚ycia Êwiata i KoÊcio∏a. Faktem jest, ˚e
wcià˚ jeszcze silnie klerykalna i m´ska wizja cz´sto spycha kobiet´ ku rolom s∏u˚ebnym i drugoplanowym, mylnie interpretujàc Bo˚e Serce, które spoglàda na kobiet´
oczami pe∏nymi mi∏oÊci i podziwu,
wdzi´czne za jej zdolnoÊç do kochania nawet bez wzajemnoÊci i do dawania ˚ycia,
kiedy inni chcieliby, by by∏a bezp∏odna.
Kto wie, dlaczego tak si´ jej „l´kajà”?
Byç mo˚e dlatego, ˚e nie potrafi milczeç
wobec ob∏udy i k∏amstwa? Lub dlatego, ˚e
jej wrodzona bezinteresownoÊç k∏óci si´
z powszechnà pogonià za w∏adzà?
OczywiÊcie nie zawsze tak jest. Wiele
uczyniono w ostatnich latach i wiele kobiet
cieszy si´ dziÊ w KoÊciele autorytetem i szacunkiem. Pozosta∏o jednak jeszcze mnóstwo do zrobienia, aby przywróciç kobiecie
to, co by∏o jej odbierane przez ca∏e wieki na
skutek tradycji trwajàcej przez zbyt wiele
pokoleƒ. Nie jest to wcale trudne. Wystarczy naÊladowaç Boga, który od wielu lat jest
w szczególny sposób obecny w Medziugorju poprzez kobiet´, swojà Matk´, zawierzajàc Jej i Jej zdolnoÊci, by byç zawsze
i w ka˚dym wypadku Królowà Pokoju.
s. Stefania Consoli

– „Kiedy stworzy∏em kobiet´, chcia∏em
zrobiç coÊ bardzo szczególnego. Da∏em jej
wyjàtkowo silne ramiona, zdolne ud˝wignàç ci´˚ar ca∏ego Êwiata... a jednak nadzwyczaj delikatne, aby go pocieszyç! Da∏em jej ogromnà si∏´ wewn´trznà, aby mog∏a znosiç bóle macierzyƒstwa a tak˚e pogard´, jakà cz´sto obdarzajà jà jej w∏asne
dzieci! Da∏em jej si∏´, która pozwala jej zawsze dbaç o swojà rodzin´, bez s∏owa skargi, pomimo chorób i zm´czenia, nawet
wtedy, kiedy inni si´ poddajà! Da∏em jej
wielkà wra˚liwoÊç, aby kochaç swoje dzieci, w ka˚dej sytuacji, nawet jeÊli jà g∏´boko
zranià... Ta wra˚liwoÊç pomaga jej oddalaç
wszelki smutek, p∏acz lub cierpienie dziecka, kiedy jest ma∏e, i dzieliç z nim niepokoje, wàtpliwoÊci i l´ki dorastania! Aby zaÊ
mog∏a znosiç to wszystko, mój synu... da∏em jej ∏zy, które w szczególny sposób sà
jej przynale˚ne, by mog∏a z nich korzystaç,
kiedy tylko zapragnie. ∑zy czynià jà bardziej wra˚liwà i bogatszà w dobre uczucia!
Wylewajàc je, kobieta wzbogaca ka˚dà ∏z´
odrobinà mi∏oÊci. Krople te wyparowujà
w powietrzu i ratujà ludzkoÊç!...”
Ów ch∏opczyk, który sta∏ si´ m´˚czyznà, odpowiedzia∏ g∏´bokim westchnieniem: – Teraz rozumiem to niezmierzone
uczucie mojej matki, siostry, ˚ony i ka˚dej
kobiety… Dzi´ki Ci, Panie, ˚e stworzy∏eÊ
t´ cudownà istot´, za ka˚dym razem jedynà i niezastàpionà: kobiet´.
Anonim

∑zy kobiety

Podstawowe zaj´cie

Pewien ch∏opczyk zapyta∏ swojà mam´:
– Mamo, czemu p∏aczesz? Ona odpar∏a: –
Poniewa˚ jestem kobietà. – Jak to?... nie
rozumiem. Mama pochyli∏a si´ nad nim
i obejmujàc go, powiedzia∏a: – Kochanie,
ty tego nigdy nie zdo∏asz zrozumieç. Troch´
pó˝niej ów ch∏opczyk zapyta∏ ojca: – Tato,
dlaczego mama p∏acze czasem bez powodu? M´˚czyzna odpowiedzia∏: – Wszystkie
kobiety zawsze p∏aczà bez ˚adnego powodu. To by∏o wszystko, co ojciec umia∏ powiedzieç. Ch∏opczyk urós∏ i sta∏ si´ m´˚czyznà... i cz´sto powraca∏o doƒ tamto
dawne, lecz znaczàce pytanie: Dlaczego
kobiety zawsze p∏aczà, choç nie majà po temu ˚adnego powodu?
Pewnego dnia uklàk∏ i poprosi∏ Boga:
– Panie, oÊwieç mnie. Dlaczego kobiety tak
∏atwo p∏aczà? Bóg mu odpowiedzia∏:

„By∏am nauczycielkà w Montessori,
a moja rodzina mia∏a sklep spo˚ywczy, który niezbyt dobrze prosperowa∏. UczyniliÊmy z Matkà Bo˚à umow´: jeÊli Ona sprzeda nasz interes, my pojedziemy do Medziugorja. Matka Bo˚a jest cudownà kobietà do
interesów i trzy tygodnie po tym, jak sklep
wystawiliÊmy na sprzeda˚, Ona mia∏a dla
nas kupca! Tak, wi´c dotrzymaliÊmy umowy i 25 sierpnia 1999 r. przyjechaliÊmy do
Medziugorja i wtedy wszystko si´ dla
mnie zacz´∏o. To by∏ bardzo szczególny tydzieƒ. Bardzo ba∏am si´ ludzi i ich pobo˚noÊci, i wiedzia∏am, ˚e czegoÊ takiego
chcia∏am, poniewa˚ w∏aÊnie tego w moim
˚yciu brakowa∏o. Na Msz´ Êw. chodzi∏am
raczej z przyzwyczajenia, ale chodzi∏am te˚
do wró˚bitów i po prostu czegoÊ szuka∏am,
odpowiedzi na jakieÊ pytania.

Rok Eucharystyczny
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Pierwszego dnia na Mszy Êw. po angielsku ca∏a homilia by∏a o astrologach
i wró˚bitach. Czu∏am, ˚e ksiàdz mówi do
mnie, ˚e homilia jest szczególnie dla
mnie, wi´c posz∏am do niego do spowiedzi. Odchodzàc od konfesjona∏u wiedzia∏am, ˚e nie by∏am Lwem, jak sàdzono,
lecz jako dziecko Bo˚e, by∏am spod znaku Jezusa. By∏am uwolniona!
Podczas tego czasu Matka Bo˚a bra∏a mnie za r´k´ wiele razy: na Wzgórzu
Objawieƒ, na Kri˚evcu, a nast´pnie
w sposób szczególny doÊwiadczy∏am Jej
na dzieƒ przed wyjazdem do domu. Siedzia∏am z mamà na zewnàtrz koÊcio∏a.
Modlàc si´ spoglàda∏am w dó∏ na paciorki ró˚aƒca, lecz nagle poczu∏am jak moja
g∏owa unios∏a si´, spojrza∏am w gór´ i ujrza∏am Matk´ Bo˚à, stojàcà, patrzàcà na
mnie i uÊmiechajàcà si´. Nigdy nie zapomn´ tego uÊmiechu na Jej twarzy. Nie zosta∏y wypowiedziane ˚adne s∏owa, nie by∏y potrzebne, poniewa˚ Jej uÊmiech mówi∏ wszystko. To by∏ pe∏en mi∏oÊci
uÊmiech, tak jakby chcia∏a mnie objàç.
By∏a po prostu pi´kna!
Od tego momentu zosta∏am odmieniona. W tym czasie by∏am zar´czona, mia∏am wyjÊç za mà˚. Gdy wróci∏am do domu, zadzwoni∏am do mojego narzeczonego. Powiedzia∏am mu, ˚e mia∏am znakomity tydzieƒ i opowiedzia∏am czego doÊwiadczy∏am. Ale on nie wierzy∏. Sprawy mi´dzy
nami uleg∏y zmianie: ja chcia∏am chodziç
codziennie na Msz´ Êw. i wstàpi∏am do grupy modlitewnej, dlatego powoli oddalaliÊmy si´ od siebie. Pomodli∏am si´ do Matki Bo˚ej i powiedzia∏am: „JeÊli chcesz, ˚ebym zerwa∏a t´ relacj´ i te zar´czyny, nie
pozwól, ˚ebym mia∏a z∏amane serce”. Powiedzia∏am do narzeczonego: „Nie mog´
ju˚ tak d∏u˚ej, nie jesteÊ tym, którego ma dla
mnie Matka Bo˚a”. Wiedzia∏, ˚e nie sz∏o
nam dobrze. Wtedy poczu∏am, jakby z moich ramion ktoÊ zdjà∏ wielki ci´˚ar.
Na poczàtku Matka Bo˚a da∏a mi
pragnienie Mszy Êw., wi´c chodzi∏am codziennie i robi´ to nadal. Potem stopniowo
da∏a pragnienie czegoÊ innego, by∏a to adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu; Ona
jest taka mi∏a! Wie, ˚e musi karmiç nas ∏y˚eczkà, poniewa˚ nie jesteÊmy zdolni
przyjmowaç sta∏ego po˚ywienia. Tak,
wi´c w roku, gdy Ojciec Âwi´ty og∏osi∏
Rok Eucharystii, razem z przyjació∏mi postanowiliÊmy coÊ w tym celu zrobiç. Od
czasu naszego powrotu z Medziugorja
Matka Bo˚a da∏a nam dar adoracji, powiedzia∏a nam o swym Synu i Jego obecnoÊci
w NajÊwi´tszym Sakramencie. Postano-

