
Ten Dzień Łaski
Kró lo wa Po ko ju da je nam to orę dzie nie

po to, aby oży wić na sze za in te re so wa nie i cie -
ka wość, ale pra gnie aby śmy je wpro wa dzi li
w ży cie. Przy po mi na to, co już ty le ra zy po -
wie dzia ła w róż nej for mie, ale my jesz cze te -
go nie wpro wa dzi li śmy w peł ni w na sze ży cie.
Są tak że no wi lu dzie, któ rzy do pie ro co do -
wie dzie li się o ob ja wie niach, po je cha li do Me -
dziu gor ja, za czę li czy tać orę dzia. Ostat nio
zwróć my uwa gę na sło wa: aby by ło wam
do brze na zie mi. Nie jest nam na zie mi do -
brze, gdy w sku tek burz i na wał nic w do mu
czy w go spo dar stwie nie ma prą du. Nie dzia -
ła ją wte dy róż ne urzą dze nia. Roz mra ża się lo -
dów ka i psu je się żyw ność. Jesz cze bar dziej
nie jest nam do brze i nie je ste śmy szczę śli wi
gdy w ser cu, w ro dzi nie, w pra cy czy po są -
siedz ku nie ma przy ka zań Bo żych, Bo żej Mi -
ło ści, cier pli wo ści i po ko ju. Bez Bo ga na sze
ludz kie ży cie do pa da ją bu rze nie na wi ści, roz -
wo dów, nie prze ba cza nia, na ło gów, prze -
kleństw. Wszyst kie te wi chry nisz czą, wpro -
wa dza ją za męt i cier pie nie. A Mat ka Bo ża
pra gnie, aby nam by ło do brze na zie mi. Dla te -
go przyj mij my Jej sło wa: „żyj cie mo imi orę -
dzia mi i wpro wa dzaj cie w ży cie każ de sło wo
da ne ode mnie. Niech się sta ną dla was dro go -
cen ne, gdyż po cho dzą z nie ba” (25.06.2002).
Te sło wa Mat ki nas obro nią.

Dzię kuj cie ze mną Bo gu za dar, że je -
stem z wa mi. Wie le ra zy nas do te go wzy wa -
łaś, jak cho ciaż by 25.06.2009: „Ra duj cie się
ze mną, na wra caj cie się w ra do ści i dzię kuj cie
Bo gu za dar mo jej obec no ści po śród was”. 

Ale wi docz nie w tych dniach jest to bar dzo
waż ne, aby śmy wraz z To bą dzię ko wa li Bo gu.
Bo że, dzię ku je my Ci za Mat kę, za to że jest
z na mi, aby nas ko chać i chro nić, za Jej ma cie -
rzyń ską mi łość i bło go sła wień stwo, za to że
wsta wia się za każ dym z nas u Cie bie.

Bo że dzię ku je my Ci za to, że jest z na mi,
że by chro nić na sze ser ca przed sza ta nem,
aby co raz bar dziej przy bli żać nas do Ser ca
Je zu sa (26.06.1993). Bo że dzię ku je my Ci
za Ma ry ję, za to że jest na szą Mat ką, że pra -
gnie nam po ma gać, aby nie zwo dził nas sza -
tan, któ ry chce nas spro wa dzić na złą dro gę
(25.07.1993). Bo że dzię ku je my Ci, że Ma ry -
ja jest na szą Mat ką, któ ra nie ustan nie wzy wa
nas do mo dli twy, że da je nam orę dzia, aby -
śmy je wpro wa dza li w ży cie, że na kła nia nas,
aby śmy czy ta li Pi smo Świę te, ży li nim i mo -
dli li się, aby śmy mo gli zro zu mieć zna ki te go
cza su, o któ rym mó wi, że jest to czas szcze -
gól ny (25.08.1993). Dzię ku je my, że nas po -
ucza „żyj cie ra do śnie prze sła nia mi Ewan ge -
lii, któ re po wta rzam od cza su, kie dy je stem
z wa mi” (25.12.1996).

