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Or´dzie z 25 marca 2006 r.
„Odwagi kochane dzieci! Postanowi∏am prowadziç was drogà
Êwi´toÊci. Wyrzeknijcie si´ grzechu
i pójd˝cie drogà zbawienia, drogà,
którà wybra∏ mój Syn. Przez ka˚dà waszà m´k´ i cierpienie Bóg
znajdzie dla was drog´ radoÊci.
Dlatego wi´c, kochane dzieci, módlcie si´. Nasza mi∏oÊç jest blisko
was. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Na drodze Êwi´toÊci
W dniu, w którym KoÊció∏ Katolicki
obchodzi uroczystoÊç Zwiastowania
(∑k 1,26-38), Maryja kieruje do nas or´dzie
pe∏ne nadziei, które jednoczeÊnie ponagla
nas do podj´cia decyzji. Ju˚ pierwsze s∏owa
sà szczególnie naglàce: Odwagi, kochane
dzieci! Postanowi∏am prowadziç was drogà
Êwi´toÊci. To jedno s∏owo: odwagi! – budzi
nas z letargu i stawia na nogi. Zbud˝ si´
o Êpiàcy i powstaƒ z martwych, a zajaÊnieje
ci Chrystus (Ef 5, 14). To coÊ wi´cej ni˚ zach´ta, jest to decyzja, którà Maryja ju˚ podj´∏a i najwyra˝niej nie zamierza od niej odstàpiç. Nie mo˚emy te˚ powàtpiewaç i pytaç jak to mo˚liwe? (por. ∑k 1, 34). PowinniÊmy powiedzieç tylko jedno: Tak, zgadzam si´, jestem gotów i pozwol´ si´ prowadziç drogà Êwi´toÊci. Albo: Nie, dzi´kuj´, wol´ zostaç tu gdzie jestem. Odnosi si´
wra˚enie, ˚e Maryja w ogóle nie bierze pod
uwag´ jakiejkolwiek odmowy i od razu
ukazuje nam drog´, jakà postanowi∏a nas
prowadziç. Wyrzeknijcie si´ grzechu
i pójd˝cie drogà zbawienia, drogà, którà
wybra∏ mój Syn. Jest to droga wielkopostna,
którà KoÊció∏ proponuje nam ka˚dego roku,
droga prowadzàca do zmartwychwstania.
To droga na Kalwari´, którà Jezus ju˚ przeszed∏. Droga zbawienia, którà On wybra∏
dobrowolnie i Êwiadomie, a nie przez jakiÊ
przypadkowy zbieg okolicznoÊci, bowiem
Pan Jezus powiedzia∏: Nikt nie zabiera mi
˚ycia, lecz Ja od siebie je oddaj´ (J 10, 18).
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Aby byli Jedno
Mi∏oÊç, która pozwala, aby przybito jà do
krzy˚a staje si´ DROGÑ zbawienia, Cia∏em,
które za nas b´dzie wydane (∑k 22, 19),
Krwià, która za nas i za wielu b´dzie wylana
na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).
W∏aÊnie tà drogà pragnie prowadziç
nas Maryja i nie ma ˚adnej innej drogi.
Chrystus jest Barankiem ofiarnym, który
zosta∏ zabity, a my, wszczepieni w Niego
przez chrzest Êwi´ty stajemy si´ do Niego
podobni. Jezus nakazuje Piotrowi: PaÊ baranki moje (J 21, 15b). Maryja podj´∏a decyzj´. Teraz ju˚ nie mo˚emy zwlekaç, niedowierzaç, wàtpiç. Teraz my te˚ musimy
si´ zdecydowaç. Czy˚ ma∏o nam naprzykrzaç si´ ludziom – zw∏aszcza jeÊli domagamy
si´ sprawiedliwoÊci, pokoju, mi∏oÊci, – dlaczego teraz chcemy naprzykrzaç si´ Bogu?
(por. Iz 7, 13). Pospieszmy si´ i pozbàd˝my
si´ wszelkiej zarozumia∏oÊci, ducha impertynencji, brutalnoÊci, podzia∏u, pychy – wyrzeknijmy si´ ka˚dego grzechu. Przestaƒmy
byç zapatrzeni w siebie i zwróçmy ku Bogu
nasze oczy, nasze serce i dusz´. Obmyjmy si´,
bàd˝my czyÊci! Usuƒmy z∏o naszych uczynków, zaprawiajmy si´ w dobrem, troszczmy
si´ o sprawiedliwoÊç (por. Iz 1, 16-17). Pójd˝my drogà zbawienia; nie jest to droga ∏atwa,
ale to jedyna droga, która prowadzi do Boga,
droga Êwi´toÊci, która zosta∏a wyznaczona
ju˚ podczas kazania na górze (∑k 6, 20–23).
Wszyscy jesteÊmy powo∏ani do Êwi´toÊci
(Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego, 2013).
Bàd˝cie wi´c doskonali jak doskona∏y jest
Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48).
Po drodze czekajà nas m´ki i cierpienia,
ale przecie˚ nieod∏àcznie towarzyszà one
ka˚demu cz∏owiekowi. Sà wsz´dzie, nie tylko na drodze do Êwi´toÊci. Szczególnà cechà
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Or´dzie dla Mirjany Soldo
18 marca 2006 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie Wielkiego Postu wzywam was do wewn´trznych wyrzeczeƒ. Droga, która doprowadzi was do takiego wyrzeczenia przechodzi przez mi∏oÊç,
post, modlitw´ i dobre uczynki. Tylko z ca∏kowitym wewn´trznym wyrzeczeniem si´ rozpoznacie mi∏oÊç
Bo˚à i znaki czasu, w którym ˚yjecie. B´dziecie Êwiadkami tych znaków i zaczniecie o nich mówiç. Do
tego pragn´ was doprowadziç.
Dzi´kuj´, ˚e mi odpowiedzieliÊcie”.
tej drogi jest sposób prze˚ywania owych
cierpieƒ, nasza postawa wobec przeciwnoÊci.
Mo˚emy stawiç czo∏a cierpieniu samotnie,
albo w Jezusie i z Jezusem. Mo˚emy szukaç
wsparcia i pocieszenia w Êwiecie, albo czerpaç je z Boga. Przez ka˚dà waszà m´k´
i cierpienie Bóg znajdzie dla was drog´ radoÊci. Pozwólmy, by Maryja nas prowadzi∏a.
Ona jest nape∏niona Duchem Âwi´tem i potrafi prowadziç nas z MàdroÊcià, jakà otrzymuje od Ducha Âwi´tego i z ∏agodnoÊcià
swego Niepokalanego Serca. Zatem wy∏àczmy telewizory i nastawmy si´ na odbiór Mi∏oÊci. Maryja mówi: Nasza mi∏oÊç jest blisko
was; to jest mi∏oÊç Boga Ojca, Boga Syna,
Boga Ducha Âwi´tego i NajÊwi´tszej Maryi
Panny. Czegó˚ wi´cej nam potrzeba?
Nuccio Quattrocchi
Módlmy si´: B∏ogos∏awiona Dziewico
Maryjo, Królowo nieba i ziemi, Matko
wszystkich narodów, prosimy Ci´, nie zostawiaj nas samych na tej ziemi, na tym ∏ez
padole, gdzie tak cz´sto czujemy si´ zagubieni, zrozpaczeni, znu˚eni. Dzi´kuj´ Ci
Maryjo za Twojà wiar´, nadziej´ i mi∏oÊç do
ka˚dego z nas. Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej Pokoju,
niech was, wasze rodziny i wszystkie grupy
modlitewne b∏ogos∏awi Bóg Wszechmogàcy,
Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty. Amen.
o. Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Rok dwóch Papie˚y
Zamykajàc rok, jest rzeczà naturalnà spojrzeç wstecz, jednym rzutem oka
ogarniajàc wszystko, co si´ w nim wydarzy∏o, przede wszystkim po to, by z∏o˚yç
podzi´kowanie Bogu poprzez Te Deum,
ale tak˚e, by sporzàdziç obiektywny
bilans, majàcy pomóc stworzyç podwaliny pod budow´ nowego roku. Patrzàc
wstecz, myÊli zatrzymujà si´ zw∏aszcza
na wydarzeniach w „domu Piotrowym”,
czyli na zakoƒczeniu d∏ugiego i bogatego pontyfikatu papie˚a Wojty∏y, oraz
na poczàtku nowego, papie˚a Ratzingera, który z charakteryzujàcà go powÊciàgliwoÊcià ukazuje nam stopniowo dar,
jaki poprzez jego osob´ Bóg postanowi∏
uczyniç KoÊcio∏owi.
O Janie Pawle II powiedziano ju˚
bardzo wiele, a du˚o jeszcze zosta∏o do
powiedzenia, bioràc pod uwag´ ludzki
wymiar i duchowà g∏´bi´, jakie go wyró˚nia∏y. Nie zabraknie te˚ ku temu okazji. W naszych podzi´kowaniach rozbrzmiewa dzisiaj wdzi´cznoÊç za przyk∏ad wiary, odwagi i pos∏usznej mi∏oÊci,
która kaza∏a mu przyjàç krzy˚owà Êmierç
ci´˚kiej choroby jak ∏agodny baranek,
ofiarowujàcy si´ do ostatniej chwili razem ze swoim Panem. Do koƒca, kiedy
cicho wyszepta∏: „Teraz pozwólcie mi
odejÊç do domu Ojca...”. Reszta to powszechnie znane fakty.
Jednak to ziarno zbo˚a, które tak
Êwi´cie obumar∏o, nie mog∏o nie wydaç
nowego k∏osa: Benedykt XVI, ∏agodny
papie˚ z bardzo jasnymi i niewzruszonymi poglàdami, zdolny z màdroÊcià i si∏à
sterowaç ∏odzià dzisiejszego KoÊcio∏a
w jego w´drówce poÊród fal zwàtpienia,
niepewnoÊci, relatywizmu, nihilizmu
i niewiary, jakich doÊwiadcza wspó∏czesny cz∏owiek. Potrzebny by∏ taki papie˚,
jeden z najwi´kszych ˚yjàcych teologów,
który wszak˚e natychmiast ukaza∏ si´ od
niespodziewanej strony: jako cz∏owiek
∏agodny, powÊciàgliwy, pe∏en umiaru,
ojcowski i pokorny. Obraz kontrastujàcy
z wizerunkiem „dawnego” kardyna∏a
Ratzingera, którego doktrynalnej surowoÊci wielu si´ obawia∏o. Ojciec Âwi´ty nie
boi si´ mówiç prawdy, opar∏ na niej nawet swoje pierwsze Or´dzie poÊwi´cone
pokojowi. Idzie zatem w Êlady swego
„Czcigodnego poprzednika” – jak ch´t-

nie go nazywa, dostosowujàc nauczanie
p∏ynàce z Katedry Piotrowej do nowych
potrzeb, które stopniowo rodzà si´
w sercu ludzkoÊci.
Zaczerpnijmy wi´c kilka punktów
z ró˚nych publicznych wystàpieƒ papie˚a Benedykta, aby uchwyciç jego
myÊl i zrozumieç, jakie kroki musimy
uczyniç, my sami i jako zbiorowoÊç, na
drodze do Chrystusa.
KoÊció∏. KoÊció∏ ˚yje Chrystusem
i z Chrystusem. Jako Oblubieniec ofiarowuje On mu swà mi∏oÊç, kierujàc nim
przez wieki; zaÊ KoÊció∏, poprzez obfitoÊç
Jego darów, towarzyszy w w´drówce ka˚demu cz∏owiekowi, aby ci, którzy przyjmujà Chrystusa, mieli ˚ycie i mieli je
w obfitoÊci. KoÊció∏ chce byç zawsze
otwarty, w prawdzie i w mi∏oÊci.
Niepokalana. Spoglàdajàc na Matk´
Bo˚à, jak nie rozbudzaç w sobie, w Jej
dzieciach, dà˚enia do pi´knoÊci, dobra,
czystoÊci serca? Jej niebieska czystoÊç
przyciàga nas ku Bogu, pomagajàc nam
przezwyci´˚aç pokus´ przeci´tnego ˚ycia, z∏o˚onego z kompromisów ze z∏em,
aby zdecydowanie kierowaç si´ ku autentycznemu dobru, które jest ˝ród∏em
radoÊci. Im bli˚ej cz∏owiek jest Boga,
tym bli˚ej jest i ludzi. Widzimy to w Maryi. Fakt, ˚e by∏a tak ca∏kowicie przy Bogu, jest powodem, dla którego jest tak
blisko ludzi. Dlatego mo˚e byç Matkà
wszelkiej pociechy i wszelkiej pomocy.
Maryja zwraca si´ do nas, mówiàc:
„Miej odwag´ oÊmieliç si´ z Bogiem!
Spróbuj! Nie l´kaj si´ Go! Wystaw si´ na
ryzyko z Bogiem, a przekonasz si´, ˚e
w∏aÊnie dzi´ki temu twoje ˚ycie stanie si´
niezmierzone i pe∏ne blasku, nigdy nudne, ale pe∏ne nieskoƒczonych niespodzianek, poniewa˚ nieskoƒczona dobroç
Boga nigdy si´ nie wyczerpuje!”
Wspólnota z Bogiem. Bóg wzywa nas
do wspólnoty ze Sobà, która dokona si´
w pe∏ni wraz z powrotem Chrystusa i sam
pracuje nad tym, byÊmy zjawili si´ przygotowani na to ostateczne i decydujàce
spotkanie. Przysz∏oÊç, by tak rzec, zawiera si´ w tera˝niejszoÊci, lub raczej
w obecnoÊci samego Boga, Jego nieprzemijajàcej mi∏oÊci, która nie pozostawia
nas samymi, nie opuszcza nas ani przez
chwil´, tak jak ojciec i matka nigdy nie
przestajà towarzyszyç dzieciom w ich
wzrastaniu.
UÊwi´cenie. UÊwi´cenie jest darem
Boga i Jego inicjatywà, ale istota ludzka
jest wezwana, by odpowiedzieç na nie ca∏à sobà, bez pomini´cia ˚adnej czàstki.

