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Or´dzie z 25 maja 2006 r.
„Drogie dzieci!
Równie˚ dziÊ wzywam was, abyÊcie
wprowadzali w praktyk´ i ˚yli moimi
or´dziami, które wam daj´. Zdecydujcie si´ na Êwi´toÊç kochane dzieci
i myÊlcie o raju. Tylko tak b´dziecie
mieç w waszym sercu pokój, którego
nikt nie b´dzie móg∏ zniszczyç. Pokój
jest darem, który Bóg wam daje na
modlitwie. Kochane dzieci, pragnijcie
i starajcie si´ ze wszystkich si∏, aby
pokój zwyci´˚y∏ w waszych sercach
i na Êwiecie. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Aby zwyci´˚y∏ pokój
Panie, uczyƒ mnie narz´dziem Twojego
pokoju. Gdzie panuje nienawiÊç, pozwól
wlewaç mi∏oÊç. Gdzie panuje krzywda,
pozwól nieÊç przebaczenie. Gdzie jest niezgoda, pozwól nieÊç pojednanie. Tymi
s∏owami zaczyna si´ Modlitwa Êw. Franciszka. Pokój jest cennym i rzadkim darem. Trudno go znle˝ç w Êwiecie, a kiedy
ludziom wydaje si´, ˚e odnale˝li pokój,
cz´sto pryska niczym mydlana baƒka
w r´kach, które po nià si´gajà. Tak uk∏adajà si´ relacje pomi´dzy krajami, narodami, kulturami. To samo zdarza si´ w paƒstwie, w mieÊcie, we w∏asnej rodzinie. To
samo dzieje si´ w cz∏owieku, który cz´sto
prze˚ywa wewn´trzne rozdarcie. Lecz jeÊli jakieÊ królestwo wewn´trznie jest sk∏ócone, takie królestwo nie mo˚e si´ ostaç.
I jeÊli dom wewn´trznie jest sk∏ócony, to
taki dom nie móg∏ si´ ostaç (Mk 3, 24-25).
Podzia∏y prowadzà do zniszczenia.
A tego, który dzieli nie mo˚na pokonaç tylko ludzkimi si∏ami. Analogicznie prawdziwego pokoju nie mo˚na zdobyç przy pomocy ludzkich Êrodków. Pokój zostawiam
wam, pokój mój wam daj´. Nie tak jak daje Êwiat, Ja wam daj´ (J 14, 27) mówi Pan
Jezus. Jego pokój, ten pokój, który On nam
daje, nie ma nic wspólnego z naszym pokojem, który jest owocem paktów i porozu-
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mieƒ osiàgalnych dla Êwiata. W jaki sposób mo˚na osiàgnàç ów pokój, b´dàcy
Jego darem? Oto prosta odpowied˝ Maryi:
Kochane dzieci, zdecydujcie si´ na Êwi´toÊç i myÊlcie o raju. Tylko tak b´dziecie
mieç w waszym sercu pokój, którego nikt
nie b´dzie móg∏ zniszczyç. Nie ma innej
drogi. Zdecydowaç si´ na Êwi´toÊç, to znaczy opowiedzieç si´ ca∏kowicie po stronie
Boga, ca∏kowicie nale˚eç do Niego, goràco pragnàç Jego ObecnoÊci, raju. Oznacza
to skierowanie ku Niemu wszystkich naszych zdolnoÊci, bo wówczas nie b´dziemy pyszniç si´ zamys∏ami serc naszych
(por. ∑k 1, 51) poniewa˚ myÊlami b´dziemy w raju, zjednoczeni w Jezusie Chrystusie, aby Bóg by∏ Wszystkim we wszystkich
(1 Kor 15, 28) a pokój stanie si´ namacalnym wymiarem owego zjednoczenia
w Mi∏oÊci i stanie si´ niezniszczalny.
Pokój jest darem, który Bóg daje wam na
modlitwie. Ju˚ w ubieg∏ym miesiàcu Maryja powiedzia∏a nam: „Wy, kochane dzieci,
nie widzicie Boga, lecz jeÊli b´dziecie si´
modliç, odczujecie Jego bliskoÊç”. W∏aÊnie
owa bliskoÊç, Jego ObecnoÊç daje nam ten
pokój. Modlitwa jest konieczna, aby relacja
z Bogiem, przestrzeƒ zjednoczenia z Bogiem pomog∏a nam upodobniç si´ do Syna.
Modlitwa jest niezb´dna, aby przestrzeƒ
dzia∏ania Ducha Âwi´tego, który przyczynia
si´ za nami w b∏aganiach, których nie da si´
wyraziç s∏owami (por. Rz 8, 26) by∏a wype∏niona. Modlitwa jest ws∏uchiwaniem
si´ w S∏owo; jest zawierzeniem, które pozwala chodziç po wodzie (por Mt 14, 29).
Pokój jest darem Bo˚ym, ale jak ka˚dy
dar, trzeba go piel´gnowaç.
Kochane dzieci, pragnijcie i starajcie
si´ ze wszystkich si∏, aby pokój zwyci´˚y∏
w waszych sercach i na Êwiecie. Jest to
wezwanie, które nale˚y potraktowaç
z wielkà powagà i z poczuciem odpowiedzialnoÊci. Niech ka˚dy bada swoje wn´trze, aby zrozumieç, jakiego pokoju si´
spodziewa, jaki pokój nosi w swoim sercu
i jaki pokój daje Êwiatu. Niech ka˚dy zastanowi si´ nad wielokrotnie powtarzanym wezwaniem Maryi do realizowania
w praktyce i ˚ycia Jej or´dziami. Oto
klucz, który pozwala nam otworzyç serce
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Czas ucieka, wiecznoÊç czeka
na Mi∏oÊç wywy˚szonà na drzewie Krzy˚a. Trzeba powstrzymaç si´ od postawy
niezgody i rozdarcia, od ka˚dego przejawu ∏atwego i bezpodstawnego pot´pienia.
Od ka˚dego dzia∏ania, które mog∏oby
obraziç Ducha Âwi´tego obecnego w bli˝nich. Od ka˚dego stwierdzenia lub zachowania, które mog∏oby prowadziç do podzia∏u i Êmierci. Wobec ogromu Mi∏oÊci
Ukrzy˚owanej winniÊmy okazaç pokor´,
pogrzebaç nasze u∏omne cz∏owieczeƒstwo,
aby rodziç si´ do wiecznego ˚ycia.
Nuccio Quattrocchi
Modlitwa Êw. Franciszka
O Panie, uczyƒ z nas narz´dzia
Twojego pokoju,
AbyÊmy siali mi∏oÊç tam,
gdzie panuje nienawiÊç;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
JednoÊç tam, gdzie panuje zwàtpienie;
Nadziej´ tam, gdzie panuje rozpacz;
Âwiat∏o tam, gdzie panuje mrok;
RadoÊç tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyÊmy mogli,
Nie tyle szukaç pociechy, co pociech´ dawaç;
Nie tyle szukaç zrozumienia, co rozumieç;
Nie tyle szukaç mi∏oÊci, co kochaç;
Albowiem dajàc, otrzymujemy;
Wybaczajàc, zyskujemy przebaczenie,
A umierajàc, rodzimy si´ do wiecznego ˚ycia.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

~2~

Z ˚ycia KoÊcio∏a
Màdry Gospodarz
Dary Ducha Âwi´tego wg Izajasza
„I wyroÊnie ró˚d˚ka z pnia Jessego,
wypuÊci si´ odroÊl z jego korzeni. I spocznie na niej Duch Paƒski, duch màdroÊci
i rozumu, duch rady i m´stwa, duch wiedzy i boja˝ni Paƒskiej. Nie b´dzie sàdzi∏
z pozorów ni wyrokowa∏ wed∏ug pog∏osek; raczej rozsàdzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda s∏uszny
wyrok. Rózgà swoich ust uderzy gwa∏townika, tchnieniem swoich warg uÊmierci
bezbo˚nego” (Iz 11, 1-4).
Proroctwo Izajasza odnajdujemy spe∏nione w Jezusie, Synu Maryi i Synu Boga
˚ywego. Wszystkie siedem darów Ducha
Âwi´tego wymienione powy˚ej by∏y
w pe∏ni obecne i dzia∏ajàce w ˚yciu Jezusa
Chrystusa. Sà nimi mianowicie Duch Jahwe, duch màdroÊci i rozumu, duch rady
i m´stwa, duch wiedzy i boja˝ni Jahwe.
Jezus, cytujàc za proroctwem Izajasza
(∑k 4, 16nn) podczas pobytu w synagodze
w Nazarecie powiedzia∏: „Duch Paƒski
spoczywa na Mnie, poniewa˚ Mnie namaÊci∏ i pos∏a∏ Mnie, abym ubogim niós∏ dobrà nowin´, wi´˝niom g∏osi∏ wolnoÊç,
a niewidomym przejrzenie; abym uciÊnionych odsy∏a∏ wolnymi”. Z ufnoÊcià Jezus
przemawia∏, gdy wszystkie oczy w synagodze by∏y skierowane na Niego. Powiedzia∏: „DziÊ spe∏ni∏y si´ te s∏owa Pisma,
któreÊcie s∏yszeli” (∑k 4, 21).
Poprzez chrzest, ka˚dy chrzeÊcijanin
jest wszczepiony w Jezusa Chrystusa,
prawdziwà winoroÊl. Jest to pe∏en mocy
obraz u˚yty przez Jezusa w Ewangelii
Jana w rozdziale 15, kiedy mówi: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”
(J 15,1). Dlatego ˚ycie chrzeÊcijaƒskie
czerpie swoje ˝ród∏o, ˚ycie i pokarm od
Jezusa Chrystusa. On dzieli Swoje ˚ycie,
dary, Êwi´toÊç i misj´ z wszystkimi, którzy sà w Nim ochrzczeni. Jezus kontynuuje swoje nauczanie mówiàc: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja b´d´ trwa∏ w was.
Podobnie jak latoroÊl nie mo˚e przynosiç
owocu sama z siebie – jeÊli nie trwa
w winnym krzewie – tak samo i wy, je˚eli
we Mnie trwaç nie b´dziecie” (J 15, 4).
Nowa natura. „I wyroÊnie ró˚d˚ka
z pnia Jessego i wypuÊci si´ odroÊl...”.
Wa˚ne jest, aby wspomnieç, ˚e Bóg dà˚y
do tego, aby odbudowaç i uczyniç wszyst-

ko nowe w Jezusie Chrystusie. Jaka b´dzie
natura tej ró˚d˚ki, która wyroÊnie z pnia
Jessego? B´dzie to „nowa ró˚d˚ka”, która
wyroÊnie od korzenia. Pomi´dzy imionami wymienionymi w genealogii Jezusa,
zapisanymi w Ewangelii Êw. Mateusza,
jest Dawid, którego ojcem by∏ Jesse. Pomimo s∏aboÊci Dawida i grzechu, Bóg ciàgle nazywa∏ go „cz∏owiekiem wed∏ug mojego serca”, poniewa˚ okazywa∏ skruch´
i szuka∏ ˚ycia w dobrej relacji z Bogiem.
Innym imieniem pojawiajàcym si´ na liÊcie przodków Jezusa jest Rachab, prostytutka (Joz 6, 17). Jak ludzie o tak kwestionowanej osobowoÊci mogli byç cz´Êcià
rodowodu Jezusa? Bóg mo˚e uzdrawiaç
nasze rodziny i uwalniaç nas. Aby doÊwiadczaç mocy i obecnoÊci darów Ducha
Âwi´tego powinniÊmy dà˚yç do nieustannej odnowy i skruchy; nowej natury: nowej relacji z Panem: „Je˚eli wi´c ktoÊ pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, min´∏o, a oto wszystko
sta∏o si´ nowe” (2 Kor 5, 17). Màdrym
s∏ugà jest ten, kto szuka takiej ciàg∏ej odnowy, która znajduje wyraz w ˚yciu
w Êwi´toÊci, w modlitwie, w wierze, w nadziei, w Êwiadectwie i w mi∏osierdziu. Nasza przemiana jest w rzeczywistoÊci dzie∏em Boga, lecz On wymaga naszej wspó∏pracy. Musimy daç Mu pozwolenie, by
odnawia∏ nas i czyni∏ nas wolnymi.
„I spocznie na niej Duch Paƒski, duch
màdroÊci i rozumu, duch rady i m´stwa,
duch wiedzy i boja˝ni Paƒskiej”. Przez
wody chrztu rodzimy si´ na nowo i Duch
Paƒski bierze w posiadanie nasze dusze.
Bóg udziela ducha Swojego ˚ycia wszystkim ochrzczonym. To w∏aÊnie czyni nas
dzieçmi Bo˚ymi, a nie tylko zwyk∏ym
stworzeniem Bo˚ym. Duch Paƒski jest
darem Jego mi∏oÊci i ∏aski wlanej w nasze
serca. Duch Paƒski jest duchem Êwi´toÊci.
Bóg jest Êwi´ty i pragnie przemieniç Swoje dzieci ku Êwi´toÊci (por. 1 J 3, 1-2).
Kiedy codziennie chodzimy w tym nowym ˚yciu otrzymanym przez chrzest, Bóg
daje nam màdroÊç i rozum, poniewa˚ On
jest ˝ród∏em i wodotryskiem wszelkiej màdroÊci. Jest to cz´Êç Ducha, którà On dzieli
ze Swoimi dzieçmi. W Ksi´dze Przys∏ów
màdroÊç jest uosobiona (por. Prz 8, 1-4).
Wyzwaniem dla wszystkich jest prosiç
o t´ màdroÊç Boga. „JeÊli zaÊ komuÊ z was
brakuje màdroÊci, niech prosi o nià Boga,
który daje wszystkim ch´tnie i nie wymawiajàc; a na pewno jà otrzyma” (Jk 1, 5).
Szukanie Bo˚ej màdroÊci jest szczególnie
wa˚ne dzisiaj, w tym wieku gdy stajemy
przed tak wieloma filozofiami, ideami, spo-

