
Tak jak 
w pierw szych dniach

Te sło wa tak jak w pierw szych dniach są bar -
dzo zo bo wią zu ją ce. Się gam do roz mo wy o. Jan -
ko Bu ba lo z Vic ką, aby przy po mnieć jak to by ło
w pierw szych dniach ob ja wień. Sta wiam też so -
bie py ta nia, jak wy glą da ło by Me dziu gor je bez
ob ja wień Mat ki Bo żej, jak wy glą da ło by ży cie
tu tej szych lu dzi i lu dzi roz sia nych po świe cie,
a zwią za nych dziś z Me dziu gor jem – gdy by
Ma ry ja nie przy szła. Wraz z przyj ściem Ma ryi
na stą pi ło ja kieś wiel kie prze bu dze nie wia ry,
otwar cie się na świat du cho wy, na nie bo... Lu -
dzie zo ba czy li też swo je grze chy, do któ rych
czę sto ca ły mi la ta mi by li przy zwy cza je ni. 

Pew ne go ra zu Go spa po wie dzia ła, że wszy -
scy obec ni pod czas ob ja wie nia mo gą Jej do -
tknąć. Tam gdzie nie któ rzy do ty ka li Pa ni po zo -
sta wa ła pla ma. Na suk ni Mat ki Bo żej po zo sta ło
wie le plam. Vic ka po wie dzia ła, że dzia ło się to
wte dy gdy ci co do ty ka li Ma ryi mie li spla mio ne
ser ca. W chwi li odej ścia Mat ki Bo żej wi dzą ca
Ma ria wy buch nę ła pła czem. A Ma rin ko (opie -
kun wi dzą cych) za wo łał wte dy: „Lu dzie! Ju tro
wszy scy do spo wie dzi!”. 

Nie dłu go mi ną już 33 la ta od pierw szych ob -
ja wień i Ma ry ja wzy wa nas, by roz po cząć wal kę
prze ciw ko grze cho wi tak, jak w pierw szych
dniach. Mu si my wal czyć z sza ta nem, z grze chem,
ze zły mi skłon no ścia mi, bo grzech znie wa la. Mu -
si my się uwol nić, oczy ścić. Je zus prze cież nam
mó wi: Bło go sła wie ni czy ste go ser ca, al bo wiem
oni Bo ga oglą dać bę dą (Mt 5,8). Grze chem ra ni -
my też in nych lu dzi, dla te go mu si my wal czyć
z grze chem, aby in nych nie ra nić i nie nisz czyć.
Po trze ba wiel kie go na wró ce nia i prze mia ny 

ska mie nia łych serc (mi liard le gal nych abor cji do -
ko na nych w ostat nich dwu dzie stu la tach). Na cze -
le grze chów stoi ego cen tryzm i py cha. 

Co się sta ło w pierw szych dniach ob ja -
wień? Tę ma łą wio skę Bi ja ko wi ci i Me dziu gor -
je za la ło ty sią ce przy by łych lu dzi. Wcho dzi li nie
tyl ko na wzgó rze ob ja wień i do ko ścio ła, ale
do do mów i wy peł ni li je swo ją obec no ścią, py ta -
nia mi, proś ba mi, pra gnie niem po kar mu i noc le -
gu. A miej sco wi lu dzie dzie li li się po ży wie niem,
od stę po wa li swo je łóż ka, zre zy gno wa li ze swo -
je go cza su. Ich ser ca opa no wa ła ofiar na mi łość,
go ścin ność, ra dość z przyj ścia Ma ryi i z te go
wszyst kie go, co na ich oczach się dzia ło. 

Przy szedł też mo ment, że zo ba czy li grze chy
po dzia łu, cią gną cych się przez la ta nie chę ci i nie -
prze ba cze nia. Sto czy li wal kę z tym grze chem, prze -
pra sza li się, jed na li, wy pła ka li twar dość serc i szli
do spo wie dzi. Po trze ba by ło co raz wię cej księ ży
do spo wie dzi. An to nio Soc ci przy bli ża jąc tam ten
pierw szy czas ob ja wień w spo sób bar dzo ży wy
i pla stycz ny opo wia da, że pew ne go dnia oj ciec Jo -
zo był zmu szo ny chwy cić za te le fon i we zwać
wszyst kich za kon ni ków z re gio nu. Przy jechało ich
oko ło 100, aby spo wia dać rze sze lu dzi, cze ka ją cych
na swo ją ko lej do kon fe sjo na łów, za któ re słu ży ły
zwy czaj ne krze sła na łą ce wokół ko ścio ła. 

Ro dzą się lu dzie wol ni, wy zwo le ni z kaj dan
grze chu i śmier ci. W oczach łzy ra do ści i roz pro -
mie nio ne świę to ścią twa rze. To nic, że na pły nę ły
pa tro le mi li cji, służ by spe cjal ne, utrud nie nia,
prze śla do wa nia: to nie mia ło zna cze nia. Grzech
prze gry wa, roz po czy na się no we ży cie. Przez
na wró co nych i po jed na nych lu dzi spły wa
na przy by wa ją cych piel grzy mów mi łość i po kój.
Przy by wa ją cy do świad cza ją rze czy wi sto ści 
nie ba. Do ty ka ją rze czy wi sto ści po ko ju w so bie
z Bo giem i z ludź mi. Prze strzeń tej pa ra fii,
wzgórz i do mów, a na de wszyst ko ludz kie ser ca
są wy peł nio ne Bo żym bło go sła wień stwem. 