W ka˚dej poszczególnej osobie streszcza
si´ ca∏e dzie∏o stworzenia i odkupienia,
którego Bóg, Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty,
dokonuje od poczàtku do koƒca wszechÊwiata i dziejów. I jak oÊrodkiem dziejów
ludzkoÊci jest pierwsze przyjÊcie Chrystusa, zaÊ ich zakoƒczeniem Jego powrót
w chwale, tak samo ka˚de osobiste ˚ycie
jest powo∏ane do upodobnienia si´ do
Niego – w tajemniczy i w wielopostaciowy
sposób – podczas ziemskiej pielgrzymki,
aby zosta∏o „w Nim” odnalezione w chwili Jego powrotu.
Âwi´toÊç. Bóg „wybra∏ nas w Chrystusie”: jest to nasze powo∏anie do Êwi´toÊci i do przybranego synostwa, a zatem
i do braterstwa z Chrystusem. ∑aska Bo˚a
zosta∏a w nas „hojnie przelana”. Stoimy
przed S∏owem pe∏ni, mo˚na by powiedzieç, nadmiaru, dawania bez granic
i bez zastrze˚eƒ. Zanurzamy si´ w ten
sposób w nieskoƒczonà i chwalebnà g∏´bi´ Bo˚ej tajemnicy, odkrytej i ukazanej
z ∏aski temu, kto zosta∏ wezwany z ∏aski
i z mi∏oÊci. „Tajemnica woli” Bo˚ej ma
swój oÊrodek, którego zadaniem jest kierowaç ca∏ym bytem i ca∏ymi dziejami,
prowadzàc je do pe∏ni ustanowionej
przez Boga: jest to „plan, by wszystko
zjednoczyç w Chrystusie”.
Mi∏oÊç Boga ku pokornym. Bóg jest
bez wàtpienia „najwy˚szy” i transcendentny, ale z czu∏oÊcià „spoglàda ku pokornemu”, zaÊ pysznego oddala sprzed
swego oblicza na znak sàdu. Bóg dokonuje wi´c wyboru, stajàc po stronie s∏abych,
ofiar, ostatnich: powiadomieni zostajà
o tym wszyscy w∏adcy, aby wiedzieli, jaka powinna byç ich postawa w rzàdzeniu
narodami. Musimy byç pewni, ˚e niezale˚nie od tego, jak ci´˚kie i burzliwe czekajà nas próby, nigdy nie b´dziemy
opuszczeni i zdani na samych siebie, nigdy nie wypadniemy z ràk Pana, z tych
ràk, które nas stworzy∏y i wspierajà nas teraz podczas ˚yciowej w´drówki. (cdn)
s. Stefania Consoli

By∏ wiosenny dzieƒ
Odszed∏ rok temu, a wydaje si´, jakby
to by∏o wczoraj. PoczuliÊmy si´ osieroceni, ale tylko przez chwil´, gdy˚ jego obecnoÊç jest tak ˚ywa, ˚e prawie nam go nie
brakuje. A przecie˚ tak bardzo baliÊmy si´
go utraciç! Ile razy zadawaliÊmy sobie pytanie: „jaki papie˚ zdo∏a go zastàpiç?”,
tak dalece byliÊmy przyzwyczajeni do jego sposobu post´powania i kierowania
KoÊcio∏em.
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Wypadki zaprzeczy∏y naszym obawom: JAN PAWE∑ II z nieba dalej wype∏nia swojà misj´. Uwolniony wreszcie
od cia∏a, które pod koniec sta∏o si´ niepotrzebnym ci´˚arem dla duszy, dojrza∏ej
ju˚, by jeszcze pe∏niej ofiarowaç si´ swoim dzieciom. Na jego zaÊ miejsce dany
nam zosta∏ nowy papie˚, równie wznios∏ego ducha, choç zasadniczo odmienny.
Z okazji rocznicy, a zw∏aszcza pierwszej, bardzo du˚o zwykle si´ mówi i pisze.
Bywa jednak, ˚e do g∏osu dochodzi nieunikniona retoryka, jakiej czas przydaje
wspomnieniom. Przypomnijmy wi´c s∏owa zapisane na dzieƒ przed Êmiercià papie˚a Wojty∏y, kiedy by∏ on ju˚ gotów, by
odejÊç. S∏owa, które zachowa∏y jeszcze
spontanicznoÊç i poezj´ tamtych chwil,
kiedy wzruszone i wdzi´czne serce gotowa∏o si´, by po˚egnaç ukochanego ojca.
Rzym, 1 kwietnia 2005 r.
„Âwiat jest o∏tarzem, który Êpiewa
Bogu chwa∏´ poprzez naturalne pi´kno
swych krajobrazów, jednà i tà samà melodià wygrywanà przez Êwiat∏o gwiazd,
przez szum p∏ynàcych wód, przez ciep∏o
ognia, który rozpala nami´tnà radoÊç, jakiej sam Stworzyciel doznaje wobec swojego stworzenia. Przez ziemi´, która wydajàc soki i karmiàc zamieszkujàce jà ˚ywe stworzenia, daje Êwiat∏o tylu wiosnom, jakie oglàda myÊl, rozkoszujàca si´
w samej sobie nieskoƒczonà mi∏oÊcià,
tym jedynym i niepowtarzalnym cudem,
który zapala ka˚dà chwil´. Cz∏owiek, istota wybrana i ukochana przez Bo˚à mi∏oÊç,
rozkwita jak kwiat i jak pàczek otwiera si´
na s∏oƒce, w ca∏ej swej pi´knoÊci, aby
ukazaç nieskoƒczone kolory i odcienie,
które dusza, w ∏asce, mno˚y; i jak korona
kwiatu lÊni i rozsiewa dooko∏a swà woƒ,
ogarniajàc nià wszystko.
Ty, cz∏owieku prawdziwy, dope∏ni∏eÊ
si´ w Bogu, przywdziewajàc szat´ utkanà
z najcenniejszej nici: nici prawdy, tkanin´,
która oczyszcza ludy i podtrzymuje je,
gdy si´ chwiejà. Ty, pielgrzymie Êwiata,
który w jednym uÊcisku przytwierdzasz
z powrotem p´dy do pnia, budujesz na nowo lud Bo˚y, zszywasz rozdarcia i podzia∏y serc; dzielisz w∏asne serce, aby
uczyniç z niego serce ofiarowane, które
oddaje si´ ca∏kowicie wszystkiemu
i wszystkim, bez ró˚nicy, i które w swej
ofierze coraz bardziej si´ rozdziera, dajàc
mi∏oÊç, która jest ci dawana przez Ojca,
aby ca∏e byç w Bogu.
Ty, bezcenny kwiecie, który rozkwita
Êwi´tà wiosnà, tà samà, którà uÊwi´ci∏a

m´ka i zmartwychwstanie naszego Pana
Jezusa Chrystusa, wyros∏eÊ jak najpi´kniejszy spoÊród kwiatów i przyodzia∏eÊ
si´ w Êwiat∏o, przyodzia∏eÊ si´ w nas
wszystkich, aby zanieÊç nas do Boga
w nieskoƒczonoÊci chwa∏y. Dzi´kujemy ci,
Przyjacielu, Bracie, Ojcze, Matko,
Âwi´ty Kap∏anie!”
Tommaso C.

„W ∏onie KoÊcio∏a
ty b´dziesz ufnoÊcià”
Najwy˚szym stanem w mistyce
chrzeÊcijaƒskiej, ku jakiemu mo˚e dà˚yç dusza, jest bez wàtpienia ofiara.
W pewnym sensie mo˚na by jà nazwaç
streszczeniem i ukoronowaniem wszystkich rodzajów powo∏aƒ. Nale˚y jednak
w∏aÊciwie rozumieç sens ofiary: chodzi
o dusz´, która ofiaruje si´ dobrowolnie;
i nawet jeÊli spotyka jà cierpienie, to nie
ofiaruje si´ dla cierpienia, ale dla Cz∏owieka cierpiàcego, z mi∏oÊci, aby dzieliç
z Nim Jego M´k´. Jest to wi´c dusza, która poÊwi´ca si´ w ofierze, jednak w tym
sensie, jakie Stare Przymierze nadawa∏o
sk∏adaniu ofiary, czyli: ofiarowanie Bogu
Êwi´tego daru.
Consolata Betrone, klaryska kapucynka, ˚yjàca w okolicach Turynu
w pierwszej po∏owie ubieg∏ego wieku
(1903-1946), by∏a bez wàtpienia duszà
ofiarnà, która mia∏a odwag´ odpowiedzieç na wo∏anie Jezusa: „Pragn´ ofiar
dla zbawienia Êwiata. Pragn´ Oblubienic,
nie sióstr; a w chwili obecnej bardziej potrzebuj´ ofiar, ni˚ oblubienic”, i ofiarowaç si´ jako ofiara ca∏opalna (znowu w sensie biblijnym) „za ka˚dà dusz´ na Êwiecie,
aby Jezus móg∏ zbawiç je wszystkie”.
Zw∏aszcza zaÊ za kap∏anów i za osoby
konsekrowane – nazywanych przez nià
„Braçmi i Siostrami”, którzy nie ˚yjà
zgodnie ze swym powo∏aniem, lub si´ go
wyrzekli. Wzorujàc si´ na ma∏ej Teresce
od Dzieciàtka Jezus, mia∏a Êmia∏oÊç byç
„owà jeszcze s∏abszà, jeszcze mniejszà
duszà”, o której tamta karmelitaƒska
Âwi´ta powiedzia∏a, ˚e otrzyma od Boga
jeszcze wi´cej ∏ask, ni˚ ona sama, „jeÊli
z pe∏nà ufnoÊcià zawierzy Jego nieskoƒczonemu Mi∏osierdziu”. I Consolata zosta∏a tà duszà, zas∏ugujàc na s∏owa Jezusa:
„W ∏onie KoÊcio∏a ty b´dziesz ufnoÊcià...
Podoba mi si´ Êlepa, dzieci´ca ufnoÊç, bez
granic, niezmierzona, jakà masz we
Mnie... nie pozwól nigdy, nawet przez
chwil´, aby nieprzyjaciel zasia∏ w twej duszy nieufnoÊç, nigdy!... Uwierz, ˚e jestem

zawsze i wy∏àcznie dobry, uwierz, ˚e jestem zawsze i wy∏àcznie jak matka dla ciebie... Zrozum, Consolato, moje serce... powiedz Êwiatu, jak bardzo jestem dobry
i pe∏en macierzyƒskiej mi∏oÊci...Jestem
i pragn´ byç jedynie dobry i mi∏osierny
wobec moich stworzeƒ. Nie czyƒcie ze
mnie Boga surowoÊci, kiedy jestem tylko
Bogiem mi∏oÊci... Mi∏oÊcià mi∏osiernà
zbawi´ Êwiat!”.
W∏aÊnie po to, aby pocieszyç mi∏oÊç
Jezusa za tak wielkà nieufnoÊç wobec
Jego Dobroci i Mi∏osierdzia, Pierina Betrone przyjmuje na ob∏óczynach imi´
Consolata, pragnàc staç si´ pocieszycielkà
Serca Jezusa oraz tych wszystkich, którzy
nie umiejà dostrzec i przyjàç mi∏oÊci Pana. Sam Jezus wskaza∏ jej nie tylko drog´
do pocieszenia Go, ale tak˚e to, jak „kochaç Go tak, jak nikt nigdy Go nie kocha∏
i ratowaç dusze tak, jak nikt nigdy ich nie
ratowa∏”: nieustajàcy akt mi∏oÊci „Jezu,
Maryjo, kocham was, zbawiajcie dusze!”,
który Odkupiciel zaleci∏ jako maleƒkà
drog´ mi∏oÊci i ufnoÊci nie tylko jej, ale
wszystkim maluczkim; poniewa˚ chce
On, „by na Êwiecie zwyci´˚y∏o nie tylko
Mi∏osierdzie, ale te˚ Mi∏oÊç, zw∏aszcza
w duszach najmniejszych”.
„Jezu, Maryjo, kocham was, zbawiajcie dusze, zawiera w sobie wszystko”,
mówi∏ Pan: mi∏oÊç do Niego i do stworzeƒ, „dusze czyÊçcowe i te nale˚àce do
KoÊcio∏a wojujàcego; dusz´ niewinnà
i dusz´ winowajcy; umierajàcych, ateistów
itd. ...Nie traç czasu, pami´taj, ˚e ka˚dy akt
mi∏oÊci to jedna dusza”. Ten akt mi∏oÊci,
jeÊli jest odmawiany nieustannie, ma
moc wykorzeniç wszelkie z∏o i odebraç
˚ycie dawnemu cz∏owiekowi, by powo∏aç do ˚ycia cz∏owieka nowego, który
ca∏y jest wy∏àcznie mi∏oÊcià ku Bogu –
Jezu, Maryjo, kocham was – i ca∏y wy∏àcznie mi∏oÊcià ku innym ludziom – zbawiajcie dusze. Chodzi tu o drog´ ewangelicznà w prawdziwym znaczeniu tego
s∏owa, poniewa˚ wymaga ona, aby bez
przerwy trwaç w Jego mi∏oÊci, aby mieç
w sobie uczucia samego Chrystusa, aby
nie mieç ju˚ czasu na myÊlenie o niczym
innym, jak tylko o tym, by kochaç Jezusa
i Maryj´ i by zbawiaç dusze. Zatem jest
to pe∏ne wyrzeczenie si´ samego siebie,
którego Jezus domaga∏ si´ od swoich
uczniów.
Dlatego w∏aÊnie Jezus powiedzia∏
Consolacie, ˚e nieustajàcy akt mi∏oÊci
unicestwi jà. I rzeczywiÊcie, doÊwiadczy∏a ona, ˚e „aby byç nieustajàcym aktem mi∏oÊci dziewiczej, trzeba zniknàç”:
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zniknàç dla stworzeƒ i dla w∏asnych
oczu, aby ze wszystkich si∏, w g∏´bokim
milczeniu i mi∏oÊci, podà˚aç „tylko za
Bogiem, a˚ wszystko si´ wype∏ni”.
W swej radykalnej odpowiedzi uboga
siostra kapucynka postanowi∏a: „Nigdy
nie troszczyç si´ o zaspokojenie samej
siebie: w jedzeniu, piciu, odpoczynku,
ubiorze, przyjemnoÊciach, upodobaniach. Ca∏kowite unicestwienie wszelkiej
w∏asnej woli, prawa, zaj´ç... Unicestwienie j´zyka... mówiç tylko to, co konieczne
i zawsze akt mi∏oÊci”.
Prze˚ywanie wcià˚ tego aktu mi∏oÊci, ca∏à swojà istotà, w radoÊciach
i w próbach, wymaga bohaterstwa, wymaga wyrzeczenia si´ samego siebie, ale
te˚ oczyszcza i jednoczy serce. Jest to
droga analogiczna do modlitwy serca, tak
rozpowszechnionej we wschodnim
chrzeÊcijaƒstwie. Tutaj jednak chodzi
o coÊ jeszcze: nie tylko o zjednoczenie
z Jezusem, ale te˚ o zjednoczenie z Bogiem poprzez Jezusa i Maryj´. Chodzi
o zjednoczenie z Ich Sercami, które oddaje si´ Ojcu jako ofiara mi∏oÊci za dusze.
Nie da si´ rozdzieliç Jezusa i Maryi,
podobnie jak nie da si´ rozdzieliç Bo˚ej
mi∏oÊci i ofiarowania si´ za zbawienie
braci. Równie˚ u Consolaty mi∏oÊç do Jezusa i do Maryi Dziewicy by∏y nierozerwalnie ze sobà z∏àczone. I w∏aÊnie ta mi∏oÊç zrodzi∏a w niej innà mi∏oÊç, ku duszom, ka˚àc jej pod koniec ˚ycia wypowiedzieç te s∏owa: „Och, czuj´, ˚e Bo˚e
Serce, ukazujàc mnie któregoÊ dnia Êwiatu, powie tylko jedno: Zaufa∏a mi! Uwierzy∏a mi. Tak, Jezus uczyni wielkie rzeczy,
a ja ju˚ teraz ∏àcz´ si´ z NajÊwi´tszà Dziewicà, Êpiewajàc Magnificat. Jeszcze kilka
miesi´cy i Consolata stanie si´ pocieszycielkà. Och, pochyl´ si´ z mi∏oÊcià nad
ka˚dym sercem, które j´czy, cierpi, rozpacza, z∏orzeczy, przeklina... Tak bardzo ˚al
mi tych, którzy cierpià...”.
Ta Boska mi∏oÊç ku duszom kaza∏a
jej pragnàç raju, by móc czyniç dobro
dla wszystkich. I dzisiaj, kiedy siostra
Consolata przebywa ju˚ na ∏onie Ojca, jej
pragnienie, by czyniç dobro, zosta∏o
w pe∏ni zaspokojone, zgodnie z obietnicà
Jezusa: „Tak, twój Jezus daje ci to: b´dziesz sk∏ania∏a ucho na wszystkie cierpienia Êwiata, b´dziesz wyprasza∏a u mnie
wielkie ∏aski, a ka˚dà dusz´ poprosisz
w zamian o Êwi´tà wspólnot´... tak, ju˚ teraz ci to przyrzekam: poza specjalnà misjà wobec twoich braci, b´dziesz Consolatà dla wszystkich”. (cdn)
Cristina Palici