Bo że dzię ku je my Ci za Jej tro skę i po -
ucze nia: „Prze budź cie się ze snu nie wia ry
i grze chu, gdyż to jest czas ła ski da ny wam
od Bo ga” (25.02.2000). „Umie ście Pi smo
Świę te w wa szej ro dzi nie na wi docz nym miej -
scu i czy taj cie je. W ten spo sób po zna cie mo -
dli twę ser cem i wa sze my śli bę dą przy Bo gu”
(25.01.2007). „Po przez spo tka nie z Bo giem
pod czas spo wie dzi świę tej po zo staw cie
grzech i zde cy duj cie się na świę tość. Uczyń cie
to z mi ło ści do Je zu sa, któ ry wszyst kich was
od ku pił swo ją krwią, aby ście by li szczę śli wi
i ży li w po ko ju” (25.02.2007). „Niech Msza
Świę ta bę dzie dla was ży ciem” (25.04.1988). 

Mó dl cie się, ko cha ne dzie ci i żyj cie
zgod nie z przy ka za nia mi Bo ży mi, aby by -
ło wam do brze na zie mi. Bar dzo nie daw no,
bo 25.04.2016 Ma ry ja też po wie dzia ła: „Wzy -
wam was, po wróć cie do Bo ga i mo dli twy, aby
wam by ło do brze na zie mi”. Ma ry ja wi dzi
wszyst kie nie do le na świe cie. Być mo że chce
za po biec te mu o czym my jesz cze nie wie my.
I dla te go wzy wa do ży cia zgod nie z przy ka za -
nia mi Bo ży mi. Nie zgo da z Bo giem, nie po słu -
szeń stwo Je go przy ka za niom i Je go Sło wu
umac nia ją w nas złe skłon no ści, a ży cie we -
dług nich owo cu je cier pie niem dla sie bie, ro -
dzi ny i in nych lu dzi. Ży cie pod wpły wem 
py chy i ego izmu, chci wo ści, nie czy sto ści, za -
zdro ści, al ko ho lu, nar ko ty ków, ha zar du, por -
no gra fii oraz le ni stwa po wo du je, że wie lu lu -
dziom nie jest dziś do brze na zie mi. Nie jest
do brze ani w ser cu czło wie ka, ani w je go ro -
dzi nie, ani na świe cie. Ży cie we dług dzie się -
ciu przy ka zań Bo żych i Ewan ge lii jest ra tun -
kiem i oca le niem. Dla te go w naj bliż szym
cza sie wzo rem po przed nich po ko leń mów my
pa cierz i przestrzegajmy 10 przy ka zań Bo żych. 

Od Bo żych przy ka zań od cią ga sza tan, aby
w na sze ser ca i my śli wpro wa dzić ba ła gan i nie -
po kój jak Ma ry ja po wie dzia ła mie siąc te mu.
Dla te go słu chaj my Ewan ge lii: Kto ma przy ka -
za nia mo je i za cho wu je je, ten Mnie mi łu je. Kto
zaś Mnie mi łu je, ten bę dzie umi ło wa ny przez
Oj ca me go, a rów nież Ja bę dę go mi ło wał i ob -
ja wię mu sie bie (J 14,21). Wte dy bę dzie nam
do brze na zie mi. Mi łuj cie się wza jem nie jak ja
was umi ło wa łem... Nie sądź cie, nie po tę piaj cie.
Wte dy bę dzie nam do brze na zie mi.

