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Or´dzie z 25 sierpnia 2006 r.
„Drogie dzieci! Równie˚ i dziÊ
was wzywam: módlcie si´, módlcie
si´, módlcie si´. Jedynie przez modlitw´ b´dziecie bli˚ej mnie i mojego Syna i zobaczycie jak krótkie
jest to ˚ycie. W waszym sercu zrodzi si´ pragnienie nieba. RadoÊç
zapanuje w waszym sercu, a modlitwa pop∏ynie jak rzeka. W waszych
s∏owach b´dzie jedynie dzi´kczynienie Bogu, ˚e was stworzy∏,
a pragnienie Êwi´toÊci stanie si´
dla was rzeczywistoÊcià. Dzi´kuj´
wam, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje
wezwanie”.

Krótkie jest to ˚ycie
Istota ludzka jest wyrazem Mi∏oÊci
Boga i musi o tym pami´taç, aby nie
utraciç swej pierwotnej godnoÊci. Relacja Boga i cz∏owieka nie dotyczy tylko
Stwórcy i Jego stworzenia, lecz pociàga
za sobà ca∏y stworzony Êwiat, który
z niecierpliwoÊcià oczekuje objawienia
si´ dzieci Bo˚ych (Rz 8, 19). Cz∏owiek
który odkrywa, ˚e jest dzieckiem
Bo˚ym wyzwala samego siebie oraz
otaczajàcy go Êwiat od upadku i czyni
go wspó∏uczestnikiem chwa∏y dzieci
Bo˚ych (Rz 8, 21).
To przeczucie Êwi´tego Paw∏a, zdumiewajàce dla czasów, w jakich ˚y∏, dziÊ
jest oczywiste dla wszystkich, poniewa˚
wszyscy widzà na w∏asne oczy, w jaki
sposób brak postawy dziecka Bo˚ego
niszczy natur´. Cz∏owiek ma obowiàzek
wyra˚aç i pokazaç kim jest w istocie.
A jest obrazem Boga, a dzi´ki Chrystusowi jest tak˚e dzieckiem Bo˚ym. W∏aÊnie dlatego Jezus umierajàc na krzy˚u
da∏ nam Maryj´ za Matk´, abyÊmy byli
dzieçmi Bo˚ymi. Dlatego Maryja przychodzi do nas i wzywa nas niestrudzenie.
Równie˚ i dziÊ was wzywam: módlcie
si´, módlcie si´, módlcie si´. Modlitwa
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otwiera naszà dusz´ na Mi∏oÊç Bo˚à,
przygotowuje nas do przyj´cia ∏aski sakramentalnej, pozwala nam ˚yç i nieÊç
Êwiatu t´ Bo˚à Mi∏oÊç. Modlitwa nie
mo˚e sprowadzaç si´ do jakiegoÊ mechanicznego czy automatycznego powtarzania s∏ów, lecz powinna poruszaç wn´trze
modlàcej si´ osoby, jak równie˚, w pewnym sensie tak˚e Tego, który jà przyjmuje; powinna byç wezwaniem skierowanym do KoÊcio∏a w niebie i na ziemi, powinna poruszyç ca∏y Êwiat, przenoszàc
cz∏owieka do serca Boga.
Jedynie przez modlitw´ b´dziecie bli˚ej mnie i mojego Syna. Czyli bez modlitwy nie b´dziemy blisko Nich, pozostaniemy gdzieÊ daleko, zamkni´ci w sobie i myÊlàcy tylko o naszych problemach, niezdolni do przyj´cia prawdziwej wielkoÊci i pi´kna ˚ycia. Blisko nich
zobaczymy jak krótkie jest to ˚ycie, to
znaczy otrzymamy màdroÊç, która pozwoli nam uporzàdkowaç nasze oczekiwania i nadzieje, oparte wy∏àcznie
na cz∏owieku i ludzkiej wiedzy. Dzi´ki
tej màdroÊci b´dziemy umieli prze˚ywaç czas, który Bóg nam daje wed∏ug
Jego zamys∏u. Przestaniemy spodziewaç
si´ od Êwiata tego, co mo˚emy znale˝ç
jedynie w Bogu. W waszym sercu zrodzi
si´ pragnienie nieba.
W ten sposób kiedy postawimy
wszystko na w∏aÊciwym miejscu, to
znaczy na miejscu, które wyznaczy∏
Bóg, radoÊç zapanuje w naszym sercu,
a modlitwa pop∏ynie jak rzeka. W Bogu
wszystko jest naturalne, poniewa˚ nasza
natura jest boska; wszystko co wpatruje
si´ w Niego i w Nim jest prze˚ywane
p∏ynie jak pot´˚na rzeka, a zmienne koleje ˚ycia nie odbiorà nam pokoju i radoÊci, która pochodzi od Boga i która
tylko w Nim istnieje. Modlitwa stanie
si´ wówczas modlitwà uwielbienia
i dzi´kcznynienia.
W waszych s∏owach b´dzie jedynie
dzi´kczynienie Bogu, ˚e was stworzy∏,
a pragnienie Êwi´toÊci stanie si´ dla was
rzeczywistoÊcià. RzeczywiÊcie, Êwi´toÊç
to ˚ycie w Bogu, a jeÊli bez wzgl´du
na okolicznoÊci potrafimy jedynie dzi´-
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Ofiara niewinna,
a˚ do wywy˚szenia na krzy˚u
kowaç Bogu, to znaczy ˚e ju˚ w Nim
przebywamy, Êwi´toÊç jest rzeczywista.
Dzi´kujemy Ci, Maryjo, za Twoje s∏owa
˚ycia, dzi´kujemy za Twojà pokornà
i namacalnà obecnoÊç w tych b∏ogos∏awionych miejscach, dzi´kujemy Ci
za Êwi´toÊç, w której czujemy si´ zanurzeni, kontemplujàc Twoje or´dzie.
NuccioQuattrocchi
Módlmy si´: B∏ogos∏awiona Dziewico Maryjo, Królowo Pokoju, powiedzia∏aÊ nam: przychodz´ do was jako
Matka, by pokazaç jak bardzo was mi∏uje wasz Ojciec. Modlimy si´ wraz
z Tobà, o Maryjo, aby nasze serca, nasze rodziny, a przede wszystkim ludzie
m∏odzi mogli poznaç i odczuç prawdziwà mi∏oÊç, która pochodzi z serca
Boga, naszego Ojca i aby mogli tej mi∏oÊci doÊwiadczaç. Modlimy si´
do Ciebie, Maryjo, przede wszystkim
w intencji m∏odych, którzy szukajà mi∏oÊci i szcz´Êcia tam, gdzie nie ma
prawdziwej mi∏oÊci ani szcz´Êcia. Maryjo, pos∏uguj si´ nami, aby odzyskaç
m∏odych i wszystkich zagubionych.
Pragniemy byç na tym Êwiecie Twymi
ramionami, Twymi stopami, abyÊmy
mogli nieÊç Boga i Jego Królestwo,
które jest wÊród nas.
Za wstawiennictwem B∏ogos∏awionej Dziewicy Maryi, Królowej
Pokoju, niech was b∏ogos∏awi i strze˚e
od wszelkiego z∏a Bóg Wszechmogàcy:
Ojciec, i Syn, i Duch Âwi´ty. Amen.
Ljubo Kurtoviç
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Z ˚ycia KoÊcio∏a
Z∏o˚enie broni
Do natychmiastowego przerwania dzia∏aƒ zbrojnych i wymiany ognia na Bliskim
Wschodzie i na ca∏ym Êwiecie oraz do modlitw w intencji pokoju wezwa∏ Benedykt XVI w rozwa˚aniach przed modlitwà
Anio∏ Paƒski 30 lipca w Castel Gandolfo.
„W tej chwili nie mog´ nie myÊleç
o coraz powa˚niejszej i coraz bardziej tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje si´ Bliski Wschód: setki zmar∏ych, niezliczeni
ranni, ogromna masa bezdomnych i uciekinierów, zniszczone domy, miasta i infrastruktury, a w sercach wielu ludzi zdajà si´ narastaç nienawiÊç i wola zemsty.
Fakty te ukazujà dobitnie, ˚e nie mo˚na
przywróciç sprawiedliwoÊci, stworzyç
nowego ∏adu i zbudowaç prawdziwego
pokoju, gdy uciekamy si´ do narz´dzi
przemocy. Bardziej ni˚ kiedykolwiek widzimy, jak proroczy, a zarazem realistyczny jest g∏os KoÊcio∏a, gdy w obliczu
wszelkich wojen i konfliktów wskazuje
drog´ prawdy, sprawiedliwoÊci, mi∏oÊci
i wolnoÊci (por. encyklika „Pacem in
terris”). Drogà tà ludzkoÊç powinna
zmierzaç tak˚e dzisiaj, aby osiàgnàç tak
upragnione dobro prawdziwego pokoju.
W Imi´ Boga zwracam si´ do wszystkich odpowiedzialnych za t´ spiral´ przemocy o natychmiastowe z∏o˚enie broni
po ka˚dej stronie! Rzàdzàcych i instytucje
mi´dzynarodowe prosz´, aby nie szcz´dzi∏y ˚adnego wysi∏ku dla osiàgni´cia tego
niezb´dnego przerwania wrogoÊci oraz
umo˚liwienia w ten sposób rozpocz´cia
budowy, na drodze dialogu, trwa∏ego i stabilnego wspó∏˚ycia wszystkich narodów
Bliskiego Wschodu. Ludzi dobrej woli
prosz´ o kontynuowanie i zwi´kszenie pomocy humanitarnej dla mieszkaƒców tych
ziem, tak bardzo doÊwiadczonych i potrzebujàcych. Przede wszystkim jednak niech
nadal z ka˚dego serca b´dzie zanoszona
ufna modlitwa do dobrego i mi∏osiernego
Boga, aby udzieli∏ swego pokoju temu regionowi i ca∏emu Êwiatu. Powierzmy te
stosowne b∏agania wstawiennictwu Maryi, Matki Ksi´cia Pokoju i Królowej
Pokoju, tak bardzo czczonej w krajach
Êródziemnomorskich, gdzie, jak mamy
nadziej´, ujrzymy wkrótce, ˚e zapanuje
pojednanie, za które Pan Jezus przela∏
swojà najdro˚szà Krew”.
KAI, 2006-07-31

ZdolnoÊç dzi´kczynienia
„Dzi´ki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Kol 1, 3).
Zadaj´ sobie pytanie: dlaczego cz∏owiek, ˚eby nie powiedzieç „my”, tak cz´sto si´ skar˚y, dlaczego krytykuje prac´
innych, dlaczego nie przyjmuje i nie kocha
bli˝niego, dlaczego przyw∏aszcza sobie innych i ich rzeczy, dlaczego wcià˚ po˚àda
i nigdy nie ma dosyç?
Mo˚e dlatego, ˚e nie potrafi uwielbiaç
i dzi´kowaç swemu Panu. Nie potrafi
chwaliç i dzi´kowaç Ojcu za otrzymane
dary i za to, co wcià˚ otrzymuje, a przede
wszystkim za jeden Dar, którym jest Jego
Syn, Jezus Chrystus. Nie uwielbiajàc i nie
dzi´kujàc, cz∏owiek traci otrzymany dar
i nie widzi, ile ju˚ zosta∏o mu dane i ile
wcià˚ jest mu dawane. Pochwa∏a i podzi´kowanie tak˚e sà darem Najwy˚szego,
którego nale˚y strzec. Dzi´kujàc i chwalàc Boga, odwzajemniamy otrzymany
dar, oczywiÊcie wed∏ug naszych skromnych mo˚liwoÊci, ale to niewa˚ne, bo Jemu si´ to podoba.
Tak czyniàc, stajemy si´ zdolni, dzi´ki Bo˚ej ∏asce, odwzajemniç si´ Bogu.
Zadziwiajàce!
W ten sposób ˚ycie w ∏asce jest wymianà darów: Boga dla cz∏owieka i cz∏owieka
dla Boga. Tak˚e raj, zaczynajàcy si´ ju˚
tutaj, na ziemi, jest ciàg∏ym darem Boga
dla cz∏owieka, który odwzajemnia si´ Mu,
chwalàc Go i dzi´kujàc. MyÊl´ o raju jako
o takiej wymianie darów mi´dzy Bogiem
i cz∏owiekiem, przez ca∏à wiecznoÊç.
ChrzeÊcijanin nie istnieje bez chwalenia
i dzi´kczynienia swemu Panu. ChrzeÊcijanin jest cz∏owiekiem, który chwali i dzi´kuje, nie ma innej mo˚liwoÊci; tak˚e Eucharystia jest dzi´kczynieniem.
Umiej´tnoÊç chwalenia i dzi´kowania
to pot´˚ny dar dany cz∏owiekowi przez
Najwy˚szego, aby odp´dzaç z∏o, aby odganiaç szatana, który ukazuje nam tylko
z∏e rzeczy i niedobre perspektywy, odbierajàc nam widok Boga. Dlatego zawsze chwalmy i nigdy nie skar˚my si´
na to, co si´ dzieje, ale wszystko zawierzajmy Bogu, który troszczy si´ o nas
i najlepiej kieruje ka˚dà sprawà. Byç mo˚e ujrzymy wtedy wspania∏e rzeczy, nawet i cuda. Spróbujmy!
Zastanawiam si´: co jest powodem, ˚e
Maryja dzi´kuje zawsze w ka˚dym or´dziu? Zwyk∏a forma grzecznoÊci to chyba
za ma∏o. Byç mo˚e Maryja dzi´kuje, poniewa˚ od swego Syna Jezusa dobrze si´
nauczy∏a, ˚e podzi´kowanie jest w ˚yciu

bardzo wa˚ne, bo dzi´kowaç oznacza kochaç, bo dzi´kowaç oznacza tworzyç
wspólnot´, bo podzi´kowanie to czynnoÊç
niebieska, bo Jezus zawsze dzi´kowa∏
Ojcu. Dobrze. JeÊli, jak si´ wydaje, tak
w∏aÊnie jest, uczyƒmy postanowienie, by
zawsze chwaliç i dzi´kowaç naszemu
Panu za to, co mamy i za to, kim jesteÊmy.
ProÊmy Go, byÊmy naprawd´ stali si´
osobami, które chwalà i dzi´kujà: w ten
sposób zyskamy radoÊç dla siebie i dla innych. W tym roku, w którym przypada
dwudziesta piàta rocznica objawieƒ Maryi
w Medziugorju, b´dàcych prawdziwym
darem ∏aski, w sposób szczególny dzi´kujmy Bo˚ej OpatrznoÊci i pami´tajmy,
by czyniç to cz´sto, jeÊli ju˚ nie stale: to
najlepszy sposób, byÊmy nie utracili daru,
ale pomno˚yli „te talenty”, jakie zosta∏y
nam ofiarowane.
Pietro Squassabia