25 rocznica objawieƒ
Wydarzenia
w Medziugorju
zmienià Êwiat
Vicka Ivankoviç-Mijatoviç urodzi∏a
si´ 3.09.1964 r. Jest
najstarsza z widzàcych. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia. 26.01.2002 r. wysz∏a za mà˚ za Mario Mijatoviçia, majà
córk´ Mari´ Zofi´ (13.01.03) i syna Antoniego (18.10.04), mieszkajà w wiosce
Krehin Gradac w pobli˚u Medziugorja.
• JesteÊ matkà, ˚onà, osobà, która doÊwiadczy∏a pe∏ni serca. Kiedy patrz´ na
Ciebie, wyglàdasz inaczej ni˚ ta Vicka,
którà znam sprzed niebieskiego domu,
która mówi do pielgrzymów.
– To prawda. Cz´sto mówi´, i˚ nie
mo˚na tego porównaç ze spotkaniami
z Matkà Bo˚à i Jej pi´knem, wzgl´dnie
z pi´knem tego spotkania, gdy˚ nie istnieje nic tak pi´knego. Macierzyƒstwo jest
pi´kne w inny sposób i pe∏ne jest szczególnej radoÊci i zadowolenia. Bóg da∏ mi
t´ ∏ask´ i to jest naprawd´ coÊ wyjàtkowego. Zrozumia∏e jest, i˚ nie mog´ w tym
czasie poÊwi´caç si´ równie˚ dla pielgrzymów, poniewa˚ przyj´∏am ten dar ˚ycia,
którego z radoÊcià strzeg´ i piel´gnuj´.
Dzi´ki ∏asce, mo˚na dawaç Êwiadectwo
˚yciem i jednym i drugim sposobem.
• Przy okazji licznych spotkaƒ Nieba
i Ziemi na ca∏ym Êwiecie, a zw∏aszcza
w Medziugorju, Bóg pragnie, by Jego
mi∏osierdzie by∏o wi´ksze, ni˚ Jego sprawiedliwoÊç. Czy mo˚na tak powiedzieç?
– Jest to czysta, bezgraniczna mi∏oÊç.
Zsy∏a nam swojà Matk´, swojà obecnoÊç,
daje nam wszystko. Ca∏e Niebo jest tu,
a my jesteÊmy tak bardzo Êlepi, g∏usi, niemi, i˚ nic nie rozumiemy. Bóg nas kocha
i ma nadziej´, ˚e nas choç troch´ zmotywuje swojà wielkà mi∏oÊcià. A cz∏owiek na
krótko powierza si´ Bogu, a zatem ponownie wraca do swoich potrzeb i kontynuuje
modlitw´, gdy sam zdecyduje. A Matka
Bo˚a wr´cz przeciwnie, poleca nam, i˚ powinniÊmy ka˚dego dnia, krok po kroku iÊç
ku Bogu, i to tak, abyÊmy nie umieszczali
swoich pragnieƒ i intencji na pierwszym
planie. Matka Bo˚a mówi: „Módlcie si´,
aby moje i Bo˚e plany si´ wype∏ni∏y, a to,

czego potrzebujecie, my wiemy najlepiej,
kiedy b´dzie wam dane. O to zbytnio nie
musicie si´ modliç, lecz módlcie si´ o urzeczywistnienie moich i Bo˚ych planów,
a wam zostanie odwzajemnione, gdy nadejdzie odpowiednia chwila”.
• Co Matka Bo˚a mówi o rodzinie,
o Twojej rodzinie?
– Moja rodzina powinna byç przyk∏adem dla innych. Ogólnie, Matka Bo˚a prosi, by w rodzinach odnowiono modlitw´
ró˚aƒcowà, ale najbardziej pragnie wspólnoty: abyÊmy wszyscy w rodzinie znale˝li
czas dla innych. JeÊli cz∏owiek czyni coÊ
szczerze, pragnie naÊladowaç to, o co prosi Matka Bo˚a, wtedy i Ona, po trochu,
uczynkami odpowiadaç b´dzie rodzinom.
Ale najwa˚niejsze, o czym mówi Matka
Bo˚a jest to, i˚ bez modlitwy nie ma przysz∏oÊci. W naszym ˚yciu modlitwa powinna byç na pierwszym miejscu. JeÊli zaczniemy modliç si´ w swoich rodzinach,
b´dzie rozmowa, i Êmiech, i wszelkie dobro i wszystko to b´dzie zgodne z wolà
Bo˚à. JeÊli natomiast cz∏owiek si´ nie modli, nie ma czasu ani dla siebie, ani dla rodziny, powstaje spór w rodzinie. Je˚eli pomodlimy si´ ka˚dego dnia przed pracà, jeÊli rozpoczniemy dzieƒ na kolanach, czy
b´dà to dwie minuty, czy pi´ç, jeÊli powiemy: Bo˚e, dzi´kuj´ Ci za ten nowy dzieƒ
i za to, ˚e mam si´ dobrze i oto oddaj´ si´
w s∏u˚b´ Tobie; to uczyniliÊmy to, co nale˚y. Ten dzieƒ i siebie powierzyliÊmy Bo˚ej woli. Wieczorem zbierzmy swojà rodzin´, podzi´kujmy Bogu za ten dar, i˚
mamy si´ dobrze, ˚e rodzina ma si´ dobrze, powierzmy wszystko w Jego r´ce
i udajmy si´ na spoczynek, bo jutro jest nowy dzieƒ, który ponownie musimy rozpoczàç podzi´kowaniem i modlitwà.
• Czy Matka Bo˚a nadal odwiedza Ci´
codziennie i czy wcià˚ jest taka sama?
– Matka Bo˚a nadal odwiedza mnie codziennie i ani troch´ si´ nie zmieni∏a, ale
my tak. Czasami po zmianie wyrazu twarzy, po jakimÊ wra˚eniu, nastroju mo˚emy zauwa˚yç, ˚e jest bardziej lub mniej
radosna, mniej lub bardziej smutna. Zanim przyjdzie, trzykrotnie pojawia si´
Êwiat∏oÊç. To jest znak, ˚e przychodzi.
Ubrana jest w szarà sukienk´, ma bia∏y
welon, koron´ z gwiazd, oczy niebieskie,
czarne w∏osy, rumiane policzki. I unosi
si´ w powietrzu na szarym ob∏oku, nie stoi
na ziemi. Podczas Êwiàt, Wielkanocy, Bo˚ego Narodzenia, Wniebowzi´cia, Narodzenia NMP, ubrana jest w z∏ote szaty.
Tylko na Bo˚e Narodzenie Maryja przychodzi z ma∏ym Jezusem w ramionach.
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Tylko raz, kilka lat temu, w Wielki Piàtek,
Matka Bo˚a przysz∏a z doros∏ym Jezusem, który by∏ ca∏y poraniony. Jego szaty
by∏y rozdarte, na g∏owie mia∏ koron´ cierniowà, a Matka Bo˚a powiedzia∏a wtedy:
„Przysz∏am, aby wam pokazaç, abyÊcie
zobaczyli, jak bardzo Jezus cierpia∏ za nas
wszystkich”.
I za ka˚dym razem, w dniu naszych urodzin, Matka Bo˚a sk∏ada nam ˚yczenia,
a my czynimy to równie˚ w dniu Jej urodzin. Podajemy r´k´, ca∏ujemy si´. Mo˚na
powiedzieç, ˚e jest normalnà Osobà, ˚ywà,
tak jak i my. Jednak pi´kna Matki Bo˚ej nie
sposób opisaç, ani z czymÊ porównaç, gdy˚
na ziemi nie istnieje nic tak pi´knego. KiedyÊ zapytaliÊmy Jà, dlaczego jest taka pi´kna, a Ona nam odpowiedzia∏a: „Jestem
pi´kna, dlatego, ˚e kocham. I wy zacznijcie
kochaç, abyÊcie byli pi´kni. Prawdziwe
pi´kno nie pochodzi z zewnàtrz, lecz wyp∏ywa z g∏´bi naszej duszy i serca. Wy dziÊ jesteÊcie zbytnio obcià˚eni zewn´trznym pi´knem, a zapomnieliÊcie o wa˚noÊci wewn´trznego pi´kna. Wzywam was i prosz´,
abyÊcie bardziej spoglàdali na wewn´trzne
pi´kno, a to zewn´trzne pojawi si´ samo od
siebie, nie musicie troszczyç si´ o to”.
• Wielu ludzi nie lubi piek∏a i nie chce
s∏yszeç o jego istnieniu.
– Jest wielu tych, którzy mnie pytajà
i chcà us∏yszeç jak wyglàda raj, czyÊciec,
a piek∏o..., o to nie pytajà. MyÊlà, i majà racj´, ˚e Bóg jest nieskoƒczonà mi∏oÊcià i nikogo nie wyÊle do piek∏a. Ale Matka Bo˚a
wyrazi∏a si´ dobitnie i powiedzia∏a: „Bóg
nie wyÊle nikogo, ale my jesteÊmy tymi, którzy sami decydujemy, gdzie pójdziemy, bo
zosta∏a nam dana wolna wola. I osoby, które sà w piekle, same zdecydowa∏y i wybra∏y to z w∏asnej woli. Ka˚dy cz∏owiek, tu na
ziemi, ma okazj´, by si´ poprawiç, skruszyç
i zas∏u˚yç na raj. Tylko od nas zale˚y, na ile
b´dziemy si´ o to staraç”.
• Matka Bo˚a cz´sto w swoich poprzednich or´dziach wspomina∏a szatana i jego
moc.
– Nie tylko w poprzednich, wspomina
go i obecnie. Szatan jest mocny i czeka na
ka˚dà wolà chwil´, bo wie, na co jesteÊmy
najbardziej wra˚liwi i wykorzystuje to dla
siebie. DziÊ g∏ównym jego celem jest to,
by zniszczyç nasze rodziny i dokonaç
w nich roz∏amu.
• To czas wielkiej ∏aski.
– Sà to czasy wielkiej ∏aski, a ja uwa˚am, i˚ dopóki Ona jest wÊród nas, jest to
wielka bezcenna ∏aska. I dana jest ka˚demu jednakowo. I nie ma ró˚nicy, gdy˚ nie
chodzi o ∏ask´ tylko dla ciebie, czy dla

mnie, lecz ta ∏aska dana jest ka˚demu i tylko od nas zale˚y, jak na nià odpowiemy
i w jaki sposób jà przyjmiemy.
• Czy jest coÊ, co nie zosta∏o powiedziane, a objawi∏a to Matka Bo˚a?
– Zasadniczo powiedziane zosta∏o wszystko, oprócz tego, co zdarzy si´ pó˝niej. Kiedy nadejdzie na to czas, zostanie objawione.
Matka Bo˚a mówi nam, ˚e ma dla nas wiele nowych or´dzi, ale nie mo˚e nam ich daç,
gdy˚ nie przyj´liÊmy nawet tych, które da∏a
dotychczas. Nie ˚yjemy nimi tak, jak Ona
prosi. Mówi si´, ˚e Matka Bo˚a zawsze powtarza to samo, ˚e Jej or´dzia sà takie same,
˚e zawsze prosi o to samo. Ale jak Matka
mog∏aby prosiç o coÊ innego, skoro jest tak
wielu tych, których dotyczy to powiedzenie,
i˚ jednym uchem wesz∏o, a drugim wysz∏o,
a w sercu im nic nie pozostaje. Ona stara si´
ze wszystkich si∏, najprostszym sposobem,
przez najzwyklejszà obecnoÊç, a my Jej nie
rozumiemy i wcià˚ pytamy o coÊ nowego.
Nikt nie pyta, co da∏a nam dotychczas. To
znaczy, ˚e nie interesuje nas, co mówi∏a
Matka Bo˚a, lecz poprzez te pytania usprawiedliwiamy siebie, bo w nas niczego nie
ma. Kiedy przyjmiemy Jej or´dzia, i gdy zaczniemy nimi ˚yç, zobaczymy, ˚e ani jedno
s∏owo nie jest takie samo.
Dzi´kuj´ serdecznie za rozmow´.
Rozmawia∏ ˙eljko Krnjak
t∏. Agnieszka Soldo