wiliÊmy za∏o˚yç stron´ internetowà, aby
informowaç ludzi o rozk∏adzie adoracji
(w Irlandii). ZadzwoniliÊmy do wszystkich ksi´˚y, których znale˝liÊmy w ksià˚ce telefonicznej i dosyç cz´sto byliÊmy
przez nich przyjmowani! Niektórzy z nich
nawet zgodzili si´ na wieczystà adoracj´
w swoich koÊcio∏ach lub kaplicach.
Pó˝niej przez trzy tygodnie by∏am
w szpitalu w Dublinie i wykryto u mnie
chorob´ Addisona, która jest bardzo rzadkà chorobà, atakujàcà gruczo∏y nadnercza. Aby zachowaç ich funkcjonalnoÊç,
ka˚dego dnia jestem na sterydach. Sta∏am
si´ bardzo zm´czona, poniewa˚ nie mam
naturalnej adrenaliny. Ale gdy id´ przed
NajÊwi´tszy Sakrament, Jezus naprawd´
daje mi ∏ask´ do d˝wigania tego krzy˚a,
do przyjmowania go i prowadzenia normalnego ˚ycia. Nie mia∏abym si∏y, ˚eby
poradziç sobie z tà chorobà, gdybym nie
mia∏a Jezusa. Po prostu ca∏à swà si∏´ czerpi´ z adoracji, poniewa˚ bez obecnoÊci Jezusa rzeczywiÊcie by∏abym niczym. Adoracja daje mi ka˚dego dnia tak wiele si∏ fizycznych i duchowych.
Matka Bo˚a jest naszà Matkà, zawsze nas chroni, okrywajàc nas swym
niebieskim p∏aszczem i trzymajàc za r´k´.
JeÊli tylko wsuniemy naszà r´k´ w Jej
d∏oƒ, Ona nas poprowadzi. JeÊli tylko zaczniemy odmawiajàc ZdrowaÊ Maryjo,
Ona przyjdzie i nas poprowadzi do swego
Syna Jezusa. My musimy tylko trzymaç
Jà za r´k´ i pozwoliç Jej, aby to robi∏a, poniewa˚ Ona wie najlepiej”.
Ann Marie Collins z Irlandii
Ann Marie powraca do Medziugorja
regularnie. Za ka˚dym razem jest coraz
bardziej entuzjastycznie nastawiona do
Eucharystii, a tak˚e odwa˚niejsza w cierpieniach a˚ do dnia, gdy Pan uzdrowi jà
z tej bolesnej choroby. PoÊwi´cajàc swe
˚ycie propagowaniu adoracji (jako podstawowego swego zaj´cia), nie tylko przyciàga wiele dusz do Jezusa w Eucharystii,
lecz pi´knie Êwiadczy, ˚e droga krzy˚a
mo˚e byç naprawd´ drogà radoÊci!

25 lat objawieƒ
W tej nowej rubryce w ramach przygotowania do obchodów 25 rocznicy Objawieƒ pragniemy przedstawiç sylwetki wizjonerów i przeprowadzone z nimi wywiady. Rozpoczynamy od osoby, dla której pierwszej zakoƒczy∏y si´ objawienia
codzienne.

Czas, w którym ˚yjemy,
to czas decyzji
Mirjana Dragiçeviç-Soldo, urodzi∏a si´
18.03.1965 r. Mieszka∏a w Sarajewie. Jako jedyna
z widzàcych posiada wy˚sze wykszta∏cenie. 16.09.
1989 r. wysz∏a za
mà˚ za Marka
Soldo, majà dwie
córki:
Mari´
(09.12.90) i Weronik´ (21.04.94). W 1996 r.
oczekiwa∏a trzeciego dziecka, które utraci∏a przed koƒcem cià˚y. Mieszkajà
w Medziugorju.
– Jak wiadomo objawienia rozpocz´∏y si´ 24.06.1981 r., i do Bo˚ego
Narodzenia mia∏am codzienne objawienia jak pozostali wizjonerzy. Kiedy
otrzyma∏am dziesiàtà tajemnic´, Matka
Bo˚a powiedzia∏a, ˚e nie b´d´ ju˚ mieç
codziennych objawieƒ lecz raz w roku:
18 marca i to do koƒca ˚ycia – rozpocz´∏a rozmow´ wizjonerka Mirjana – oraz,
˚e b´dà nadzwyczajne objawienia, które
mam ka˚dego drugiego dnia miesiàca.
Rozpocz´∏y si´ one 2 sierpnia 1987 r.
i trwajà do dziÊ. Nie wiem do kiedy b´d´
je mieç. Odnoszà si´ do niewierzàcych,
tylko ˚e Matka Bo˚a nigdy nie mówi
„niewierzàcy” lecz „ci, którzy nie poznali mi∏oÊci Bo˚ej”. Prosi nas o pomoc,
i gdy mówi „nasza” nie myÊli tylko
o nas szeÊciorgu, lecz o wszystkich, którzy czujà si´ Jej dzieçmi.
• Czy daty, które Pani wspomnia∏a
majà, jakieÊ szczególne znaczenie?
– Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e b´d´
mieç objawienia 18 marca, dopóki ˚yj´.
Ze wzgl´du na to, ˚e wtedy mam urodziny wszyscy myÊlà, ˚e widzenie jest z tego
powodu – ale to przypadek. Matka Bo˚a
nigdy nie powiedzia∏a „wszystkiego najlepszego z okazji urodzin”. MyÊl´, ˚e odkryjemy dlaczego w∏aÊnie te daty wyznaczono dopiero wtedy, gdy rzeczy zacznà
si´ odbywaç zgodnie z planem.
• A co z innymi wizjonerami? Kiedy
majà widzenia, i czy majà jakieÊ szczególne zadania modlitewne?
– Jakov ma objawienia tylko raz w roku, na Bo˚e Narodzenie, Ivanka podobnie, w rocznic´ objawieƒ, i ja, o czym ju˚
mówi∏am. My otrzymaliÊmy po dziesi´ç
tajemnic, a Vicka, Ivan i Maria po dziewi´ç i majà nadal objawienia codziennie.
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Matka Bo˚a powiedzia∏a, ˚e czas, w którym ˚yjemy to czas decyzji. Wszyscy mamy wielkà odpowiedzialnoÊç. Ka˚demu
z nas, wizjonerów, da∏a jednà misj´.
Mnie, abym modli∏a si´ za niewierzàcych,
Vicce i Jakovovi, by modlili si´ za chorych, Ivanowi za m∏odzie˚ i kap∏anów,
Ivance za rodziny, a Marii za dusze
w czyÊçcu.
• Czy mo˚e nam Pani przypomnieç,
jak si´ to wszystko zacz´∏o?
– Tego lata w 1981 r. przyjecha∏am na
wakacje z Sarajewa, gdzie mieszka∏am,
gdy˚ stàd pochodzà moi rodzice. Ivanka
i ja spacerowa∏yÊmy, rozmawia∏yÊmy,
jak zwykle, a by∏o Êwi´to Jana Chrzciciela i we wsi nie wykonywano ˚adnych
prac. W jednej chwili Ivanka powiedzia∏a, i˚ wydaje jej si´, ˚e widzi Matk´ Bo˚à. Nie uwierzy∏am, chcia∏am wróciç do
wioski, ale coÊ we mnie mówi∏o mi, ˚ebym si´ jednak odwróci∏a i zobaczy∏a,
o czym mówi Ivanka. Poruszy∏a mnie
wyra˝na bladoÊç na twarzy Ivanki, gdy˚
ona zawsze si´ rumieni∏a. Wtedy spojrza∏am w stron´ wzgórza i ujrza∏am kobiet´
w d∏ugiej szarej sukience z dzieciàtkiem
w ramionach. Poniewa˚ wzgórze ca∏e jest
kamieniste, w chwastach, bez Êcie˚ki,
wyda∏o mi si´ dziwne, ˚e tam stoi jakaÊ
kobieta, jeszcze z dzieckiem. W zdziwieniu patrzy∏yÊmy nie poruszajàc si´. W tej
chwili nadszed∏ Ivan i zaraz uciek∏. Vicka
przysz∏a szukajàc mnie i Ivanki i gdy zobaczy∏a, co si´ dzieje zdj´∏a buty i zacz´∏a biec. Wówczas i my oprzytomnia∏yÊmy i zacz´∏yÊmy biec w stron´ wsi;
w domu powiedzieli nam, abyÊmy zaprzesta∏y z g∏upstwami, raczej zacz´∏y si´
modliç. Tylko ma∏y Jakov i Maria powiedzieli: „Ale macie szcz´Êcie, gdybyÊmy my
chocia˚ mogli zobaczyç Matk´ Bo˚à!”
Tej nocy nikt nie spa∏, ja modli∏am si´
przez ca∏à noc. Nazajutrz o tej samej porze, pó∏ wioski by∏o pod wzgórzem, gdy˚
z ka˚dym z nas ktoÊ poszed∏. Wszyscy tego dnia widzieliÊmy Matk´ Bo˚à. By∏o to
25 czerwca 1981 r. Wtedy w∏aÊciwie
pierwszy raz podeszliÊmy do Niej i rozmawialiÊmy. By∏y to czasy komunizmu,
w∏adze si´ zdenerwowa∏y i nieprzyja˝nie
Êledzi∏y bieg zdarzeƒ, tym bardziej, i˚
KoÊció∏ i nasza wiara od zawsze by∏y
cierniem w oku. Przysz∏a milicja z psami,
wojsko, otoczyli wzgórze, a my mieliÊmy
objawienia zawsze w innym miejscu
i mieszkaƒcy wsi równie˚ nas ukrywali.
Przed nimi wszystkimi Matka Bo˚a uczyni∏a wiele znaków: nad Kri˚evcem wielkimi literami pojawi∏ si´ napis: pokój,