Pragn´ nauczyç was
modliç si´
Jak si´ modliç or´dziami (3) – ks. prof.
Tomislav Ivanciç

Czym jest modlitwa?
Przygotowanie
do modlitwy (cd):
1. Odwrócenie si´
od wszystkiego, co
przeszkadza, po to,
aby móc rozmawiaç
z Bogiem.
Modlitwa jest rozmowà z Bogiem. By
móc rozmawiaç z Bogiem, nale˚y przerwaç rozmow´ ze Êwiatem. By z kimÊ porozmawiaç, powinniÊmy zostawiç wszystko, co w danej chwili czynimy. O wyjÊciu
z trosk i spraw rozpraszajàcych naszà uwag´ Matka Bo˚a mówi konkretnie: „Drogie
dzieci! Równie˚ dzisiaj wzywam was
do modlitwy. Wy, drogie dzieci, nie mo˚ecie pojàç, jak cenna jest modlitwa, dopóki
sami nie powiecie: Teraz jest czas modlitwy! Teraz nic innego nie jest dla mnie
wa˚ne, teraz nikt nie jest dla mnie wa˚ny
poza Bogiem” (02.10.86). Jest to zatem
odwrócenie si´ od wszystkiego, co jest
mniej wa˚ne od Boga. Bóg jest Istotà najwa˚niejszà. Spotkanie z Nim jest najwa˚niejszà pracà naszego ˚ycia. Je˚eli jesteÊmy przyjació∏mi Boga, wszystko jest dla
nas mo˚liwe. W ˚yciu jest tylko jedna
wa˚na rzecz: byç przyjacielem Boga! Ta
ÊwiadomoÊç powinna nam towarzyszyç,
kiedy udajemy si´ na modlitw´.
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WiadomoÊci z ziemi b∏ogos∏awionej

Wielki Maryjny Jubileusz
2. Oglàdanie Boga w DUCHU.
Kiedy rozpoczynam rozmow´ z jakimÊ
cz∏owiekiem, to jest konieczne, bym patrzy∏ mu w oczy, sta∏ naprzeciwko niego,
s∏ucha∏ go, patrzy∏ si´ na niego. To samo
dotyczy tak˚e modlitwy. Moja dusza, która wierzy w to, ˚e Bóg jest obecny, oglàda Boga w ÊwiadomoÊci. Konieczne jest,
bym si´ Mu przyglàda∏ tak, jak przyglàdam si´ twarzy przyjaciela. I konieczne
jest przy tym nie dopuÊciç, ˚eby mnie ktoÊ
rozprasza∏ wtedy, kiedy rozmawiam z Bogiem. Nie mog´ dopuÊciç, by od modlitwy odciàga∏ mnie pierwszy przyp∏yw
roztargnienia. Kiedy tak trwam przez kilka minut w spokojnym oglàdaniu Boga,
nie b´dzie mnie dalej m´czy∏o roztargnienie. B´d´ móg∏ godzinami w skupieniu
rozmawiaç z Bogiem. By przed∏u˚yç owo
skupienie, mog´ powiedzieç: „Tu jestem,
Ojcze! Tu jestem – mów do mnie!”. Lub
na poczàtku powiem w rozmowie z Matkà Bo˚à: „Tu jestem, Matko, chc´ byç teraz tylko z Tobà. Teraz mów do mnie,
s∏ucham Ci´”.
Skupienie i oglàdanie Boga w∏asnà duszà jest tym, o czym Matka Bo˚a jasno
mówi w swoich or´dziach. Wyra˚a to
w s∏owach: „Módlcie si´ sercem, a nie
z przyzwyczajenia” (02.05.85). NauczyliÊmy si´ wypowiadaç formu∏ki modlitewne. Odmawiamy: Ojcze nasz, ZdrowaÊ
Maryjo, Ró˚aniec, Credo czy inne. Uwa˚amy, ˚e rzeczà normalnà jest, ˚e jesteÊmy przy tym rozproszeni. Prawie nie myÊlimy przy tym, ˚e formu∏y te wypowiadamy do Boga. Dlatego mo˚e si´ zdarzyç,
˚e nasze serce jest w czasie wypowiadania
tych modlitw odleg∏e. Nasza wyobra˝nia
prowadzi nas gdzie indziej, a troski przygniatajà nasze myÊli. To tylko usta wypowiadajà s∏owa. Nie jest to spotkanie z Bogiem. Dlatego Matka Bo˚a zaprasza nas,
byÊmy odeszli od takiej modlitwy. A my
przyzwyczailiÊmy si´ do takiej w∏aÊnie
modlitwy. Matka Bo˚a mówi jednak, ˚e
winniÊmy si´ modliç nie tylko z przyzwyczajenia i tradycji. Chce nas prowadziç
dalej w modlitwie.
Nie formu∏y modlitw sà tu problemem, lecz nasze serce, które nie modli
si´ przed Bogiem ˚ywym. Matka Bo˚a
nie mówi, ˚e nie powinniÊmy odmawiaç
ró˚aƒca, lecz wymaga, byÊmy modlili si´

SERCEM. AbyÊmy mogli modliç si´ sercem, musimy najpierw zwróciç si´ do Boga. Serce jest tym w nas, co widzi ludzi,
co kocha lub nienawidzi, co si´ cieszy lub
jest smutne. Jest to centrum naszej istoty.
Sercem mo˚na widzieç rzeczy niewidzialne. Dlatego Matka Bo˚a wprowadza nas
do modlitwy sercem: „Zwróçcie wasze
serca ku modlitwie” (09.05.85). Jest to
jednak dopiero poczàtek. Modlitwa musi
wype∏niaç ca∏e twoje serce, poniewa˚ jest
to spotkanie z Bogiem. „Módlcie si´, aby
modlitwa panowa∏a w waszych sercach
w ka˚dej chwili” (02.05.85). Chodzi o to,
byÊmy nie myÊleli o tym, co odmawiamy,
lecz o tym, do którego si´ modlimy.
Konieczne jest zatem, abyÊmy znale˝li
miejsce na modlitw´, weszli w stan pokoju, usiedli lub ukl´kli i przez kilka minut
naszà duszà przyglàdali si´ najpierw
Bogu w g∏´bokim przekonaniu, ˚e stoimy
przed Nim. Wiara przekonuje nas o tym.
Jest to tak, jakbyÊmy ogrzewali si´
w spojrzeniu Bo˚ym. JesteÊmy Êwiadomi
tego, ˚e Bóg spoglàda na nas. Ten rodzaj
modlitwy uwa˚a Matka Bo˚a za szczególnie cenny. W rzeczywistoÊci modlitwa,
która tego nie zawiera, nie jest w ogóle
modlitwà. Dlatego Matka Bo˚a nawo∏uje
nas niestrudzenie do modlitwy: „Wzywam
was ponownie do modlitwy sercem”
(30.05.85). Cz∏owiek jednak z trudem
uwalnia si´ z wi´zów. Z trudem wychodzi
z siebie, ze swych problemów i trosk, ze
swej fantazji, aby móc rozmawiaç z Bogiem i zawrzeç z Nim przyja˝ƒ. Matka
Bo˚a musi walczyç równie˚ z nami. Przysz∏a do Medziugorja, aby wychowaç nas
w modlitwie. Jest tego Êwiadoma, ˚e
Êwiat zostanie uratowany, kiedy nauczy
wierzàcych modliç si´. Dlatego ciàgle nalega: „Chcia∏abym wam powiedzieç:
Otwórzcie wasze serca Panu wszystkich
serc! Dajcie mi wszystkie wasze uczucia
i wszystkie wasze problemy” (20.06.85).
Modlitwa jest rozmowà z ˚ywà osobà.
Modlitwa jest spotkaniem z ˚ywym Bogiem. Modlitwa nie jest rozmyÊlaniem
o Bogu. Modlitwa nie jest jakimÊ czytaniem o Bogu. Modlitwa jest zwróceniem
si´ do Boga, spojrzeniem na Boga. Modlitwa jest odkryciem Boga i trwaniem w Jego uwielbieniu. Cz∏owieka spotykam sercem a nie rozumem. Kiedy rozmyÊlam

o jakiejÊ osobie, jest ona ch∏odnym obiektem na zewnàtrz mnie. Kiedy jednak patrz´ na jakàÊ osob´, kiedy na nià reaguj´,
wtedy i ona mnie widzi. Wtedy zwraca si´
ku niej ca∏a moja istota i spotykajà si´
dwie osoby. Poprzez zaj´cie takiej pozycji, przez takie spojrzenie i takie spotkanie
dochodzi do zmian. W ten sposób albo b´d´ ucieka∏ od Boga, albo pokonam
wszystkie przeszkody, które utrudniajà mi
zbli˚enie si´ do Niego i stan´ si´ Jego
przyjacielem.
Modlitwa sercem jest w∏aÊciwie jedynà prawdziwà modlitwà, która oznacza
nie tylko mówienie do Boga, lecz tak˚e
s∏uchanie Jego s∏ów. Modlitwa jest, jak
ju˚ powiedzieliÊmy, rozmowà z Bogiem,
to znaczy mówieniem i s∏uchaniem. W∏aÊnie dlatego mówi Matka Bo˚a, ˚e powinniÊmy modliç si´ sercem, ale równoczeÊnie s∏uchaç sercem Jej s∏ów. Najpierw
zwraca uwag´: „Nie pojmujecie moich
s∏ów sercem, wi´c nie mo˚ecie te˚ pojàç
mojej mi∏oÊci” (22.05.86). Innym razem
mówi: „I dzisiaj wzywam was byÊcie ze
szczególnà mi∏oÊcià ˚yli i Êledzili wszystkie or´dzia, które wam daj´” (20.11.86).
Mi∏oÊç jest tym, co przychodzi z serca. Je˚eli cz∏owiek otwartym sercem s∏ucha
S∏owa Bo˚ego, to owo S∏owo przemienia
go. Zostaje w nim zasiane i roÊnie w nim.
Matka Bo˚a powiedzia∏a bardzo jasno:
„Drogie dzieci, pomó˚cie mi, niech wasza
modlitwa p∏ynie z serca i niechaj wszyscy
ca∏kowicie oddadzà si´ mnie” (28.08.86).
3. Jak powinniÊmy rozpoczynaç
modlitw´?
Najpierw musimy zdecydowaç si´
na modlitw´. Znajd˝ pomieszczenie i czas
na modlitw´. Id˝ do tego pomieszczenia.
Wtedy dopiero uÊwiadomisz sobie, ˚e
Bóg jest teraz przed Tobà i patrzy na Ciebie. Czeka na to, ˚e zwrócisz si´ do Niego, ˚e Go zauwa˚ysz, ˚e spojrzysz Mu
w oczy i rozpoczniesz rozmow´ z Nim.
Zrób to! Trwaj chwil´ w tym skupieniu
i nie dopuÊç, by jakaÊ inna myÊl przeszkadza∏a Twemu spojrzeniu na Boga. Ogrzewaj si´ po prostu w Jego spojrzeniu.
Kiedy nadejdzie pierwszy atak roztargnienia, odsuƒ go spokojnie. Wtedy odczujesz, ˚e ciàgle mo˚esz trwaç w tym skupieniu. Powiedz powoli, cicho: „Ja jestem
tutaj! Równie˚ Ty tutaj jesteÊ, Panie!”.
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Trwaj tak kilka minut lub tak d∏ugo, a˚
poczujesz, ˚e to ci´ zmieni∏o, w tej ciszy,
w tym pokoju, w tym patrzeniu i s∏uchaniu. S∏uchaj w twym sercu or´dzia lub
s∏ów Pisma Âwi´tego. Potem powiedz:
„Nasz Ojcze. Ty mnie kochasz, Ojcze.
Wiem, ˚e kochasz mnie mimo wszystko.
JesteÊ mi∏oÊcià. Pragn´ Ci´ kochaç. Jestem tutaj. Pragn´ trwaç w rozmowie
z Tobà. Rozporzàdzaj moim sercem, mojà
uwagà”. Po pi´ciu – dziesi´ciu minutach
wejd˝ w g∏´bokà modlitw´, tak jak b´dzie
to dalej zalecone. (cdn).