Gdy dzi siaj Kró lo wa Po ko ju mó wi, aby
roz po cząć wal kę prze ciw ko grze cho wi tak jak
w pierw szych dniach, to trze ba przy po mnieć, że
w trze cim dniu Ma ry ja uka zu jąc się wi dzą cej
Ma rii po wta rza: po kój, po kój i tyl ko po kój, na -
stęp nie pła cząc: trze ba przy wró cić po kój mię dzy
Bo giem i czło wie kiem, a tak że mię dzy ludź mi.
Grzech dzie li i od da la. Po wrót do Bo ga jed no czy
z Nim i z ludź mi. Sta je my więc dzi siaj wo bec
na glą ce go we zwa nia do po wro tu do Bo ga. Gdy
o. Jan ko Bu ba lo py ta Vic kę o to jak lu dzie ma ją
po wra cać do Bo ga, ona od po wia da pro sto: „na -
wra ca jąc się”. Jak? „Naj pierw wie rząc w Bo ga,
na stęp nie jed na jąc się z Nim... Jed na jąc się tak że
mię dzy so bą”. Jak to zro bią? – py ta o. Bu ba lo,
a mło dziut ka wte dy Vic ka od po wia da: sły sze li -
śmy to prze cież ty sią ce ra zy! Po ku ta, mo dli twa,
post, spo wiedź itd. I nic in ne go? – py ta o. Bu ba -
lo, A co in ne go? – dzi wi się Vic ka. „Je że li lu dzie

po jed na ją się z Bo giem i mię dzy so bą, to wszyst -
ko in ne po wró ci na swo je miej sce”.

Mo że my do po wie dzieć, że je że li pój dzie my
za we zwa niem na szej Mat ki i usły szy my Ją tak
jak tam ci w pierw szych dniach, wte dy i my prze -
ży je my coś cze go mo że jesz cze nie prze czu wa -
my: mi łość Bo ża spły nie na świat przez nas
i po kój za kró lu je w na szych ser cach a bło go -
sła wień stwo Bo że nas wy peł ni. 

W roz mo wie z Vic ką o. Bu ba lo do py ty wał
ją, czy nie prze ży wa ła zwąt pie nia. W od po wie dzi
usły szał: „Pa ni by ła mi za wsze bli ska, by ła
w mo im ser cu i wiem, że zwy cię ży. Ni gdy nie
my śla łam o trud no ściach wy ni ka ją cych z ob ja -
wień. Ni gdy!... Cza sem przy cho dzi ło mi na myśl,
że mo gę być aresz to wa na, za wsze jed nak wie rzy -
łam moc no, że na wet w wię zie niu Mat ka Bo ża
bę dzie ze mną. A wte dy kto mógł by mi co kol -
wiek zro bić?... Z każ dym dniem by li śmy sil niej -
si i od waż niej si”. Niech te sło wa mło dziut kiej
wte dy Vic ki po mo gą nam z ży wą wia rą przy jąć
sło wa Mat ki Bo żej z dzi siej sze go orę dzia: Ja je -
stem z wa mi i wsta wiam się za wa mi wszyst ki mi
przed mo im Sy nem Je zu sem. Na praw dę nie mu -
si my się ni cze go bać. Czas w któ rym ży je my, to
czas Ma ryi. Nic nam się nie mo że stać. 

Po móż nam Mat ko, tak jak te go pra gniesz,
w tym trud nym cza sie ja ki prze ży wa świat, wró -
cić z gor li wo ścią i prze ję ciem do pierw szych dni
Two ich ob ja wień. I wsłu chać się w za chę tę try -
ska ją cej wia rą, po ko jem i ra do ścią Vic ki: „Orę -
dzie Bo ga i Pa ni jest wy star cza ją co ja sne, niech
go tyl ko słu cha ją a wszyst ko bę dzie szło ku lep -
sze mu... że by lu dzie ni gdy nie za po mi na li, że
Bóg jest na szym Oj cem, a Naj święt sza Pan na
na szą Mat ką, Mat ką któ ra nas ko cha i ro zu mie...
Bóg i Pa ni ni gdy o lu dziach nie za po mną”. A my
nie śmy orę dzia Kró lo wej Po ko ju tym któ rzy ich
jesz cze nie zna ją!

o. Eu ge niusz Śpio łek Sch.P.
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Orę dzie 
z 25 marca 2014 r.

„Dro gie dzie ci! Wzy wam was po -
now nie: roz pocz nij cie wal kę prze ciw -
ko grze cho wi tak, jak w pierw szych
dniach, idź cie do spo wie dzi i zde cy -
duj cie się na świę tość. Mi łość Bo ża
spły nie na świat przez was i po kój za -
kró lu je w wa szych ser cach, a bło go -
sła wień stwo Bo że was wy peł ni. Ja je -
stem z wa mi i wsta wiam się za wa mi
wszyst ki mi przed mo im Sy nem Je -
zu sem. Dzię ku ję wam, że od po wie -
dzie li ście na mo je we zwa nie”. 

Tak, to jest Ta Matka Boska – Totus Tuus. 
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