Kró lo wo Po ko ju, Mat ko nie stru dzo na!
Mi nę ło 35 lat Two je go ma cie rzyń skie go bło -
go sła wień stwa po ko ju i mi ło ści. Czas ła ski!
Orę du jesz za na mi u swe go Sy na. Pra gniesz,
aby by ło nam do brze na zie mi. Dzię ku je my
Ci. Dzię ku je my Ci, że chcesz ra zem z na mi
zre ali zo wać Bo że i Two je pla ny. Ju bi le uszo -
wy Rok Mi ło sier dzia, Świa to we Dni Mło dzie -
ży, prze mia ny w na szej Oj czyź nie i Two je
sło wa aby ście wy trwa li na mo dli twie. Bie -
rze my do rę ki ró ża niec i co dzien nie kto tyl ko
mo że, to wszyst kie czte ry czę ści. „Kto się mo -
dli nie boi się przy szło ści” (25.06.2000), a bę -
dzie nam do brze na zie mi.

o. Eu ge niusz Śpio łek Sch.P.
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Patrzę na was

Orę dzie z 25 czerwca 2016 r.
„Dro gie dzie ci! Dzię kuj cie ze

mną Bo gu za dar, że je stem z wa -
mi. Mó dl cie się, ko cha ne dzie ci
i żyj cie zgod nie z przy ka za nia mi
Bo ży mi, aby by ło wam do brze
na zie mi. Dziś, w tym dniu ła ski,
pra gnę wam dać swo je ma cie -
rzyń skie bło go sła wień stwo po ko ju
i mo jej mi ło ści. Orę du ję za wa mi
u me go Sy na i wzy wam was, aby -
ście wy trwa li na mo dli twie, abym
z wa mi mo gła zre ali zo wać mo je
pla ny. Dzię ku ję wam, że od po wie -
dzie li ście na mo je we zwa nie”.

Doroczne objawienie 
dla Ivanki Ivanković-Elez 

z 25 czerwca 2016 r. 
„Kochane dzieci, módlcie się,

módlcie się, módlcie się”.
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wszy scy sie dzą, a klę czy je den czło wiek
w bia łej su tan nie i z bia ły mi wło sa mi, Jan
Pa weł II. Gdy go w Kra ko wie nie moż na
by ło zna leźć w Ku rii, wy star czy ło pójść
pa rę ulic da lej, gdzie sio stry ma ją wie czy -
stą ad o ra cję. Klę czał tam go dzi na mi.

Mło dzi, zdro wi – dla cze go nie klę czą?
Bo nie mod ne? Nie, to by nie wy star czy ło,
to jest głęb szy znak – „upad nij na ko la na,
lu du czcią prze ję ty”, no wła śnie, trze ba
być czcią prze ję tym, że by paść na ko la na.
Trze ba wie dzieć przed Kim i dla cze go.
Wstać moż na na znak sza cun ku. Wsta ją
stu den ci, gdy wcho dzi pro fe sor, sto ją lu -
dzie na bacz ność, gdy gra ją hymn pań -
stwo wy. Ale jest to zwłasz cza dzi siaj gest
wie lo znacz ny. Stoi się, sta ło się go dzi na mi
w ko lej ce pod skle pem (nie kie dy pod
skle pem mo no po lo wym ko lej ka by ła
dłuż sza niż za chle bem), stoi się w prze -
peł nio nym tram wa ju, stoi się na przy stan -
ku. Już sa mo wsta nie nie jest jed no znacz -
ne i jest to gest na uży tek lu dzi.

Dla Bo ga – je że li się choć tro chę poj -
mu je Kim On jest, czło wiek od wie ków
szu kał spo so bu wy ra że nia tej czci, te go ti -
mor Dei, ja ki stwo rze nie win no oka zać
Stwór cy; sta rał się zna leźć gest szcze gól ny,
spe cjal ny, je dy nie dla Bo ga prze zna czo ny;
lu dzie klę ka li, wzno si li rę ce do nie ba. Gest
nie ofia ro wy wa ny ni ko mu z lu dzi. Ow -
szem jesz cze Je go Za stęp cy – przed Pio -
trem na Sto li cy Apo stol skiej klę ka li lu dzie.
Kie dyś – dziś na wet tam nie – dla cze go?
Zma lał Bóg w ludz kich oczach spro wa -
dzo ny do na sze go nędz ne go wy mia ru –
po ję cie sa crum (te go, co świę te) za ni ka.
Jest, jest pa ru sza leń ców Bo żych cho dzą -
cych po tym świe cie XXI wie ku, usi łu ją -
cych za szcze pić na no wo kult dla Bia łe go
Krąż ka w zło ci stej mon stran cji. Cho dzą
od pa ra fii do pa ra fii i na ma wia ją na wie -
czy stą ad o ra cję. I mó wią rze czy gra ni czą ce
z cu dem, że od cza su, jak w tej pa ra fii ca łą
do bę ad o ru je się Prze naj święt szy Sa kra -
ment, jak lu dzie ko lej no klę czą przed Sanc -
tis si mum, to ma le je ilość prze stępstw, to
zmie nia się kli mat pa ra fii. 