Czym jest wiara?
Homilia (cd) wyg∏oszona podczas
Rocznicy Objawieƒ – 25.06.2006 – przez
ks. prof. T. Ivancicia

Brakuje nam tylko jednego drodzy
wierni, abyÊmy byli tym, kim jesteÊmy,
abyÊmy w pierwszej kolejnoÊci byli wierzàcymi. Po drugie, abyÊmy mieli odwag´ byç
tym, kim nie jesteÊmy. Nigdy nie jesteÊ tym
kim chcia∏byÊ byç, lecz tym kim powinieneÊ byç i powinieneÊ mieç wizj´ tego, kim
powinieneÊ byç. PowinieneÊ byç lepszy,
bardziej Êwi´ty. PowinieneÊ byç lepszym
ojcem, lepszà matkà, lepszym lekarzem,
lepszym in˚ynierem. To jest to, co nas m´czy. Dlatego jesteÊmy tak bardzo chorzy,
dlatego jesteÊmy tak bardzo krytyczni, dlatego nieustannie za˚ywamy tabletki przeciw depresji. Dlatego pojawia si´ strach,
dlatego nie jesteÊmy w∏adcami, gospodarzami samych siebie lecz niewolnikami.
DziÊ wieczorem w Medziugorju Matka Boga naszego, Jezusa Chrystusa, pochyla si´ nad nami, przychodzi i mówi nam
jacy jesteÊmy drodzy przyjaciele. Matka
przychodzi do ka˚dego z nas i pyta: czy s∏yszysz mnie w swoim sercu jak do ciebie mówi´ ja, twoja Matka? PowinieneÊ zachowaç w swoim sercu przynajmniej jedno
s∏owo. Czy pozwolisz, aby to si´ sta∏o
w twoim sercu, abyÊ sta∏ si´ niczym ja
i abyÊ móg∏ nieÊç Jezusa Êwiatu? A kiedy
jutro powrócicie do swoich domów ludzie
zapytajà was: co czyni∏eÊ w Medziugorju,

co nam przynios∏eÊ? I oto teraz wasza rodzina stanie si´ lepszà, lub miejsce, w którym mieszkacie stanie si´ lepsze. Czy ty
wiesz, ˚e ty mo˚esz staç si´ lepszym? Je˚eli
ty si´ zmienisz, wszystko si´ zmieni. Bo
mrok w twoim domu jest tak d∏ugo, jak
d∏ugo ˚arówka jest zepsuta. Je˚eli zmienisz
˚arówk´, wtedy Êwiat∏o pojawia si´ w twoim mieszkaniu. Musisz uwierzyç, ˚e mo˚esz byç Êwiat∏em, ˚e Bóg ci´ kocha i ˚e
mo˚esz byç inny. Ju˚ wtedy Êwiat∏o olÊni
wszystkich tych, którzy sà w twoim domu,
w miejscu pracy i w twoim kraju.
Drodzy wierni, Medziugorje wiele tego darowa∏o i dlatego, kiedy was obserwuj´, widz´ ca∏à histori´ 25-ciu lat objawieƒ. S∏ucham jak nieustannie otrzymywaliÊmy te istotne or´dzia Ewangelii:
wierz, módl si´, naucz si´ modliç czyli
rozmawiania z Bogiem. Naucz si´ modliç
sercem a nie tylko werbalnie. Odmawiaj
Ró˚aniec tak, jakbyÊ patrzy∏ Matce Bo˚ej
w oczy. Przynajmniej raz dziennie odmów Ojcze nasz patrzàc w sposób duchowy w oczy Ojcu Niebieskiemu.
Dlaczego zawsze w ten sam sposób powtarzamy modlitw´? Dlaczego nie pozwalamy na naszà zmian´? Najtrudniej jest
z uczniami, którzy nigdy nie wykonujà zadania domowego. Najtrudniej jest
z lud˝mi, którzy ciàgle sà tacy sami, z tymi, którzy koƒczà 50 czy 60 lat i mówià:
ze starymi drzewami nie mo˚na ju˚ nic
uczyniç. Ale drodzy przyjaciele, mo˚na
coÊ zrobiç i jest to ∏atwe, poniewa˚ nasz
duch nie ma granic. Duch ciàgnie, aby byç
innym, chce si´ uczyç kochaç, modliç si´,
byç innym, odnosiç sukcesy, byç lepszym.
Ale, czy ty wierzysz, czy ty wierzysz, ˚e
wyszed∏eÊ spod Bo˚ej r´ki i ˚e Bóg ma
wielki plan wobec ciebie? Czy pozwalasz
Mu, aby ten plan wype∏ni∏? Modliç si´
– jakie˚ to cudowne, ale czy twoja modlitwa jest spotkaniem z Jezusem? Czy twoja
modlitwa niszczy grzech w tobie? Czy zanim zaczniesz si´ modliç patrzysz na Jezusa, na Ojca Niebieskiego? Kiedy wymawiasz ka˚de s∏owo czy odczuwasz, ˚e serce twoje si´ zmienia? ˚e z Bo˚ego Serca
wszystko wnika w twoje serce, a z twojego
w Bo˚e? Czy kiedyÊ tego doÊwiadczyliÊcie? – przecie˚ to jest Medziugorje.
Dlatego Medziugorje jest doÊwiadczeniem, które rozpocz´∏o si´ z wizjonerami.
Oni wypowiedzieli swoje doÊwiadczenie:
widzimy Matk´ Bo˚à. Nie oni byli wa˚ni.
Dla nas by∏o wa˚ne, ˚e Niebo jest tak blisko, ˚e Matka Bo˚a jest blisko, ˚e Êmierç
nie jest koƒcem. ˚e z Matkà Bo˚à mo˚na
rozmawiaç tak, jak z normalnym cz∏owie-

kiem. ˚e Ona mówi naszym j´zykiem, twoim j´zykiem, j´zykiem tego ludu i wszystkich narodów. ˚e Niebo jest takie bezpoÊrednie, ˚e nie musimy l´kaç si´ Êmierci.
Âmierç jest tylko przejÊciem do miejsca,
w którym ju˚ nie ma cierpienia, w którym
wszystko jest zrozumia∏e i Êmiejemy si´
z tego, jacy byliÊmy naiwni na ziemi.
Modliç si´. Je˚eli dziÊ wieczorem nauczymy modliç si´, je˚eli drugi jubileusz 25-cio lecia b´dzie tym, ˚e uczysz si´
modliç i nawracaç si´, to drodzy przyjaciele, z jakà radoÊcià b´dziemy si´ tu gromadziç! Jak wielkie doÊwiadczenia b´dziemy
opowiadaç innym? DziÊ Medziugorje tutaj
nas zmienia dlatego, aby Êwiat si´ zmienia∏. Medziugorje jest wielkà ewangelizacjà, którà czyni Matka Bo˚a i aby to uczyniç wezwa∏a ciebie. Wezwa∏a ciebie, abyÊ
us∏ysza∏ tu s∏owo, abyÊ je przyjà∏ i nad nim
wzywa∏ Ducha Âwi´tego tak samo, jak
ziarno wzywa i potrzebuje deszczu, aby
mog∏o wzrastaç. I ty staniesz si´ Êwi´tym.
Przypomnijcie sobie, czego doÊwiadczaliÊcie w konfesjona∏ach. Pami´tajcie o tym,
co nieustannie wzywa was do Medziugorja: sà to doÊwiadczenia, poniewa˚ tu czuliÊcie si´ dobrze, tu doÊwiadczyliÊcie Boga. Prze˚yliÊcie bliskoÊç Boga, ˚e was odmieni∏, da∏ wam perspektyw´, nowe wizje
od˚y∏y w was. Jak dobrze jest byç
z lud˝mi, którzy wierzà w przysz∏oÊç. Jak
dobrze jest byç z lud˝mi, który przestajà
mówiç o tym, co negatywne i nie wierzà
w to, co z∏e, poniewa˚ z∏o jest w tym, czego brakuje. Z∏a w∏aÊciwie nie ma, bo z∏o
jest tylko odbieraniem dobra, a je˚eli wierzysz w dobro, to na pewno powi´kszysz
go nieskoƒczenie.
Pami´tajmy jak Matka Bo˚a wzywa
nas, jak dobrze mo˚emy si´ wyspowiadaç, pojednaç si´, jak przebaczyç i jak powiedzieç przebacz mi, ale jeszcze wa˚niejsze jest to, jak uwierzyç, ˚e zosta∏o ci
odpuszczone, przebaczone. Tragicznym
jest stan, kiedy s∏ucham starszych, doÊwiadczonych wiernych i pytam ich: czy
pójdà od razu po Êmierci do Nieba? Odpowiadajà mi: ja w m∏odoÊci by∏em
grzesznikiem, kto wie co jest z moimi grzechami? Jak jest mo˚liwe, aby osoba wierzàca, która setki, mo˚e tysiàce razy wyspowiada∏a si´, zupe∏nie nie wierzy∏a
w to, ˚e z∏o zosta∏o jej odpuszczone? Jak
mo˚e cz∏owiek, który 10 razy umy∏ swoje
r´ce i widzi, ˚e sà czyste, nadal nie wierzyç w to, ˚e sà czyste? Jak to mo˚liwe, ˚e
cz∏owiek, który ˚a∏uje za grzechy nie wierzy nadal, ˚e jest wolny, czysty i ˚e grzech
nie ma nad nim w∏adzy.
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Jak to si´ dzieje, ˚e spoglàdamy w przesz∏oÊç, a Jezus mówi: kto spoglàda w przesz∏oÊç nie jest wart królestwa Niebieskiego, wi´c nie b´dziesz móg∏ osiàgnàç ˚ycia
wiecznego, je˚eli patrzysz w przesz∏oÊç.
Dlaczego tak ch´tnie zatrzymujesz swój
grzech, dlaczego ch´tnie mówisz o grzechu przesz∏oÊci zamiast o cnotach przysz∏oÊci? Dlaczego nie wierzysz, ˚e Jezus
mówi, ˚e grzechy zosta∏y ci odpuszczone?
I kiedy mówi, ˚e je˚eli ty przebaczysz, tobie równie˚ zostanà odpuszczone. Je˚eli
wy przebaczycie, zostanie wam odpuszczone. Dlaczego my nie wierzymy w to
drodzy przyjaciele? Ta niewiara najbardziej niszczy nasze cia∏o i dusze drodzy
przyjaciele. To, ˚e nieustannie nosimy winy, fa∏szywe winy, których nie ma ju˚
w Êrodku, które sà nierealne, które sà fantomem, a my je nosimy w sobie i one nas
niszczà. Jak wiele istnieje chorób psychicznych, ci´˚kich schizofrenii, negacji
psychicznych cz∏owieka. Jak to niszczy
dusze tylko dlatego, ˚e nie mogà uwierzyç,
˚e zosta∏o im odpuszczone, ˚e sà lepsi.
Bracia, we˝my swoje zadanie domowe, aby uczyç si´ wierzyç w odpuszczenie grzechów. Dlaczego wyznajemy: wierz´ w grzechów odpuszczenie, cia∏a zmartwychwstanie i ˚ycie wieczne, je˚eli potem
znowu mówimy, ach moje grzechy z przesz∏oÊci. OczywiÊcie, je˚eli nosisz grzechy
przesz∏oÊci, nie mo˚esz iÊç na przód. To sà
fa∏szywe kamienie, które wià˚à ci´ z przesz∏oÊcià i nie mo˚esz byç osobà Êwi´tà,
lepszym cz∏owiekiem. Ale je˚eli powiesz:
koniec, ja jestem wolny, wtedy Bóg ci´
ogarnie, obejmie, a Matka Bo˚a ci´ przytuli i powie: w koƒcu uwierzy∏eÊ. Miliony,
miliony chrzeÊcijan cierpi z powodu fa∏szywych grzechów, bo nie wierzà w ich
odpuszczenie. Dlatego Medziugorje jest
duchowà kàpielà. Jest to klinika, która nas
leczy, poniewa˚ je˚eli duch jest uleczony
to w 70% fizyczne choroby zostajà uleczone. Medycyna mówi, ˚e w 70% zostajà
uleczone choroby fizyczne, a cz∏owiek jest
specyficzny tylko wed∏ug ducha. Intelektu
zwierz´ta nie majà. Dlatego w∏aÊnie to, ˚e
nie wierzysz w Mi∏oÊç Bo˚à, w odpuszczenie grzechów, nie pragniesz byç inny,
to ci´ niszczy i tworzy w tobie jeszcze 70
nowych chorób, które w ogóle nie sà spowodowane ani wirusami ani bakteriami,
ani mniejszà odpornoÊcià czy rakiem i innymi komórkami. Nie! Lecz to wszystko
dzieje si´ na duchowym wymiarze. Jak
wa˚ne jest byç osobà wierzàcà? Jak wa˚ne
jest, aby dziÊ wieczorem rozweseliç Maryj´. Jak Ona na nas patrzy, obserwuje ka˚-

dego z was pojedyƒczo i patrzy, czy dziÊ
uwierzysz, czy dziÊ wieczorem b´dziesz
czysty, swobodny, nowy? Czy dziÊ wieczorem pójdziesz do domu i powiesz:
teraz wiem komu uwierzy∏em! Jak mówi
Êw. Pawe∏: „wiem, komu wierz´”.
Przyjaciele, nie wierzmy w fantazmy,
nie wierzmy w wymyÊlonego Boga, lecz
w naszego przyjaciela, w Boga, w przyjaciela z Nazaretu, w Jezusa, na którym mo˚emy oprzeç swojà g∏ow´ i powiedzieç:
Jezu i ju˚ jesteÊ Êwi´ty, uratowany, ocalony. On cieszy si´, kiedy mo˚e ci przebaczyç. Jego Serce pragnie tylko jednego,
aby doprowadziç ci´ do Nieba. A ty dlaczego Mu na to nie pozwalasz? Kiedy zrozumiesz, ˚e On jest twoim przyjacielem i tylko z Nim mo˚e ci si´ wszystko udaç?
Dlatego Medziugorje tak g∏´boko przyciàga. Dlatego gdziekolwiek mówi si´
o Medziugorju, zawsze pytajà mnie, a co ojciec myÊli o Medziugorju? Dlatego w Medziugorje jedni nie wierzà, inni wierzà, jedni wierzà za bardzo, inni nie wierzà w ogóle, ale nikt nie jest oboj´tny, kiedy s∏yszy
o Medziugorju. Tam, gdzie dzieje si´ coÊ,
co jest zwiàzane z Bogiem nikt nie mo˚e
pozostaç oboj´tny. I dlatego wa˚ne jest, gdy
jako Êwiadkowie powrócimy do domu i powiemy innym: rzeczywiÊcie Matka Bo˚a
by∏a tam obecna. RzeczywiÊcie podczas
Mszy Êwi´tej, podczas spowiedzi doÊwiadczy∏em, ˚e KoÊció∏ jest genialny, doÊwiadczony. Ja sta∏em si´ nowym cz∏owiekiem.
Ale czy ty kochasz KoÊció∏? Czy ty kochasz swój KoÊció∏, bo przecie˚ ty jesteÊ
KoÊcio∏em. Je˚eli nie kochasz siebie, kogó˚ b´dziesz móg∏ kochaç? Je˚eli nie kochasz siebie, jak b´dziesz móg∏ kochaç
bli˝niego jak siebie samego? Czy mi∏ujesz Jezusa? Czy Jezus jest twoim osobistym przyjacielem, czy rozmawiasz z Jezusem, czy wiesz, ˚e On jest cz∏owiekiem
i rozumie twój j´zyk? Czy kiedykolwiek
podskoczy∏eÊ, aby objàç Jezusa? Jeden
z najwi´kszych teologów mówi, ˚e jest
mo˚liwe, aby podskoczyç i objàç Jezusa.
To jest coÊ duchowego. Objàç Jezusa,
który jest Duchem, który jest Zmartwychwsta∏ym Cia∏em, w zwiàzku z czym mo˚esz Go objàç, mo˚esz Go dotknàç. Czy
On mo˚e ciebie przytuliç, objàç? JesteÊmy niezwyk∏ymi lud˝mi. NauczyliÊmy
si´ s∏uchaç Dobrej Nowiny i mówimy:
och by∏oby pi´knie, gdyby to mi si´ przydarzy∏o, zamiast powiedzieç: to jest to i ja
chc´ tym zaczàç ˚yç. Czy ty kochasz Maryj´? Czy kochasz Maryj´? Czy rozumiesz to, ˚e wszystko zawiera si´ w tym,
abyÊ Jà kocha∏, bo Ona doprowadzi ci´

