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Or´dzie 25 czerwca 2006 r.
„Drogie dzieci! Z wielkà radoÊcià
w moim sercu dzi´kuj´ wam za
wszystkie modlitwy, które w tych
dniach ofiarowaliÊcie w moich intencjach. Wiedzcie, kochane dzieci,
˚e nie po˚a∏ujecie ani wy, ani wasze
dzieci. Bóg nagrodzi was wielkimi
∏askami i zas∏u˚ycie na ˚ycie wieczne. Jestem blisko was i dziekuj´
wszystkim tym, którzy w ciàgu
tych lat przyj´li moje or´dzia,
wprowadzili je w ˚ycie i zdecydowali si´ na Êwi´toÊç i pokój. Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na
moje wezwanie”.

Nie po˚a∏ujecie
W dwudziestà piàtà rocznic´ objawieƒ w Medziugorju, otrzymujemy or´dzie dzi´kczynne niosàce wielkà nadziej´
wszystkim, którzy odpowiedzieli na Jej
wezwanie. Czy jest to po˚egnanie Maryi? Or´dzie nie zawiera nic, co by na to
wskazywa∏o i zdaje si´ byç rodzajem bilansu, zresztà bardzo pozytywnego. Podsumowuje ono d∏ugi czas, przez który
Niebiosa pozosta∏y otwarte nad Medziugorjem i nad ca∏ym Êwiatem. Przede
wszystkim Maryja z wielkà radoÊcià
dzi´kuje nam za wszystkie modlitwy,
które w tych dniach ofiarowaliÊmy
w Jej intencjach. Maryja mówi wszystkim dzi´kuj´, nie czyniàc ró˚nicy pomi´dzy tymi, którzy zacz´li si´ modliç
wczeÊniej, a tymi, którzy uczynili to
w ostatnim momencie (por. Mt 20, 8-10).
Dzi´kuje nam za modlitwy ofiarowane
w Jej intencjach w t´ 25 rocznic´. Niech
nikogo nie gorszy modlitwa w Jej intencjach: wszystkie Jej intencje zawierajà
si´ w Woli Bo˚ej. Maryja nigdy nie zwàtpi∏a w Mi∏oÊç Boga Ojca, nawet stojàc
pod Krzy˚em, na którym umiera∏ Jej Syn.
Chocia˚ ból przeszywa∏ Jej serce, nie
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„Drogie dzieci, dzi´kuj´ wam,
˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie. Módlcie si´, módlcie si´,
módlcie si´”.

Gospo – dzi´kujemy Ci
otworzy∏a ust, nie sprzeciwi∏a si´ Woli
Bo˚ej. Maryja, Ta wspania∏a i niedoÊcigniona wzorem Niewiasta jest idealnà
Przewodniczkà na drodze zawierzenia
Woli Bo˚ej. O to powinniÊmy prosiç
w naszych modlitwach, takie powinny
byç modlitwy, które Jej ofiarujemy i których uczymy nasze dzieci.
Wiedzcie, kochane dzieci, ˚e nie po˚a∏ujecie ani wy, ani wasze dzieci. ∑aska ogarnia ufajàcych Panu (Ps 31 (32),
10b). Ci, którzy Panu ufajà, sà jak góra
Syjon, co si´ nie porusza, ale trwa na wieki (Ps 124 (125), 1). I jeszcze: kto zaufa∏
Panu, nie poniesie szkody (Syr 32, 24b),
jest bezpieczny (Prz 29, 25b), jest szcz´Êliwy (Prz 16, 20b).
Bóg nagrodzi was wielkimi ∏askami
i zas∏u˚ycie na ˚ycie wieczne. A to jest ˚ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego
prawdziwego Boga, oraz tego, którego pos∏a∏eÊ, Jezusa Chrystusa (J 17, 3). Poznanie nie oznacza tutaj wiedzy; nie wystarczy wiedzieç, ˚e jest Bóg, ˚e Bóg istnieje;
nie wystarczy nawet wiedzieç, ˚e nasz
Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, chocia˚ to ju˚ bardzo du˚o; nie wystarczy te˚ wiedzieç, ˚e nasz Bóg jest Bogiem, który objawi∏ si´ w Panu Jezusie.
Aby poznaç Boga, trzeba poznaç Jezusa
(por. J 14, 7) a Jezusa mo˚na poznaç przebywajàc z Nim, ˚yjàc z Nim: Filipie, tak
d∏ugo jestem z wami, a jeszcze mnie nie
pozna∏eÊ? (J 14, 9a). A my, którzy od tak

dawna przyjmujemy Go w Komunii Êwi´tej, czy mo˚emy powiedzieç, ˚e Go znamy? Jak traktujemy Jego Cia∏o i Jego
Krew? Czy pozwalamy, by odrodzi∏ nas,
czy stajemy si´ do Niego podobni, czy
uprawiamy pope∏niamy Êwi´tokradztwo
zwyk∏ego konsumizmu?
Drugie dzi´kuj´ Maryja kieruje do
tych, którzy w ciàgu tych lat przyj´li
Jej or´dzia, wprowadzili je w ˚ycie
i zdecydowali si´ na Êwi´toÊç i pokój.
Sà oni jak owa ˚yzna gleba zdolna przyjàç ziarno i wydaç owoc (por. Mt 13, 8).
A owocem jest Êwi´toÊç, owocem jest
pokój: ziarno jest w Bogu, ale glebà jest
nasze serce. Czy moje serce jest dobrà
glebà? Z pomocà Matki Bo˚ej starajmy
si´ piel´gnowaç t´ gleb´, aby by∏a dobra,
bo mo˚e nie jest dobrà glebà? Módlmy
si´ ˚arliwie do Boga, aby przemieni∏ nasze serce w ˚yznà gleb´; nie b´dzie trudno wyprosiç to za wstawiennictwem
Maryi, jeÊli naprawd´ tego pragniemy.
ObecnoÊç Maryi w Medziugorju na przestrzeni owych 25 lat dokona∏a g∏´bokiej
zmiany w wielu duszach, a im bardziej
Duch Âwi´ty znajduje w jakiejÊ duszy
Maryj´, swà Oblubienic´, umi∏owanà
i nieroz∏àcznà, tym czynniej i pot´˚niej
dzia∏a, kszta∏tujàc w duszy tej Jezusa
Chrystusa, a dusz´ w Jezusie Chrystusie
(Âw. Ludwik Maria Grignon de Montfort, Traktat o prawdziwym nabo˚eƒstwie
do NajÊwi´tszej Maryi Panny, n. 20).
Dzi´kujemy Ci, Maryjo, za Twojà
obecnoÊç w Medziugorju, dzi´kujemy Ci
za to, ˚e ciàgle czekasz na tych, którzy sà
jeszcze niezdecydowani, dzi´kujemy za
to, ˚e przywo∏ujesz do naszego wn´trza
Ducha Âwi´tego, który czyni nas prawdziwymi dzieçmi Bo˚ymi w Synu. Amen
Nuccio Quattrocchi
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
25 lat
z Maryjà
Wywiad z o.
Tomislavem
Vlasiçiem
Teraz przypada 25. rocznica objawieƒ Matki Bo˚ej w Medziugorju. By∏eÊ Êwiadkiem niezwyk∏ych wydarzeƒ
z pierwszych lat. Jakie budzà si´ dzisiaj w Tobie wspomnienia, w Êwietle
Twej osobistej drogi i kap∏aƒskich doÊwiadczeƒ?
JeÊli chodzi o lata sp´dzone w Medziugorju, nie przypominam sobie zbyt
wiele. Od 1985r. stopniowo wycofywa∏em si´ z Medziugorja, by ˚yç w kontemplacji. W miar´, jak wchodzi∏em
w coraz g∏´bszà wi´˝ z Bogiem, otwiera∏a si´ pami´ç mojej duszy, czyli ta
przestrzeƒ, w której Duch Âwi´ty coraz
bardziej odgrywa∏ rol´ g∏ównej si∏y
sprawczej, odkrywajàc Tajemnic´.
W tych wspomnieniach obecne sà nie
tyle wydarzenia z Medziugorja jako takie, ile raczej Boska prawda o Bogu ˚ywym i prawdziwym, o Matce Boga, która jest w nas obecna i dzia∏a w nas. Taka
jest prawda przyj´ta przez KoÊció∏. Ka˚dy, kto otrzymuje niezwyk∏à ∏ask´, musi
jà pomna˚aç z po˚ytkiem dla KoÊcio∏a.
Zresztà widzàcy powiedzieli, w zwiàzku
z niektórymi tajemnicami, ˚e kiedy zostanà one ujawnione, dla wielu b´dzie
ju˚ zbyt pó˝no. Oznacza to, ˚e powinniÊmy k∏aÊç nacisk na nasze uczestnictwo
w dzia∏aniu Bo˚ym w nas, ∏àcznie z tym,
które w tak niezwyk∏y sposób przejawia
si´ w Medziugorju.
Co zatem jest dla ciebie najwa˚niejsze, jeÊli chodzi o Medziugorje?
Jak mówi∏em, pami´ç naszej duszy
zapisuje wszystko, wszystko zostaje
w niej z∏o˚one. Duch Âwi´ty stopniowo
objawia nam jej zawartoÊç, aby doprowadziç nas do pe∏ni prawdy. Wszystko
zostaje zawierzone KoÊcio∏owi, który ma
towarzyszyç nam w drodze do Boga i pomagaç nam rozwijaç w sobie depozyt
Bo˚ej prawdy. Dla wszystkich nas
ogromnie wa˚ne jest przyj´cie Maryi
w Jej wi´zi z Bogiem, w zbawczym wydarzeniu, jakie wype∏ni∏o si´ w Niej,
w Jej osobie. Idàc za Jej przyk∏adem
i pozwalajàc si´ prowadziç Jej matczynej
mi∏oÊci, uczestniczymy w Jej wyniesie-

niu do chwa∏y wiecznej. Za Jej poÊrednictwem poczynamy w sobie Chrystusa,
a On w nas wzrasta, ofiarowuje si´
i wchodzi do chwa∏y. Za poÊrednictwem
NajÊwi´tszej Maryi Panny w∏àczamy si´
do zbawczego czynu Chrystusa.
Chodzi o dynamicznà drog´, która obejmuje ludzkà istot´ na wszystkich poziomach jej ˚ycia i prowadzi jà
do rozwoju. Bywa, ˚e czasami nawet
nià wstrzàsa i przewraca, oczywiÊcie
w dobrym znaczeniu. Kto akceptuje takie dzia∏anie Boga i si´ nawraca, daje
si´ w pe∏ni w∏àczyç w czyn zbawienia
dokonanego przez Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela, stajàc si´ samemu narz´dziem Bo˚ego dzia∏ania. JeÊli do tego
nie dochodzi, cz∏owiek zamyka si´
w swoim ma∏ym Êwiatku, nawet jeÊli
pozostaje wierzàcy.
Matka Bo˚a w Medziugorju nieustannie wzywa do nawrócenia. Czy myÊlisz, ˚e ludzie naprawd´ si´ nawrócili?
Owoce sà liczne i oczywiste. A to,
czy ludzie si´ nawrócili, niech ju˚ niebo
osàdzi. W or´dziu z 25.12.2005, otrzymanym za poÊrednictwem Jakova, Maryja mówi: „Dzieci, przez ca∏y ten czas,
jaki Bóg pozwala∏ mi z wami przebywaç,
nieustannie wzywa∏am was do nawrócenia. Wiele serc pozosta∏o zamkni´tych…
Zacznijcie si´ modliç. Módlcie si´ do
Boga o dar nawrócenia”. Sàdz´, ˚e powinniÊmy powa˚nie zastanowiç si´ nad
tymi s∏owami.
Czy nie myÊlisz, ˚e przytoczone przez
Ciebie or´dzie zawiera akcenty zbyt mo˚e
surowe, które mog∏yby zniech´ciç osoby
dobrej woli, ale uwa˚ajàce si´ za s∏abe?
Z pewnoÊcià nie! Taka interpretacja
jest b∏´dna, poniewa˚ zag∏´biamy si´
w nasze obawy i szukamy usprawiedliwieƒ. Âw. Franciszek z Asy˚u pod koniec swego ziemskiego ˚ywota tak mówi∏ do wspó∏braci: „Bracia, zacznijmy
od poczàtku, bo jak dotàd jeszcze nic nie
zrobiliÊmy!”. Te s∏owa majà wielkie
znaczenie dla nas wszystkich. Ten, kto
jest otwarty na Boga, widzi zawsze
przed sobà nowe horyzonty i otrzymuje
ciàgle nowe ∏aski. Zostaje porwany urokiem ˚ycia w Bogu i tym samym witalnym urokiem przyciàga innych do Boga,
porywa ich i wstrzàsa nimi. W tych naszych czasach, kiedy z∏o czyha na nas
z ka˚dej strony, Bóg oczekuje, ˚e Jego
dzieci dadzà si´ porwaç przez Jego Bo˚e
˚ycie, aby sami z kolei mogli pociàgnàç
innych i obaliç, zniszczyç z∏o, obaliç na
koniec samà Êmierç. JeÊli wierzàcy nie

