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Or´dzie z 25 lipca 2006 r.
„Drogie dzieci!
W tym czasie nie myÊlcie tylko
o wypoczynku waszego cia∏a, ale kochane dzieci, szukajcie te˚ czasu dla
duszy. Niech w ciszy Duch Âwi´ty
przemawia do was i pozwólcie Mu,
by was nawraca∏ i przemienia∏. Jestem z wami i przed Bogiem or´duj´ za ka˚dym z was.
Dzi´kuj´ wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.

Pozwólcie by was
nawraca∏ i przemienia∏
Duch Âwi´ty
Chrystus w nas to tajemnica zbawienia
ukryta od wieków i pokoleƒ, która teraz
zosta∏a objawiona Jego Êwi´tym mówi
Êwi´ty Pawe∏ Aposto∏ (por. Kol 1,26-27)
wdzi´czny za otrzymanà ∏ask´ g∏oszenia
poganom niezg∏´bionego bogactwa
Chrystusa i wydobycia na Êwiat∏o czym
jest wykonanie tajemniczego planu,
ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy
wszechrzeczy (Ef 3, 8-9). Wraz z przyjÊciem Chrystusa, przez Jego ˚ycie,
Âmierç i Zmartwychwstanie dokona∏o
si´ Objawienie Boga Ojca i Stworzyciela. Wiemy o wszystkim, co jest potrzebne do naszego zbawienia. Czego nam
jeszcze brakuje? JeÊli si´ ktoÊ nie narodzi
powtórnie, nie mo˝e ujrzeç królestwa
Bo˚ego (J 3, 3) – mówi Jezus do Nikodema – i jeszcze: jeÊli si´ ktoÊ nie narodzi
z wody i z Ducha, nie mo˝e wejÊç do królestwa Bo˚ego (J 3, 5).
Dzisiaj, tak samo jak i wtedy, nie
wystarczy wiedzieç, trzeba pozwoliç by
dzia∏a∏a w nas MàdroÊç Bo˚a. Nie wystarczy dzia∏aç, trzeba pozwoliç, aby
dzia∏a∏ w naszym ˚yciu Bóg Stwórca.
OczywiÊcie istnieje niebezpieczeƒstwo
ucieczki w stron´ jakiegoÊ ba∏wochwalczego bóstwa, które cz∏owiek tworzy
na w∏asnà miar´. Istnieje równie˝ ryzy-
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ko oderwania S∏owa Bo˚ego i sakramentów od Ducha Âwi´tego, który dzia∏a przez sakramenty. W tym przypadku
równie˚ istnieje zagro˚enie, ˚e cz∏owiek
zastàpi Boga jakimÊ w∏asnym bo˚kiem.
Sà to dwa aspekty tej samej rzeczywistoÊci egzystencjalnej, w∏aÊciwej cz∏owiekowi zrodzonemu z cia∏a a nie z Ducha
(por. J 3,6).
Natomiast my, modlimy si´ do Boga
Ojca mówiàc: przyjd˝ Królestwo Twoje,
bàd˝ wola Twoja, czy pojmujemy te s∏owa zgodnie z ich pierwotnym znaczeniem, czy te˚ sà one dla nas tylko jakimÊ
˚yczeniem, które wypowiadamy w poÊpiechu i bez zastanowienia? Modlitwa
jest rozmowà z Bogiem, czy mo˚e listà
naszych potrzeb, którà Mu odczytujemy?
Czy nazywajàc Boga Naszym Ojcem pragniemy upodobniç si´ do Jego Syna Jednorodzonego i bezwarunkowo oddaç Mu
nasze ˚ycie? Nie mo˚emy zwracaç si´
do Boga jak do zwyk∏ego rozmówcy; albo oddajemy Bogu wszystko, albo istnieje ryzyko, ˚e nie damy Mu nic. Nasz Bóg
jest Bogiem zazdrosnym (por. Wj 20,5).
Czas równie˚ jest Jego darem i nale˚y go
odpowiednio ukierunkowaç, ofiarowaç
– ale bynajmniej nie po to, ˚eby si´ go
wyrzec, tylko po to, aby prze˚ywaç go
w ca∏ej pe∏ni, by nie zmarnowaç go, nie
roztrwoniç. Aby go nie zepsuç, jak dzieje si´ ze wszystkim, czego cz∏owiek odmówi Bogu.
W tym czasie nie myÊlcie tylko o wypoczynku waszego cia∏a, ale kochane
dzieci, szukajcie te˚ czasu dla duszy,
prosi nas Maryja. Zw∏aszcza w krajach
najbardziej zamo˚nych ludziom zostaje
coraz mniej czasu dla duszy, to znaczy
na miejsce spotkania z Bogiem we w∏asnym wn´trzu. Cia∏o cz∏owieka, ze swymi prawdziwymi lub rzekomymi potrzebami, wymaga coraz wi´cej czasu
i do potrzeb cia∏a cz∏owiek dostosowuje
nawet czas odpoczynku.
Niech w ciszy Duch Âwi´ty przemawia do was i pozwólcie Mu, by was nawraca∏ i przemienia∏.
Maryja zaprasza nas do bardzo jasnej
postawy koniecznej do nawrócenia
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Wielki Maryjny Jubileusz trwa
i do przemiany, które same z siebie nie
mogà byç dzie∏em cz∏owieka. Trzeba
trwaç w ciszy, aby Duch Âwi´ty przemawia∏ do nas – jest to modlitwa s∏uchania. Pozwoliç Duchowi Âwi´temu,
aby nas nawraca∏ i przemienia∏ – jest to
zawierzenie Bogu. Nie mo˚emy oskar˚aç Boga o to, ˚e nie odpowiedzieliÊmy
na Jego Mi∏oÊç. Tylko cz∏owiek mo˚e
odrzuciç Boga i nie pozwoliç na Jego
dzia∏anie. Tylko cz∏owiek mo˚e oddaç
swoje pierworództwo za talerz soczewicy (por. Rdz 25, 29-34). Czas si´ wype∏ni∏ i bliskie jest królestwo Bo˚e. Nawracajcie si´ i wierzcie w Ewangeli´
(Mk 1, 15).
Nuccio Quattrocchi
Modlitwa b∏. Miriam
od Jezusa Ukrzy˚owanego
Duchu Âwi´ty natchnij mnie.
Mi∏oÊci Bo˚a poch∏oƒ mnie.
Prawdziwà drogà prowad˝ mnie.
Maryjo, Matko moja strze˚ mnie.
Z Jezusem b∏ogos∏aw mnie.
Od wszelkiego z∏a,
od wszelkiej iluzji,
od wszelkiego niebezpieczeƒstwa
zachowaj mnie.
Amen
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Jezu,
Ty si´ tym zajmij!
„Nie martwcie si´ zbytnio waszymi problemami: pozwólcie, aby Bóg je rozwiàza∏
i zawierzcie Mu!” – (04.01.82 r.).
„Troska, niepokój i ch´ç myÊlenia
o skutkach zdarzeƒ sà sprzeczne z zawierzeniem”.
(ks. Dolindo Ruotolo, 1882-1970).
Komplikujesz sobie ˚ycie? Odczuwasz niepokój? Boisz si´? Gospa, nasza
Matka, od 25 lat uczy nas, jak byç szcz´Êliwym. W 1982 r. poda∏a nam przepis
na szcz´Êcie: „Prowad˝cie proste i pokorne ˚ycie. Du˚o si´ módlcie” (04.01), dodajàc nast´pnie rad´ powracajàcà w bardzo
wielu Jej or´dziach: „zawierzcie Bogu”.
Musimy mieç odwag´ odrzuciç baga˚
trosk i k∏opotów. Mówi´ odrzuciç, poniewa˚ mamy sk∏onnoÊç Êciskaç go mocno
nawet wtedy, gdy sàdzimy, ˚e powierzyliÊmy Bogu nasze sprawy – a tymczasem,
bardziej lub mniej Êwiadomie, jesteÊmy
przekonani, ˚e nadal sami musimy si´ ze
wszystkim uporaç. Potrzebny jest zatem
akt ufnoÊci, aby wypuÊciç z ràk ten baga˚,
aby z∏o˚yç go przed Panem i pozostawiç
go tam, nie bioràc z powrotem, wiedzàc,
˚e On si´ wszystkim zajmie.
Ksiàdz Dolindo Ruotolo, Êwiàtobliwy
kap∏an urodzony w Neapolu na prze∏omie
ubieg∏ego wieku, cieszy∏ si´ wielkim podziwem ojca Pio, który tak zwyk∏ mawiaç
przybywajàcym do niego Neapolitaƒczykom: „Macie ksi´dza Dolindo, po co
do mnie przychodzicie?”. Podobnie jak o.
Pio, równie˚ ksiàdz Dolindo bardzo
wczeÊnie pojà∏ wielkà wartoÊç cierpienia i prosi∏ o nie Pana dla zbawienia dusz.
W tym artykule chcemy jednak lepiej
pojàç wartoÊç zawierzenia Bogu; i do tego celu pos∏u˚ymy si´ kilkoma fragmentami zaczerpni´tymi z natchnionych
pism ksi´dza Dolindo, w których uczy
on, ˚e zawierzyç to zmieniç niepokój
w modlitw´:
„Jezus do duszy: Zawierzyç Mi nie
oznacza dr´czyç si´, burzyç i rozpaczaç,
kierujàc ku Mnie niespokojnà modlitw´,
abym Ja szed∏ za wami. Zawierzyç oznacza zamknàç spokojnie oczy, odwróciç
myÊl od zmartwieƒ i zdaç si´ na Mnie,
abym to Ja dzia∏a∏, mówiàc: Ty si´ tym
zajmij. Ile rzeczy mog´ zdzia∏aç, kiedy du-

sza zarówno w duchowych jak i w materialnych potrzebach zwraca si´ do Mnie,
mówiàc: Ty si´ tym zajmij”.
W Medziugorju wiemy, ˚e Gospa jest
rzeczniczkà swojego Syna: „Chcecie zmieniaç ludzi i okolicznoÊci, aby szybko osiàgnàç swoje cele. Nie trapcie si´, ale pozwólcie Mi si´ poprowadziç, a zobaczycie,
˚e wszystko b´dzie dobrze” (04.07.83 r.).
Kiedy bowiem staramy si´ za wszelkà cen´ sami, w∏asnym rozumowaniem, rozwiàzaç nasze problemy, sami sobie wyrzàdzamy krzywd´: „Chcecie wszystko
oceniaç, wszystkiego dociekaç, o wszystkim myÊleç i zawierzacie ludzkim si∏om.
W∏aÊnie to kr´puje Moje s∏owa i zamiary... Nie róbcie tego, ale módlcie si´ tak,
jak nauczy∏em was w Pater, a jeÊli naprawd´ Mi powiecie: bàd˝ wola Twoja
– co jest równoznaczne z powiedzeniem:
Ty si´ tym zajmij – Ja uka˚´ ca∏à Mojà
wszechmoc i rozwià˚´ najbardziej zawik∏ane sytuacje” (ks. Dolindo).
Tego w∏aÊnie wymaga od nas nieustajàcy akt wiary i ufnoÊci. Ewangelia
uczy nas, ˚e Pan nie mo˚e czyniç cudów,
kiedy na przeszkodzie staje Mu brak wiary w Niego. A czy my wierzymy? Czy
wierzymy, ˚e On naprawd´ jest Bogiem,
˚e jest wszechmocny? Wierzymy, ˚e kocha nas a˚ do Êmierci i ˚e dokonuje cudów równie˚ dla nas, zw∏aszcza dla nas?
Âw. Jan mówi, ˚e Êwiat nie zdo∏a∏by pomieÊciç ksiàg, gdyby trzeba by∏o opisaç
wszystkie Jego cuda. Jezus wcià˚ dzia∏a,
ale potrzebuje naszej ufnoÊci i naszej
wiary w Niego.
Poprzez pisma ks. Dolindo, Jezus mówi
teraz w∏aÊnie do ciebie: „Jak bardzo pragn´ twego zawierzenia, aby wyÊwiadczyç
ci dobrodziejstwo i jak bardzo si´ smuc´,
widzàc twój niepokój! Szatan zmierza
w∏aÊnie do tego: wzburzyç ci´ i odebraç
Mojej ∏asce, aby rzuciç ci´ na pastw´
ludzkich inicjatyw. Dlatego polegaj tylko
na Mnie, oprzyj si´ na Mnie, zawierz Mi
si´ ca∏y. Moje cuda sà proporcjonalne
do pe∏nego zawierzenia we Mnie”.
Tak˚e w Medziugorju Gospa przestrzega nas przed dzia∏aniem z∏ego ducha:
„Bàd˝cie ostro˚ni, poniewa˚ szatan
w szczególny sposób kusi tych wszystkich,
którzy zdecydowali si´ zawierzyç Bogu”
(24.06.83 r.), ale twój Pan mówi ci: „Zauwa˚y∏eÊ, ˚e z∏y los sro˚y si´, zamiast ustàpiç? Nie obawiaj si´, zamknij oczy i zwróç
si´ do Mnie z ufnoÊcià: Jezu, Ty si´ tym
zajmij! Mówi´ ci, ˚e Ja si´ tym zajm´ i postàpi´ jak lekarz, a nawet dokonam cudu,
jeÊli b´dzie potrzeba” (ks. Dolindo).