sobami myÊlenia, które sà cz´sto sprzeczne
z drogami Bo˚ymi. Aposto∏ Pawe∏ pisa∏ do
Tymoteusza: „Z tej w∏aÊnie przyczyny przypominam ci, abyÊ rozpali∏ na nowo charyzmat Bo˚y, który jest w tobie przez na∏o˚enie moich ràk. Albowiem nie da∏ nam Bóg
ducha boja˝ni, ale mocy i mi∏oÊci, i trze˝wego myÊlenia”. Jest to màdroÊç Bo˚a, która
zapala Bo˚e rzeczy w naszym ˚yciu i daje
nam rozum (2 Tm 1, 6-7).
„Nam zaÊ objawi∏ to Bóg przez Ducha.
Duch przenika wszystko, nawet g∏´bokoÊci
Boga samego” (1 Kor 2, 10). ˙ycie chrzeÊcijaƒskie jest nie tylko wezwaniem do
Êwi´toÊci, lecz tak˚e wezwaniem do sk∏adania Êwiadectwa. Bóg wyposa˚a nas do
zadania ewangelizacji szczególnie przez
ducha rady i m´stwa. W parze z nimi jest
równie˚ duch poznania (por. 1 Kor 2, 1-5).
Boja˝ƒ Bo˚a jest tak˚e wspomniana jako
dar Ducha Âwi´tego. Dar ten zawsze b´dzie nas prowadzi∏ do ˚ycia w zachwycie
i podziwie Boga. Serce pe∏ne wdzi´cznoÊci i uznania jest tym, co dar boja˝ni budzi
w naszych sercach. Boja˝ƒ Paƒska oznacza równie˚ nienawiÊç diab∏a; „Boja˝nià
Paƒskà – z∏a nienawidziç” (Prz 8,13).
Ostatecznym celem chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia jest jednoÊç z Bogiem. Osiàgamy to, kiedy codziennie ˚yjemy w jednoÊci z Bogiem tak, ˚e nasza osobowoÊç jest
przemieniana na podobieƒstwo Chrystusa. Nie mo˚emy osiàgnàç tej jednoÊci
w∏asnym wysi∏kiem. Wszystko zale˚y od
Boga, lecz musimy z Nim wspó∏pracowaç
i pozwalaç, aby to wszystko si´ sta∏o. PowinniÊmy byç wdzi´czni Bogu za obdarowanie nas darami, których potrzebujemy,
by stawaç si´ do Niego podobni. Najpierw
otrzymujemy od Niego wszystko jako
dar, zanim podejmiemy zadanie wspó∏pracy z Bogiem, aby udoskonalaç Jego
obecnoÊç w nas. Dary te uÊwi´cajà nas
i czynià nas Êwi´tymi. Dary wyposa˚ajà
nas do misji i Êwiadectwa w Êwiecie dooko∏a nas. Pozwólmy wi´c Bogu roznieciç dary, które otrzymaliÊmy przez na∏o˚enie ràk. Daj Bogu pozwolenie!
Mark Nimo

Rozwa˚ania o mi∏oÊci
Nasze próby spotkania Boga okaza∏yby
si´ daremne, gdyby sam Bóg, w swoim nieskoƒczonym mi∏osierdziu, nie postanowi∏
nam si´ objawiç, pomimo naszej n´dzy
i ograniczeƒ. Dla istoty ludzkiej doÊwiadczenie Boga jest bardzo subiektywne
i w ka˚dym przypadku inne. Niemniej
mo˚na wyró˚niç pewne wspólne sytuacje,
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podobne do etapów, które ka˚dy musi przebyç w swojej w´drówce ku Bogu. Takim
obowiàzkowym etapem jest nauczenie si´,
jak kochaç bli˝niego, jednak nie naszà ludzkà mi∏oÊcià, która zawsze jest niedoskona∏a, ale w taki sposób, w jaki kocha Bóg, lub,
mówiàc lepiej, mi∏oÊcià samego Boga.
Podstawowym doÊwiadczeniem chrzeÊcijanina jest pozwoliç, aby mi∏oÊç Bo˚a
wstàpi∏a w niego, daç si´ nape∏niç Duchem
Âwi´tym, aby potem móc przelaç jego ∑ask´ na innych. OsobiÊcie zdo∏a∏em kilkakrotnie przezwyci´˚yç samego siebie i zachowaç si´ wobec mojego brata w „nowy”
sposób, postàpi∏em tak, jak nigdy dotàd
i jak nigdy nie myÊla∏em, ˚e móg∏bym postàpiç. W owej chwili doÊwiadczy∏em
w sobie Boga, poniewa˚ zrozumia∏em, ˚e
uda∏o mi si´ zachowaç w taki w∏aÊnie sposób nie dzi´ki w∏asnym si∏om, ale dzi´ki sile, jakà da∏ mi Bóg po tym, kiedy poprosi∏em Go o nià w modlitwie.
Kiedy doÊwiadcza si´ w sobie owej
„si∏y”, rozwiewajà si´ wszelkie wàtpliwoÊci
co do istnienia Boga Ojca, nieskoƒczonej
mi∏oÊci Jezusa i mocy Ducha Âwi´tego,
a nasza wiara umacnia si´, poniewa˚ czujemy w sobie Bo˚à bliskoÊç i mi∏oÊç. Pojmujemy wtedy, ˚e to nie my dzia∏amy, ale On
dzia∏a w nas, On daje nam si∏´, aby upodobniç si´ do Niego w mi∏oÊci, On kocha nas tak
bardzo, ˚e sami zaczynamy kochaç innych
Jego w∏asnà mi∏oÊcià. Stajàc si´ jednym
z Nim, czujemy si´ dzieçmi Ojca w Jezusie
Chrystusie poprzez moc Ducha Âwi´tego.
Dobrze te˚ wiemy, jak kocha Bóg, poniewa˚
Jezus nam to objawi∏: „Powiadam wam:
Mi∏ujcie waszych nieprzyjació∏ i módlcie si´
za tych, którzy was przeÊladujà” (Mt 5, 44).
„Kto nie bierze swego krzy˚a i nie idzie za
mnà, nie jest mnie godzien. Kto znajdzie ˚ycie swe, straci je, a kto straci swe ˚ycie z mego powodu – znajdzie je” (Mt 10, 38-39).
Mo˚emy zatem stwierdziç, ˚e Boga
spotykamy przebaczajàc, modlàc si´ za
tych, których nie lubimy, poÊwi´cajàc si´
dla innych, umierajàc dla samych siebie itd.
Aby umieç tak post´powaç, trzeba jednak
patrzeç na innych oczami Boga, który widzi w nas swoje ukochane dzieci, takimi,
jakimi jesteÊmy, razem z naszà n´dzà i niepos∏uszeƒstwem. Widzi odciÊni´ty w nas
swój znak, p∏omyk dobra, który pali si´ pomimo wszystko. Je˚eli spojrzymy na braci
oczami Boga, pokochamy ich bez reszty,
niezale˚nie od ich wad, poniewa˚ tak w∏aÊnie kocha nas Bóg. Zdo∏amy wtedy poczuç
w sobie Boga, a Jego mi∏oÊç poprzez nas b´dzie mog∏a dotrzeç do nich wszystkich.
Massimo Bigotto

Otwar∏o si´ Niebo!

24 czerwca 1981 r. pod wieczór,
w Bijakoviçi, wiosce nale˚àcej do parafii w Medziugorju, otwar∏o si´ niebo.
Niby nic nowego, a przecie˚ wszystko
nowe… Dusze chrzeÊcijan z dawna ju˚
o tym wszystkim wiedzia∏y, a jednak jest
to dla nich o˚ywcza nowoÊç: wiara, nadzieja, mi∏oÊç budzà si´, tchnàc w ludzi
Bo˚e ˚ycie. Ta nowoÊç dla jednych staje
si´ ˚yciem, dla innych zawadà. A dok∏adniej Matka Bo˚a, ˚ywa, poÊród ludzi, dla
jednego oznacza radoÊç, podczas gdy inny chcia∏by Jà uciszyç. Wielka radoÊç
wÊród ludu Bo˚ego staje si´ natchnieniem i wezwaniem do wiary, podczas
gdy do serc tych, co nie wierzà, zakrada
si´ strach przed ludem „wolnym w Bogu”. Pan ukazuje si´ ˚ywy swojemu ludowi i, jak zawsze, staje si´ znakiem
sprzeciwu. W tym ludzkim wirze Maryja
ukazuje si´ jako Matka wszystkich, ponad wszelkimi ludzkimi podzia∏ami i zastrze˚eniami. Matka Boga objawia si´
bowiem w majestacie Królowej Pokoju
i zwiastuje ka˚demu wielkoÊç i szlachetnoÊç ˚ycia w Bogu. Po macierzyƒsku zostaje z lud˝mi, mimo ró˚nej odpowiedzi
na Jej wezwanie.
Lud rozpoznaje Gosp´
By∏o to tak. SzeÊcioro widzàcych
oÊwiadcza, ˚e widzia∏o Królowà Pokoju,
a lud bardzo szybko daje wiar´ ich Êwiadectwu. Jak przyciàgany magnesem,
ws∏uchuje si´ w zalecenia Gospy i z ochotà wst´puje na Bo˚à drog´. Pan ze swej
strony szczodrze poÊwiadcza obecnoÊç
Maryi znakami i ∏askami. Lud wchodzi
w rzeczywistoÊç szczególnej obecnoÊci
Maryi, która na sta∏e zagoÊci∏a w parafii
w Medziugorju, podczas gdy Medziugorje otwiera si´ na ca∏à ludzkoÊç. Choç nie
sposób przytoczyç niezliczone Êwiadectwa parafian, spróbuj´ opowiedzieç przynajmniej o kilku.
W sierpniu 1981 r. zapyta∏em pewnego cz∏owieka, który w∏aÊnie wróci∏ z urlopu w Niemczech: „Ivan, jak myÊlisz, czy
Matka Bo˚a naprawd´ si´ objawi∏a?”.

Odpowiedzia∏ mi: „Czy ksiàdz przypadkiem nie wàtpi?”. „Chc´ to wiedzieç od
ciebie?” – pytam. „A jak mo˚na nie wierzyç po tylu ∏askach i znakach?”. Dodaj´:
„A co powiesz, jeÊli jutro widzàcy oÊwiadczà, ˚e sk∏amali?”. Odpowiada: „Powiem: teraz k∏amiecie, bo Matka Bo˚a naprawd´ si´ objawi∏a!”. Bóg wyciska
w ten sposób swojà piecz´ç w otwartej
duszy ludu. Ojciec Jozo, proboszcz, idzie
za Maryjà, a wraz z nim ca∏a parafia. To
by∏ zaszczyt, zostaç zabranym do wi´zienia pod eskortà, na nocne przes∏uchanie.
Radosne Êwiadectwo rozÊwietla twarz
wierzàcego; wygnany z duszy l´k rodzi
niez∏omnà wiar´!
Lud nie poprzestaje na tym, co powierzchowne, ale zaczyna ˚yç autentycznym ˚yciem KoÊcio∏a: spowied˝, uczestnictwo we Mszy Êw., modlitwa, post sà
odtàd na porzàdku dziennym. Odprawianie liturgii sta∏o si´ prawdziwà przyjemnoÊcià. Jednym z wydarzeƒ, których nigdy nie zapomn´, by∏o uczestnictwo
w modlitwie jesienià 1981 r. i 1982 r.,
w porze roku, kiedy dobiegajà ju˚ koƒca
prace polowe. KoÊció∏ by∏ przepe∏niony:
g∏owa przy g∏owie. Dwie cz´Êci Ró˚aƒca,
Msza Êw. i adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, a w koÊciele nikt si´ nawet nie poruszy∏! Cisza. Ca∏a parafia wyglàda∏a jak
klasztor. Lud by∏ przyciàgany przez Boga.
Wystarcza∏ znak, aby si´ zebraç. ˚yç dla
Boga to by∏o ˚ycie! Nikt nie musia∏ przymuszaç ludu.
WieÊç si´ roznosi
Pewien s∏oweƒski parapsycholog, którego nazwiska nie pami´tam, notuje swoje doÊwiadczenie z sierpnia 1981 r.:
„Wczoraj ukry∏em si´ na Podbrdo wÊród
cierni. Nie mog∏em pójÊç na miejsce objawieƒ, poniewa˚ pilnowa∏a mnie policja.
By∏o oko∏o 21.00. Ptaki ju˚ umilk∏y. Zauwa˚a∏o si´ tylko jedno: we wszystkich
domach rozbrzmiewa∏a wy∏àcznie modlitwa i Êpiew. ˚ycie tutaj zanurzone jest
w Bogu. Dla mnie, który badam takie zjawiska, jest to coÊ niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju. W tym miejscu
przejawia si´ szczególny wymiar ˚ycia”.
Jak stacja radiowa, ka˚da dusza, która
odbiera or´dzie, przekazuje go innym.
WieÊç ogarnia ca∏à ludzkoÊç. Wnika
w pory ruchów duchowych: adoracja NajÊwi´tszego Sakramentu, lektura S∏owa
Bo˚ego i kult Maryi stajà si´ podstawà dla
przebudzenia ludu Bo˚ego. Or´dzia uderzajà tak˚e tych niewierzàcych. KtoÊ si´
nawraca. Inni, zaskorupieni w l´ku przed
Bogiem, powtarzajà wiadomoÊç, nadajàc
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jej „wrogi charakter”. A jednak wiadomoÊç, we w∏aÊciwym brzmieniu, dociera
do osób spragnionych Boga. Bo˚a nowina
niespodziewanie ogarnia ca∏à ludzkoÊç.
Otwiera si´ droga
Dzisiaj pozosta∏y tajemnice, pytania,
oczekiwania. Nasun´∏y si´ ludzkie interpretacje. Niektórzy b∏àkajà si´ po pustyni,
czasem powracajàc w niewol´, pomimo
nowego. Wszyscy jednak oczekujà obiecanych znaków! Droga otwiera si´ dla ludzi dobrej woli. Wierni Bogu i odwa˚ni
w Duchu Âwi´tym, potrafià zbli˚yç si´ do
tajemnic i obietnic: sà Êwiadomi, ˚e nale˚y wejÊç w tajemnic´ i znale˝ç Âwiat∏oÊç. Dla tych, którzy czekajà, a˚ widzàcy
lub ktoÊ inny powie im, co majà robiç, b´dzie za pó˝no: pozostanà Êlepi, chocia˚
majà oczy!
WejÊcie w Âwiat∏oÊç wymaga ca∏kowitego nawrócenia, przemienienia si´ w synów i córki Boga, stworzonych na Jego
obraz. Byç dzieçmi swojego Boga to cel,
ku jakiemu Matka Bo˚a wzywa ludzkoÊç,
aby wesz∏a w nowe niebo i w nowà ziemi´
(por. Ap 21, 22). Oto jest RZECZYWISTOÂå, w której ginà wszelkie znaki,
które Bóg daje tylko jako drogowskazy
w czasie w´drówki.
Historia uczy, ˚e Êwi´tymi, osobami
w pe∏ni uÊwi´conymi, sà tak˚e ci, którzy
prze˚ywajà Ewangeli´ w sposób radykalny: ma∏a reszta. Cz´sto sà oni powÊciàgliwi, niezauwa˚alni, przeÊladowani, ale
Bóg otwiera przed nimi drog´. I tak, w cudowny sposób, otwiera On drog´ ca∏emu
ludowi, który jest powo∏any, aby wejÊç
w obiecanà RZECZYWISTOÂå. B´dzie
to wielki triumf i wielka radoÊç! Naprzód,
odwa˚ni! Pozwólcie Bogu, aby was poprowadzi∏ i pójd˝cie za Nim. Ten, kto
pragnie zamknàç Bo˚e objawienia w ciasnych ramach ludzkich interesów, pozostanie na pustyni lub skoƒczy w niewoli.
Ten, kto powierzy si´ Bogu, b´dzie mia∏
˚ycie Bo˚e.
Jak jest po drodze?
KiedyÊ, w rozmowie z pewnà zakonnicà, zapyta∏em: „O co w twej duszy prosisz
Boga, gdy si´ modlisz?”. Odpar∏a: „O nic!
O co mam prosiç, skoro wszystko zosta∏o
mi ju˚ dane… Bóg sprawi∏, ˚e zmartwychwsta∏am. Ja po prostu przyjmuj´ od Boga
dary i je rozdaj´. Reszta to strata czasu.
Spójrz, jak wobec Boga zachowuje si´ Maryja. O co jeszcze mo˚e Go prosiç?”
Takie jest ˚ycie kogoÊ, kto idzie z Bogiem. Tak ˚yje si´ w Bogu ˚ywym. Pomimo ˚yciowych wyzwaƒ cz∏owiek op∏ywa
w dobra: ma wszystko i daje wszystko!