Rok Eucharystyczny
Dziwna gra Êwiate∏
„Oto Baranek Bo˚y...”, mówi∏ kap∏an,
podnoszàc w gór´ prze∏amanà ju˚ hosti´.
Przed chwilà przyjà∏ w swe d∏onie ofiar´
Chrystusa. Dziwna gra Êwiate∏ sprawi∏a,
˚e p∏ynàcy nie wiadomo skàd blask odbija∏ si´ od z∏otej pateny i jaÊnia∏ na hostii,
która lÊni∏a w niezwyk∏y sposób. Wydawa∏o si´ niemal, ˚e blask ten emanuje ze
Êrodka: by∏ silny, jasny, intensywny.
Wtedy w∏aÊnie doÊwiadczy∏am czegoÊ,
o czym ju˚ wczeÊniej s∏ysza∏am, ale co
w ca∏ej pe∏ni prawdy objawi∏o mi si´ dopiero w owej chwili: „Jezus jest Êwiat∏em,
Êwiat∏em przeczystym, Êwiat∏em przedwiecznym i Êwiat∏o to wstàpi we mnie, kiedy
rozchyl´ wargi, aby przyjàç Eucharysti´...”.
PomyÊla∏am tak, podczas gdy mój umys∏
i serce przenika∏ lekki entuzjazm na myÊl, ˚e
g∏´bie mej istoty – wewn´trznie ciemnej,
zagas∏ej, przyçmionej mrokiem grzechu
mojego i Êwiata – wkrótce odmienià swój

wyglàd. „Je˚eli pozwol´, aby w t´ mojà ciemnoÊç wesz∏o Êwiat∏o, wszystko si´ zmieni” –
mówi∏am sobie. „Im bardziej si´ otworz´,
tym bardziej mnie ono ogarnie. Im bardziej
wyzb´d´ si´ samej siebie, tym bardziej b´d´
nim przepe∏niona...”. I z takimi uczuciami
przystàpi∏am do komunii Êwi´tej.
Zdarzy∏o si´ to tamtego dnia w grobie. Mówiàc dok∏adniej, trzeciego dnia
po Âwi´cie Paschy. Martwe cia∏o Jezusa
spoczywa∏o na kamieniu. W grobie panowa∏ mrok. Jak w ka˚dym grobie zresztà,
gdy˚ mrok to dekoracja, która zawsze towarzyszy Êmierci. Jest to rodzaj cechujàcego Êmierç atrybutu, który chcia∏aby
nam na wieki narzuciç. Tamtego jednak
dnia zdarzy∏o si´ coÊ, co ostatecznie zmieni∏o nasze przeznaczenie. Tamtego dnia to
ciemnoÊci spotka∏a ich w∏asna Êmierç. Nie
by∏o dla nich ucieczki. Zosta∏y zwyci´˚one, rozdarte pot´˚nym Êwiat∏em, które
rozb∏ys∏o z owego cia∏a umar∏ego na krzy˚u i przeniknàwszy wszystkie jego w∏ókna przywróci∏o je do ˚ycia.
Ogarn´∏a mnie nowa ÊwiadomoÊç,
która pozosta∏a na dnie mej duszy, kiedy
wróci∏am ju˚ na miejsce: ten cieniutki kawa∏ek chleba, który rozpuszcza∏ si´ w∏aÊnie we mnie, zawiera∏ t´ samà Âwiat∏oÊç,
która niegdyÊ ostatecznie pokona∏a CiemnoÊci. Nies∏ychane wydarzenie. Wydarzenie niewiarygodne. Zbawcze wydarzenie.
Tak, bowiem tamtego dnia z ludzkiego
˚ycia wykorzenione zosta∏o zepsucie. Raz
na zawsze. Musia∏o ustàpiç miejsca nowemu procesowi, który zmienia∏ jego losy: zmartwychwstaniu. „O tej nocy zosta∏o napisane: noc zajaÊnieje jak dzieƒ
i stanie si´ ˝ród∏em Êwiat∏a ku mojej radoÊci”, brzmià s∏owa paschalnego Exultet.
„Niechaj raduje si´ ziemia zalana tak
wielkim blaskiem: Êwiat∏oÊç króla wiecznego pokona∏a ciemnoÊci Êwiata”.
Z tej Êwiat∏oÊci ulepiona jest ka˚da hostia, która staje si´ Eucharystià. T´ Êwiat∏oÊç przyjmujemy, przyst´pujàc do komunii. Âwiat∏oÊç potrafiàca wtargnàç w Êmierç
ka˚dego naszego dnia – ma∏à i du˚à –
i przywróciç nam ˚ycie. ˚ycie zmartwychwsta∏e, ˚ycie odkupione. Pochodzi od Ojca
i poprzez Ducha Âwi´tego staje si´ cia∏em
Syna, aby w nas znale˝ç mieszkanie: „Wy
jesteÊcie Êwiat∏oÊcià Êwiata” zapewnia nas
Nauczyciel. Potem jednak dodaje: „Miasto
na górze po∏o˚one nie mo˚e si´ ukryç. Nie
zapala si´ te˚ Êwiat∏a, aby schowaç je pod
korcem, lecz stawia si´ je na Êwieczniku,
aby Êwieci∏o wszystkim, którzy sà w domu.
Tak niechaj Êwiat∏oÊç wasza Êwieci przed
lud˝mi...” (Mt 5, 14).
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To bardzo wymowne wezwanie. Nie
mo˚emy go zignorowaç i zaszyç si´
w pó∏mrokach naszego egoizmu – lub
osobistej dewocji – aby samemu tylko
korzystaç z daru. PowinniÊmy natomiast
byç odwa˚nymi g∏osicielami owej Tajemnicy, która wywa˚y∏a bram´ Êmierci
i uczyni∏a nas nieÊmiertelnymi. Nie l´kajàc si´ naraziç i pokazaç Êwiatu to,
czym powinniÊmy byç: „solà”, lub raczej chrzeÊcijanami, od których „czuç
Chrystusa”. A tak˚e m´˚czyznami i kobietami ulepionymi z jedynej Âwiat∏oÊci,
która zdolna jest ka˚dà rzecz powo∏aç do
˚ycia.
Siedzàc w koÊcielnej ∏awce, pogrà˚ona
w rozmyÊlaniach, zauwa˚y∏am, ˚e owo
Êwiat∏o wstàpiwszy we mnie zacz´∏o
mnie stopniowo zmieniaç. A raczej przeistaczaç, poniewa˚ wszystko to, co wczeÊniej spowite by∏o cieniem, teraz nagle
jaÊnia∏o.
Mia∏am wyra˝ne wra˚enie, ˚e naprawd´ jestem owà lampà, którà stawia si´ na górze, bez ˚adnego przykrycia, aby bijàce we mnie ˝ród∏o Êwiat∏a
mog∏o dosi´gnàç odleg∏ych horyzontów.
By∏o jednak coÊ, co powinnam uczyniç,
kiedy tak jaÊnia∏am nie moim Êwiat∏em:
musia∏am je chroniç, aby nie zgas∏o.
Chroniç je przed wiatrem i niepogodà,
czyli przed wszystkimi tymi duchami,
które nienawidzà Êwiat∏a. Staç si´ jego
stra˚niczkà, tak jak tabernakulum strze˚e NajÊwi´tszego Sakramentu. Taka powinna byç moja odpowied˝ na tyle ∏aski.
Prosta i zdecydowana. Odpowied˝, która powtarzana ka˚dego dnia staje si´
ÊwiadomoÊcià, odpowiedzialnoÊcià,
a wreszcie misjà.
s. Stefania Consoli

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 marca 2006 r. we wspólnocie Cenacolo Mirjana jak zazwyczaj mia∏a objawienie Matki Bo˚ej podczas modlitw za
niewierzàcych. Tym razem Matka Bo˚a
nie da∏a ˚adnego, szczególnego or´dzia
dla wiernych. Wg Mirjany Matka Bo˚a
objawi∏a si´ bardzo, bardzo smutna ze
∏zami w oczach i mówi∏a o obecnym
czasie na Êwiecie. Powtórzy∏a trzy razy:
Bóg jest mi∏oÊcià! Bóg jest mi∏oÊcià!
Bóg jest mi∏oÊcià!

18 marca 2006 r., w dniu dorocznego objawienia dla Mirjany, ponad tysiàc osób zgromadzi∏o si´ na wspólnej
modlitwie ró˚aƒcowej we wspólnocie
Cenaclo, podczas której Mirjana mia∏a
doroczne objawienie. Rozpocz´∏o si´
o 13:59 i trwa∏o do 14:04. Matka Bo˚a
da∏a or´dzie przedstawione na str 1.

Wspólnoty w Medziugorju:
Ró˚ne charyzmaty
w jednym sercu
10 listopada odby∏o si´ spotkanie
wszystkich wspólnot dzia∏ajàcych
w Medziugorju. Spotkanie takie ma
miejsce ostatnio dwa lub trzy razu do roku w domu jednej ze wspólnot. Tym razem pe∏nienie „honorów domu” przypad∏o Oazie Pokoju. Wszystko odby∏o si´
z wielkà prostotà; d∏uga chwila braterskiej wymiany poprzedzona by∏a Ró˚aƒcem i Mszà Êw., odprawionà przez m∏odego kap∏ana ∑ukasza Mari´ ze wspólnoty
B∏ogos∏awieƒstw.
Oprócz trzech znanych ju˚ wspólnot
osób konsekrowanych (Oaza Pokoju,
Wsp. B∏ogos∏awieƒstw, Kraljice Mira)
obecne by∏y tak˚e inne, za∏o˚one dopiero
niedawno. Dwie odnogi (m´ska i ˚eƒska)
wspólnoty za∏o˚onej przez matk´ Rosari´
– Córki czcicielki NajÊwi´tszej Krwi
i Aposto∏owie Matki Bo˚ej Bolesnej, która ˚yje charyzmatem modlitwy o zadoÊçuczynienie. Wspólnota Serce Maryi, rzeczywistoÊç ciàgle jeszcze si´ tworzàca,
gdzie, pod przewodnictwem siostry Mileny, dziewcz´ta z ró˚nych krajów prze˚ywajà przez d∏u˚szy lub krótszy okres czasu doÊwiadczenie ˚ycia wspólnotowego,
po∏àczonego z intensywnà modlitwà. I na
koniec wspólnota Nowe horyzonty, której
celem jest pomaganie osobom uzale˚nionym od narkotyków w powrocie do spo∏eczeƒstwa. Wspólnota Wieczernik nie
mog∏a, niestety, stawiç si´ osobiÊcie, choç
by∏a obecna duchowo, modlitwà.
OsobiÊcie uderzy∏o mnie to, z jak
wielkim wzruszeniem wszyscy spoglàdali na zebranych razem m∏odych, reprezentujàcych tak odmienne przecie˚ rzeczywistoÊci. Kiedy jednak min´∏o pierwsze zaskoczenie, mo˚na by∏o dostrzec
w tym wspólny, widoczny znak „r´ki”
Maryi: ka˚dy ukazywa∏ pogodnà, otwartà
twarz, z której przebija∏a Bo˚a mi∏oÊç
i która dawa∏a Êwiadectwo, ˚e: „Bóg postanowi∏, Maryja wezwa∏a, Bóg uczyni∏, ja
tylko odpowiedzia∏em...”.

Odmienni ze wzgl´du na pochodzenie, ubiór, styl ˚ycia. Jednak w∏aÊnie dlatego nasze spotkanie pod znakiem Tego,
który jednoczy wszystko w Sobie, sta∏o
si´ wa˚nym Êwiadectwem, o wielkiej sile
i znaczeniu. Ka˚dy z nas uosabia∏ czàstk´
wielkiej rodziny, jakà Królowa Pokoju
zgromadzi∏a wokó∏ swego Serca. W Bogu
i przez Boga, w Jego mi∏oÊci spotka∏y si´
osoby pragnàce nale˚eç do Pana, które
mogà odnale˝ç si´ w∏aÊnie w tej decyzji,
we wspólnym poszukiwaniu, gdzie ka˚dy
krok brata jest pomocà i zach´tà, a ka˚da
okazja do podzielenia bogactwem.
MyÊl´ o Êcie˚kach wiodàcych do tego
samego celu, które chwilami biegnà obok
siebie, krzy˚ujà si´. Albo o wyÊcigu,
w którym nie ma pierwszych ani ostatnich,
w którym nikt samotnie nie mo˚e posuwaç
si´ do przodu, poniewa˚ potrzebuje kogoÊ,
kto b´dzie przeciera∏ mu drog´, a i sam te˚
jest wezwany, by byç przewodnikiem dla
innych. Kto bowiem jest wi´kszy, ten, co
sieje, czy ten, co zbiera plon? Ten, co idzie
przodem i jako prorok wskazuje drog´,
czy ten, co podà˚ajàc za nim, wyda pi´kniejsze i obfitsze owoce? „˚niwiarz ju˚
otrzymuje zap∏at´ i zbiera plon na ˚ycie
wieczne, ˚eby siewca cieszy∏ si´ razem ze
˚niwiarzem. Na tym bowiem zasadza si´
s∏owo prawdziwe: Inny jest siewca, a inny
˚niwiarz” (J 4, 36-37). ˚niwo jest wielkie,
do wyboru liczne drogi, dla wszystkich
znajdzie si´ miejsce i ka˚dy jest wa˚ny
w Bo˚ym planie. MyÊl´, ˚e najbardziej
wiarygodnym znakiem tego, ˚e jesteÊmy
s∏ugami i domownikami Boga, jest w∏aÊnie jednoÊç w odmiennoÊci, która powinna rozkwitaç w ka˚dej wspólnocie
i umieç si´ rozprzestrzeniaç – promieniowaç tak˚e na zewnàtrz, ogarniajàc i obejmujàc ka˚dà rzeczywistoÊç, jakà napotka.
Czas modlitwy by∏ intensywnym, cennym doÊwiadczeniem, które, jak sàdz´,
przynios∏o wiele ka˚demu z nas, choç odbywa∏o si´ z wielkà i naturalnà prostotà.
Uwa˚am, ˚e choç wzajemna, przyjacielska
wymiana doÊwiadczeƒ i wra˚eƒ jest bardzo
wa˚na, by si´ lepiej poznaç, to prawdziwe
spotkanie dokona∏o si´ wtedy, gdy na
kl´czkach zgromadziliÊmy si´ przed Jezusem Eucharystycznym, zjednoczeni na
modlitwie do NajÊwi´tszej Maryi Panny.
W modlitwie ró˚aƒcowej, odmawianej
w ró˚nych j´zykach, daliÊmy Êwiadectwo
naszego zjednoczenia w projekcie Maryi
i z∏àczyliÊmy si´ z Jej nieustajàcà modlitwà. We Mszy Êw. z kolei widzieliÊmy,
jak zjednoczenie to dokonuje si´ poprzez
pe∏ni´ wzajemnego daru z samych siebie:
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na jednym o∏tarzu ka˚dy sk∏ada∏ swojà
ubogà, a przecie˚ cennà ofiar´, t´ kosztownà i niepowtarzalnà czàstk´. A Chrystus
jednoczy∏ w Sobie ka˚dà rzecz. W cudzie
eucharystycznym wszystko zosta∏o ofiarowane Ojcu, stajàc si´ doskona∏à ofiarà,
ziarnem Êwi´toÊci, krwià, która daje pe∏ne
˚ycie, niezniszczalnym ˚yciem, r´kojmià
zbawienia, chlebem prze∏amanym, by byç
rozdzielonym i spo˚ytym przez wierzàcych. Oddajmy jednak g∏os poszczególnym Êwiadectwom... (cdn)
s. Stefania Consoli