do Jezusa. AbyÊ móg∏ Go kochaç, a Jezus
sprawi, abyÊ móg∏ kochaç KoÊció∏, a KoÊció∏ abyÊ móg∏ ukochaç wszystkich ludzi. I w ten spsób, od ciebie drogi przyjacielu rozpoczyna si´ nowy, lepszy Êwiat.
Niech Maryja dziÊ wieczorem prowadzi nas na te przestrzenie. Niech Maryja
poka˚e nam, i˚ byç cz∏owiekiem to nie
oznacza niewiadomej co stanie si´ z nami
jutro. Byç cz∏owiekiem, to nie znaczy, ˚e
mamy los w swoich r´kach, ˚e musz´ wiedzieç, dlaczego przyszed∏em na ten Êwiat.
Dlaczego nikt nie pyta∏ mnie czy chcia∏em
˚yç na tym Êwiecie, dlaczego nie wiem jak
umr´ i kiedy umr´? Dlaczego musz´ byç
tym, kim jestem? Niczego nie wiemy. JesteÊmy tylko lud˝mi i dlatego koniecznym
jest, abyÊmy stali si´ uczestnikami Bo˚ej
natury. Musimy uwierzyç: wiem skàd pochodz´. Ja przychodz´ z Boskiego Serca.
Wiem, ˚e Ojciec Niebieski czeka na mnie
w chwili Êmierci i mówi do mnie: przyjd˝
do mnie przyjacielu. Czy bieg∏eÊ?
Starajmy si´ te s∏owa umieÊciç we
Mszy Êwi´tej, aby dziÊ wieczorem Msza
Êwi´ta wydarzy∏a si´ w nas. Wniknijmy
we Msz´ Êwi´tà. Nie bàd˝cie ju˚ na Mszy
Êwi´tej widzami, poniewa˚ to nie jest teatr, ale to jest wydarzenie. I jeÊli tak b´dzie, to z Medziugorja wyjedziemy jak ze
szko∏y, ze szko∏y Maryi, ze szko∏y Ewangelii. Wtedy b´dziesz najszcz´Êliwszymi
lud˝mi, poniewa˚ je˚eli komuÊ przyniesiesz Dobrà Nowin´, wtedy b´dziesz najradoÊniejszy. Amen.

Rozmawiajàc
o Festiwalu...
Z ojcem Ljubo Kurtoviçiem rozmawia
Alex Borlini

Jak narodzi∏ si´ Festiwal? Co by∏o
jego celem?
Festiwal narodzi∏ si´ przed 17 laty, kiedy o. Slavko wraz z grupà m∏odzie˚y zaczà∏ pomagaç im rozumieç Medziugorje,
wzrastaç w tej duchowoÊci, której wyrazem jest Êpiew, osobiste Êwiadectwa. Nie
by∏o mnie wtedy tutaj, dlatego nic wi´cej
nie mog´ powiedzieç o poczàtkach.
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Z pewnoÊcià istnia∏a pewna grupa m∏odzie˚y, na którà wywar∏o wp∏yw Medziugorje, obecnoÊç Maryi i Jej or´dzia, i tak
stopniowo ten Festiwal, to mi´dzynarodowe spotkanie rozrasta∏o si´.
W jaki sposób nadaliÊcie mu rozg∏os?
Rozg∏os jest spontaniczny. To naprawd´ cud, ˚e m∏odzi przybywajà. Nie stosujemy ˚adnej propagandy: jeden m∏ody
cz∏owiek, który wzià∏ udzia∏ w Festiwalu,
opowiada o nim drugiemu i tak powi´ksza
si´ liczba przybywajàcych. Nie ma ˚adnej
reklamy w radiu ani w telewizji.
Jak Festiwal zmieni∏ si´ na przestrzeni tych 17 lat?
Z pewnoÊcià zwi´kszy∏a si´ liczba
uczestników. Forma pozosta∏a mniej wi´cej taka sama. Na pierwszy Festiwal
przyjecha∏o oko∏o stu m∏odych z 4 lub 5
krajów. Na tegorocznym Festiwalu obecne sà 42 zarejestrowane narodowoÊci
i obliczamy, ˚e zebra∏o si´ oko∏o 30.000
m∏odych. Do tego dodaç nale˚y tych, którzy nie sà zarejestrowani a przybywajà
przede wszystkim na Msz´ Êw. b´dàcà
g∏ównym punktem spotkania. Mo˚na si´
wyspowiadaç w przynajmniej 19 j´zykach, a Msza Êw. t∏umaczona jest na 15...
Na jakie przeszkody napotykaliÊcie?
Mo˚na powiedzieç, ˚e organizacja tak˚e
jest spontaniczna. Istny cud. Robimy to
od kilkunastu lat, tote˚ pewnych rzeczy ju˚
si´ nauczyliÊmy. Pomaga nam Wspólnota
Wieczernik, która ma swój dzieƒ Êwiadectw, przede wszystkim z recitalem opartym na Ewangelii, którzy m∏odzi przygotowujà co 2 lata. Potem nast´pujà rozmaite
konkretne Êwiadectwa nawróceƒ doznanych w Medziugorju – lub we w∏asnym
˚yciu chrzeÊcijaƒskim: sióstr zakonnych,
osób Êwieckich, kap∏anów, m∏odych.
Po reakcjach m∏odzie˚y mo˚na zauwa˚yç, ˚e w Medziugorju najpi´kniejszym
momentem jest dla nich adoracja. Nocna
adoracja w ciszy, ze Êpiewami i medytacjami, które pomagajà im troch´ bardziej
zag∏´biç si´ w swe serce. Dzieje si´ tak,
mimo ˚e niektóre Êpiewy sà doÊç g∏oÊne,
ale to równie˚ jest potrzebne.
Co chcia∏byÊ poradziç m∏odym przybywajàcym na Festiwal?
Aby dali si´ poprowadziç; aby zawierzyli Matce Bo˚ej, która z pewnoÊcià doprowadzi ich do Jezusa. Dla mnie jest to
cudem. Czuj´ si´ jedynie s∏ugà dzie∏ Bo˚ych. To Matka Bo˚a organizuje Festiwal,
pos∏ugujàc si´ tak˚e nami, lud˝mi.
A co powiedzia∏byÊ tym, którzy nigdy, lub jeszcze, nie przyjechali do Medziugorja?

Aby przyjechali, choçby z ciekawoÊci
i zobaczyli. Wielu przyje˚d˚a w∏aÊnie tylko z ciekawoÊci i to tak˚e mo˚e byç dobry
powód na poczàtek. Potem duchowe podejÊcie zmienia si´ w coÊ g∏´bszego, bardziej powa˚nego. Niestety jest sporo
uprzedzeƒ w stosunku do Medziugorja,
du˚o niewiedzy, o wielu sprawach mówi
si´ w niew∏aÊciwy sposób.
Pomijajàc wielki dar, jakim jest codzienna obecnoÊç Maryi tutaj, w Medziugorju, czy Ojciec wie o jakichÊ
szczególnych znakach lub cudach?
Na poczàtku objawieƒ, w pierwszych
miesiàcach, by∏o wiele widzialnych znaków, poniewa˚ widzàcy prosili Maryj´,
aby uczyni∏a coÊ, dzi´ki czemu ludzie
uwierzà w to, co poczàtkowo mówili. Jako kap∏an w konfesjonale jestem te˚
Êwiadkiem cudów, których nie mo˚na zobaczyç wzrokiem. Przypadki ludzi, którzy
si´ tutaj spowiadajà, sà cudem, którego
nie da si´ udokumentowaç. Jest on udokumentowany w ich sercach.
Czy mo˚esz nam opowiedzieç o najwa˚niejszych chwilach swego ˚ycia?
Urodzi∏em si´ w 1969 r., a do Medziugorja przyby∏em po raz pierwszy w 1983 r.
jako pielgrzym. Jest zas∏ugà Matki Bo˚ej,
˚e zosta∏em zakonnikiem. Nie jestem widzàcym, nie widzia∏em Matki Bo˚ej. Ale
Matk´ Bo˚à mo˚na „zobaczyç” te˚ w inny sposób, lepiej ni˚ widzàcy: widzàcy
oglàdajà Jà tylko oczami, zaÊ w modlitwie mo˚na si´ z Nià spotkaç du˚o g∏´biej. Wielu pielgrzymów pope∏nia b∏àd,
szukajàc u widzàcych tego, czego ci nie
mogà im daç. To nie widzàcy wciskajà
guzik. Sà zwyk∏ymi Êwiadkami tego, co
zobaczyli i us∏yszeli w swej prostocie
i ludzkiej naturze.
Czy zawsze wierzy∏eÊ w objawienia?
W wieku 14 lat przyby∏em tutaj, do Medziugorja, jako pielgrzym razem z mojà
mamà, idàc pieszo 50 kilometrów. W taki
sam sposób, stopniowo, wzrasta∏a moja
wiara: nie „uwierzy∏em od razu”. Pielgrzymom nie mówi´, ˚e si´ nawrócili, ale
˚e si´ obudzili. Przed nimi ca∏a droga, ca∏e ˚ycie, aby wzrastali i si´ nawracali.
Wa˚ne jest, aby si´ obudziç, aby nie spaç,
pogrà˚onym w duchowym letargu.
Co chcia∏byÊ powiedzieç kap∏anom,
którzy wcià˚ sà sceptyczni?
Nie staram si´ przekonaç nikogo na si∏´.
A co im radzisz?
Aby przyjechali i zobaczyli choçby
z ciekawoÊci. Najpierw musz´ przekonaç
samego siebie. Nie trzeba wierzyç w Medziugorje. Trzeba wierzyç w Ewangeli´.

Medziugorje to Ewangelia. Matka Bo˚a
nie powiedzia∏a tu nic nowego. Nie doda∏a niczego do Ewangelii. Wszystkie Jej
or´dzia sà Ewangelià, ale wypowiedzianà
w prosty sposób, macierzyƒskim j´zykiem. Mówi´ zawsze, ˚e Medziugorje nie
jest celem. Medziugorje jest tylko Êrodkiem, który daje nam Bóg. Mo˚na zbli˚yç
si´ do Boga równie˚ bez Medziugorja.
Zastanawiam si´ jednak: dlaczego nie wykorzystaç wszystkich Êrodków, jakie daje
nam Bóg? Postrzegam Medziugorje nie
jako fenomen, sensacj´, ale jako osob´,
która nazywa si´ NajÊwi´tsza Maryja
Panna. Maryi nie mo˚na poznaç rozprawiajàc o Niej, ale na kolanach, w pokorze,
wype∏niajàc to, co mówi.
Ja tak˚e spotykam czasem pewnych kap∏anów i uderzam g∏owà w mur, jaki
w nich tkwi. Do zrozumienia Medziugorja potrzebna jest równie˚ ∏aska. Dla mnie
Medziugorje nie jest problemem, ale tajemnicà. Wszystkie Bo˚e dzie∏a sà tajemnicà. A tajemnica ta prowokuje kap∏anów
i KoÊció∏. Z pewnoÊcià, podobnie jak Jezus by∏ kamieniem obrazy, tak samo dzisiaj Medziugorje jawi si´ nam jako kamieƒ obrazy. Bycie przeciwnikiem Medziugorja jest dla mnie oznakà Êmierci duchowej. Bycie bezstronnym jest uczciwe.
Nie wolno byç przeciwnikiem rzeczywistoÊci, której si´ nie zna. Milczeç, kiedy
si´ nie wie: oto, co jest uczciwe.
Jaka jest sytuacja z kanonicznego
punktu widzenia wobec Stolicy Apostolskiej?
Jan Pawe∏ II wielokrotnie – tak˚e
w rozmowie z ró˚nymi biskupami – wypowiada∏ si´ przychylnie o Medziugorju.
Jednak nawet Ojciec Âwi´ty musia∏ szanowaç KoÊció∏ i jego struktur´. Dopóki
b´dà trwa∏y objawienia, KoÊció∏ na pewno si´ nie wypowie. KoÊció∏ dobrze czyni, nie wypowiadajàc si´: jego milczenie
równie˚ jest wymowne. Gdyby by∏o tu
coÊ heretyckiego, coÊ dziwnego, co wykracza poza Ewangeli´, KoÊció∏ z pewnoÊcià by si´ wypowiedzia∏. Wypowiada∏
si´ w wielu przypadkach, przy wielu
dziwnych zjawiskach.
KoÊció∏ jest ostro˚ny i dobrze czyni, zachowujàc milczenie. KoÊció∏ wypowie
si´, kiedy objawienia dobiegnà koƒca. Jestem tego pewien: czy b´d´ wtedy ˚y∏,
czy nie, to nie ma znaczenia. KoÊció∏
og∏asza Êwi´tych dopiero po Êmierci, ale
byli oni Êwi´tymi ju˚ za ˚ycia. Nie uwa˚am, aby dekret Watykanu by∏ pilny, pilne natomiast jest moje nawrócenie. I to
jest wa˚ne.
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Jedno cia∏o
˙ywy, rytmiczny
Êpiew, który p∏ynie
z serca i sprawia, ˚e
umys∏, ca∏e cia∏o
w∏àczajà si´ w t´
pieÊƒ uwielbienia.
Dziesiàtki ró˚nych
j´zyków, najrozmaitsze modlitwy, setki
kolorów, tysiàce g∏osów... To coÊ nowego
i niepowtarzalnego tutaj w Medziugorju,
do czego byç mo˚e bardziej „tradycyjni”
pielgrzymi nie sà przyzwyczajeni, ale co
niewàtpliwie jest ˚ywe i nie pozwala ci
tkwiç na uboczu, ka˚àc staç si´ cz´Êcià tego jednego cia∏a, które nie jest niczym innym, jak wiosnà KoÊcio∏a, mistycznym
Cia∏em Chrystusa.
Taki w∏aÊnie jest festiwal m∏odych,
wydarzenie, które w tym roku odbywa si´
po raz siedemnasty, ale które zawsze jest
nowe, zawsze pe∏ne ∏aski, liczàce coraz
wi´cej nowych twarzy, a wi´c nowe modlitwy i nowy entuzjazm. „Lampà dla
moich kroków i Êwiat∏em na mojej drodze
jest Twe s∏owo”, brzmi has∏o przewodnie
tegorocznego spotkania.
Z najró˚niejszych rzeczywistoÊci i najodleglejszych krajów, wszyscy odpowiedzieli na nieodparte wezwanie. Wszyscy
m∏odzi noszà w sobie autentyczne ziarno
dobra, pragnienie prawdy, które sk∏aniajà
ich do wewn´trznych poszukiwaƒ. M∏odzi potrafià rozpoznaç to, co prawdziwe
i autentyczne, a wi´c to, dla czego warto
porzuciç ca∏à reszt´, sprzedaç wszystko
i wyruszyç w drog´, i oddaç si´...
I oto Êpiewajà i chwalà Pana wÊród tych
ja∏owych gór i twardych ska∏; oto wielbià
Jezusa w NajÊwi´tszym Sakramencie O∏tarza; oto naród wybrany prawdziwych
chrzeÊcijan, tych, którzy ˚yjà wiarà, którzy w kawa∏ku chleba umiejà rozpoznaç
Zbawiciela, Odkupiciela rodzaju ludzkiego, i którzy sà gotowi Go wielbiç, oddaç
wszystko na Êwiadectwo, ˚e On jest Bogiem, jedynym i prawdziwym.
To On jest Êrodkiem, On prawdziwà,
jedynà przyczynà, ˝ród∏em i celem tak
wielkiej radoÊci. Zrozumieli to wszyscy
i postanowili daç o tym Êwiadectwo; tylko
dlatego w ich wspólnym zebraniu si´ tutaj
by∏o coÊ wi´cej, ni˚ krótki, ulotny entuzjazm... On uczyni∏ z nas jedno cia∏o, Jego Cia∏o. Widaç to by∏o od pierwszej
chwili, kiedy wieczorem 1 sierpnia odby∏
si´ apel 50 narodowoÊci obecnych na spotkaniu i ka˚dy klaska∏, szcz´Êliwy, ˚e re-