Ksi´˚e Dolindo: módl si´ za nami, abyÊmy w tym roku jubileuszowym (25 lat
objawieƒ w Medziugorju) otrzymali ∏ask´
wiary i nawrócenia, tak by naprawd´ móc
Bogu zawierzyç!
Beverly K. Drabsch

Pragn´ nauczyç was
modliç si´
Jak si´ modliç or´dziami (2) – ks. prof.
Tomislav Ivanciç

Czym jest modlitwa?
Modlitwa
jest rozmowà
z Bogiem, mówi Sobór. Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, twierdzà Êwi´ci. Modlitwa jest
oglàdaniem Boga, mówi Êw. Teresa
z Avila. Innymi s∏owy: poprzez modlitw´
uzyskujemy kontakt z Bogiem. W modlitwie wchodzimy w przyja˝ƒ z Bogiem.
W modlitwie mówimy do Boga, w modlitwie s∏uchamy Boga. Pojawia si´ pytanie,
czy cz∏owiek rzeczywiÊcie mo˚e komunikowaç si´ z Bogiem? Mo˚e! Bóg jest Duchem, a cz∏owiek posiada dusz´. I nie tylko to: ka˚dy chrzeÊcijanin przyjà∏ poprzez
chrzest Ducha Âwi´tego. Jest to boska
zdolnoÊç komunikowania si´ z Bogiem.
Oprócz tego Bóg sta∏ si´ cz∏owiekiem.
Wynika stàd, ˚e cz∏owiek mo˚e rozmawiaç z Bogiem w ludzki sposób. Bóg sta∏
si´ cz∏owiekiem, by móc rozmawiaç
z lud˝mi w sposób ludzki. Tak jak dzi´ki
swoim cielesnym w∏aÊciwoÊciom mo˚e
cz∏owiek kontaktowaç si´ z materialnym
otoczeniem, dzi´ki w∏aÊciwoÊciom psychicznym ze Êwiatem ˚ywym i z lud˝mi,
tak mo˚e on dzi´ki swym duchowym w∏aÊciwoÊciom wejÊç w kontakt z Bogiem.
Grzech jest oddzieleniem cz∏owieka
od Boga. Modlitwa jest powrotem do stanu przyja˝ni mi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem. Poprzez modlitw´ wskazana zostaje cz∏owiekowi najsilniej ta wolnoÊç, którà przyniós∏ Jezus Chrystus. Zg∏adzi∏ On
bowiem nasze grzechy i przyniós∏ nam
mo˚liwoÊç kontaktu z Bogiem. Poprzez
modlitw´ wst´pujemy w zbawienie. Rozumiemy zatem, ˚e zbawieniem Êwiata
jest modlitwa. JeÊli bowiem w modlitwie
nawiàzuj´ kontakt z Bogiem i Jego zbawieniem, to dochodzi poprzez modlitw´
do kontaktu mi´dzy ˚yciem Boga i Jego
si∏à a Êwiatem. Oznacza to, ˚e Êwiat posiada si∏´, która jest silniejsza od wszelkich
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bomb, wszelkiej nienawiÊci, wszelkich
grzechów i wszelkich chorób. Modlitwa
jest zatem lekarstwem, dzi´ki któremu
Êwiat mo˚e zostaç uratowany przed katastrofà. Modlitwa jest wszechmocna.
Przygotowanie do modlitwy
– warunki
1. Zdecydowanie si´ na modlitw´.
JeÊli chc´ porozmawiaç z sàsiadem, to
musz´ zdecydowaç si´ pójÊç do niego.
Tego zdecydowania si´ na modlitw´ wymaga Matka Bo˚a – jak twierdzà widzàcy – w szczególnie dramatyczny sposób
od parafii, od widzàcych i od wszystkich,
którzy pragnà nauczyç si´ modliç. Ciekawe, ˚e w or´dziach na poczàtku trzykrotnie, w miesi´cznych odst´pach w najbardziej uroczysty sposób mówi Matka Bo˚a o potrzebie modlitwy. I tak: 19.04.84,
24.05.84 i 21.06.84 r.: Módlcie si´, módlcie si´, módlcie si´”. Po tym wskazaniu
na gwa∏townà koniecznoÊç zdecydowania si´ na modlitw´, ostrzega Matka Bo˚a tych, którzy si´ modlà: „Za ma∏o si´
modlicie”. Konieczne jest, byÊcie si´
wi´cej modlili. A w chwilach zaniedbania modlitwy powo∏uje si´ na osobowà
przyja˝ƒ: „Potrzebuj´ waszych modlitw”
(30.08.84). I potem zwraca uwag´ swym
dzieciom jak doÊwiadczony nauczyciel:
„Nie, nie potraficie kochaç, nie potraficie
z mi∏oÊcià s∏uchaç s∏ów, które wam daj´”
/29 listopad 1984/. Okazuje delikatnoÊç,
ale równie˚ zdecydowanie: „Nie chc´ nikogo do czegoÊ zmuszaç, czego sam nie odczuwa i nie chce, mimo, ˚e mia∏am or´dzia
dla parafii, którymi chcia∏am rozbudziç
wiar´ ka˚dego wierzàcego. Lecz tylko ma∏a liczba przyj´∏a czwartkowe or´dzia”
(30.04.84). To dramatyczne wezwanie
Matki Bo˚ej do zdecydowania w modlitwie jest bardzo osobiste i porywajàce.
„Nie ca∏a parafia przyjmuje or´dzie i ˚yje
nim. Jestem smutna i pragn´, abyÊcie mnie,
drogie dzieci, s∏uchali i ˚yli moimi or´dziami” (14.02.85). W tydzieƒ pó˝niej Matka
Bo˚a ostrzega jeszcze silniej: „Drogie dzieci! Z dnia na dzieƒ wzywa∏am was do odnowy i modlitwy w parafii, lecz nie przyjmujecie tego. Dzisiaj wzywam was ostatni
raz. Obecnie jest Wielki Post i wy jako parafia w Wielkim PoÊcie mo˚ecie rozpaliç
mi∏oÊç wobec moich przes∏aƒ. Je˚eli tego
nie uczynicie, nie zechc´ przekazywaç wam

or´dzi. Bóg zezwala mi na to” (21.02.85).
Te dramatyczne wezwania osiàgn´∏y
szczyt w Wielki Czwartek 1985 r., kiedy to
wydawa∏o si´, ˚e Matka Bo˚a zaprzestanie
dawania kolejnych or´dzi, poniewa˚ nie
znajduje u nas, ludzi, pos∏uchu: „Dzisiaj
jest dzieƒ, kiedy chcia∏am przestaç dawaç
wam or´dzia, poniewa˚ niektórzy mnie nie
przyj´li” (04.04.85). Ludzie przestraszyli
si´, ˚e Matka Bo˚a nie b´dzie przekazywa∏a wi´cej or´dzi. Ona jednak˚e powiedzia∏a: „Mówi´ do was i pragn´ dalej mówiç.
Wy jednak winniÊcie s∏uchaç moich wskazówek” (10.05.84). To zaproszenie do zdecydowania si´ na modlitw´ koƒczy Matka
Bo˚a s∏owami: „Drogie dzieci, wzywam
was, byÊcie si´ ca∏kowicie zdecydowali
na Boga. Prosz´ was, drogie dzieci, byÊcie
si´ ca∏kowicie ofiarowali, a wtedy b´dziecie mogli ˚yç wszystkim, co wam mówi´.
Nie b´dzie dla was równie˚ ci´˚ko ca∏kowicie oddaç si´ Bogu” (02.01.86).
Dlaczego Matka Bo˚a wymaga tego
zdecydowania? „Bez was Bóg nie mo˚e
urzeczywistniç tego, czego pragnie. Bóg
da∏ wam wszystkim wolnà wol´ i wy nià
rozporzàdzacie” (30.01.86). Nasze zdecydowanie si´ na modlitw´ jest pierwszym warunkiem modlitwy. Praktycznie
polega ono na tym, ˚e znajdujemy sobie
spokojne miejsce i czas, by móc si´ modliç. Jest to bardzo wa˚ne, byÊmy znale˝li czas i miejsce, by móc si´ modliç. Wa˚ne jest, byÊmy codziennie znale˝li pó∏ godziny lub godzin´, by pójÊç do spokojnego pokoju, na ∏ono przyrody lub do koÊcio∏a i modliç si´. (cdn)

˙ywy Jubileusz
Obchodzimy Jubileusz Królowej
Pokoju. W rzeczywistoÊci nikt go nie
og∏osi∏, jednak ja – a sàdz´, ˚e równie˚
wielu innych – odczuwam go bardzo

mocno. 25 lat temu Matka Bo˚a objawi∏a
si´ szeÊciu widzàcym, ale potem – by pos∏u˚yç si´ s∏owami Êw. Paw∏a: „Objawi∏a
si´ wielu! Objawi∏a si´ tak˚e i wam!”.
Mam nadziej´, ˚e ka˚dy ujrza∏ Jà w sobie,
˚e Jà pozna∏ i przyjà∏.
Dzisiejsze obchody przypominajà jednak nie tylko o tym, co wydarzy∏o si´
25 lat temu, a co by∏o zaledwie poczàtkiem. JesteÊmy dzisiaj dojrzalsi o 25 lat
i powinniÊmy mieç tylko jedno pragnienie: wol´, aby Matka Bo˚a by∏a ˚ywa
poÊród nas. Aby nie ukazywa∏a si´ jedynie w wizjach, ale aby ˚y∏a! Musimy jednak tego chcieç, do czego konieczne jest
nasze »tak«.
Maryja swojà duchowoÊcià wyznacza radykalnà zmian´ ludzkoÊci, dlatego si´ ukaza∏a i powiedzia∏a, ˚e sà to
ostatnie objawienia. Nie wyklucza to innych w przysz∏oÊci, ale niejako zawiera je
w sobie. Podsumowujàc, Maryja otwiera
nowy etap w dziejach ludzkoÊci.
Na czym jednak polega objawiona
duchowoÊç maryjna? Na ogromnej prostocie i mówieniu o tym, co najwa˚niejsze: jest to ˚ywa wi´˝ z Bogiem, bez
specjalnych metod i filozofii, dlatego to
proste, macierzyƒskie or´dzie rozbudza
dusze, które sà otwarte. U tych natomiast, którzy na swoje umys∏y na∏o˚yli
blokad´, or´dzie to budzi oburzenie.
Tak by∏o w Ewangelii, tak by∏o w ˚yciu
Êwi´tych.
Matka Boga jest poÊród nas! Co to znaczy? Oznacza to, ˚e KoÊció∏ chwalebny
zst´puje z nieba. ˚e ukazuje si´ nam pe∏nia ˚ycia ca∏kowicie zrealizowanej istoty.
˚e Matka pragnie zrodziç ludzkoÊç.
KoÊció∏ ziemski spoglàda na KoÊció∏
chwalebny, zaÊ w szczególny sposób spoglàda na NajÊwi´tszà Maryj´ jako
na wzór, do którego powinien si´ upodobniç, do którego powinien dojÊç. Matka
Boga, która wraz z duszà i cia∏em jest
w pe∏ni zjednoczona z Trójcà PrzenajÊwi´tszà, przychodzi do nas, chce w nas
zamieszkaç, jako Matka, Matka KoÊcio∏a,
a my pragniemy za Jej poÊrednictwem
dojÊç tam, gdzie Ona przebywa w chwale.
Chcemy byç narz´dziami Jej Mi∏oÊci, aby
szerzyç Królestwo Bo˚e, które w Niej si´
wype∏ni∏o.
o. Tomislav Vlasiç
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Czym jest wiara?
Homilia wyg∏oszona podczas Rocznicy
Objawieƒ – 25.06.2006 – przez ks. prof.
T. Ivancicia
Mówi si´, ˚e ∏atwiej by∏o Jezusowi
zstàpiç z Nieba na ziemi´, ani˚eli Jego
s∏owu z rozumu wniknàç w nasze serca.
DoÊwiadczenie mówi mi, ˚e mog´ wyg∏osiç setki kazaƒ, nasi wierni mogà wys∏uchaç setki kazaƒ, rozmyÊlaç nad nimi i nic
si´ dalej nie dzieje, nic si´ nie zmienia.
Mo˚esz mieç wiele ziaren, ale je˚eli sà
w twojej kieszeni zamiast w ziemi co si´
z nimi stanie? A tu zosta∏eÊ wezwany, aby
na ˚yznà gleb´ sp∏yn´∏o s∏owo niczym
ziarno. A wiesz, ˚e Jezus to S∏owo Bo˚e,
On jest ziarnem i On jest siewcà. On
za poÊrednictwem kap∏ana mówi do ciebie dziÊ wieczorem i pyta ci´ czy chcesz
Go dziÊ wieczorem pos∏uchaç? Czy Go
w ogóle us∏yszysz, czy Go zrozumiesz?
Jak si´ wydaje najtrudniej jest pos∏uchaç.
To, co jedynie jest nam potrzebne w ˚yciu,
drodzy wierni, to jest tylko to, aby t´ ma∏à
czàstk´, milimetr tego s∏owa, które us∏ysza∏eÊ zasadziç w swoim sercu. Powtarzaj
sobie choçby jedno s∏owo, które dziÊ wieczorem ci´ dotknie. Strze˚ tego s∏owa
w sobie, bo na nie sp∏ynie ∏aska Bo˚a,
przyjdzie sam Jezus i przyniesie owoce.
Podstawowà naszà tragedià jest to, ˚e
budujemy na piasku, a nie budujemy
na skale. A Jezus mówi, ˚e na piasku ˚yjà
ci, którzy s∏uchajà s∏owa, s∏uchajà kazania, s∏yszà i rozumiejà je, ale nigdy nie
wprowadzajà tego w praktyk´.
Dla Ditricha Bouchefer problemem zawsze by∏o to, czym jest w∏aÊciwie wiara.
Jak rozmawia∏em z pewnym kap∏anem
z Francji, powiedzia∏ mi, ˚e on ch´tnie
chcia∏by zostaç Êwi´tym. Odpowiedzia∏em mu, ˚e ja chcia∏bym nauczyç si´ tylko jednego, jak wierzyç. Jak s∏owo, które
przeczytam dziÊ, które us∏ysz´ w kazaniu,
zmieÊciç w swoim sercu? Jak je tam zasadziç? Jak mam wierzyç? Wszyscy wiemy,
˚e dla tego który wierzy, wszystko jest
mo˚liwe. Wszyscy wiemy, ˚e musimy
tylko wierzyç, a przez wiar´ Chrystus zamieszkuje w naszym sercu. Wszyscy wiemy, ˚e przez wiar´ zostajemy wybawieni
i wszyscy wiemy, ˚e Jezus mówi: nie bój
si´ – uwierz.
Ale czym jest wiara? Wszyscy myÊlimy, ˚e jesteÊmy wierzàcymi i wszystkim
nam wydaje si´, ˚e wiemy, czym jest wiara, a pozostaje coÊ tragicznego. Jezus mówi, je˚eli wierzycie, powiecie tej górze

