O. JOZO ZOVKO W POLSCE
Dotkni´cie polskiej ziemi

U stóp Czarnej Madonny

T

o by∏o wyjàtkowe Zes∏anie Ducha Âwi´tego. Samolot, którym leci o. Jozo dotyka ziemi polskiej dok∏adnie o 18.40. Witamy go chlebem z napisem IHS, który przypomina Jezusa Eucharystycznego, solà, by przepowiadanie by∏o pe∏ne mocy Ducha
Âwi´tego, miodem, który jest efektem zgodnej pracy tysi´cy
pszczó∏ i kwiatami, ˚yczàc, aby to ziarno, które niedawno zasia∏
Papie˚ Benedykt XVI, on podla∏, aby wyda∏o plon stokrotny. Ojciec uca∏owa∏ chleb, a pob∏ogos∏awiwszy go u∏ama∏ kawa∏ek
i spo˚y∏. A potem by∏y ∏zy wzruszenia i serdeczne uÊciski.
Ca∏y szlak o. Jozo w Polsce wiód∏ przez miejsca Maryjne.
Pierwsze swe kroki po przylocie skierowa∏ prosto do kaplicy na
Apel Jasnogórski. Zobaczy∏ wype∏nionà po brzegi kaplic´ i rozmodlonych wiernych. Dzi´ki czuwaniu nocnemu prowadzonemu
przez Kielce móg∏ d∏u˚ej trwaç na modlitwie u stóp Czarnej Madonny. Zosta∏ poproszony do prowadzenia rozwa˚aƒ ró˚aƒcowych u stóp Matki. Poczyta∏ sobie to za wielkà ∏ask´, ˚e w taki
sposób sp´dzi∏ pierwsze godziny w Polsce. Rano uczestniczy∏
w ods∏oni´ciu Obrazu i koncelebrowa∏ Msz´ Êw. Nast´pnie uda∏
si´ na pierwsze spotkanie do Tarnobrzegu do parafii NMP Nieustajàcej Pomocy i na wieczorne do Kielc do parafii Niepokalanego Pocz´cia NMP. KoÊcio∏y by∏y wype∏nione wiernymi, którzy trwali na modlitwie kilka godzin, niestety zawsze nadszed∏
czas zakoƒczenia nabo˚eƒstwa. Wierni z ˚alem opuszczali „ma∏e Medziugorje”, którym stawa∏y si´ te miejsca. Najlepiej atmosfer´ tych dni odda relacja proboszcza ks. pra∏ata E. Skotnickiego.