krzy˚ znika∏ a w jego miejsce pojawia∏a
si´ Matka Bo˚a, krzy˚ si´ obraca∏...
Wszystko to przyczyni∏o si´, ˚e wielu ludzi uwierzy∏o i pomagali nam.
• Matka Bo˚a cz´sto w or´dziach wzywa rodziny, kap∏anów do nawrócenia?
– Dok∏adnie. Matka Bo˚a mówi, ˚e nic
nie mo˚e tak zjednoczyç rodziny, jak
wspólna modlitwa. Rodzice majà wielkà
odpowiedzialnoÊç, gdy˚ swoim przyk∏adem i jednoÊcià modlitwy w rodzinie, postem, ucz´szczaniem na Msz´ Êw. wszczepiajà korzenie wiary w serca swoich
dzieci. Matka Bo˚a prosi, abyÊmy ka˚dego dnia przeczytali kilka zdaƒ z Biblii. Na
poczàtku objawieƒ, gdy jeszcze byliÊmy
dzieçmi, powiedzia∏a nam: „JeÊli musicie
wybraç pomi´dzy mnà, a Mszà Êw. to wybierzcie Msz´ Êw. W czasie Mszy Êw. mój
Syn jest z wami”. Dla Niej Jezus jest na
pierwszym miejscu. Msza Êw. nie mo˚e
si´ odbyç bez kap∏ana, dlatego prosi, abyÊmy modlili si´ za kap∏anów, gdy˚ jeÊli
utracimy szacunek wobec kap∏anów, utracimy go równie˚ wzgl´dem KoÊcio∏a
i Boga. Mówi jeszcze, ˚e dla niewierzàcych mo˚emy wyprosiç nawrócenie, jeÊli
dzia∏amy przyk∏adem, modlitwà. Prosi,
abyÊmy swoje codzienne modlitwy ofiarowali za nich, gdy˚ wi´kszoÊç z∏ych rzeczy, które majà miejsce na Êwiecie, takich
jak: wojny, narkotyki aborcje... pochodzà
od niewierzàcych, dlatego mówi: „Dzieci
moje, gdy modlicie si´ za nich, modlicie
si´ za siebie i za swojà przysz∏oÊç”.
• Jakie to uczucie byç wizjonerem, czy
jest to bardziej wysi∏ek, czy przywilej?
– Pielgrzymi cz´sto myÊlà, ˚e nasze
modlitwy sà bardziej wartoÊciowe, ni˚
ich, ˚e w jakiÊ sposób jesteÊmy uprzywilejowani. Lecz dla Matki nie ma dzieci
uprzywilejowanych. Ona kocha nas
wszystkich, tylko ˚e mamy inne misje.
My wizjonerzy musimy równie˚ wzrastaç
i dojrzewaç w modlitwie. Gdy Matka Bo˚a daje nam jakieÊ or´dzie, Ona go nie
wyjaÊnia, lecz to my musimy wziàç do r´ki ró˚aniec i przez modlitw´ próbowaç
zrozumieç, czego Bóg od nas wymaga,
a tak jest ze wszystkimi. Wysi∏ek pojawia
si´, gdy Matka Bo˚a odejdzie. To wielki
ból i ja wtedy musz´ sp´dziç, trzy godziny na modlitwie, by zwalczyç pragnienie
pójÊcia z Nià, by uzyskaç si∏y i pokój ducha. My tak˚e mamy swoje krzy˚e, jak
ka˚dy inny. JeÊli dziÊ nie masz krzy˚a, b´dziesz go mia∏ jutro, to pewne. Matka Bo˚a pragnie nas nauczyç, abyÊmy, byli gotowi nosiç krzy˚e, i abyÊmy si´ tego nie
bali, gdy˚ Bóg nam w tym pomo˚e.

• Jak d∏ugo trwa jedno objawienie
i w jakim nastroju jest Matka Bo˚a?
– Czas trwania objawienia nie zawsze
jest taki sam. Trwa od trzech do oÊmiu minut, a Matka Bo˚a jest najcz´Êciej smutna,
bo jako Matka, nie mo˚e byç zadowolona,
gdy wÊród Jej dzieci sà ci, którzy nie poznali Bo˚ej mi∏oÊci.
• Co Pani sàdzi o oficjalnym stanowisku KoÊcio∏a na temat Medziugorja?
– Medziugorje jest sanktuarium Matki
Bo˚ej, do którego mogà przyje˚d˚aç pielgrzymi, a pielgrzymom trzeba wyjÊç naprzeciw. KoÊció∏ nie powiedzia∏ ani tak,
ani nie, z czasem wszystko si´ unormuje.
OsobiÊcie mia∏am zaszczyt spotkaç si´
z Ojcem Âwi´tym, Janem Paw∏em II,
i w rozmowie powiedzia∏ mi: „Gdybym
nie by∏ papie˚em, ju˚ by∏bym w Medziugorju. „Wiem wszystko, Êledz´ wszystko”. Poprosi∏ wszystkich pielgrzymów, by modlili
si´ w jego intencjach.
• Wielu ludzi doÊwiadcza w Medziugorju nadzwyczajnych zjawisk, a otoczenie
nie rozumie ich zachwytu. Co mog∏aby
Pani im poleciç?
– Mam jednà rad´ dla wszystkich tych,
którzy prze˚yli lub zobaczyli coÊ pi´knego. Wiedzcie, ˚e zawsze potrzebna jest
modlitwa, abyÊcie wiedzieli, co uczyniç,
bo jeÊli Bóg coÊ wam pokaza∏, to znaczy,
˚e czegoÊ od was pragnie, a w modlitwie
otrzymacie odpowied˝, co dalej czyniç
i w jaki sposób. Je˚eli Bóg chce coÊ zrobiç, On to uczyni, musimy byç cierpliwi
i mieç zaufanie.
• Jak dziÊ, po tak d∏ugim czasie, postrzega Pani Medziugorje?
– Medziugorje, jak okreÊli∏ pewien kap∏an, jest wspó∏czesnà Jerozolimà. Tu ludzie odnajdujà Jezusa i niosà Go dalej.
Wszyscy jesteÊmy braçmi i siostrami,
gdy˚ tu poszukujemy Matki, oczekujemy
wys∏uchania naszych modlitw, szukamy
i odnajdujemy Boga.
Na zakoƒczenie pomodliliÊmy i po˚egnaliÊmy si´ z Mirjanà. Nie pozwoli∏a,
by jej podzi´kowaç, gdy˚ jak mówi,
wszystko zawdzi´czamy Matce Bo˚ej
i Jej Synowi. Jednak z wdzi´cznoÊcià
w sercach rozmyÊlaliÊmy o wszystkim,
a w modlitwie z pewnoÊcià wspominamy
Mirjan´ i pozosta∏ych drogich nam wizjonerów, medziugorskich kap∏anów
i wszystkich tych, którzy poÊredniczyli
w naszej wierze, abyÊmy i my mogli uradowaç Matk´ Bo˚a i dziÊ, jutro nieÊç komuÊ Boga.
Rozmawia∏a Sabrina Smetko,
t∏. Agnieszka Soldo
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Pobratymstwo
Ewangelia to Jezus!
Wezwanie
od
Matki Bo˚ej lub Pana to dla cz∏owieka
zawsze szczególny
zaszczyt, ∏aska, która
jednoczeÊnie wià˚e
si´ z odpowiedzialnoÊcià. Jak mówi
aposto∏, takie wezwanie cz´sto kierowane
jest do s∏abych i prostych ludzi, aby zawstydziç mo˚nych i pot´˚nych i màdrych.
WielkoÊç, honor i waga samego wezwania
pochodzi od tego, który wzywa. Nast´pnie
od rodzaju powo∏anie, do którego jest
cz∏owiek wezwany. WielkoÊç uczniów Jezusa nie wynika∏a przecie˚ z ich specjalnych uzdolnieƒ, ani z pracy, którà wykonywali, lecz od samego Jezusa i Jego intencji „uczyni´ was rybakami ludzi”.
W tym pi´knym i cennym or´dziu,
nasza Matka, Królowa Pokoju wzywa
swoich wspó∏pracowników, swoje dzieci, s∏owami: „wzywam was, abyÊcie nieÊli Ewangeli´ waszym rodzinom”. Warto jeszcze raz wnikliwie rozwa˚yç treÊç
tych s∏ów i pomyÊleç o rodzinie, której
mamy przekazywaç Ewangeli´. Po
pierwsze, Ewangelia nie jest towarem,
który mo˚emy sprzedaç, nie posiada bowiem wartoÊci handlowej. I nie chodzi tu
o ksi´g´, którà mo˚emy umieÊciç na widocznym miejscu.
Czym wi´c jest Ewangelia, czyli Dobra
Nowina? Jest przede wszystkim Arkà
Nowego Przymierza. Jest Tabernakulum,
w którym przebywa ˚ywe S∏owo naszego
Pana. To nie jest ksi´ga, lecz osoba.
Ewangelia to Jezus! Jezus ˚yje i mówi –
poniewa˚ jest Nauczycielem. On leczy –
albowiem jest lekarzem. On, Pomazaniec
Bo˚y, pragnie, abyÊmy usiedli u Jego
stóp, jak niegdyÊ Maria z Betani, i abyÊmy
Go s∏uchali. ByÊmy codziennie z Nim
przebywali. Bioràc Bibli´ do r´ki s∏yszymy g∏os Dobrego Ojca na górze Tabor,
który mówi: „To jest Syn mój umi∏owany
i Jego s∏uchajcie”. A my, jak Samuel, odpowiadajmy; „Mów Panie, s∏uga Twój
s∏ucha”. Trzeba nam bowiem otworzyç
si´ jak Samuel, aby ani jedno s∏owo Pana
nie pad∏o poza nasze serce.
Drodzy moi bracia i siostry! Wiem, ˚e
nigdy nie nauczymy si´ modlitwy sercem, jeÊli nie b´dziemy s∏uchaç i rozwa-