Dawaç Êwiadectwo oznacza przekazywaç
Bo˚e ˚ycie. Bóg wcià˚ stwarza, odkupuje
i uÊwi´ca dusz´, którà znajduje gotowà.
Ten, kto przekazuje Bo˚e ˚ycie, przelewa
w drugich ˚ywà wiar´, ˚ywà nadziej´
i ˚ywà mi∏oÊç. Âwiat∏oÊç przep´dza ciemnoÊci i otwiera przed ludzkoÊcià drog´ odpowiedzi na ka˚de pytanie. Dzi´ki temu
ludzkoÊç wie, dokàd zmierza.
„Pragn´ ukazywaç si´ pielgrzymom na
twarzy ka˚dego parafianina”, powiedzieli widzàcy w imieniu Gospy w 1981 r. Na
Êwiecie panujà wielkie ciemnoÊci. Ale
Bo˚a Âwiat∏oÊç jest wi´ksza. Nasta∏ czas
przebudzenia sumieƒ: czas dumy z misji,
która uka˚e ludziom zbawienie. Je˚eli b´dziemy prawdziwymi or´downikami, jak
Królowa Pokoju, „otwarte Niebo” z ka˚dym dniem stanie si´ coraz jaÊniejsze i nie
b´dzie ju˚ tajemnic, poniewa˚ Âwiat∏oÊç
czyni przejrzystà ka˚dà tajemnic´!
o. Tomislav Vlasiç

Poza czasem
i przestrzenià
Ponad wszelkà myÊlà i wyobra˚eniem. Ponad naszymi zdolnoÊciami i zas∏ugami. Wbrew planom i zmianom zdania. W∏aÊnie tak Maryja ukazuje si´
w Medziugorju. I czyni to wbrew wszelkiej naszej logice. Wbrew woli, by Jà zatrzymaç lub zignorowaç. Wbrew wszelkiemu ludzkiemu prawu i wszelkiej racji.
Od niemal 25 lat Maryja Dziewica
odwiedza w ten sposób swoje dzieci,
tkwiàce jeszcze w czasie i przestrzeni, aby
pomóc im przekroczyç ich granice. Ju˚
teraz. Tutaj, na ziemi.
Ârodki? Modlitwa – nieustajàca i wolna od wszelkich schematów. Ofiara –
pe∏na mi∏oÊci i szczodra. Msza Êw. –
doÊwiadczana w pe∏ni i celebrowana ˚yciem. S∏owo – prze˚ywane w nieustajàcej
liturgii, która czyni z nas ˚ywà Ewangeli´.
Wszystko to, wraz z bezwarunkowym
przyj´ciem Matki, pozwala nam mieszkaç
w niebie, nogami stojàc mocno na ziemi;
i pomaga nam byç prawdziwymi Êwiadkami królestwa, które nie czeka na nas poza granicami Êmierci, ale które ju˚ istnieje
wÊród nas. A raczej w nas.
Przypomnieç nam o tym przysz∏a
Maryja. Przysz∏a odnowiç w nas zapowied˝, którà Ona sama przyj´∏a od anio∏a
owego dnia, kiedy S∏owo w Jej ∏onie sta∏o
si´ Cia∏em: wieÊç, ˚e Bóg staje si´ jednym
z nas, by przyprowadziç nas z powrotem
do siebie, by wyrwaç nas ze szponów s∏aboÊci i podatnoÊci na grzech, które dewa-

luujà naszà natur´, i ukazaç nam sposób
wzniesienia si´ do wymiaru, który czyni
nas odpornymi na wszelkie zepsucie.
Aby to jednak zrozumieç, trzeba przede
wszystkim pozwoliç Maryi wejÊç do naszego ˚ycia. W sposób realny, naturalny.
Nie czas ju˚ na ten rodzaj pobo˚noÊci, który spycha Jà do poziomu recytowanych
modlitw, formu∏, wyobra˚eƒ w gipsie lub
na p∏ótnie, nawet jeÊli fa∏szywy Êwiat dóbr
materialnych chcia∏by nam wmówiç, ˚e
prawdziwe jest tylko to, co mo˚na zobaczyç i posiàÊç. Aby nie daç si´ oszukaç, nale˚y wi´c czyniç widzialnym niewidzialne,
czyli to, co nasz wewn´trzny wzrok dostrzeg∏ i rozpozna∏ jako prawdziwe.
Ale jak? To proste, jak oddychanie.
Tak, bo Maryja jest jak Êwie˚e powietrze.
Jest „Êwie˚à czystoÊcià”, która pokrzepia
dusz´, która dotlenia ducha, która dodaje
wigoru naszym cz∏onkom, ot´pia∏ym
i uÊpionym codziennà rutynà. Jest „czystà
Êwie˚oÊcià”, która wzbogaca naszà krew
i czyni jà bardziej p∏ynnà, a˚ p∏ynàc w ˚y∏ach rozpala w nas na nowo ch´ç do ˚ycia,
istnienia i radowania si´. Wszystko to
czuje si´, kiedy w Medziugorju chy˚e stopy wspinajà si´ pomi´dzy kamieniami
owego niewielkiego wzgórza, które Matka Bo˚a od 25 lat wybra∏a na miejsce objawieƒ: Podbrdo.
Lubi´ nazywaç je Wzgórzem Matki.
Tam, jeÊli dobrze si´ ws∏uchasz, zachowujàc g∏´bokà cisz´, mo˚esz us∏yszeç Jej
oddech, Jej lekkie, delikatne tchnienie,
które pieÊci ci skór´, przenika koÊci i pozwala poczuç Jej matczyny poca∏unek.
Mówi ci o Niej, potwierdza Jej niewidzialnà, ale ca∏kowicie realnà, konkretnà
i pewnà obecnoÊç. Schodzàc ze wzgórza,
mo˚na jedynie powiedzieç: „Maryja jest
tutaj. Spotka∏em Jà. Tak, poniewa˚ Ona
mnie wezwa∏a, oczekiwa∏a i obj´∏a…”.
Co wi´c powinniÊmy czyniç po powrocie z tego miejsca ∏aski? Wracajàc
do naszych domów, do naszych ma∏ych
Êwiatów z∏o˚onych z mi´dzyludzkich relacji, z obowiàzków, ze zobowiàzaƒ,
z rytmu dnia wyznaczanego nie przez serce, ale przez nieub∏agane wskazówki zegara, nasza dusza powinna parowaç Maryjà! To znaczy? Wch∏onàwszy Jà, powinniÊmy wydychaç Jà w powietrze, tak,
by inni poczuli Jej woƒ i sami z kolei mogli Nià odetchnàç. I pozwoliç Jej si´ ogarnàç, nape∏niç si´ Nià. Jak Êwie˚e powietrze, wchodzàce przez otwarte okno, Maryja Dziewica ich odnowi. Niewidzialne
stanie si´ wtedy widzialnym. WiecznoÊç
wedrze si´ w czas i rozerwie jego granice.
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Maryja ods∏ania przed nami nowe
horyzonty. Trzeba tylko mieç odwag´ zag∏´biç si´ w Jej serce, nie zwa˚ajàc na
brak granic, jakie cz∏owiek zwykle tworzy
wokó∏ siebie. JesteÊmy bowiem przyzwyczajeni do struktur, do torów, do ciasnych
i umownych praw ludzkich, jakie ustanawiamy najcz´Êciej z powodu l´ku przed
nieznanym, którego nie mo˚emy kontrolowaç. Zjednoczeni z Nià jesteÊmy jednak
w stanie wyjÊç poza czas i przestrzeƒ, rozpoÊcierajàc naszà istot´ tak szeroko, jak
tylko Bóg nam na to pozwala. Mo˚emy
wtedy cieszyç si´ ca∏à pe∏nià, do jakiej
zdolna jest nasza dusza. Maryja przychodzi, ale nie pozwala si´ schwytaç. Daje
si´, ale nie pozwala si´ posiàÊç. Ani zrobiç
z siebie narz´dzia. Dok∏adnie tak, jak Jezus, w´drujàcy po drogach Palestyny.
Królowa Pokoju jest z nami od niemal
25 lat, by prowadziç nas przez ten czas,
jednoczeÊnie zdradliwy i cenny dla naszych dusz. Czyni to z ca∏à ∏askà, którà
jest nape∏niona, wypraszajàc u Boga dodatkowe minuty, by nas uczyç, pocieszaç,
utwierdzaç, nawo∏ywaç…
Powiedzia∏a bardzo du˚o w swoich
or´dziach. Ale jeszcze wi´cej si´ modli∏a, kocha∏a, a z pewnoÊcià i cierpia∏a, widzàc, jak cz´sto Jej dzieci sà rozproszone,
zamkni´te, oboj´tne, czasem wr´cz niech´tne. Sàdz´, ˚e nadesz∏a pora na uczciwà i Êwiadomà syntez´, aby dok∏adniej
zrozumieç, jaki jest plan, który Bóg pragnie zrealizowaç poprzez Medziugorje.
Odpowiedzialne zaj´cie stanowiska, które
ka˚e nam coraz lepiej odpowiadaç na zach´ty Maryi, Matki, która nigdy nie zapomina podzi´kowaç nam, ˚e „odpowiedzieliÊmy na Jej wezwanie”.
s. Stefania Consoli

Pokorny sercem
„Przyjmijcie mojà nauk´, bo jestem ∏agodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29). Swoimi narodzinami w grocie, swoim ziemskim ˚yciem i Êmiercià na krzy˚u Jezus wyra˝nie nam ukaza∏, ˚e jest Pokorny sercem.
Jezus jest Pokorny sercem, bo przybra∏
postaç cz∏owieka i jeÊli umiemy uwa˚nie
patrzeç, mo˚emy dostrzec Go w osobach,
które spotykamy ka˚dego dnia, w potrzebujàcych, samotnych, w ka˚dym cz∏owieku, bogatym czy biednym.
Jezus jest Pokorny sercem, bo nieustannie daje, a przede wszystkim, daje
nam Sam Siebie i staje si´ ma∏y wraz z nami, tak ˚e traktujemy Go jak brata i przy-

jaciela. Nigdy nie daje po to, by upokorzyç lub zawstydziç, by udowodniç swojà
wy˚szoÊç lub pokazaç, ˚e jest silniejszy,
ale by nas wynieÊç i przyciàgnàç do siebie, by stworzyç wspólnot´.
Nie mo˚emy ˚yç niebieskim ˚yciem,
jeÊli nie jesteÊmy pokorni na wzór Jezusa.
Niech zatem Jezus, Pokorny sercem,
uczyni nas pokornymi i pozwoli nam
zrozumieç, ˚e jesteÊmy g∏upi, jeÊli szukamy chwa∏y bardziej dla siebie, ni˚ dla Boga, niech pozwoli nam zrozumieç, ˚e pysza∏ek niczego nie buduje, a wszystko
niszczy, ∏àcznie z samym sobà; niech pomo˚e nam odkryç, ˚e bardziej liczy si´ nie
to, co mówimy lub robimy, ale to, czym
jesteÊmy; niech coraz wi´cej upodabnia
nas do Siebie, Pokornego i pozwoli nam
odnale˝ç skarb, dla którego wszystko
warto poÊwi´ciç.
Pietro Squassabia

25 rocznica objawieƒ

Ivanka Ivankoviç-Elez urodzi∏a si´
21.06.66 r. Jako pierwsza osoba zobaczy∏a
24.06.81 r. Matk´ Bo˚à na Podbrdo. Objawienia codzienne mia∏a do 07.05.85.
W tym dniu otrzyma∏a ostatnià, dziesiàtà
tajemnic´ i obietnic´, ˚e Matka Bo˚a b´dzie jej si´ objawiaç raz w roku do koƒca
˚ycia – w rocznic´ objawieƒ – 25 czerwca.
Jako pierwsza 28.12.86 r. – w Êwi´to
Âwi´tej Rodziny – wysz∏a za mà˚ za Rajko Elez. Majà córk´ Krystyn´ i dwóch synów: Józefa i Jana. Mieszkajà w Miletinie.