Pierwszy krok w Polsce
W Tarnobrzegu

MB Pocieszenia – Kielce

UÊmiech Matki Bo˝ej
nad Kielcami

D

o parafii Niepokalanego Serca NMP Ojciec przyby∏ w II
Dzieƒ uroczystoÊci Zes∏ania Ducha Âwi´tego. Nabo˚eƒstwo,
w którym uczestniczy∏o oko∏o tysiàca wiernych, trwa∏o od 17.00
do 22.00. Dzieƒ wczeÊniej o. Zovko by∏ na Jasnej Górze. Obraz
Matki Bo˚ej Cz´stochowskiej zrobi∏ na nim wielkie wra˚enie. Ci´te rany na obliczu Maryi po∏àczy∏ z historià boleÊnie doÊwiadczanego przez wieki Narodu polskiego. Mimo kl´sk i niepowodzeƒ
nasz Naród dzi´ki szczególnej opiece Matki Bo˚ej zawsze zwyci´˚a∏. Z wielkà si∏à przekonania o. Zovko g∏osi∏, ˚e Naród Polski –
od wieków katolicki – ma wielkà misj´ do spe∏nienia. Ma g∏osiç
Ewangeli´ innym narodom, zw∏aszcza zlaicyzowanej Europie.
Musi przeciwstawiç si´ mocno zap´dom liberalizmu i ateizmu
i wszystkim pràdom bezbo˚nym i demoralizujàcym spo∏eczeƒstwo. Szczególnie mocno i z wielkà ˚arliwoÊcià ducha mówi∏
o tym nast´pnego dnia w Katedrze Kieleckiej, gdzie zgromadzi∏o si´ par´ tysi´cy wiernych, którzy s∏uchali s∏ów o. Zovko z zapartym tchem. W Katedrze o. Jozo przeprowadzi∏ Dzieƒ Skupienia.
Zaproszony na obiad przez Ks. Biskupa Ordynariusza, na którym
byli obecni równie˚ nasi pozostali ksi´˚a biskupi, opowiada∏
o wielkich nawróceniach zwiàzanych z objawieniami Matki Bo˚ej
w Medziugorju. WyjaÊni∏ równie˚ zachowanie biskupa Mostaru,
który wbrew oczywistym faktom neguje objawienia w Medziugorju. Na poczàtku tych wydarzeƒ o. Jozo sam sceptycznie odnosi∏ si´
do objawieƒ Matki Bo˚ej. Z chwilà jednak, gdy si´ przekona∏
o prawdziwoÊci tych wydarzeƒ, sta∏ si´ m´czennikiem tej wielkiej
sprawy Bo˚ej. Jego Êwiadectwo co do autentycznoÊci wydarzeƒ
medziugorskich jest niepodwa˚alne.
W naszym koÊciele o. Jozo podkreÊli∏ donios∏oÊç budowy
nowej Êwiàtyni, którà z wielkim zainteresowaniem oglàda∏ nast´pnego dnia i wyra˝nie cieszy∏ si´ tym, co ju˚ zosta∏o wykonane. Obieca∏ ponadto goràco modliç si´, aby jak najszybciej powsta∏o to pierwsze w Polsce sanktuarium Królowej Pokoju, ukazujàcej si´ Widzàcym w Medziugorju. Na koniec pob∏ogos∏awi∏
t´ budow´ szerokim znakiem krzy˚a. Mo˚na by∏o odczuç, ˚e
czyni∏ to z ca∏ego serca.

Katedra Kielecka

Przed udaniem si´ do Katedry odwiedzi∏ na proÊb´ p. dyrektor Dom Opieki Spo∏ecznej przy ul. Jagielloƒskiej, gdzie wyg∏osi∏ wspania∏à konferencj´ na temat wartoÊci cierpienia w ekonomii zbawczej Chrystusa, gdy z∏àczona jest z ofiarà Krzy˚a.
W kronice tego Domu napisa∏ nast´pujàce s∏owa: Z g∏´bokim
wzruszeniem przekroczy∏em próg Domu Pomocy Spo∏ecznej im.
Jana Paw∏a II. W obecnoÊci personelu i kapelana przemawia∏em
do pensjonariuszy, chorych i zbola∏ych na duszy. Nasz Krzy˚ ma
sens i ma wartoÊç, gdy˚ to Krzy˚ Chrystusa nadaje mu bezcennà
wartoÊç. Cz∏owiek cierpiàcy nie jest cz∏owiekiem przekl´tym, lecz
osobà wybranà i uprzywilejowanà, jako chrzeÊcijanin, który ma
czym obdzieliç innych. W tym Domu nie pracuje si´ za pieniàdze,
lecz s∏u˚y Panu (Mt 25). Z wielkà wdzi´cznoÊcià i proÊbà o modlitw´ (podpisa∏) oddany wam o. Jozo.

Dom Opieki Spo∏ecznej

Wzruszajàcym momentem podczas pobytu Ojca w DOS,
w którym przebywa oko∏o 350 pensjonariuszy, by∏a obecnoÊç
Prezydenta Miasta p. Wojciecha Lubawskiego i jego wspania∏y
znak wiary, gdy ukl´knà∏ przed Ojcem i poprosi∏ o b∏ogos∏awieƒstwo dla ca∏ego Miasta. Jest to widoczny znak, jak bardzo Kielce si´ zmieniajà nie tylko wyglàdem zewn´trznym, lecz tak˚e od
strony duchowej. Zach´camy do w∏àczenia si´ do istniejàcej
w naszej parafii Wspólnoty Królowej Pokoju lub do „Margaretek” modlàcych si´ za kap∏anów i do licznego udzia∏u w nabo˚eƒstwach 25. i adoracjach medziugorskich.