w∏àczajà si´ w to dynamiczne dzia∏anie,
pozostajà powierzchowni, nie dochodzà
do autentycznego nawrócenia i sà atakowani przez z∏o.
W przytoczonym or´dziu Maryja
wzywa nas do modlitwy. Jest to ju˚ któreÊ z kolei wezwanie, które powtarza si´
regularnie przez te wszystkie lata.
To dlatego, ˚e Maryja pozostaje
wierna samej sobie. Wskazuje nam drog´, podaje najskuteczniejsze Êrodki, które majà nam pomóc rozbudziç w sobie
Bo˚e ˚ycie w ca∏ej jego dynamice. Nie
ma wàtpliwoÊci, ˚e modlitwa jest podstawowym Êrodkiem, aby czynnie uczestniczyç w ˚yciu ∏aski.
Czemu tak wiele naszych modlitw
nie zostaje wys∏uchanych, nawet wtedy, gdy wydaje si´ nam, ˚e nasze proÊby sà dobre?
Âw. Augustyn t∏umaczy to mówiàc,
˚e ludzie modlà si´ mali (˝li), male (˝le),
mala (o z∏o). Oznacza to, ˚e kiedy jesteÊmy ˝li, modlimy si´ w z∏y sposób
i w z∏ych intencjach. Kr´cimy si´ wokó∏
siebie, chcemy wszystko i wszystkich,
∏àcznie z Bogiem, wciàgnàç w nasze
egoistyczne, egocentryczne potrzeby.
Bóg jednak si´ z tego wycofuje.
W or´dziu z 25.12.2005, które przytacza∏em wczeÊniej, Matka Bo˚a mówi
tak˚e: „Dzieci, Jezus jest pokojem, mi∏oÊcià, radoÊcià. Dlatego zdecydujcie si´
na Jezusa”. Prawdziwa modlitwa wywy˚sza modlàcego si´, wprowadza go
w ˚ycie Chrystusa, wyrywajàc z p´t egoizmu i pozwalajàc mu uczestniczyç
w dynamice zbawienia. W∏aÊnie taka
modlitwa osiàga swój cel.
Czy móg∏byÊ powiedzieç kilka s∏ów
o poÊcie, do którego Matka Bo˚a zawsze
nas zach´ca∏a, a którego zachowanie
jest dla wielu bardzo trudne?
Musimy zrozumieç, ˚e w Bo˚ych
planach wszystko jest ze sobà harmonijnie powiàzane. I tak post, niezale˚nie od
formy, jakà si´ wybierze, aby go przestrzegaç, ma pomóc cz∏owiekowi wyjÊç
poza materialnà i duchowà konsumpcj´,
rozbudziç poszukiwanie Boga, popchnàç
do nawrócenia. Równie˚ post, tak jak
modlitwa, jest jednym z niezb´dnych
Êrodków, aby dojÊç do Boga.
Czy mo˚esz daç nam jakieÊ rady, jak
rozwijaç si´ na drodze duchowej?
Celem naszego ˚ycia jest wejÊcie
w mistycznà jednoÊç z Chrystusem,
wejÊcie w pe∏ni´ Jego ˚ycia. JeÊli mamy
Syna, mamy i Ojca, a Duch Âwi´ty nas
prowadzi, jak mówi Êw. Jan aposto∏. Je-
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Êli pozwolimy, by Jezus wstrzàsnà∏ nami i pociàgnà∏ ku sobie, wtenczas stajemy si´ Jego ludem, On zaÊ Emmanuelem, Bogiem-z-nami. Wszystkie objawienia, wszystkie ∏aski, jakie zostajà
nam dane, majà za zadanie pomóc nam
osiàgnàç ten cel. JeÊli zdecydowanie
podà˚amy w tym kierunku, czyli ku ca∏kowitemu zjednoczeniu z Jezusem, wtedy w naszym ˚yciu zmienia si´ wszystko. Wiara, nadzieja, mi∏oÊç stajà si´ dynamiczne, sà w stanie wstrzàsnàç i pociàgnàç innych. W∏àczamy si´ w ten
sposób w dzia∏anie ∏aski Bo˚ej i stajemy
si´ uczestnikami misji aposto∏ów, nape∏nionych mocà Ducha Âwi´tego.
W przeciwnym razie pozostajemy zamkni´ci w p∏ytkiej religijnoÊci, kr´càc
si´ wokó∏ siebie, wokó∏ troski o przysz∏oÊç, starajàc si´ pociàgnàç innych nie
ku Bogu, ale ku nam samym. Wchodzimy w wir, który nas niszczy.
Âwiat nie idzie chyba w dobrym kierunku. Wielu si´ martwi, pesymistycznie patrzy w przysz∏oÊç. Czy myÊlisz, ˚e
na Êwiecie coÊ si´ zmienia?
Du˚o si´ zmienia, bardzo du˚o! Bóg
jest prawdziwym g∏ównym bohaterem
historii, nawet jeÊli nam si´ wydaje, ˚e
jest ukryty. Jego dzia∏anie jest ciche, zakryte przed „wielkimi” tej ziemi. Przemienia wszystko i niczego nie chce
zniszczyç. Pozwala nawet, aby ludzkoÊç
pogrà˚a∏a si´ w kryzysach, po to, by
cz∏owiek zaczà∏ szukaç Boga i si´ nawróci∏. Bóg sprawia cudowne rzeczy,
tak˚e dzisiaj, cz´sto poprzez tych najmniejszych, prostych, najbardziej ukrytych. Zresztà zawsze tak czyni∏, równie˚
w ˚yciu Maryi Dziewicy.
Czego oczekujesz po 25. rocznicy objawieƒ w Medziugorju?
Jubileusz to zawsze jubileusz! Niesie wiele ∏ask i otwiera wielkie przestrzenie dla Bo˚ego dzia∏ania. Dlatego
te˚ oczekuj´ bardzo du˚o. W szczególnoÊci oczekuj´ przebudzenia si´ ludu
Bo˚ego w modlitwie, nawróceniu, poÊcie tak, aby Bóg móg∏ go do siebie pociàgnàç. Mam nadziej´, ˚e ka˚dy wierzàcy zrozumie, ˚e g∏ówne pole Bo˚ego
dzia∏ania jest w nim samym, w jego duszy. Wyda wtedy owoce, wewnàtrz
i wokó∏ siebie. Lud Bo˚y ujrzy, jak
spe∏niajà si´ Bo˚e obietnice, ujrzy zbawienie ludzkoÊci. Wówczas wierzàcy
poniosà radosnà wieÊç o zbawieniu
wszystkim ludziom. Taka jest moja nadzieja i o to tak˚e modl´ si´ do Boga
i do naszej Matki. Amen

Pragn´ nauczyç
was modliç si´
Jak si´ modliç or´dziami – ks. prof.
Tomislav Ivanciç

Wprowadzenie
Wydarzenia w Medziugorju spowodowa∏y powstanie licznych grup
modlitewnych na ca∏ym Êwiecie. Modlàcy si´ w tych wspólnotach zg∏´biajà
or´dzia, które przez kilka lat co czwartek przekazywane by∏y parafii Medziugorje. Or´dzia te sà jednak tak krótkie
i zwi´z∏e, ˚e osoby nie majàce doÊwiadczenia w modlitwie cz´stokroç nie wiedzà, jak modliç si´ w ich duchu. W or´dziach natomiast pokazana jest wspania∏a droga wzrastania w modlitwie i dochodzenia w modlitwie do Êwi´toÊci.
RoztropnoÊç KoÊcio∏a wymaga, by ci
liczni modlàcy si´, którzy przez Ducha
Bo˚ego zostali wezwani do rozbudzania
wiary, nie pozostali sami i bez prowadzenia, lecz by pomóc im poprzez or´dzia
dotrzeç do skarbu modlitwy KoÊcio∏a
i zmierzaç ku coraz wi´kszej Êwi´toÊci.
Tej roztropnoÊci wymagajà zarówno kardyna∏ Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, jak i papie˚ Jan Pawe∏ II, kiedy w prywatnych i oficjalnych wywiadach wprowadzajà rozró˚nienie mi´dzy
wydarzeniami w Medziugorju a owocami, które te wydarzenia przynoszà.
Je˚eli chodzi o same wydarzenia,
nale˚y odczekaç do wydania przez KoÊció∏ opinii w tej sprawie. Co zaÊ dotyczy
nawrócenia, modlitwy, grup modlitewnych jak te˚ rozbudzenia ˚ycia sakramentalnego i nowych wspólnot zakonnych i Êwieckich, to jest ju˚ obecnie sprawà oczywistà, skàd pochodzà i dlaczego
nale˚y je otaczaç opiekà i wspieraç.
Miliony ludzi rozpocz´∏y pod wp∏ywem or´dzi z Medziugorja modliç si´
pojedynczo lub we wspólnotach tak, jak
nigdy wczeÊniej tego nie czynili. Pragnà
oni uczyç si´ modliç. Kto czyni post´py
w modlitwie, wzrasta równie˚ w wierze.
Kto wzrasta w wierze, dojrzewa do Êwi´toÊci. W tych milionach ludzi, którzy poprzez wydarzenia w Medziugorju zostali
przebudzeni do modlitwy, spoczywa
wielki skarb ewangelizacji KoÊcio∏a. Pytaniem pozostaje: czy b´dziemy wystarczajàco pokorni i rozsàdni, by to przyjàç
i doprowadziç do rozwoju lub czy te˚ zostawimy to przypadkowi i odsuniemy na
bok. Chodzi tu o wierzàcych naszego
KoÊcio∏a i o skarb w tym KoÊciele.

Nie ma wàtpliwoÊci co do tego, ˚e
najwa˚niejszym zadaniem KoÊcio∏a
jest obecnie modlitwa. Modlitwa jest
mianowicie oknem, przez które i w którym Bóg mo˚e zmieniaç ludzi, a przez to
ca∏y Êwiat. Niezliczone niebezpieczeƒstwa zagra˚ajàce dalszemu trwaniu Êwiata
mogà zostaç odwrócone jedynie si∏à Bo˚à. Sobór zwraca naszà uwag´ na to, ˚e
mowa Boga jest czytelna w znakach czasu. Jezus mówi∏, byÊmy nie pozostawali
Êlepi na znaki czasu, w którym ˚yjemy.
A znakami naszego czasu sà niezliczone
ruchy Êwieckich i inne ruchy koÊcielne,
które piel´gnujà szczególnie modlitw´.
Znakiem czasu jest równie˚ Medziugorje, gdzie ludzie zostajà rozbudzeni do modlitwy, do nawrócenia, do pokuty i do Êwi´toÊci. Niektórzy t∏umaczyli
równie˚ zamach na papie˚a Jana Paw∏a II
jako wyzwanie nieba, by miliony chrzeÊcijan rozpocz´∏y modliç si´ proszàc
o powrót do zdrowia Ojca Âwi´tego. Znakiem czasu jest tak˚e wspania∏a dzia∏alnoÊç Matki Teresy, o której sama mówi,
i˚ jest ona owocem modlitwy. Kolejnym
znakiem jest ruch charyzmatyczny, gdzie
pierwsze miejsce zajmuje modlitwa
dzi´kczynna i uwielbienie Boga. Z tej
modlitwy rodzà si´ cuda, które obecnie
dziejà si´ w KoÊciele w mocy Bo˚ej, poprzez pojedyncze osoby lub przez wspólnoty modlitewne. Biskupi europejscy
oÊwiadczyli w ubieg∏ym roku, ˚e najwi´ksza liczba nawróceƒ mia∏a miejsce
we wspólnotach modlitewnych i ruchach
duchowych laikatu. Modlitwa prowadzi
nas do spotkania z Bogiem. Modlitwa
otwiera nas na dzia∏anie Ducha Âwi´tego.
Modlitwa umo˚liwia nam rozró˚nianie
duchów i w∏aÊciwe interpretowanie wydarzeƒ w Êwiecie i w KoÊciele.
Or´dzia z Medziugorja wskazujà
na to, ˚e modlitwa jest pracà najwa˚niejszà. Modlitwa jest wszechmocna.
Bóg obieca∏ wys∏uchiwaç modlitwy. Wielu stawia pytanie, dlaczego objawienia
w Medziugorju trwajà tak d∏ugo i dlaczego Matka Bo˚a przychodzi codziennie.
Prostà odpowied˝ na to zawiera or´dzie
z 12.06.86r.: „Módlcie si´ /.../, a wtedy
zrozumiecie, dlaczego tak d∏ugo jestem
z wami”. „Pragn´ nauczyç was modliç
si´”. Or´dzia wprowadzajà w modlitw´:
„Wybra∏am t´ parafi´ w szczególny sposób i pragn´ jà prowadziç....” (1.03.84r.).
Rodzi si´ w nas pytanie: Ku czemu
prowadziç? Odpowied˝ daje or´dzie
z 1.01.87r.: „Drogie dzieci! Wiecie, ˚e
z waszego powodu pozostaj´ tak d∏ugo, by
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was uczyç, jak powinniÊcie post´powaç na
drodze Êwi´toÊci”. Zatem Êwi´toÊç jest celem. Jak jednak jesteÊmy prowadzeni do
Êwi´toÊci? Przez przypomnienie Ewangelii, nauki KoÊcio∏a, tego, co Bóg mówi do
nas przez tysiàce lat. „Dzisiaj zapraszam
was, byÊcie zastanowili si´, dlaczego jestem z wami tak d∏ugo. Jestem poÊredniczkà mi´dzy wami a Bogiem” (17.07.86r.).
Matka Bo˚a przynosi nam w profetyczny
sposób to, co jest od Boga. Przekazuje
nam Jego s∏owa i Jego or´dzie: by wiara
zosta∏a rozbudzona, by móc si´ zbli˚aç do
Êwi´toÊci i s∏uchaç g∏osu Ewangelii – g∏osu Boga, trzeba modliç si´. Modlitwa jest
podstawà wszystkiego. Dlatego or´dzia sà
pouczeniami o modlitwie. B´dziemy tutaj
rozwa˚aç or´dzia, które zosta∏y przekazane od 1.03.84r. – 25.04.87r.
(cdn)