prezentuje w∏asny kraj. Kiedy jednak
do mikrofonu zbli˚y∏ si´ Jean Paul, jeden
z kilku zaledwie Libaƒczyków przyby∏ych do Medziugorja, po ca∏ym placu rozleg∏ si´ d∏ugi, mocny, pe∏en wzruszenia
i zdecydowany aplauz, Êwiadczàcy o solidarnoÊci, która nie zamyka si´ w ciasnych
ramach prymitywnego nacjonalizmu ani
pustych sporów politycznych.
Po raz pierwszy da∏ si´ odczuç brak
pielgrzymów z Libanu. Do tej pory by∏a
to bowiem grupa, która nie opuÊci∏a ˚adnego festiwalowego spotkania. „MyÊleliÊmy o was, drodzy Libaƒczycy” – powiedzia∏ fra Mario na poczàtku Mszy Êw.
– „przygotowaliÊmy miejsce, aby wpisaç
przeznaczonà dla was cz´stotliwoÊç radiowà, wasza flaga powiewa∏a w rz´dzie
wraz z innymi... Teraz w miejscu cz´stotliwoÊci jest tylko pusta linijka, ale istnieje
inna cz´stotliwoÊç, która zdo∏a dotrzeç a˚
do was, poniewa˚ nie zna barier, cz´stotliwoÊç modlitwy, cz´stotliwoÊç mi∏oÊci”.
Co za radoÊç i co za si∏a, uczestniczyç
o zachodzie s∏oƒca we Mszy Êwi´tej
na wielkim placu wype∏nionym duszami
a˚ po horyzont, dokàd tylko wzrok si´ga!
Ka˚da taka Msza Êwi´ta ma wielkà wartoÊç, jest cennym darem, który wynagradza trwajàcà 15, 20, 25 godzin podró˚...
Co za radoÊç i co za si∏a, widzieç i czuç,
˚e wszyscy wokó∏ ciebie uczestniczà
w ˚ywej liturgii zbawienia. Nie biernie,
ale pozwalajàc si´ kszta∏towaç i przemieniaç ∏asce, która daje si´ za darmo, niebieskiemu darowi Boga, który przebywa poÊród nas i ukazuje si´, przyjmujàc twarz
i g∏os stojàcego obok brata.
Co za radoÊç i co za si∏a, prze˚ywaç
w ten sposób najbardziej ukryty i najwi´kszy cud ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego: Boga,
który zst´puje z nieba i samego siebie sk∏ada na o∏tarzu, wokó∏ którego zgromadzi∏o
si´ dzisiaj 30.000 m∏odych ludzi. A potem
z o∏tarza zst´puje jeszcze ni˚ej, aby nas nawiedziç: zst´puje, aby zanurzyç si´ mi´dzy
nami, aby zniknàç w nas; niesiony przez r´ce kap∏anów kroczy poÊród ˚wiru, poÊród
∏awek, poÊród potu, zm´czenia i oczekiwania ludzi, aby dotrzeç do ka˚dego i nawiedziç go osobiÊcie, tam, gdzie najbardziej
potrzebna jest pomoc i przemiana.
A modlitwa naprawd´ wydaje si´
wznosiç z jednego cia∏a, ka˚de spotkanie
oczu jest modlitwà i b∏ogos∏awieƒstwem.
„Przyjd˝ Ojcze, który uÊwi´casz. Przyjd˝
i przeobra˝ nas. Przyjd˝ zamieszkaç poÊród nas, przyjd˝ przemieniç nas w Tobie,
przyjd˝ nas uÊwi´ciç. Przyjd˝ teraz w bracie, który stoi przede mnà, przyjd˝ nasyciç

tamto spragnione spojrzenie, przyjd˝ zapiecz´towaç i zachowaç na zawsze nadziej´, która lÊni na tamtej twarzy...
Przyjd˝ w tej mojej siostrze, przyjd˝ i zamieszkaj w niej. Przyjd˝ w tym moim przyjacielu, przyjd˝, aby móg∏ zanieÊç Ci´
tam, dokàd ka˚esz mu teraz wróciç.
Przyjd˝ przyjàç ofiar´ mojego ˚ycia...”
Na twarzach maluje si´ zdumienie,
wdzi´cznoÊç, a potem znowu radoÊç wybucha w dzi´kczynnym Êpiewie, który wznosi si´ jednog∏oÊnie. Jezus jest wraz z nami,
aby Êpiewaç i wielbiç Ojca, szcz´Êliwy, ˚e
mo˚e tak po prostu przebywaç poÊród swoich ukochanych stworzeƒ. Co za radoÊç i co
za si∏a... tak, poniewa˚ radoÊç jest si∏à. Jest
˚yciodajnà si∏à, którà trzeba si´ dzieliç, jest
odwagà na przysz∏oÊç, jest zapowiedzià,
która rozwiewa wàtpliwoÊci i pokonuje ci´˚ar l´ku i oboj´tnoÊci.
Pisz´ tak wiele o Mszy Êw., poniewa˚
by∏ to z pewnoÊcià najbardziej wyrazisty
i najwa˚niejszy moment dnia, nawet jeÊli
nie wszyscy mo˚e zdawali sobie z tego
w pe∏ni spraw´... MyÊl´, ˚e dopiero w niebie do koƒca zrozumiemy zbawczà wartoÊç ka˚dej wspólnej modlitwy, sk∏adanej
wraz z eucharystycznà ofiarà na o∏tarzu.
Dopiero w niebie b´dziemy wiedzieli, jak
szerokà duchowà rzeczywistoÊç porusza
ona i uzdrawia.
I oto m∏odzi wracajà teraz, ka˚dy do innej rzeczywistoÊci. Oto rozpraszajà si´,
pozostajàc zjednoczeni w modlitwie, pozostajàc duchowo si∏à i podporà jedni dla
drugich. Ka˚dy musi stawiç czo∏a trudnej
codziennoÊci, wraz z wieloma innymi
m∏odymi lud˝mi, którzy nie znajà i nie
przyjmujà tego, tak pokornego i tak immanentnego Boga, ale ka˚dy z pragnieniem i pewnoÊcià, ˚e mo˚e byç dzieckiem
i Êwiadkiem Maryi w tych czasach.
Francesco Cavagna
W ich Êwiadectwach pobrzmiewa
echo tego wszystkiego:
Annadelia, 23 lata:
Dla mnie festiwal oznacza∏ ostateczne pokonanie uczucia samotnoÊci. Nigdy nie czu∏am si´ dobrze wÊród t∏umów na koncertach.
T∏um sprawia∏, ˚e zawsze czu∏am si´ samotna... tym razem nie! Spotka∏am osoby, które
naprawd´ wiele mi ofiarowa∏y! Jak ka˚dy
wierzàcy wiedzia∏am, ˚e powinniÊmy staraç
si´ budowaç dobro na tej ziemi... Tutaj jednak, patrzàc na tak wiele osób zdecydowanych czyniç dobrze, nareszcie zrozumia∏am, ˚e jest to mo˚liwe. Zrobi∏am wiele
zdj´ç, ale to tak˚e nie by∏o powierzchowne
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doÊwiadczenie. Patrzy∏am, zauwa˚a∏am,
pojmowa∏am, jak pi´kna jest istota ludzka
we wszystkich swych psychicznych stanach:
radoÊci, skupieniu, nawet smutku. Zauwa˚y∏am szczególnà s∏odycz, której nie widzia∏am nigdzie indziej. Trudno sobie niemal
wyobraziç, ˚e mo˚e istnieç „taka” m∏odzie˚. Jedynà mojà obawà jest to, ˚e nie zdo∏am si´ ju˚ modliç tak jak tutaj.
Giacomo, 16 lat:
Nic nie wiedzia∏em o tym miejscu, czytajàc or´dzia Matki Bo˚ej nie wierzy∏em
w nie, wydawa∏y mi si´ wszystkie takie same, dlatego przyjecha∏em do Medziugorja
nie oczekujàc niczego. Tutaj spotka∏o
mnie coÊ fantastycznego... Dzisiaj na Zachodzie modlitwa wydaje si´ prawie przest´pstwem, a tutaj czuj´ pragnienie modlitwy. Po tym, jak wraz z innymi odmówi∏em pi´ç razy Ró˚aniec, czuj´, ˚e chc´
jeszcze modliç si´ sam. To jakby wyzwoliç si´ z ci´˚kiego pancerza i staç si´ naprawd´ wolnym, znale˝ç sens w tym, co
robimy. Wszystko to daje ci energi´, aby
wróciç do W∏och i inaczej podejÊç do ˚ycia, ze ÊwiadomoÊcià, ˚e wszystko, co robimy, nie ma celu samo w sobie, ale mo˚e
mieç znaczenie duchowe.
Aby opowiedzieç o tym miejscu, nie
wystarczy zatrzymaç si´ na widzàcych,
or´dziach lub okreÊlonych Êwiadectwach,
tutaj panuje pewna atmosfera, która si´ga
dalej, obejmujàc wszystko. Nie mo˚na tego wyt∏umaczyç, w gruncie rzeczy nic nie
jest bardziej z∏o˚one, ni˚ próba zrozumienia wiary... Z pewnoÊcià jeszcze tutaj powróc´ i spróbuj´ przywieÊç ze sobà jak
najwi´cej osób, w∏aÊnie dlatego, ˚e s∏owami trudno jest opisaç to wszystko. Tak,
mam nadziej´ upowszechniç to miejsce,
równie˚ i zw∏aszcza wÊród tych, którzy
mnie wyÊmiewali, kiedy dowiedzieli si´,
˚e tutaj jad´: chcia∏bym wydobyç te osoby z tego, co nazywajà one ˚yciem, a co
w rzeczywistoÊci jest tylko wegetacjà. Jestem wdzi´czny Matce Bo˚ej, ˚e przywiod∏a mnie tutaj w wieku szesnastu lat.
Ksiàdz Wiliam, 27 lat:
To wydarzenie w Medziugorju jest g∏´bokim wewn´trznym prze˚yciem tak˚e dla
nas, kap∏anów. Potrzebujemy powrotu do tego, co najwa˚niejsze, czyli do Jezusa w Eucharystii i w S∏owie. PowinniÊmy czyniç tak
zawsze, jednak te chwile sà szczególne. Tutaj Matka wzywa do najwa˚niejszego tak˚e
m∏odych, wzywa ich do budowania ˚ycia
wed∏ug serca Bo˚ego i wed∏ug Ewangelii.
Aby zrodziç si´ mog∏a cywilizacja mi∏oÊci, m∏odzi muszà widzieç, ˚e sà osoby,
które tego pragnà, osoby takie, jak oni; dzi-

siejsze propozycje Êwiata z regu∏y utràcajà
ten entuzjazm, zniech´cajà. DoÊwiadczenie ˚ywego KoÊcio∏a jest wstrzàsem dla
ich wiary. Poprzez takà zach´t´ otwierajà
si´ w nich zadziwiajàce zasoby entuzjazmu
i hojnoÊci. Has∏o, jakie nasza grupka wybra∏a na t´ pielgrzymk´, brzmi w∏aÊnie:
„Dopóki jest Chrystus, jest nadzieja”.
Nowa Komisja d/s Medziugorja. „KoÊció∏ zdecydowa∏ si´ pilnie zbadaç wydarzenia w Medziugorju. Nowa komisja, której sk∏ad powinien byç znany we wrzeÊniu,
zdecyduje o tym, co dzieje si´ w Medziugorju. Fakt ten podsumowuje to, co kard.
Vinko Puljic, Przewodniczàcy Konferencji
Biskupów BoÊni i Hercegowiny i Arcybiskup Sarajewa powiedzia∏ do sprawozdawców na zakoƒczenie Konferencji Biskupów, która odby∏a si´ w dniach 12–14 lipca
br. w Banja Luce. WiadomoÊç ta zaskoczy∏a wiele osób, poniewa˚ Medziugorje nie
by∏o nawet jednym z tematów dyskutowanych na spotkaniu. Ponadto jest rzeczà dobrze znanà, i˚ KoÊció∏ nie zajmie okreÊlonego stanowiska w sprawie fenomenu Medziugorja dopóty, dopóki wcià˚ majà miejsce objawienia i jeszcze bardziej znane jest
stanowisko biskupa Mostaru, który wielokrotnie twierdzi∏, ˚e nie ma ˚adnych objawieƒ Matki Bo˚ej w jego diecezji.
ProÊba z Watykanu. Dlaczego zatem zostaje ustanowiona nowa komisja, która ponownie przeanalizuje stanowisko biskupów
zawarte w deklaracji przyj´tej w 1991 r.
w Zadarze, wed∏ug której „nie jest mo˚liwe
stwierdzenie sprawy nadprzyrodzonoÊci”?
Nasze ˝ród∏a podajà, ˚e proÊba o ustanowienie nowej komisji wysz∏a z Watykanu,
który nie mo˚e zignorowaç tego, co dzieje
si´ w Medziugorju i nalega od ponad pó∏
roku, ˚eby coÊ z tym zrobiç. Zjawisko Medziugorja wywar∏o wp∏yw na ca∏ym Êwiecie. Coraz liczniejsze t∏umy pielgrzymów
z ca∏ego Êwiata przybywajà do ma∏ej wsi
w Hercegowinie i modlà si´ do Matki Bo˚ej. Interesujàcym faktem jest to, ˚e sk∏ad
komisji prawdopodobnie b´dzie ustalony
przez Kongregacj´ Nauki Wiary, mimo i˚
normalnà praktykà dla tego rodzaju komisji jest wyznaczanie jej przez miejscowego
biskupa. Jednak˚e z powodu negatywnego
stanowiska Biskupa Ratko Periça sk∏ad
komisji b´dzie mi´dzynarodowy, co ma
zapewniç jej ca∏kowità obiektywnoÊç
i neutralnoÊç. To prawdopodobnie z∏o˚y
si´ z dwu zespo∏ów, które b´dà mieç jasnà
jurysdykcj´ i instrukcje.
Miejsce Êwi´te. Jest jasnym, ˚e Stolica
Apostolska zdecydowa∏a si´ wziàç Me-