Chrzcielnica w Zuzeli
Stoczek

Oglàdajàc Polsk´
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dalszej podró˚y o. Jozo uda∏ si´ na nocleg do ss. Karmelitanek w Dysa k/Lublina. Rano odprawi∏ Msz´ Êw., wyg∏osi∏ homili´ i spotka∏ si´ z Siostrami. Karmel w Dysa na proÊb´ Patriarchy Jerozolimy reaktywowa∏ Karmel w Betlejem. Po
drodze do Zuzeli zatrzymaliÊmy si´ w Stoczku u oo. Franciszkanów, skàd 01.07.2002r. wyruszy∏a pielgrzymka, która mia∏a
tragiczny wypadek na W´grzech. Ojciec spotka∏ si´ z rodzinami
poszkodownych w tamtym wypadku. Wzruszony tym spotkaniem nie próbowa∏ odpowiedzieç na pytanie: dlaczego, które
z pewnoÊcià do tej pory kryje si´ w sercu ka˚dej z tych osób. Da∏
za przyk∏ad Pastuszków z Fatimy, którzy widzàc Maryj´ odeszli
do Pana w tak m∏odym wieku. Wspomnia∏ równie˚ na Êmierç
swojego m∏odszego brata, który utopi∏ si´ w rzece kiedy chcia∏
nabraç wody poproszony o to przez spragnionych rolników na
polu. To wielka tajemnica Boga – dlaczego – którà poznamy
w wiecznoÊci.
Zuzela, miejsce urodzenia ks. kard. Wyszyƒskiego. Ojciec
zwiedzi∏ koÊció∏ i dom rodzinny Kardyna∏a, którym by∏a organistówka. Z jednej strony by∏o mieszkanie rodziny Wyszyƒskich,
z drugiej szko∏a podstawowa. Obecnie jest to muzeum pamiàtek
po ksi´dzu Kardynale. Równie˚ i tutaj Ojciec wpisa∏ si´ do Ksi´gi Pamiàtkowej i powiedzia∏: „Ten wielki kap∏an, wasz Prymas,
by∏ podziwiany i obserwowany przez ca∏y Êwiat, by∏ on kamieniem w´gielnym pontyfikatu Jana Paw∏a II”. Na wszystkich spotkaniach podkreÊla∏ màdroÊç Kardyna∏a, jego pokor´, heroicznà
odwag´ i wielkà mi∏oÊç do KoÊcio∏a i Ojczyzny.
Przemierzajàc pi´knà polskà ziemi´, Ojciec syci∏ oczy b∏´kitem nieba z bia∏ymi chmurami i soczystà zielenià pól, skàpanymi promieniami s∏oƒca. Od czasu do czasu pojawia∏y si´ gniazda z bocianami. W ten sposób przemierzajàc naszà Ojczyzn´ na
tysi´cznym kilometrze stanà∏ Ojciec w Suchowli, rodzinnej parafii ks. Jerzego Popie∏uszki, gdzie znajduje si´ geograficzny
Êrodek Europy. Tutaj odwiedzi∏ dom rodzinny i Mam´ ks. Jerzego, panià Mariann´. Wielkie wzruszenie i ∏zy pojawi∏y si´
w oczach wszystkich. Przytulajàc jà do serca i ca∏ujàc spracowane d∏onie powiedzia∏: „Ciebie Bóg zatrzyma∏ jako Êwiadka. Kiedy mnie zamkn´li w wi´zieniu, moja mama umar∏a z bólu, w par´ miesi´cy pó˝niej zmar∏ równie˚ i ojciec. Teraz jesteÊ Ty mojà
matkà i matkà wszystkich kap∏anów”. Modlimy si´ wspólnie
o beatyfikacj´ ks. Jerzego. Ojciec b∏ogos∏awi i modli si´ nad mamà i bratem ks. Jerzego.
Po tej wizycie udaliÊmy si´ do Ró˚anegostoku. Dopiero teraz wyjaÊni∏a si´ tajemnica: dlaczego to miejsce? W rozmowie, na