A in ni? Nie któ rzy wzru sza ją ra mio -
na mi: ach to tyl ko sym bol; in ni oglą da ją
się do oko ła: wszy scy sto ją, jak że się tu wy -
chy lać, sam je den? Pierw szy raz wi dzia łam
czło wie ka sto ją ce go pod czas pod nie sie nia
w ko ście le w Lu bli nie na sa mym po cząt -
ku oku pa cji: SS -man w mun du rze (a jak -
że ka to lik – na pa sie miał wy bi te prze cież
Gott mit uns). Stał sztyw no na roz kra czo -
nych no gach, a ca ły ko ściół klę czał. Po -
tem po woj nie umarł nasz ko le ga – przez
wszyst kich ce nio ny; na po grze bo wej

Mszy Świę tej ko le dzy po fa chu, pa no wie
dok to rzy par tyj ni, sta li sztyw no. Lo jal nie
przy szli na Mszę Świę tą, ale nie mo gli się
na ra zić klę ka niem. 

I by ło to jak znak– wie rzą cy wie dzą, co
się dzie je, pa da ją na ko la na. Nie wie rzą cy
grzecz nie sto ją jak na uro czy sto ści ludz kiej,
nie ro zu mie jąc nic wię cej. Ate raz? W ka pli -
cy u Sióstr pod czas Mszy Świę tej wszyst kie
sto ją, nie, nie wszyst kie: dwie sta rusz ki klę -
czą i ja – py tam prze ło żo nej, co to jest, czy
one nie ro zu mie ją? Czy wszyst kie są cho re?
Prze ło żo na tro chę spe szo na mó wi: „z Za -
cho du przy szło, Ka pi tu ła prze gło so wa ła
zmia ny stro ju i zmia ny oby cza ju”. 

Ma gicz ne sło wa, jak za klę cie: z Za -
cho du. Za le wa nas fa la brud nej wo dy z Za -
cho du, przy wo żą do nas śmie cie, a w Pol -
sce się wszyst ko bie rze, bo... bo po pro stu
jest sno bizm. Sno bizm na za chód – na „no -
wo cze sność”! „Wszyst ko jed no jak się mo -
dlę”, ktoś mi po wie dział; mo że, ale... jak
dzie ciom od róż nić wa gę te go, co się dzie je
pod czas Mszy Świę tej? Daw niej na Ewan -
ge lię wier ni sta li ze sku pie niem słu cha jąc
słów na tchnio nych, ale gdy Bóg sam scho -
dził na zie mię – pa da li na ko la na, dziec ko
wi dzia ło: jest Bóg tu i te raz – hic et nunc!
Tak jak my dzie ci z po dwór ka wie dzia ły -
śmy na pew no, że przy cho dzi Ktoś naj waż -
niej szy – sam Pan Je zus, bo wszy scy do ro -
śli pa dli na ko la na.

Co wie dzą dziś dzie ci? Cze go się uczą
pa trząc na do ro słych? Na wet tych ni by
wie rzą cych, na wet w ko ście le – w któ rym
dziś nie kie dy nie moż na od na leźć ta ber -
na ku lum wy rzu co ne go z głów ne go oł ta -
rza gdzieś do ką ta? Gdzie Bóg sam z nie -
po ję tą cier pli wo ścią cze ka na czło wie ka...