a ona przeniesie si´ w morze. Je˚eli wierzycie, b´dziecie dokonywaç cudów niczym Ja. A dlaczego si´ nam tak nie dzieje? Konieczne jest, drodzy wierni, abyÊmy powoli kroczyli ku temu, co jest tym
skarbem, co w ciàgu 25. lat gromadzi∏o
si´ jako per∏y w wydarzeniach medziugorskich. To, czego Maryja pragnie, to
w pierwszej kolejnoÊci abyÊmy uwierzyli.
Ewangelia mówi o Niej b∏ogos∏awiona,
poniewa˚ uwierzy∏a. Jak? – zapytamy. Jak
Ona uwierzy∏a? Najpierw Anio∏ Gabriel
wyg∏osi∏ Jej krótkie kazanie, wyt∏umaczy∏
jak to si´ zdarzy. Ona odpowiedzia∏a tak,
niech to si´ stanie.
Pami´tam ja potrzebowa∏em 3. miesi´cy walki wewn´trznej, abym móg∏
powiedzieç Bogu: Bo˚e uczyƒ ze mnà to
czego pragniesz, dysponuj moim ˚yciem.
Dlaczego? Poniewa˚ ba∏em si´, ˚e Bóg
wyÊle mnie na krzy˚, wykorzysta mnie
w jakiÊ sposób. Mniej wi´cej, tak nam si´
wszystkim wydaje, w taki sposób myÊlimy. A dopiero wtedy, kiedy powiedzia∏em: tak, jestem do Twojej dyspozycji,
wtedy to si´ sta∏o. Pami´tam, kiedy
Êmiertelnie si´ rozchorowa∏em, lekarze
dawali mi 2 miesiàce ˚ycia. Wtedy myÊla∏em tylko jedno: Bo˚e musz´ wierzyç,
Ty mnie uleczysz. Ale dzi´ki temu nic si´
nie dzia∏o. Wo∏a∏em do Boga, obiecywa∏em, ale nic si´ nie dzia∏o. Przeczyta∏em
s∏owo Jezusa: kto straci swoje ˚ycie ten je
zachowa, a kto pragnie zachowaç swoje
˚ycie ten je straci. Tamtego wieczoru zrozumia∏em i spokojnie po 3 dniach walki
ze Êmiercià, która czeka∏a mnie za 2 miesiàce, w cichoÊci powiedzia∏em: Panie ja
to przyjmuj´, jestem gotowy by umrzeç.
Kiedy to wypowiedzia∏em, czeka∏em
nadaremnie trzy, pi´ç miesi´cy, aby przysz∏a Êmierç. Âmierç nie nadchodzi∏a
i pó˝niej dopiero zrozumia∏em, ˚e Bóg
potrzebuje tylko tego, abyÊmy wszystko
powierzyli w Jego r´ce, aby dysponowa∏
naszym ˚yciem.
Bóg nie pragnie twojej fizycznej
Êmierci, Bóg nie pragnie ˚adnej choroby. On pragnie, abyÊ by∏, abyÊ wyrós∏,
abyÊ by∏ wielki tak jak On, abyÊ mia∏ odwag´ by wierzyç w to, ˚e On pragnie tylko dobra.
Pami´tam, drodzy wierni, z tych poczàtkowych lat 80., kiedy wyp∏yn´∏a ta
ma∏a rzeczka, która nazywa∏a si´ wydarzenia medziugorskie, wsz´dzie znajdowa∏o si´ s∏owo wiara, wiara, wiara. Wiara, przyjacielu to wielka ÊwiadomoÊç, ˚e
Bóg ci´ kocha, ˚e nigdy ci´ nie zniszczy.
To jest ÊwiadomoÊç, ˚e Bóg zawsze b´-

dzie wyzwala∏ ci´ z krytycznych sytuacji, to ÊwiadomoÊç, ˚e mo˚esz zawsze
oprzeç si´ na Bogu, jak na skale. Wiara
to ÊwiadomoÊç, ˚e Bóg ci´ kocha, ˚e
padniesz na kolana i powiesz Mu tak: Ty
jesteÊ moim tatà.
Dlaczego tak bardzo walczymy
z tym, boimy si´ przyjàç to, ˚e Bóg nas
kocha? Dlaczego boimy si´ przyjàç to,
o czym mówi Jezus, bo nam wydaje si´,
˚e jest to z∏e? Powiedzmy tak: przyjmij
nasze ˚ycie, dysponuj naszym ˚yciem. Pami´tam, kiedy powiedzia∏em: Bo˚e jestem
gotów oddaç si´ Tobie, jestem gotów
na Êmierç, by∏a to moja najszcz´Êliwsza
chwila w ˚yciu. Nie przypominam sobie
szcz´Êliwszej chwili w moim ˚yciu. Wtedy poczu∏em, ˚e nie boj´ si´ Êmierci, ˚e
niebo jest przede mnà, ˚e jakaÊ przedziwna wolnoÊç wnika w moje ˚ycie i ˚e dopiero teraz mog´ staç po stronie Boga.
Wiara, przyjaciele, wiara to jest ÊwiadomoÊç tego, ˚e jest ktoÊ, kto ci´ kocha.
Dlaczego jestem kap∏anem wierzàcym,
ksi´dzem katolickim, dlatego, bo rozpozna∏em, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià i tak, jak Jezus powiedzia∏: jak Bóg umi∏owa∏ mnie,
tak samo ja mi∏uj´ ciebie; pozostaƒ w mojej mi∏oÊci. Zrozumia∏em, ˚e mog´ kàpaç
si´ w Jego mi∏oÊci i wtedy sta∏em si´
szcz´Êliwym cz∏owiekiem. Wed∏ug tego,
je˚eli Bóg jest mi∏oÊcià, to ju˚ niczego nie
musz´ si´ l´kaç, nawet kiedy prowadzi
mnie przez ci´˚kie chwile. Kiedy prowadzi mnie przez burze, wichry, mrok ja
wiem, ˚e wyjd´ na w∏aÊciwà drog´.
Czy wierzysz przyjacielu, ˚e Bóg jest
mi∏oÊcià? Czy wiesz, ˚e Bóg jest mi∏oÊcià
dla ciebie, ˚e Bóg kocha ciebie i Bóg cieszy si´, ˚e mo˚e odpuÊciç ci grzechy, ˚e
mo˚e uwolniç ci´ od strachu, choroby,
grzechu? Czy ty w to wierzysz, ˚e Bóg
pragnie, abyÊ odniós∏ sukces w swojej firmie? ˙e pragnie, abyÊ by∏ wielkim cz∏owiekiem, aby ci si´ w ˚yciu uda∏o, abyÊ
by∏ tak jak Jezus? Poniewa˚ Jezus przyby∏
i przybra∏ natur´ ludzkà, a nam da∏ natur´
boskà i powiedzia∏: wy b´dziecie tam
gdzie Ja jestem. B´dziecie dokonywaç
tych samych czynów, które Ja dokonuj´.
Ze Mnà b´dziecie w mojej chwale. Âw.
Piotr mówi, ˚e jesteÊmy uczestnikami Boskiej natury i tego uczy nas Medziugorje.
Drodzy przyjaciele, je˚eli dziÊ wieczorem uda ci si´ powiedzieç: chc´ spróbowaç czegoÊ nowego, ale bez psychicznej
m´ki, spokojnie, zrelaksowany. Oto jestem
Panie, wierz´ od tej chwili, ˚e mnie kochasz
– wtedy zrozumiecie, ˚e wiara jest czymÊ
cudownym, ˚e jest wnoszona przez nawró-
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cenie. A nawróciç si´, to nie tylko wyrzec
si´ grzechu, ale postawiç Boga na pierwszym miejscu, to znaczy iÊç, aby wierzyç
w Jego s∏owo. Je˚eli wydaje mi si´, ˚e to
s∏owo jest niebezpieczne, ja id´, ja chc´
wierzyç w Ciebie, ˚e jesteÊ Mi∏oÊcià.
Jak wiele jest s∏ów w PiÊmie Âwi´tym,
których boimy si´ przyjàç. We˝ ka˚dego
dnia swój krzy˚. Czy wiesz, jak d∏ugo b´dzie ci´ m´czy∏ twój krzy˚? Dopóki go nie
zaakceptujesz, poniewa˚ jeÊli go nie zaakceptujesz b´dziesz go musia∏ ciàgnàç duchowo. Nawróciç si´ to znaczy byç
po stronie Jezusa, przyjàç Jego s∏owo
i wtedy doÊwiadczamy nieba. To dlatego
nawróciç si´ i wierzyç oznacza równie˚
jeszcze jedno: oznaczy wiar´, ˚e mo˚na
staç si´ Êwi´tym.
To, czego nam brakuje, katolikom, wierzàcym to to, ˚e mamy w sobie fa∏szywà
pokor´. MyÊlimy, ˚e Bóg pragnie, abyÊmy byli zwyk∏ymi, ma∏ymi, bez znaczenia wierzàcymi. Kiedy pewnego dnia powiesz: pragn´ byç wielkim Êwi´tym w KoÊciele katolickim, pragn´ byç zwieƒczeniem Êwi´toÊci w ludzkoÊci, kiedy powiesz: Panie chc´, abyÊ to ze mnà uczyni∏.
A jak mo˚esz staç si´ kimÊ, je˚eli nigdy
nie powiedzia∏eÊ o tym Bogu i nie zezwoli∏eÊ Mu na to?
Dlaczego ludzie wierzàcy bojà si´ byç
takim jak Jezus? Nie bój si´, na pewno zawsze b´dziesz mia∏ swoje krzy˚e, zawsze
b´dziesz ponosi∏ pora˚ki, ale dopóki jesteÊ
z Bogiem, On wszystko przewy˚sza.
Wierzyç to znaczy byç przed∏u˚onym
a˚ do przysz∏oÊci, mieç wizj´: pragn´ byç
Êwi´tym, pragn´ by Bóg trwa∏ we mnie.
Wierzyç, to znaczy: ja wiem, ˚e Jezus
jest teraz we mnie, wiem, ˚e wszystko
stanie si´ nowym. Niemal˚e wszyscy dziÊ
przyjmiemy komuni´ Êw., ale zadaj´ sobie pytanie, co stanie si´ z Jezusem
po tym jak przyjmiesz Jego cia∏o? Co si´
dzieje? Przyjmiemy komuni´ Êw., poÊpiewamy pieÊni, wrócimy do domu na kolacj´ i nikt ju˚ nie myÊli o Jezusie, a Jezus
jest w tobie. Ka˚dy z nas sta∏ si´ Êwiàtynià
Ducha Âwi´tego ju˚ podczas chrztu, pami´taj wi´c, ˚e jesteÊ tabernakulum. Czy
ktoÊ z nas kiedyÊ pomyÊla∏ o tym, aby zabraç ze sobà Êwiec´, aby zapaliç jà
po przyj´ciu komunii Êw., aby by∏o widoczne – oto tabernakulum, oto Jezus
Chrystus przechodzi moim miastem. Czy
przypominasz sobie, gdy idàc do domu
po komunii Êw. aby ludzie widzieli, ˚e
w tobie mieszka Jezus? Czy b´dziesz pami´ta∏ o tym, kiedy powrócisz do domu,
kiedy b´dziesz w autobusie? To Jezus po-

dró˚uje z nami w naszym samochodzie
i b∏ogos∏awi wszystkie przestrzenie, przez
które si´ przemieszcza.
Drodzy wierni, tym wszystkim jest
wiara. Je˚eli ta wiara nie jest praktykowana, to có˚ z tego wynika? Je˚eli ziarno nie
spadnie na ˚yznà gleb´, to nie ma z niego
korzyÊci. Medziugorje jest szko∏à, gdzie
Bóg ci´ wzywa. Przyjd˝ tu i naucz si´.
Bàd˝ tu przez kilka dni podczas adoracji,
przepi´knych medtytacji. Przys∏uchuj si´
w swoim sercu co us∏ysza∏eÊ podczas kazania. Powiedz: Panie chc´ w to wierzyç, chc´
byç tym, co mówisz. Pó˝niej pójd˝ do domu, rozwa˚aj nad tym, co us∏ysza∏eÊ. (cdn)

Ja te˚ by∏em
razem z Nià!

SpoÊród tysi´cy ludzi obecnych
w Medziugorju wybraliÊmy dla przyk∏adu krótkie Êwiadectwa niektórych osób,
aby bezpoÊrednio z ich serc us∏yszeç echo
tego dnia, poznaç ich uczucia, ich punkt
widzenia na to, co prze˚yli i co nas czeka.
Wszystkim im zadaliÊmy pytanie:
„Co oznacza dla ciebie ten dzieƒ:
Medziuogorje 25 lat pó˝niej?”.