dziugorje w swoje r´ce i w koƒcu zdecydowaç, czy jest ono oficjalnie zatwierdzonym
sanktuarium kultu NMP, do którego ludzie
przybywajà nie tylko prywatnie, lecz z oficjalnym zaleceniem KoÊcio∏a, czy jest te˚
„zwyk∏ym” miejscem modlitwy, w którym
nie dzieje si´ nic nadprzyrodzonego. Trzecia mo˚liwoÊç to zakaz organizowania jakichkolwiek pielgrzymek do tego miejsca,
lecz gdyby Stolica Apostolska planowa∏a
tak uczyniç, to nie zak∏ada∏aby komisji, by
tej sprawie si´ przyjrzeç.
„Bardzo si´ ucieszy∏em, gdy us∏ysza∏em
wiadomoÊç og∏oszonà publicznie przez
kard. Vinko Puljiça”, powiedzia∏ o. Petar
Ljubiciç, kap∏an, który we w∏aÊciwym czasie ma og∏osiç Êwiatu tajemnice Medjugorje. „CzekaliÊmy na nià od d∏u˚szego czasu.
Kardyna∏ powiedzia∏, ˚e Stolica Apostolska, to jest Kongregacja Nauki Wiary, wyznaczy nowà komisj´, którà przeanalizuje
i przyjrzy si´ temu, co dzieje si´ w Medziugorju ju˚ od 25 lat. Jako ksiàdz pracowa∏em w Medziugorju i od poczàtku Êledzi∏em
dziejàce si´ tam wydarzenia, dlatego tym
bardziej jestem szcz´Êliwy, ˚e b´dà one teraz badane bardziej powa˚nie”.
Powa˚ne badanie. Ojciec Petar z naciskiem podkreÊla: „Co do poprzednich komisji, które bada∏y wydarzenia mog´ powiedzieç, ˚e niektórzy spoÊród ich cz∏onków byli to otwarci i powa˚ni teolodzy,
specjalizujàcy si´ naukowo w duchowoÊci
i studiujàcy w przesz∏oÊci doÊwiadczenia
mistyczne, ale by∏y te˚ i inne osoby, które
rozumia∏y wszystko powierzchownie i nie
traktowa∏y wydarzeƒ powa˚nie. Jest dobrze znanym faktem, ˚e niektóre z tych
osób w rzeczywistoÊci nigdy nie by∏y
w Medziugorju. Zadaj´ sobie pytanie: jak
oni mogli dotàd staç na stanowisku, ˚e »nie
majà ˚adnego dowodu na to, ˚e objawienia
mog∏yby byç w ogóle autentyczne«.
Szczególnie wobec znanego faktu, ˚e niektórzy z nich odrzucajà a priori, ˚e objawienia sà mo˚liwe. To wywo∏ywa∏o we
mnie ogromny zam´t. D∏ugo odczuwano
potrzeb´, by Stolica Apostolska wzi´∏a
ca∏à spraw´ w swoje r´ce”.
˙arko Ivkoviç (Vecernji List, 16.07.06r.)
VII Mi´dzynarodowe rekolekcje dla
par ma∏˚eƒskich odb´dà si´ w Medziugorju od 1– 4.11.06 r. Temat rekolekcji:
„Rodzina wezwana do przebaczenia
i Êwi´toÊci” („...wzywam was, drogie dzieci, abyÊcie wpierw wybaczyli swojej rodzinie, aby móc wybaczyç innym (25.01.96);
...niech wasza rodzina b´dzie miejscem,
gdzie rodzi si´ Êwi´toÊç...” (24.07.86).
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Koszt uczestnictwa 40 euro od jednej pary ma∏˚eƒskiej, zakwaterowania
we w∏asnym zakresie. Zg∏oszenia mo˚na
przes∏aç faxem: 00 387 36 651 999 lub
e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr
Rekolekcje prowadzi Wspólnota „Modlitwa i S∏owo” (Wspólnota MiR), której
za∏o˚ycielem jest prof. dr T. Ivançiç.
Bezspornie jego idee zwiàzane z apostolatem Êwieckich majà swe ˝ród∏o w wytycznych Soboru Watykaƒskiego II. Ks. Ivançiç w czasie jego obrad przebywa∏ w Rzymie na studiach teologicznych. W roku 1975 opublikowana zosta∏a równie˚
encyklika papie˚a Paw∏a VI „Evangelii
nuntiandi” poÊwi´cona ewangelizacji we
wspó∏czesnym Êwiecie. Wspólnota zobaczy∏a w niej coÊ bliskiego swej istocie.
Dlatego nast´pny etap rozwoju Wspólnoty
by∏ oznaczony duchowoÊcià ewangelizacyjnà, która realizowana by∏a poprzez grupy modlitewne, a nast´pnie rekolekcje
ewangelizacyjne. W czasie 20 lat rekolekcje ewangelizacyjne okaza∏y si´ byç bardzo efektywnym modelem ewangelizacji
nie tylko w kraju, ale i za granicà. Podczas
rekolekcji okaza∏o si´, ˚e doÊwiadczenie
Bo˚ej bliskoÊci dzia∏a jak lekarstwo
w usuwaniu duchowego cierpienia. W ten
sposób ks. Ivançiç stopniowo rozwija∏ autentyczny model udzielania pomocy duchowej, którà nazwa∏ hagioterapià (polecamy jego ksià˚ki: „Odkrycie hagioterapii”, „Podstawy hagioterapii”, „Spotkanie z Bogiem ˚ywym”). Jest to system terapeutyczny wykorzystywany w Centrach
Pomocy Duchowej (CPD).
Wspólnota MiR jest uznana przez
Episkopat Chorwacji i ma szczególnà
misj´, by przekazywaç doÊwiadczenie
Boga poprzez rekolekcje ewangelizacyjne,
pracowaç nad duchowà odnowà Êwiata
oraz udzielaç pomocy duchowej w CPD.
Zosta∏y one za∏o˚one w 1990 r. jako organizacja spo∏eczno-humanitarna, pomagajàca osobom, które cierpià duchowo
z powodu l´ku, depresji, braku sensu,
agresywnoÊci, poczucia winy, myÊli samobójczych, pesymizmu, poczucia niespe∏nienia, braku akceptacji siebie i innych, kryzysu w ma∏˚eƒstwie i rodzinie,
utraty kochanej osoby i innych, osobom,
które majà wypaczone postawy ˚yciowo-moralne takie jak rozgoryczenie,
mÊciwoÊç, z∏oÊliwoÊç, przywiàzanie
do ideologii, sekt, Êrodowiska kryminalnego itd., uzale˚nionym od narkotyków,
alkoholu, hazardu, praktyk okultystycznych, ludziom szukajàcym sensu, Boga,
nadziei, zrozumienia. CDP dzia∏a

w Chorwacji, Austrii, Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Holandii i W∏oszech.
Nazwa Wspólnoty „Modlitwa i S∏owo”
oznacza jej istot´. Poprzez Modlitw´
Wspólnota otrzymuje moc Ducha Âwi´tego, która sprawia, ˚e przez S∏owo przynosi ludziom Boga ˚ywego.
2 sierpnia 2006 Mirjana Soldo mia∏a
comiesi´czne objawienie, po którym przekaza∏a nast´pujàce or´dzie. „Drogie dzieci, w tych niespokojnych czasach, przychodz´ do was, aby wam pokazaç drog´
do pokoju. Kocham was mi∏osicià bezgranicznà i pragn´, abyÊcie i wy kochali si´
nawzajem i abyÊcie we wszystkich widzieli
mojego Syna, Mi∏oÊç niezmierzonà. Droga
do pokoju przechodzi tylko, tylko poprzez
mi∏oÊç. Pomó˚cie mi, waszej Matce i pozwólcie prowadziç si´. Jestem Królowà
Pokoju. Dzi´kuj´ wam”. Mirjana doda∏a,
˚e na zakoƒczenie objawienia, które trwa∏o 6 min, zobaczy∏a jak otwiera si´ Niebo
potem widzia∏a krzy˚, serce i s∏oƒce.
Or´dzia dane Iwanowi w piàtki podczas objawienia o 22: 00:
4 sierpnia przy Niebieskim Krzy˚u:
„Drogie dzieci, równie˚ dzisiaj z powagà
Matka was wzywa: módlcie si´ drogie
dzieci o pokój. Pokój, pokój, pokój! Niech
nastanie pokój drogie dzieci! Matka or´duje u swego Syna za ka˚dym z was, Matka modli si´ za ka˚dego z was. Módlcie si´
razem z Matkà, szczególnie teraz, o pokój.
Dzi´kuj´, drogie dzieci, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
11 sierpnia na Podbrdo: Matka Bo˚a
przysz∏a radosna i pozdrowi∏a wszystkich
swoim macierzyƒskim pozdrowieniem:
„Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus, drogie moje dzieci”. Pó˝niej modli∏a
si´ d∏u˚szy czas o pokój i powiedzia∏a:
„Drogie dzieci, równie˚ i dziÊ wzywam
was, abyÊcie modlili si´ o pokój, módlcie
si´ o pokój na Êwiecie i w waszych rodzinach! Dzi´kuj´, drogie dzieci, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
14 sierpnia przy Niebieskim Krzy˚u
Matka Bo˚a nie da∏a or´dzia. Pozdrowi∏a
wszystkich swoim macierzyƒskim pozdrowieniem: „Niech b´dzie pochwalony Jezus
Chrystus, drogie moje dzieci” i z wyciàgni´tymi r´kami modli∏a si´ d∏ugo
nad zgromadzonymi. Pob∏ogos∏awi∏a
wszystkich zebranych i przyniesione przez
nich dewocjonalia. Iwan poleci∏ Jej wszystkich zebranych, ich intencje i chorych. Matka Bo˚a modli∏a si´ nad chorymi i w sposób szczególny o pokój na Êwiecie. Z Mat-

kà Bo˚à zebrani modlili si´: Ojcze nasz
i Chwa∏a Ojcu, po czym Matka Bo˚a odesz∏a w znaku Êwietlistego krzy˚a pozdrawiajàc wszystkich: „Id˝cie w pokoju, moje
drogie dzieci!”