Czemu si´ boicie?
Takim pytaniem móg∏by dzisiaj
rozbrzmieç g∏os Chrystusa. Ten sam
g∏os, który w ró˚nych sytuacjach,
w Ewangelii, powtarza∏: Nie bójcie si´!
(Mt 28, 10); Odwagi, to Ja jestem, nie
bójcie si´ (Mk 6, 50). Nie bój si´, ma∏a
trzódko (∑k 12, 32); Nie bój si´, wierz
tylko! (Mk 5, 36). By∏ to czas, kiedy Mesjasz stopniowo objawia∏ si´ ludziom,
a oni z wolna uczyli si´ Go poznawaç
w Nowinie, którà przynosi∏. Jednak my,
wspó∏czeÊni chrzeÊcijanie, znamy Go
ju˚ od wieków. I trudno zliczyç osobiste
doÊwiadczenia, w∏asne i cudze, które
potwierdzajà t´ prawd´: jeÊli jest Jezus,
nie mo˚na si´ baç!
Dlaczego wi´c pozwalamy, aby l´k,
pod rozmaitymi postaciami, w jakich nas
nachodzi, przemocà narusza∏ naszà wewn´trznà przestrzeƒ? Dlaczego skrywamy w sobie k∏àb mniej lub bardziej t∏umionych obaw, które oplatajàc nas, odbierajà nam pokój? A przede wszystkim dlaczego pozwalamy temu, który pragnie nas
sobie podporzàdkowaç, by pos∏ugiwa∏ si´
naszymi l´kami? Skoro cz∏owiek zosta∏
stworzony po to, aby by∏ wolny, powinniÊmy wiedzieç, ˚e l´k jest jednym z najchytrzejszych z∏odziei naszej wolnoÊci!
Skàd i dlaczego biorà si´ l´ki, nie
mnie o tym mówiç. Istnieje z pewnoÊcià
nieskoƒczona liczba stosownych tekstów na ten temat. Bardzo ró˚ne sà powody, wielorakie czynniki, które sprawiajà, ˚e l´k, raz zrodzony, zagnie˚d˚a
si´ w nas na dobre. Warto by∏oby dowiedzieç si´ o tym czegoÊ wi´cej. Dla nas
jednak teraz wa˚ne jest zrozumieç, jakie

wewn´trzne mechanizmy przeszkadzajà
duszy swobodnie oddychaç, aby mog∏a
wzrastaç w màdroÊci i ∏asce (por. ∑k 2,
40) tak, jak chcia∏ tego Duch Boga.
Nierzadko zdarza si´, ˚e ktoÊ pragnie
„trzymaç nas w garÊci” i, aby ∏atwiej
sprawowaç swojà w∏adz´, czyni nas bezbronnymi, rozbudzajàc nasze l´ki. JeÊli
mu si´ uda, oznacza to, ˚e sà one zakorzenione w szczególnie wra˚liwych miejscach. Czyja to wina? Z pewnoÊcià tego,
kto wykorzystuje nasze s∏aboÊci i dzia∏a
w z∏ej wierze, ale nie do nas nale˚y osàd.
My tak˚e bowiem jesteÊmy w pewien
sposób odpowiedzialni, poniewa˚ jeÊli
zaczynamy odczuwaç l´k, oznacza to, ˚e
jest w nas coÊ, co boimy si´ utraciç.
Oto sedno! Dotykamy tu bezpoÊrednio skarbu naszych korzyÊci i w∏asnoÊci,
nawet jeÊli sà one ca∏kowicie prawowite.
Bywa wi´c czasem, ˚e musimy stawiç
czo∏a obawie przed utratà pracy, domu,
˚ony, praw, racji, zdrowia. Nie mówiàc
ju˚ o w∏asnym ˚yciu. Wszystko to jest
oczywiÊcie wi´cej ni˚ Êwi´te. Co jednak
z uspokajajàcymi s∏owami Jezusa? Czy
naprawd´ im wierzymy, czy mo˚e pozostawiamy je za progiem koÊcio∏a po niedzielnej Mszy Êw.?
PowinniÊmy zdawaç sobie spraw´,
˚e na poczàtku tego wieku krà˚y w powietrzu skryte i brudne pragnienie kontrolowania ca∏ej ludzkoÊci ze strony
mniej lub bardziej jawnych si∏, które
nieustannie podsycajà atmosfer´ braku
stabilnoÊci i l´ku. Wystarczy pos∏uchaç,
jakim alarmistycznym tonem pos∏ugujà
si´ dzienniki. Nikt nie mówi nam: nie
bójcie si´! Raczej dla zaspokojenia niezdrowej ch´ci sensacji k∏adzie si´ nacisk
na rozbudzenie w nas niepewnoÊci, zniech´cenia i nieufnoÊci wobec Êwiata,
gdzie „wszystko mo˚e si´ zdarzyç”.
W rezultacie prze˚ywamy ka˚dy nasz
dzieƒ, oglàdajàc si´ wcià˚ do ty∏u.
Cz∏owieku, kto ukrad∏ ci nadziej´? –
takie s∏owa us∏ysza∏am niedawno na pewnym zje˝dzie. RzeczywiÊcie, bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim jednak powinno ono zostaç skierowane do nas,
chrzeÊcijan. Do tych, którzy w ten czy inny sposób przystàpili do Ewangelii nadziei (por. 1 P 3, 15). I uwierzyli w nià.
Nie rozwià˚emy niczego, czekajàc, a˚
zmieni si´ ten coraz bardziej globalny system. Dopóki bowiem opiera∏ si´ on b´dzie
na takich kryteriach, mo˚e tylko stawaç
si´ gorszy. Mo˚emy jednak zaczàç od siebie samych, oddajàc si´ w r´ce Pana, aby
u˚y∏ nas jako zaczynu (por. Mt 13, 33);

ukrytego zaczynu, który sprawi, ˚e ciasto
b´dzie ros∏o, a˚ rozsadzi sztywne Êciany
naczynia: uk∏adów, struktur, ja∏owego instytucjonalizmu, których ch´tnie uczepiamy si´, kiedy ogarnia nas l´k.
Jaki wi´c powinien byç nasz pierwszy krok? Zacznijmy od odrzucenia
w∏asnych korzyÊci! Pragnienia zatrzymania za wszelkà cen´ czegoÊ dla siebie,
lub woli kierowania samemu swoim ˚yciem, swoimi sprawami i uczuciami. JeÊli naprawd´ zawierzymy Bogu, pozwolimy, aby On rzàdzi∏ wszystkim. JeÊli coÊ
oka˚e si´ dla nas dobre, On o to zadba.
JeÊli natomiast nie jest nam ju˚ potrzebne, zabierze to, aby daç nam coÊ lepszego. Zobaczymy wtedy, jak stopniowo
nasze strachy stanà si´ zupe∏nie bezzasadne. Rozp∏ynà si´ jak dym. Gdy˚ tym
w∏aÊnie sà w swej istocie.
Zawierzywszy si´ Bogu nie b´dziemy musieli ju˚ walczyç o zachowanie
naszych dóbr, ale b´dziemy ˚yli w pogodzie i w wolnoÊci; wówczas zaczniemy
naprawd´ byç samym sobà, porzucajàc
mask´ twardziela, który strze˚e swojego
skarbu, albo zbitego psa, który uwa˚a si´
za ofiar´ niesprawiedliwoÊci. Lepiej jest
bowiem znosiç pod∏oÊç, która pochodzi
z zewnàtrz, wewn´trznie pozostajàc
wolnym, ni˚ byç wolnym na zewnàtrz,
a wewn´trznie tkwiç w p´tach strachu.
Prawdziwym lekarstwem na l´k jest
zatem ubóstwo ducha. Ów zdrowy dystans, który pozwala we w∏aÊciwym Êwietle spojrzeç na ulotnoÊç ˚ycia i pomaga
nam utkwiç spojrzenie w Bo˚ej wiecznoÊci, która ju˚ na nas czeka. Otworzà si´
szerokie horyzonty, w których b´dziemy
mogli dostrzec zach´cajàce nowoÊci. Takie, które nie mog∏y zaistnieç, poniewa˚
miejsce by∏o zaj´te przez „stare”, z którego nie chcieliÊmy zrezygnowaç.
Czemu si´ l´kacie, chrzeÊcijanie
trzeciego tysiàclecia?! Posiadacie klucze
nauki, sekrety techniki, tysiàclecia historii za plecami, a czynicie z waszego ˚ycia
pokryw´ dla l´ków! Jednoczàc si´ z Jezusem, który przyszed∏ nas wyzwoliç, przemieƒmy nasze istnienie w „monstrancj´
nadziei”, jak mawia∏ ksiàdz Tonino Bello. Inni bardzo szybko to dostrzegà. I zapragnà dowiedzieç si´, dlaczego.
s. Stefania Consoli

Miesiàc Najdro˚szej
Krwi Jezusa
W∏àczam w mojà krew pragnienie
Boga. „A my, którzy jesteÊmy mocni
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(w wierze), powinniÊmy znosiç s∏aboÊci
tych, którzy sà s∏abi, a nie szukaç tylko
tego, co dla nas dogodne. Niech ka˚dy
z nas stara si´ o to, co dla bli˝niego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania.
Przecie˚ i Chrystus nie szuka∏ tego, co
by∏o dogodne dla Niego” (Rz 15, 1-3).
Oddawanie krwi jest dla mnie zawsze bardzo znaczàcym doÊwiadczeniem, czynnoÊcià, którà staram si´ prze˚ywaç w Chrystusie i dla Chrystusa, jednoczàc si´ z Nim w prostocie tego gestu.
Nie traktuj´ go bowiem jako szczególnej
ofiary, a jedynie jako p∏ynàcà z mi∏oÊci
odpowied˝ dla Tego, który da∏ mi ˚ycie
i zdrowie jako niczym przeze mnie nie
zas∏u˚ony dar, abym ja tak˚e móg∏ staç
si´ darem dla innych.
Jest kilka sposobów, poprzez które
przygotowuj´ si´, aby wszystko to
z prostego gestu wolontariatu mog∏o
przemieniç si´ w duchowà ofiar´: przed
oddaniem krwi przyst´puj´ do Eucharystii, aby wraz z Jezusem obecnym
w mojej duszy i ciele krà˚y∏y we mnie
Jego ˚ycie i krew, i abym w pe∏ni sta∏
si´ cz´Êcià Niego.
Do tego do∏àcza si´ modlitwa w czasie pobierania krwi, kiedy b∏ogos∏awi´
narz´dzia medyczne, punkt krwiodawstwa, piel´gniarzy, innych dawców, mojà i ca∏à przetaczanà w∏aÊnie krew, ofiarowujàc jà Ojcu, który jest jej Stwórcà,
jednoczàc jà z NajÊwi´tszà Krwià Syna,
która da∏a nam zbawienie, poÊwi´cajàc
jà Duchowi Âwi´temu, który by∏ natchnieniem dla tego aktu altruizmu, aktu
streszczajàcego si´ w Mi∏oÊci.
Modl´ si´ za osob´, która otrzyma
mojà krew, choç nie wiem, kto nià b´dzie, proszàc dla niej o zdrowie duchowe. Czuj´, ˚e jestem wys∏uchany, poniewa˚ mój gest to nie tylko fizyczne
dawanie: poprzez modlitw´ w∏àczam
w mojà krew moje pragnienie Boga,
moje ca∏kowite ofiarowanie si´ Jemu.
To zaanga˚owanie prze˚ywane ze
wzrokiem skierowanym ku Bogu przemienia si´ w cenne spotkanie, którego
za nic nie chcia∏bym opuÊciç.
„A Bóg, który daje cierpliwoÊç i pociech´, niech sprawi, abyÊcie wzorem
Chrystusa do siebie ˚ywili te same uczucia i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 15, 5-6).
Dzieƒ po pobraniu krwi odczuwa si´
pewnà s∏aboÊç, jednak i to staje si´ darem i ˝ród∏em radoÊci, poniewa˚ oto odda∏em cz´Êç siebie! ÂwiadomoÊç ta rodzi

wdzi´cznoÊç i si∏´, b´dàce obrazem tego, co powinno dziaç si´ w ˚yciu duchowym. Tak bowiem powinno wyglàdaç codzienne ˚ycie kogoÊ, kto pragnie
ofiarowywaç swe ˚ycie: je˚eli myÊlimy,
˚e wszystko zostaje nam dane, i ˚e to,
czego si´ wyrzekamy, czego brak odczuwamy, ma nakarmiç i podtrzymaç naszego potrzebujàcego brata, wówczas ∏atwo
przychodzi nam oderwaç wzrok od samego siebie i wznieÊç go ku Panu, dzi´kujàc Mu za ka˚de takie przejÊcie, zwyczajne, a przecie˚ niekiedy tajemnicze,
mroczne, bolesne.
Nale˚y ufaç, ˚e nawet jeÊli oddamy
wszystko, czego rzeczywiÊcie nam potrzeba, aby nakarmiç kogoÊ, kto znajduje
si´ w wi´kszej potrzebie, wszystko zostanie nam zwrócone, o czasie i w mierze
zgodnej z Bo˚à màdroÊcià i hojnoÊcià.
Samo cia∏o, tak doskonale i harmonijnie
stworzone, jest tego praktycznym dowodem: nieco mojej si∏y ˚yciowej usz∏o ze
mnie, aby wspomóc i wesprzeç innà osob´, ale cia∏o szybko odzyskuje sprawnoÊç, nadrabiajàc wszelkie straty. A jest
to tylko odbicie naszej natury duchowej.
Ju˚ w tej samej chwili, kiedy stajemy si´ zdolni do dawania i ofiarowywania samych siebie, otwierajà si´
w nas nowe przestrzenie, aby od nowa
przyjmowaç od Pana hojne dary, które
mo˚emy przekazywaç z coraz wi´kszà
radoÊcià i wdzi´cznoÊcià. I tak jak krew,
która z powrotem tworzy si´ w moim
ciele, jest identyczna jak ta, którà odda∏em, a przecie˚ nowa, tak samo ∏aska,
która zostaje nam dana po ka˚dym wyrzeczeniu p∏ynàcym z mi∏oÊci, jest zawsze nowà ∏askà, cennà i niepowtarzalnà. Tak czyniàc, poczujemy, jak przyciàga nas do Niego coraz wi´ksza si∏a,
poczujemy si´ wezwani, aby wejÊç
w kràg ˚ycia w Duchu Âwi´tym, który
nigdy si´ nie urywa: dawaç i otrzymywaç, umieraç i zmartwychwstawaç,
przyjmowaç mi∏oÊç i oddawaç mi∏oÊç,
aby byç mi∏oÊcià.
Prze˚ywajàc i rozwa˚ajàc to wszystko, oddawanie krwi staje si´ dla mnie
pieÊnià uwielbienia i dzi´kczynienia dla
Boga Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego za
dar fizycznego i duchowego zdrowia,
oraz zewn´trznym znakiem rzeczywistoÊci, którà chc´ prze˚ywaç coraz pe∏niej,
bez ograniczeƒ i przerw w mojej codziennej dzia∏alnoÊci, w mojej modlitwie
i powo∏aniu: „Darmo otrzymaliÊcie, darmo dawajcie” (Mt 10, 8).
Francisco Cavagna

25 rocznica objawieƒ
Marija Pavloviç-Lunetti urodzi∏a
si´ 01.04.65r. w Bijakovici. Do dnia dzisiejszego ma codzienne objawienia, które dla niej rozpocz´∏y si´ 25.06, kiedy to
posz∏a na Podbrdo zamiast swojej m∏odszej siostry Milki. Za jej poÊrednictwem
Matka Bo˚a daje comiesi´czne or´dzie
dla Êwiata. 08.09.93r. wysz∏a za mà˚ za
W∏ocha, Paola Lunetti. Majà czterech synów: Micha∏a, Franciszka, Marka i Jana.
Mieszkajà w Moncy we W∏oszech.