˚aç w sercu S∏owa Bo˚ego. Dlatego Matka pragnie, abyÊmy to w∏aÊnie my nieÊli
Ewangeli´ naszym rodzinom, a to znaczy byÊmy, jak Moj˚esz lub Samuel
umieli s∏uchaç i odpowiedzieç na wezwanie. Niestety, w domach naszych rodzin mo˚na znale˝ç wiele czasopism zawierajàcych przepowiednie astrologów,
treÊci pornograficzne lub promujàce kult
cia∏a i grzechu. Nie wystarczy ju˚ mówiç, ˚e to jest nic niewarte lub, ˚e jest
grzeszne. Odtrutka i moc, która t´ ciemnoÊç mo˚e rozproszyç jest zawarta jedynie
w Biblii. Musimy wi´c codziennie czytaç
S∏owo Bo˚e. Przypomnijcie sobie rad´,
jakà da∏ nam cz∏owiek wielkiej modlitwy
Jan Pawe∏ II w adhortacji o Ró˚aƒcu:
„Zanim zaczniecie modliç si´ w rodzinnym gronie, przeczytajcie fragment Pisma Âwi´tego. Rodzina, która modli si´
wspólnie, pozostaje w jednoÊci”. Te s∏owa Ojca Âwi´tego stanowià odpowied˝
z Nieba.
JeÊli w twojej parafii lub w twoim
mieÊcie istniejà kursy czytania i rozumienia Pisma Âwi´tego, skorzystaj
z nich bez wahania. JeÊli dowiesz si´, ˚e
jakaÊ rodzina nie mo˚e sobie pozwoliç na
zakup Biblii, zorganizuj wspólnot´, podaruj jà potrzebujàcym, bo tym ma∏ym gestem uczynisz wielkie dzie∏o. W tym
miejscu ponownie pragn´ wam przypomnieç spraw´ o∏tarza rodzinnego, wokó∏
którego codziennie powinna skupiaç si´
rodzina. Na stoliku – swoim o∏tarzyku rodzinnym ustaw: Krzy˚ – Ukrzy˚owanego
Nauczyciela Mi∏oÊci, Dobra i Pokoju,
u stóp krzy˚a – wizerunek Matki – naszej
umi∏owanej Królowej Pokoju, nast´pnie
Bibli´, oraz rodzinny ró˚aniec i wod´
Êwi´conà. Codziennie we˝ do r´ki Bibli´
ze swojego o∏tarza i przeczytaj fragment
dla ca∏ej rodziny lub wspólnoty modlitewnej, we˝ nast´pnie ró˚aniec i módlcie si´
w pokorze i zawierzeniu.
Uwa˚am, ˚e to widoczne miejsce, o∏tarzyk rodzinny, o którym od samego poczàtku mówi Matka Bo˚a, stanie si´
prawdziwym dziedzictwem, które przeka˚ecie w darze waszym dzieciom. Albowiem nawet wtedy, gdy was ju˚ nie
b´dzie, one b´dà pami´taç skàd czerpaliÊcie Êwiat∏o i si∏y do pokonywania codziennych trudów. Moje serce podpowiada, ˚e to jest najwi´kszy i najcenniejszy spadek, jaki mo˚ecie pozostawiç
swoim dzieciom.
W tym miesiàcu b´dziemy modliç
si´ w nast´pujàcych intencjach: –
o jednoÊç wszystkich chrzeÊcijan i Ko-

Êcio∏a. O pokój i jednoÊç w naszym KoÊciele; – o powo∏ania kap∏aƒskie i zakonne. O pokój i wytrwanie w powo∏aniu i charyzmaty dla biskupów, kap∏anów, zakonników i zakonnic; – za chorych i niedo∏´˚nych, za nowopowsta∏e
wspólnoty i nowych cz∏onków naszego
Pobratymstwa.
Drodzy bracia i siostry, niech w jubileuszowym, 25 roku objawieƒ Maryi,
ka˚dy pielgrzym i przyjaciel Medziugorja
znajdzie tam ∏ask´ i pokój, a poprzez ˚ycie or´dziami, niech odzyska si∏y i otrzyma wszelkà pomoc i b∏ogos∏awieƒstwo.
Ka˚dego z was polecam w modlitwie
Matce Królowej Pokoju.
wasz brat o. Jozo

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Modlitwa
– piàtek, 26.08.05 r.

Maryja s∏ucha
W imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.
ZdrowaÊ Maryjo...
Teraz b´dziemy staraç si´ wejÊç
w modlitw´ ZdrowaÊ Maryjo. Patrzy∏em na wasze oczy, na wasze twarze: byliÊcie daleko od Maryi. Wychodzi∏y tylko d˝wi´ki z waszych ust i g∏owy. Spróbujmy odczuç Ducha Âwi´tego, który
modli si´ w nas do Maryi. To oznacza, ˚e
b´dziemy jakby g∏oÊnikami, Duch Âwi´ty wszystko w nas porusza. Dlatego to
nie my, ruszamy ustami i naszym rozumem, ale Duch Âwi´ty, który wypowiada te s∏owa. Dlatego te s∏owa b´dà nas
przenikaç. Spróbujmy. Ton modlitwy
musi u∏atwiaç prac´ Duchowi Âwi´temu.
Nasze s∏owa nale˚y poddaç Duchowi
Âwi´temu. ZdrowaÊ Maryjo...
Uczyƒmy jeszcze jeden krok. Módlmy
si´ ZdrowaÊ Maryjo pewni, ˚e Matka Bo˚a nas s∏ucha i odpowiada. Wiecie, ˚e
oblicze si´ zmienia, je˚eli ktoÊ nas s∏ucha.
A tutaj wiemy na pewno jeszcze, ˚e nas
kocha i nam odpowiada. Mówienie tylko
ZdrowaÊ Maryjo, aby powiedzieç jest destrukcyjne: nie karmi wiary nawet, jeÊli
jest z wiarà odmawiane. Wi´c starajmy si´
modliç ZdrowaÊ Maryjo pewni, ˚e Maryja
nas s∏yszy i odpowiada nam. ZdrowaÊ
Maryjo...
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Jeszcze zrobimy dzisiaj jeden krok.
Kiedy Duch Âwi´ty modli si´ w nas, modli si´ ca∏ym naszym cia∏em. Jaki b∏àd pope∏niamy? Stosujemy Êcis∏e posty, d∏ugie
modlitwy na si∏´, takie jak faryzeusze,
a nasze cia∏o oÊle maltretujemy modlàc
si´. A Bóg kocha nasze cia∏o i nie chce,
abyÊmy go maltretowali. Nasze cia∏o jest
cz´Êcià nas samych, dlatego nie maltretujcie swojego cia∏a. Tutaj si´ ukrywa fa∏szywoÊç modlitwy: preferuj´, aby mnie modlitwa nie dotyka∏a, nie zmienia∏a, dlatego
modl´ si´ d∏ugo, du˚o. Dlatego kiedy
chc´ si´ modliç moje cia∏o powinno czuç
potrzeb´ odpoczynku. Odpoczywaj w Bogu, odpoczywaj w ramionach Matki. Pozostaw d∏ugie modlitwy, bàd˝ w Bogu,
trwaj w Bogu, trwaj w Matce. ZdrowaÊ
Maryjo...

Z Ziemi Âwi´tego
Spotkanie
ze Êwi´tym Józefem
Moja historia spotkania Êw. Józefa
zacz´∏a si´ po maturze, kiedy pojecha∏am po raz pierwszy z mamà do Krakowa. By∏ to czas podj´cia decyzji: co dalej, jakie studia, czy w ogóle je podjàç?
Przy okazji przyjazdu do Krakowa mama chcia∏a znale˝ç koÊció∏, w którym
znajduje si´ figurka Dzieciàtka Kaletaƒskiego, którego obrazek kiedyÊ dosta∏a.
Wiedzia∏yÊmy tylko, ˚e znajduje si´ ona
w koÊciele Êw. Józefa. Niestety nie wiedzia∏yÊmy, gdzie on jest. Ale nie tylko
my mia∏yÊmy problem z lokalizacjà tego koÊcio∏a. Ludzie, których pyta∏yÊmy,
nie byli w stanie udzieliç nam informacji. W ten sposób ruszy∏yÊmy na zwiedzanie wszystkich koÊcio∏ów znajdujàcych si´ w okolicach Krakowskiego
Rynku. Niestety nasze poszukiwania
zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem. Trzeba by∏o wracaç.
W drodze na dworzec dziwnym trafem zab∏àdzi∏yÊmy na ul. Poselskà,
gdzie na murze klasztornym zobaczy∏yÊmy napis: Wstàp i odmów modlitw´.
Nie codziennie spotyka si´ takie napisy
na murach (oczy nasze raczej sà przyzwyczajone do nieco innych), wi´c zach´cone, wstàpi∏yÊmy na modlitw´. Ci,
którzy lepiej znajà Kraków, wiedzà,
gdzie wtedy trafi∏yÊmy – do klasztoru
Sióstr Bernardynek, gdzie jest figurka,
której szuka∏yÊmy. Znajduje si´ ona

w lewym bocznym
o∏tarzu, zaÊ w o∏tarzu g∏ównym widnieje ∏askami s∏ynàcy obraz Êw. Józefa.
Czy by∏ to przypadek? DziÊ wiem, ˚e
nie. To On nas odnalaz∏ i przyprowadzi∏
do siebie. Rok pó˝niej rozpocz´∏am studia w Krakowie i cz´sto bywa∏am na
ul. Poselskiej u niezawodnego Pomocnika
– Êw. Józefa. Or´dowa∏ w moich sprawach, wspiera∏ w troskach, wybawia∏
w trudnych sytuacjach oraz pomaga∏ podejmowaç dobre i trafne decyzje. To do
niego wiele razy udawa∏am si´ przed egzaminami, proszàc o wsparcie i pomoc. Dopomóg∏ mi niejeden raz. Dzisiaj jestem ju˚
po studiach, mam dobrà prac´, która dziwnym trafem „sama mnie znalaz∏a” tak jak
kiedyÊ Êw. Józef. Czuj´ jego nieustannà
opiek´ i dzia∏anie w moim ˚yciu. Jest moim patronem.
Nie jestem jedynà osobà, która doÊwiadczy∏a opieki Êw. Józefa. WÊród
moich przyjació∏ i znajomych jest wiele
osób zaprzyja˝nionych ze Êw. Józefem.
Udajàc si´ po wsparcie na ul. Poselskà, nigdy si´ nie zawiedli. Kierowali proÊby
w ró˚nych sprawach: znalezienia pracy,
podj´cia trudnych decyzji, ratowania rodziny przed rozpadem, zdania egzaminów, znalezienia dobrego m´˚a itp. Âw.
Józef dzia∏a∏ zawsze i nie zostawia∏ proszàcych go o pomoc bez odpowiedzi.
Cz´sto dzia∏a∏ prawie, ˚e natychmiast ku
zaskoczeniu proszàcych, rozwiàzujàc problemy i za∏atwiajàc sprawy, które latami
nie mog∏y byç wyjaÊnione. ZaÊ proÊby
niew∏aÊciwe nieraz owocowa∏y osiàgni´ciem wi´kszego dobra. Siostry Bernardynki sà Êwiadkami wielu cudów i ∏ask,
jakie ludzie otrzymywali przez wieki za
poÊrednictwem Êw. Józefa.
S∏yszàc tak wiele historii osób, które doÊwiadczy∏y ∏ask za przyczynà
Êw. Józefa nie mo˚na by∏o nic nie zrobiç.
Nie wystarczy∏o ju˚ tylko Êwiadczyç znajomym, opowiadaç to, co si´ doÊwiadczy∏o samemu i co inni otrzymali. Zrodzi∏ si´
pomys∏ zbierania Êwiadectw osób, które
otrzyma∏y ∏aski, w celu jeszcze wi´kszego
szerzenia kultu Êw. Józefa, z nadziejà, ˚e
mo˚e uda si´ wydaç ksià˚k´. Spraw´
uzgodni∏yÊmy z siostrami i zabra∏yÊmy
si´ do pisania, drukowania i rozprowadzania ankiet (w za∏àczeniu). Prze∏o˚ona
sióstr widzàc nasze zaanga˚owanie powiedzia∏a wtedy: Êw. Józef stokrotnie