Pobratymstwo
Odpoczynek duszy
Stwarzajàc natur´ ludzkà Bóg zawar∏
w niej równie˚ potrzeb´ odpoczynku.
Przy stwarzaniu Êwiata Pan Bóg sam ustanowi∏ dzieƒ odpoczynku i nazwa∏ go
Dniem Bo˚ym. Jest to dzieƒ, w którym
KoÊció∏ umieszcza Eucharysti´ na znak
spotkania ze Zmartwychwsta∏ym Panem.
Jest to dzieƒ, w którym nasze cia∏o odpoczywa, a dusza nape∏nia si´ ∏askà. Rzeczà
màdrà jest harmonizowaç odpoczynek cielesny z odnowieniem ducha. Po powrocie
uczniów z pierwszej podró˚y misyjnej Jezus wys∏a∏ ich na odpoczynek. Aposto∏owie zebrali si´ wokó∏ Jezusa i zrelacjonowali Mu wszystko, co zdzia∏ali i czego nauczali. A On rzek∏ do nich: „pójd˝cie wy
sami osobno na miejsce pustynne... i wypocznijcie nieco” (Mk 6, 30).
W naturze ludzkiej tkwi potrzeba
znalezienia harmonii pomi´dzy cia∏em
i duszà. Nawet poganie mawiali:
„w zdrowym ciele zdrowy duch”. O cia∏o nale˚y dbaç, pochodzi ono od Boga.
Jednak˚e goràczkowa i nadmierna troska
o cia∏o jest dewiacjà i rozwija si´ do stanu niezdrowego. W dzisiejszych czasach
kult cia∏a i fizycznoÊci zosta∏ wyolbrzymiony ponad norm´. Celem sta∏a si´ fizyczna przyjemnoÊç. Promocja i kult cia∏a sta∏y si´ treÊcià programów telewizyjnych, gazet, filmów i innych mediów.
Cz∏owiek utraci∏ poczucie w∏asnego bezpieczeƒstwa i czuje si´ atakowany, poniewa˚ zatraci∏ harmoni´. Wyglàda to
tak, jak gdyby prawda w cz∏owieku upad∏a, potkn´∏a si´ i znik∏a. Niestety pierwszeƒstwo daje si´ b∏´dowi, który zyskuje
wi´cej przestrzeni ni˚ kiedykolwiek i t∏umi prawd´.
Co to za prawda? Jest to cnota chroniàca dusz´. Jest to cnota znajdujàca czas
na odpoczynek dla naszej duszy, do którego wzywa nas Matka Bo˚a w tym or´dziu.
To w∏aÊnie czas wakacji jest czasem odbudowy si∏ fizycznych i duchowych. Opuszczajàc nasz dom i naszà parafi´ nie mo˚emy pozostawiç za sobà naszej wiary, modlitwy i ˚ycia duchowego. Nie mo˚emy
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staç si´ takimi samymi jak ci, którzy uto˚samiajà swój odpoczynek z budzàcym odraz´ ˚yciem, zabawà itp. Niestety wielu
chrzeÊcijan sp´dza swój czas odpoczynku
nadaremnie: bez Mszy Êwi´tej i modlitwy.
Obecnie miejsca koncentracji ruchu turystycznego niestety próbujà wnosiç nowe
treÊci do wakacyjnych programów, jak nowe formy zabawy i czynnoÊci pozbawione
zahamowaƒ. W ten sposób letnie wakacje
spadajà na samo dno w sensie moralnym
i chrzeÊcijaƒskim. Zamiast wracaç do domu z wypocz´tym cia∏em i duszà ludzie
wracajà z poranionym sercem, oraz spustoszonym duchem, ma∏˚eƒstwem i ˚yciem.
Matka Bo˚a w sposób macierzyƒski
wzywa nas codziennie, byÊmy w ka˚dy
dzieƒ znale˝li czas przeznaczony dla naszej duszy. Dlatego musz´ zastanowiç si´
nad sposobem umo˚liwienia tego. Oto
kilka praktycznych sugestii.
Udajàc si´ na odpoczynek potrzebuj´
mieç przy sobie nast´pujàce rzeczy:
– Pismo Âwi´te; – mój rodziny Ró˚aniec;
– ksià˚k´ o treÊci chrzeÊcijaƒskiej; – postanowienie o regularnym uczestnictwie
we Mszy Êwi´tej; – postanowienie
o sprzeciwianiu si´ i unikaniu napotykanych przeze mnie programów niechrzeÊcijaƒskich; – postanowienie o rozpoczynaniu i koƒczeniu ka˚dego dnia modlitwà.
Na wakacjach niezb´dnym jest wzmacnianie jednoÊci naszej rodziny poprzez
chodzenie na wspólne spacery i rozmowy
z naszymi dzieçmi i przyjació∏mi.
Musimy wiedzieç, jak szukaç ciszy. To
w∏aÊnie Duch Âwi´ty zdumiewajàco mówi
w ciszy. Potrzebujemy staç si´ otwartymi
na natchnienia Ducha Âwi´tego, który nas
zmienia i uszlachetnia. GdybyÊmy tylko
popatrzyli na zachód s∏oƒca i cudowne barwy malujàce si´ na niebie. Takie cudowne
doÊwiadczenie tego, co pi´kne uwalnia nas
od naszych ci´˚arów i frustracji. Odpoczynek jest rzeczà cudownà i korzystnà, kiedy
daje go nam Duch Âwi´ty. Nie odczuwamy
wtedy ˚adnej frustracji, czy nadmiernego
obcià˚enia, zaÊ nasza dusza odpoczywa
i jest wolna. Jak powiedzia∏ prorok: „Tylko
w Bogu jest twój odpoczynek duszo ma”.
Co mówi do nas Nasza Niebiaƒska Matka i czego Ona nas uczy? Mówi nam, ˚e
odpoczynek musi nas zbudowaç i pomóc
nam wzrosnàç w wierze, pokoju i mi∏oÊci.
Poucza nas, abyÊmy b´dàc na wakacjach
nie stracili twarzy i nie zatracili naszej duszy, a zamiast tego korzystali z nich dla
dobra zarówno naszej duszy jak i cia∏a.
Jest to Jej ˚yczeniem, by odpoczynek by∏
okazjà zarówno dla naszego wzrostu jak

i wzbogacenia moralnego, intelektualnego i duchowego. W tym miesiàcu modlimy si´ w nast´pujàcych intencjach:
– za wszystkich m∏odych, którzy traktujà swoje wakacje jako okazj´ do grzechu i przyjemnoÊci; – za rodziny chrzeÊcijaƒskie, aby wiedzia∏y, jak wykszta∏ciç swoje dzieci i prowadziç je do tajemnic wiary i ˚ycia chrzeÊcijaƒskiego; oraz
za wszystkich biednych, którzy nie majà mo˚liwoÊci wyjazdu na wakacje. Aby
nie ogarn´∏a ich nienawiÊç i zazdroÊç.
Drodzy bracia i siostry, modl´ si´ za was
wszystkich, którzy nie macie mo˚liwoÊci
wyjazdu na odpoczynek i za was wszystkich, którzy macie takà mo˚liwoÊç. Niechaj Królowa Pokoju towarzyszy wam
wszystkim i ochrania was swoim b∏ogos∏awieƒstwem. Modl´ si´ za was i goràco
was pozdrawiam. Szczerze oddany,
o. Jozo Zovko

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

PoÊwi´cenie si´ Bogu Ojcu
W takiej relacji z Bogiem otwiera si´
ca∏e nasze jestestwo, nasza g∏´bia i ca∏a nasza oryginalnoÊç odnawia si´. A to mo˚e si´
zdarzyç tylko wtedy, kiedy si´ jest ca∏kowicie oddanym Bogu. Nie tylko zewn´trznie,
ale poprzez oddanie si´ osobiste, ca∏kowite.
W tych dniach wzywa∏em was do ciszy.
Kiedy zakochani trwajà w ciszy czujà si´
dobrze, czy ˝le? MyÊl´, ˚e powinni si´ czuç
dobrze, poniewa˚ wtedy dusze rozmawiajà,
dusze si´ komunikujà. Jedna dusza czuje
drugà dusz´. Wezwanie do ciszy, do pokory jest po to, aby doÊwiadczyç mi∏oÊci Boga, aby odradzaç si´ w Bogu. W przeciwnym razie, cisza staje si´ ci´˚arem, pokora
nas przygniata. Cnoty rodzà si´ w naszym
wn´trzu i sà naszà si∏à. Kontemplacja i cisza jest momentem najbardziej aktywnym,
który istnieje w naszej relacji z Bogiem.
Wtedy mo˚na zrozumieç, dlaczego Êwi´ci
przechodzili przez tak zwanà noc mistycznà. Wrzuceni byli w ciemnoÊç do momentu, a˚ nie narodzi∏ si´ w nich, ten g∏´boki
kontakt duszy z Bogiem.
Bardzo wa˚ne jest, aby byç Êwiadomym tego, kto nam mo˚e pomóc? Pomogà nam anio∏owie. LudzkoÊç teraz na-

prawd´ jest zbyt racjonalna, jesteÊmy
zdrajcami. Uciekamy od Boga, uciekamy
od anio∏ów i szukamy stworzenia, które
nie mo˚e nam pomóc. Je˚eli chcemy si´
poÊwi´ciç, oddaç Ojcu w ka˚dym momencie musimy kochaç naszych anio∏ów.
Wzywajmy naszych anio∏ów, a oni z radoÊcià przyjdà do nas i utworzà wa∏ obronny.
Pomo˚e nam Matka Bo˚a, dlatego oddajemy si´ Jej Niepokalanemu Sercu. Pomo˚e
nam KoÊció∏ tryumfujàcy. KoÊció∏ na ziemi, pielgrzymujàcy, widzi to, co musi
osiàgnàç. Matka Bo˚a jest ∏onem ka˚dego
z nas, jest ∏onem Bo˚ym, jest Matkà Boga.
Teraz podam wam 2 przyk∏ady.
W 1984 r. kiedy Jelena podczas ekstazy
z Matkà Bo˚à modli∏a si´ Ojcze Nasz.
W pewnym momencie g∏os jej zanik∏ – nic
nie mówi∏a. Dla nas ten moment wyda∏ si´
wiecznoÊcià. Potem znowu rozpocz´∏a modlitw´, dalszà cz´Êç Ojcze Nasz. Powiedzia∏a mi, ˚e przyszed∏ szatan, aby jà zablokowaç, kiedy przysz∏a Matka Bo˚a – szatan
uciek∏. Matka Bo˚a powiedzia∏a: „chcia∏am, ˚ebyÊ tego doÊwiadczy∏a, ˚e szatan jest,
˚e przeszkadza w relacji z Bogiem. Ale nikt
was z tego nie uwolni, tylko moja opieka”.
Poniewa˚ to jest Matka Boga, Matka KoÊcio∏a, Matka ka˚dego z nas. Cz∏owiek jest
wolny, aby wybraç Boga za Ojca. Je˚eli Go
odrzuci to si´ sam zniszczy. W taki sam sposób jest wolny, aby wybraç Matk´. Je˚eli Jà
odrzuci, odrzuci samego siebie, wyrzàdzi
sobie krzywd´. PoÊwi´ciç si´ Bogu Ojcu
oznacza wejÊç w bycie razem z Nim, w Jego ˚ycie. My nie mo˚emy dobrze czyniç, je˚eli nie jesteÊmy w Ojcu. Wy w ma∏˚eƒstwie mo˚ecie si´ kochaç, ale nie wyp∏ywa
z tego mi∏oÊç Bo˚a, je˚eli nie jesteÊcie zanurzeni w Bogu. To samo dotyczy nas kap∏anów, zakonników czy konsekrowanych.
Drugi przyk∏ad 5 sierpnia 1984 r.
wed∏ug widzàcych Matka Bo˚a mia∏a
skoƒczyç 2000 lat. Przed tym dniem ca∏a parafia prowadzi∏a nowenn´ postu i modlitwy.
Podczas ekstazy Jelenie objawi∏ si´ szatan
p∏aczàcy i na kolanach, i mówi∏: powiedz
Jej, ˚eby nie pob∏ogos∏awi∏a Êwiata, b∏agam ci´! Matka Bo˚a przysz∏a, on uciek∏.
Matka Bo˚a mówi: on wie, czego chce, ale
ja b´d´ b∏ogos∏awiç Êwiat. I pob∏ogos∏awi∏a uroczyÊcie. Ten dzieƒ by∏ dla nas kap∏anów niezapomniany. Tyle udzielonych
∏ask w duszach i spowiedzi naprawd´ cudownych. Zobaczcie, co Matka Bo˚a zrobi∏a? Zrobi∏a tylko prosty gest b∏ogos∏awieƒstwa. Jaka to moc!
Kiedy znajdujemy si´ w jestestwie
Boga, kiedy ˚yjemy Bogiem i w Bogu nie
potrzebujemy ˚adnego aktywizmu. Poprzez
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nas objawi si´ Bóg, objawi si´ Jego Oblicze.
Kiedy nie jesteÊmy w bycie Bo˚ym, kiedy
nie jesteÊmy w Bogu, to tysiàce modlitw, ró˚aƒców, postów, przemówieƒ sà bezu˚yteczne, bo to wszystko jest powierzchowne.
DokonaliÊmy naszych wyborów w grupach
modlitewnych, w naszych wspólnotach. Ta
relacja z anio∏ami, z Matkà Bo˚à, ze wszystkimi Êwi´tymi prowadzi nas do jednoÊci ze
Êwi´tymi. Papie˚ powiedzia∏ m∏odzie˚y, ˚e
nowe wspólnoty sà ˚ywe, ˚e dobra jest
spontanicznoÊç, ale jest konieczna jednoÊç
z biskupami i papie˚em. A zjednoczenie
z Bogiem jest konieczne dla ca∏ego stworzenia ze wszystkimi, je˚eli chcemy byç autentyczni. Nasza jednoÊç z Bogiem jest wspólnotà ze wszystkimi Êwi´tymi. Prowadzi
do zjednoczenia wszystkich w Chrystusie
i prowadzi do ∏àcznoÊci ze wszystkimi tymi,
którzy sà zjednoczeni z Bogiem. Prowadzi
do obj´cia nawet kogoÊ tr´dowatego, aby go
doprowadziç do Boga. Zawsze jest to zachowanie takie, jakie mia∏a Matka Bo˚a czy
Jezus. To nam pomaga, ale krokiem obowiàzkowym musi byç umarcie dla samego
siebie i ˚ycie dla Boga. To jest ofiara ˚ycia.
Pewnego dnia znajdowa∏em si´ wÊród
osób z grupy orientalnej z Indii. Mówili
o wibracjach delikatnych. Ze mnà by∏a
osoba z naszej Wspólnoty dusz ofiarnych,
która prze˚ywa∏a cierpienia mistyczne.
By∏a bardzo cichà osobà. Us∏ysza∏a g∏os
Jezusa, który mówi∏: „o biedny cz∏owieku.
Istnieje tylko jedna wibracja, delikatna,
a jest nià Eucharystia”. W to ˚ycie wchodzi si´ umierajàc dla samego siebie, ˚yjàc
dla Boga. Tym ˚yciem mo˚e si´ karmiç
tylko ten, kto go wybierze, gotowy
umrzeç, pozostawiajàc wszystko, aby ˚yç.
Umierajàc dla siebie, aby ˚yç dla tego ˚ycia. To doÊwiadczenie t∏umaczy bardzo
dobrze to, co mówi Ojciec Âwi´ty, ˚e Eucharystia musi staç si´ centrum ˚ycia.
Papie˚ Jan Pawe∏ II mówi∏, ˚e Eucharystia jest wydarzeniem kosmicznym.
Musi jednak zaistnieç w naszym wn´trzu,
aby si´ rozprzestrzeniç na ca∏y Êwiat. Dwa
ostatnie rozdzia∏y Apokalipsy mówià o ˚yciu Boga w Bogu. To ˚ycie si´ kocha i to
˚ycie si´ komunikuje. Do tego zostaliÊmy
wezwani, do dokonania wyboru w naszych wyborach, aby wejÊç w tà jednoÊç.
KoÊció∏ definiuje si´, jako objawienie ˚ycia trynitarnego. Jezus w Duchu Âwi´tym
objawia si´ KoÊcio∏owi. My chcemy dokonaç wyboru, aby si´ KoÊció∏ objawi∏. Pami´tacie w pierwszej homili mieliÊmy ten
urywek z Apokalipsy o KoÊciele, jako Oblubienica, która schodzi z nieba. ModliliÊmy
si´, aby ca∏y KoÊció∏ jaÊnia∏ tà pi´knoÊcià.

Zaanga˚ujmy si´, abyÊmy byli tym KoÊcio∏em, tymi narz´dziami, aby ca∏y KoÊció∏
b∏yszcza∏ pi´knoÊcià. Dzi´kuj´ wam, ˚e byliÊcie pokorni, cierpliwi i dobrzy. Amen.