Wan da Pół taw ska

Bra ku ją ce ogni wo – 2
Ar ty kuł ks. J. An dra sza z paź dzier ni ko we go
Po słań ca Ser ca Je zu so we go z 1934 ro ku
w te ma cie In tro ni za cji – 2

»NIE CHCE MY BY CHRY STUS 
PA NO WAŁ! «bo» TRZE BA, 

ŻE BY CHRY STUS PA NO WAŁ!« 
Zbrod nia to strasz na – owo de tro ni -

zo wa nie Chry stu sa, któ ry jest „Nie śmier -
tel nym Kró lem wie ków”. Je go po wi nien
uzna wać za Pa na swe go czło wiek nie tyl ko
ja ko jed nost ka, ale ja ko two rzą cy wszel ką
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Upad nij na ko la na
Ma ła by łam, jesz cze nie cho dzi łam

do szko ły, gdy za cho ro wał nasz do zor ca,
sta ry Pan Mi chał. Groź ny był, wiel ki,
z du ży mi ru dy mi wą sa mi. Dzie ci z przed -
szko la ba ły się go – ja nie. Mi chał był mo -
im przy ja cie lem i strasz nie mi się po do -
ba ło, jak że la znym drą giem wy bi jał lód
z rynsz to ka. Lód pry skał na wszyst kie
stro ny. Raz chcia łam, że by mi po zwo lił
też tak ro bić; ro ze śmiał się, po dał ten
drąg, któ re go w ogó le nie mo głam ru szyć.
Był ta ki moc ny za wsze, wy da wał mi się
uoso bie niem mo cy. A te raz le żał w łóż ku
i nie mógł wstać. Zi ma to by ła, czy mo że
przed wio śnie, bo śnieg był po mie sza ny
z bło tem, ta ka ma zia. Dzie ci z po dwór ka
wie dzia ły, że sta ry Mi chał umie ra i dla te -
go przyj dzie do nie go Pan Je zus. Tro chę
się dzi wi łam, dla cze go do pie ro te raz, jak
już nie mo że wstać, a nie wcze śniej. Ale
wszyst kie cze ka ły śmy przy furt ce od uli -
cy. Zza ro gu, a wła ści wie z za krę tu, ode -
zwał się dzwo nek, chło piec ta ki nie wie le
więk szy ode mnie, w bia łej ko meż ce
dzwo nił dzwon kiem, a wszy scy od ra zu
się obej rze li – za nim szedł ksiądz.

Zby szek, du ży chło pak z po dwór ka,
po wie dział: „nie sie Pa na Je zu sa” – nie by -
ło wi dać gdzie nie sie, ale wszy scy od ra zu
uklę kli. Ja kiś pan w szu bie, ja kaś pa ni
w fu ter ku i pan w czer wo nej cza pecz ce,
co przy no sił li sty do mo jej star szej sio -
stry. I chłop zlazł z wo zu, za trzy mał ko nie
i ukląkł. Wszy scy bez na my słu w to bło to
i roz ta pia ją cy się śnieg. Ja też – wszyst kie
dzie ci z po dwór ka też. Przez mo ment bły -
snę ła mi myśl: „mam bia łe ge try, co na to
po wie ma ma!?”. Ale ma ma wła śnie wy -
szła na próg i uklę kła też. Ksiądz po prze -
dzo ny chłop czy kiem wszedł do sie ni
na pra wo do iz deb ki, gdzie miesz kał sta ry
Mi chał. A po tem jesz cze pa mię tam sa mą
trum nę. Wy no si li ją bo kiem, bo nie chcia -
ła się zmie ścić, na cmen tarz mnie nie
wzię li. Ty le lat te mu, a ja nie mal co dzień
wspo mi nam tę sce nę. Lu dzi klę czą cych,
bo prze cho dzi Pan Je zus. Wspo mi nam
to pod czas każ dej Mszy Świę tej, gdy wi -
dzę, jak mi ni stran ci roz par ci sie dzą
na ław kach ko ło oł ta rza, a ksiądz ko ło
nich roz da je Ko mu nię Świę tą. Wi dzę to,
gdy na Mszy Świę tej, pod czas pod nie sie -
nia lu dzie sto ją – klę czy pa rę sta rych ko -
biet. I wi dzę to w ka pli cy pa pie skiej, gdy
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spo łecz ność: ro dzin ną, szkol ną, sto wa rzy -
sze nio wą, na ro do wą, pań stwo wą itd. 