wam si´ odp∏aci. Nie mia∏o to dla mnie
znaczenia, poniewa˚ ju˚ tak wiele otrzyma∏am. Pisz´ o tym fakcie, gdy˚ s∏owa
siostry przypomnia∏am sobie niespodziewanie prawie rok pó˝niej, nie gdzie indziej
jak w∏aÊnie w jego domu w Nazarecie.
Tak, Êw. Józef zabra∏ nas, tak jak kiedyÊ
Maryj´, do swojego domu, do Ziemi
Âwi´tej. Ela otrzyma∏a propozycj´ wyjazdu (jej Êwiadectwo „Echo” 217) i zapyta∏a czy bym i ja nie pojecha∏a.
Nie planowa∏am ju˚ ˚adnego wyjazdu do koƒca roku. By∏am w Kolonii na
Âwiatowych Dniach M∏odych i nie Êmia∏am ju˚ o niczym wi´cej marzyç i czegokolwiek planowaç. A tu nagle propozycja wyjazdu i to jeszcze do Ziemi Âwi´tej, co nie by∏o nawet moim marzeniem,
bo wydawa∏o si´ tak nierealne. Pierwszy
raz nie mia∏am jednak wi´kszego problemu z podj´ciem decyzji. Znale˝li si´ ludzie, którzy sami zaproponowali po˚yczenie pieni´dzy oraz innych potrzebnych rzeczy, których na wyjazd nie mia∏am. Wszystko sz∏o g∏adko w stron´
„tak”: i polecia∏yÊmy. 30.12.2005 r.
w Êwi´to Âwi´tej Rodziny Jezusa, Maryi
i Józefa làdujemy w Ziemi Âwi´tej i udajemy si´ do Nazaretu, który w tym dniu
obchodzi swoje patronalne Êwi´to. Dopiero drugiego dnia pobytu w Nazarecie
wieczorem przypomnia∏y mi si´ s∏owa
siostry, o których ju˚ wspomina∏am, w∏aÊnie w domu Êw. Józefa. Wstyd si´ przyznaç, ale dopiero wtedy uÊwiadomi∏am
sobie, ˚e Êw. Józef by∏ z Nazaretu!!!
Przecie˚ o tym wiedzia∏am wczeÊniej.
To by∏o odkrycie dnia, ogarn´∏a mnie
jeszcze wi´ksza radoÊç, czu∏am, ˚e ten
wyjazd to sprawa Êw. Józefa. Nast´pnego dnia pomyÊla∏am sobie, ˚e ∏adny prezent mam na trzydzieste urodziny od Êw.
Józefa, co prawda b´dà dopiero w sierpniu, ale to ju˚ w tym roku, by∏ w∏aÊnie
1 styczeƒ 2006. Tak to Êw. Józef potrafi
zaskakiwaç swoich czcicieli. Moja historia spotkaƒ ze Êw. Józefem trwa nadal co
prawda ju˚ w Krakowie, ale nadal mnie
zaskakuje. Mam nadziej´, na spotkanie
z nim w domu Ojca w niebie, gdzie
ufam, ˚e mnie przeprowadzi, jest przecie˚ tak˚e patronem dobrej Êmierci.
Kim by∏ ten Niezawodny Opiekun?
Z Ewangelii dowiadujemy si´, ˚e Êw. Józef by∏ cz∏owiekiem prostym, skromnym
i ubogim, chocia˚ pochodzi∏ z królewskiego rodu Dawida. Prosta by∏a przede
wszystkim jego dusza. Prostota duszy Józefa nie oznacza∏a wcale, ˚e nie umia∏ dostrzegaç trudnoÊci i problemów swego
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˚ycia w ca∏ej ich zawi∏oÊci. Podchodzi∏ do
nich Êmia∏o i rozwiàzywa∏ je roztropnie.
Proste spojrzenie na wszystkie rzeczy
Êwiadczy∏o o jego màdroÊci. Mieszka∏
w ma∏ym galilejskim miasteczku Nazarecie, gdzie wykonywa∏ zawód cieÊli. Jako
m∏ody cz∏owiek wyró˚nia∏ si´ pobo˚noÊcià i szlachetnym charakterem. O jego
wielkoÊci zadecydowa∏ fakt, ˚e Bóg wybra∏ go na ziemskiego opiekuna dwóch
NajÊwi´tszych Istot: Jezusa, swego Syna,
i Maryi, Jego Matki.
Jak˚e móg∏by Józef kierowaç rodzinà, która zosta∏a mu powierzona, gdyby nie by∏ obdarzony màdroÊcià? Bóg,
który go przeznaczy∏ na g∏ow´ Âwi´tej
Rodziny, da∏ mu w swej OpatrznoÊci
prawdziwà màdroÊç. Udzieli∏ mu zdolnoÊci oceniania rzeczy wed∏ug istotnej ich
wartoÊci, dostrzegania lepszej strony ka˚dej rzeczy, post´powania zgodnie ze
zdrowym rozsàdkiem w okolicznoÊciach
najbardziej dra˚liwych. Jego niezwykle
prostolinijna lojalnoÊç wzgl´dem Boga
nie ulega∏a ˚adnym poruszeniom mi∏oÊci
w∏asnej, dlatego nie mog∏o byç komplikacji w jego ˚yciu. ˚ycie wielu ludzi
komplikuje ich mi∏oÊç w∏asna, która szuka zadowolenia, upomina si´ o swe prawa, nie uznaje niepowodzeƒ, chwyta si´
rozmaitych sposobów, byle tylko zapewniç triumf ambicji. Józef przywyk∏ poÊwi´caç i usuwaç si´ na drugi plan. Odrzuca∏ wszelkie skryte zabiegi, do których
posuwajà si´ egoizm i pycha. Prostot´
swà zawdzi´cza∏ prawoÊci swych intencji
i szczerej mi∏oÊci.
Dzi´ki misji, jakà mia∏ spe∏niç wobec Jezusa i Maryi, zw∏aszcza jako
przybrany ojciec Bo˚ego Syna, Êw. Józef przewy˚sza godnoÊcià wszystkich
Êwi´tych. Wyznaczone mu z woli Bo˚ej
zadanie wype∏ni∏ najdoskonalej. By∏ kochajàcym, wiernym ma∏˚onkiem, wzorowym ojcem, ˚ywicielem i obroƒcà
Âwi´tej Rodziny. Józef pojmowa∏ swój
autorytet g∏owy rodziny jako s∏u˚b´,
pragnà∏ bowiem z ca∏ej duszy nie panowaç nad innymi, ale im s∏u˚yç. Uwa˚a∏
swà w∏adz´ za przywilej Êwiadczenia
drugim wi´kszej dobroci. Wszelka w∏adza nad innymi jest ostatecznie tylko
mo˚liwoÊcià kochania. Jako g∏owa rodziny Józef si´ cieszy∏, ˚e mo˚e g∏´biej
kochaç Maryj´ i Jezusa.
Józef jako mà˚ milczenia stanowi
˚ywà nauk´ dla naszych czasów, które
odznaczajà si´ ha∏aÊliwoÊcià, nadmiarem s∏ów wywo∏anych rozwojem i rozpowszechnieniem Êrodków przekazu.

Post´p przynosi wiele korzyÊci, jednak˚e grozi niebezpieczeƒstwem obni˚enia
poziomu ˚ycia wewn´trznego. Józef
przypomina, ˚e Chrystusa i Jego tajemnice mo˚na przyjàç tylko w milczeniu.
Józef przyjà∏ Dzieci´ w milczeniu pe∏nym zachwytu i kontemplacji. Jego radoÊç i wdzi´cznoÊç by∏y ukryte w jego
duszy. Milczenie sta∏o si´ dla Józefa
sposobem najwy˚szego podziwu dla
Bo˚ych tajemnic.
Ka˚da modlitwa z definicji skierowana jest do Boga, ale zatrzymuje si´
u Êwi´tych. Jezus Chrystus znajduje
przyjemnoÊç w honorowaniu Józefa
i Maryi w ten sposób, ˚e przez Ich r´ce
przechodzà przeznaczone dla nas dary.
Âw. Franciszek Salezy mówi o Józefie:
Niczego mu nie odmówià ani nasza Matka, ani Jej chwalebny Syn. Interwencje
tego Âwi´tego sà zbyt cz´ste i niewyt∏umaczalne w ludzkich kategoriach, aby
mo˚na by∏o je negowaç. W odpowiedzi
na modlitw´, czasem naiwnà, staje si´ on
˚ywicielem tych, którzy nie majà wsparcia tu na ziemi. Cz´sto zdarzajà si´ proste i szcz´Êliwe zbiegi okolicznoÊci, ale
w wi´kszoÊci przypadków odgaduje si´
interwencje niewidzialnej r´ki i kochajàcego serca. Ostatecznym efektem jest zawsze, poÊrednio lub bezpoÊrednio, zbli˚enie si´ do Chrystusa. Dopóki cz∏owiek
˚yje, nawet wtedy, kiedy b∏àdzi, jest
przedmiotem szczerej i troskliwej opieki
Boga. Wyrazem tej Bo˚ej troski jest w∏aÊnie dopuszczenie Êwi´tych do wp∏ywu
na ˚ycie ludzkie. Opieka Êw. Józefa jest
dla nas tytu∏em do przekonania, ˚e nie jesteÊmy sami, a pomoc Bo˚a towarzyszy
nam nieustannie. Âw. Józef nieustannie
szuka nas, szuka wsz´dzie razem z Maryjà. A kiedy nas znajdzie, prowadzi nas
do Boga.
Âwiadome obowiàzku zbierania
Êwiadectw o otrzymanych ∏askach za
przyczynà Êw. Józefa w celu rozszerzania
Jego kultu (nasza ankieta) prosimy osoby,
które otrzyma∏y ∏aski, aby podzieli∏y si´
z innymi swoim doÊwiadczeniem i opisa∏y konkretne zdarzenie. Prosimy, abyÊ odpowiedzia∏(a) na ni˚ej postawione pytania
i poda∏(a) swoje imi´, wiek i zawód: –
Kim dla Ciebie jest Êw. Józef? Czy zwraca∏eÊ(aÊ) si´ kiedykolwiek do Niego
w potrzebie? Czy doÊwiadczy∏eÊ(aÊ) Jego
nadzwyczajnej interwencji u Pana Boga?
JeÊli tak, bardzo prosimy, o opisanie konkretnego zdarzenia. Wybrane Êwiadectwa
mogà byç opublikowane i dlatego prosimy o za∏àczenie zgody na ewentualne

opublikowanie, podajàc: imi´, nazwisko,
adres, telefon. W publikacji zostanà podane tylko imi´, wiek i zawód. Âwiadectwa
prosimy przesy∏aç na adres: Siostry Bernardynki ul. Poselska 21, 31-002 Kraków
lub na adres Redakcji.
Katarzyna Pytlarz

Serwis Rodzinny
W dniach 30.01–05.02.06 r. o. dr Ivan
Sesar proboszcz z Medziugorja odwiedzi∏
Polsk´. Z polskimi pielgrzymami medziugorskimi spotka∏ si´ w Krakowie, Zabrzu,
Poznaniu, Gdaƒsku i Warszawie. Nabo˚eƒstwa by∏y prowadzone w duchu medziugorskim z modlitwà ró˚aƒcowà i adoracjà
NajÊwi´tszego Sakramentu. Podczas ka˚dej Mszy Êw. o. Ivan wyg∏osi∏ homili´.
Przedstawiamy homili´ z dnia 2. lutego
2006 wyg∏oszonà u oo. Dominikanów
w Poznaniu.