Pi´knoÊç
Niewypowiedziana
Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus. Ciesz´ si´, ˚e jestem dzisiaj z wami,
aby daç Êwiadectwo i przekazaç wam to,
czego domaga si´ od nas Matka Bo˚a.
25 lat temu by∏am prostà, zwyk∏à
dziewczynà, takà samà, jak inne; ale 24
czerwca 1981 r. moje ˚ycie zmieni∏o si´.
Tamtego dnia ja i moja przyjació∏ka Mirjana wybra∏yÊmy si´ na spacer. Ju˚ wraca-

∏yÊmy do domu, kiedy coÊ skierowa∏o mój
wzrok na wzgórze i spojrzawszy na nie,
zobaczy∏am na wzgórzu Matk´ Boga. Powiedzia∏am do Mirjany: „Tam jest Matka
Bo˚a!” Mirjana odpar∏a: „Co za g∏upoty
opowiadasz? Jaka Matka Bo˚a!?” Bo nigdy wczeÊniej nie s∏ysza∏yÊmy o objawieniach, ani o tym, by Matka Bo˚a mog∏a
si´ objawiaç. Kiedy Mirjana odpowiedzia∏a mi, ˚e opowiadam g∏upstwa, ucich∏am i dalej sz∏yÊmy, kierujàc si´ w stron´ naszych domów.
Spotka∏yÊmy Milk´, siostr´ widzàcej
Marii, która sz∏a przyprowadziç owce.
Ledwie mnie zobaczy∏a, spyta∏a: „Ivanka,
co ci si´ sta∏o? Dziwnie wyglàdasz!”.
Opowiedzia∏am jej o tym, co zobaczy∏am
i wszystkie trzy wróci∏yÊmy w tamto
miejsce. Kiedy tam przysz∏yÊmy, obydwie zobaczy∏y to samo, co ja przedtem.
Matka Bo˚a znajdowa∏a si´ 400, mo˚e
600 metrów od nas, na wzgórzu i dawa∏a
r´kà znak, byÊmy do Niej podesz∏y, ale
my czu∏yÊmy tak wielki strach, ˚e nie
oÊmieli∏yÊmy si´ ku Niej zbli˚yç. Mi´dzyczasie nadesz∏a tak˚e Vicka i zobaczy∏a,
˚e przytrafi∏o si´ nam coÊ dziwnego. Kiedy jej powiedzia∏yÊmy, ˚e zobaczy∏yÊmy
Matk´ Bo˚à, Vicka uciek∏a, a biegnàc do
domu, spotka∏a dwóch ch∏opców, obydwu o imieniu Ivan, i opowiedzia∏a im, co
si´ dzieje. Wtedy wszyscy troje wrócili do
nas i zobaczyli to samo, co i my. Choç by∏o nas wi´cej, dalej czuliÊmy strach i nie
oÊmieliliÊmy si´ zbli˚yç ku Matce Bo˚ej.
Nie pami´tam, ile czasu tam sp´dziliÊmy. Potem ruszyliÊmy ku naszym domom. Przechodzàc obok pierwszego domu we wsi, wstàpiliÊmy, aby opowiedzieç, co widzieliÊmy i czego doÊwiadczyliÊmy. Pami´tam, ˚e ludzie z tego domu powiedzieli, ˚ebyÊmy nie opowiadali
g∏upot, ale poszli do domu i nikomu o tym
nie mówili. Ja jednak, ledwo wesz∏am do
domu, opowiedzia∏am o wszystkim memu bratu, siostrze i babci. Babcia powiedzia∏a mi tak: „Dziecko moje, prze˚egnaj
si´ i id˝ spaç. Kto wie, co tam jest na
wzgórzu, bo to niemo˚liwe”.
Tamta noc by∏a najd∏u˚sza w moim
˚yciu, zadawa∏am sobie tysiàce pytaƒ, jak
coÊ takiego jest w ogóle mo˚liwe. Nast´pnego dnia coÊ kaza∏o nam wróciç na tamto
miejsce, a razem z nami poszli wszyscy
mieszkaƒcy naszego osiedla i ludzie z innych wiosek. Babcia trzyma∏a mnie za r´k´ i nie chcia∏a puÊciç. Ale kiedy trzy razy
zobaczyliÊmy Êwiat∏o, coÊ w nas drgn´∏o
i musieliÊmy wspiàç si´ na wzgórze. Nie
by∏o ˚adnej Êcie˚ki, wi´c biegliÊmy mi´dzy
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krzakami i ska∏ami, jak gdyby coÊ nas unosi∏o. DoroÊli, którzy biegli za nami, istotnie
mówili nam potem, ˚e nie mogli dotrzymaç nam kroku. Kiedy dotarliÊmy przed
Matk´ Bo˚à, opanowa∏a mnie tylko jedna
myÊl: nie by∏am sobie w stanie wyobraziç,
˚e mo˚e istnieç ktoÊ równie pi´kny.
Wielu prosi, bym opisa∏a Matk´
Bo˚à, jaka Ona jest. Moje s∏owa sà zbyt
ubogie. To coÊ, czego trzeba doÊwiadczyç, ˚eby zrozumieç. Cokolwiek bym
powiedzia∏a, jakiegokolwiek s∏owa bym
u˚y∏a, nie jest godne Matki Bo˚ej. Matka
Bo˚a ma zawsze na sobie szarà sukni´,
bia∏y welon, a na g∏owie koron´ z gwiazd.
Ma czarne w∏osy, b∏´kitne oczy i unosi si´
ze stopami ukrytymi w chmurze. Wydaje
si´ mieç 19, 20 albo 21 lat. Ale tak˚e ka˚dy z was mo˚e osiàgnàç to poczucie przebywania blisko Niej, ten pokój, to wyciszenie; ka˚dy cz∏owiek mo˚e doÊwiadczyç tego w modlitwie.
Dwa miesiàce przed objawieniami
zmar∏a moja mama. Kiedy zbli˚y∏am si´
do Matki Bo˚ej, by∏am pewna, ˚e to w∏aÊnie Ona i dlatego natychmiast Jà zapyta∏am: „Matko Bo˚a, gdzie jest moja mama?” Matka Bo˚a odpowiedzia∏a: „Jest ze
mnà”. Otaczajàcy nas ludzie zrozumieli, ˚e
coÊ si´ z nami dzieje i ˚e coÊ widzimy.
Kiedy nast´pnego dnia, 26 czerwca, ponownie wróciliÊmy na wzgórze, poradzono nam, by wziàç ze sobà wod´ Êwi´conà
i pokropiç nià zjawiajàcà si´ postaç. Gdy
Matka Bo˚a przysz∏a, Vicka prysn´∏a
w Nià wodà Êwi´conà, mówiàc: „JeÊli
przybywasz od Boga, zostaƒ z nami; jeÊli
nie, odejd˝ od nas”. Wtedy Matka Bo˚a
uÊmiechn´∏a si´, mówiàc: „Jestem Królowà Pokoju”. Jej pierwsze or´dzie by∏o
or´dziem pokoju: Pokój, Nawrócenie,
Post i Pokuta. Takie sà do dzisiaj g∏ówne
or´dzia Medziugorja.
Od 1981 do 1985 r. mia∏am codzienne
objawienia. Przez te lata Matka Bo˚a
opowiada∏a mi o swoim ˚yciu, o przysz∏oÊci KoÊcio∏a i Êwiata. Zapisa∏am wszystkie Jej s∏owa, które zostanà przekazane
wtedy, kiedy poleci mi to Matka Bo˚a,
osobie, którà Ona wska˚e. 7 maja 1985 r.
mia∏am ostatnie codzienne objawienie.
Tamtego dnia Matka Bo˚a powierzy∏a mi
ostatnià, dziesiàtà tajemnic´. Podczas
tamtego objawienia Matka Bo˚a przebywa∏a ze mnà przez godzin´. By∏o mi potem bardzo ci´˚ko nie móc widywaç Jej
ka˚dego dnia. 7 maja 1985 r. Matka Bo˚a
powiedzia∏a mi: „Wype∏ni∏aÊ wszystko to,
czego mój Syn oczekiwa∏ od ciebie”. Powiedzia∏a tak˚e, ˚e b´d´ Jà widywa∏a

przez reszt´ mego ˚ycia, raz w roku,
w rocznic´ objawieƒ (25 czerwca). Udzieli∏a mi potem wielkiego daru i jestem ˚yjàcym Êwiadkiem na to, ˚e ˚ycie pozagrobowe istnieje: podczas tamtego objawienia Bóg i Matka Bo˚a pozwolili mi zobaczyç mojà mam´! W trakcie tamtego spotkania mama powiedzia∏a mi: „Córeczko,
jestem z ciebie dumna”. Mówi´ wam po
prostu: Bóg wskaza∏ nam drog´, do nas
nale˚y, czy jà wybierzemy, aby dojÊç do
raju, do wiecznoÊci.
Po tych wszystkich latach wcià˚ pytam Boga, czemu mnie wybra∏, poniewa˚
nie czuj´ si´ inna ni˚ wszyscy. Bóg udzieli∏ mi naprawd´ wielkiego daru, ale jednoczeÊnie z∏o˚y∏ na mnie ogromnà odpowiedzialnoÊç, tak wobec Boga, jak i wobec ludzi. Czuj´, ˚e moim ˚yciem mog´ pomagaç Matce Bo˚ej, przekazujàc i g∏oszàc to
or´dzie. Mo˚e dlatego Matka Bo˚a powierzy∏a mi zadanie modlenia si´ za rodziny.
Matka Bo˚a wzywa nas do poszanowania
sakramentu ma∏˚eƒstwa, do chrzeÊcijaƒskiego ˚ycia w rodzinie; wzywa nas do odnowienia rodzinnej modlitwy, do czytania
Biblii, do chodzenia na Msz´ Êw. przynajmniej w niedziel´; wzywa nas do spowiedzi Êwi´tej raz w miesiàcu…
Powtarzam: Bóg prosi nas o tak ma∏o, choçby tylko o pi´ç minut, aby zebraç
si´ ca∏à rodzinà i wspólnie si´ pomodliç.
Szatan chce bowiem zniszczyç nasze rodziny, ale my, poprzez modlitw´, mo˚emy go pokonaç. Matka Bo˚a powierzy∏a
mi takie rocznicowe or´dzie: „Drogie
dzieci, Ja jestem zawsze z wami, nie l´kajcie si´. Otwórzcie wasze serce, aby wstàpi∏ w nie pokój i mi∏oÊç. Módlcie si´ o pokój. Pokój. Pokój”. Ja te˚ prosz´ was dzisiaj: otwórzcie wasze serce i nieÊcie ten
pokój w wasze rodziny, w wasze miasta
i narody. Tylko poprzez nasze ˚ycie, poprzez nasze ˚ywe Êwiadectwo, mo˚emy
pomóc Matce Bo˚ej w realizacji Jej planów. Prosz´ was o nieustajàcà modlitw´:
pami´tajcie o nas w waszych modlitwach,
a my b´dziemy modlili si´ za was. Amen.

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
W dniu 25 kwietnia 2006 r. JE bp
Franjo Komarica z Banja Luki (przewodniczàcy Episkopatu BoÊni i Hercegowiny), z∏o˚y∏ w dzienniku zagrzebskim
„Večernji list” (Chorwacja) nast´pujàce

oÊwiadczenie: „Przed wojnà wielokrotnie
oficjalnie przebywa∏em w Medziugorju.
Ju˚ od dawna Medziugorje stanowi fenomen na skal´ Êwiatowà wykraczajàcy poza granice miejscowej diecezji. O fenomenie Medziugorja musi zadecydowaç
Stolica Apostolska, a biskup miejscowy
ma prawo i obowiàzek troszczyç si´ o prawid∏owe duszpasterstwo liturgiczne w parafii (Medziugorje) w swojej diecezji”.
20 kwietnia w Rzymie, Jelenie Vasilj-Valente i Maksymilianowi urodzi∏o si´
trzecie dziecko – córeczka, która na
chrzcie Êwi´tym 9 maja otrzyma∏a imi´
Franciszki (Rzymskiej).
2 maja 2006 r. we wspólnocie Cenacolo Mirjana podczas objawienia Matki
Bo˚ej otrzyma∏a takie or´dzie: „Drogie
dzieci, przychodz´ do was jako Matka,
przychodz´ z otwartym sercem wype∏nionym mi∏oÊcià dla was. OczyÊçcie wasze serca z tego wszystkiego co wam
przeszkadza mnie przyjàç, a w ten sposób poznacie mojà mi∏oÊç i mi∏oÊç mojego Syna. Moje serce pragnie zwyci´˚aç
poprzez was i tryumfowaç. Wzywam was
do tego”.
12 maja 2006 r. podczas spotkania pod
Niebieskim Krzy˚em Ivan otrzyma∏ takie
or´dzie: „Drogie dzieci. Równie˚ i dzisiejszego wieczoru wzywam was, abyÊcie ˚yli
moimi or´dziami. Drogie dzieci nie mówcie o pokoju, ale zacznijcie ˚yç pokojem;
nie mówcie o modlitwie, ale zacznijcie ˚yç
modlitwà. Módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.
Od 16 – 24 czerwca trwaç b´dzie
nowenna do Królowej Pokoju z okazji
25. rocznicy objawieƒ. Jak dotychczas parafianie i pielgrzymi codziennie b´dà szli
na Podbrdo odmawiajàc Ró˚aniec w intencjach Matki Bo˚ej, a na zakoƒczenie
Mszy Êw. widzàcy obecni w Medziugorju
odmówià Magnificat.
Ze wzgl´du na du˚e zapotrzebowanie sk∏adania próÊb przez widzàcych
Matce Bo˚ej podczas objawieƒ, parafia
odda∏a do dyspozycji wiernych adres
mailowy, na który mo˚na wysy∏aç intencje modlitewne. Intencje b´dà drukowane i przekazywane widzàcym, tak jak
do tej pory dzieje si´ to z intencjami
z∏o˚onymi w Biurze Informacji. E-mail:
molitvene.nakane@medjugorje.hr
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25 lat ∑aski z Nieba
25 czerwca 2006 r.
mija 25 lat od
pierwszych objawieƒ Matki Bo˚ej
w Medziugorju.
Jest to wydarzenie
nadzwyczajne z wielu punktów widzenia, na którego temat
przelano ju˚ morze
atramentu, a morze to, wed∏ug wszelkiego prawdopodobieƒstwa, b´dzie jeszcze
wi´ksze, gdy˚ wiele jeszcze si´ powie
i napisze. Matka Bo˚a jednak nie przychodzi po to, aby pisaç ksià˚ki lub dawaç
powód do dyskusji dla ksi´˚y. Matka
Bo˚a ma na sercu zbawienie Êwiata, a dok∏adniej zbawienie ka˚dego Bo˚ego
dziecka, które przychodzi na Êwiat w tym
pokoleniu.
Mnie ta 25. rocznica przywodzi na
myÊl innà rocznic´, Jubileusz, który
równie˚ wypada co 25 lat, a który zwany
by∏ „rokiem ∏aski” ju˚ w Starym Testamencie. Biblijnym odwo∏aniem, które mi
si´ w zwiàzku z tym nasuwa, jest
fragment proroctwa Izajasza: „Duch
Jahwe, Pana, nade mnà… bo pos∏a∏ mi´,
by g∏osiç dobrà nowin´ ubogim, by opatrywaç rany serc z∏amanych, by zapowiadaç wyzwolenie jeƒcom i wi´˝niom
swobod´; aby obwieszczaç rok ∏aski
u Jahwe” (Iz 61, 1n).
Odczytujàc te wersy, znajdujemy
w nich ca∏e Medziugorje. Któ˚ bardziej,
ni˚ Maryja, otrzyma∏ w darze Ducha Pana
Boga? Ona jest Jego oblubienicà; pocz´∏a
za Jego sprawà; zosta∏a os∏oni´ta Jego cieniem i, aby nie wydawa∏o si´ to pojedynczym przypadkiem, wspó∏uczestniczy∏a
w darze Ducha z Aposto∏ami w chwili Zes∏ania, czyli z rodzàcym si´ KoÊcio∏em.
„Jako cz∏onek KoÊcio∏a i jego postaci”
(LG 53), jak okreÊla Jà Sobór Watykaƒski
II, Maryja posiada w nadzwyczajnym
stopniu wszystkie te cechy i funkcje, które Jezus, g∏owa Mistycznego Cia∏a, przekaza∏ ca∏emu ludowi Bo˚emu: funkcj´
proroczà, kap∏aƒskà i królewskà.
Ka˚dy prorok musi zostaç pos∏any
i Maryja nieraz mówi∏a, ˚e objawienia
nie sà Jej inicjatywà; ale ˚e to Bóg Jà posy∏a, kiedy i gdzie zechce. Dlatego te˚ racj´ bytu tracà pewne, nieco ironiczne komentarze osób, którym wydaje si´, ˚e
Matka Bo˚a troch´ za du˚o mówi. Prorok
pos∏any przez Boga to stra˚nik, który nie
mo˚e milczeç w obliczu niebezpieczeƒ-