Jestem jak radio
Mario, w pierwszych dniach objawieƒ Ty i inni widzàcy zostaliÊcie poddani ró˚nym rodzajom nacisku – w∏adze
rzàdowe oskar˚a∏y was o prowadzenie rewolucyjnej dzia∏alnoÊci. Swoje oskar˚enia popiera∏y przeÊladowaniami równie˚
umieszczajàc was w wi´zieniu. W dodatku uwa˚a∏y, ˚e jesteÊcie chorzy umys∏owo
i/lub uzale˚nieni od narkotyków. Dzisiaj
nikt ju˚ nie traktuje powa˚nie takich
oskar˚eƒ, jednak ci, którzy wam nie wierzà, twierdzà, ˚e wasze doÊwiadczenia sà
oszustwem. Poniewa˚ jednak nie da si´
zaprzeczyç owocom objawieƒ, utrzymujà,
˚e cuda dokonujà si´ wsz´dzie tam, gdzie
jest modlitwa. Nie uda∏o si´ im w ka˚dym
razie powstrzymaç rzesz pielgrzymów, jakie przybywa∏y i wcià˚ jeszcze tutaj przyje˚d˚ajà. Co sàdzisz o wydarzeniach, które jako szesnastoletnia dziewczyna prze˚y∏aÊ w 1981 r. i które prze˚ywasz nadal?
Jak mówi Êw. Pawe∏, kiedy by∏am
dziewczynà, myÊla∏am jak dziewczyna;
teraz jestem doros∏a i myÊl´ inaczej. Cz´sto s∏yszeliÊmy oskar˚enie pochodzàce
od ludzi, którzy nas nie znajà, nic nie wiedzà o nas i o naszym ˚yciu, ˚e nasze doÊwiadczenie jest fa∏szywe. Osoby te coÊ
s∏ysza∏y i wypowiadajà si´ na podstawie
kilku pog∏osek, ale nie wiedzà, jak g∏´boko prze˚ywamy nasze spotkanie z Matkà
Bo˚à, a za Jej poÊrednictwem z Bogiem.
Prze˚ywamy je g∏´boko i duchowo: co-
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dziennie poÊwi´camy si´ dla przybywajàcych pielgrzymów. Dla niektórych,
zw∏aszcza dla dziennikarzy, najwa˚niejsze sà sprawy materialne: patrzà na domy, na to, ile co kosztuje. Zapominajà, ˚e
takie sprawy nas nie interesujà. OczywiÊcie ka˚dy w Medziugorju wybudowa∏
dom, cz´sto ˚artujemy sobie na ten temat
z sàsiadami: fasady domów sà pi´kne, ale
w Êrodku cz´sto jeszcze coÊ si´ wykaƒcza. Budowanie jest rzeczà normalnà,
Medziugorje ˚yje tym tak˚e. Niektórzy
myÊlà, ˚e chodzi o zysk, ale w rzeczywistoÊci jest inaczej: kiedyÊ ˚yliÊmy z uprawy tytoniu, dzisiaj Bóg troszczy si´ o nas
w inny sposób. Najstarsi cz´sto do mnie
mówià: „Mario, ka˚dego dnia ˚yjemy
mannà, którà zsy∏a nam Bóg”. Ka˚dy
przybywajàcy pielgrzym to ∏aska niebios,
ale choç z jednej strony dzi´ki nim Medziugorje si´ rozrasta, z drugiej ich obecnoÊç oznacza koniecznoÊç poÊwi´cenia
si´: na przyk∏ad, wiele ˚on chcia∏oby
pójÊç do koÊcio∏a w najwi´ksze Êwi´ta,
a zamiast tego muszà pozostaç w domu
i przygotowywaç posi∏ki dla pielgrzymów. Tak samo by∏o z nami, widzàcymi,
przez te wszystkie lata. Zacz´liÊmy uczyç
si´ poÊwi´cenia ju˚ jako dzieci. Nasze
dorastanie jako widzàcych nie by∏o ∏atwe,
bioràc pod uwag´ ogromnà liczb´ odwiedzajàcych nas osób. Moja matka cz´sto
mówi∏a: „Nasz dom nie jest ju˚ nasz, zrobi∏ si´ z niego prawie dworzec kolejowy!”. Niektórzy przybywali tylko z ciekawoÊci, inni pod wp∏ywem powa˚nej
potrzeby. Jedni zadawali pytania, inni
chcieli si´ zaprzyja˝niç, aby tak jak my,
prze˚ywaç duchowoÊç Matki Bo˚ej.
JesteÊ teraz matkà czworga dzieci.
Jak udaje ci si´ pogodziç wszystkie obowiàzki wzgl´dem rodziny z g∏oszeniem
Êwiadectwa dla pielgrzymów?
Z Bo˚à pomocà. Prosz´ zawsze Boga
o b∏ogos∏awieƒstwo, o to, aby b∏ogos∏awi∏ ka˚dej mojej pracy i ka˚demu, kogo
spotkam. Dzisiaj przyjmowa∏am pielgrzymów, jednego po drugim, od 14.00
do 17.00. Jest to naprawd´ spory trud,
poniewa˚ panujà upa∏y i jest to m´czàce.
Przez chwil´ myÊla∏am, ˚e ju˚ nie jestem
w stanie mówiç, potem zrozumia∏am, ˚e
musz´ kontynuowaç dla tych ludzi. Wielu pielgrzymów jest tutaj po raz pierwszy
i uwa˚a, ˚e za naszym poÊrednictwem
oglàda Boga i Matk´ Bo˚à, a to stymuluje nas, widzàcych, by pracowaç wi´cej
i z wi´kszym oddaniem. Zawsze powtarzam, ˚e nie mamy z tej pos∏ugi ˚adnego
zarobku. Podczas gdy osoba, który t∏u-

maczy nasze s∏owa, otrzymuje wynagrodzenie za swojà prac´, a po jej ukoƒczeniu jest wolna, my przychodzimy, przemawiamy do oko∏o pi´ciu grup dziennie,
a potem wracamy do domu, ale cieszymy
si´ bardziej, ni˚ gdyby nam zap∏acono
i widz´, ˚e Pan nas b∏ogos∏awi. Praca dla
Pana i dla Matki Bo˚ej to dla nas wielka
radoÊç i powód do entuzjazmu. Cokolwiek robimy, wype∏niamy to z wielkim
poczuciem odpowiedzialnoÊci za nasze
zadanie g∏oszenia Êwiadectwa o Bogu.
Mój mà˚ Paolo mówi mi: „Mario, kiedy
mówisz o Gospie, jesteÊ jak radio… tylko
nie mo˚na ci´ wy∏àczyç!”. To dlatego, ˚e
uwielbiam mówiç o Niej i o Jej or´dziach: dlatego, ˚e wiem od osób, które
mnie s∏uchajà, ˚e mo˚e 10, mo˚e 15 spoÊród nich si´ nawróci i doÊwiadczy tej samej radoÊci, którà ja czuj´ w sercu.
My, ze stacji radiowej „Mir” Medziugorje, zawsze rozpoczynamy nasze audycje od odczytania ostatniego or´dzia, które Gospa da∏a, za Twoim poÊrednictwem,
parafii i Êwiatu. Matka Bo˚a zwraca si´
do wszystkich jako do Swoich dzieci, nie
tylko do katolików, ale tak˚e do ˚ydów
i muzu∏manów, do ka˚dego bez wyjàtku.
Jak wierzàcy przyjmujà Jej or´dzia?
Dzisiaj mówi∏am jednoczeÊnie do grupy Koreaƒczyków i do grupy Libaƒczyków i, podczas gdy t∏umacze si´ dogadywali, ˚artowaliÊmy mi´dzy sobà. Jednak
kap∏an, który t∏umaczy∏ dla Libaƒczyków,
by∏ bardzo powa˚ny, kiedy mówi∏ do
mnie: „Mario, wierz´ w to, co mówisz!”.
Odpowiedzia∏am: „A ja, ojcze, wierz´, ˚e
dobrze przet∏umaczy∏eÊ, chocia˚ nie rozumiem twego j´zyka, ani tego, co mówi∏eÊ
tym ludziom!”. Potem nadesz∏a grupa australijska, aby podzi´kowaç Gospie za dar
wody w swojej parafii. Prosili o nià bez
skutku przez ca∏à wiosn´, potem zwrócili
si´ do Królowej Pokoju, aby im pomog∏a,
i Ona to uczyni∏a. Dlatego poprosili mnie,
abym w ich imieniu podzi´kowa∏a Gospie. Nasze spojrzenie na Êwiat poszerzy∏o si´ dzi´ki osobom, które do nas przybywajà. Pewien chiƒski kap∏an opowiada∏
mi o oÊrodku dla m∏odzie˚y w parafii niedaleko Pekinu, gdzie wspólnota od lat ˚yje or´dziami Medziugorja.
Ju˚ prawie çwierç wieku widujesz
codziennie Matk´ Bo˚à. Czy przez ten
czas coÊ si´ zmieni∏o, czy wizja jest zawsze ta sama?
Zawsze ta sama, tyle tylko, ˚e kiedy
Matka Bo˚a si´ objawia, codziennie jest
to silniejsze doÊwiadczenie. Podczas objawienia Matka Bo˚a ma zawsze szarà sza-

t´, bia∏y welon, czarne w∏osy, b∏´kitne
oczy i zawsze znajduje si´ na chmurze.
Czy przez te lata zmieni∏ si´ stosunek
∏àczàcy Ci´ z Matkà Bo˚à, jak z przyjació∏kà, z którà wchodzi si´ w coraz wi´kszà za˚y∏oÊç?
Tak, tak, Matka Bo˚a sta∏a si´ bardziej
przyjació∏kà, mimo ˚e jest Królowà.
Czy jako przyjació∏ka prosi∏aÊ kiedyÊ
Matk´ Bo˚à o osobiste rady?
Nie, nie, poniewa˚ Matka Bo˚a mówi
zawsze „módlcie si´”, wi´c zawsze staraliÊmy si´ modliç i coraz bardziej zbli˚aç
si´ do modlitwy.
Oprócz Matki Bo˚ej, widzia∏aÊ tak˚e
Jezusa, Êwi´tych…
W dzieƒ Bo˚ego Narodzenia Matka
Bo˚a przychodzi z Dzieciàtkiem Jezus
w ramionach, kiedy indziej sama, czasami
objawia si´ na wzgórzu z trzema lub pi´cioma anio∏ami.
Po Êmierci ojca Slavko, Matka Bo˚a
da∏a or´dzie, w którym mówi∏a, ˚e narodzi∏ si´ on w niebie. Czy to oznacza, ˚e by∏
wa˚nà osobà, kimÊ w rodzaju Êwi´tego?
Tak, wstàpi∏ na drog´ Êwi´toÊci, zaczà∏ ˚yç or´dziami Matki Bo˚ej. Matka
Bo˚a wszystkich nas wzywa dla Êwi´toÊci, a ju˚ z pewnoÊcià odnosi si´ to do niego, to by∏a dla nas ∏aska, ˚e go znaliÊmy.
Podczas objawienia 25 dnia miesiàca Matka Bo˚a daje ci do przekazania
or´dzie…
Or´dzie, które na poczàtku by∏o
w ka˚dy czwartek, teraz jest ka˚dego 25,
w czwartek by∏o tylko dla parafii, teraz,
ka˚dego 25, jest dla wszystkich, którzy
chcà podjàç or´dzia i wprowadzaç je
w praktyk´ w swoim ˚yciu.
Jak to si´ dzieje…
Matka Bo˚a mówi mi je, a ja zapisuj´
je po objawieniu.
Jak wyglàdajà Twoje relacje z pozosta∏ymi widzàcymi…
Sà dobre, mamy nadziej´ si´ spotkaç, urzàdzajàc wspólnà kolacj´ pod
koniec lata.
Vicka powiedzia∏a mi, ˚e Matka Bo˚a
prosi∏a jà czasem, by zgodzi∏a si´ cierpieç
w jakiejÊ intencji. Czy ciebie te˚ o to kiedyÊ prosi∏a?
Nie.
Dlatego, ˚e ka˚dy ma inne zadania?
Tak, nie ma ˚ycia bez cierpienia.
We W∏oszech Paolo Apolito, znany
antropolog, mówi∏ o tym, ˚e Matka Bo˚a
poprzez zapowied˝ przysz∏ych kar, a tak˚e tajemnic, przywiàzuje do siebie pielgrzymów, jak w przypadku Fatimy albo
La Salette…
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Nie, to nieprawda, my zawsze widzimy, ˚e Matka Bo˚a daje nam swobod´
w ka˚dej sytuacji.
A zatem nie wià˚e zapowiedzià kar?
Nie, Matka Bo˚a wzywa nas z wielkà
mi∏oÊcià, nigdy nas nie zmusza, to coÊ
pi´knego, ˚e czujemy si´ dzieçmi Bo˚ymi
nie dlatego, ˚e jesteÊmy zmuszeni, ale poniewa˚ jesteÊmy wolni.
W pierwszych wywiadach czyta∏am, ˚e
na poczàtku chcia∏aÊ wstàpiç do wspólnoty, zostaç zakonnicà, jeÊli si´ nie myl´…
Tak, tak.
… potem jednak zmieni∏aÊ zdanie,
dlaczego?
W zakonie, zobaczy∏am, ˚e tam nie
mog∏abym g∏osiç Êwiadectwa tak, jak
czyni´ to teraz, mówiàc o Matce Bo˚ej
itd., i dlatego wybra∏am rodzin´.
I nigdy tego nie ˚a∏owa∏aÊ?
Nie, jak dotàd nie.
Czy przed i po Êlubie zmieni∏o si´ coÊ
w Twoich stosunkach z Matkà Bo˚à?
Nie, zawsze prosimy Matk´ Bo˚à
o opiek´, b∏ogos∏awieƒstwo, dzi´kujemy
Bogu, za to, co dla nas robi.
Jak postrzegajà ci´ pielgrzymi…
Jestem widzàcà i dlatego uwa˚ajà, ˚e
jestem blisko Boga, blisko Matki Bo˚ej i,
jak Matka Bo˚a mówi, wstawiam si´ za
wami, tak samo i my czujemy si´ narz´dziami, które wybra∏ Bóg i czujemy potrzeb´, by g∏osiç Êwiadectwo, choç wcià˚
jesteÊmy normalnymi, spokojnymi lud˝mi, staramy si´ uczyniç jak najwi´cej.
A jak oni ci´ postrzegajà…
Jako bardzo bliskà przyjació∏k´.
Czy nie zdarza si´, ˚e próbujà ci´
dotykaç…
Czasami pojawia si´ tak˚e fanatyzm,
ludzie, którzy chcà postrzegaç mnie w inny sposób, ale my staramy si´ zawsze im
wyt∏umaczyç, ˚e nie jesteÊmy Êwi´tymi,
ale ˚e Matka Bo˚a wszystkich nas wzywa
do Êwi´toÊci.
Post´pujesz wed∏ug or´dzi Matki
Bo˚ej?
OczywiÊcie, staramy si´, ale to nie
wystarcza, zawsze jest dobra wola.
Przeczyta∏am na tabliczce (przed bramà domu), ˚e po po∏udniu odbywa si´
modlitwa, jak to wyglàda?
Po po∏udniu odmawiamy Ró˚aniec,
a potem jest chwila objawienia.
Czy pielgrzymi te˚ przychodzà, aby
wziàç w nim udzia∏?
Tak, kiedy to mo˚liwe, cz´sto nie da
si´ wpuÊciç wszystkich, poniewa˚ jest
wiele grup, staramy si´ robiç, co w naszej mocy.