Rodzina
Davide R.
„Czuj´, ˚e dziÊ nadesz∏a chwila wyjazdu. Odkry∏em Medziugorje dziesi´ç lat
temu i na poczàtku bez cienia wàtpliwoÊci
wydawa∏o mi si´ istnym wariactwem. Sàdzi∏em, ˚e b´dzie to mój pierwszy i ostatni
pobyt, a tymczasem wraca∏em tutaj ju˚ 5
razy. Odkry∏em, ˚e Maryja i Pan przede
wszystkim pragnà przekazaç nam or´dzie,
or´dzie mi∏oÊci, które mówi, ˚e mi∏oÊç
kieruje ca∏ym Êwiatem, otwiera ka˚dà drog´ i to w∏aÊnie staram si´ realizowaç
w moim ˚yciu, choç nie zawsze jest to ∏atwe, zw∏aszcza w Êrodowisku rodzinnym,
wobec dzieci... Trzeba zawsze staraç si´
wychodziç do drugich ze s∏owem mi∏oÊci,
co nie zawsze si´ udaje. Musz´ wyznaç, ˚e
za ka˚dym razem wyje˚d˚am stàd z innym sercem, z bardziej pogodnà i radosnà

twarzà, co niestety mija mi troch´ po powrocie do codziennego ˚ycia, które cz´Êciowo „zabija” uczucia, jakich doznajemy w Medziugorju. Dlatego uwa˚am, ˚e
trzeba tu od czasu do czasu powracaç.
Tutaj wydaje mi si´, ˚e Maryja jest wcià˚
u mego boku, czego nie doznaj´ nigdzie indziej. Czuj´ Jà blisko siebie, a raczej czuj´
si´ okryty Jej p∏aszczem. Uwa˚am, ˚e przez
te 25 lat Matka Bo˚a wyra˝nie udowodni∏a,
i˚ naprawd´ chce nas uratowaç, poniewa˚
w tym okresie ludzkoÊç prze˚ywa zdecydowany kryzys wartoÊci: coraz bardziej mamy
na wzgl´dzie tylko sprawy materialne, znaczenie, osobistà ambicj´, dum´ itp. Wszystko to ∏udzi nas pozorami szcz´Êcia, a tymczasem jest wr´cz odwrotnie. Po tych 25 latach, doÊç nietypowych w stosunku do innych objawieƒ, mam nadziej´, ˚e Maryja
jeszcze d∏ugo b´dzie nas nawiedza∏a, nawet
jeÊli ma to oznaczaç, ˚e nie pos∏uchaliÊmy
Jej wezwania. Cudownie by∏oby us∏yszeç
nie to, ˚e przestaje si´ ukazywaç, ale jak
Matka Bo˚a mówi, ˚e pos∏uchaliÊmy, ˚e ca∏a ludzkoÊç pos∏ucha∏a i ˚e Jej obecnoÊç mo˚e byç odtàd troch´ rzadsza”.
Dedi C.
„Dzisiaj, kiedy mija 25. rocznica,
na myÊl przychodzi mi tylko jedno s∏owo:
dzi´ki, dzi´ki, dzi´ki! Tak d∏ugo sz∏am...
wszystko, co wydarzy∏o si´ przez ostatnie
dziesi´ç lat, przygotowa∏o mnie do stawienia czo∏a bardzo ci´˚kiej próbie. Matka Bo˚a by∏a przy mnie i pomog∏a mi przez nià
przejÊç. Potem jednak, kiedy osiàgnie si´
harmoni´, wszystko staje si´ jasne i zrozumia∏e, Pan sprawia, ˚e spotykasz w∏aÊciwe
osoby, które we w∏aÊciwej chwili podajà ci
r´k´ i powoli powstajesz, wracasz do ˚ycia.
Dzisiaj s∏ysz´ tu wezwanie Maryi, by
iÊç dalej, a zw∏aszcza, by byç dobrà mamà, poniewa˚ w mi´dzyczasie, przez te
lata, doczeka∏am si´ czwórki dzieci i teraz, bardziej ni˚ kiedyÊ – w trakcie wojny
– gdy anga˚owa∏am si´ w ró˚nego rodzaju pomoc humanitarnà, czuj´ si´ w obowiàzku, aby byç dobrà mamà i stanowiç
przyk∏ad dla moich dzieci, poniewa˚ Maryja ich potrzebuje. W chwili ich narodzin poÊwi´ci∏am je Jej, teraz musz´ je
dla Niej wychowaç...”.
M. Chiara
„Mam 14 lat i jestem druga z rodzeƒstwa. W Medziugorju jestem po raz
trzeci, ale teraz, kiedy jestem starsza, lepiej potrafi´ zrozumieç znaczenie tego
miejsca i tego, co si´ tutaj dzieje. W tych
dniach uderza mnie iloÊç obecnych tutaj
osób, a jeÊli one przyjecha∏y, znaczy to,
˚e majà wielkà wiar´!”.
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Marco
„Mam 9 lat i najbardziej podoba∏a mi
si´ siostra Elwira, bo jest sympatyczna.
Ale wsz´dzie jest dobrze, poniewa˚ tutaj
objawia si´ Matka Bo˚a, a wi´c panuje
spokój, podczas gdy w innych miejscach
na Êwiecie jest bardzo niespokojnie!”.

Jeden z lekarzy,
którzy badali widzàcych
Dr Giancarlo C.
„DwadzieÊcia pi´ç lat
pó˝niej... Zastanawia∏em
si´ nad znaczeniem Medziugorja,
podobnie jak wszyscy zapewne si´ zastanawiajà i wydaje mi si´, ˚e to, co nas dzisiaj otacza, a co opisuje fragment Êw.
Paw∏a odczytywany podczas dzisiejszej
liturgii: „Musicie staç si´ nowym stworzeniem”, stanowi odpowied˝ na to pytanie.
We wszystkich or´dziach Maryi dostrzegamy jak gdyby nowe pokolenie, które
dla wspó∏czesnego cz∏owieka nastanie dopiero w chwili, kiedy b´dziemy potrafili
daç odpowied˝ Chrystusowi ˚yjàcemu
w historii. Dzisiaj odczuwamy potrzeb´
Boga, która wyra˚a si´ jako uznanie w naszym ˚yciu Jezusa Chrystusa jako Bo˚ego
konkretu. W gruncie rzeczy Matka Bo˚a
ju˚ w jednym z pierwszych objawieƒ tu,
w Medziugorju, objawi∏a sens swego
przyjÊcia na ziemi´, kiedy powiedzia∏a:
„Przysz∏am powiedzieç Êwiatu, ˚e Bóg
istnieje i ˚e ten, kto Go spotyka, spotyka
˚ycie i radoÊç”.

Dystrybutor Echa
Romano Z.
„Powrót do Medziugorja w tym dniu,
kiedy mija 25 lat objawieƒ, przenosi
mnie w czasie do dnia, kiedy przyby∏em
tutaj po raz pierwszy z ˚onà i siedmiorgiem naszych dzieci. By∏ rok 1984
i wspominam to jako bardzo m´czàce doÊwiadczenie. Nie wzi´liÊmy ze sobà nic
do jedzenia, myÊlàc, ˚e na miejscu kupimy, co b´dzie potrzeba, kierowani mentalnoÊcià, ˚e wszystko mo˚na kupiç...
i Matka Bo˚a zostawi∏a nas bez jedzenia!
Dokona∏a si´ w nas jednak ogromna przemiana. Wieczorem 4 sierpnia podczas
Mszy Êw. w parafii moja ˚ona ˝le si´ poczu∏a i musieliÊmy wyprowadziç jà z koÊcio∏a. Ale pomimo interwencji trzech lekarzy nie wraca∏a do siebie. Mia∏em siedmioro dzieci w namiocie ko∏o pla-

cu... I w∏aÊnie w tamtej chwili Matka Bo˚a przemówi∏a do mojego serca. Nie przyjecha∏em z w∏asnej woli, ale by spe∏niç
pragnienie Dady, która ju˚ raz by∏a w Medziugorju i teraz chcia∏a tu wróciç razem
nami. ˙artowaliÊmy sobie z niej z powodu wszystkich jej modlitw i postów, ale
w koƒcu uda∏o si´ jej postawiç na swoim. I wtedy równie˚ we mnie dokona∏a si´
przemiana. Nie wiem, jak jest z dzieçmi.
Sà pe∏ne szacunku, przyglàdajà si´. Ale
we mnie narodzi∏o si´ pragnienie, aby
zrozumieç, dlaczego Matka Bo˚a postanowi∏a wezwaç mnie w ten sposób i co
chcia∏a mi powiedzieç.
Zaczà∏em zg∏´biaç or´dzie, które mi
przekaza∏a i które wcià˚ nam daje przez te
wszystkie lata. Âledzi∏em je na bie˚àco,
stara∏em si´ wprowadzaç je w czyn, oczywiÊcie wed∏ug moich si∏, a potem uzyska∏em kolejne spotkanie, tajemniczymi drogami, którymi nale˚a∏o tylko podà˚yç:
spotkanie z o. Tomislavem. Ju˚ w ‘84
us∏ysza∏em jego s∏owa i powiedzia∏em
do ˚ony: „wiesz, wydaje mi si´, ˚e ten zakonnik potrafi mówiç do mego serca
o sprawach, o których wie tylko Matka
Bo˚a”. Od tamtej pory stara∏em si´ zdobyç wszelkie publikacje i wiadomoÊci
o tym zakonniku. Rozwa˚a∏em je i strzeg∏em jak bogactwa, a kiedy rozpoczà∏ publiczne spotkania, us∏ysza∏em od niego
propozycj´, którà ju˚ wczeÊniej przeczuwa∏em: propozycj´, by ofiarowaç ˚ycie
za zbawienie Êwiata! Od tamtej chwili
jakbym rozkwit∏ wewn´trznie. Jest to
trudna i niebezpieczna droga, poniewa˚
grzech podà˚a za nami jak cieƒ, ale wielkoÊci, jakà daje ta duchowoÊç, nie mo˚na
wprost opisaç...”.

Inicjatorzy, twórcy,
dobroczyƒcy...
Giancarlo R.
„Kiedy przyje˚d˚aliÊmy tu na poczàtku, nie by∏o nic, goÊciliÊmy w domach u rodzin i zadowalaliÊmy si´ byle
czym. Z ˚alem widz´, ˚e dzisiaj pielgrzymi szukajà wygód, a w taki sposób zatraca si´ to, co najwa˚niejsze...”.
Luigina B.
„Tutaj, w Medziugorju nie ma nic
pi´knego ani przyciàgajàcego, co
po ludzku zach´ca∏oby do przyjazdu
do tych miejsc, pod pewnymi wzgl´dami
nawet surowych i ma∏o wygodnych, z wyjàtkiem ObecnoÊci, która wype∏nia serce
i sprawia, ˚e w ekstazie spoglàdamy
na coÊ, czego nie widaç. Ka˚dy pielgrzym,
który tutaj przybywa, czuje si´ dobrze i nie

chcia∏by stàd wyje˚d˚aç. Kiedy zaÊ jest
zmuszony to uczyniç, nie mo˚e doczekaç
si´ chwili powrotu. Czuj´ si´ tutaj ogromnie szcz´Êliwa!”.
Michela C.
„Po raz pierwszy przyjecha∏am
w 1988; wspó∏pracowa∏am przy tworzeniu fundacji w Medziugorju, wi´c sp´dza∏am tu sporo czasu. Za ka˚dym razem by∏
to kolejny krok naprzód. Dzisiaj nie staram si´ szukaç tego, co zosta∏o mi ofiarowane za pierwszym razem: spotkanie
z widzàcymi, Êwiadectwa braci i pewne
emocje, których doznaje si´ tylko na poczàtku; wol´ zaszyç si´ w jakimÊ bardziej
ustronnym miejscu i tam prze˚ywaç g∏´boko spotkanie z Maryjà. A przecie˚, mówi´ sobie, kto wie, jak wielu przybywa tu
dzisiaj autokarami po raz pierwszy i mo˚e
prze˚ywaç te same wra˚enia, to samo z∏amane serce, z jakim si´ wraca do domu
i które ka˚e ci opowiadaç wszystkim o doznanych cudach. To, czego ja bym ju˚ dzisiaj nie robi∏a, dla nich jest ˚yciem. Dochodz´ do wniosku, ˚e Maryja jest tutaj
dla wszystkich i wcià˚ wzywa, wcià˚ si´
daje, ka˚demu ofiarowujàc nowoÊç. To
tak, jakby w Medziugorju p∏yn´∏a »rzeka
Matki Bo˚ej«”.

Po raz pierwszy...
Silvia
„Wszystko by∏o bardzo wciàgajàce,
chwila ∏aski, którà mam nadziej´ zabraç
do domu razem z pokojem. Najwi´ksze
wra˚enie wywarli na mnie ludzie, ich wiara, emocje...”.

Przewodnik pielgrzymów
Gigi
„Od lat organizuj´ pielgrzymki
do Medziugorja i mog∏em zauwa˚yç, ˚e
dzisiejsza m∏odzie˚, która znalaz∏a niejeden fa∏szywy, jak si´ okaza∏o, raj, w chwili obecnej jest w stanie poszukiwania.
Wielu m∏odych zwraca si´ do nas z proÊbà, by ich zabraç i autokary, które wyje˚d˚ajà do Medziugorja, w cz´Êci wype∏nione sà m∏odzie˚à. Jest to zresztà troch´
nasz cel. Wraz z wieloma innymi, którzy
okazali swà gotowoÊç do tej s∏u˚by, uczyniliÊmy Matce Bo˚ej obietnic´: „Korzystaj z mojego wolnego czasu!” i w dniu,
kiedy nie b´dziemy ju˚ potrzebni, da nam
znaç. W tej chwili oddaj´ si´ do dyspozycji osobom, które chcà tutaj przyjechaç,
a czujà pewien zam´t, poniewa˚ nie brak
z∏ej propagandy, ale które potem osiàgajà
wspania∏e wyniki, zw∏aszcza m∏odzi dostajà skrzyde∏. A wi´c naprzód!”.
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M∏odzi

W imieniu wszystkich

Matteo
„To wielki dar, móc byç tutaj. Jest to
wezwanie i czuj´ si´ te˚ troch´ uprzywilejowany, poniewa˚ co takiego uczyni∏em,
czego nie zrobili inni, ˚eby zostaç tutaj
wezwanym? To, co si´ tutaj otrzymuje,
przewy˚sza bowiem to, co si´ daje,
na przyk∏ad poprzez trudy podró˚y. JeÊli
zaÊ chodzi o mnie, jest to akt, który ja
i moja ˚ona jesteÊmy winni Matce Bo˚ej,
poniewa˚ poznaliÊmy si´ w grupie modlitewnej medziugorskiej i nasze spotkanie
by∏o darem. Stopniowo kszta∏tuje Ona
nasz zwiàzek, aby by∏ trwa∏y i oparty
na pokoju.
W tych dniach zauwa˚am, ˚e wyraz
twarzy ludzi, którzy tutaj przybywajà,
zmienia si´ z up∏ywem kolejnych dni i ˚e
w ich oczach pojawia si´ Êwiat∏o, które
nie ma nic wspólnego z mentalnoÊcià tego
Êwiata. Widz´ przed sobà wiele postanowieƒ, których postaram si´ dotrzymaç
a tak˚e i to, ˚e Maryja formuje lud, aby
przywróciç pokój na Êwiecie, który nie
zna pokoju; poniewa˚ rodzina, która si´
nie modli, nie zna pokoju”.