stwa, bo w przeciwnym razie Êciàga na
siebie ogromnà odpowiedzialnoÊç.
Jako prorok, Maryja przynosi radosnà zapowied˝. Jest znaczàce, ˚e NajÊwi´tsza Dziewica nazywa s∏owa skierowane do widzàcych i do nas „swoimi or´dziami”. S∏owa Maryi, czasami pe∏ne
nieopisanej czu∏oÊci i s∏odyczy, czasami
surowe lub przys∏oni´te smutkiem, zawsze i w ka˚dym wypadku sà echem Dobrej Nowiny, czyli Ewangelii Jezusa; gdy˚
tak˚e i Ona pozostaje w s∏u˚bie Ewangelii, a dok∏adniej jest „Gwiazdà nowej
ewangelizacji”, jak mówi∏ Jan Pawe∏ II.
Or´dzia z Medziugorja sà dobrà nowinà, poniewa˚ ich celem jest pocieszaç
biednych i ubogich; opatrywaç rany z∏amanych serc. Z∏amane serce to nawrócenie, które jest podstawowym motywem
wszystkich or´dzi, a które nie jest niemo˚liwe ani nie oznacza umartwienia, lecz
stanowi jedynà s∏usznà rzecz, jakà uczyniç mo˚e cz∏owiek: postawiç Boga na
pierwszym miejscu.
Kto przybywa do Medziugorja, ten
równie˚ i dzisiaj oddycha atmosferà
pokoju, a powód tego jest prosty: rzeczy
majà si´ tam dok∏adnie tak, jak pragnie
Bóg; najpierw jest Bóg i Bo˚e sprawy, zaÊ
ca∏a reszta potem. Duchowa harmonia odzwierciedla si´ w harmonii ca∏ego otoczenia i Maryja, która od swego pierwszego
tak zawsze pozosta∏a wiernà s∏u˚ebnicà
Boga, s∏usznie mo˚e nazywaç siebie Królowà Pokoju.
Shalom oznacza Bo˚y pokój-pe∏ni´; tà
pe∏nià Maryja raduje si´ w niebie i na Bo˚y rozkaz szerzy jà po ziemi. Gdyby
wszyscy ludzie pos∏uchali or´dzi Maryi,
Êwiat naprawd´ radowa∏by si´ korzyÊciami roku sabatowego, Jubileuszu, czyli darem udzielanego i otrzymywanego przebaczenia oraz sprawiedliwym rozdzia∏em
ziemskich dóbr. Owocem sprawiedliwoÊci jest pokój.
Jednak, jak ka˚dy prorok, Maryja
pozostaje nie wys∏uchana, nawet
w swojej ojczy˝nie, w KoÊciele. W tych
czasach jest to z pewnoÊcià dzie∏o szatana,
przed którym Maryja wiele razy nas
ostrzega∏a; jeÊli jednak Pan na to pozwala,
ma to zapewne na celu wi´ksze dobro. Pozwólmy, aby ta tajemnica ∏aski ujawni∏a
si´ w czasie, jaki wybierze Pan i w taki
sposób, jak On pragnie. Dla nas, których
serca poruszy∏a Matka Bo˚a, niech wyprosi Ona w tym czasie jubileuszowym
coraz wi´kszà wiernoÊç wobec Jej or´dzi,
dar modlitwy i g∏´boki pokój serc.
ks. Nicolino Mori

Ona daje nam pokarm
Ka˚da mama, która przyjmuje do
swego ∏ona dziecko, jest przy nim podczas cià˚y. Tak rozpoczyna si´ przygoda
ich bliskiej za˚y∏oÊci. Po urodzeniu karmi
maleƒstwo w∏asnym mlekiem, oko∏o szeÊciu miesi´cy zaczyna od pó∏p∏ynnych zupek, a po pierwszym zàbkowaniu przechodzi na bardziej sta∏e pokarmy. Towarzyszy
mu w dorastaniu, pomniejszajàc samà siebie, aby dziecko mog∏o si´ rozwijaç, a˚
uczyni go niezale˚nym i doprowadzi, ˚e
z kolei ono zostanie rodzicem. Sama znika, ust´pujàc mu miejsca, nigdy jednak nie
zapomina o nim przed Bogiem, gotowa
dyskretnie byç przy nim w najwa˚niejszych chwilach ˚ycia, gotowa wype∏niç
wszystko, co Duch Âwi´ty z czasem zaleci jej wobec tej istoty, którà jej powierzy∏.
Tak w Medziugorju post´puje Maryja, nasza Matka. Przyjmuje mnóstwo
dzieci, które nigdy nie pozna∏y Bo˚ej mi∏oÊci, budzi te, które o niej zapomnia∏y i rodzi
je do Bo˚ego ˚ycia. Najpierw troszczy si´
o obmycie ich z grzechów, a potem wstawia si´ i uzyskuje dla nich entuzjazm
i gwa∏townà radoÊç, b´dàce owocami Ducha Pocieszyciela. Karmi je wi´c najpierw
s∏odkim mlekiem, a nast´pnie przygotowuje bardziej sta∏e po˚ywienie, osobiÊcie towarzyszàc im w drodze, ostrzegajàc przed
dzia∏aniami szatana i mo˚liwymi b∏´dami,
wskazujàc na pope∏nione ju˚ pomy∏ki
i ewentualne niebezpieczeƒstwa, aby dzieci mog∏y przebyç przez ca∏e z∏o tego Êwiata, zwyci´˚ajàc je wraz z Chrystusem.
Tak w∏aÊnie dzieje si´ przez 25 lat
objawieƒ: Maryja ciàgle daje mleko noworodkom, a sta∏y pokarm tym, którzy
zdecydowali si´ wzrastaç. W tym celu powo∏a∏a do ˚ycia liczne stowarzyszenia,
których zadaniem jest rozdawanie
pokarmów zaspokajajàcych ró˚norodne
potrzeby Jej dzieci, w∏aÊnie tak, jak czyni
mama licznej rodziny, która dba o potrzeby i najm∏odszych, i tych, którzy si´ uczà
lub pracujà, i tych, którzy sà chorzy…
W Medziugorju znajduje si´ wiele takich stowarzyszeƒ, poczàwszy od parafii, po ró˚ne wspólnoty konsekrowane
i Dzie∏a mi∏osierdzia, które istniejà i pracujà przy Sanktuarium Królowej Pokoju.
Ja sama przystàpi∏am do wspólnoty, która chce pog∏´biaç wskazówki, jakie Maryja da∏a grupie modlitewnej w Medziugorju poprzez Jelen´ i Marijan´ Vasilj. Jest to
droga, po której Maryja prowadzi nas do
ofiarowania si´ Jezusowi za poÊrednictwem Jej Niepokalanego Serca, najpierw
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jako osoby a potem wspólnie, w ma∏ej grupie, którà nazywamy „bractwem”. W or´dziu z 25.02.1988 r. jasno czytamy cechy
takiego powo∏ania: „Dawajcie Êwiadectwo waszym ˚yciem i poÊwi´cajcie wasze
˚ycie dla zbawienia Êwiata…”.
My zaÊ razem ze wszystkich si∏ staramy
si´ tak czyniç. Ró˚nimy si´ bardzo pochodzeniem, narodowoÊcià, wykszta∏ceniem
i stanem spo∏ecznym. Maryja wezwa∏a nas
do Medziugorja z miejsc, w których ˚yliÊmy i gdzie ka˚dy stara∏ si´ stawiaç czo∏a
drobnym lub wielkim trudnoÊciom swego
˚ycia. W tym miejscu ∑aski Duch Âwi´ty
pozwoli∏ nam doÊwiadczyç spotkania z Bogiem ˚ywym i z Matkà Bo˚à, w mocy
wspólnoty, abyÊmy wraz z Nimi stawili
czo∏a z∏emu i pokonali go w∏aÊnie w owych
utrapieniach, które prze˚ywaliÊmy.
Ofiarowujàc Bogu naszà gotowoÊç,
z∏àczeni z Chrystusem i z Jego krzy˚em, Êmiercià i zmartwychwstaniem,
nieustannie doÊwiadczamy najprawdziwszego wyniesienia, które prowadzi nas ku
Ojcu. Msza Êw., która nast´pnie przemienia si´ w ˚ycie, jest miejscem, gdzie dokonuje si´ owo przejÊcie.
Na tej drodze wygraliÊmy wiele trudnych bitew. Nie zawsze by∏o to ∏atwe, ale
przyk∏ad innych pomaga nam iÊç do przodu i podczas ka˚dej ˚yciowej próby zachowywaç pokój w g∏´bi serca, wraz z nadziejà, wiarà i mi∏oÊcià. Kiedy tak idziemy
naprzód, przeciwnoÊci, na które napotykamy, coraz rzadziej sà powodem do sàdu,
pot´pienia i rozpaczy, poniewa˚ dzi´ki
ofiarowaniu ich „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie” stajà si´ przejÊciem
do „nowego ˚ycia” i okazjà do zbawienia
dla nas i dla innych. A Maryja wcià˚ idzie
przy naszym boku.
Elena Ricci

Pielgrzymka dzieci
Ju˚ trzeci rok odbywa si´ pielgrzymka rodzin z dzieçmi do Medziugorja, zrodzona w wielkim sercu „babci Clotti”,
pierwotnie jako podzi´kowanie NajÊwi´tszej Pannie za uzdrowienie wnuczki, które jednak wkrótce za sprawà Ducha Âwi´tego sta∏o si´ du˚o szerszym doÊwiadczeniem ∏aski obejmujàcym wiele dzieci
wraz z rodzinami.
W ubieg∏orocznej pielgrzymce wzi´∏o
dzia∏ oko∏o stu osób, w tym 50 dzieci od
1 do 15 lat, które dwoma autokarami wyruszy∏y z Mediolanu w dzieƒ Nawiedzenia.
Towarzyszy∏o im dwóch kap∏anów, program zaÊ zosta∏ dostosowany do mo˚liwo-

Êci i potrzeb najm∏odszych, pozostawiajàc
miejsce na spotkanie z mi∏oÊcià Jezusa poprzez Jego Matk´ Maryj´ i przyja˝ƒ.
By∏a to d∏uga podró˚, urozmaicona
grami, modlitwà i Êpiewem, ze zwyczajowà ju˚ przerwà na kàpiel w chorwackim
morzu… prawie rodzaj chrztu! Po przybyciu do Medziugorja dziewcz´ta ze Wspólnoty „Wieczernik” przyj´∏y nas widowiskiem o objawieniach, zaÊ 2 dnia miesiàca
wszystkie dzieci zebra∏y si´ wokó∏ widzàcej Mirjany, aby byç przy nadzwyczajnym
objawieniu, przez ponad dwie godziny
przygotowujàc si´ do tego wydarzenia
modlitwà i Êpiewem. OczywiÊcie nie zabrak∏o te˚ wspinaczki na wzgórza i to w∏aÊnie na Podbrdo, wokó∏, posàgu g∏´bokie
milczenie po∏àczy∏o w Niepokalanym Sercu Matki Jej dzieci z Niebem, ze sobà nawzajem i z ca∏ym stworzeniem.
W swej prostocie dzieci dostrzeg∏y
wielki dar, jaki zawiera Medziugorje, okazujàc ˚ywe pragnienie, aby powracaç tu
ka˚dego roku, i szczerze przedstawiajàc
swoje ÂWIADECTWA.
Oto, co napisa∏a na komputerze Rosa,
autystyczna dziewczynka: „Mówi´, ˚e
Matka Bo˚a tam by∏a. Ja z∏àczona z Maryjà by∏am Jej ramionami, by∏am z Nià,
kochana. By∏am kochajàcà córkà… Ciesz´ si´, ˚e was pozna∏am, dzi´ki wierze
szybciej zostaje si´ przyjació∏mi. Maryja
nas kocha, jeÊli serca sà otwarte”.
Pietro, lat 10: „OdbyliÊmy Drog´
Krzy˚owà na Kri˚evac, boso, w ofierze za
dusze czyÊçcowe”.
Filippo, lat 9: „Kiedy objawi∏a si´ Matka Bo˚a, poczu∏em, jak otwiera si´ moje
serce, a coÊ Êwie˚ego i lekkiego przenikn´∏o mi p∏uca i wesz∏o do serca”.
Giovanni, lat 10: „S∏yszàc modlitwy
najm∏odszych dzieci, pomyÊla∏em, ˚e mali
sà najwi´ksi!”.
∑ucja, lat 11: „Ka˚de dziecko ze Wspólnoty „Wieczernik” da∏o mi troch´ radoÊci,
szcz´Êcia, mi∏oÊci, które wype∏ni∏y mi serce.
MyÊl´, ˚e to szcz´Êcie razem z mi∏oÊcià da∏am smutnym i przygn´bionym ludziom,
a mi∏oÊç da∏am opuszczonym i odrzuconym
przez innych. Od paru lat przyje˚d˚am do
Medziugorja i najpi´kniejszà chwilà jest
objawienie si´ Matki Bo˚ej Mirjanie. Dzi´ki wszystkim, którzy pomogli mi w chwilach
smutku podczas tej pielgrzymki”.
Paolo, lat 7: „Ju˚ po raz drugi tu przyjecha∏em i us∏ysza∏em w sercu Jezusa, który
mnie wo∏a i wiem, Maryja te˚ mnie kocha”.
Emanuel, lat 9: „Matka Bo˚a ma z∏ote
serce i tak samo Jezus. Chcà, aby w królestwie by∏ pokój i mi∏oÊç. Chrystus ofia-