Czy zdarzy∏o si´, ˚e za wstawiennictwem was, widzàcych, dokona∏ si´ jakiÊ
cud, jakieÊ uzdrowienie?
Tak, wiele razy, wszyscy mieliÊmy takie doÊwiadczenie. Matka Bo˚a uzdrowi∏a, nawróci∏a, pomog∏a osobom, za którymi prosiliÊmy.
Co chcia∏abyÊ powiedzieç pielgrzymom, którzy pragnà w pe∏ni odpowiedzieç na wezwanie Matki Bo˚ej?
Zawsze staram si´ uwydatniç or´dzie.
Matka Bo˚a zach´ca nas nieustannie, byÊmy przymowali Jej or´dzie i byÊmy
z ka˚dym dniem ˚yli nim coraz intensywniej. Przede wszystkim, byÊmy ˚yli nim
przez nasze narócenie i byÊmy post´powali w Êwi´toÊci kroczàc drogà Bo˚ego
pokoju. ByÊmy mogli w tym wytrwaç,
najistotniejsza jest modltiwa i Msza Êwi´ta. Matka Bo˚a jest naszà nadziejà i dzi´ki Niej mamy nowe ˚ycie, nowy sens
w ˚yciu. Matka Bo˚a ciàgle powtarza:
„Kochane dzieci! Bóg da∏ wam wolnoÊç
i dzi´ki tej wolnoÊci mo˚ecie sami zdecydowaç, czego chcecie”. Postanowi∏am
wykrzystaç mojà wolnoÊç w ten sposób,
aby wraz z Matkà Bo˚à s∏u˚yç dla dobra
tego Êwiata i aby wspó∏pracowaç, na ile to
tylko mo˚liwe, dla zbawienia ludzi. Takie
jest moje zadanie i mam nadziej´, ˚e spe∏ni´ je a˚ do koƒca mojego ˚ycia.
Dzi´kuj´ za poÊwi´cony czas, niech
Pan b∏ogos∏awi Ciebie i Twojà rodzin´.

Rok Eucharystyczny
„Kochaç to oddawaç
wszystko, oddawaç bez
reszty samego siebie…”
To s∏owa
pieÊni zainspirowanej s∏ynnym fragmentem Listu Êw.
Paw∏a do Koryntian, znanego jako Hymn
o mi∏oÊci (por.
1Kor
13,1).
Wykorzystywa∏am je parokrotnie jako
uzupe∏nienie modlitwy w czasie adoracji eucharystycznej; podczas kiedy dusza s∏awi Boga Êpiewem, zanurzamy si´
w tajemnic´ mi∏oÊci i ca∏kowitego ofiarowania si´ Chrystusa, który samego
siebie odda∏ dla naszego zbawienia.

W takiej chwili zadajemy sobie byç
mo˚e pytanie: jak mo˚emy Go naÊladowaç? Czy i my mo˚emy prze˚ywaç
mi∏oÊç tak, jak On jà prze˚ywa∏? Czy
i my powinniÊmy umrzeç na krzy˚u
z mi∏oÊci? Ewangelia mówi jasno,
szczególnie w rozdzia∏ach 13-17 Ewangelii Êw. Jana; Jezus pozostawia aposto∏om i nam wszystkim swój duchowy
testament, streszcza znaczenie swojej
misji Syna pos∏anego przez Ojca tutaj,
na ziemi´ i wzywa nas, abyÊmy poszli
za Jego przyk∏adem.
Bóg Ojciec ukocha∏ nas ju˚ w ∏onie
matki; w ka˚dej chwili obdarza nas
swoim b∏ogos∏awieƒstwem i chroni od
z∏ego, powierzajàc nas opiece Matce
Bo˚ej, anio∏ów i Êwi´tych. Jest obecny
wÊród nas poprzez o˚ywczà moc Ducha
Âwi´tego, który wszystko odnawia,
i codziennie w Eucharystii ofiarowuje
nam syna Jezusa, dajàc nam mo˚liwoÊç
z∏o˚enia na o∏tarzu, wraz z Jego ofiarà,
ofiary z naszego ˚ycia. Czy to ma∏o?
Mo˚emy otrzymywaç i dawaç mi∏oÊç, wykorzystywaç dary, które da∏
nam Bóg dla dobra naszego i braci. Mo˚emy te˚ przyjmowaç cierpienie w pokoju i ufnym zawierzeniu woli Ojca,
pewni, ˚e nic nie zostanie utracone, poniewa˚ On chce naszego dobra i towarzyszy nam na ka˚dym kroku.
Wszystko zale˚y od naszej odpowiedzi na mi∏oÊç, od wewn´trznej decyzji, czy damy si´ poprowadziç Bogu, który mo˚e przemieniç nas wewn´trznie i uzdrowiç to wszystko, co
jeszcze jest chore lub nie jest oÊwietlone Jego Êwiat∏em.
Takà drog´ ˚ycia buduje si´ za pomocà ma∏ych i du˚ych „tak” wypowiadanych ka˚dego dnia, owych konkretnych wyborów, które prowadzà nas coraz bli˚ej do Pana. On bowiem nie
chce, aby przygniot∏y nas trudy i k∏opoty ˚ycia; nigdy nie powierza nam
za ci´˚kiego krzy˚a, którego nie zdo∏alibyÊmy unieÊç, lecz pozostawia nam
wolnoÊç wyboru: czy odrzuciç go
i uciec, czy te˚ przyjàç z odwagà i ufnoÊcià, odpowiedzieç tak i daç si´ poprowadziç Jemu, który jest Drogà, Prawdà
i ˙yciem, w postawie pe∏nej pokory.
Bardzo cz´sto jesteÊmy ow∏adni´ci
przez w∏asne idee, plany, pragnienia
i myÊli, i kr´cimy si´ wokó∏ w∏asnej osi,
nie zag∏´biajàc si´ w siebie, w nasze
wn´trze, tam, gdzie Pan chce przemawiaç do duszy i przekazaç jej Bo˚e ˚ycie.
Spotkanie z Bogiem w modlitwie, w g∏´-
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bokiej szczeroÊci i pokorze, zawsze
otwiera na coÊ nowego. Mo˚emy staç si´
pos∏usznymi narz´dziami w Jego r´kach,
gotowi wyruszyç i zaryzykowaç ca∏ym
sobà, aby w nas i wokó∏ nas wype∏ni∏ si´
Jego plan mi∏oÊci. Zaczynamy si´ wtedy
otwieraç jak kwiat na promienie s∏oƒca
i ca∏a nasza istota rozkwita. Egoizm
i w∏asne korzyÊci coraz bardziej ust´pujà
miejsca czystej, uczciwej mi∏oÊci, która
jest taka jedynie wówczas, jeÊli daje siebie bezinteresownie, niczego nie ˚àdajàc.
Aby osiàgnàç czystoÊç, musi si´ jednak
przejÊç przez krzy˚, stajàc si´ ofiarà
˚ywà, prze∏amanym chlebem, dzi´ki
któremu inne dusze otrzymajà ˚ycie.
B´dziemy si´ wówczas wspólnie radowali, kiedy Pan wezwie nas do siebie,
abyÊmy mogli cieszyç si´ dobrami obiecanymi tym, którzy kochali.
Chiara Piccinotti

Pobratymstwo
Zdecydujcie si´
Drodzy bracia i siostry! Skupieni
wokó∏ Królowej Pokoju na trzynastym
Zje˝dzie Pobratymstwa, ws∏uchujemy
si´ w Jej or´dzie, które tak bardzo mocno i konkretnie zabrzmia∏o dla nas, tych
przyby∏ych na Zjazd i tych, których fizycznie, z powodu przeszkód, nie by∏o
tutaj, ale wspó∏uczestniczyli w spotkaniu poprzez modlitwy i ofiary. JeÊli or´dzia nie stanà si´ praktykà ˚ycia, pozostanà jedynie pobo˚nymi ˚yczeniami
i tematem ja∏owych dyskusji. Maryja
podkreÊla, ˚e trzeba „˚yç or´dziami
i dawaç Êwiadectwo”.
Istniejà bowiem fa∏szywi poÊrednicy
i fa∏szywi wizjonerzy. Chore osoby bez
poczucia odpowiedzialnoÊci g∏oszà i opowiadajà po domach o swoich doznaniach
lub rzekomych wizjach. To sà fa∏szywi
g∏osiciele, niosàcy niepokój i wprowadzajàcy nieprawdziwe, alarmujàce wieÊci
w dusze i serca pielgrzymów. Wokó∏ Medziugorja, podobnie jak i w innych szczególnych miejscach, gromadzà si´ równie˚ osoby chore, które najcz´Êciej opowiadajà o sobie i swoich chorych przekazach. Pielgrzymi napotykajà samozwaƒczych przewodników i tendencyjnych interpretatorów or´dzi Maryi. To wszystko
zaciemnia medziugorskà prawd´ i or´dzia Maryi. Maryja zwraca uwag´, ˚e nale˚y przyjàç Jej or´dzia i ˚yç wed∏ug

nich! Istniejà te˚ tacy autorzy or´dzi, którzy podszywajà si´ pod or´dzia Maryi
i w duchu nieprawdy interpretujà je fa∏szywie z zamiarem zniszczenia Medziugorja i planów Maryi. Dlatego jesteÊmy
szcz´Êliwi i wdzi´czni Bogu i Maryi za
autentycznych, wybranych Êwiadków –
wizjonerów, którzy od dwudziestu pi´ciu
lat przekazujà nam tylko prawd´.
˙ycie wed∏ug or´dzi Maryi nie przychodzi ∏atwo. Cz∏owiek, który nie nawyk∏
do wyrzeczeƒ, nie rozumie dlaczego musi poÊciç i jaka korzyÊç p∏ynie z jego ofiary. Pielgrzym, który przybywa, aby uczyniç Êlub i kolejny raz próbuje uzyskaç potrzebne ∏aski nie pyta: Maryjo, co chcesz,
abym uczyni∏? Inni, nie posiadajàcy nawyku modlitwy i nie przyjmujàcy sakramentów, stajà si´ jedynie obserwatorami
z dystansu, którzy zbierajà swoje doÊwiadczenia i wracajà do domów nie podejmujàc ˚adnej decyzji i nic nie zmieniajà w swoim ˚yciu. Tacy „pielgrzymi”
wymagajà konkretnych kazaƒ i nauk,
a tych w Medziugorju brakuje. Medziugorje, jako miejsce cudownego fenomenu
jest przeÊladowane, a wraz z nim or´dzia
i owoce. Z tego wzgl´du niektórzy kap∏ani ze strachu przed przeÊladowaniami,
przemilczajà or´dzia i rezygnujà z pouczeƒ, wynikajàcych z or´dzi.
Istotà or´dzi jest praktykowanie ich
w codziennym ˚yciu. Bo to w∏aÊnie ˚ycie
obfitujàce w owoce ma byç Êwiadectwem or´dzi, obecnoÊci Maryi i Medziugorja. Or´dzia stosowane w praktyce ˚ycia nie doprowadzajà do zderzenia z KoÊcio∏em, wprost przeciwnie, s∏u˚à odnowie KoÊcio∏a. Bez owoców, or´dzia staje si´ pustos∏owiem, które zabija. Tak jak
myÊli zrodzonych w sercu cz∏owieka nie
mo˚na przenieÊç na papier bez papieru
i o∏ówka, bez komputera itp., jak kompozytor nie mo˚e opisaç pi´kna swojego
dzie∏a muzycznego s∏owami, lecz musi
jà odegraç na instrumentach, jak artysta
malarz nie mo˚e swoich natchnieƒ przenieÊç na p∏ótno oczyma, lecz p´dzlem
i farbami, tak or´dzia bez praktycznego
ich zastosowania w ˚yciu i bez owoców,
stajà si´ zabójcze dla Medziugorja.
Dlatego Królowa Pokoju mówi: „zdecydujcie si´ na Êwi´toÊç…”. Âwi´toÊç
w praktyce oznacza naÊladowanie w ˚yciu Jezusa Chrystusa, Maryi Dziewicy
i Êwi´tych KoÊcio∏a. To nie jest ˚adna teoria o czymÊ nadzwyczajnym i wielkim,
lecz konkretny plan ˚ycia wype∏niony postem, modlitwà, ofiarà, wyrzeczeniem,
budzàcym w nas zachwyt wobec S∏owa