Serwis Rodzinny
Nie b´dziesz mia∏ bogów
Szybkie nauczanie
Ró˚ne techniki nauczania mogà byç
˝ród∏em fa∏szywego pokoju i subtelnych
pu∏apek – (02.07.06 Mirjana).
Poczàtek roku szkolnego to okres
wzmo˚onej dzia∏alnoÊci firm proponujàcych rozmaite kursy, które majà pomóc
w zwi´kszeniu tempa i skutecznoÊci uczenia si´. Propozycje te dotyczà nie tylko
uczniów i studentów, lecz sà szalenie
modne tak˚e wÊród doros∏ych. Najcz´Êciej
mówi si´ o „metodach rozwijania (bàd˝
doskonalenia) umys∏u”, „samokontroli
umys∏u”, „technikach çwiczenia pami´ci”,
„treningach pami´ci”, „szybkim czytaniu”, „szybkim uczeniu si´” albo „uczeniu
si´ w stanie relaksu”. W kontekÊcie çwiczenia zdolnoÊci poznawczych pojawia
si´ równie˚ termin NLP (z angielskiego
neuro-linguistic programming – programowanie neurolinwistyczne). Aby zdaç
sobie spraw´ z zasi´gu tego zjawiska wystarczy wpisaç skrót NLP w jakiejkolwiek wyszukiwarce internetowej: przywo∏uje on 15.900.000 stron w internecie,
w tym 1.380.000 stron w j´zyku polskim.
Metody te zaszczepiajà przede
wszystkim wiar´ w nieograniczonà pot´g´ umys∏u. Ju˚ to jest przejawem ba∏wochwalstwa, poniewa˚ cz∏owiek ubóstwia
w∏asny umys∏ przypisujàc mu nieograniczone mo˚liwoÊci. Zapisujàc si´ na kurs
szybkiego czytania, czy te˚ kupujàc zestaw do nauki j´zyków obcych w stanie relaksu ludzie nie zastanawiajà si´ jak tego
typu zaj´cia majà si´ do wiary. Bo przecie˚, co mo˚e byç z∏ego w ludzkiej ch´ci
uczenia si´ czy samodoskonalenia? Ewentualne wàtpliwoÊci zag∏usza si´ stwierdzeniami w rodzaju: „Je˚eli coÊ dzia∏a, to nale˚y z tego korzystaç i nie zastanawiaç si´,
dlaczego i jak to dzia∏a. Wa˚ne jest to, ˚e
dzia∏a. Liczy si´ skutecznoÊç”. Zwolennicy tych metod twierdzà, ˚e wykorzystujemy znikomy procent mo˚liwoÊci naszego
mózgu, a dzi´ki odpowiednim technikom
mo˚emy uczyç si´ szybciej i skuteczniej.

Tymczasem okazuje si´, ˚e metody te
dotyczà pracy z podÊwiadomoÊcià (nieÊwiadomoÊcià, poziomem alfa), ze Êwiadomym wprowadzaniem si´ w stan transu
hipnotycznego, a to wià˚e si´ z naruszeniem pewnych barier duchowych, które
stanowià o integralnoÊci osoby ludzkiej.
Chodzi o techniki manipulacji psychicznej,
oddzia∏ywujàcej na podÊwiadomoÊç w celu doprowadzenia do Êwiadomej kontroli
nad poziomami mózgu, dlatego w NLP
mówi si´ o „programowaniu podÊwiadomoÊci”. Kluczowym poj´ciem ogólnie poj´tych metod doskonalenia umys∏u jest
„stan alfa” lub „programowanie podÊwiadomoÊci”. Rozró˚nia si´ cztery cz´stotliwoÊci fal mózgowych: beta – cz´stotliwoÊç
charakterystyczna dla stanu napi´cia umys∏owego, stan alfa i theta pojawiajà si´
w stanie relaksu i wp∏ywajà na zdolnoÊç regeneracji organizmu. Istnieje te˚ stan delta
w∏aÊciwy tylko dla g∏´bokiego snu i narkozy. Kursy „szybkiego zapami´tywania”
czy te˚ „doskonalenia umys∏u” zaczynajà
si´ naukà szybkiego osiàgania stanu transu
hipnotycznego (stanu alfa, w∏àczenia podÊwiadomoÊci). Jest to punktem wyjÊcia
do çwiczenia pami´ci i zdobywania jakichkolwiek innych wiadomoÊci.
Takie „neurolingwistyczne programowanie podÊwiadomoÊci” to w praktyce ingerencja w sfer´ sumienia. OczywiÊcie,
warunkiem sukcesu jest „myÊlenie pozytywne”: „Mo˚esz porzuciç poglàdy, które
ci´ ograniczajà. (...) Istotnà cz´Êcià bycia
cz∏owiekiem sukcesu jest posiadanie przekonaƒ, które pozwalajà osiàgnàç sukces”
(J. O’Connor, J. Seymour, NLP – Wprowadzenie do programowania neurolignwistycznego, Poznaƒ 1996). Do owych „poglàdów ograniczajàcych cz∏owieka” zaliczajà si´ niewàtpliwie Przykazania Bo˚e.
Wymownie Êwiadczy o tym fakt, i˚ wÊród
ró˚nych kursów doskonalenia umys∏u jest
mi´dzy innymi kurs uwodzenia kobiet
reklamowany jako „zawierajàcy niezwykle
skuteczne techniki z dziedziny hipnozy, neurolingwistycznego programowania (NLP),
manipulacji oraz psychologii” oraz kurs
hipnozy, dzi´ki któremu mo˚na „b∏yskawicznie wprowadzaç innych w tras tudzie˚
prze˚ywaç bezpiecznie stany narkotykowe”.
W NLP mówi si´ o nieograniczonych
mo˚liwoÊciach umys∏u, natomiast pomija
si´ wyrzuty sumienia, grzech, niebezpieczeƒstwo zwodzenia duchowego oraz samo
istnienie rzeczywistoÊci duchowej. „Je˚eli
jesteÊ osobà ma∏o kontrolujàcà swoje stany
emocjonalne, wierzàcà w materialnego szatana, duchy, op´tania – majàcà przewidzenia,

~ 12 ~
rozdwojonà ja˝ƒ, schizofreni´ itp. – ju˚ teraz
zaprzestaƒ dalszej lektury!!!” – czytamy
na jednej ze stron propagujàcych NLP.
„Techniki doskonalenia umys∏u” sà zakamuflowanà formà okultyzmu, w postaci dostosowanej do pragmatycznej mentalnoÊci wspó∏czesnego cz∏owieka, który
pragnie sukcesu za wszelkà cen´. Trzeba
pami´taç, ˚e nie mo˚na bezkarnie burzyç
barier, które Bóg postawi∏ w ludzkiej duszy na stra˚y integralnoÊci osoby ludzkiej.
Dlatego wybierajàc metody nauki nale˚a∏oby si´ dobrze przypatrzeç na jakich podstawach one bazujà i znajàc powy˚sze kryteria byç Êwiadomym w co si´ zanurzamy.
Dla chrzeÊcijanina drogà do pog∏´bienia wiedzy i skutecznego przyswajania
treÊci jest wi´˝ z Duchem Âwi´tym poprzez modlitw´ o wytrwa∏oÊç i umiej´tnoÊç. Warto tutaj przypomnieç tradycyjnà modlitw´: „Duchu Âwi´ty, który
oÊwiecasz serca i umys∏y nasze, dodaj nam
ochoty i zdolnoÊci, aby ta nauka by∏a dla
nas po˚ytkiem doczesnym i wiecznym”.
Wanda (konsultacja z ks. egzorcystà)

ECHO ARCHIWUM
ECHO MEDZIUGORJA 20
Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych 1985 r.
„Trzeba porzuciç dawnego cz∏owieka,
który ulega zepsuciu na skutek ˚àdz polegajàcych na fa∏szu... i przyoblec cz∏owieka nowego, stworzonego wed∏ug wzoru
Boga w sprawiedliwoÊci i Êwi´toÊci, polegajàcej na prawdzie” (Ef 4, 22.24).
Drodzy bracia i siostry, podejmijmy
wezwanie Mamy do Êwi´toÊci, aby tak˚e
wÊród nas mog∏a Ona znale˝ç „miejsce
odpoczynku” i powtórzyç cuda, jakich dokonuje w „swojej parafii”.
W koÊciele w Medziugorju przez ca∏y
miesiàc pa˝dziernik tysiàce serc wznosi∏o
nieustajàcà modlitw´ ku Królowej Ró˚aƒca, pos∏ugujàc si´ bronià, którà Ona sama wskaza∏a jako najskuteczniejszy or´˚
przeciw Nieprzyjacielowi. W uszach rozbrzmiewa mi jeszcze rozlegajàce si´ dniem
i nocà, wzruszajàce b∏aganie...: „Kralijce
krunice, moli za nas – Kralijce krunice, budi nam spas” (Królowo Ró˚aƒca, módl si´
za nami... ocal nas). ˙ycie tego ludu up∏ywa pod znakiem ró˚aƒca! I s∏usznie, Maryja sama bowiem powiedzia∏a, w pa˝dzierniku zesz∏ego roku, ˚e „Bóg zezwoli∏, aby

wszystkie dni tego miesiàca poÊwi´ci∏a
swym dzieciom, dajàc im wszystko, o co Jà
poproszà”. Tak˚e Koronka BoleÊci,
wskazana przez Maryj´ jako lekarstwo
na z∏o tego wieku, które polega na zaprzeczeniu grzechu, a zatem na braku skruchy,
wesz∏a na sta∏e do praktyk widzàcych i ich
otoczenia, jak równie˚ nas.
Promienny i jasny tak˚e ze wzgl´du
na niebo i pogod´, miesiàc zaczà∏ si´ wezwaniem Matki Bo˚ej do dzi´kczynienia. Pos∏uchajmy Jej or´dzia z 3 pa˝dziernika: „Drogie dzieci! Pragn´ wam
powiedzieç, byÊcie dzi´kowali Bogu
za wszelkie ∏aski, które wam da∏. Za wszelkie plony dzi´kujcie Panu i uwielbiajcie
Go! Drogie dzieci, nauczcie si´ dzi´kowaç
za ma∏e rzeczy, a b´dziecie potem mogli
dzi´kowaç i za wielkie. Dzi´kuj´, ˚e odpowiedzieliÊcie na moje wezwanie”.
„Dzi´kczynienie to – mówi o. Slavko,
– pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z nawróceniem. Nawróciç si´ oznacza mi´dzy innymi
tak˚e otworzyç oczy na wszystko, co daje
Pan; a otwierajàc si´ ujrzymy, ˚e powinniÊmy dzi´kowaç Mu tak˚e za cierpienia,
choroby i Êmierç, jak czyni∏ Êw. Franciszek.
Nie dzi´kowaç to istny ateizm... poniewa˚
Êwiadczy o poczuciu samowystarczalnoÊci”. Dzi´kowaç Bogu nawet za najdrobniejsze rzeczy to sposób na zach´cenie Go,
by dawa∏ nam coraz wi´cej. Bóg tak bardzo
lubi, kiedy Jego dzieci sà Mu wdzi´czne!
Przychyla si´ wtedy do ich próÊb.
Oto jednak kluczowe or´dzie z 10 pa˝dziernika: „Drogie dzieci! Pragn´ was
i dzisiaj wezwaç w parafii do ˚ycia wed∏ug
moich or´dzi. Szczególnie pragn´ wezwaç
m∏odych w parafii, która jest mi mi∏a. Drogie dzieci, jeÊli ˚yjecie or´dziami, ˚yjecie
równie˚ ziarnem Êwi´toÊci. Wszystkich
was, jako matka, pragn´ wezwaç do Êwi´toÊci, byÊcie mogli jà daç innym. JesteÊcie
zwierciad∏em dla innych. Dzi´kuj´...”.
Matka Bo˚a nie dopuszcza pó∏Êrodków,
ale chce, by Jej dzieci by∏y Êwi´te, „jak Bóg
jest Êwi´ty” (Kp∏ 19, 2). ˙yjàc Jej or´dziami,
tymi prostymi, praktycznymi wskazówkami, jakich tylko mama potrafi udzielaç, rozwiniemy to Bo˚e ziarno, ziarno Êwi´toÊci,
które zosta∏o w nas posiane w chwili chrztu,
kiedy „zostaliÊmy uÊwi´ceni w Chrystusie
i wezwani do bycia Êwi´tymi”, czyli do prze˚ywania Êwi´toÊci w sposób konkretny.
A Êw. Jan dodaje: „Ka˚dy, kto narodzi∏ si´
z Boga, nie dopuszcza si´ grzechu”, czyli
ma moc, by nie grzeszyç, „poniewa˚ trwa
w nim zarodek Boskiego ˚ycia” (1 J 3, 9).
Maryja mówi to przede wszystkim
do m∏odych, poniewa˚ „wy jesteÊcie

mocni, a nauka Bo˚a trwa w was i zwyci´˚yliÊcie z∏ego” (1 J 2, 14), mówi umi∏owany uczeƒ, i tacy w∏aÊnie sà m∏odzi karmieni S∏owem Bo˚ym, pomimo s∏aboÊci, jaka
cechuje dzisiaj m∏odzie˚.
Matka Bo˚a pragnie, abyÊmy osiàgn´li
dojrza∏oÊç, „pe∏ne podobieƒstwo do Chrystusa” i aby nie zmarnia∏o w nas Bo˚e ziarno. „Jednà z przyczyn, dla których tak niewiele dusz dochodzi do pe∏ni podobieƒstwa
do Chrystusa, jest to, ˚e Maryja nie jest
obecna i nie dzia∏a w ich sercu. Kto pragnie owocu, musi posiadaç drzewo, które
go rodzi. Kto pragnie posiadaç owoc ˚ycia
Chrystusa Jezusa, musi posiadaç drzewo
˚ycia, Maryj´”. „Im bardziej b´dziesz spoglàda∏ na Maryj´... tym pewniej odnajdziesz Jezusa, który wielki, pot´˚ny, niepoj´ty zawsze kryje si´ w Maryi”. „Maryja
jest miejscem Êwi´tym, które uformowa∏o
Êwi´tych... ka˚dy, kto zostanie rzucony w t´
Bo˚à matryc´, wkrótce zostanie uformowany i ukszta∏towany na wzór Chrystusa,
a Chrystus b´dzie w nim”. Tak mówi Âwi´ty z Monfort (traktat nr 164, 165, 218, 219),
który przewidzia∏ te czasy i nowe pokolenie, nad którym pracuje Maryja! (cdn)
don Angelo
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