Pobratymstwo
ObfitoÊç
Drodzy bracia i siostry, moja umi∏owana rodzino modlitewna!
S∏owa tego or´dzia skierowane sà
w∏aÊnie do nas, dok∏adnie na czas Wielkiego Postu. Zarówno Matka Bo˚a jak
i KoÊció∏, okres wielkopostny nazywajà
czasem ∏aski, nie tylko z powodu Wielkiego Postu, lecz równie˚ dlatego, ˚e Ona
jest tu obecna, co stanowi ∏ask´ dla nas
wszystkich.
O czasie ∏aski cz´sto mówi Biblia, mówi Jezus w swoich kazaniach i nauczaniu.
To samo g∏osi KoÊció∏ w swoich dokumentach oraz przez ˚ycie swoich Êwi´tych. W tym okresie wierzàcy zawsze odczuwajà, ˚e nale˚y jeszcze intensywniej
odpowiedzieç na swoje chrzeÊcijaƒskie
powo∏anie. Do takich okresów w kalendarzu KoÊcio∏a wpisujà si´: Adwent, Wieki
Post i czas przed Zes∏aniem Ducha Âwi´tego. To czas intensywnej modlitwy, ofiary, postu, ja∏mu˚ny, dzie∏ mi∏osierdzia,
a przede wszystkim jest to okres pog∏´bionego ˚ycia sakramentalnego.
Czas wielkopostny rozpocz´liÊmy od
posypania g∏ów popio∏em w Ârod´ Popielcowà. Z prochu powsta∏eÊ i w proch
si´ obrócisz – te biblijne granice dotyczà
ka˚dego cz∏owieka. W czasie pomi´dzy
tymi punktami granicznymi, cz∏owiek jest
wezwany do wydania owoców, czyli w∏àczenia swojego ˚ycia w nieprzemijajàcà
i wiecznà mi∏oÊç. Cz∏owiek, który jest
ukoronowaniem wszelkiego stworzenia,
jest równoczeÊnie najbardziej grzesznym
stworzeniem. Ale te˚ tylko on jest wezwany do tego, aby byç obrazem Boga i ma
szans´ tworzenia nieÊmiertelnych dzie∏.
Chrystus, Bóg Cz∏owiek da∏ przyk∏ad jak
nale˚y prze˚yç ˚ycie na tym Êwiecie i wy-

korzystaç czas, by czyniç wy∏àcznie dobro! Wbrew swojej kruchoÊci, cz∏owiek
jest wezwany, aby byç mocarzem. Wbrew
swej grzesznoÊci jest wezwany do Êwi´toÊci. Wbrew przemijaniu jest wezwany do
nieÊmiertelnoÊci.
Warto zatem wpatrywaç si´ w Jezusa
i KoÊció∏, zdecydowaç si´ na dobro, Êwi´toÊç i wspó∏prac´ z ∏askà. Jak mówi Królowa Pokoju, powinniÊmy otworzyç swoje serca na te wielkie dary i ∏aski Bo˚e. Te
dary bowiem nie le˚à na pó∏ce, ani nie walajà si´ gdziekolwiek jak porzucone lub
zagubione rzeczy. Te dary pochodzà od
Boga i sà przeznaczone dla ka˚dego, kto
zechce si´ naƒ otworzyç. Bóg pragnie je
daç w darze cz∏owiekowi, bo bez nich
cz∏owiek jest n´dzny i czuje si´ nieszcz´Êliwy. Kim jest cz∏owiek, który nie ma
w sobie pokoju, nie ma radoÊci, brak mu
wiary i nadziei, nie ma w nim mi∏oÊci
i dobroci? To jest straszny stan, to jest ruina cz∏owieka. Bóg nie chce, abyÊmy byli
takimi lud˝mi.
Nie zamykajcie si´, lecz przez modlitw´
i wyrzeczenia powiedzcie Bogu „Tak”,
a On da wam dary w obfitoÊci. Matka
Bo˚a prosi, abyÊmy otworzyli si´ na dary,
które Bóg jako Mi∏osierny Ojciec pragnie
nam daç. Zamkni´cie si´, to najwi´ksze
nieszcz´Êcie, jakie mo˚e si´ przydarzyç
cz∏owiekowi. Utrata zaufania do Boga
i zwàtpienie w Jego dobroç zawsze powoduje upadek cz∏owieka. Nawet najwi´ksze oddalenie si´ od Boga nie jest takim
grzechem, jak rozpacz i brak zaufania do
Boga oraz niewiara w Jego dobroç. Najwi´kszà n´dzà nie jest ignorancja, lecz
utrata daru wiary i mi∏oÊci.
Modlitwa i wyrzeczenie, post i ofiara to
te dary ∏aski, które powodujà, ˚e stary
cz∏owiek zgadza si´ zrzuciç z siebie szat´
przekleƒstwa i wszelkiej n´dzy, by jako
syn marnotrawny otrzymaç nowà szat´
syna Bo˚ego. JeÊli w czas wielkopostny
uda si´ wzbudziç w nas pokutne uczynki
czynione z mi∏oÊcià, one pomogà uzdrowiç i zwyci´˚yç naszà grzesznà natur´
i otworzà w nas bramy dla nadziei. B´dziemy przebudzeni do nowego ˚ycia.
„I tak jak ziemia otwiera si´ wiosnà
na ziarno i wydaje plon stokrotny, podobnie obficie obdarzy was Ojciec wasz
Niebieski”. Przepi´kny obraz z naszej codziennoÊci. Porównanie do uprawy ziemi
i posiania ziarna. Zbli˚a si´ wiosna. Nied∏ugo ju˚ wyjdziemy do pracy w polu
i ogrodzie. Ziemi´ wpierw trzeba otworzyç – przeoraç. Trzeba przewróciç jej
wierzchnià warstw´. OczyÊciç z chwa-

stów, zasiliç jà. I wreszcie przychodzi
czas zasiewu. Z jednego ziarna grochu
wyroÊnie roÊlina z dziesiàtkami stràków,
a w nich pojawià si´ nowe ziarna. Z jednego ziarnka kukurydzy powstanie roÊlina
rodzàca wiele kolb z niezliczonà liczbà
nowych ziaren i tak dalej... Podobnie Ojciec nasz Niebieski umieÊci swoje dary
i ∏aski na glebie przygotowanych serc,
wzmocnionych przez modlitw´, zroszonych Bo˚ym S∏owem, nale˚ycie uprawionà ofiarami i pokutà. Matka Bo˚a mówi
o obfitoÊci. Mówi do rodzin, które sà niedo˚ywione, do tych, którzy ˚yjà w czasie,
gdy zatrutych jest wiele wartoÊci przez
nadu˚ywanie wolnoÊci, rozrywek, przyjemnoÊci, w czasie kryzysu moralnego
i upadku. Wszyscy stoimy przed wyzwaniem. Trzeba wszystkich nakarmiç. Trzeba zaoferowaç zdrowy pokarm zw∏aszcza
tym, którzy sà przekonani, ˚e na drodze
nawrócenia i wiary nie znajdà pokoju, radoÊci, sukcesu, przyja˝ni. Owocami duchowymi mo˚emy nasyciç g∏odnych,
a czystà wodà ∏aski napoiç spragnionych.
Moi drodzy! Ponownie jesteÊmy wezwani do postu, modlitwy, wyrzeczeƒ
oraz uczynków mi∏oÊci i mi∏osierdzia.
Czyƒmy to z nowym entuzjazmem w tym
Êwi´tym czasie, bo innej drogi nie ma. Pami´tajmy, ziemia nie wydaje plonów
wskutek tworzenia teorii o urodzaju, lecz
wskutek praktykowania uprawy roli i zasiewu ziarna. Podobnie dzieje si´ z ∏askà,
sp∏ywajàcà za poÊrednictwem KoÊcio∏a,
który modli si´, poÊci, który ˚yje Êwi´toÊcià. Bàd˝my dumni i wdzi´czni za to, ˚e
liczy na nas Królowa Pokoju. Jeszcze raz
us∏yszeliÊmy, ˚e jesteÊmy Jej potrzebni
i wa˚ni w dziele odnowienia i nawrócenia
Êwiata i KoÊcio∏a.
W tym miesiàcu b´dziemy modliç si´
w nast´pujàcych intencjach: – za wszystkie chrzeÊcijaƒskie rodziny, aby w okresie
Wielkiego Postu odnowi∏y rodzinnà modlitw´, post i czytanie Pisma Âwi´tego oraz
by aktywnie uczestniczy∏y w nabo˚eƒstwach wielkopostnych, a szczególnie
w odprawianiu Drogi Krzy˚owej; – za
wszystkich chorych, aby swoje cierpienia
ofiarowali Panu w intencji nawrócenia
m∏odzie˚y; – aby okres Wielkiego Postu –
czas ∏aski, sta∏ si´ wiosnà KoÊcio∏a dla
wszystkich narodów. Módlmy si´ szczególnie za wszystkich pielgrzymów, którzy
ju˚ byli w Medziugorju, lub b´dà tam dopiero pielgrzymowaç w jubileuszowym –
dwudziestym piàtym roku objawieƒ Królowej Pokoju, aby ka˚dy otrzyma∏ potrzebne
∏aski, a zw∏aszcza ∏ask´ nawrócenia.
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Drodzy bracia i siostry, w tym Êwi´tym
czasie chcia∏bym wam jeszcze o wiele
wi´cej przekazaç ku po˚ytkowi waszych
serc. Podjà∏em postanowienie, ˚e posty,
modlitwy i ofiary z∏o˚´ Panu za ka˚dego
z was, zw∏aszcza za chorych i cierpiàcych, aby przez swoje s∏aboÊci jeszcze
bardziej upodobnili si´ do Ukrzy˚owanego Chrystusa!
Cieszcie si´ i radujcie, bo ka˚da ofiara
przynosi owoce, ka˚da modlitwa zostaje
wys∏uchana, a udzia∏ w nabo˚eƒstwach
niesie umocnienie. We wszystkim bàd˝cie przyk∏adem dla innych! Serdecznie
was pozdrawiam i oczekuj´ na tegorocznym Zje˝dzie.
wasz o. Jozo

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem.
Konferencja 2 – piàtek, 26.08.05 r.

Bycie przemienionym
w Jezusa
W Imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego.
Amen. Chcemy podà˚aç dalej naszà drogà. Dlatego was prosz´, abyÊcie weszli
w swoje wn´trze, abyÊcie lepiej wchodzili
w Êwiat∏o waszego wn´trza. Zapraszam
was, abyÊcie si´ powierzyli Bogu, równie˚
i wasze cia∏a. Pozwólcie, aby wszystkie
wasze grzechy opad∏y, wszystkie osàdy,
k∏opoty, pokusy, dlatego ˚e to pochodzi
z wn´trza cz∏owieka. Oddajcie to miejsce
Jezusowi Chrystusowi, aby On w sposób
prosty by∏ w naszym wn´trzu, aby móg∏
dzia∏aç, On jedyny Zbawiciel Âwiata, On
jedyny nasz Zbawiciel. Dzi´ki Niemu
wszystko si´ porusza. Ten, kto idzie za Jezusem, musi byç w sposób prosty poddany Jego dzia∏aniu, aby Jego wszechmoc
przenika∏a dusz´, aby Jezus móg∏ pracowaç w duszy. Dlatego pozostaƒcie na
chwil´ w ciszy, oddajàc si´, powierzajàc
si´ Bogu. Kiedy trwaç b´dziecie w ciszy,
gotowi przyjàç inicjatyw´ Bo˚à osiàgn´liÊcie najlepszà modlitw´. Teraz rozmyÊlajmy nad tematem dzisiejszego dnia: Bycie
przemienionym w Jezusa.
JesteÊmy chrzeÊcijanami, ale pragniemy byç rzeczywiÊcie prawdziwymi
chrzeÊcijanami. W swej homilii na ÂDM
papie˚ Benedykt XVI, wezwa∏ m∏odych,