Msza Êw. w Czerwiƒsku
Centrum Europy

Wsród pielgrzymów

G∏oszenie or´dzi

plebanii ksi´˚a wspominali jak to obecny ks. proboszcz, S∏awek
Gaworek, przywióz∏ z Medziugorja figur´ Gospy naturalnych
rozmiarów i umieÊci∏ jà przy o∏tarzu g∏ównym. Wtedy pojawi∏o
si´ pragnienie, aby Gospa obecna ju˚ w parafii, przys∏a∏a kogoÊ
ze swoich wybranych: z widzàcych lub o. Jozo. I sta∏o si´, o. Jozo przyby∏. Drugim faktem jest cudami s∏ynàcy obraz Wspomo˚ycielki Ró˚anostockiej, który 25 czerwca br. b´dzie obchodzi∏
25-lecie od dokonania koronacji. 25 lat objawieƒ, 25 lat królowania. Po zakoƒczonym nabo˚eƒstwie by∏y i mi∏e chwile sp´dzone
z pielgrzymami. Nie zabrak∏o „s∏odkiej chwilki”, po której udaliÊmy si´ do Czerwiƒska. I tutaj, jak we wszystkich wczeÊniejszych
miejscach, Ojciec zosta∏ entuzjastycznie przyj´ty, jako wys∏annik
Nieba, o czym Êwiadczà poni˚sze s∏owa opiekuna Wspólnoty ks.
Tadeusza Pawluka:

Polski Aggeusz

K

Polski Aggeusz
Ró˚anostocka Wspomo˚ycielka

S∏odka chwilka

a˚dy z nas nosi w swoim sercu pragnienie lepszego Êwiata, a tych lepszych dni szczególnie wypatrujà katolicy, którzy jednoczàc si´ na modlitwie z Bogiem i we wspólnocie bratnich serc zachowujà ku temu niezachwianà wiar´. Ta t´sknota
za lepszym jutrem upodabnia nas do „Reszty” Izraela, o której
czytamy mi´dzy innymi w ksi´dze proroka Aggeusza. Na niespe∏na dwóch stronach tej ksi´gi Starego Testamentu znajdujemy wiele analogii do sytuacji wspó∏czesnego Ludu Bo˚ego doÊwiadczanego ró˚nego rodzaju niedostatkiem: „Siejecie wiele,
lecz plon macie lichy; przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go do
sytoÊci; pijecie, lecz nie gasicie pragnienia; okrywacie si´, lecz
si´ nie rozgrzewacie; ten, kto pracuje, aby zarobiç, pracuje odk∏adajàc do dziurawego mieszka!” (Ag 1,6).
Poznajàc postaw´ owej „Reszty” w odniesieniu do ich sytuacji ˚yciowej s∏yszymy i my pobudzajàce nasze serca s∏owa:
„Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywaç w domach wy∏o˚onych p∏ytami, podczas gdy ten dom le˚y w gruzach?” (Ag
1,4). Na to pytanie pomaga nam odpowiedzieç w tych dniach sam
Bóg posy∏ajàc do naszego Kraju, po majowej pielgrzymce, w drugim roku rzàdów (por. Ag 1,1. 1,15), Benedykta XVI – ojca Jozo
jako wspó∏czesnego proroka Aggeusza (por. Ag 1,1). (14a z krzy˚em) Czyni to wskazujàc na Medziugorje i na or´dzia Gospy, pe∏ne mi∏oÊci i pokoju, jako pewnà drog´ do odnowy KoÊcio∏a Chrystusowego. „Wyjd˝cie w góry i sprowad˝cie drewno, a budujcie
ten dom, bym sobie w nim upodoba∏ i dozna∏ czci – mówi Pan”
(Ag 1,8). Ten g∏os us∏ysza∏o wielu z nas i przejà∏ nas „l´k przed
Panem” (por. Ag 1,12) a o˚ywieni duchem proroctwa podj´liÊmy
trud zwiàzany z pracà przy domu naszego Boga, Pana Zast´pów
(por. Ag 1,14), przyjmujàc przez pos∏ug´ o. Jozo postanowienie
realizowania g∏ównych or´dzi naszej Niebieskiej Matki. Wielu
równie˚ zapragn´∏o wybraç si´ do Medziugorja – „w góry” po
potrzebne ∏aski „sprowadziç drewno” i zdeklarowa∏o si´ uczestniczyç w uroczystoÊciach zwiàzanych ze zbli˚ajàcà si´ 25 rocznicà Objawieƒ „dnia dwudziestego czwartego szóstego miesiàca,
w drugim roku rzàdów” (Ag 1,15) papie˚a Benedykta XVI.
Tak prze˚ywaliÊmy to spotkanie trwajàc na modlitwie przed
NajÊwi´tszym Sakramentem. Z ka˚dym kolejnym rozwa˚aniem
tajemnicy bolesnej Ró˚aƒca Êw., licznie zebrani pielgrzymi z wielu miejscowoÊci Kraju doÊwiadczali o˚ywienia swojej wiary. Tak
Z Mariannà Popie∏uszko

przygotowane serca, niby rola mogàca przyjàç Bo˚y zasiew zosta∏y ubogacone konferencjà, pe∏nym uczestnictwem w Eucharystii
i przyj´ciem okolicznoÊciowego b∏ogos∏awieƒstwa.