Anna G.
„Us∏ysza∏am bardzo g∏oÊne wezwanie, aby zanieÊç Matce Bo˚ej moje podzi´kowanie, tak˚e za wszystkich tych,
którzy mo˚e go nie przynieÊli”.

Simone
„Poczu∏em w tych dniach szczególny
pokój, nowà ˚ywotnoÊç, która przenika∏a
mnie i towarzyszy∏a mi. Z regu∏y przyje˚d˚am do Medziugorja samochodem; tym
razem wola∏em przejÊç t´ drog´ na nogach, aby naprawd´ staç si´ pielgrzymem.
By∏o goràco i ci´˚ko. Ale czu∏em, ˚e Jezus przez ca∏y czas idzie obok mnie”.

Kap∏ani
Ks. Andrea – Pompeja
„Odczuwam
potrzeb´, aby
przyje˚d˚aç
do Medziugorja, poniewa˚ tutaj odnawiam w∏aÊciwy kontakt
z Bogiem, „zestrajam si´” z Nim, moja
dusza wchodzi w rytm, który jej sprzyja.
Nie przyczynia si´ do tego ˚aden ludzki
element, ani opowiadania widzàcych, ani
nic innego; wystarczajà nawet same or´dzia. Wymiar ten otwiera spotkanie
z Matkà Bo˚à, z Tà, która powtarza mi
to, co pewnego dnia powiedzia∏a w Kanie Galilejskiej: „Czyƒcie, co On wam
powie...”. Zawsze istnieje ryzyko, ˚e
po powrocie do codziennego ˚ycia ten
poryw os∏abnie. Dlatego cz´sto tutaj powracam!”.

Wezwanie i odpowied˝
do przemiany ˚ycia
Przed cz∏owiekiem otwierajà si´ dwie
podstawowe perspektywy: jedna to perspektywa ludzkiej nauki, druga perspektywa wiary. Jedna nie powinna wykluczaç
drugiej, jednak zadaniem cz∏owieka jest
tak pokierowaç swym ˚yciem, aby samemu osiàgnàç spe∏nienie i staç si´ drogowskazem dla ludzkoÊci.
Ludzka nauka ma swojà perspektyw´. O przysz∏oÊci ludzkiego cia∏a mówi
obszernie czasopismo „Focus Extra”
nr 24/2006. D∏ugoÊç ludzkiego ˚ycia szacuje si´ w nim na 100, mo˚e 200 lat. Jaki
b´dzie ten cz∏owiek? Cytuj´ ze str. 7:
„Cz∏owiek za szeÊç milionów... sk∏adajàcy
si´ ze sztucznych ràk, nóg, kolan. Równie˚
serce, oczy i p´cherz b´dzie si´ wytwarzaç
w laboratorium. Przysz∏e pokolenia b´dà
dysponowa∏y technologiami mogàcymi
dostarczaç cz´Êci zamiennych”.
Perspektywa wiary idzie dalej i otwiera przed cz∏owiekiem zupe∏nie nowà przestrzeƒ, pozbawionà ograniczenia, jakie
Êmierç stawia ˚yciu. Jezus mówi i poprzez
swoje zmartwychwstanie daje Êwiadectwo
o odrodzeniu i zmartwychwstaniu cz∏owieka (Mt 22, 30-31). Ten w∏aÊnie aspekt
obszernie rozwijajà Êw. Pawe∏ (1Kor 15)
i Êw. Jan Aposto∏, który zapowiada ca∏kowicie nowà rzeczywistoÊç: „Oto czyni´
wszystko nowe” (Ap 21, 5).
Doskona∏ym przyk∏adem perspektywy cz∏owieka stworzonego przez
Boga jest NajÊwi´tsza Maryja, wzi´ta
do nieba wraz z duszà i cia∏em, b´dàca
spe∏nieniem Bo˚ego zamys∏u. Objawiajàc si´ wielokrotnie ludzkoÊci, pozwoli∏a si´ oglàdaç, dotykaç, poczuç, wzywa∏a ka˚dego do nawrócenia i wejÊcia
w perspektyw´ pe∏ni ˚ycia. Tak samo
objawi∏a si´ równie˚ w parafii w Medziugorju, jak poÊwiadczajà widzàcy
i wielu innych.
Objawienie Maryi jednak nie wystarczy. Trzeba us∏yszeç wezwanie, odpowiedzieç i wstàpiç na drog´ wiodàcà do celu.
Bóg daje ∏ask´ i pozostawia cz∏owiekowi
wolnoÊç wyboru. Cz∏owiek musi si´ rozwijaç, dojrzewaç, aby wziàç w r´ce swojà
przysz∏oÊç zgodnie z Bo˚à perspektywà.

W ten sposób cz∏owiek staje si´ narz´dziem przemiany ludzkoÊci.
Odnowa ludzkoÊci dokonywa∏a si´ zawsze za poÊrednictwem odwa˚nych osób:
ci, którzy nie obawiali si´ sprzeciwiç duchowi Êwiata, wybraç wàskiej drogi, iÊç
pod pràd, otwierali drog´ dla przemiany
ludzkoÊci. Za nimi dopiero sz∏y t∏umy.
PrzejÊcie nast´puje zawsze poprzez
wiar´. Nie sà tutaj pomocne ani si∏a, ani
ludzka màdroÊç. Drogi dla duszy nie
otwiera si´ bawiàc na placach, b´dàc zanurzonym w duchu Êwiata, ale w modlitwie, kiedy szczerze szuka si´ Bo˚ego zamys∏u i ∏aski, aby ˚yç wed∏ug woli Boga.
Bóg jest ponad wszystkim i wszystkimi. Jest pe∏nià i doskona∏oÊcià. Na ka˚dym kroku do uczestnictwa w Jego pe∏ni,
która jest tak˚e chwa∏à, cz∏owiek napotyka tylko jeden wymóg: poznawaç Bo˚à
wol´ i wprowadzaç jà w czyn. To jednak
zak∏ada, ˚e cz∏owiek zdecyduje si´ odrzuciç samego siebie i wybraç Boga ponad
wszystkim i wszystkimi. Wówczas prawda Bo˚a jasno mu si´ objawi. Z duszy
zniknà cienie, mrok, strach, s∏aboÊç, a szatan nie znajdujàc w niej nic, czego móg∏by si´ uczepiç, umknie rozgniewany.
W ten sposób w duszy jest coraz wi´cej
miejsca dla Êwiat∏a, radoÊci, pewnoÊci
i si∏y. Decyzja pójÊcia za Bogiem ponad
wszystkim i wszystkimi pociàga za sobà kolejny krok. Tak w∏aÊni szli ci, za poÊrednictwem, których Bóg otworzy∏ drog´ zbawienia: Abraham, Moj˚esz, prorok Eliasz, NajÊwi´tsza Maryja, która za Bogiem przesz∏a
od niemo˚liwego ku mo˚liwemu, doÊwiadczy∏a w Bogu wszechmocy. Jej bezwarunkowa zgoda na przyj´cie Bo˚ego Syna sprawi∏a ostatecznie, ˚e Zbawiciel wszed∏
w dzieje ludzkoÊci. Idàc tà drogà dusza rozkwita w Bo˚ej wszechmocy i si´ realizuje.
Nie pójÊç tà drogà oznacza zamknàç
si´ w tym, co ludzkie, w sobie samym,
w egocentryzmie, który przybiera ró˚ne
formy i mo˚e zamieniç si´ w szataƒski
egoizm. W∏aÊnie tak zb∏àdzi∏ bogaty m∏odzieniec, który pragnà∏ „otrzymaç ˚ycie
wieczne”, ale nie by∏ gotów wyrzec si´ posiadanych bogactw i „odszed∏ zasmucony”
(Mt 19, 16-22).
Dlaczego zasmucony? Poniewa˚ ∏aska
otwar∏a drog´ w jego duszy, a on si´ sprzeciwia∏. ∑aska wycofa∏a si´, poniewa˚ pozostawa∏ z nià w konflikcie, cierpiàcy, wewn´trznie rozdarty, zasmucony. Wróci∏
do swojego codziennego ˚ycia, czujàc si´
przegrany. Tak samo ka˚da dusza, jeÊli nie
jest gotowa us∏uchaç Bo˚ego wezwania
i odpowiedzieç na nie, zamyka si´ w cier-
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pieniu i ciemnoÊciach. Równie˚ ludzkoÊç,
odrzuciwszy wielkie ∏aski, wraca do dawnej niewoli i staje si´ jeszcze gorsza, przygotowujàc sàd Bo˚y, który cz∏owiek,
w swojej zuchwa∏oÊci, nazywa karà Bo˚à.
Ten, kto pragnie pójÊç za wezwaniem
Matki Bo˚ej, musi byç gotów ciàgle
od nowa wykonywaç skok w wierze. Sà
to kroki wiodàce ku nowoÊci w Bogu, ku
przemianie cz∏owieka na Bo˚e podobieƒstwo. W cz∏owieku, który idzie tà drogà,
ukazuje si´ Bóg, dajàc Êwiadectwo o sobie samym, tak jak ukazywa∏ si´ w objawieniach Maryi.
Czy masz odwag´ pójÊç tà drogà?
Zrób pierwszy krok, potem drugi... naucz
si´ podà˚aç w wierze. Wyniesieni ponad
ducha Êwiata, w którym zawsze jest ktoÊ,
kto ci´ odciàga. Mo˚e to byç ojciec, matka,
ch∏opak, przyjaciel... Przy∏àcz si´ do tych,
którzy wspólnie idà drogà wiary, gdzie jest
ktoÊ, kto mo˚e ci towarzyszyç, wesprzeç
ci´ w twoim powo∏aniu... W twoich wyborach potrzebujesz wspólnoty KoÊcio∏a.
Oddaç wszystko Bogu oznacza mno˚yç w∏asne dobra, pozwoliç, aby Bóg
przemieni∏ wszystko w pe∏nà realizacj´.
W ten sposób cz∏owiek nie czuje si´ oszukany, ale nagrodzony.
Wyrzec si´ samego siebie to pierwszy
krok ku nowoÊci ˚ycia w Bogu, która nigdy nie przemija. Wybór krzy˚a to wyrzeczenie si´ goryczy krzy˚y, które sà cz´Êcià ulotnego ˚ycia: poprzez taki wybór
zwyci´˚a si´ Êmierç. Wchodzi si´ wtedy
stopniowo w tryumf Niepokalanego Serca
Maryi i przyspiesza si´ przyjÊcie Chrystusa, który odnowi Êwiat.
Maryja, u stóp krzy˚a, ∏àczy si´ w pe∏ni
z ofiarà Syna i dochodzi w ten sposób
do kresu drogi, osiàgajàc chwa∏´, duszà
i cia∏em, stajàc si´ narz´dziem, Matkà KoÊcio∏a i nowej ludzkoÊci.
Ofiarowaç Bogu wszystko za poÊrednictwem Niepokalanego Serca Maryi
oznacza pozwoliç, aby Bóg w pe∏ni tobà
pokierowa∏. Wówczas ból, poni˚enie, ani
Êmierç nie pozostawià w tobie goryczy,
ale przyczynià si´ do twojej przemiany.
Szatan nie b´dzie móg∏ ci´ wykorzystaç,
ani wywrzeç na tobie swej nienawiÊci.
Bóg zaÊ, poprzez ciebie, b´dzie przemawia∏ do Êwiata, otworzy drog´ ludzkoÊci.
Królowo Pokoju, ca∏kowicie Twoi
– do Jezusa przez Maryj´!
o. Tomislav Vlasiç
2 lipca 2006 Mirjana Soldo mia∏a comiesi´czne objawienie, po którym przekaza∏a nast´pujàce or´dzie. „Drogie dzieci,

Bóg was stworzy∏ z wolnà wolà, abyÊcie
poznali i wybrali ˚ycie albo Êmierç. Ja jako
Matka, z macierzyƒskà mi∏oÊcià, pragn´
wam pomóc w poznaniu i w wyborze ˚ycia.
Moje dzieci, nie dajcie si´ zwieÊç fa∏szywemu pokojowi i fa∏szywej radoÊci. Pozwólcie
moje kochane dzieci, abym wam pokaza∏a
prawdziwà drog´, drog´, która prowadzi
do ˚ycia, do mojego Syna. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
Or´dzia dane Iwanowi w piàtki podczas objawienia na Podbrdo o 22:00.
7 lipca: „Drogie dzieci, równie˚ dziÊ
wzywam was, szczególnie w tym czasie
do modlitwy w rodzinach. Drogie dzieci,
niech modlitwa powróci do waszych rodzin, módlcie si´ razem z dzieçmi. Drogie
dzieci, niech ka˚da wasza rodzina wzrasta
w ten sposób w Êwi´toÊci. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
14 lipca: „Matka Bo˚a powtórzy∏a trzy
razy s∏owo pokój, pokój, pokój. Drogie dzieci, módlcie si´ z Matkà o pokój na Êwiecie!”.
Od 3 do 8 lipca odby∏y si´ XI Mi´dzynarodowe Rekolekcje Kap∏aƒskie, które
zgromadzi∏y 250 ksi´˚y z 25 krajów. By∏y
t∏umaczone na 10 j´zyków. Temat brzmia∏:
DuchowoÊç Kap∏ana. Konferencje wyg∏osili: prof. Klaus Berger, fra Ivan Dugandziç,
fra Tomislav Pervan e fra Ljubo Kurtoviç.