aby znale˝li prawdziwà gwiazd´, która
ich b´dzie prowadziç, gwiazd´, którà jest
Jezus Chrystus. Spróbuj´ wyt∏umaczyç,
jakà drogà pójÊç, aby byç p∏odnym w Jezusie Chrystusie. Âw. Jan na poczàtku
swojej Ewangelii mówi, ˚e: S∏owo Bo˚e,
w którym by∏o ˚ycie, by∏o Êwiat∏em ludzi.
Âwiat∏o Êwieci∏o w ciemnoÊciach, a ciemnoÊç go nie poch∏on´∏a. To ˚ycie, to Êwiat∏o jest w ka˚dym z nas i my chcemy zjednoczyç si´ z tym Êwiat∏em. W LiÊcie do
Kolosan Êw. Pawe∏ mówi, ˚e: wszystko
zosta∏o stworzone w Nim, przez Niego
i dla Niego. ZostaliÊmy stworzeni w Nim,
a On dzia∏a w nas. Nie jest to rzecz statyczna. On pracuje w nas do momentu
zwyci´˚enia Êmierci, do momentu przezwyci´˚enia ka˚dego grzechu.
PójÊç za Jezusem mo˚emy w ró˚ny
sposób. Istniejà sposoby powierzchownej
przynale˚noÊci do religii, ale taka powierzchowna duchowoÊç nas nie interesuje. Interesuje nas przejÊcie, pewna droga,
aby osiàgnàç szcz´Êcie, abyÊmy doszli do
pe∏ni. Cz´sto w j´zyku maryjnym mówi
si´ o tryumfie Niepokalanego Serca, tryumfie Boga, my pragniemy, aby si´ to
w nas zrealizowa∏o. Je˚eli te pragnienia sà
szczere, wtedy b´dziemy szukaç sposobów, aby iÊç za nimi. Znakiem, ˚e jakaÊ
osoba idzie za Jezusem Chrystusem jest
jej ciàg∏a przemiana. Przypatrzcie si´ roÊlinom: czy sà takie same jak rok wczeÊniej? Je˚eli tak, to znaczy, ˚e nie ˚yjà, nie
rozwijajà si´. Je˚eli chrzeÊcijanin nie ˚yje
przemianà jest po prostu w stanie Êmierci.
Je˚eli chrzeÊcijanin ˚yje s∏abà, ledwo widocznà przemianà mo˚na powiedzieç, ˚e
jest niepe∏nosprawny, sparali˚owany wewn´trznie i nie rozwija si´. Wierz´, ˚e nikt
z nas nie pragnie byç takim. Dlatego pragniemy byç przemienieni.
W jaki sposób nast´puje przemiana?
Ojciec Âwi´ty w cytowanej homilii mówi
nam: ˚e Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wyprzedzi∏ swojà Êmierç, akceptujàc
swojà osobowoÊç przekszta∏ca jà w dzia∏anie mi∏oÊci. To, co na zewnàtrz wydaje
si´ brutalnym gwa∏tem wewnàtrz staje si´
aktem mi∏oÊci. Aktem mi∏oÊci, który si´
oddaje ca∏kowicie. Zaobserwujcie dobrze:
to jest w∏aÊnie ta przemiana egzystencjalna realizujàca si´ w Wieczerniku, przeznaczona, aby zastàpiç proces przemiany,
którego okreÊleniem ostatecznym jest
przemiana Êwiata. Jest to warunek, aby
Bóg by∏ wszystkim we wszystkich. To
jest akt centralny przemiany, który jest
tylko w stanie odnowiç Êwiat. Gwa∏t przekszta∏ca si´ w mi∏oÊç, czyli Êmierç prze-

kszta∏ca si´ w ˚ycie. Musimy zrozumieç
z prostotà te s∏owa.
W Eucharystii jest chleb, jest wino,
ale musimy byç Êwiadomi, ˚e to jestem ja,
który uczestniczy w Eucharystii. Równie˚
chleb i wino sà narz´dziem dla mnie, aby
mnie przemienia∏y. Z mojej strony musi
byç akt ofiary, ofiarowanie si´ ca∏kowite,
po to, abym ja zosta∏ przemieniony i abym
ja sta∏ si´ narz´dziem przemiany Êwiata.
W tym przejÊciu kiedy nast´puje ofiarowanie, oddanie si´ ca∏kowite i bezwarunkowe, aby zjednoczyç si´ z Jezusem,
stworzona zostaje relacja Trynitarna, czyli taki stan, gdzie Jezus ˚yje z Bogiem
Ojcem w Duchu Âwi´tym. Bez takiego
naszego zachowania przemiana nie mo˚e
si´ dokonaç. G∏´bia naszej ofiary jest g∏´bià naszej przemiany. Takie zachowanie
musi byç w naszym wn´trzu w ka˚dej, nawet najmniejszej decyzji. Zaobserwujmy
moment pocz´cia Pana Jezusa w ∏onie
Matki Bo˚ej. W Zwiastowaniu Archanio∏a Gabriela Maryja rozpoczyna dialog
z Bogiem i na koƒcu mówi: niech mi si´
stanie wed∏ug s∏owa twego. W Getsemani
Jezus mówi: nie moja, ale Twoja wola.
W tych dwóch przypadkach zst´puje
Duch Âwi´ty do duszy, aby pracowaç nad
decyzjà osoby. Dlatego ka˚da nasza ca∏kowita decyzja dla Boga, czy to w ma∏ych
czy w du˚ych rzeczach otwiera nas na
wszechmoc Ducha Âwi´tego. Wtedy Bóg
czyni w nas rzeczy niemo˚liwe. I dlatego
to przejÊcie jest mo˚liwe, bo wchodzi
w nas Jezus Chrystus z ca∏ym dzie∏em
zbawienia. Ojciec Âwi´ty mówi o modlitwie eucharystycznej, która sprawia w nas
przemian´. OczywiÊcie modlitwa dzia∏a
w kimÊ, kto si´ oddaje w wolnoÊci. To nasze zachowanie w ma∏ych rzeczach zwyci´˚a w nas Êmierç, w taki sam sposób,
w jaki przyjdzie nam skonfrontowaç si´
z nià w sposób fizyczny w momencie
Êmierci, poniewa˚ w nas dzia∏a zmartwychwstanie Jezusa. W ten sposób widzicie, dlaczego zostaliÊmy wezwani,
aby si´ ofiarowaç. (cdn)

Serwis Rodzinny
S∏uchaç or´dzi
Matki Bo˚ej
Konferencja ze spotkania dla organizatorów, przewodników, duszpasterzy
pielgrzymek do Medziugorja, 4 II 2006 r.
Warszawa.
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Drodzy bracia i Siostry
Podczas mojego pierwszego wyjazdu
do Medziugorja w 1984 r. najwa˚niejsze
by∏y dla mnie or´dzia. Tak Pan Bóg pokierowa∏ mnà podczas tej pierwszej pielgrzymki, ˚e zwróci∏em uwag´ na or´dzia
i nimi si´ g∏ównie zainteresowa∏em. Nurtowa∏o mnie pytanie: dlaczego sà one
takie proste? Zawsze do nich przywiàzywa∏em najwi´kszà wag´. Organizowa∏em rekolekcje Królowej Pokoju oparte
na Biblii i or´dziach. Otwiera∏em or´dzia
i rozwa˚aliÊmy je. To co powiem niech
b´dzie takim moim Êwiadectwem.
Wczoraj rano po modlitwach wspólnych u nas na Siekierkach, zastanawia∏em
si´, co mam wam powiedzieç i otworzy∏em or´dzia. Pierwsze jakie przeczyta∏em
by∏o nast´pujàce: „Drogie dzieci! Nie, nie
potraficie kochaç i nie umiecie z mi∏oÊcià
s∏uchaç s∏ów, które wam daj´. UÊwiadomcie sobie, ukochani moi, ˚e jestem waszà
Matkà i przyby∏am na ziemi´, by was nauczyç s∏uchaç z mi∏oÊcià, modliç si´ z mi∏oÊcià. Poprzez Krzy˚ Bóg zostaje uwielbiony w ka˚dym cz∏owieku. Dzi´kuj´, ˚e
odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”
(29.11.1984).
Poniewa˚ ostatnio rzadko czytywa∏em
or´dzia, to by∏o dla mnie poruszenie, pocieszenie, ˚e Matka Bo˚a nawet w tym
okresie, kiedy ja tak rzadko si´ga∏em po
or´dzia, to Ona ca∏y czas by∏a ze mnà. Poniewa˚ wie, ˚e mam dzisiaj do was mówiç na temat: „S∏uchaç or´dzi Matki
Bo˚ej”, sprawi∏a, ˚e otworzy∏em na tym
w∏aÊnie or´dziu i przez nie wszystko mówi: „Drogie dzieci, nie potraficie kochaç, i nie umiecie z mi∏oÊcià s∏uchaç
s∏ów, które wam daj´”.
Po co jedziemy do Medziugorja? Aby
si´ nauczyç s∏uchaç z mi∏oÊcià s∏ów Matki. MyÊl´, ˚e to jest pierwszy cel. Jechaç,
˚eby us∏yszeç, bo widzieç – widzà widzàcy. My nie widzimy, ale mo˚emy us∏yszeç. S∏owa Matki Bo˚ej sà wydrukowane. Mo˚na sobie kupiç ksià˚eczk´ z or´dziami i s∏uchaç: co Ty do mnie Matko
Bo˚a mówisz: „UÊwiadomcie sobie, kochani moi, ˚e jestem waszà Matkà i przyby∏am na ziemi´, by was nauczyç s∏uchaç
z mi∏oÊcià”, czyli s∏uchaç i to jak s∏uchaç,
z mi∏oÊcià. Po to jest pielgrzymka, ˚eby
ludzi nauczyç s∏uchaç Matki NajÊwi´tszej
z mi∏oÊcià. Bo tyle jest innych s∏ów: telewizja, muzyka, prasa, tyle s∏ów, ale co
Matka Bo˚a mówi, która chce uratowaç
Êwiat? W ostatnim czasie wi´cej s∏ucha∏em informacji choç rzadko oglàdam tele-

wizj´, gdy˚ chcia∏em si´ dowiedzieç jak
przebiegajà sprawy w kraju. Ale najwa˚niejsze informacje to to o czym Matka
Bo˚a mówi. Mo˚e si´ spe∏niajà s∏owa prymasa kardyna∏a Hlonda: „Zwyci´stwo,
gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryj´”.
Kolejne or´dzie, które wczoraj wieczorem otworzy∏em i te˚ by∏em bardzo
zdziwiony, brzmi: „Drogie dzieci! Tak˚e
i dzisiaj pragn´ wezwaç was, byÊcie z ca∏à powagà przyj´li i ˚yli or´dziami, które
wam przekazuj´. Drogie dzieci, z waszego
powodu przebywam tu tak d∏ugo, by pomóc wam w realizacji wszystkich or´dzi,
które wam przekazuj´. Dlatego, drogie
dzieci, z mi∏oÊci do mnie wprowadzajcie
w ˚ycie wszystkie or´dzia, które wam daj´.
Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie” (30.10.1986). Nale˚y wi´c
us∏yszeç, rozwa˚aç i realizowaç je. Na pozór wszystkie one wydajà si´, ˚e sà podobne, a jednak nie sà takie podobne. Jak
wnikamy w nie, zawsze znajdziemy nowy
szczegó∏. S∏uchaç, rozwa˚aç i wype∏niaç
oto zadanie przed nami.
Kochani, dzisiaj, w zakrystii, tutaj
w tym koÊciele, pomyÊla∏em sobie: dwa
or´dzia, to ma∏o i otworzy∏em kolejne
z 25.12.1989: „Drogie dzieci! DziÊ b∏ogos∏awi´ was w szczególny sposób moim macierzyƒskim b∏ogos∏awieƒstwem i wstawiam si´ za wami przed Bogiem, aby da∏
wam dar nawrócenia serca. Latami wzywam was i zach´cam do g∏´bokiego ˚ycia
duchowego w prostocie, a wy jesteÊcie tacy
zimni. Dlatego, moje drogie dzieci, przyjmijcie z powagà or´dzia i ˚yjcie nimi, aby
wasza dusza nie by∏a smutna, kiedy nie b´d´ ju˚ d∏u˚ej z wami, i kiedy nie b´d´ was
mog∏a prowadziç tak, jak dzieci niepewnie
stawiajàce pierwsze kroki. Dlatego, drogie
dzieci, czytajcie ka˚dego dnia or´dzia, które wam da∏am i wprowadzajcie je w ˚ycie.
Kocham was i dlatego wszystkich was wzywam na drog´ zbawienia z Bogiem. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” czyli nie ma ˚artów.
Ci, którzy organizujà pielgrzymki,
muszà si´ staç codziennymi czytelnikami or´dzi. Muszà si´ staç lud˝mi, którzy
b´dà te or´dzia codziennie rozwa˚aç, którzy b´dà nimi ˚yç, którzy b´dà w szkole
Maryi. Przewodnik, to ten, który prowadzi, to pasterz grupy pielgrzymkowej.
W Biblii, równie˚ w Ziemi Âwi´tej mo˚emy zobaczyç nie raz, w∏aÊnie pasterza
z owcami, który idzie pierwszy a za nim
idà owce. Nie idzie on z ty∏u i nie nagania
owiec, tylko idzie pierwszy, a owce idà za
nim – widzia∏em to.