Wo∏anie Matki
Szanowni Bracia w kap∏aƒstwie
i Zakonie. Drodzy wierni. Jest dla mnie
wielkim honorem i wielkim szcz´Êciem,
˚e dziÊ z tego miejsca mog´ was powitaç.
Bardzo dzi´kuj´ ojcom Dominikanom,
˚e umo˚liwili mi, ˚e mog´ wspólnie
z wami obchodziç Êwi´to Ofiarowania
Paƒskiego.
Tak jak ju˚ s∏yszeliÊcie, przybywam
z parafii Medziugorje, która znajduje
si´ terenie BoÊni i Hercegowiny, parafii,
w której wedle Êwiadectwa szeÊciorga
wówczas dzieci objawi∏a si´ NajÊwi´tsza
Maryja Panna, która nazwa∏a si´ Królowà
Pokoju. Przybywam z parafii, przez którà
przez dwadzieÊcia pi´ç lat objawieƒ przesz∏o miliony pielgrzymów. Z parafii,
gdzie Niebo w szczególny sposób dotkn´∏o ziemi. O tym, ˚e tak jest, Êwiadczy
wiele cudów, wiele rzeczy, które wydarzy∏y si´ i dziejà si´ nadal w Medziugorju. Ale, abyÊmy mogli rozumieç objawienia, musimy zrozumieç, jaka jest rola
Maryi w historii zbawienia ludzkoÊci. Na
jakiej podstawie ta prosta dziewczyna
z Nazaretu z ma∏ej Maryi sta∏a si´ Matkà
Bo˚à? Co sprawi∏o, ˚e w∏aÊnie Ona sta∏a
si´ Matkà naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa. Innymi s∏owy, lepiej powiedziawszy, dlaczego w∏aÊnie Ona. Wszystko si´ sta∏o w tej chwili, kiedy Maryja,
po zwiastowaniu anielskim wypowiedzia∏a te znaczàce s∏owa dla ca∏ej historii:
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Oto ja s∏u˚ebnica Paƒska. I choç patrzàc na to po ludzku, Bóg wymaga∏ od
Niej czegoÊ, co jest niemo˚liwe, czegoÊ,
co by∏o przeciwstawne wszystkim prawom znanym ludzkoÊci, Maryja jednak
wypowiada s∏owa: Oto ja, s∏u˚ebnica
Paƒska. Maryja nie patrzy na to, co powiedzà sàsiedzi, nie patrzy na to, czy
ktoÊ b´dzie Jà wyÊmiewa∏, ale po prostu
spe∏nia wol´ Bo˚à we w∏asnym ˚yciu.
I w∏aÊnie dzi´ki Jej ca∏kowitemu oddaniu si´ woli Bo˚ej, Maryja staje si´
Matkà Bo˚à.
Drodzy bracia i siostry, NajÊwi´tsza
Maryja Panna nie by∏a wiernà s∏u˚ebnicà Paƒskà jedynie w chwili zwiastowania
i pocz´cia, ale pozosta∏a wiernà s∏u˚ebnicà Paƒskà przez ca∏e swoje ˚ycie,
w chwilach radoÊci i smutku. ˚e tak by∏o
Êwiadczy równie˚ dzisiejsze czytanie
z Ewangelii, kiedy starzec Symeon przepowiada Jej, ˚e miecz boleÊci przeszyje
Jej serce. To proroctwo nie zaniepokoi∏o
Maryi, ani te˚ nie zmieni∏o Jej decyzji,
którà podj´∏a, a wi´c, aby przez ca∏e ˚ycie spe∏niaç i wype∏niaç wol´ Bo˚à. Dla
Maryi wolà Bo˚à jest bycie w s∏u˚bie
Boga i cz∏owieka. Dla Maryi wolà Bo˚à
jest pomóc cz∏owiekowi, aby ˚y∏ we
wspólnocie z Bogiem, wezwaç tego cz∏owieka, który odszed∏ od Boga, aby do
Niego powróci∏. Szczególnie pomóc temu cz∏owiekowi, który napotyka okreÊlone trudnoÊci. O tym Êwiadczy czytanie
innego fragmentu Ewangelii wg Êw. Jana,
który opisuje cud dokonany w Kanie Galilejskiej. MyÊl´, ˚e ka˚dy z was pami´ta
t´ scen´, kiedy to nowo˚eƒcom zabrak∏o
wina w czasie wesela. M∏odzi ludzie znale˝li si´ w bardzo k∏opotliwej sytuacji.
Maryja, jak matka wyczu∏a ich trudnoÊci.
I pomimo tego, ˚e nie nadszed∏ jeszcze
czas dzia∏ania Jezusa, Maryja nakazuje
s∏ugom, aby wype∏nili wszystko to, czego
b´dzie od nich chcia∏ Jej Syn. Or´dzie
p∏ynàce z Medziugorja nie jest niczym
innym, jak powtarzaniem tych samych
s∏ów, które Maryja powiedzia∏a w Kanie
Galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie. JesteÊmy Êwiadkami, ˚e
wspó∏czesny cz∏owiek oddali∏ si´ od Boga. ˚e wspó∏czesny cz∏owiek o Bogu zapomnia∏, ˚e cz´stokroç miejsce, które nale˚y si´ Bogu Trójjedynemu zastawi∏ innymi bo˚kami, ˚e siebie samego umieÊci∏
cz∏owiek na pierwszym miejscu. ˚e cz∏owiek zabija cz∏owieka dla w∏asnych interesów, jest znakiem i dowodem, ˚e cz∏owiek odszed∏ od Boga, odsunà∏ si´ od
Boga. I Maryja jako Matka niestrudzenie

wzywa nas w Medziugorju, abyÊmy si´
nawrócili, abyÊmy powrócili do Boga.
Medziugorje nie jest nowà Ewangelià,
Medziugorje nie jest nowym Objawieniem, ale niestrudzonym wo∏aniem Matki,
skierowanym do ludzkoÊci, aby powróci∏a
do Boga, aby ludzkoÊç si´ nawróci∏a. A nawróciç si´, to znaczy zmieniç kierunek
swojej drogi. Je˚eli dotychczas szliÊmy po
drodze, która odciàga∏a nas od Boga, to
znaczy, ˚e musimy zmieniç kierunek. Istota wszystkich or´dzi medziugorskich mo˚e
byç sprowadzona do kilku s∏ów.
NajÊwi´tsza Matka wzywa nas, abyÊmy regularnie czytali Pismo Âwi´te.
Bracia i siostry, Pismo Âwi´te jest jedynym miejscem, gdzie mo˚emy odkryç
wol´ Bo˚à, gdzie mo˚emy zobaczyç, czego Bóg od nas wymaga. I dlatego Matka
Bo˚a wzywa nas, abyÊmy jak najcz´Êciej
czytali Pismo Âwi´te. Wzywa nas do regularnej modlitwy ró˚aƒcowej. Najpierw Matka Bo˚a wezwa∏a nas byÊmy
odmawiali modlitw´: Wierz´ w Boga
Ojca, 7x Ojcze nasz, 7x ZdrowaÊ Maryjo
i 7x Chwa∏a Ojcu. A pó˝niej wezwa∏a nas
i wielokrotnie powtórzy∏a, abyÊmy odmawiali wszystkie 3 cz´Êci Ró˚aƒca
Êwi´tego. Wzywa nas, abyÊmy adorowali i modlili si´ przed Krzy˚em Chrystusowym, bowiem to jest Krzy˚, przez który zostaliÊmy zbawieni. Krzy˚, przez który Bóg w szczególny sposób wyrazi∏
swojà mi∏oÊç do nas. I dlatego powinniÊmy umieç ukl´knàç przed krzy˚em
i dzi´kowaç Bogu za Jego niezmierzonà
mi∏oÊç. Matka Bo˚a wzywa nas do tego,
abyÊmy jak najcz´Êciej adorowali Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie, abyÊmy uwielbiali Jezusa Chrystusa ˚ywego
w postaci Chleba. W minionym roku obchodziliÊmy Rok Eucharystii. A Êwi´tej
pami´ci Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
w wielu swoich dokumentach podkreÊla∏,
jak wa˚na jest adoracja Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie. Matka NajÊwi´tsza wzywa nas, abyÊmy regularnie
uczestniczyli we Mszy Êwi´tej i to nie
tylko w niedziel´, ale za ka˚dym razem,
kiedy uczestnictwo jest mo˚liwe. Bowiem jest to jedyna okazja na spotkanie
cz∏owieka i Boga, gdy˚ w czasie ka˚dej
Mszy Êwi´tej Bóg zawsze w pe∏ni nam
si´ daje i pragnie zadomowiç si´ w ˚yciu
i sercu ka˚dego z nas. Matka Bo˚a wzywa nas równie˚ do regularnej modlitwy
w rodzinie, bowiem nie ma lepszego lekarstwa, aby ustrzec pokój w rodzinie,
dlatego Matka Bo˚a wielokrotnie podkreÊla wa˚noÊç modlitwy w rodzinie.