Pobratymstwo
Dlaczego ja?
Drodzy moi bracia i siostry! To or´dzie
jest darem na 25. rocznic´ objawieƒ Królowej Pokoju w Medziugorju. Na pierwszy
rzut oka wydaje si´ byç zwyczajne, jak ró˚a lub inny znany ci kwiat. JeÊli jednak
na chwil´ swoje serce i uwag´ skoncentrujesz na jego treÊci, zachwycisz si´ pi´knem
i cudownà harmonià przes∏ania. Odkrywasz urod´ nowego kwiatu i dostrzegasz
w nim cudowny znak.
To or´dzie dotyczy nas, naszego powo∏ania, naszego pos∏annictwa. JeÊli jednak
ws∏uchamy si´ jeszcze uwa˚niej i pog∏´bimy naszà medytacj´, w tym or´dziu odkryjemy pi´kno i bardzo konkretnà nauk´.
Mianowicie, spieszyliÊmy si´ do Matki,
aby z∏o˚yç Jej podzi´kowanie za wszystko,
co uczyni∏a dla nas przez te ostatnie 25 lat.
ZorganizowaliÊmy si´ i udaliÊmy si´ pieszo
lub wprost boso na Podbrdo, by wypowiedzieç Jej swoje dzi´kczynienie. I kiedy jak

dzieci obmyÊlaliÊmy w jaki sposób i jaki
dar przynieÊç Jej w sercu, Maryja sprawi∏a
nam niespodziank´. Ona nam dzi´kuje! JesteÊmy wi´c szcz´Êliwi z powodu nowenny, którà wspólnie jako rodzina z∏o˚yliÊmy
u stóp Maryi. JesteÊmy szcz´Êliwi, ˚e zintensyfikowaliÊmy modlitw´ i mi∏oÊç
do wszystkich pielgrzymów, których Ona
w darze nam posy∏a. JesteÊmy szcz´Êliwi,
˚e w tym or´dziu mówi wyra˝nie do nas:
„dzi´kuj´ wam za wszystkie modlitwy, które w tych dniach z∏o˚yliÊcie w moich intencjach”. Intencje Matki Bo˚ej sà zwiàzane
z pokojem, nawróceniem Êwiata i z powrotem chrzeÊcijan do ˚ycia sakramentalnego.
Jej intencjà jest, abyÊmy powrócili do s∏uchania S∏owa Bo˚ego i tym S∏owem ˚yli.
Nigdy nie b´dziecie ˚a∏owaç tego, ˚e poÊciliÊcie i sk∏adaliÊcie ofiary, nigdy tego
nie po˚a∏ujecie. Przeciwnie, za wszystko
otrzymacie zap∏at´ ju˚ tutaj i w wiecznoÊci.
Czujemy, ˚e w tym or´dziu jest mowa
o dniach modlitwy podczas nowenny i jakby niezauwa˚alnie, zostaliÊmy wyprowadzeni na g∏´bi´. Dzi´kuje wszystkim
i za wszystko. Dzi´kuje tym, którzy w ciàgu 25. lat przyj´li Jej or´dzia i ˚yli wg nich.
Wprowadzanie or´dzi w praktyk´ ˚ycia
codziennego od czternastu lat sta∏y si´ naszym wa˚nym zadaniem. Taki jest cel naszego ruchu modlitewnego Pobratymstwo. Chodzi o to, aby nasze ˚ycie w takiej
formie jakie jest ka˚demu z nas dane, stawa∏o si´ coraz szlachetniejsze poprzez b∏ogos∏awieƒstwo or´dzi, aby sta∏o si´ znakiem rozpoznawczym dla innych. Z∏o˚yliÊmy Matce Bo˚ej w darze nasze wytrwa∏e
dà˚enia do wprowadzenia or´dzi w praktyk´ ˚ycia codziennego. Ona nam za to
dzi´kuje i uÊwiadamia, ˚e Jej or´dzia prowadzà nas do Êwi´toÊci i pokoju.
Cz´sto w sercu zadajemy sobie pytania: dlaczego ja i dlaczego w∏aÊnie mnie
wybra∏a!? Dlaczego mam si´ modliç wi´cej ni˚ inni, dlaczego mam poÊciç, dlaczego mam byç uczestnikiem grupy modlitewnej, dlaczego mam czytaç Pismo
Âwi´te?! Dlaczego mam cz´Êciej si´ spowiadaç, choç mo˚e mniej grzesz´ ni˚ inni? Pewnie zadawaliÊcie sobie takie i wiele jeszcze innych podobnych pytaƒ. Oto
jasna odpowied˝: Maryja poprzez to or´dzie pragnie nas zach´ciç i pomóc nam
wytrwaç na tej drodze!
Do Medziugorja przyby∏o tysiàce
pielgrzymów. Modlitwa, ofiara, pot i bose, cz´sto krwawiàce stopy, to sà najwi´ksze dary, które cz∏owiek mo˚e ofiarowaç
Matce, jako wyraz swojej wdzi´cznoÊci.
Setki spowiedników z ca∏ego Êwiata
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w Imi´ Ojca udziela∏o rozgrzeszenia skruszonym grzesznikom. Nie ma nic pi´kniejszego nad widok kl´czàcego przed kap∏anem cz∏owieka, który kaja si´ z powodu swych grzechów.
Równie pi´kne obrazy kl´czàcych i wznoszàcych mod∏y do Boga i Maryi wiernych,
na wszystkich wywiera∏y niezwykle silne
wra˚enie. Modlono si´ ca∏ymi godzinami,
ludzie Êpiewali, cieszyli si´, uczestniczyli we
Mszach Êwi´tych, dzi´kowali. Nasze osch∏e
serca nape∏nia∏y si´ radoÊcià. Ka˚dy z nas
znalaz∏ si´ w obj´ciach przecudownego KoÊcio∏a, zjednoczonego na modlitwie
przed Panem. Nasze serca o˚y∏y!
Nape∏nieni ∏askami i pe∏ni szcz´Êcia
kontynuujmy nasze ˚ycie wed∏ug or´dzi Maryi! Z wdzi´cznoÊcià zauwa˚my,
˚e op∏aca si´ byç cz∏onkiem naszej wielkiej rodziny, która podj´∏a si´ zadania ˚ycia wed∏ug or´dzi. Wielu przyby∏ych tu
po raz pierwszy, pokrzepi∏o si´ na tej cudownej uczcie i wyjecha∏o stàd ze zdumieniem jak wielkie jest tu bogactwo darów i ∏ask. Jedni wywie˝li stàd pamiàtki,
ksià˚ki, kasety, my natomiast wywie˝liÊmy dar w postaci decyzji o ˚yciu wed∏ug
or´dzi! Nasze powo∏anie jest zachwycajàco pi´kne. ZostaliÊmy zaszczyceni
i uprzywilejowani przez fakt, ˚e nale˚ymy
do rodziny Maryi i wspó∏pracujemy z Nià
w naszym codziennym ˚yciu. PotrzebowaliÊmy tych s∏ów od Matki, które potwierdzajà, ˚e nigdy nie b´dziemy ˚a∏owaç, i˚ byliÊmy Jej pos∏uszni poprzez modlitw´, wiernoÊç i mi∏oÊç, którà Jej przez
te lata ofiarowaliÊmy. Nie po˚a∏ujemy tego nie tylko my sami, lecz i nasze potomstwo. Przeciwnie, ka˚demu to wyjdzie
na dobre, zyskamy pokój i nagrod´ ˚ycia
wiecznego. Nikt wi´c niczego nie straci,
natomiast wszyscy odniosà korzyÊci.
Jako cz∏onkowie grupy modlitewnej
Nawiedzenie Âwi´tej El˚biety otrzymaliÊmy podczas tych uroczystoÊci szczególnà
lekcj´. Uczmy si´ nieÊç Boga innym poprzez Jego pokój, Jego s∏owo i Jego b∏ogos∏awieƒstwo. Nasz apostolat zawiera si´
w przygotowaniu ka˚dego serca do s∏uchania, zobaczenia i dania odpowiedzi na wezwanie. Jak˚e wa˚ny to apostolat we
wspó∏czesnym Êwiecie. Maryja nie ukazuje
pi´kna Medziugorja poprzez zgromadzenia, s∏awienie rocznic i Êwi´towanie, lecz
poprzez owoce. Naszym zadaniem jest
przenoszenie or´dzi w praktyk´ codziennego ˚ycia. Dzi´kuj´ wam za wytrwa∏oÊç!
Ostatnio dochodzi∏y do nas pi´kne wieÊci z ca∏ego Êwiata. Wiele telewizji po raz
pierwszy emitowa∏o pozytywne programy

o Medziugorju. Telewizja francuska nada∏a prawie godzinny program, to samo dotyczy telewizji belgijskiej, w∏oskiej i wielu
stacji amerykaƒskich. W czasopismach
i w prasie Êwiatowej, zarówno Êwieckiej
jak i koÊcielnej pojawi∏y si´ liczne artyku∏y i komentarze z okazji 25. rocznicy objawieƒ Matki Bo˚ej w Medziugorju.
Wszystko to Êwiadczy o zmianie nastawienia i mentalnoÊci ludzi KoÊcio∏a. Naszym zadaniem pozostaje trwanie na modlitwie i postach w intencji ewangelizacji
Êwiata. Dzi´kuj´, ˚e uczestniczyliÊcie
w naszych programach, które pomagajà
jak najlepiej odpowiedzieç na wezwanie.
W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach: – za osoby uzale˚nione od alkoholu, narkotyków i gier komputerowych, przekleƒstw i wszelkich innych
uzale˚nieƒ, zagra˚ajàcych pojedynczym
osobom, parafiom i narodom. B´dziemy
si´ modliç o ich uzdrowienie i wyzwolenie
ze z∏a; – o powo∏ania kap∏aƒskie i zakonne. B´dziemy prosiç Pana o nowe i Êwi´te
powo∏ania. Dla wielu osób jest to czas podejmowania decyzji ˚yciowych. Módlmy
si´, aby wszyscy s∏yszàcy g∏os Pana, odpowiedzieli na Jego wezwanie; – za wszystkich pielgrzymów, którzy w tym Jubileuszowym Roku objawieƒ byli lub b´dà
w Medziugorju, aby spotkali si´ z Królowà Pokoju i otrzymali potrzebne im ∏aski.
Droga moja rodzino modlitewna!
Jeszcze raz pragn´ wam przypomnieç, ˚ebyÊcie równie˚ teraz, latem, kiedy wyje˚d˚acie na urlopy, wakacje, kiedy zmieniacie otoczenie i Êrodowisko, zawsze dawali dobry przyk∏ad wszystkim, ˚ebyÊcie
wytrwali w swoim apostolacie. Modl´ si´
za was. Niech Królowa Pokoju chroni
was i broni, niech was otacza swoim macierzyƒskim p∏aszczem w ka˚dy czas. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.
Oddany wam o. Jozo

Rekolekcje
Kontemplowanie
Oblicza Ojca
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PoÊwi´cenie si´ Bogu Ojcu
Sà równie˚ i inne wybory, sà to wybory interesowne. Kiedy rozmawia si´
z m∏odzie˚à, z ró˚nych grup m∏odzie˚o-