Co pielgrzymi widzà cz´sto w r´kach
przewodnika? Takà ma∏à ksià˚eczk´
z or´dziami. Pytajà: co to jest? Widzà,
˚e przewodnik do niej zaglàda, czyta,
pojawia si´ jakiÊ konflikt, jakiÊ problem,
ktoÊ si´ pok∏óci∏, nie wiadomo co dalej
robiç, przewodnik otwiera takà ksià˚eczk´ z or´dziami, coÊ tam czyta. Patrzà, on staje przed nimi i dziwna rzecz,
nie jest zdenerwowany, w jego sercu jest
pokój, mówi g∏osem pe∏nym pokoju, ma
jakiÊ rozwiàzanie, którego nikt by nie
przewidywa∏. MyÊlà: ja te˚ bym tak
chcia∏, ale gdzie takà ksià˚eczk´ mo˚na
kupiç? Pó˝niej zaczynajà czytaç, przychodziç do przewodnika, pytajà: bracie,
siostro jak to rozumieç? Przewodnik to
nauczyciel, cz´sto pokazuje palcem. Za∏o˚yciel naszego zakonu Êw. Józef Kalasancjusz, jest przedstawiony na obrazie,
gdzie dzieci sà przy nim, on ma ksià˚k´
na kolanach i palcem pokazuje. Kiedy
by∏em w szkole w ∑owiczu, w pewnym
momencie bardzo mocno prze˚y∏em ten
obraz, ˚e nauczyciel to ten, który pokazuje. Przewodnik to ten, który pokazuje.
Przewodnik jedzie do Medziugorja, po
to, ˚eby palcem pokazaç Êwiat∏o, rozwiàzania, s∏owa Matki Bo˚ej w tej ksià˚eczce z or´dziami. Pó˝niej otrzymuje
telefony z potwierdzeniem jakich doznaje ∏ask, gdy da∏ si´ poprowadziç Matce
Bo˚ej. (cdn)
ks. Eugeniusz Âpio∏ek

Nie b´dziesz mia∏ bogów
Drzewko szcz´Êcia
Drzewko szcz´Êcia, to nie tylko
˚ywa roÊlina o takiej nazwie, lecz
przede wszystkim
jeden z popularnych akcesoriów
feng-shui, które cz´sto mo˚na znale˝ç
w sklepach z upominkami, u jubilera czy
w sklepach ezoterycznych, a od których
ostatnio roi si´ w naszych domach. Niejednokrotnie zostajemy obdarowani nim
w formie modnego prezentu. Ma ono
przyciàgaç dobrobyt a jego cudotwórcza
moc ca∏y dom ma wype∏niaç wspania∏à
energià, oczywiÊcie ku po˚ytkowi mieszkaƒców. Wa˚ne jest, aby drzewko by∏o
z kamieni szlachetnych lub pó∏szlachetnych i mia∏o przymocowanà du˚à iloÊç
monet. Powinny one zwisaç z drzewka na
z∏otych lub czerwonych sznureczkach.
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Co gorsze, to ten typ ba∏wochwalczego
akcesorium mo˚na znale˝ç w sklepach
w Medziugorju, gdzie zamiast kamieni
szlachetnych sà umocowane kamienie
„niby z Podbrda” takie same, z których
wykonywane sà ró˚aƒce. Pielgrzymi
biorà to za dobrà monet´ i kupujà na
pamiàtk´.
Tymczasem nale˚y si´ zastanowiç,
jakie drzewo ma dla nas chrzeÊcijan
sens i znaczenie? Prze˚ywamy Wielki
Post, zbli˚a si´ Wielkanoc, w tradycyjnych pieÊniach Êpiewamy: „Krzy˚u
Êwi´ty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w ˚adnym lesie takie nie
jest, tylko na którym sam Bóg jest”.
W tym drzewie, w drzewie Krzy˚a jest
moc i màdroÊç Boga samego, którà skutecznie chce wyt´piç feng-shui proponujàc swoje bibeloty. A mo˚e tak przy okazji generalnych, Êwiàtecznych porzàdków nale˚a∏oby pozbyç si´ raz na zawsze takich w∏aÊnie akcesoriów jak
drzewka, dzwoneczki, pierÊcienie atlantów, posà˚ki Buddy itd...
CzyÊcimy sumienie i dusz´ dzi´ki sakramentowi spowiedzi, wyczyÊçmy i nasze
domy z ba∏wochwalczych przedmiotów.
Wg starej legendy cedr libaƒski marzy∏
sobie: „JeÊli chodzi o mnie, to chcia∏bym, aby ilekroç ludzie spojrzà na mnie,
myÊleli o Bogu”. Jego pragnienie si´
spe∏ni∏o, zrobiono z niego krzy˚ dla Zbawiciela i dzi´ki odkupieniu to jest nasze
jedyne drzewo szcz´Êcia i to szcz´Êcia
wiecznego.
Wanda

Kàcik wydawniczy
o. Slavko Barbariç

Rekolekcje
„Post i modlitwa”

Kolejnà pozycj´ naszego Wydawnictwa, jakà proponujemy na okres Wielkiego Postu, jest zbiór katechez pod tytu∏em
„Post i modlitwa” (cena 10z∏), przeprowadzonych przez o. Slavko Barbaricia
podczas pierwszych rekolekcji dla Polaków w Medziugorju. Jest to odpowied˝
na nieustanne wezwania Matki Bo˚ej do
powrotu do dawnych praktyk religijnych
jakà mi´dzy innymi jest post.

Ojciec Slavko uczy nas jak „˚yç
z chlebem”. Nie sà to puste s∏owa, lecz
wymowne Êwiadectwo poparte autentycznym zaanga˚owaniem, by ˚yç or´dziami
Matki Bo˚ej. Modlitwa w po∏àczeniu
z postem i prostotà przybiera kszta∏t cichego zapatrzenia. Ojciec Slavko uÊwiadamia nam jak wielkà moc ma post zarówno w ˚yciu wspólnoty jak i w ˚yciu indywidualnym. Przywo∏uje s∏owa samego
Jezusa Chrystusa. Gdy z∏y duch nie chcia∏
opuÊciç cz∏owieka i uczniowie ze zmartwieniem i zak∏opotaniem zadawali pytanie dlaczego nie mogli go wyrzuciç, Jezus
odpowiedzia∏: „Ten rodzaj z∏ych duchów
mo˚na wyrzuciç tylko postem i modlitwà”
(Mt 17, 21). Matka Bo˚a prowadzi nas do
Jezusa, a ˚ycie z chlebem proponuje jako
jednà z najpi´kniejszych dróg do Eucharystii. Post dla ˚ycia duchowego jest
czymÊ takim jak druga noga. Modlitwa
jest pierwszà nogà a post drugà. „Wcale
si´ nie dziwi´ – mówi o. Slavko, ˚e tak
wielu chrzeÊcijan kuleje. Chodziç na jednej nodze za bardzo nie mo˚na”.

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 18 (cd)
Or´dzie to dotar∏o do nas z wielkim
trudem: przez trzy dni po∏àczenia telefoniczne mi´dzy Hercegowinà a zagranicà
by∏y przerwane, jak przypuszczano,
w wyniku nieprzychylnej ingerencji
z góry. Uda∏o mi si´ je zdobyç poprzez
zaprzyja˝nionego kap∏ana ze Splitu. Pó˝niej okaza∏o si´, ˚e by∏a to zwyk∏a awaria, naprawiona z opó˝nieniem. Krà˚y∏a
tak˚e uparta pog∏oska, z wiarygodnego
rzekomo ˝ród∏a, jakoby w niedziel´ 18,
lub, jak pó˝niej sprecyzowano, 25, mia∏o
mieç miejsce pierwsze ostrze˚enie. Nic
podobnego. Jeszcze raz pogoƒ za sensacjà przynios∏a szkod´ swoim wyznawcom, którzy zapomnieli o wezwaniach
Maryi: Powiedzcie ludziom: „módlcie
si´ i nie szukajcie nowin” (24.04.84).
Wracajàc do or´dzia o próbach, kiedy
ucich∏y telefony, sàdzono, ˚e w Medziugorju wydarzy∏o si´ coÊ niezwyk∏ego:
tymczasem Matka Bo˚a mia∏a na myÊli
codzienne pokusy w pracy, zmartwienia, które szatan wykorzystuje, aby oddaliç nas od Boga, Mszy Êw., modlitwy
i pozbawiç nas pokoju. Tak samo brzmia∏o równie˚ or´dzie z 29 sierpnia: „Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy!

Szczególnie teraz, gdy szatan pragnie
pos∏u˚yç si´ owocem waszych winnic.
Módlcie si´, by szatanowi nie powiod∏y
si´ jego plany. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”. To or´dzie,
podobnie jak poprzednie, mo˚na wyjaÊniç nast´pujàco: zbiór winogron, ˝ród∏o
najwi´kszych dochodów miejscowych
rolników, to próba, która mo˚e ich bardziej otworzyç na Boga, jeÊli pomimo
prac w polu nie zapomnà o modlitwie
i o ˚yczliwoÊci wzgl´dem braci; mo˚e ich
jednak od Boga oddaliç, jeÊli bez reszty
zajmà si´ pracà.
Ojciec Slavko, jak si´ zdaje, wyjedzie
lada dzieƒ. Potwierdzi∏ to biskup w czasie niedawnej rozmowy, nie ma jeszcze
jednak w r´ku oficjalnego nakazu. Przypomnijmy, co powiedzia∏a Maryja Ivanowi 3 lutego w analogicznej sytuacji:
„Pragn´, by o. Slavko pozosta∏ tutaj,
kierowa∏ parafià i zbiera∏ wiadomoÊci
(o objawieniach), aby kiedy przestan´
przychodziç, pozosta∏ kompletny obraz
tego, co si´ tutaj wydarzy∏o. W sposób
szczególny modl´ si´ w tej chwili za o.
Slavko i za wszystkich pracujàcych w tej
parafii” (Laurentin: 3-ci zeszyt uzupe∏niajàcy, str. 29-30).
Matka Bo˚a objawia si´ nadal codziennie czworgu widzàcym: Vicce,
Marii, Ivanowi i Jakovowi. Mirjanie
przesta∏a si´ objawiaç w Bo˚e Narodzenie
„82 roku, ale teraz nawiedza jà cz´sto poprzez mow´ wewn´trznà oraz prawdziwe
objawienia w dzieƒ jej urodzin i przy kilku rzadkich okazjach. Ivance nie objawi∏a si´ wi´cej od 7 maja, kiedy to skoƒczy∏a opowiadaç jej o przysz∏oÊci regionu
(Hercegowiny?): „zapis, jaki si´ uka˚e,
b´dzie Êwiadectwem na to, aby ludzie
uwierzyli” (o. Tomislav). Ivanka, lat 19,
jako jedyna spoÊród widzàcych uwa˚a, ˚e
Bóg wzywa jà do za∏o˚enia rodziny: ma
przyjaciela, z którym si´ jeszcze nie zwiàza∏a, czeka bowiem, a˚ up∏ynà cztery lata,
o jakie prosi∏a jà Matka Bo˚a przed wyborem powo∏ania. Prze˚y∏a okres g∏´bokiego smutku i du˚o p∏aka∏a po 7 maja; ale
potem obudzi∏o si´ w niej wielkie pragnienie modlitwy i zjednoczenia si´ z Bogiem i z Maryjà; i trwa w nim nadal
z wielkà ˚arliwoÊcià.
Maria „mówi o chorobie i zdrowiu, jakby by∏y jednym i tym samym: liczy si´ dla
niej tylko wola Bo˚a. Wszystkie zdarzenia przyjmuje w pe∏nej ufnoÊci wobec
Ducha Âwi´tego. Jej twarz jest taka przejrzysta! Na g∏os Ducha reaguje jak sejsmograf. Jest ca∏kowicie otwarta na Boga
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i przyjmuje wszystko, co Pan przelewa
w nià jak w przezroczyste naczynie. Jej
ludzki charakter predestynuje jà do
˚yczliwego traktowania ka˚dego. Uderzajàce sà jej stosunki z innymi lud˝mi,
g∏´bokie i prawdziwe, jej wielka i niezmienna uprzejmoÊç. Jej ∏agodnoÊç
jest doskonale kobieca i w pe∏ni chrzeÊcijaƒska” (abp Franiç).
Nie mamy zbyt wielu wieÊci o nocnych
spotkaniach modlitewnych na Kri˚evcu
i na górze objawieƒ, odbywajà si´ one jednak regularnie i w ciszy, aby nie budziç czujnoÊci policji. Ostatnio wielka nieprzyjemnoÊç spotka∏a o. Jozo, którego zabrano z domu parafialnego i zwolniono dopiero po d∏ugich przes∏uchaniach; to samo przytrafi∏o si´
abp Franiçiowi. K∏opoty mia∏y równie˚ rodziny goszczàce pielgrzymów w Medziugorju: muszà uiszczaç bardzo wysokà op∏at´
i przechodziç kontrol´ jak w hotelach.
Dwie nowiny interesujàce zw∏aszcza dla
pielgrzymów z W∏och: o. Giovanni della
Giacoma, jezuita, pisze do swojego biskupa: „Podczas audiencji udzielonej nam,
kap∏anom z Trydentu, przez Ojca Âwi´tego, po Mszy Êw. odprawionej wraz z nim
o 7 rano w jego prywatnej kaplicy, na pytanie pewnego proboszcza, który zwróci∏
si´ do niego po niemiecku: „Czy mog´ jechaç do Medziugorja, by si´ pomodliç?”, papie˚ odpowiedzia∏: „Czemu
nie?”. By∏o to 25 czerwca, w 4. rocznic´...
Podpisano...”. Oprócz tego listu, który
obieg∏ ca∏e W∏ochy, zdanie Ojca Âwi´tego
potwierdza te˚ bp Hnilica, który kilkakrotnie wysy∏any by∏ przez papie˚a do
Medziugorja w celu zbadania sytuacji. JakiÊ czas temu pojecha∏ te˚ do Mostaru,
spotkaç si´ z biskupem, ale go nie widzia∏,
bo biskup by∏ nad morzem. Poinformowane ˝ród∏a twierdzà, ˚e dokument bpa Bovone, który zaleca∏ biskupom „zniech´canie” wiernych do pielgrzymek, wydany
zosta∏ pod nieobecnoÊç kard. Ratzingera.
Równie˚ Sekretarz Konferencji Episkopatu W∏och, bp Caporello, bardzo z∏agodzi∏
owo „zniech´canie” przez biskupów do
pielgrzymek, co do którego sami biskupi
sà podzieleni. Sytuacja ta, jak te˚ pozytywne podejÊcie biskupów jugos∏owiaƒskich
do pielgrzymek „nieoficjalnych” (czyli
bez udzia∏u biskupów), uspokajajà sumienie tych, którzy jadà modliç si´ tam, gdzie
jest to dla nich z najwi´kszà korzyÊcià.
Biskup Ivrei, Bettazzi oÊwiadczy∏ pewnemu ogólnie znanemu biskupowi jugos∏owiaƒskiemu: „By∏em w Medziugorju
i wierz´!”. Ju˚ wkrótce do Medziugorja
przyjedzie prof. Zichichi!