rowa∏ si´ za nas, a my dla Niego musimy
dawaç Êwiatu pokój”.
Pietro, lat 12: „Mamusiu, powiedzia∏aÊ
mi, ˚e z Medziugorja wszyscy wracajà
z czymÊ w sercu. Ja wracam z ch´cià, by
tu powróciç”.
Andrea, lat 9: „Dla mnie najpi´kniej
by∏o wtedy, kiedy daliÊmy przedstawienie
dla osieroconych dzieci, poniewa˚ sprawiliÊmy im radoÊç”.
Francesco, lat 11: „A dla mnie chwila,
kiedy wszyscy w ciszy zebraliÊmy si´ na
Podbrdo. Czu∏em wielkà mi∏oÊç i wielki
pokój”.
Giorgio, lat 12: „Wyje˚d˚a si´ z troch´
smutnym sercem i wraca si´ z sercem nape∏nionym pogodà”.
Samuele, lat 8: „Maryjo, kocham Ci´
z ca∏ego serca. Amen”.
Teresa, lat 7: „Ju˚ od paru lat przyje˚d˚am do Medziugorja i za ka˚dym razem
moje serce pe∏ne jest radoÊci”.
Giovanni, lat 12: „Polecam wszystkim
to doÊwiadczenie i mam nadziej´, ˚e za
rok te˚ przyjad´”.
Elena Ricci

Pobratymstwo
Zaufanie
Zaufanie, to bardzo wa˚na sprawa
w ˚yciu cz∏owieka i chrzeÊcijanina.
Dziecko musi mieç zaufanie do swoich
rodziców i bliskich, bo ono ∏atwo przyjmuje wszystko za prawd´. Us∏yszane s∏owa w istotny sposób wp∏ywajà na jego
rozwój i formacj´. Uczeƒ musi mieç zaufanie do nauczyciela i jego wiedzy, którà przyjmuje jako w∏asnà. Wierzàcy musi
mieç zaufanie do swojego kap∏ana. Musi
byç przekonany, ˚e duszpasterz mówi
prawd´ i przekazuje mu wiar´ p∏ynàcà
z jego osobistego doÊwiadczenia oraz doÊwiadczenia jego KoÊcio∏a. Pacjent musi
mieç zaufanie do lekarza, jego diagnozy
i zaordynowanej terapii. Konsument musi
mieç zaufanie do kucharza i wierzyç, ˚e
posi∏ek podany w restauracji nie zaszkodzi jego zdrowiu. Ca∏e nasze ˚ycie oparte
jest na zaufaniu. Kiedy cz∏owiek traci zaufanie do drugiej osoby, czy te˚ zawodzi
si´ na twórcy jakiejÊ idei, jakiegoÊ ruchu,
wszystko upada. Niestety, to si´ cz´sto
zdarza. ∑atwo zawieÊç zaufanie drugiej
osoby, o wiele trudniej jest takie zaufanie
zbudowaç i utrzymaç je. Zaufanie trzeba
budowaç od postaw i wiele trzeba w nie
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zainwestowaç. Dlatego ka˚dy rodzic, wychowawca, kap∏an powinien nieustannie
wzrastaç, dojrzewaç i maksymalnie inwestowaç w swojà wiedz´ i dokszta∏canie.
Matka Bo˚a, Królowa Pokoju domaga
si´ wi´kszego zaufania do siebie i do Swojego Zmartwychwsta∏ego Syna Jezusa.
Dlaczego? W czasach obecnych nieprzyjaciel sprawia, i˚ wiele osób pisze o faktach w sposób k∏amliwy, wprowadzajàc
zam´t w serca wierzàcych i zasmucajàc
pogubione dusze. Szatan ka˚dego dnia
znajduje powód i sposób, aby posiaç swoje chwasty. Gdy pe∏ni ufnoÊci pielgrzymi
przybywajà do Medziugorja na spotkanie
z Królowà Pokoju, by przyjàç z radoÊcià
Jej or´dzia i praktykowaç je w ˚yciu, nieprzyjaciel atakuje i rzuca oszczerstwa
w prasie, w wystàpieniach i przy innych
okazjach. Matka Bo˚a pragnie, aby ˚adne
k∏amstwo, ˚adna dezinformacja, nie wyprowadzi∏y nas z równowagi. Pragnie,
abyÊmy mieli zaufanie do Niej i Jej or´dzi.
Pragnie, by ∏aski sp∏ywajàce za Jej poÊrednictwem do milionów serc, nie natrafia∏y
na przeszkody z powodu niedowiarstwa.
Ile˚ to zamieszania wprowadzi∏ i jak
wiele bólu zada∏ swojej wspólnocie Tomasz Aposto∏?! On nie uwierzy∏ w doÊwiadczenie innych Aposto∏ów, a wr´cz
zanegowa∏ ich Êwiadectwo. Co prawda,
nadal przychodzi∏ do wspólnoty i kontaktowa∏ si´ z nià, ale pozosta∏ niedowiarkiem. Aby pocieszyç strapionà wspólnot´,
Jezus przychodzi przez zamkni´te drzwi,
staje poÊród Aposto∏ów i wzywa Tomasza, aby ten mu si´ przyjrza∏ i dotknà∏ Jego ran. To wydarzenie pomog∏o nie tylko
Tomaszowi, lecz i pozosta∏ym Aposto∏om. Wszyscy zostali wtedy uzdrowieni.
Zaufanie ponownie zosta∏o zrodzone i odnowione. Tomasz odpowiada: „Pan mój
i Bóg mój!”. Jezus jednak nie pochwala
jego zachowania. Przeciwnie, swoim naÊladowcom po wsze czasy przekazuje nauk´: „B∏ogos∏awieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”. Trzeba uwierzyç Jezusowi,
wspólnocie, KoÊcio∏owi.
Przez ostatnie dwadzieÊcia pi´ç lat
wcià˚ na nowo pojawiajà si´ pojedyncze
osoby, które odrzucajà doÊwiadczenie KoÊcio∏a, nie uznajà owoców i nie dostrzegajà ˚adnych wartoÊci. Majà jednak odwag´
stawaç przeciwko or´dziom, których treÊç
dotyczy fundamentu wiary chrzeÊcijaƒskiej. Sà nimi: wezwanie do codziennej
modlitwy, wezwanie do ˚ycia Eucharystià
i Êwi´cenia Dnia Paƒskiego, wezwanie do
codziennego czytania Pisma Âwi´tego,
wezwanie do spowiedzi i pokuty, jako dro-

gi do nawrócenia. Skàd wi´c odwaga do
lekcewa˚enia licznych nawróceƒ i cudownych przemian ˚ycia wielu, porównywalnych z doÊwiadczeniem Paw∏a Aposto∏a
w drodze do Damaszku? My jesteÊmy
Êwiadkami tych wydarzeƒ. Sà równie˚
osoby, które tracà zaufanie, poniewa˚ na
wizjonerów rzucane sà oszczerstwa i podejrzenia o manipulacj´.
A przecie˚ my wszyscy jesteÊmy
Êwiadkami ˚ycia tych szeÊciorga wizjonerów i towarzyszymy im w ich trudnej drodze. To oni niosà najwi´kszy ci´˚ar odpowiedzialnoÊci przed Bogiem, KoÊcio∏em
i milionami pielgrzymów. Nie postàpili jak
oszuÊci i nie opuÊcili miejsca wydarzeƒ, nie
uciekli z tego cudownego pola, gdzie toczy
si´ duchowa walka z jak˚e silnym ateizmem naszych czasów, lecz przez posty,
czuwania, modlitwy i ofiary, poprzez osobiste Êwiadectwo, nadal wskazujà drog´
wcià˚ nowym zast´pom pielgrzymów.
JesteÊmy wdzi´czni za wytrwa∏oÊç wielu kap∏anów, którzy towarzyszà swoim
pielgrzymom i zbierajà drogocenne doÊwiadczenia, stajàc si´ Êwiadkami niezwyk∏ych darów i niezliczonych ∏ask, jakimi Matka Bo˚a obdziela pielgrzymów.
JesteÊmy wdzi´czni i pe∏ni podziwu dla
kap∏anów w Medziugorju, którzy z pokorà s∏u˚à milionom spragnionych serc i pomagajà ka˚demu przyoblec szaty nowego
cz∏owieka w sakramencie pokuty. JesteÊmy wdzi´czni za to, ˚e codzienna Msza
Êw. i liturgia majà w Medziugorju uroczysty, Êwiàteczny charakter.
Królowa Pokoju pragnie nam powiedzieç, abyÊmy nie zatrzymywali si´ nad
oszczerstwami i k∏amstwami, aby nie niepokoi∏a nas nieprzyjazna propaganda, lecz
byÊmy po prostu zaufali Jej ∏askom i Jej
planom, byÊmy uwierzyli w Jej or´dzia
i dostrzegli owoce, którymi do tej pory
obdarzy∏a swój lud. Ci, którzy si´ nawrócili, nie pozwalajà nam poddawaç w wàtpliwoÊç or´dzi i dzie∏ Królowej Pokoju.
Ci wszyscy, którzy zostali uzdrowieni
z nieuleczalnych chorób, nie pozwalajà
nam zwàtpiç w obecnoÊç i zjawienia Królowej Pokoju. Ogrom ∏ask, które przemieni∏y miliony serc nie pozwalajà nam na
prowadzenie polemiki z niedowiarkami.
W jaki sposób powstrzymaç szerzenie
niedowiarstwa? Tylko przez post i modlitw´. Przed chrzeÊcijaninem, który poÊci
i modli si´ dr˚y nieprzyjaciel, a wzbijany
przez niego py∏ unosi wiatr, który sam
wzbudzi∏. Nie l´kajcie si´! To sà znaki, ˚e
jesteÊmy na dobrej drodze, na drodze Jezusa, na drodze Jego Matki.

Drodzy moi wybrani bracia i siostry,
apeluj´, byÊcie nie tylko wi´cej zawierzyli, lecz ca∏kowicie zawierzyli Jezusowi
i Jego Matce. Jak zawsze, odpowiedzcie
z radoÊcià na wezwanie. Przylgnijcie do
or´dzi i za Jej poÊrednictwem miejcie
udzia∏ w Jego radoÊci i Pokoju. My modlimy si´, wi´c odczuwamy bliskoÊç Boga.
Spotykamy Boga w modlitwie, bo On
sam da∏ nam gwarancj´: Gdzie dwóch lub
trzech spotyka si´ w imi´ moje, tam jestem poÊród nich. Panie Jezu Chryste, za
ka˚dym razem odczuwaliÊmy Twojà boskà bliskoÊç i mi∏oÊç. Dzi´kuj´ Ci!
W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – o pokój i nawrócenie dla milionów pielgrzymów, którzy
zamierzajà przybyç do Medziugorja na
spotkanie z Matkà; – za chorwackich biskupów i kap∏anów, wezwanych przez Ojca Âwi´tego do budowania mostów – budowania pokoju, jednoÊci i mi∏oÊci: – aby
nasz doroczny Zjazd, który odb´dzie si´
w dniach 27 i 28 maja 2006 roku, sta∏ si´
dla nas czasem Zes∏ania Ducha Âwi´tego!
Drodzy bracia i siostry! Jestem bardzo
szcz´Êliwy. Zakoƒczy∏em w∏aÊnie rekolekcje i po˚egna∏em si´ z grupà Koreaƒczyków, którzy przygotowujà si´ do przyj´cia chrztu Êwi´tego. Spotka∏em wÊród
nich wybitnych chirurgów i artystów muzyków, którzy nawrócili si´ w∏aÊnie tutaj,
w Medziugorju. Dzi´kuj´ za was, wasze
modlitwy i posty. Pozdrawiam serdecznie, modl´ si´ za wszystkich i oczekuj´ na
Zje˝dzie.
wasz oddany o. Jozo