Niestety jesteÊmy Êwiadkami tego, ˚e
modlitwa rodzinna bardzo cz´sto zostaje zapomniana. A wtedy, kiedy wyrzucamy Boga z naszej rodziny, zostawiamy
przestrzeƒ dla tego, który naszà rodzin´
niszczy. Matka Bo˚a równie˚ wzywa nas
do postu, chcàc nas zach´ciç do tego, byÊmy çwiczyli si´ w wyrzeczeniu. Bo, zadaj´ sobie pytanie, je˚eli nie jesteÊmy
w stanie poÊciç raz czy dwa razy w tygodniu, i nie jesteÊmy w stanie wyrzec si´ nawet najmniejszej drobnostki, to czy jesteÊmy w ogóle w stanie wyrzec si´ czegokolwiek? A jesteÊmy Êwiadomi tego, ˚e
cz∏owiek wspó∏czesny ˚yje w Êwiecie
o mentalnoÊci konsumpcyjnej, gdzie sobie
tylko chce dogodziç. A to jest przeciwne
temu, czego pragnie od nas Jej Bo˚y Syn.
Celem objawieƒ Matki Bo˚ej jest
pojednanie cz∏owieka z Bogiem i cz∏owieka z cz∏owiekiem. A jedynym sposobem pojednania cz∏owieka z Bogiem jest
sakrament spowiedzi Êwi´tej. I dlatego
Matka Bo˚a wzywa nas do comiesi´cznej
spowiedzi Êwi´tej. I tu szczególne ∏aski
widzimy w∏aÊnie w Medziugorju, które
nazywane jest konfesjona∏em ca∏ego Êwiata. Nie ma prawdziwego pokoju duszy bez
pojednania z Bogiem. O tym, ˚e tak w∏aÊnie jest, daje Êwiadectwo dzisiejsze czytanie Ewangelii wg Êw. ∑ukasza. S∏yszeliÊcie, ˚e starzec Symeon dopiero kiedy
wzià∏ Jezusa na r´ce, wykrzyknà∏: A teraz,
o Panie, pozwól odejÊç s∏udze Twemu
w pokoju. Pokój nast´puje wtedy, kiedy
cz∏owiek ˚yje zgodnie z wolà Bo˚à, kiedy
s∏u˚y temu, czego Bóg od niego pragnie.
Dlatego, drodzy bracia i siostry, postarajmy si´ naprawd´ byç wspó∏pracownikami
Boga.
I ponownie wróc´ do cudu w Kanie
Galilejskiej. Maryja chce, aby s∏udzy
uczynili to, cokolwiek powie im Jej Syn.
Ale cud dokona∏ si´ dopiero w tym momencie, kiedy s∏udzy uczynili to, czego On
od nich chcia∏. Tak wi´c istnieje zaproszenie Boga i odpowied˝ cz∏owieka. Drodzy bracia i siostry! Od nas równie˚ wymaga si´ tego, abyÊmy uczynili to, czego
Bóg od nas pragnie. Ale je˚eli zostaniemy
g∏usi na to wo∏anie Boga, nie stanie si´ cud
zmiany ˚ycia. Tak wi´c potrzebna jest nasza osobista odpowied˝. NajÊwi´tsza
Maryja Panna ka˚de swoje or´dzie, które
daje w Medziugorju, zaczyna od s∏ów
Drogie dzieci. Nigdy nie wymienia jakiegoÊ narodu. W ten sposób pragnie podkreÊliç, ˚e wszyscy, bez wyjàtku, jesteÊmy Jej
dzieçmi, bez wzgl´du na to, czy jesteÊmy
starzy, czy m∏odzi, niezale˚nie od tego,
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do jakiego narodu nale˚ymy, albo jakim j´zykiem mówimy. Wszyscy, ka˚dy z osobna ma to samo zadanie, mianowicie wype∏niç to, czego Bóg od nas pragnie. Amen

Kàcik wydawniczy
Na rozpoczynajàcy si´ kolejny okres
Wielkiego Postu, czas zag∏´biania si´ w M´k´ Jezusa, proponujemy naszym Czytelnikom dwie pozycje ksià˚kowe rozwa˚aƒ
Drogi Krzy˚owej.
o. Slavko Barbariç

Droga Krzy˚owa.
Z Jezusem i Maryjà
ku Golgocie
i zmartwychwstaniu

Broszura ta opisuje drog´ krzy˚owà na
Kri˚evac. Uk∏ad ksià˚ki jest specjalnie
przemyÊlany. Ka˚de rozwa˚anie stacji zawiera odpowiedni fragment z Pisma Âwi´tego, or´dzie Matki Bo˚ej, autorski opis
p∏askorze˝by oraz krótkie rozmyÊlanie
i modlitwy, które pomagajà wejÊç w tajemnic´ bólu i pewnoÊç, ˚e nie jesteÊ sam
w cierpieniu. Stacje drogi krzy˚owej ustawione na drodze prowadzàcej na gór´ Kri˚evac, wykonane sà przez w∏oskiego rze˝biarza Carmelo Puzzolo, który dozna∏ osobistego doÊwiadczenia obecnoÊci Matki
Bo˚ej w Medziugorju. To doÊwiadczenie
natchn´∏o go, by wykonujàc kolejne p∏askorze˝by stacji drogi krzy˚owej, ukazaç
na ka˚dej z nich postaç Maryi. Ta niezmienna obecnoÊç postaci Maryi symbolizuje Jej udzia∏ w ca∏ej agonii kalwaryjskiej.
W∏aÊnie tak, jak Maryja nie opuÊci∏a Jezusa nawet w najci´˚szych chwilach, tak On
– Jej Syn, i Ona sama nie opuszczà ciebie.
Ta broszura b´dzie dla ciebie pomocà, ilekroç b´dziesz chcia∏ byç blisko cierpiàcego Jezusa oraz Maryi, która jako Matka cierpia∏a ca∏à Jego m´k´. Cierpia∏a tak˚e po Jego Êmierci, a˚ do zmartwychwstania. Dla nas, ludzi pielgrzymujàcych,
otoczonych ka˚dego dnia cierpieniem,
uwik∏anych w codzienne sprawy oraz cierpienia Êwiata, jest dobrà i po˚ytecznà rzeczà byç blisko Jezusa i Maryi. Wspólnie
cierpiàc udowodnili Oni, ˚e cierpienie mo˚e przemieniç si´ w nowe ˚ycie, podobnie
jak ka˚dy krzy˚ i upadek mogà przekszta∏ciç si´ w zmartwychwstanie.

Ks. Miros∏aw S. Wróbel

Chwalebna Pasja.
Z Jezusem
na jerozolimskim szlaku
m´ki ku zmartwychwstaniu
Te rozwa˚ania pragnà przybli˚yç klimat
wydarzeƒ zwiàzanych z m´kà – poczàwszy od Ogrodu Oliwnego, Êmiercià i zmartwychwstaniem Chrystusa w scenerii jerozolimskiej. Poprzez po∏àczenie odpowiednich fragmentów Pisma Âwi´tego i medytacji z kolorowymi fotografiami upami´tniajàcymi te zdarzenia pragniemy jak najwierniej oddaç specyfik´ miejsc Êwi´tych.
Czytelnik zostaje zaproszony w Êwiat,
gdzie wzrok, umys∏ i serce dotykajà tajemnicy Mi∏oÊci Boga do Cz∏owieka. Ksià˚ka
ta jest zach´tà dla wszystkich, którzy byli
w Ziemi Âwi´tej do kolejnego prze˚ycia
najwa˚niejszych wydarzeƒ i miejsc zwiàzanych z ziemskim ˚yciem Jezusa. JednoczeÊnie stanowi pomoc do pielgrzymowania z Jezusem Jego szlakiem m´ki
ku chwale zmartwychwstania dla tych
wszystkich, którzy nie byli jeszcze w ziemskiej Ojczy˝nie Jezusa. Czytelnik od
pierwszej strony tej ksià˚ki zach´cony jest
do modlitwy i do wyruszenia w szlak drogà Jezusa z Nazaretu i Jego Matki.

ECHO Echa
Na chwa∏´ Boga Ojca!
W czasie rekolekcji dla Polaków
w Medziugorju w 2004 r. prowadzonych przez o. T. Vlasica otrzyma∏em
tekst or´dzia „Ojciec mówi do swoich
dzieci”. Prawda o Bogu, jako Ojcu by∏a
mi znana z Objawienia Bo˚ego, lecz Ojciec zdawa∏ mi si´ byç daleki i srogi. DziÊ
wiem, ˚e ten dystans wobec Niego wynika∏ z mojej przesz∏oÊci, z dzieciƒstwa.
Przez ten ca∏y czas Bóg Ojciec prowadzi∏
mnie ku sobie, ku poznaniu Go takim, jakim jest naprawd´. Zacz´∏o si´ od interwencji Maryi jeszcze w ∏onie mojej mamy. Kiedy ja osobiÊcie powierzy∏em si´
Maryi Niepokalanej za wzorem Êw. Maksymiliana w klasie maturalnej, Ona zaprowadzi∏a mnie do swego Syna. Trafi∏em do Ruchu Âwiat∏o-˚ycie. Zaczà∏em
g∏´biej poznawaç Jezusa i przyjà∏em Go,
jako swego Pana i Zbawiciela. Moje ˚yciowe powo∏anie zwiàza∏em z Nim. Spotkanie z Mistrzem z Nazaretu zaowoco-