Bo˚ego i rodzàcym potrzeb´ ˚ycia tym
S∏owem oraz sakramentami, szczególnie
zaÊ sakramentem Spowiedzi i Eucharystii.
Âwi´toÊç i Êwi´tych nie kryjà groby
i nie zas∏ania czas, ani historia. To sà ludzie wszechczasów. JeÊli zdecydujemy
si´ na prowadzenie ˚ycia w Êwi´toÊci,
nape∏ni si´ ono pokojem, stanowiàcym
bezcenne dobro, którego mól nie zniszczy, z∏odziej nie skradnie, ani ˚aden
gwa∏townik nie odbierze. Dlatego m´czennicy sà lud˝mi cudownymi, a ich
Êwiadectwo mi∏oÊci i wiernoÊci wobec
Jezusa wcià˚ stanowi dla nas ˝ród∏o dobrych natchnieƒ. Trzeba si´ wi´c modliç, a wtedy otrzymamy ten dar od Pana, o którym mówi Matka Bo˚a. Wzywa
nas, byÊmy wytrwale nieÊli pokój Êwiatu i czynili pokój w naszych sercach.
W tych dniach czytamy i s∏yszymy
wiadomoÊci o poczynaniach bezbo˚nych ludzi, którzy bez ˚adnych skrupu∏ów promujà jeden z apokryfów „Ewangelia Judasza” i film „Kod Leonardo da
Vinci”, wydajàc wojn´ naszemu Panu,
KoÊcio∏owi, Êwi´tym, Objawieniu…
Wiemy z or´dzi Maryi jak sobie poradziç z ka˚dà wojnà, a wi´c i z tà, prowadzonà przeciwko Jezusowi i KoÊcio∏owi. To jest post i modlitwa!
Modlimy si´, aby Pan natchnà∏ Biskupów i Ojca Âwi´tego do wezwania KoÊcio∏a do postu i modlitwy w celu powstrzymania tej brudnej fali, która kala
oblicze KoÊcio∏a i samego Pana. Niech
w naszych sercach zrodzi si´ ˚ywe pragnienie powtórzenia gestu Êwi´tej Weroniki na Drodze Krzy˚owej. Ona mia∏a
odwag´ otrzeç chustà skalane oblicze
Chrystusa. Czuj´, ˚e nasz rodzina modlitewna powinna to uczyniç przez post
i modlitw´. Swojà Êwi´toÊcià, ofiarà,
modlitwà i wype∏nianiem zadaƒ zwiàzanych z naszym apostolatem, mamy oczyÊciç Oblicze naszego Pana. Nie b´dzie
pokoju, jeÊli pozostaniemy oboj´tni wobec tego wszystkiego, co obecnie dzieje
si´ w Êwiecie. Wbrew oczywistym faktom, Êwiadczàcych o owocach, zwiàzanych z obecnoÊcià Maryi w Medziugorju
od dwudziestu pi´ciu lat, w ró˚nych miejscach pojawi∏o si´ wiele k∏amliwych artyku∏ów z argumentami przeciwko Królowej Pokoju. Dzieje si´ tak wbrew Êwiadectwom nawróconych osób, wbrew
Êwiadectwom cudownych uzdrowieƒ
z nieuleczalnych chorób, wbrew Êwiadectwom o nadzwyczajnych ∏askach p∏ynàcych ze spotkania z Matkà przez modlitw´. Czy mamy milczeç!? Nie, ponie-
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wa˚ my jesteÊmy wezwani do dawania
Êwiadectwa poprzez ˚ycie or´dziami!
Dzisiaj, w koÊciele w Szirokim Brijegu w obecnoÊci setek pielgrzymów,
m∏oda dziewczyna z∏o˚y∏a Êwiadectwo
o uzdrowieniu swojego ojca z raka p∏uc.
„Lekarz powiadomi∏ o chorobie naszà
matk´, a ona z kolei nas, dwanaÊcioro
swoich dzieci. Mama nie uleg∏a panice,
lecz powiedzia∏a: „Dzieci, skoro Pan
Bóg chcia∏, abyÊcie si´ urodzi∏y, to pewnie nie chce byÊcie sta∏y si´ sierotami.
Musimy si´ modliç, a Bóg nas wys∏ucha.
Jedziemy do Medziugorja”. I tak wraz
a przyjació∏mi, znale˝liÊmy si´ w Medziugorju. W tym miejscu, za wstawiennictwem Maryi sta∏ si´ cud i nasz ojciec
zosta∏ uzdrowiony. On jest tu dzisiaj razem z nami. Lekarze przekazali KoÊcio∏owi ca∏à dokumentacj´ dotyczàcà historii jego choroby. Ja zaÊ ponownie
przyby∏am do Medziugorja, ˚eby powiedzieç: Matko Bo˚a, dzi´kuj´ za
wszystko! Obecnie jako wolontariuszka
pomagam uchod˝com w Czapljinie”.
Wiele jest takich wstrzàsajàcych
Êwiadectw! A jeszcze wi´cej jest Êwiadectw o nawróceniu. Smutek nas ogarnia, kiedy czytamy k∏amliwe oskar˚enia,
˚e w Medziugorju nie ma owoców, ani
dowodów na to, ˚e jest ono darem Nieba.
Módlmy si´ wi´c i za te osoby, które starajà si´ zdeprecjonowaç or´dzia i same
objawienia. Niech nic nas nie zniech´ca.
To wszystko stanowi znak, ˚e Medziugorje jest darem od Boga, a my ten dar
z ca∏à pokorà i na kl´czkach przyjmujmy
i ˚yjmy nim. Jestem szcz´Êliwy, ˚e ponownie otrzymaliÊmy tak bezpoÊrednie
or´dzie i wezwanie, które w szczególny
sposób dotyczy nas samych i naszych zobowiàzaƒ, do: pokornego ˚ycia oraz dawania Êwiadectwa innym!
Modl´ si´ za ka˚dego z was i za ca∏à
wspólnot´, aby z ka˚dym dniem coraz
bardziej wzrasta∏a i stawa∏a si´ narz´dziem w r´kach Maryi w celu nawrócenia i szerzenia pokoju.
W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – aby wnioski
z XIII Zjazdu, natchnienia od Ducha
Âwi´tego i or´dzia Królowej Pokoju zosta∏y wprowadzone w czyn i za wszystkich pielgrzymów, którzy przyb´dà na 25
rocznic´ objawieƒ; – za Ojca Âwi´tego
i wszystkie Jego intencje. Za ca∏y KoÊció∏,
aby nie utraci∏ ˚adnego ze swoich synów
wskutek bezprzyk∏adnych napaÊci na KoÊció∏; – za m∏odzie˚, aby nie ulega∏a wp∏ywom fa∏szywych nauczycieli i proroków,

lecz by w Chrystusie odkry∏a swojego Boga i Mistrza, swojà Drog´ i Prawd´.
Drodzy bracia i siostry. Pisz´ t´ medytacj´ z wielkà radoÊcià i nadziejà, albowiem nasze powo∏anie staje si´ coraz wyra˝niejsze. Nie l´kaj si´ ma∏a trzódko! Nie
bój si´ Dawidzie ˚adnego Goliata!
W imi´ Jezusa ka˚de z∏o zwyci´˚ymy!
Serdecznie was pozdrawiam, modl´ si´
i poszcz´ za was i razem z wami.
Wasz oddany o. Jozo Zovko

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
Rekolekcje z o. T. Vlasiciem. Konferencja 3 – sobota, 27.08.05r.

PoÊwi´cenie si´ Bogu Ojcu
Zaczniemy razem ze Êw. Paw∏em
modlitwà, którà znajdujemy na poczàtku Listu do Efezjan:
Niech b´dzie b∏ogos∏awiony Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On
nape∏ni∏ nas wszelkim b∏ogos∏awieƒstwem
duchowym na wy˚ynach niebieskich –
w Chrystusie. W Nim bowiem wybra∏ nas
przed za∏o˚eniem Êwiata, abyÊmy byli
Êwi´ci i nieskalani przed Jego obliczem.
Z mi∏oÊci przeznaczy∏ nas dla siebie jako
przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, wed∏ug postanowienia swej woli.
Pó˝niej Êw. Pawe∏ mówi o decyzji
Boga, aby wszystko na nowo zjednoczyç
w Chrystusie jako G∏owie: to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. My chcemy
poznaç Ojca, chcemy kontemplowaç Ojca i ˚yç razem z Nim. Âwi´ty Jan w I LiÊcie mówi, ˚e po tym zaÊ poznajemy, ˚e
Go znamy, je˚eli zachowujemy Jego
przykazania. Kto mówi: «Znam Go»,
a nie zachowuje Jego przykazaƒ, ten jest
k∏amcà i nie ma w nim prawdy. Jego
przykazaniem jest Mi∏oÊç, kochaç tak,
jak On kocha, wtedy jesteÊmy w Êwiat∏oÊci Boga. Wiecie, co to znaczy poÊwi´ciç
si´ dla jakiejÊ rzeczy: np. dla sportu,
ch∏opaka czy dziewczyny, kiedy osoby
sà zakochane w jakiejÊ osobie lub rzeczy.
PoÊwi´ciç si´ Bogu oznacza zanurzyç si´ w Jego wol´ i poddaç Mu si´.
Nie oznacza to przekreÊlenie ˚ycia,
ucieczki od ˚ycia. Tak, jak powiedzieliÊmy na poczàtku, jest to ˚ycie w relacji
˚ywej ze ˝ród∏em ˚ycia. Zanurzeni

w ˚ycie, tak aby Bóg definiowa∏ i okreÊla∏ nasze ˚ycie, zanurzeni w oryginalnoÊç, w tà pe∏ni´, w której Bóg nas stworzy∏. PoÊwi´ciç si´ Bogu oznacza poddaç ca∏e ˚ycie egzystencjalne Jego woli,
tak, aby Jego chwa∏a w nas mieszka∏a.
PoÊwi´ciç si´ Bogu Ojcu oznacza byç
∏onem, które przyjmuje ˚ycie Bo˚e.
∑onem, które daje t´ przestrzeƒ ˚yciowà, aby Bóg móg∏ si´ wcieliç.
Kiedy mówimy o poÊwi´ceniu si´
mówimy o wyborach, o wyborach powo∏aniowych. Kiedy si´ mówi o wielu
mo˚liwoÊciach wyboru w KoÊciele, nale˚y zwróciç równie˚ uwag´ na fakt, ˚e
wiele osób nie dokonuje wyboru tylko
chce „zakotwiczyç si´” w ˚yciu, znajdujàc si´ wtedy w takim otoczeniu przez
„przypadek”. Wiele osób zawiera zwiàzek ma∏˚eƒski, aby mieç „˚ycie jasne”
bez Boga. Tymczasem Jan Pawe∏ II wezwa∏ wszystkich, równie˚ Êwieckich, do
˚ycia ˚yciem poÊwi´conym, dajàc temu
wyraz w swoim dokumencie: „Christisfidelis laici”. MyÊl´, ˚e wszyscy Êwieccy
powinni si´ z nim zapoznaç i odczuç to
wezwanie. Oboj´tnie, w jakim stanie si´
znajdujemy jesteÊmy wezwani do poÊwi´cenia si´ Bogu Ojcu. Kiedy jesteÊmy gotowi, aby si´ Mu poÊwi´ciç, wtedy Bóg Ojciec wskazuje drog´ oryginalnà dla ka˚dego w odpowiednim czasie
w jakim si´ znajduje. Je˚eli b´dzie chodziç o ma∏˚eƒstwo, to Ojciec da towarzysza ˚ycia, je˚eli o wspólnot´ ˚ycia konsekrowanego, to Ojciec jà wska˚e. To
Ojciec przez Swojego Syna, mocà Ducha
Âwi´tego b´dzie ci´ prowadzi∏ i to prowadzi∏ doskonale. Je˚eli brakuje tego poÊwi´cenia si´ Ojcu, brakuje podstawy
poÊwi´cenia si´ i wszelakie wybory sà
zak∏ócane, sà wyborami na zasadzie: robi´ jak uwa˚am, to co mi si´ podoba.
Nawet, je˚eli ktoÊ jest ju˚ poÊwi´cony w jakiejÊ wspólnocie, jest to inny typ
poÊwi´cenia si´. Matka Teresa mówi∏a, ˚e
musi dokonaç wyboru w wyborze, bo ju˚
by∏a w zgromadzeniu zakonnym. Wy,
którzy jesteÊcie ma∏˚onkami, kap∏anami,
zakonnicami, musicie dokonaç jeszcze tego wyboru w wyborze, co oznacza zanurzenie si´ do g∏´bi, aby przyjàç wol´ Ojca,
ale tych co chcà pójÊç do koƒca, aby dokonaç takiego wyboru jest ma∏o, ja znalaz∏em niewielu takich w moim ˚yciu. Ten,
kto zdecyduje si´, aby pójÊç do koƒca
w przyj´ciu woli Bo˚ej, wybiera wszystko i w Bogu znajduje wszystko. Nie potrzebuje ju˚ u˚alaç si´ nad sobà, bo b´dzie
czu∏ si´ zrealizowany. To jednak wymaga
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wyrzeczenia si´ wszytkiego co pozosta∏e.
Nie oznacza to, ˚e Bóg odbierze ci m´˚a
czy ˚on´, ale, ˚e ty wyrzekniesz si´ sposobu prowadzenia twego ma∏˚eƒstwa wed∏ug w∏asnego widzi mi si´. Tak samo
i duchowni, aby swoje powo∏anie nie prowadzili na zasadzie: robi´ co mi si´ wydaje, ale, aby by∏o zanurzone w wol´ Ojca.
Zobaczmy jak to wyglàda. Wczoraj
mówi∏em, ˚e ludzkoÊç jest w po∏o˚eniu
mi´dzy wolnoÊcià dziecka Bo˚ego a niewolà. I w ka˚dym z nas jest to napi´cie:
bycie wolnym lub niewolnikiem. Równie˚ i ci, którzy widzieli Jezusa, czy
Matk´ Bo˚à sà kuszeni. Jezus by∏ kuszony przez diab∏a i te˚ musia∏ dokonaç wyboru. Izrael prze˚y∏ wielkie cuda Bo˚e,
doÊwiadczy∏ pot´˚nej mocy prawicy Bo˚ej i jak nam mówi 1 Ksi´ga Samuela
w rodziale ósmym, chcieli króla tak, jak
inne narody. Bóg ich poucza∏ przez proroków, ale oni chcieli króla. Bóg powiedzia∏ do Saumela: „wys∏uchaj g∏osu ludu we wszystkim, co mówi do ciebie, bo
nie ciebie odrzucajà, lecz Mnie odrzucajà jako króla nad sobà. Podobnie jak post´powali od dnia, w którym ich wyprowadzi∏em z Egiptu, a˚ do dnia dzisiejszego, porzucajàc Mnie i s∏u˚àc innym bogom, tak post´pujà i z tobà. Teraz jednak
wys∏uchaj ich g∏osu, tylko wyra˝nie ich
ostrze˚ i oznajmij im prawo króla, który
ma nad nimi panowaç” i Samuel ustanowi∏ nad nimi króla.
Taki moment jest dramatem, kiedy
Bóg nie mo˚e mówiç do cz∏owieka.
Cz∏owiek dokona∏ swego wyboru i Bóg
mówi: czyƒ, ja nie mog´ na ciebie naciskaç, ale b´dziesz cierpia∏. Mo˚na powiedzieç, ˚e Izrael mia∏ szcz´Êcie, ˚e Bóg do
niego przemawia∏ przez Samuela, ale mo˚ecie sobie wyobraziç dokàd zmierza dusza, kiedy nie s∏ucha g∏osu Boga. Zanurza
si´ w ciemnoÊciach, nie s∏yszy, nie widzi
i nie mo˚e wyjÊç, poniewa˚ nie chce. To
niebezpieczeƒstwo istnieje w ka˚dym
z nas. Dlatego wzywam was dzisiaj do
dokonania wyboru w wyborze, co oznacza otwarcie oczu, uszów, serca i dokanania nowego wyboru wewn´trznego. Cz´sto chrzeÊcijanie mówià, ˚e nie majà ˚adnego powo∏ania, ˚adnego wyboru. To
nieprawda, ka˚dy musia∏ dokonaç wyboru. My w klasztorze mamy psa, który kiedy grzmi ucieka do klasztoru chowa si´
i kuli si´. Je˚eli ktoÊ chce go wyciàgnàç
zaczyna szczerzyç na niego z´by, bo nie
chce wyjÊç. Daj´ wam ten przyk∏ad, ˚e
nasze nie widzenie i nie s∏yszenie – jak to
t∏umaczy Jezus w Ewangelii – oznacza,