I oto prze ciw ko tej zbrod ni, bę dą cej
znie wa gą dla Je zu sa Chry stu sa, a rów no -
cze śnie ol brzy mią krzyw dą, szko dą dla
ludz ko ści, zor ga ni zo wał się ruch re li gij ny,
któ ry z ca łą świa do mo ścią i za pa łem wo -
ła na świat ca ły: Opor tet il lum re gna re
– Trze ba, że by Chry stus pa no wał. Pra -
gnie my te go, by Chry stus kró lo wał w ser -
cu po je dyn cze go czło wie ka, a jesz cze bar -
dziej, by Je go kró lew skie pra wa by ły
usza no wa ne przez wszel kie spo łecz no ści
ludz kie. Wiel kim Apo sto łem te go ru chu
był przed 70 la ty je zu ita o. Hen ryk Ra mie -
re, twór ca Apo stol stwa Mo dli twy. Je go
od no wi cie lem jest za dni na szych pło -
mien ny o. Ma teo. 

Apo stol stwo Mo dli twy przez swo je
ogni ska, roz sia ne po ca łej Eu ro pie, ow -
szem we wszyst kich czę ściach ka to lic kie -
go świa ta, przez licz ne Po słań ce Ser ca Je -
zu so we go pro pa go wa ło nie znu że nie ten
bło go sła wio ny ruch, by przez uro czy ste
po świę ce nia – in tro ni za cje – roz bu dzać
i po głę biać w ser cach ludz kich tę praw dę,
że: Chry stus jest Kró lem wszel kich spo -
łecz no ści, ja kie czło wiek two rzy, a zwłasz -
cza tej pod sta wo wej spo łecz no ści, któ rej
na imię ro dzi na. 

Chry stus chce kró lo wać przede wszyst -
kim przez Naj święt sze Ser ce swo je. 
Św. Mał go rza ta Mar ja wi dzia ła pew ne go
ra zu to Ser ce uwień czo ne ko ro ną, a z wy -
so ko ści tro nu, na któ rym spo czy wa ło, sły -
sza ła wo ła nie: „Pra gnę kró lo wać w was
przez Ser ce mo je, przez to Ser ce, któ re go
pa no wa nie obej mie świat ca ły, mi mo zło -
ści sza ta na i po plecz ni ków je go”. 

Otóż Apo stol stwo Mo dli twy sta ra się,
że by to pra gnie nie Ser ca Bo że go urze -
czy wist ni ło się, a jed nym ze środ ków jest
wła śnie „po świę ce nie – in tro ni za cja”,
któ re ca łym ob rzę dem swo im wo ła:
„Kró luj nam o Je zu, przez Naj święt sze
Ser ce Two je”. 

Że by jed nak ten wiel ki cel zo stał na -
praw dę osią gnię ty, na le ży na kil ka mo -
men tów zwró cić uwa gę, któ re ma ją być
wy raź ną i bez względ ną od po wie dzią
na ma chi na cje wro gów Chry stu sa. 

»CZE GO CHCĄ WRO GO WIE?«
Chcą oni naj pierw wpły wy Chry stu -

sa i Je go świę tej re li gii za mknąć, ile moż -
no ści, tyl ko w ob rę bie ko ścio ła i za kry stji. 