wa∏o w koƒcu tym, ˚e w czasie pe∏nienia
s∏u˚by wojskowej (w stanie wojennym
w Polsce) podjà∏em decyzj´ o s∏u˚bie Bo˚ej. Szuka∏em mojej drogi pójÊcia za Jezusem i z Nim do ludzi. Przez 5 lat by∏em
w Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli
z Getsemani. Rozezna∏em, ˚e Pan jednak
wzywa mnie do s∏u˚by wy∏àcznie na drodze ˚ycia kap∏aƒskiego. Dewizà mojego
˚ycia i kap∏aƒskiej s∏u˚by sta∏y si´ s∏owa
Jezusa skierowane do Ojca w Ogrójcu:
„Ojcze... nie moja wola, lecz Twoja
niech si´ stanie” (∑k. 22,42). I tak jestem
ksi´dzem diecezjalnym niemal 15 lat.
Przez te lata Ojciec stawa∏ mi si´ coraz
bli˚szy, zgodnie z tym, co Jezus powiedzia∏: „Nikt nie przychodzi do Ojca, jak
tylko przeze Mnie” (J 14,6). Ojciec objawi∏ mi siebie (i nadal objawia) przez Syna, a tak˚e przez swego Ducha.
Fundamentalnà prawd´, którà odkrywam, której doÊwiadczam coraz pe∏niej, jest to, ˚e jestem Jego umi∏owanym
synem. To Jego czysta Mi∏oÊç sprawi∏a,
˚e istniej´. Jestem Jego umi∏owanym
dzieckiem nie tylko z racji stworzenia
mnie na Jego Obraz, ale i z racji usynowienia w Jego Synu, moim Odkupicielu,
obdarowanym Jego Duchem, Jego
Sercem, w którym mog´ wo∏aç z ca∏ego
serca: »ABBA! TATUSIU!«. Prawda
o mojej grzesznoÊci jest wtórna wobec
tej rzeczywistoÊci. Ojciec kocha mnie takim, jakim jestem. Odkrywam nieskoƒczonà, niewyczerpanà, niewys∏owionà
Mi∏oÊç Ojca w Jego mi∏osierdziu,
cierpliwoÊci, ∏agodnoÊci, ∏askawoÊci
wobec mnie.
Po tych rekolekcjach w Medziugorju
Ojciec zaprowadzi∏ mnie do Sanktuarium Bo˚ego Mi∏osierdzia w Krakowie∑agiewnikach. W czasie koronki do Mi∏osierdzia Bo˚ego przysz∏a mi myÊl, ˚e
jeszcze w tym roku pojad´ do Ziemi
Âwi´tej (nota bene – w tej modlitwie
b∏agamy Boga Ojca o mi∏osierdzie
przez wzglàd na m´k´ Jego Syna). I rzeczywiÊcie znalaz∏em si´ w Ziemi Zbawiciela na prze∏omie wrzeÊnia i pa˝dziernika 2004 r. Znamienne by∏o to, ˚e
poza programem pielgrzymki modli∏em
si´, czuwa∏em, sprawowa∏em Eucharysti´ w Getsemani. Ojciec zaprosi∏ mnie
na niezwyk∏e spotkanie w tym miejscu,
jak kiedyÊ Jednorodzonego Syna. W jakiejÊ mierze mog∏em prze˚yç modlitw´
i agoni´ Jezusa.
Potem Ojciec pos∏a∏ mnie do Skandynawii. W grupie pielgrzymów byli
Polacy, mi´dzy innymi ze Szwecji.
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Na ich proÊb´ wiosnà 2005 roku g∏osi∏em
dla Polaków rekolekcje, które mia∏y przygotowaç ich na pielgrzymk´ do Medziugorja, do ˚ycia or´dziami Królowej Pokoju. I co znamienne by∏em z nimi w czasie
po Êmierci i pogrzebie ich wieloletniego
duszpasterza oraz naszego umi∏owanego
Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Byli podwójnie osieroceni – na ten moment by∏em dla nich,, ojcem zast´pczym”. W tym
roku nowy proboszcz poprosi∏ mnie
o przeprowadzenie rekolekcji wielkopostnych. Tematem tych rekolekcji b´dzie
najg∏´bsze pragnienie Boga Ojca: aby by∏
poznany, pokochany i czczony przez
wszystkich ludzi. MyÊl´, ˚e te rekolekcje
sà darem mi∏oÊci Ojca dla mnie, aby sta∏y
si´ takimi dla innych.
Od chwili przeczytania or´dzia Ojciec
mówi... ka˚dego 7 dnia miesiàca zamawiam Msz´ Êw. w intencji, aby przez
wszystkich ludzi Bóg Ojciec by∏ poznany, kochany i czczony i rozdaj´ tekst or´dzia, czyli ksià˚eczk´. Jest to wyraz mojej wdzi´cznoÊci wobec Niego i pragnienia dzielenia si´ ze wszystkimi Dobrà
Nowinà o Jego czu∏ej mi∏oÊci.
Na koniec pragn´ podzi´kowaç mojemu ziemskiemu tacie za jego dobroç, która jest odblaskiem dobroci Boga Ojca.
Pragn´ nade wszystko dzi´kowaç Bogu
Ojcu za dar Jego niewys∏owionej Mi∏oÊci, wielbiç Go nieustannie przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie w jednoÊci Ducha Âwi´tego, przez wszystkie
wieki wieków. Amen!
Ks. Wojciech
P.S.
Tekst or´dzia „Ojciec mówi do swoich
dzieci”, które by∏o w Kàciku Wydawniczym
w nr 217 kosztuje tylko 3,50 z∏ – przyp. Red.

Czytelnicy piszà...
Józef Daƒda, Bielsko-Bia∏a: – B∏ogos∏awieni Pokój czyniàcy, albowiem Synami Bo˚ymi b´dà nazwani. Szanowna
Redakcjo! Po dok∏adnym przeczytaniu
Waszego miesi´cznika „Echo Maryi Królowej Pokoju” (styczeƒ 2006 r.) chcia∏bym
podzieliç si´ z wami na temat roli jakà
spe∏niacie w misji utrwalania pokoju na
Êwiecie i w ka˚dym ludzkim sercu. Or´dzia Matki Bo˚ej z Medziugorja majà tà
moc, ale serca ludzkie (posiadajàce wolnà
wol´) mogà tym wezwaniom odpowiedzieç tak lub nie, lub pozostaç oboj´tnymi.
Cz´sto w zagro˚eniach widzimy ratunek w r´kach innych i w woli ich dzia∏ania. Oburzamy si´ brakiem intensywnego

dzia∏ania. A tak ma∏o niestety pracujemy
nad sobà, nad wprowadzaniem Bo˚ego
pokoju do naszych serc, sumieƒ i dzia∏aƒ.
Wszyscy bez wyjàtku jesteÊmy wezwani
do misji szerzenia pokoju, ka˚dy wg swoich umiej´tnoÊci i mo˚liwoÊci. To wiem
z w∏asnego doÊwiadczenia, ˚e to zadanie
jest bardzo trudne, ale mo˚liwe zwa˚ajàc
na pot´g´ dobrych ch´ci i mocy p∏ynàcej
z modlitwy zw∏aszcza ró˚aƒcowej.
Ka˚dy ma w ˚yciu swoje Lepanto, pod
którym musi odnieÊç zwyci´stwo i innym
w tym dopomagaç! W przeciwnym wypadku spe∏niç si´ mo˚e to, co cz´sto s∏yszymy, ˚e dobrymi ch´ciami jest wybrukowane piek∏o. Pan Bóg w Starym Testamencie cz´sto u˚ywa s∏owa „s∏uchaj”. Dzisiaj
do tego s∏owa nale˚y dodaç s∏owo „czytaj”, rozwa˚aj, wcielaj w ˚ycie. Zacznij
wprowadzaç pokój do w∏asnej duszy (bo
nie mo˚e pijany pijanego prowadziç). Dlatego bardzo prosz´ o przys∏anie mi nast´pnych miesi´czników, abym te powy˚sze
wskazania móg∏ wype∏niaç. Tak, jak kielnia dla murarza jest niezb´dna do wznoszenia murów, tak uwa˚am za niezb´dnà rzecz
– pras´ i ksià˚ki katolickie. Szcz´Êç Bo˚e!
Tilly Vissers, Nowa Zelandia: Wielkie dzi´ki za cudowny dzienniczek Maryi. To wielka pomoc w w´drówce ku
niebu. Artyku∏y, tak wyjàtkowe, sà dla
nas wielkà ∏askà. Naprawd´ zach´cajà
nas do naÊladowania i prze˚ywania or´dzi naszej pi´knej Matki, która cierpliwie
prowadzi nas do swego Syna. Dzi´kuj´
za waszà prac´. Mam nadziej´, ˚e jeszcze
d∏ugo b´d´ otrzymywa∏a Echo.
Moses Ekene, Nigeria: Dzi´kuj´ za
wysy∏k´ waszej gazety. Czuj´ si´ jak Mateusz, ewangeliczny celnik, który nie jest
tego godzien, a jednak otrzymuj´ jeszcze
Echo Maryi. Echo jest jak tlen dla duszy;
przychodzi i przypomina mi o potrzebie
zachowania w∏aÊciwego kierunku za ka˚dym razem, gdy próbuj´ zb∏àdziç.

Od Redakcji
IloÊç udzielonych komunii Êwi´tych
w Medziugorju w 2005 r. – 1299100 i iloÊç
odprawionych Mszy Êw. – 29673.
XI Mi´dzynarodowe Rekolekcje dla Kap∏anów odb´dà si´ w dniach od 3 do 8 lipca 2006 r.
Temat: – „Módlmy si´, drogie dzieci, ..., aby
KoÊció∏ zmartwychwsta∏ w mi∏oÊci...” 25.03.99 r.
Zg∏oszenia: tel./fax: 00 387 36 651 999 (za Mariju Dugandziç)
e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr

Koszt rekolekcji to odprawienie pi´ciu intencji mszalnych. Nale˚y wziàç ze sobà: celebret, alb´ i stu∏´, Pismo Âwi´te, radio o wysokiej cz´stotliwoÊci FM i s∏uchawki (aby s∏uchaç t∏umaczenia symultanicznego). Prosimy
ksi´˚y, którzy na w∏asnà r´k´ zapewniajà sobie zakwaterowanie u rodzin w Medziugorju,
aby w swoim zg∏oszeniu podali równie˚ imi´
i nazwisko oraz numer telefonu rodziny, u której zamierzajà si´ zatrzymaç. Ksi´˚a, którzy
nie majà takich mo˚liwoÊci, proszeni sà o zaznaczenie tego w zg∏oszeniu, aby parafia mog∏a zarezerwowaç im miejsce.
25 marca 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.
12 marca o godz. 10.00 w koÊciele Êw. Andrzeja przy ul. Grodzkiej 54 w Krakowie,
sprawowana b´dzie ofiara Mszy Êw. za Êp.
Czesi´ i Mariana Mirkiewicz, don Angelo
i Mari´ Balewiczowà z okazji rocznicy ich
Êmierci. Serdecznie zapraszamy.
Medziugorje 2006 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.
Rekolekcje dla osób uczestniczàcych dotychczas w rekolekcyjnych prowadzonych
przez o. Jozo: Wieliczka 17-20.08. 2006 r.
Zapisy: tel. 58/ 620 74 40, 0/ 502 564 623.
Wszystkim, którzy modlili si´ i modlà
w intencji mojego zdrowia serdecznie
dzi´kuj´. Niech Bóg sam b´dzie dla Was
nagrodà. Bóg zap∏aç – Anna Karniewska.
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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