wych, mogà oni ca∏à noc modliç si´, Êpiewaç, ale nie sà zdolni do dokonania wyboru Boga. Wracjà do domu opowiadajà jak
by∏o pi´knie, ale nie sà zdolni podnieÊç
si´, objàç rodziców, ani zajàç si´ pracà. I opowiadajà, jakie by∏y pi´kne wibracje na spotkaniach i ˚yjà tymi wibracjami.
Ruchy wschodnie te˚ mówià o wibracjach
energetycznych i wprowadzajà ludzi
w inicjacj´ tych wibracji. Osoby te, zaczynajà byç uzale˚nione od tych wibracji
i oszukane. Bardzo cz´sto nie wychodzà
ju˚ z tego. Zobaczcie na Êrodki masowego
przekazu, które bombardujà takimi wibracjami. Osoby zostajà uwi´zione przez te
wibracje i dokonujà wyborów wed∏ug wibracji. W medycynie alternatywnej wibracje sà wyrafinowane, za nimi bowiem zawsze stoi pot´˚ne medium, które dzia∏a.
Kiedy poÊwi´camy si´, aby pe∏niç wol´
Ojca jesteÊmy na zewnàtrz tej klatki (niewoli), poniewa˚ otrzymujemy si∏´ Ducha
Âwi´tego, który jest obroƒcà naszego ˚ycia. Wezwanie do poÊwi´cenia si´ Bogu
Ojcu jest wezwaniem do wolnoÊci, do bycia wolnym. Kiedy prosi o wyrzeczenie
si´, to prosi o uwolnienie si´ w∏aÊnie z tych
klatek, które czynià nas niewolnikami. Je˚eli si´ nie dokonuje tych kroków, to równie˚ i powo∏ania, które sà pi´kne: kap∏aƒskie, zakonne, ma∏˚eƒskie, sà niedojrza∏e.
Je˚eli chcemy to zrozumieç w naszym
wn´trzu, to naprawd´ musimy wejÊç w cisz´. Zastanowiç si´, kogo wybieram? Czy
uciekam do czegoÊ wygodnego, sympatycznego, czy uciekam do tego, co podoba
si´ otoczeniu, aby byç zaakceptowanym?
Czy wybieram wolnoÊç, aby wype∏niaç
wol´ Bo˚à?! Im bardziej dusza wybiera
w∏asnà wygod´ i przyjemnoÊç, tym samym
zamyka si´ i doprowadza si´ do samozniszczenia. Sà to dusze ograniczone, które
mówià: Bóg mnie stworzy∏ takim i koniec.
A to nie jest prawdà, to jest twój wybór.
W Ewangelii Jezus prosi, aby si´ wyzwoliç od tych „wibracji” przyjemnych,
intymnych, osobistych: od ojca, matki,
m´˚a, ˚ony, dziecka. Ale dlaczego? Po to,
abyÊmy mogli staç si´ wolnymi. Czyli
wyrzeczenie si´ matki, nie po to, aby jà
zostawiç, ale po to, aby nie byç uzale˚nionym od jej przyjemnoÊci. Relacj´ z matkà
musi si´ mierzyç miarà Boga. Ojciec
Âwi´ty do m∏odych w Kolonii powiedzia∏: We˝cie Boga, jako w∏aÊciwà miar´.
Wybierajàc Boga, jako w∏aÊciwà miar´,
kochamy mi∏oÊcià Bo˚à. Dusza otwiera
si´ i rozkwita w swojej oryginalnoÊci.
Dla przyk∏adu mo˚emy cytowaç wielu
mistyków, bo sà Êwi´tymi. Dlatego zacy-
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tuj´ Êwi´tà Faustyn´ w jej doÊwiadczeniach duchowych. Pan Jezus mówi
do Faustyny: „z ˚adnà duszà nie ∏àcz´ si´
tak ÊciÊle i w ten sposób jako z tobà, a to
dla g∏´bokiej pokory i ognistej mi∏oÊci, jakà masz ku mnie. Ka˚dy ruch serca twego
jest mi przytomny; wiedz o tym córko moja, ˚e jedno spojrzenie twoje na kogoÊ innego, zrani∏oby mnie wi´cej ni˚ wiele grzechów przez dusz´ innà pope∏nionych”.
Mówi si´, ˚e mistycy sà tacy bezwarunkowi. Ka˚dy z nas jest pe∏ny, oryginalny i jedyny w ca∏ym wszechÊwiecie. Z ka˚dym z nas Bóg si´ jednoczy w sposób jedyny, niepowtarzalny. I kiedy my w taki
sam sposób jednoczymy si´ z Nim jesteÊmy w pe∏ni, wtedy nie ma potrzeby rywalizacji. Dlatego, nikt nie chce byç taki, jak
ktoÊ drugi. W tym samym czasie te˚, rodzi
si´ pragnienie bycia z kimÊ drugim, aby zachowana zosta∏a harmonia Bo˚a.
W drugim kroku, o którym s∏yszeliÊmy,
Jezus od Faustyny oczekiwa∏ ca∏ej mi∏oÊci,
ca∏ej uwagi dla siebie, aby nie by∏a dla innych. To nie oznacza, ˚e matka nie powinna kochaç swoich dzieci czy m´˚a. Ale jej
mi∏oÊç do nich powinna wyp∏ywaç z mi∏oÊci do Boga, z mi∏oÊci Bo˚ej. Podj´cie decyzji powinno wyp∏ywaç z pragnienia kochania Boga. W g∏´bi kochanie Boga, Jego Mi∏oÊç b´dzie penetrowaç ca∏e nasze
jestestwo, poruszaç ca∏e nasze ˚ycie.
Jest równie˚ inny krok, o którym Jezus mówi siostrze Faustynie: „kiedy rozwa˚asz to co ci powiem w g∏´bi serca swego, wi´kszà odnosisz korzyÊç, ni˚byÊ przeczyta∏a wiele ksiàg. O, gdyby dusze chcia∏y
s∏uchaç g∏osu mego, kiedy przemawiam
w g∏´bi ich serca, w krótkim czasie dosz∏yby do szczytu Êwi´toÊci”. ZostaliÊmy wezwani, aby kontemplowaç oblicze Boga
Ojca. Trzeba zaczàç od teraz. Pan Jezus
wzywa cz∏owieka, aby si´ nawróci∏, aby
zosta∏ uzdrowiony, aby widzieç, aby czuç,
aby zrozumieç. Kiedy kochamy, w naszym
wn´trzu otwiera si´ przestrzeƒ na mi∏oÊç
Bo˚à, na Êwiat∏o, na ˚ycie. Dusza Go rozumie i Go widzi. Dzisiejsza ludzkoÊç jest
na zewnàtrz, myÊli tylko swojà g∏owà i patrzy swoimi oczami na swój sposób. Wybiera tylko to, co si´ jej podoba.
Pan Jezus mówi siostrze Faustynie:
„Córko moja, mi∏oÊç mnie sprowadzi∏a
i mi∏oÊç mi´ zatrzymuje. Córko moja,
o gdybyÊ wiedzia∏a, jak wielkà zas∏ug´ i nagrod´ ma jeden akt czystej mi∏oÊci ku mnie,
umar∏abyÊ z radoÊci. Mówi´ to, dlatego
abyÊ si´ ustawicznie ∏àczy∏a ze mnà przez
mi∏oÊci, bo to jest cel ˚ycia twojego; akt ten
polega na akcie woli; wiedz o tym, ˚e dusza

czysta jest pokorna; kiedy si´ uni˚asz i wyniszczasz przed majestatem moim, wtenczas Êcigam ci´ ∏askami swoimi, u˚ywam
wszechmocy, aby ci´ wywy˚szyç”. (cdn)

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Fa∏szywy pokój MT
Ojciec Robert Thorn, by∏y nauczyciel
medytacji transcendentalnej (MT),
przedstawia Êwiadectwo z pierwszej r´ki
na temat fa∏szywego pokoju i subtelnych
pu∏apek – (02.07.06 Miriana).
„Mój bardzo drogi przyjaciel, by∏ zawsze cichy i spokojny. Spyta∏em go, jak
to robi, a on odpowiedzia∏ mi, ˚e stosuje
medytacj´ transcendentalnà. Wtedy powiedzia∏em do siebie samego: Ja te˚ bym
tak chcia∏! Znalaz∏ mi amerykaƒskiego nauczyciela MT. Od poczàtku poczu∏em, jak
w moje cia∏o wp∏ywa wielki pokój i pomyÊla∏em, ˚e tego chcia∏bym nauczaç innych!
Naprawd´ odczu∏em niewiarygodnie olbrzymi pokój. To sprawi∏o, ˚e skoƒczy∏em
z narkotykami, poniewa˚ z nimi mo˚na
skoƒczyç, gdy stosuje si´ MT. Koniec
koƒców sam sta∏em si´ nauczycielem MT.
Nast´pnie, zach´cony przez mojego brata, pojecha∏em odwiedziç Medziugorje jako turysta, ze zwyk∏ej ciekawoÊci! Pewnej
nocy, na Wzgórzu Objawieƒ, na kolanach
u stóp krzy˚a, odby∏em seans MT, a obok
mnie modlili si´ inni pielgrzymi. Jeden
z nich zaczà∏ modliç si´ w j´zykach. Ledwo zaczà∏ a ja w wn´trznoÊciach dosta∏em
bardzo niemi∏ej sensacji. Poczu∏em, ˚e
musz´ coÊ powiedzieç. Nagle ja tak˚e zaczà∏em modliç si´ w j´zykach, i on i ja odpowiadaliÊmy sobie w j´zykach. To sprawi∏o, ˚e uÊwiadomi∏em sobie, ˚e tak˚e z∏y
duch mo˚e mówiç w j´zykach!
Po tym doÊwiadczeniu kontynuowa∏em swojà prac´, podró˚e i ˚ycie w grzechu, ale zaczà∏em czytaç Bibli´ i odmawiaç ró˚aniec. Codziennie odprawia∏em
MT i odczuwa∏em niekontrolowany pociàg do kobiet. Pewnego razu w drodze
do Istambu∏u, gdzie umówi∏em si´ z pewnà Turczynkà na romantycznà wypraw´,
ponownie zatrzyma∏em si´ w Medziugorju. Po kilku dniach zrezygnowa∏em
z dalszej podró˚y i randki. Zdecydowa∏em
pozostaç d∏u˚ej w Medziugorju. Chcia∏em
si´ wyspowiadaç. Tu˚ przed spowiedzià,

podczas modlitwy o uzdrowienie, mia∏em
takie doÊwiadczenie: kl´cza∏em i wyobra˚a∏em sobie Krew Chrystusa, która sp∏ywa∏a na mnie. Mia∏em oczy zamkni´te.
Nagle zobaczy∏em strasznà czarnà kreatur´, rodzaj krzy˚ówki homara ze skarabeuszem, która przedefilowa∏a przed moimi
oczami. Instynktownie powiedzia∏em
do siebie: to z∏y duch, musz´ si´ go pozbyç!
Podczas spowiedzi, gdy ksiàdz us∏ysza∏
o tym, powiedzia∏: ach, to jest interesujàce! Prosz´ mi powiedzieç: czy pan poÊci∏?
Odpowiedzia∏em, ˚e tak, a ksiàdz powiedzia∏ do mnie: dobrze! Poniewa˚ moc Ducha Âwi´tego jest wi´ksza, gdy pan poÊci∏!
Nast´pnie podczas d∏ugiej i intensywnej nocy modlitwy, ksiàdz w Imi´ Jezusa
Chrystusa zwiàza∏ z∏e duchy, które by∏y
we mnie. Poleci∏ mi, ˚ebym wyrzek∏ si´
ka˚dego z nich. Ksiàdz kontynuowa∏ modlitw´ przez ca∏à noc, a ja czu∏em w mych
wn´trznoÊciach nieznoÊny ból.
Ukazywa∏y si´ dziwne rzeczy. Raz
z mych ust wyszed∏ strumieƒ pary. Potem
znalaz∏em si´ na ziemi, z rozp∏aszczonymi
r´kami i kolanami. Ksiàdz pokropi∏ mnie
wodà Êwi´conà. Na moim ˚o∏àdku umieÊci∏ krucyfiks, a ból sta∏ si´ jeszcze bardziej intensywny. W pewnej chwili, gdy
ksiàdz zapyta∏: w Imi´ Jezusa Chrystusa,
kim jesteÊ?, odkry∏em, ˚e recytuj´ mantr´
z MT. Otó˚ jest zakazane ujawnianie swej
mantry, poniewa˚ to zmniejsza si∏´ koncentracji nad sobà samym. Wi´c zdumia∏em si´, ˚e to powiedzia∏em. Spyta∏em
ksi´dza, czy jest jakiÊ problem z MT i wyt∏umaczy∏em mu, ˚e to, co recytowa∏em,
by∏o mojà mantrà MT. No dobrze, powiedzia∏ ksiàdz, to podlega mocy i w∏adzy Jezusa Chrystusa! Pó˝niej odnale˝liÊmy ˝ród∏a i odkryliÊmy znaczenie tej mantry: by∏o to imi´ demona po˚àdania seksualnego.
Tak wi´c wyjaÊni∏ si´ ten niekontrolowany
pociàg, jaki doÊwiadcza∏em wobec kobiet.
W innym momencie egzorcyzmu wysz∏o
imi´ jeszcze jednego demona i to by∏o
imi´ mojego nauczyciela MT!
Po tym skoƒczy∏em z MT i zaczà∏em
cz´sto przyje˚d˚aç do Medziugorja, sp´dzajàc czas na Kri˚evcu modlàc si´ o rozeznanie. Zaczà∏em nowenn´ do Gospy
i trzeciego wieczoru, uczestniczàc we
Mszy Êw., w czasie ofiarowania wyra˝nie
us∏ysza∏em: chc´, ˚ebyÊ zosta∏ ksi´dzem.
By∏em w szoku! Nie wiedzia∏em, co robiç. Zdumiony wyszed∏em z koÊcio∏a
i uda∏em si´ do restauracji modlàc si´
do Maryi: jeÊli rzeczywiÊcie tego ode mnie
chcesz, musisz mi pomóc z tym moim pragnieniem o˚enienia si´ i posiadania dzie-
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ci. Maryja odpowiedzia∏a: dam ci wi´cej
dzieci ni˚ mo˚esz sobie wyobraziç.
To rozpoczyna nowà cz´Êç mojego
˚ycia: tak, zosta∏em ksi´dzem! Jak wyt∏umaczyç ten pokój, którego doÊwiadczy∏em, gdy zaczà∏em MT?
Teraz widz´ wyra˝nie, ˚e to by∏ fa∏szywy pokój. Gdy patrz´ wstecz i widz´
wszystkie nauki MT, nagle sta∏o si´ dla
mnie jasne, ˚e to, o czym by∏a mowa, to
by∏y demony! W MT us∏yszycie, ˚e spe∏nià si´ wasze pragnienia, poniewa˚ demony spe∏nià wasze potrzeby. OczywiÊcie
demony spe∏nià wasze pragnienia, poniewa˚ za ka˚dym razem, gdy medytujecie,
wy je ∏echczecie! Wi´c chcà, ˚ebyÊcie
wrócili! Ten pokój, jaki odczuwacie wraz
z MT to fa∏szywy pokój, skoncentrowany
na was samych. ∑echczecie wasze ego
i dlatego czujecie si´ dobrze. Ale nie zdajecie sobie sprawy, ˚e stajecie si´ odporni
na Jezusa. Prawdziwy pokój, ten od Boga,
przychodzi, gdy zwracamy si´ do Boga.
MT to zupe∏ne samozadowolenie. Przypomnijcie sobie s∏owa Jezusa: Pokój zostawiam wam, pokój mój daj´ wam. Nie
tak jak daje Êwiat, Ja wam daj´”.
P.S. – W dpowiedzi na pytanie dotyczàce medytacji wschodnich, takich jak Zen
i MT, Maryja powiedzia∏a: „Dlaczego nazywacie je »medytacjami«, gdy chodzi
o dzie∏a ludzkie? Prawdziwa medytacja to
jest spotkanie z Jezusem, podczas której
odkryjecie radoÊç, pokój wewn´trzny. Musicie wiedzieç, ˚e jest tylko jeden Bóg i jeden PoÊrednik, Jezus Chrystus” (12.84).

Kàcik wydawniczy
Sr. Mary Usha

Droga
do
uzdrowienia
Wspó∏czesny cz∏owiek prze˚ywajàc
wiele kryzysów, rozczarowaƒ i konfliktów cz´sto nie potrafi w sposób Êwiadomy
poszukiwaç ich ˝róde∏. Ucieka si´ do dora˝nych Êrodków, aby uniknàç trudnych
sytuacji pozostajàc jednak w g∏´bi serca
pustym i rozdartym. W pewien sposób
odpowied˝ na te sytuacje daje Siostra
Mary Usha ze Zgromadzenia Notre Dame
Sisters w niniejszej ksià˚ce zatytu∏owanej
„Droga do uzdrowienia”.