Chcą po wtó re ka to li ków świec kich,
zwłasz cza bę dą cych gło wa mi pew nych
spo łecz no ści, za stra szyć i od wieść od pu -
blicz ne go przy zna wa nia się do Chry stu sa,
Je go Ewan gel ji i Ko ścio ła. 

3) Aże by za zna czyć, że po świę ca my
się Je zu so wi, ja ko Twór cy po rząd ku nad -
przy ro dzo ne go, że ob wo łu je my Kró lem
swej ro dzi ny Te go, któ ry ży je w Najśw.
Sa kra men cie Oł ta rza, – przy in tro ni za cji
wszy scy człon ko wie tej spo łecz no ści,
któ ra uro czy ście od da je się Bo skie mu
Ser cu, przy stę pu ją do Sa kra men tów św.,
łą czą się w Ko mun ji z Je zu sem Eu cha ry -
stycz nym. Nie za wsze da się to prze pro -
wa dzić, ale w każ dym ra zie na le ży do te -
go dą żyć. 

4) Wresz cie każ de po świę ce nie, każ da
in tro ni za cja, jak z jed nej stro ny po win na
się od być w du chu głę bo kiej po boż no ści,
tak z dru giej po win na być wy ko na na
z ta ką oka za ło ścią i świet no ścią, na ja ką
nas stać. Cho dzi tu bo wiem o uro czy ste
uzna nie i wy zna nie kró lew skich praw
Chry stu sa. Dla te go, je śli idzie o ro dzi nę
zwy kłą, po win na się ta ka in tro ni za cja
od być: a) w dzień świą tecz ny w zna cze -
niu ko ściel nym, al bo ro dzin nym, a więc
w rocz ni cę ślu bu, al bo w dzień 1-ej Ko -
mun ji św. dziec ka, czy w dzień bierz mo -
wa nia; – b) Do ak tu po świę ce nia przy -
stę pu ją wszy scy wspól nie, od święt nie
ubra ni; – c) Ob raz Ser ca Je zu so we go
umiesz cza się na naj zasz czyt niej szym
miej scu w do mu; – d) O ile tyl ko moż na,
za pra sza się ka pła na, że by w ten spo sób
za zna czyć swo ją łącz ność z hie rar chją
Ko ścio ła św. 

Je śli idzie o po świę ce nie więk szej
spo łecz no ści, np. szko ły, fa bry ki, sto wa -
rzy sze nia, pa ra fji – wten czas świet ność ze -
wnętrz na po win na być znacz nie więk sza. 

Jest rze czą bar dzo wska za ną, że by ta ka
in tro ni za cja po prze dzo na by ła uro czy -
stym po ran kiem (aka dem ją). Sam do ku -
ment po świę ce nia mo że być sa mo dziel nie
uło żo ny i do sto so wa ny do wa run ków spo -
łecz no ści, któ ra się po świę ca. Wzo ry zna -
leźć moż na w książ ce o. Ve er mer scha:
„O na bo żeń stwie do Najśw. Ser ca Je zu -
sa”. Ta ki akt wy pi sa ny na moc nym pa pie -
rze, po wi nien być za opa trzo ny pie czę cia -
mi i pod pi sa mi – i prze cho wy wa ny
na wiecz ną pa miąt kę. Nie chaj pu blicz nie
świad czy, że da na spo łecz ność zwią za ła
się spe cjal ne mi wę zła mi z Najśw. Ser cem
Je zu sa. 

5) Wresz cie ta kie uro czy ste po świę ce -
nie na le ży po na wiać przy naj mniej raz
w ro ku. Sła ba jest bo wiem pa mięć ludz ka
i ła two za po mi na o swo ich zo bo wią za -
niach. Od no wie nie ta kie, zwłasz cza rocz -
ne, po win no się rów nież od by wać w oka -
zal szej for mie. Od no wie nie mie sięcz ne
na to miast w skrom niej szy spo sób. 