„Przyjdà zaÊ”

Z

pewnoÊcià nabo˚eƒstwu nie by∏oby koƒca, gdyby nie fakt, ˚e
o 16.00 mia∏ byç pogrzeb, (dwie bazyliki Salezjaƒskie, dwa
pogrzeby, chyba nadszed∏ czas na pogrzebanie starego cz∏owieka), i mieliÊmy udaç si´ na nocleg, który zosta∏ zorganizowany
w najstarszej parafii Warszawy, w miejscu chrztu Warszawy. Na
plebanii przechowywany jest obraz MB Cz´stochowskiej, przed
którym modlono si´ gorliwie o zwyci´stwo w roku 1920 (Cud nad
Wis∏à) i w nocy z 15/16 VIII, Wojsko Polskie z∏o˚y∏o pierwsze
dzi´kczynienie za nie. Na cmentarzu znajduje si´ figura Niepokalanej ocala∏a z Getta, przed którà sk∏adali swe wyznanie wiary
˙ydzi przechodzàcy na katolicyzm, a w ubieg∏ym roku odby∏ si´
pierwszy w Polsce zbiorowy pogrzeb dzieci nienarodzonych.
KoÊció∏ Niepokalanego Pocz´cia NMP i Êw. Katarzyny,
centralne miejsce „Dzie∏a Modlitwy za Kap∏anów” Archidiecezji
Warszawskiej równie˚ by∏ wype∏niony po brzegi wiernymi, którzy czekali na s∏owo o. Jozo. Ze wzgledów oczywistych spotkanie
to nie mog∏o trwaç tak jak wczeÊniejsze – kilka godzin. Wczesnym rankiem o godz. 5.00, Ojciec uda∏ si´ na lotnisko. To ju˚
ostatnie chwile, ostatnie wskazówki, s∏owa podzi´ki. Ojciec pokocha∏ naszà ziemi´, naszà Królowà, w której ci´tych rysach widzia∏ ka˚dego z nas. W Jej twarzy odczyta∏ ca∏à bolesnà i chwalebnà histori´ naszego narodu. „Tylko Wy pod ber∏em Waszej
Królowej potrafiliÊcie broniç KoÊcio∏a i na Was patrzy z nadziejà

ca∏y KoÊció∏. Nie dajcie si´ podzieliç.
Trwajcie mocni w wierze. Kochajcie
KoÊció∏ i Waszych kap∏anów, a zwyci´˚ycie z∏o i b´dziecie wzorem dla innych. To odczyta∏em w obliczu Waszej
Królowej na Jasnej Górze. Wróc´ tu,
do tej zroszonej krwià m´czenników
ziemi, ziemi, która wyda∏a wielu wielkich Êwi´tych” – i obiecujàc powrót do
naszego kraju – co daj Panie Bo˚e jak
najszybciej – odlecia∏ do Splitu.
Jako podzi´kowanie od wszystkich Polaków zgromadzonych na
spotkaniach, a wzi´∏o w nich udzia∏
ponad 10.000 wiernych, ufundowane
zosta∏y dwa prezenty-symbole.
W Ró˚anymstoku wr´czony zosta∏
obraz Jezusa Mi∏osiernego (ponad
2m) i w Czerwiƒsku obraz Jana Paw∏a II. Dzi´kujemy wszystkim, którzy
nie szcz´dzàc trudów podró˚y, czasu
i zm´czenia, przybyli, aby spotkaç si´
z Królowà Pokoju w osobie Jej wys∏annika i wiernego s∏ugi o. Jozo Zovko i wszystkim osobom organizujàcym i wspó∏prowadzàcym spotkania
za okazane dobro, dla powi´kszenia
chwa∏y Boga Trójjedynego. Amen.
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