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

Aby kochaç Jezusa
Kontynuujemy ofiarowanie si´ za nasze
narody. Dzisiaj w szczególny sposób
wspominamy Êwi´to Matki Boskiej Cz´stochowskiej.
Antyfonà na wst´pie Mszy Êwi´tej
modlimy si´: Panie nachyl swe ucho,
us∏ysz moje wo∏anie. Zmi∏uj si´ nade mnà
Panie, ca∏y dzieƒ wo∏am do Ciebie. My
nie musimy wo∏aç. Bóg jest ciàgle wewnàtrz cz∏owieka i widzi wszystko w nas.
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Je˚eli chcemy si´ modliç musimy dawaç
siebie samych, aby Bóg by∏ wewnàtrz nas,
bo On jest gotowy daç nam wszystko.
Dlatego dzisiaj wyznajemy naszà niewiernoÊç, nasz brak wiary, który prowadzi nas
do modlitw desperacyjnych zamiast
wznosiç si´ w nadziei i w mi∏oÊci.
Idziemy drogà, którà chcemy dojÊç do poznania, do kontemplowania Oblicza Boga
Ojca. W Ewangelii (przypowieÊç o pannach) zostaliÊmy wezwani, aby czuwaç.
W pierwszym czytaniu zostaliÊmy wezwani
do uÊwi´cenia si´. Na nowo wejd˝my we
wn´trze naszych dusz, aby czuwaç. W g∏´bi
duszy mieÊci si´ jeden z konfliktów. Cz∏owiek pragnie i chce sprawiedliwoÊci, pragnie sprawiedliwego przyjaciela, polityka,
ma∏˚onka, co nie oznacza, ˚e sam chce sprawiedliwoÊci Bo˚ej, ˚e chce zaakceptowaç
Sprawiedliwego, ˚e chce sam byç sprawiedliwym. To jest straszny, wewn´trzny, konflikt duszy zamkni´tej, oddzielonej. Jest inna strona jeszcze tego samego konfliktu:
cz∏owiek pragnie kochaç i pragnie byç kochanym, co wcale nie oznacza, ˚e kocha
prawdziwà Mi∏oÊç, ˚e chce, aby by∏a w nim
kochana prawdziwa Mi∏oÊç. Ta schizofrenia
jest powodem podzia∏u.
W Ewangelii dzisiejszego wieczoru zostaliÊmy wezwani, aby czuwaç, poniewa˚
przyjdzie Oblubieniec. Wiemy, ˚e Oblubieƒcem jest Jezus Chrystus i mo˚emy Go
przyjàç je˚eli jesteÊmy ofiarnymi, wiernymi Jego oblubienicami, jesteÊmy wiernymi
Jego Mi∏oÊci. W przeciwnym wypadku
nasz zwiàzek nie jest p∏odny, owocny
i stwarza frustracj´. U˚ywajàc terminu matematycznego nazwalibyÊmy to zerem, nic.
Jezus w Ewangelii mówi pannom nieroztropnym, ˚e ich nie zna, czyli, ˚e ich zwiàzek jest zerowy, ˚e go nie ma, ˚e nie istnieje. Dlatego jest wa˚ne dla nas, aby wejÊç
w zwiàzek oblubieƒczy, aby kochaç Jezusa.
W ˚yciu Êw. Franciszka jest taki epizod:
przychodzi do niego ch∏opiec i pyta co ma
zrobiç, aby zostaç franciszkaninem. Âw.
Franciszek mówi mu: je˚eli chcesz si´
zjednoczyç z ubogimi duchem id˝ sprzedaj
wszystko i rozdaj ubogim. Ch∏opak poszed∏ natychmiast, sprzeda∏ wszystko i da∏
pieniàdze… rodzicom. Wróci∏ do Êw.
Franciszka i mówi: oto jestem, jestem gotowy. A Êw. Franciszek czytajàc w jego
duszy odpowiedzia∏: odejd˝ stàd, wróciç
do twoich rodziców, poniewa˚ fundament
po∏o˚y∏eÊ w ciele. To nie mo˚e byç fundamentem dla ˚ycia duchowego.
Popatrzmy w nasze wn´trze, w nim
jest ten dramat. Tylko wtedy, gdy jesteÊmy ubodzy duchem, wolni od wszystkie-

go i zaÊlubieni Jezusowi, wtedy mo˚emy
Go naÊladowaç, mo˚emy zrozumieç Jego
mi∏oÊç i przyjàç jà. Je˚eli nie jesteÊmy gotowi, aby zostawiç wszystko, aby byç wolnymi wewn´trznie, ofiarujàc Mu nasze ˚ycie, b´dziemy upadaç na naszym poziomie.
To jest przyczyna wszystkich rozwodów,
poniewa˚ dochodzi si´ do punktu, w którym ˚àdamy: ty musisz mnie kochaç. Druga strona mówi to samo: ty musisz mnie
kochaç tak, jak ja chc´, ty musisz, ja nie.
Z Jezusem nie mo˚emy ˚yç w taki
sposób, je˚eli chcemy, aby to ˚ycie, o którym mówiliÊmy w tych dniach by∏o pe∏ne.
Âw. Franciszek mówi∏, ˚e my nie mamy nic
oprócz naszego grzechu, a „nic” nie mo˚e
byç naszà przysz∏oÊcià. Nasza przysz∏oÊç to
wybór Jezusa Chrystusa. W ˚yciu Êw. Franciszka i Êw. Klary wyborem fundamentalnym i podstawowym by∏o poÊlubienie Oblubieƒca Ukrzy˚owanego, a to oznacza umi∏owanie Go, a˚ do g∏´bi, kochanie Go ukrzy˚owanego. Kiedy wydaje mi si´, ˚e nie mo˚e mi nic ju˚ daç, ja Go kocham, poniewa˚
Go kocham. Tak, jak prawdziwa oblubienica kocha, poniewa˚ kocha. Kocha w sposób
szczególny, kiedy oblubieniec cierpi albo
umiera. To jest przeznaczenie mi∏oÊci, mi∏oÊci wiecznej. Dlatego nasze ofiarowanie si´
Jezusowi jest umi∏owaniem Go poniewa˚
On jest Mi∏oÊcià i bycie wiernym tej Mi∏oÊci
w sposób bezwarunkowy. To nas zaÊlubia
tej Mi∏oÊci, która jest wieczna, która nie zna
granic ani ˚adnego rozwodu, i nie mo˚e byç
niep∏odna. Ta mi∏oÊç prowadzi nas do pe∏ni.
W tej mi∏oÊci mo˚emy objàç Ojca.
Mój profesor duchowoÊci, spotkany po
25 lat po studiach spyta∏ mnie, co robi´.
Opowiedzia∏em mu o tej Wspólnocie, która jest za∏o˚ona na podwalinach mi∏oÊci eucharystycznej, na ofiarowaniu si´. Z uÊmiechem odpowiedzia∏ mi: stworzyliÊmy metody, napisaliÊmy ksià˚ki a to wszystko jest
nieu˚yteczne, je˚eli nie wychodzi z tego
ogieƒ mi∏oÊç do Jezusa Chrystusa. Formacja jest upadkiem, je˚eli brakuje w niej mi∏oÊci do Jezusa i to jest prawda.
Pami´tacie jak Êw. Franciszek p∏aka∏,
p∏aka∏ i powtarza∏: Mi∏oÊç nie jest kochana, Mi∏oÊç nie jest kochana. On kocha∏ T´ Mi∏oÊç, dlatego by∏ szcz´Êliwy.
Znamy niektóre osoby, które kocha∏y T´
Mi∏oÊç np. Êw. Maria Magdalena, które
kocha∏y ponad granice i dlatego odkry∏y
Zmartwychwsta∏ego. Tylko wtedy, kiedy
nasza mi∏oÊç jest zdolna przekroczyç ka˚dà granic´ w kierunku do mi∏oÊci Chrystusa, wtedy realizuje si´ ten oblubieƒczy
zwiàzek z Jezusem Chrystusem. Wtedy
dusza ˚yje narodzona na nowo i nie mo˚-

na ju˚ wi´cej uciec od tej Mi∏oÊci. Kto
wchodzi w to, nigdy ju˚ nie wraca. Dlatego dzisiejszego wieczoru b´dziecie mieç
czas wolny w amfiteatrze. Jezus Chrystus
jest Barankiem Ofiarnym dla nas. Jego
Mi∏oÊç dla nas przekroczy∏a granice Êmierci. Jest Wszechmogàcy. My ofiarujàc si´
mo˚emy poÊlubiç T´ Mi∏oÊç i w ten sposób odnowiç przymierze z Tà Mi∏oÊcià,
aby móc jutro iÊç tà drogà w kierunku
Ojca. Dlatego módlmy si´, abyÊmy mogli
uczyniç ten krok dzisiejszego wieczoru.
Panie Jezu niech pe∏nia Twej Mi∏oÊci
sp∏ynie na nas. JesteÊmy zranieni przez
˚ycie, poniewa˚ byliÊmy kochani nieczystà
mi∏oÊcià i my równie˚ kochaliÊmy w sposób nieczysty. Pragniemy, aby Twoja Mi∏oÊç o˚y∏a w nas, abyÊmy pokochali samych siebie, naszych bli˝nich i naszych
nieprzyjació∏, tak, aby twoja Mi∏oÊç rozszerza∏a si´ wsz´dzie. Otwórz nasze umys∏y tej nocy, abyÊmy mogli iÊç Drogà Baranka Ofiarnego oddani Mu ca∏kowicie, bo
w Nim znajdziemy Twojà Mi∏oÊç, która
nie ma granic. B∏ogos∏awimy wszystkich
ludzi dobrej woli, wszystkie dusze ˚ywe
i zmar∏ych, ca∏y wszechÊwiat. Aby wszystko by∏o wype∏nione Twojà Mi∏oÊcià, niech
odrodzi si´ w Twojej Mi∏oÊci, niech si´
przemieni w Twoje Oblicze, niech ta noc
b´dzie pe∏na Twojej Mi∏oÊci. W Imi´ Ojca
i Syna i Ducha Âwi´tego. Amen.

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 19
Âwi´to Êw. Franciszka 1985, 46030
S. Giorgio di Mantova, V. Fossamana 23
– Tel. 0376-340.418
„Co do mnie, nie daj Bo˚e, bym si´ mia∏
chlubiç z czego innego, jak tylko z krzy˚a
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Gal 6, 14).
Do braci i sióstr, którzy przyjmujà prawo krzy˚a, aby, wielbiàc go w swym sercu, przynosili, jak nawodniona winoroÊl,
plon stokrotny.
Wrzesieƒ, tak obfitujàcy w t∏umy wiernych i w ∏aski, zapisa∏ si´ w naszych sercach
wspomnieniem Krzy˚a i Matki Bo˚ej Bolesnej pod nim, ukazujàcej tym czasom, bardziej ni˚ kiedykolwiek „wrogim krzy˚owi
Jezusa”, jedyny Êrodek zbawienia. Potwierdzi∏o to siedemdziesiàt tysi´cy przyby∏ych
15 wrzeÊnia do Medziugorja na Êwi´to Podwy˚szenia Krzy˚a. Tylko jednak osobiste
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przyj´cie krzy˚a w naszym ˚yciu, czyli
podporzàdkowanie si´ woli Boga sprzecznej nieraz z dà˚eniami naszego cia∏a, pozwala nam czciç krzy˚ w wolnoÊci ducha,
wewnàtrz nas i poza nami, uwalniajàc nas
od b∏´dów i sprawiajàc, ˚e ∏aska dociera nawet tam, gdzie nikt si´ nie spodziewa.
Maryja pragnie, by Jej dzieci uczestniczy∏y w tajemnicy krzy˚a, aby tak jak Ona
zosta∏y nape∏nione Bo˚ym ˚yciem i „przynios∏y liczny i trwa∏y owoc”. Hymn do
mocy krzy˚a rozbrzmia∏ 15 wrzeÊnia z ust
o. Tomislava, który przez krzy˚ zdaje si´
przeistoczony, a wtórowa∏y mu twarze widzàcych, którzy dobrze ju˚ poznali, czym
jest krzy˚, po wyczerpujàcych próbach,
przez jakie dotàd przeszli.
Oto jednak or´dzie Maryi przygotowujàce do Êwi´ta: „Drogie dzieci! Pragn´ powiedzieç wam, aby w tych dniach w centrum by∏ Krzy˚. Módlcie si´ szczególnie
pod Krzy˚em, z którego p∏ynà wielkie ∏aski. Teraz dokonajcie w swoich domach
specjalnego poÊwi´cenia si´ Krzy˚owi.
Obiecajcie, ˚e nie b´dziecie obra˚aç Jezusa na krzy˚u ani przeklinaç Go! Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie” (12 wrzeÊnia).
PoÊwi´ciç si´ krzy˚owi oznacza „ukrzy˚owaç nasze cia∏o wraz ze wszystkimi jego grzechami i po˚àdliwoÊciami”, jak czynià „ci, którzy nale˚à do Jezusa” wed∏ug
s∏ów Êw. Paw∏a. „Nale˚y pozwoliç, aby
krzy˚ wprowadzi∏ do domu przebaczenie,
pojednanie w stosunkach mi´dzy cz∏onkami rodziny, b∏ogos∏awiç krzy˚, kiedy s∏yszy si´ przekleƒstwo”, a ponadto nie buntowaç si´, kiedy Bóg zsy∏a nam krzy˚ i nie
przeklinaç go, czyli mu nie z∏orzeczyç, poniewa˚ przynosi on nam wiele dobrego.
Tak˚e o. Slavko bardzo pogodnie przyjà∏ swój krzy˚, czyli przeniesienie na stanowisko kapelana do Blagaju niedaleko
Mostaru, oko∏o 30 km od Medziugorja.
Na jego miejsce przyszed∏ o. Ivan, mistrz
nowicjatu z Humca ko∏o Ljubuszek i cz∏onek komisji biskupiej. Jako ˚e nie zna
w∏oskiego, zapewni∏ sobie pomoc samego
o. Slavko, który jak dotàd przyje˚d˚a codziennie, aby przyjmowaç obcoj´zycznych pielgrzymów, wÊród których przewa˚ajà w∏aÊnie W∏osi. Tak˚e siostra Melania, s∏odka i niezmordowana zakonniczka o anielskim obliczu, zosta∏a przeniesiona, a˚ do Zagrzebia. Za to bli˚ej
Medziugorja znalaz∏ si´ pierwszy proboszcz w momencie rozpocz´cia objawieƒ, wi´ziony o. Jozo Zovko, który pe∏ni teraz pos∏ug´ w parafii w Tihaljinie,
gdzie jest bardzo wiele do zrobienia