˚e ja nie chc´. Jest to wewn´trzna walka,
która prowadzi nas do niewoli. Cz∏owiek
musi zawsze dokonywaç wyboru mi´dzy
˚yciem a Êmiercià. ChrzeÊcijanin otrzyma∏ t´ ∏ask´, aby wybraç ˚ycie w pe∏ni.
Je˚eli tego nie wybierze, wybierze coÊ innego. Dlatego dzisiaj wzywajàc was do
wyboru, do poÊwi´cenia si´ Ojcu, wzywam was do wyboru ˚ycia pe∏nego. (cdn)

ECHO Echa
Powierzona Maryi
Chcia∏abym podzieliç si´ uczuciem „oparcia” i radoÊci, jakiego doÊwiadczam czytajàc Echo, które za
ka˚dym razem prowadzi mnie, w sercu,
na pielgrzymk´ do Medziugorja…
Maryja bynajmniej nie jest daleka,
nie jest obrazkiem ustawionym na szafce, ale przez swoje s∏owa staje si´ namacalnie obecna w moim codziennym ˚yciu. Uchwycenie si´ Jej, Jej or´dzi, czyni
w´drówk´ ku Oblubieƒcowi wspania∏à
przygodà; jak taniec, zamiana j´ków
ka˚dego cierpienia – choçby i najdrobniejszego, najmniej znaczàcego – w radosny rytm Êwi´ta. TrudnoÊci – jeÊli spoglàdaç na nie w Êwietle Jej s∏ów – nie jawià mi si´ ju˚ w sercu jako ciemne pokoje, ale stajà si´ przedsionkiem, przez który musi si´ przejÊç, aby z∏o˚yç baga˚: nie
taƒczy si´ przecie˚ z walizkà w r´ku!
Poprzez swoje or´dzia Matka Bo˚a chce uczyniç mnie bardziej czujnà
na przejÊcie Boga przez moje ˚ycie, na
tajemnic´ ws∏uchania si´ i ofiarowania
w∏asnego ∏ona dla S∏owa; tajemnic´
pe∏nego i bezwarunkowego przyj´cia
Jego darów mi∏oÊci, ka˚dego Jego daru.
To prawda, ˚e wszystko trzeba zawsze
powierzaç r´kom Boga, poniewa˚ On
potrafi ci´ zrozumieç i bierze ci´ takim,
jakim jesteÊ, i cudownie jest móc to
czyniç poprzez r´ce Maryi.
Maryja mówi o „codziennym nawróceniu”, co oznacza podnieÊç w skierowanych ku Niej r´kach równie˚ wszystkie „duchy” przesz∏oÊci: dawne zwiàzki
i urazy, kompleksy, rany i obsesje, które
jak hipoteka z przesz∏oÊci obcià˚ajà nasz
dzieƒ dzisiejszy. I, byç mo˚e, oddanie
Jej ca∏ego tego b∏ota b´dzie ju˚ troch´
jak „çwiczenie si´” w przyjmowaniu,
poniewa˚ b´dzie odst´powaniem Jej
z radoÊcià i trudem najbardziej nienaruszalnej, osobistej i mrocznej cz´Êci na-

szego ˚ycia wewn´trznego, pozwalajàc
Panu zamieszkaç na sta∏e w najbardziej
sekretnych komnatach duszy, aby zosta∏a ona uzdrowiona, nie odczuwajàc, ˚e
naruszono jej spokój domowy.
Maryja, która od lat do nas przemawia, ukazuje si´ nam i nas oczekuje, pomaga nam w ten sposób rozwijaç cierpliwoÊç. Ona, która by∏a Dziewicà oczekiwania na poczàtku i Matkà oczekujàcà
na koƒcu: oczekujàcà na Niego, przez
dziewi´ç niekoƒczàcych si´ miesi´cy;
oczekujàcà na dzieƒ, kiedy Jej Syn mia∏
wyjÊç z domu, aby nigdy ju˚ do niego
nie powróciç; oczekujàcà na „godzin´”,
jedynà, w której nie potrafi∏a pohamowaç niecierpliwoÊci i w której przed czasem, w Kanie, sprawi∏a, ˚e zdrój ∏aski
rozla∏ si´ na biesiadny stó∏ ludzi. Oczekujàcà na ostatni Jego j´k, przybitego do
krzy˚a; oczekujàcà trzeciego dnia, w samotnym czuwaniu, przed ska∏à. Czekaç:
to kochaç nieskoƒczenie, to forma czasownika umrzeç… Oznacza zdecentralizowaç si´, ustàpiç w swoich myÊlach
miejsca myÊlom Boga, oddaç ch´tnie na
wzejÊcie S∏owa nie tylko ducha, ale niekiedy tak˚e cia∏o, nie czujàc si´ przy tym
wyzutym z niczego.
Maryja mówi, ˚e strze˚e nas
i wspiera, wprowadzajàc nas w tajemnic´ wzajemnego zakochania si´ Stworzyciela i stworzenia, mi∏oÊci ludzkiej,
która staje si´ Boskà i mi∏oÊci Boskiej,
która staje si´ ludzkà. Dla nas porozumienie to pozostaje jeszcze niekiedy z∏o˚onym przedsi´wzi´ciem, czasem koƒczàcym si´ niepowodzeniem, pe∏nym
upadków, niczym woda w cysternie:
przejrzysta wprawdzie, ale ze szlamem
na dnie, tak, ˚e wystarczy, aby osady si´
wzburzy∏y, a woda stanie si´ m´tna.
Z Nià jednak to ludzko-Boskie stopnienie si´ staje si´ naturalne.
Wzywa nas Ona do ufnoÊci w Boga,
dajàc nam nag∏e impulsy ∏aski, które majà pohamowaç nasz brak powÊciàgliwoÊci i nieprzemyÊlane decyzje, i pozwalajà
nam zrozumieç raz na zawsze, ˚e nawet
jeÊli Bóg miesza nam szyki, nie psuje
nam zabawy; jeÊli màci nasze sny, nie odbiera nam pokoju. Dlatego, jeÊli wreszcie
przyjmiemy Go do serca – jak Maryja –
ca∏a nasza istota rozb∏yÊnie Êwiat∏oÊcià.
Zrozumiemy wtedy, ˚e w gruncie rzeczy
ca∏e ˚ycie, zawieszone mi´dzy mg∏ami
piàtku i oczekiwaniem niedzieli zmartwychwstania, bardzo przypomina Wielkà Sobotà, dzieƒ, w którym pierze si´
p∏ótna nasiàkni´te ∏zami oraz krwià i roz-
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wiesza si´ je w wiosennym s∏oƒcu, aby
sta∏y si´ obrusami na o∏tarz.
Wyciàgnijmy r´ce ku Maryi, majàc
pewnoÊç, ˚e cokolwiek z∏o˚ymy w Jej
d∏oniach, b´dzie dla Niej jak drugi ma∏y
Jezus, poniewa˚ wszystko w Jej r´kach
przemienia si´ w Niego.
I ostatnia rzecz, o którà wspólnie proÊmy Maryj´: proÊmy Jà, aby ju˚ teraz
wstawi∏a si´ za nami do Bo˚ego Serca.
Kiedy zapukamy do bram nieba i staniemy przez Odwiecznym, Ona we˝mie nas
za r´k´, okryje nas swoim p∏aszczem
i z b∏yskiem mi∏osierdzia w oczach zapowie nam ∏askawy wyrok. B´dziemy wtedy pewni przebaczenia. Poniewa˚ najwi´kszym szcz´Êciem Boga jest zatwierdziç to, co postanowi∏a Maryja!
s. M. Luiza, dominikanka

Serwis Rodzinny
o. Jozo Zovko w Polsce
Przygotowanie
W dniu kiedy o.
Jozo Zovko wspomina swoje ob∏óczyny odebraliÊmy
w Redakcji telefon
z Szirokiego Brijegu
informujàcy
nas
o decyzji podj´tej
przez Ojca: pragn´
przyjechaç do Polski. Kiedy, gdzie i jak nikt w tym dniu
o tym nie myÊla∏, pozostawiliÊmy to czasowi i modlitwie. Najwa˚niejsze by∏o to,
˚e ojciec Jozo podjà∏ takà decyzj´. Pó˝niej
pad∏a data: pierwszy tydzieƒ czerwca,
i nadal pozosta∏a tylko modlitwa w tej intencji, aby plany, co do tej wizyty, skonkretyzowa∏y si´ wed∏ug zamys∏u Bo˚ego.
W pierwszà niedziel´ Adwentu
2006, wypad∏a nagle potrzeba pojechania do Cz´stochowy, mo˚na powiedzieç
przez przypadek, ale odebra∏am to jako
∏ask´ rozpocz´cia tego w∏aÊnie Nowego
Roku Liturgicznego u stóp Czarnej Madonny. Nigdy dotàd nie zdarzy∏o mi si´
w taki sposób, u stóp Pani Jasnogórskiej,
rozpoczàç Adwent. OczywiÊcie w pierwszej kolejnoÊci poleci∏am Matce Bo˚ej
wizyt´ o. Jozo i obra∏am Jà za patronk´
razem z Ojcem Âwi´tym Janem Paw∏em
II i Êw. Faustynà. Âw. Faustyn´ mam
„pod bokiem”, na grób Ojca Âwi´tego
wybiera∏am si´ i po∏àczy∏am to z tà in-

tencjà. 2 grudnia (pierwszy piàtek) zosta∏a odprawiona przy grobie Papie˚a Msza
Êw. przez polskich ksi´˚y biskupów (ok.
40) przebywajàcych w∏aÊnie w Watykanie z wizytà „ad limina” i ponad 60.
ksi´˚y. Nie jest ˝le pomyÊla∏am sobie –
widzàc taki zast´p kap∏anów modlàcych
si´ równie˚ w tej intencji chocia˚ niewypowiedzianej na g∏os, dla Boga przecie˚
nie ma granic a we Mszy Êw. wszystko
si´ zmieÊci. Kupujàc bilet na samolot nie
przypuszcza∏am, ˚e tak b´dzie.
Po po∏udniu chodzàc po Rzymie
rozpocz´∏am nowenn´ do Ducha Âwi´tego, który tak mnie prowadzi∏, ˚e wieczorem trafi∏am do bazyliki Matki Bo˚ej
Wi´kszej. Wchodzàc do niej poprosi∏am
o jakiÊ znak zwiàzany z Medziugorjem
(ju˚ to kiedyÊ w Rzymie zrobi∏am, gdy
chodzi∏o o spotkanie z Janem Paw∏em II),
˚e jest to zamys∏ Bo˚y. By∏ czas nowenny przed Niepokalnym Pocz´ciem, która
tu jest szczególnie uroczyÊcie obchodzona. Przypomnia∏am sobie, ˚e to przecie˚
tutaj, gdzie króluje MB „Salus Populi
Romani” Jan Pawe∏ II zawierzy∏ Jej ludzkoÊç 07.06.81r. (Odpowied˝ Nieba, Echo
208), w konsekwencji czego – jak wierz´
– nastàpi∏y objawienia w Medziugorju. Ja
chcia∏am powierzyç Matce Bo˚ej przyjazd o. Jozo. Wchodzàc do kaplicy zobaczy∏am w ∏awce z prawej strony obraz
MB Medziugorskiej, tak jakby Ona sama
zajmowa∏a miejsce. Ludzie siadali z jednej i z drugiej strony obrazu, jak obok ˚ywej osoby. Podzi´kowa∏am za znak.
Kilka dni po powrocie z Rzymu zosta∏ og∏oszony termin wizyty Papie˚a
w Polsce 10-11.06.06. Zadzwoni∏am do
Szirokiego Brijegu z wiadomoÊcià, ˚e te
dwie wizyty si´ zbiegajà. Odpowied˝
by∏a krótka: tylko takim terminem Ojciec
dysponuje, albo przyjedzie w tym czasie,
albo nie wiadomo kiedy. Po dwóch
dniach wizyta Papie˚a zosta∏a prze∏o˚ona po raz pierwszy na po∏ow´ maja, pó˝niej na 25 maja. To by∏ znak wybrania
czasu przez Niebo na t´ wizyt´: Nowenna i Oktawa do Ducha Âwi´tego.
Nast´pnie przyszed∏ czas na miejsca spotkaƒ. Pami´ta∏am Êwiadectwo
osoby z grupy modlitewnej Jeleny, ˚e
wszystkie miejsca, gdzie dokonujà si´
spotkania w imi´ Maryi przed wiekami
wybra∏ Bóg Ojciec i je przygotowa∏. Teraz pozosta∏o rozpoznaç te miejsca. By∏y
starania osób w ró˚nych miejscowoÊciach, ale te˚ i z ró˚nym skutkiem. Bóg
przygotowa∏ te cztery: Tarnobrzeg dzi´ki
otwartemu ksi´dzu proboszczowi, Kielce

dzi´ki sercu i otwartoÊci ca∏ej spo∏ecznoÊci miasta: od ks. Biskupa Ordynariusza
po Prezydenta Miasta w∏àcznie, Ró˚anystok, bo poproszono Gosp´ o goÊci z Medziugorja i Czerwiƒsk n/Wis∏à, gdzie króluje Pani Mazowsza, kopia rzymskiej
MB „Salus Populi Romani”, której zawierzona by∏a ta wizyta. W niedziel´ zes∏ania Ducha Âwi´tego o. Jozo stanà∏ na
polskiej ziemi. Drog´, którà przemierzy∏
w Polsce przedstawiamy w specjalnej,
kolorowej wk∏adce wydanej z tej okazji.
Ewa
P. S.
W tym miejscu pragn´ podzi´kowaç
wszystkim kap∏anom i wspólnotom, którzy s∏u˚yli w przygotowaniu tej wizyty,
tak od strony duchowej poÊwi´cajàc
swoje modlitwy, posty i cierpienia, jak
i od strony fizycznej organizujàc spotkania. Szczególne wyrazy wdzi´cznoÊci
kieruj´ do t∏umaczki Zofii Oczkowskiej
i Krystyny Gregorczyk. Niech Wam
Bóg b∏ogos∏awi. Amen.