Ksià˚ka z∏o˚ona jest z dwóch cz´Êci.
W cz´Êci pierwszej Autorka podejmuje
problematyk´ roli i funkcji przebaczenia,
które jest ˝ród∏em wewn´trznego uzdrowienia oraz podkreÊla dzia∏anie uzdrawiajàcej mocy Boga. Dostrzega Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy zranieniami doznawanymi
przez cz∏owieka w ciàgu ˚ycia a chorobami psychosomatycznymi, depresjà, smutkiem, gniewem, strachem, poczuciem ni˚szoÊci. TreÊç niniejszej pozycji pozbawiona jest tonu moralizatorskiego i w sposób
konkretny podaje kroki prowadzàce
do pe∏nego przebaczenia. W procesie tym
istotnà rol´ odgrywa uzdrawiajàca moc
Boga Ojca, oczyszczajàca moc Krwi Chrystusa i oÊwiecajàca moc Ducha Âwi´tego.
Druga cz´Êç ksià˚ki jest swoistym Êwiadectwem ˚ycia Autorki, kóra prowdzàc
przez wiele lat rekolekcje uzdrowienia
wewn´trznego pragnie podzieliç si´ swà
wiedzà i doÊwiadczeniem. Przedstawione
relacje nie sà fikcjà literackà czy owocem
wyobra˝ni, lecz sà zaczerpni´te z ˚ycia,
z codziennego kontaktu z konkretnymi
lud˝mi ró˚nych narodowoÊci, stanu, p∏ci
i wieku. Wszystkich ∏àczy doÊwiadczenie
cudownego uzdrowienia przez Boga, który przychodzi jako Lekarz do tych, którzy
si´ ˝le majà. W szerokiej gamie ró˚nych
doÊwiadczeƒ i zranieƒ Czytelnik z pewnoÊcià odnajdzie swojà twarz i swoje osobiste doÊwiadczenie. Na ile b´dzie móg∏ si´
otworzyç w wierze i w g∏´bokiej modlitwie na dzi∏anie Boga, na ile przebaczy
wszystkim, którzy go skrzywdzili, na tyle
doÊwiadczy Jego uzdrawiajàcej mocy.
ks. prof. dr hab. Miros∏aw S. Wróbel
Od 24.07-16.09.06. s. Mary Usha z Indii
przebywa w Polsce w Gdaƒsku, Tarnobrzegu, ZamoÊciu, Poznaniu i na Ânie˚nicy prowadzàc Rekolekcje Uzdrowienia
Wewn´trznego. Informacje w Redakcji
lub na www.srusha.org

ECHO Echa
Nie mów
„jestem m∏ody...”
Jednà z najbardziej pozytywnych
afirmacji naszego istnienia: bycie w pe∏ni entuzjazmu i si∏, da∏ prorok Jeremiasz,
kiedy Bóg powo∏a∏ go, by sta∏ si´ Jego narz´dziem. Bóg, jak wiemy z Pisma Âwi´tego, zawsze bowiem pos∏ugiwa∏ si´ lud˝mi do g∏oszenia swojego S∏owa i wype∏-

niania swojego zamys∏u zbawienia. Powo∏ani przezeƒ ludzie zawsze prze˚ywali najpierw chwil´ wahania, obawy, poniewa˚
zdawali sobie spraw´ z w∏asnej niedoskona∏oÊci, a przede wszystkim z w∏asnej niegodnoÊci. Jeremiasz mówiàc „jestem m∏ody”, ma na myÊli swój brak doÊwiadczenia, u∏omnoÊç, a mo˚e i fakt, ˚e m∏odzi ludzie noszà w sercu wielkie pragnienia.
„Jestem m∏ody, nie dam rady, to za wiele dla mnie, a poza tym... mam inne plany
na przysz∏oÊç.... Musia∏bym si´ przygotowaç, odbyç jakiÊ kurs...”. Tak w∏aÊnie zachowujemy si´ wobec Boga. Pragniemy
∏aski Pana, Jego pociechy, przebaczenia,
ale z trudem przychodzi nam do g∏owy, ˚e
Bóg potrzebuje nas. On jednak si´ nie
zniech´ca i ciàgle nas wzywa. Zw∏aszcza,
je˚eli jesteÊmy m∏odzi.
Popatrz no...
Je˚eli jesteÊmy m∏odzi, je˚eli za poÊrednictwem Maryi, Jego Matki, oddychaliÊmy
Jego obecnoÊcià, jesteÊmy wezwani
do pójÊcia. PójÊcia dokàd? Ojciec Âwi´ty
zawsze zach´ca∏ nas, byÊmy jako pielgrzymi przybywali na Âwiatowe Dni M∏odzie˚y, i zawsze przemawia∏ nam do serca.
W Kolonii przekaza∏ nam te s∏owa: „PrzyszliÊmy, aby Go adorowaç”. Je˚eli przyjrzymy si´ drodze, jakà przeszli Trzej Królowie, zdamy sobie spraw´, ˚e m∏odzieƒczym entuzjazmem przezwyci´˚yli swoje
wahanie: „Wyruszyli”. Entuzjazm dla
prawdy, której szukali, pokona∏ w nich niedoÊwiadczenie. Gwiazda i radoÊç z jej ujrzenia sà symbolem owej pomocy, drobnej, ale znaczàcej, jakiej Pan udziela temu,
kto wyrusza w drog´.
Je˚eli czytajàcy te s∏owa jest m∏ody
i jest czcicielem Maryi, rozpozna w swoim ˚yciu te podstawowe cechy. Potrzeba
wyruszyç, wyjÊç z codziennoÊci, aby napotkaç ∏ask´.
Je˚eli czytasz t´ gazetk´, zdajesz sobie
spraw´ z jej skromnego formatu, z jej lakonicznoÊci. A przecie˚ narodzi∏a si´
w takim w∏aÊnie kszta∏cie, przy niedoskona∏oÊci Êrodków, przy braku profesjonalnego doÊwiadczenia. Wydaje si´ nam jednak, ˚e Pan zechcia∏ swymi prostymi znakami towarzyszyç w w´drówce temu narz´dziu. Teraz nie boj´ si´ prosiç ciebie,
który jesteÊ m∏ody, abyÊ „wsta∏”, abyÊ
„ruszy∏ si´ z miejsca” i poszed∏. Do kogo?
Do tych, ku którym ci´ poÊl´
Niektórzy nie mogà otrzymywaç Echa,
poniewa˚ sà starsi, chorzy lub o nim nie
wiedzà. Osoby, które rozprowadzajà je
ju˚ od lat, muszà liczyç si´ z up∏ywem
czasem, a przy tym nie zawsze starcza im
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si∏ fizycznych. Id˝ ty, który jesteÊ m∏ody,
staƒ si´ ma∏ym narz´dziem owej ∏aski,
która uratowa∏a tak˚e ciebie.
Nadaj konkretny kszta∏t entuzjazmowi,
jaki cz´sto ci´ ogarnia i przeobra˚a twój
dzieƒ. JeÊli masz wielkie marzenia... by
zmieniç Êwiat, zacznij od drobnych
spraw, jak zaniesienie tego numeru osobie, która twoim zdaniem ucieszy si´ z takiego daru. Nawià˚ kontakt z dystrybutorami Echo, aby doÊwiadczyç prostej i cichej radoÊci, jaka p∏ynie z pos∏ugi innym.
Maryja te˚ pos∏ugiwa∏a Jezusowi.
S. Stefania Consoli

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 19 – 3 (cd)
Inna W∏oszka, równie˚ op´tana, wpad∏szy w sza∏ podczas egzorcyzmów, chcia∏a
zniszczyç wszystko, co Êwi´te. Pi´ciu kap∏anów musia∏o jà trzymaç, inni si´ modlili. Po pó∏torej godzinie intensywnych modlitw, z∏y duch, który by∏ w niej, zaczà∏
krzyczeç: „Zostawcie mnie, przestaƒcie si´
modliç, wasze modlitwy mnie palà, d∏u˚ej
tego nie znios´”. W koƒcu zosta∏a uwolniona, zacz´∏a wzywaç Imienia Jezusa, nape∏ni∏a si´ radoÊcià i pokojem. Je˚eli si´ dobrze przyjrzeç, Matka Bo˚a nieustannie powtarza: Módlcie si´, modlitwà mo˚ecie
go pokonaç. „Z Ró˚aƒcem w r´ku zwyci´˚ycie go”. Je˚eli jesteÊmy nape∏nieni Bogiem i Jego ∏askà, szatan mo˚e krà˚yç wokó∏ nas, ale nie zdo∏a wejÊç. „˚arliwa modlitwa, pokora, szczeroÊç, wzajemna mi∏oÊç nie pozwalajà szatanowi si´ zbli˚yç”
– mówi∏a wiosnà Maryja.
I naprawd´ przekonaliÊmy si´, ˚e ze
z∏em nie mo˚na walczyç ludzkimi argumentami, ludzkà logikà, ale jedynie ∏askà Bo˚à, która jest owocem wiary i zawierzenia Bogu. Wtedy to sam Bóg zwyci´˚a szatana (z nagrania o. Tomislava).
Kilka dni temu grupa pielgrzymów
z Mediolanu zapyta∏a Jelen´: Co chcia∏abyÊ powiedzieç kap∏anom? Odpowied˝:
„kap∏ani powinni przyjÊç do rodzin niosàc
Jezusa!” (z pewnoÊcià w tym samym celu, co aposto∏owie pos∏ani przez Jezusa,
aby nieÊç pokój). – A rodzicom, których
dzieci oddali∏y si´ od KoÊcio∏a? – Odpowied˝: „Nie mam w tym wzgl´dzie doÊwiadczenia, ale rodzice powinni sami dawaç bardzo dobry przyk∏ad i du˚o si´
za nich modliç: o reszt´ zatroszczy si´
Matka Bo˚a”.

Pewien chory zapyta∏ o. Tomislava:
„Ksiàdz mówi, ˚e modlitwà i postem
mo˚na otrzymaç wszystko. Ja nie zosta∏em uzdrowiony, chocia˚ o to prosi∏em, przeciwnie, nie widz´ ˚adnej nadziei”. Oto odpowied˝: „Ja sam modli∏em si´ o to, by cierpieç dla Boga i jeszcze nie zosta∏em wys∏uchany (?!). Ten
bowiem, kto doÊwiadcza cierpienia,
odkrywajàc wiar´ stwierdza, ˚e za cierpieniem kryje si´ coÊ sto razy wi´kszego. Stokrotna nagroda! Kiedy w wierze
ludzie odkrywajà to bogactwo, choroba
nie jest ju˚ karà, ale nagrodà” (24 wrzeÊnia, Vitina).
Przejd˝my teraz do wizyty ekipy lekarzy z Mediolanu w Medziugorju mi´dzy 6 a 8 wrzeÊnia i do niektórych badaƒ
przeprowadzonych przez prof. Joyaux,
s∏ynnego neuropsychiatr´. Ich ostateczny
wniosek, podany przez o. Slavko, brzmi
nast´pujàco: zjawisko ekstazy jest, wed∏ug nas, autentyczne i prawdziwe. Doktor Marinelli, który na temat ekstaz napisa∏ ksià˚k´, mówi, ˚e sà to najbardziej autentyczne ekstazy, jakimi si´ kiedykolwiek zajmowa∏, bez oszustwa ani symulacji. Przeprowadzili eksperyment nad bólem. Przed ekstazà reakcje by∏y normalne.
W trakcie ekstazy odczuwanie bólu
zmniejszy∏o si´ o 400/00. Z kolei aktywnoÊç mózgu jest zupe∏nie normalna, co
oznacza, ˚e widzàcy znajdujà si´ w stanie
sprzecznoÊci, niewyt∏umaczalnym dla
medycyny: z jednej strony nie czujà bólu,
z drugiej mózg funkcjonuje! Wiemy, jaki
jest stan cz∏owieka znajdujàcego si´
pod narkozà: nie odczuwa bólu, ale jego
mózg nie funkcjonuje. A zatem stan widzàcych podczas objawieƒ jest po ludzku
niewyt∏umaczalny.
Przeprowadzono
wszelkie mo˚liwe eksperymenty oprócz
hipnozy, która jednak jest niedopuszczalna ze wzgl´dów moralnych. Pewien teolog powiedzia∏: nauka si´ ju˚ wypowiedzia∏a, decyzja nale˚y teraz do teologii,
duchowoÊci i opinii duszpasterskiej! Chirurg Gagliardi przebada∏ wielu spoÊród
rzekomych widzàcych, którzy pojawili
si´ po objawieniach w Medziugorju (biskup Mostaru doliczy∏ si´ ich 47). Wniosek: sà to osoby psychicznie kruche, niedajàce si´ nawet porównaç z widzàcymi
z Medziugorja. Vicka, która wypoczywa∏a w Metkovici, nie zgodzi∏a si´ na badania specjalistów.
26 i 27 wrzeÊnia zebra∏a si´ Biskupia
Komisja od objawieƒ. Kilka dni wczeÊniej pi´ciu lub szeÊciu jej cz∏onków by∏o obecnych przy objawieniach. W pra-

cach uczestniczy∏ tak˚e lekarz psychiatra
z Zagrzebia. Dzia∏alnoÊç Komisji wydaje si´ du˚o bardziej powa˚na i zaanga˚owana. Jej uczestnicy byli bardzo przychylni dla widzàcych, szczególnie
spodoba∏a si´ im Maria. Oczekuje si´,
choç bez niepokoju, na komunikat
o wnioskach.
Dzi´kujemy Panu za wszystkich, którzy
proszà o naszà gazetk´ i mówià, ˚e z radoÊcià jà otrzymujà: oby Maryja zawsze zapewnia∏a im dost´p do swojego or´dzia
∏aski pomimo naszego dobrze znanego
ubóstwa. Niech Matka Bo˚a b∏ogos∏awi
nam wszystkim.
Don Angelo

Od Redakcji
25 sierpnia 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.

OBORY 2006
„Mocni i zjednoczeni w wierze
na Piotrowej Skale Êwiadczymy
o Chrystusie”
Nagrania (240min) video lub DVD mo˝na
zamawiaç: Józef Go∏´biowski, oÊ. Armii Krajowej 2/19, 87-600 Lipno, tel. 054-2874279.
Cena 30 z∏ + koszty wysy∏ki.
Wyjazdy
Podwy˚szenie Krzy˚a Âw. – 06-13.09.2006 r.
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
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T∏umaczenie: W. Kapica,
Z. Oczkowska, A. Sobejko
Redaktor: s. Stefania Consoli,
Villanova Maiardina, Italia
Wydanie polskie: M. E. Jurasz
„Echo Maryi Królowej Pokoju”
istnieje z ofiar
Nak∏ad: 14.900 egz.