i gdzie mieszka jeden z jego oskar˚ycieli;
partyjni strzegà tam wejÊcia do koÊcio∏a!
Tak˚e o. Tomislav ma wi´kszà swobod´
w odwiedzaniu Medziugorja, poniewa˚
do Vitiny przyby∏ nowy kapelan. Podsumowujàc, jak mi ktoÊ powiedzia∏, w Medziugorju, mimo cierpienia, oddycha si´
powietrzem radoÊci: oto owoce krzy˚a.
A oto or´dzie z 19 wrzeÊnia, które dotar∏o dzieƒ pó˝niej, poniewa˚ Maria dla
zregenerowania si∏ wypoczywa∏a z dala od
Medziugorja, kiedy je otrzyma∏a: „Drogie
dzieci! Dzisiaj wzywam was, byÊcie w pokorze prze˚ywali wszystkie or´dzia, które
wam daj´. Drogie dzieci, nie pysznijcie
si´, ˚yjàc wed∏ug nich i opowiadajàc: „˚yj´ wed∏ug or´dzi”. JeÊli b´dziecie w swym
sercu nosiç te or´dzia i ˚yç nimi, wszyscy
to odczujà tak, ˚e nie b´dzie potrzeba s∏ów
dla tych, którzy nie s∏uchajà. Nie potrzebujecie wypowiadaç s∏ów. Potrzeba wam,
drogie dzieci, ˚yç i dawaç Êwiadectwo
swoim ˚yciem. Dzi´kuj´…”
O sprawy Matki Bo˚ej dba si´ nie wtedy,
gdy mówi si´ wcià˚ o Medziugorju, aby
przekonaç innych, ale siejàc pokój i przynoszàc owoce nawrócenia. „˚ony niech b´dà poddane swoim m´˚om, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie s∏uchajà s∏owa,
bez nauczania, przez post´powanie ˚on zostali zdobyci dla wiary” (1 P 3, 1). „Zyskaj
pokój wewn´trzny – mówi∏ Serafin z Sarowa, rosyjski Êwi´ty, – a rzesza ludzi znajdzie dzi´ki tobie zbawienie”. ChrzeÊcijanom nie przystoi faryzejska ostentacja ani
propaganda, a jedynie Êwiadectwo w∏asnego ˚ycia, które jest najlepszym dowodem
s∏usznoÊci sprawy. Jeszcze mniej przydajà
si´ dyskusje i ch´ç przekonania innych.
A oto or´dzie z 26 wrzeÊnia: „Drogie
dzieci! Dzi´kuj´ za wszystkie modlitwy.
Dzi´kuj´ za wszystkie ofiary. Pragn´ wam
powiedzieç, drogie dzieci, byÊcie na nowo
˚yli or´dziami, które wam daj´. Szczególnie zachowajcie post, gdy˚ poprzez post
najwi´cej osiàgniecie i sprawicie mi radoÊç, bowiem wówczas spe∏ni si´ ca∏y
plan, który Bóg postanowi∏ zrealizowaç tu
w Medziugorju. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”. PoÊciç i uwolniç
si´ od niektórych potrzeb, aby us∏yszeç
g∏os Pana. Kto tego spróbowa∏, ten poczu∏,
jakà Êwie˚oÊcià i si∏à nape∏nia to dusz´. Nie
wspominajàc, ˚e dzielimy wówczas niedostatek tych, którzy nie majà niczego. Jelena
powiedzia∏a o. Slavkowi, ˚e Matka Bo˚a
prosi∏a w tych dniach o szczególnà modlitw´ za wszystkich cierpiàcych g∏ód, a jest
ich coraz wi´cej. (cdn)
Don Angelo

Od Redakcji
Tak jak Ona prosi
Stoi przed o∏tarzem, w d∏ugim
bràzowym, pow∏óczàcym po szarej posadzce koÊcio∏a habicie. Rozwa˚anie zaczyna nisko brzmiàcym g∏osem: „Oto
Matka Twoja”. G∏osem jeszcze bardziej
Êciszonym dopowiada: „Oto Matka Twoja, która kocha ci´ bezgranicznie”. Mówi
s∏uchaczom, aby patrzyli na oblicze Maryi, które otrzymali i aby zamkn´li oczy.
Mówi, aby patrzyli oczami serca, aby zaakceptowali Jà i przyj´li Jà tak, jakby
nale˚a∏a do nich.
Inspirowany ˚arliwym
Êwiadectwem wiary trzydziestu m´czenników franciszkaƒskich z parafii Sziroki Brijeg, wczeÊnie
us∏ysza∏ swoje powo∏anie kap∏aƒskie. Ju˚ jako m∏ody kap∏an, pozbawiony przez w∏adze komunistyczne swobody dzia∏ania, da∏ si´ poznaç
jako wytrwa∏y i konsekwentny duszpasterz. Âmia∏o wyst´powa∏ przeciw ideologii komunistycznej w ˚yciu swoich parafian. Usi∏ujàc zamknàç mu usta i przeszkodziç w pracy z m∏odzie˚à, którà naucza∏ ˚yç wiarà i bez kompromisów, przeniesiono go do ma∏ej parafii Êw. Jakuba
w odizolowanej miejscowoÊci – Medziugorje. I oto tutaj 24.06.81r. nied∏ugo po jego przeniesieniu, szóstka dzieci opowiada
mu, ˚e widzia∏y pi´knà Panià, która
przedstawi∏a si´ jako Królowa Pokoju.
Ojciec Jozo nie móg∏ pozwoliç na to,
aby ktoÊ naigrywa∏ si´ z niego i z jego parafian. Przepytuje dzieci, poddaje w wàtpliwoÊç autentycznoÊç ich wypowiedzi i modli si´ goràco o Êwiat∏o Ducha Âwi´tego.
B∏aga ludzi, aby zbyt ∏atwo nie dali wiary
cudownym wydarzeniom. W pierwszym
tygodniu wzywa parafian do wspólnej modlitwy w koÊciele w celu otrzymania odpowiedzi. Parafianie pos∏uchali go. W wype∏nionym po brzegi koÊciele modlono si´
przez ca∏e popo∏udnie. Ale kiedy nadchodzi∏ moment objawieƒ, na pró˚no ojciec Jozo prosi∏ wiernych, by nie popadali w ciekawoÊç i aby nie szli na wzgórze Objawieƒ.
Zostawili go samego na pastw´ udr´ki.
Siedzàc w trzeciej ∏awce, po lewej
stronie koÊcio∏a, na kolanach b∏aga∏ Boga,
aby objawi∏ mu prawd´. Otworzy∏ Bibli´
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i znalaz∏ w niej urywek, który mówi∏
o tym jak Moj˚esz wyprowadzi∏ wod´ ze
ska∏y na pustyni dla Izraelitów. „Drogi
Bo˚e – modli∏ si´ o. Jozo – Izraelitom ∏atwo by∏o uwierzyç w Twojà obecnoÊç, bo
by∏eÊ obecny poÊród nich w sposób widzialny, ale my tutaj nie wiemy co si´ dzieje”. W tym momencie, us∏ysza∏ m´ski
g∏os, który powiedzia∏ mu: „wyjd˝ na zewnàtrz i ratuj dzieci”. Tak te˚ zrobi∏.
PrzeÊladowania zacz´∏y narastaç, a ojciec Jozo broni∏ swoich wiernych i koÊcio∏a przed rozkazami policji o zamkni´ciu
go. Zach´ca∏ otwarcie wiernych, aby
Êwiadczyli o swojej wierze i wzywa∏ do ˚ycia or´dziami Matki Bo˚ej. 17.08.81r.
oskar˚ony przez fa∏szywych Êwiadków,
zosta∏ aresztowany i skazany na osiemnaÊcie miesi´cy wi´zienia, jako wróg paƒstwa. W∏adza nie zdo∏a∏a jednak sprawiç
aby zamilk∏. Zaraz po uwolnieniu, tysiàce
pielgrzymów z ca∏ego Êwiata, zacz´∏o go
odwiedzaç, aby s∏uchaç jego Êwiadectwa.
Ojciec Jozo skupia w sobie cechy, które
spowodowa∏y jego popularnoÊç rosnàcà
z latami, aczkolwiek on sam unika jakichkolwiek piedesta∏ów czy osobistej chwa∏y.
Ale to on, tak jak nieprzeliczone rzesze
wyznawców Ewangelii zakosztowa∏ krzy˚owych przeÊladowaƒ, jako kap∏an Chrystusowego KoÊcio∏a. PrzeÊladowania, jakie
go spotka∏y sta∏y si´ ˝ród∏em owego pokoju niedost´pnego temu Êwiatu. On te˚ musia∏ stoczyç walk´ ze sobà, jako duszpasterz strzegàcy czystoÊci prawd wiary, proboszcz i zakonnik, który zachowywa∏ eklezjalnà ostro˚noÊç a jednoczeÊnie szed∏ za
wezwaniem II Soboru Watykaƒskiego nakazujàcego nam dostrzegaç znaki czasu,
nie gasiç nawet p∏omyka czyjejÊ wiary, nie
∏amaç kruchej nadziei jakà nieraz majà
przyt∏oczeni z∏em zarówno chrzeÊcijanie
jak i wszyscy poszukujàcy Boga Mi∏oÊci
i Matki Pokoju.
S∏awa Medziugorja jako miejsca kultu Maryi i celu pielgrzymek wzros∏a najszybciej w porównaniu z innymi miejscami pielgrzymkowymi na Êwiecie. Nieustajàca modlitwa, praktyki pokutne parafian
i pielgrzymów sà oznakami narodzin nowego miejsca pojednania z Bogiem i ze sobà samym, a tak˚e z innymi lud˝mi. Sta∏o
si´ jeszcze jednym sanktuarium pokoju,
którego Êwiat cz∏owiekowi daç nie mo˚e.
Na taki w∏aÊnie pokój uwra˚liwiony jest
Êwiat rozchwianych wartoÊci moralnych
zachodniego chrzeÊcijaƒstwa, którego nie
mo˚e daç ani pieniàdz, s∏awa, zamo˚noÊç
czy sukces, ani tak˚e Ewangelia interpretowana bez wnikania w tajemnic´ Krzy˚a

i stojàcej pod nim Matki NajÊwi´tszej. Historia niejako uwierzytelnia prawdziwoÊç
blasku bijàcego z tego sanktuarium.
Ostrze˚enia Matki przed wojnami i wybuchem z∏oÊci szatana pokonywanego z trudem u koƒca totalitarnego XX w. okaza∏y
si´ uzasadnione. ¸ród∏o bijàce z Eucharystii sprawowanej w tu we wszystkich j´zykach ziemi nie przestaje wcià˚ tryskaç strumieniami wody ˚ywej w Europie, na Ba∏kanach, na skrzy˚owaniu ekumenicznych
dróg Wschodu i Zachodu, a tak˚e Islamu.
Dzisiaj tak jak kiedyÊ w Kanie, Maryja niestrudzenie wzywa nas, abyÊmy czynili „to, co On nam powie” i ojciec Jozo
Zovko pos∏uszny g∏osowi Boga, kontynuuje misj´ sobie naznaczonà. W odpowiedzi na potrzeby i wezwania wspó∏czesnego Êwiata, za∏o˚y∏ stowarzyszenie „Medunarodno Kumostwo djeteta Hercom-Bosnie Siroki Brijeg” rodziców chrzestnych
(kumów) dla 5500 dzieci, które w czasie
wojny straci∏y jednego lub oboje rodziców. Zadaniem kumów jest adopcja sierot,
czyli konkretna pomoc materialna i opieka
duchowa w wychowaniu. Jest inicjatorem
Instytutu Âwi´tej Rodziny, obiektu, który
s∏u˚y jako dom rekolekcyjny i internat dla
dziewczàt, które przybywajà do Sirokiego
Brijegu do szkó∏ Êrednich.
Modlitewne Pobratymstwo „Nawiedzenie” jako mi´dzynarodowy (11 krajów)
ruch modlitewny zrzeszajàcy 8 tysi´cy
cz∏onków, Ojciec powo∏a∏ do ˚ycia
31.05.93 r. dok∏adnie w Âwi´to Nawiedzenia. Apostolat, realizuje si´ poprzez duchowà krucjat´ modlitwy, postu i innych
rodzajów pobo˚noÊci. Poprzez modlitw´
i Êwiadectwo w∏asnego ˚ycia cz∏onkowie
pragnà „przynosiç” Jezusa strapionym
sercom ludzkim oraz docieraç z Dobrà
Nowinà w najbardziej mroczne rejony tego Êwiata. Pragnà uczyniç wszystko co
w ich mocy, aby na podobieƒstwo El˚biety strapieni rozpoznali w Maryi Matk´
swego Boga.
On równie˚ niezniech´cony, niestrudzony, tak jak Matka Bo˚a, b∏aga nas, abyÊmy
˚yli „tak jak Ona prosi”.
Spotkania z o. Jozo Zovko rozpoczynajà si´ o godz. 10.00 i obejmujà:
• wprowadzenie, • Ró˚aniec, • katecheza,
• Msza Êw., • adoracja NajÊw. Sakramentu,
• b∏ogos∏awieƒstwo chorych.

Miejsca spotkaƒ:
Tarnobrzeg – 05.06 – par. MB Nieustajàcej
Pomocy, 0668-37 45 45.
Kielce – 06.06 – Bazylika katedralna Wniebowzi´cia NMP, 0661-22 16 73.

Ró˚anystok – 08.06 – par. Ofiarowania NMP,
0604-71 63 51.
Czerwiƒsk n/Wis∏à – 09.06 – par. Pocieszenia NMP, 0507-08 35 55.
25 czerwca w Jerozolimie, w Getsemanii,
x. Miros∏aw Jad∏osz b´dzie sprawowa∏ ofiar´
Mszy Êw. w intencjach Królowej Pokoju, naszych Czytelników, Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.

OBORY 2006
„Mocni i zjednoczeni w wierze
na Piotrowej Skale Êwiadczymy
o Chrystusie” (por. Mt 16,18).
OO. Karmelici z sankt. MB Bolesnej
w Oborach serdecznie zapraszajà na VII
Ogólnopolski Wieczernik „Królowej Pokoju” – 8 lipca 2006 r. Rozpocz´cie o godz.
10.00. Zg∏oszenia: – o. Piotr M´czyƒski
O. Carm.; tel. 0606 989 710, (054) 280 11 59
w. 33, fax (054) 2606210.
Comiesi´czne dni skupienia Postu i modlitwy w domu rekolekcyjnym Królowej
Pokoju w Marcinkowie k/ Skar˚yska-Kamiennej. Rozpocz´cie w pierwszy piàtek
miesiàca o godz. 15.00, zakoƒczenie w niedziel´ o 16.00. Zg∏oszenia: o. Gerard Staszczyszyn Cist, 0696-382473. Rekolekcje
Post i Modlitwa: 04 – 09.07. 06. Rozpocz´cie o 18.00, zakoƒczenie o 16.00. Koszt je˚eli to jest mo˚liwe 150 z∏. Dojazd ze Skar˚yska
PKP lub PKS (8km).
Wyjazdy Medziugorje 2006 r.
• Rekolekcje kap∏aƒskie – 0508-109 485
• Festiwal M∏odych
• Podwy˚szenie Krzy˚a
• Rekolekcje Oazy Rodzin Io od 15-30.07.06 r.
Zg∏oszenia: 013-432 58 58, 604 445 187;
anda57@wp.pl; KLUPSJAN@KL.ONET.PL
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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