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 19 – 2 (cd)
Poprzez Ivana Matka Bo˚a kieruje
spontanicznà grupà modlitewnà sk∏adajàcà si´ z m∏odych ludzi, którzy uczynili
Êlub, ˚e raz w tygodniu b´dà szli na gór´
objawieƒ modliç si´ przez dwie godziny:
Matka Bo˚a zacz´∏a im dawaç instrukcje
poprzez Ivana i teraz spotykajà si´ nawet
trzy razy w tygodniu, ale nie wiadomo
gdzie. Na gór´ tak˚e wspinajà si´ sobie tylko wiadomymi Êcie˚kami i nawet jeÊli znajdzie si´ tam o wyznaczonej godzinie modlitwy, nigdy si´ ich nie spotka: zawsze zmieniajà miejsce. Ivan niewàtpliwie „znacznie
przewy˚sza obraz, jaki o nim wyrobiono.
Przedstawia si´ go jako ma∏o zdolnego, poniewa˚ nie powiod∏o mu si´ w dwóch seminariach. Mia∏em okazj´ stwierdziç, ˚e jest
inteligentny i ˚e zachowuje doskona∏à pogod´ ducha. Ma nadziej´ ˚e znajdzie swojà
drog´ w ˚yciu, wie, czego chce, a Bóg ukazuje mu perspektyw´ przysz∏oÊci tak pewnà, jak tylko On potrafi daç”- (abp Franiç).
Matka Bo˚a nadal codziennie odwiedza ziemi´: objawia si´ na plebanii
trojgu widzàcym i w domu Vicce, która,
choç bardzo s∏aba, codziennie jest „rozrywana” przez pielgrzymów, wywiady, reporterów telewizyjnych i lekarzy: Matka
Bo˚a wcià˚ opowiada jej o przysz∏oÊci
Êwiata i KoÊcio∏a po tych wydarzeniach.
Jakov ma w opiece chorych, modli si´ za
nich, a od koƒca sierpnia otrzymuje objawienia o niektórych zdarzeniach z przysz∏oÊci.
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„Jest cudowny – mówi abp Franiç –
zw∏aszcza podczas objawienia. Wyda∏ mi
si´ jednoczeÊnie rozsàdny i pe∏en swobody, uprzejmy i zdrowy na duchu”. Matka
Bo˚a nieustannie zach´ca, by zag∏´biaç
si´ w modlitw´ i szczodre dusze, które
przyjmujà Jej wezwanie, doÊwiadczajà Boga i opierajà si´ wszelkim atakom. „Dzisiaj
– mówi o. Tomislav – spotka∏em si´
z grupkà, która ca∏kowicie poÊwi´ci∏a si´
Matce Bo˚ej i prze˚y∏a g∏´bokie doÊwiadczenie. Zacz´liÊmy si´ modliç o 7.00
i skoƒczyliÊmy o 13.30, nie odczuwajàc
znu˚enia i wszyscy powiedzieli: niestety,
musimy iÊç do pracy. By∏o widaç, ˚e po
oczyszczeniu serca z grzechów nawet ci
najm∏odsi nie chcieli o nic prosiç, tylko
wielbiç, Êpiewaç i radowaç si´ Bogiem”.
Do tajemnic ˚ycia grup, niech´tnie
zdradzanych, nale˚à pewne informacje,
które wyjawi∏ o. Tomislav: „ma∏a grupka,
wchodzàca w sk∏ad grupy Jeleny, zwierzy∏a mi si´, ˚e Matka Bo˚a za poÊrednictwem
widzàcej zach´ci∏a ich, by codziennie wieczorem, przed pójÊciem spaç, „ukl´kli
przed krzy˚em i odmówili pi´ç tajemnic
Ró˚aƒca Jezusowego (ka˚da tajemnica
sk∏ada si´ z pi´ciu Ojcze Nasz oraz z krótkich rozwa˚aƒ). Po piàtej tajemnicy po∏ó˚cie si´ do ∏ó˚ka i odmawiajcie nast´pne tajemnice, aby pozostaç w Ojcu. Duch ludzki
gubi si´ tak˚e nocà, je˚eli nie jest w Bogu.
Dlatego powinniÊcie koƒczyç w Bogu ka˚dy dzieƒ, a nast´pny dzieƒ zacznie si´
w Bogu, obudzicie si´ przygotowani na
Niego”.
Je˚eli ta niebieska rzeczywistoÊç jest
wewnàtrz nas, szatan nie mo˚e mieç do
nas przyst´pu. Matka Bo˚a ciàgle ostrzega
nas przed obecnoÊcià szatana i jego niebywale zaciek∏ymi próbami, by zdusiç
wszelkie oznaki ˚ycia. Po tym, jak Jelena
16 lipca ujrza∏a szatana skupiajàcego swe
si∏y przeciwko Medziugorju (zob. „Echo”
nr 17 str. 2), kuszàcego kap∏anów, widzàcych, grupy modlitewne, wielu z nich zda∏o sobie spraw´ z „niemo˚noÊci skupienia
si´ podczas Mszy Êw., czuli, jak coÊ ich
pcha, by przeklinaç Eucharysti´, by w nic
ju˚ nie wierzyç, straszne pokusy; sami siebie nie poznawali. Chcia∏o im si´ wszystko, tylko nie to, aby iÊç na Msz´ Êw. i si´
modliç”.
„W zesz∏ym miesiàcu przyjecha∏o do
Medziugorja kilka osób op´tanych przez
szatana i inni, którzy poÊwi´cili si´ mu,
chcàc czyniç z∏o. Mimo wszelkich wysi∏ków nie uda∏o si´ im wejÊç do koÊcio∏a i odjechali, nic nie wskórawszy. Pewna kobieta z W∏och podczas egzorcyzmów wrzasn´∏a: „Zostaw mnie, ta modlitwa to dla mnie
m´ka, przestaƒ”, potem rzuci∏a si´ na ojca.
Widzàca przekaza∏a mu wiadomoÊç od Maryi: nie zostawaj z nià sam na sam, bo chce
ci´ zabiç. Powróciwszy do siebie, kobieta
wyzna∏a swój zamiar: w dwa tygodnie potem zosta∏a ca∏kiem wyzwolona. (cdn)
Don Angelo

WiadomoÊci z ziemi
b∏ogos∏awionej
2 czerwca 2006 Mirjana Soldo mia∏a
comiesi´czne objawienie, po którym powiedzia∏a, ˚e Matka Bo˚a nie da∏a typowego
or´dzia. Pob∏ogos∏awi∏a zebranych i wszystkie dewocjonalia, i z powagà na twarzy
podkreÊli∏a wag´ kap∏aƒskiego b∏og∏os∏awieƒstwa. Z bólem i mi∏oÊcià zarazem
Matka Bo˚a powiedzia∏a: „Pami´tajcie
moje dzieci, ˚e to mój Syn was b∏ogos∏awi.
Nie traktujecie tego tak powierzchownie”.
Pó˝niej Matka Bo˚a mówi∏a jej o rzeczach, które majà si´ wydarzyç i powiedzia∏a: „Nie ma innej drogi oprócz mego Syna.
Nie myÊlcie, ˚e b´dziecie mieç pokój i radoÊç, je˚eli nie postawicie Go na pierwszym
miejscu”. Mirjana powiedzia∏a: „Nie mog´
powiedzieç czy Matka Bo˚a by∏a smutna czy
radosna, by∏a przej´ta z kochajàcym, zatroskanym wyrazem na twarzy”.
Ivan, który udzieli∏ wywiadu Marii Dugandziç z Radio Mir „Medziugorje” na pytanie co ma si´ wydarzyç (rzeczy, które majà
si´ wydarzyç zobacz s∏owa Mirjany) powiedzia∏: „Tak coÊ ma si´ wydarzyç. Wiem, co to
jest i kiedy to nastàpi”.
Objawienie doroczne dla Ivanki Ivankoviç-Elez trwa∏o 7 minut, w jej domu rodzinnym. Obecni byli mà˚ i trójka dzieci.
Matka Bo˚a by∏a radosna i mówi∏a o siódmej tajemnicy. Or´dzie str. 1.
25 Rocznica Objawieƒ. Przygotowania
rozpocz´to Nowennà od 15-23.06. Na Podbrdo o godz. 16.00 modli∏a si´ parafia z pielgrzymami z ca∏ego Êwiata. Przez ca∏y czas
Nowenny udzia∏ we Mszy Êw. brali dwaj franciszkaƒscy prowincja∏owie z BiH: o. S. Soldo
(Hercegowina) i o. M. D˚olan (BoÊnia Srebrena); trzech by∏ych proboszczów: o. T. Pervan,
o. I. Landeka i o. B. RadoÊ, jak równie˚
i trzech zakonników pochodzàcych z Medziugorja: o. J. Vasilj, o. M. Dragiçeviç i o. M. Âego. Widzàcy Ivan Dragiçeviç i Marija Pavloviç-Lunetti po komunii Êw. odmawiali Magnifikat. Na zakoƒczenie Nowenny, Mszy Êw.
przewodniczy∏ o. Branimir Musa w koncelerze z 160 kap∏anami. Wieczorem na Podbrdo
zebra∏o si´ ok. 2500 pielgrzymów, by uczestniczyç w modlitwie i objawieniu dla Ivana.
24 czerwca 2006 r. o godz. 6.00 z klasztoru w Humcu wyruszy∏ „Marsz Pokoju”,
w którym uczestniczy∏o 3000 pielgrzymów.
Marsz zakoƒczy∏ si´ o godz. 10.00 przy koÊciele Êw. Jakuba b∏ogos∏awieƒstwem proboszcza o. I. Sesara. Wieczorem, w nabo˚eƒstwie przy o∏tarzu polowym, któremu przewodniczy∏ o. I. Dugandziç, (prof. teologii z Zagrzebia), wraz z 252 kap∏anami uczestniczy∏o
ok. 25.000 wiernych. Ewangli´ po chorwacku
odczyta∏ o. Jozo Zovko. Od 21-22, by∏a modlitwa z udzia∏em wszystkich widzàcych, (oprócz

Vicki, która jest po operacji na kr´gos∏up).
Wystapi∏y równie˚ dwa chóry parafialne: dzieci´cy i doros∏ych. Do 24.00 trwa∏a adoracja NS
prowadzona przez o. Ljubo Kurtovicia. Nast´pnie w koÊciele do 5.00 rano trwa∏a adoracja
w ciszy, pó˝niej rozpocz´∏y si´ co godzin´,
pierwsze Msze Êw. po chorwacku. Przez ca∏à
noc przybywali piechotà pielgrzymi, niejednokrotnie boso. Ca∏y czas równie˚ trwa∏a spowied˝ Êwi´ta, oprócz ksi´˚y pielgrzymów,
spowiada∏o 70 kap∏anów miejscowych.
W Rocznic´ w ciàgu dnia sprawowano 16
Mszy Êw. w ró˚nych j´zykach, a wieczorne
nabo˚eƒstwo by∏o t∏umaczone symultanicznie. Bra∏o w nim udzia∏ 4 biskupów: Mons.
G. M. Ottathengil (Kerala, Indie), Mons. R. L.
Kaffer, USA), Mons. B. O. Comiskey (Irska),
Mons. J. G. Nteziryayo (Kongo), 3 prowincja∏ów franciszkaƒskich: o. S. Soldo (Mostar),
o. dr. ˚. Toliç (Split), o. dr. J. Sopta (Zadar),
322 kap∏anów i ok. 50.000 wiernych. Niezapomnianà, p∏omiennà homili´ wyg∏osi∏ ks. prof.
dr. Tomislav Ivançiç (twórca i autor ksià˚ek
o hagioterapii, z jego bestsellerem w∏àcznie
„Spotkanie z Bogiem ˚ywym”). Trzecia cz´Êç
Ró˚aƒca Êw. by∏a przeplatana or´dziami, Êpiewami, które prowadzili widzàcy. Dzi´kujemy
Gospie za 25 lat obecnoÊci, wiernoÊci Bogu,
za wszystkie ∏aski wyproszone dla ka˚dego
pielgrzyma i rozlewajàce si´ na ca∏y Êwiat za
poÊrednictwem Medziugorja. Pozostaƒmy
zjednoczeni w modlitwie.

Od Redakcji
25 lipca w Jerozolimie, w Grobie Paƒskim, o. K. Frankiewicz b´dzie sprawowa∏
ofiar´ Mszy Êw. w intencjach Królowej Pokoju w∏àczajàc w nià naszych Czytelników,
Ofiarodawców, Wspó∏pracowników i „Dzie∏o” Echa.
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”
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