A teraz or´dzie, które otrzymaliÊmy
wczoraj wieczorem o 22.45 od o. Slavko,
którego g∏os, choç bardzo zm´czony,
wcià˚ pe∏en by∏ mi∏oÊci i rzeÊki, mimo kto
wie jakich trudów:
5 wrzeÊnia: „Drogie dzieci! Dzi´kuj´
wam za wszystkie modlitwy! Módlcie
si´ nadal coraz gor´cej, wtedy szatan b´dzie oddalony od tego miejsca. Drogie
dzieci, plan szatana przepad∏. Módlcie
si´, by spe∏ni∏o si´ to, co Bóg zamierza
w tej parafii. Dzi´kuj´, szczególnie m∏odym, za ofiary, które z∏o˚yli. Dzi´kuj´...”.
Jak wielkà radoÊcià to or´dzie nape∏ni∏o
nas wszystkich, którzy pracujemy i modlimy si´ o spe∏nienie planów Maryi! Jeszcze mocniej czujemy si´ „oddani” Jej
sprawie i sprawie wszystkich biednych,
oszukanych dusz, które Matka poprzez
nas chce ocaliç. Wkrótce dowiemy si´
dok∏adnie, w jaki sposób plan szatana
przepad∏. Na razie dzi´kujmy i wytrwale
wype∏niajmy nasze zadanie!
Na zakoƒczenie zamieszczamy Koronk´ Siedmiu BoleÊci Maryi, która powinna
byç odmawiana na ca∏ym Êwiecie, jak prosi∏a o to Maryja w Afryce w ‘82. „Z∏o tego
wieku polega na zaprzeczeniu istnienia
grzechu, a co za tym idzie, na braku skruchy. Koronk´ t´ da∏a Maryja jako Êrodek,
aby dusze ˚a∏owa∏y za grzechy i prosi∏y
o przebaczenie, otrzymujàc w ten sposób
∏ask´ nawrócenia” (objawienie w Kibeho).
P.S. Aby zapoznaç si´ z or´dziami, prosimy dzwoniç w piàtki i soboty mi´dzy
15.00 a 19.00! Zaprenumerujcie czasopismo „Medziugorje”, konto 31747207,
wystawione na ARCA – Via Medeghino
34-20141 Mediolan (15.000 lirów).
Od 10 wrzeÊnia, w soboty i niedziele,
czynna b´dzie sekretarka telefoniczna
dla or´dzi: 02-5695460 (Mediolan). Niech
b∏ogos∏awieƒstwo Maryi sp∏ynie na was!
Don Angelo

Koronka do siedmiu boleÊci Maryi
„Prosz´ was o skruch´. Dzisiaj nie potraficie ju˚ rozpoznaç grzechu i prosiç
o przebaczenie. JeÊli b´dziecie odmawiali
i rozwa˚ali t´ Koronk´, otrzymacie ∏ask´
skruchy dla siebie i dla innych” – Maryja
do Marie-Claire, Kibeho.
Akt bólu: „Mój Bo˚e, ofiaruj´ Ci t´ koronk´ boleÊci ku jeszcze wi´kszej Twojej
chwale i ku czci Twej Êwi´tej Matki. Pragn´ rozwa˚aç i dzieliç Jej cierpienie.
Przez ∏zy, które wyla∏eÊ w tamtych godzinach, b∏agam Ci´, obdarz mnie i wszystkich grzeszników skruchà za nasze winy”.

1 BoleÊç: Proroctwo Symeona. „Oto
Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu
sprzeciwiaç si´ b´dà. Równie˚ twà w∏asnà
dusz´ przeniknie miecz, aby na jaw wysz∏y zamys∏y serc wielu” (∑k 2, 34-35),
chwila ciszy. Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç Maryi „byÊmy odwrócili si´ od naszych bo˚ków i s∏u˚yli Bogu ˚ywemu”,
tak˚e znoszàc cierpienia z powodu wiary
w Tego, który uznany zosta∏ za z∏oczyƒc´.
Ojcze Nasz i 7x ZdrowaÊ Maryjo. Âwi´ta
Matko, spraw, by rany Pana odcisn´∏y si´
w moim sercu.
2 BoleÊç: Ucieczka do Egiptu. „Józef
wsta∏, wzià∏ Dzieci´ i Jego matk´ i tej samej nocy uda∏ si´ do Egiptu, gdzie pozosta∏ a˚ do Êmierci Heroda” (Mt 2, 14-15),
chwila ciszy. Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç Maryi za wszystkich, którzy zakosztowawszy niebieskiego daru, powrócili
w niewol´ egipskà, aby wraz z wygnanym
Jezusem doszli do Ziemi Obiecanej.
Ojcze Nasz...
3 BoleÊç: Jezus gubi si´ w Âwiàtyni.
„Dopiero po trzech dniach odnale˝li Go
w Êwiàtyni, gdzie siedzia∏ mi´dzy nauczycielami, przys∏uchiwa∏ si´ im i zadawa∏ pytania... Jego matka rzek∏a do Niego: »Synu, czemuÊ nam to uczyni∏? Widzisz, ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliÊmy Ciebie«. Lecz On im odpowiedzia∏: »CzemuÊcie mnie szukali? Nie wiedzieliÊcie, ˚e powinienem byç w domu
Ojca mego?«” (∑k 2, 46-49), chwila ciszy.
Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç, aby dusze
odczu∏y utrat´ swego Dobra i nauczy∏y
si´, jak Maryja, szukaç Go w domu Bo˚ym i we ws∏uchiwaniu si´ w Jego S∏owo,
by jedynym celem ich ˚ycia sta∏a si´ troska o dom Ojca. Ojcze Nasz...
4 BoleÊç: Maryja spotyka Jezusa
podczas Drogi Krzy˚owej. „A sz∏o za
Nim wielkie mnóstwo ludzi, tak˚e kobiet, które zawodzi∏y i p∏aka∏y nad Nim.
Lecz Jezus odwróci∏ si´ do nich i rzek∏:
»Córki jerozolimskie, nie p∏aczcie nade
mnà; p∏aczcie raczej nad sobà i nad
dzieçmi waszymi... bo jeÊli z zielonym
drzewem to czynià, có˚ stanie si´ z suchym?«” (∑k 23, 27-31), chwila ciszy.
Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç Maryi,
abyÊmy i my przed obliczem Jezusa, zniekszta∏conym w grzesznikach, p∏akali nad
losem, jaki czeka suche drzewo i odprawiali pokut´. Ojcze Nasz....
5 BoleÊç: Maryja u stóp krzy˚a staje
si´ naszà matkà. „Gdy przyszli na miejsce, zwane »Czaszkà«, ukrzy˚owali tam
Jego i z∏oczyƒców, jednego po prawej,
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drugiego po lewej Jego stronie” (∑k 23, 33).
„Kiedy Jezus ujrza∏ matk´ i ucznia obok
niej stojàcego, tego, którego mi∏owa∏,
rzek∏ do matki: »Niewiasto, oto syn twój«.
Nast´pnie rzek∏ do ucznia: »Oto matka
twoja«. I od tej godziny uczeƒ wzià∏ jà do
swego domu” (J 19, 26-27), chwila ciszy.
Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç Maryi, aby
odrzucenie krzy˚a nie uczyni∏o daremnà
ofiar´ Jezusa i przyjmujemy Maryj´ za
matk´, aby móc staç si´ prawdziwymi
uczniami. Ojcze Nasz...
6 BoleÊç: Jezus zdj´ty z krzy˚a i z∏o˚ony na ∏onie Maryi. „Józef z Arymatei
uda∏ si´ do Pi∏ata i poprosi∏ o cia∏o Jezusa
i zdjà∏ je z krzy˚a” (∑k 23, 52). „Lewa jego r´ka pod g∏owà mojà, a prawica obejmuje mnie” (Pnp 2, 6), chwila ciszy. Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç Maryi, abyÊmy, powierzajàc si´ Jej, mogli na Jej r´ce z∏o˚yç nasze cia∏a jako ofiar´ ˚ywà,
Êwi´tà, Bogu przyjemnà. Ojcze Nasz...
7 BoleÊç: Maryja u grobu Jezusa. „Zabrali cia∏o Jezusowe i obwiàzali je opaskami wraz z wonnymi olejkami. A by∏ tam
ogród, a w ogrodzie nowy grób, w którym
jeszcze nikt nie by∏ po∏o˚ony. Tam to,
wi´c z∏o˚ono Jezusa” (19, 40-42), chwila
ciszy. Ofiarujemy Ci, Bo˚e, t´ boleÊç Maryi, abyÊmy, godzàc si´ na los ziarna upad∏ego w ziemi´, przygotowali zmartwychwstanie naszych braci. Niech, „podczas
gdy w nas panuje Êmierç, w nich zapanuje
˚ycie”. Ojcze Nasz... 3 x Mnie grzesznemu
i wszystkim grzesznikom udziel ∏aski szczerej skruchy i prawdziwego nawrócenia.
Ojcze Nasz, 3 x ZdrowaÊ Maryjo.
Na zakoƒczenie dobrze jest zaÊpiewaç lub
odmówiç Stabat Mater Dolorosa. Amen.

Od Redakcji
Zmartwychwstanie Chrystusa
jest ˝ród∏em nowego ˚ycia,
paschalnej radoÊci i nadziei
na nasze spotkanie z Nim
w gospodzie w Emaus,
w Wieczerniku,
nad Jeziorem Gallejskim,
w... miejscu wybranym.
Zjednoczeni w g∏´bokim prze˚ywaniu
Tajemnicy ˚ycia i Mi∏oÊci
Radosnego Alleluja ˚yczy
Redakcja

O. JOZO ZOVKO W POLSCE
„W szóstym miesiàcu pos∏a∏ Bóg anio∏a Gabriela... do Dziewicy Maryi”, aby
zwiastowa∏ Jej radoÊç wielkà. W noc
Bo˚ego Narodzenia anio∏ pasterzom
zwiastowa∏ radoÊç wielkà. I my w tym
dniu Êwiàtecznym Zwiastowania Paƒskiego pragniemy Wam zwiastowaç nawiedzenie w szóstym miesiàcu 2006 r. Polski
przez ojca Jozo Zovko. Chwa∏a niech b´dzie Bogu za ten wielki dar, ˚e podczas
Nowenny i Oktawy do Ducha Âwi´tego
(1-10.06.06) b´dziemy mogli go goÊciç
w naszym kraju. Szczegó∏owy plan pobytu Ojca b´dzie podany w nast´pnym numerze i na stronie internetowej. W celu
dobrego przygotowania technicznego
spotkania b´dziemy prosiç organizatorów
o zg∏aszanie grup autokarowych do Redakcji. Wszystkich, prosimy o przygotowanie duchowe, szczególnie osoby zakonne i kap∏anów o wsparcie modlitewne.
Polecamy to nawiedzenie naszego kraju
modlitwom przez wstawiennictwo Jana
Paw∏a II, Êw. Faustyny i M´czenników
z Szirokiego Brijegu, abyÊmy mogli rozpoznaç czas naszego nawiedzenia.
7 – Nie kradnij
„By∏eÊ wierny w ma∏ych rzeczach, nad wielkimi ci´ postawi´” (Mt 25,21.23).
Korzystajàc z czasu ∏aski Wielkiego Postu,
w którym to staramy si´ czyniç wiele wyrzeczeƒ
i wiele dobrego, jak równie˚ szlifujemy sumienie poprzez rekolekcje i spowied˝, chcia∏abym
zwróciç uwag´ na dwa fakty z naszego „podwórka” medziugorskiego. Przykro mi o tym
pisaç, ale upominanie w celu przypomnienia zaniedbania, aby go naprawiç wydaje mi si´ na
miejscu, ba nawet obowiàzkiem (Kp∏ 19, 17).
W jednym koÊciele przy stoliku do rozprowadzania prasy katolickiej widzia∏am taki napis:
„Zabieranie gazet bez p∏acenia jest kradzie˚à”.
I w tym duchu chc´ przypomnieç, ˚e zamawianie w Redakcji ksià˚ek, a szczególnie Margaretek i nie uiszczanie nale˚noÊci za nie, jest po prostu kradzie˚à. Do tej pory sà osoby (zwiàzane
z Medziugorjem), które nie zap∏aci∏y za wysy∏ki
jeszcze z 1999 r. Podobny problem dotyczy
„Echa”. „Echo” nie jest gazetà darmowà, jak
niekiedy mo˚emy us∏yszeç, bo nie ma
wydrukowanej ceny. „Echo” istnieje z ofiar a to
nie jest jednoznaczne z darmowoÊcià. Ofiary sà
rozumiane jako te pieni´˚ne ale i duchowe i ka˚dy przynajmniej powinien jako zadoÊçuczynienie pomodliç si´ za rozwój g∏oszenia or´dzi.
Osoby, które faktycznie borykajà si´ z problemami materialnymi sà na tyle pokorne, ˚e informujà nas o tym. Dlatego ka˚dy w sumieniu powinien osàdziç jakà postaw´ wobec rozpowszechniania or´dzi Matki Bo˚ej przyjmuje.
Drugi problem wy∏ania si´ teraz w Medziugorju odkàd istnieje mo˚liwoÊç t∏umaczenia
wieczornego nabo˚eƒstwa na j. polski. Koszt
t∏umaczenia wynosi 60 euro. Nie trudno jest
zidentyfikowaç osob´, która zap∏aci∏a za t∏u-

maczenie i zwróciç odpowiednià cz´Êç
kosztów. Kto to jest mo˚na dowiedzieç si´ od
t∏umacza lub w Informacji. Dlatego wyra˝nie
tutaj pisz´, ˚e korzystanie z tego t∏umaczenia
bez partycypowania w kosztach te˚ jest kradzie˚à, je˚eli do tej pory mia∏by ktoÊ wàtpliwoÊç, ˚e tak nie jest, a przecie˚ kiedyÊ ze
wszystkiego przyjdzie nam zdaç rachunek.
Bóg przecie˚ widzi wszystko i przed kim lub
czym mamy udawaç?
Umawianie spotkaƒ z o. Jozo Zovko
w Szirokim Brijegu bezpoÊrednio w sekretariacie Ojca: 0038739705450.
T∏umaczenie: • 1/2 godziny – 20 euro
• ca∏y dzieƒ – 50 euro • nabo˚eƒstw wieczornych – 60 euro za jeden wieczór.
Spotkanie organizatorów grup, korzystajàcych z t∏umaczenia nabo˚eƒstwa wieczornego z osobà zamawiajàcà t∏umaczenie, po zakoƒczonym nabo˚eƒstwie przy stanowisku
t∏umacza – Nova Dvorana.
Agnieszka Soldo – przewodnik i t∏umacz, kontakt: 00387 36 644111, 642542, +38763377033
Zmiana czasu programu wieczornego
na letni w sanktuarium nastàpi od 1 maja.
25 kwietnia w Jerozolimie, w Grobie
Paƒskim, o. K. Frankiewicz sprawowa∏ b´dzie ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Matki Bo˚ej
w∏àczajàc w nià naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
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 rekolekcjach prowadzonych przez
o. Jozo Zovko: Wieliczka 17-20.08. 2006 r.
Zapisy: tel. 58/ 620 74 40, 0/ 502 564 623
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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