Echo 342

Go dzą się „od bie dy” na ja kąś płyt ką re -
li gij ność, ale nie cier pią ży cia nad przy ro -
dzo ne go, któ re czer pie swo ją treść i si łę
w sa kra men tach świę tych i mo dli twie. 

Chcie li by wresz cie cześć od da wa ną
Chry stu so wi uczy nić jak naj bar dziej pry -
wat ną, nie po zor ną, dla te go sta ra ją się ode -
brać jej wszel ką oka za łość ze wnętrz ną,
wszel ką świet ność. Gdzie się do rwą
do wła dzy, tam za ka zu ją piel grzy mek, pro -
ce sy ji i in nych ma ni fe sta cy ji re li gij nych. 

Przez te wszyst kie spo so by dą żą do te -
go, że by lu dzie o Chry stu sie, o Bo gu za -
po mnie li, że by tak so bie ży cie, zwłasz -
cza spo łecz ne, urzą dza li jak gdy by Bo ga
nie by ło. 
»DO CZE GO DĄ ŻY IN TRO NI ZA CJA?«

To też „po świę ce nie – in tro ni za cja”
ma się prze ciw sta wić tym nie god nym
za mia rom przez ca łą swo ją prak ty kę.
I dla te go: 

1) po świę ce nie ro dzin, szkół, fa bryk
i in nych spo łecz no ści przy go to wu je się
wpraw dzie w ko ście le, ale sam akt po -
świę ce nia się da nej spo łecz no ści od by wa
się nie w świą ty ni, ale w tem miesz ka niu,
w tej sa li, w tym gma chu... gdzie da na
spo łecz ność miesz ka, pra cu je, mo dli się,
cier pi i ra du je się. 

Przez to za zna cza my, że Chry stus
ma pra wo kró lo wać nie tyl ko w swo jej
świą ty ni, ale i po za nią, wszę dzie tam,
gdzie lu dzie spo łecz nie się gro ma dzą.
Wi docz nym sym bo lem tych praw i szcze -
re go ich uzna nia przez nas jest ob raz,
umiesz czo ny na ho no ro wym miej scu
w miesz ka niu ro dzi ny, szko ły itp. 

2) Cho ciaż ka płan po ucza, na czem po -
świę ce nie – in tro ni za cja po le ga, jak je
prze pro wa dzić, cho ciaż on bło go sła wi ob -
raz i jest rze czą bar dzo po żą da ną, aże by
oso bi ście był obec ny przy po świę ce niu,
– to jed nak sam akt od da nia się da nej
spo łecz no ści do ko nać po win na gło wa
tej spo łecz no ści. A więc w ro dzi nie – oj -
ciec, w szko le – kie row nik względ nie
kie row nicz ka, a nie ks. ka te che ta, w fa -
bry ce – kie row nik względ nie wła ści ciel,
a nie ks. pro boszcz itp. Cho dzi bo wiem
naj pierw o to, że by ten po świę cał da ną
spo łecz ność Ser cu Je zu sa i uzna wał Je go
kró lew skie nad nią pra wa, kto ma wła dzę
nad tą spo łecz no ścią, – a po wtó re, że by
w ten spo sób ka to li cy świec cy jaw nie
i pu blicz nie wo bec in nych uzna wa li świę -
te pra wa Je zu sa nad so bą ja ko kie row ni -
ka mi i nad spo łecz no ścią, któ ra ich pie czy
jest po wie rzo na. A wresz cie, że by ma jąc
wła dzę, pil no wa li za cho wa nia praw Je zu -
so wych w tej spo łecz no ści. 
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do da wa ła jej otu chy i nie do pu ści ła – co
w sy tu acji roz licz nych pro ble mów w ja -
kich zna la zła się Wi dzą ca mo gło to się
wy da rzyć – aby Ber na det ta nie za ła ma ła
się psy chicz nie.

Klu czo we – jak moż na o nim po wie -
dzieć – orę dzie Mat ki Bo żej zo sta ło prze -
ka za ne w Lo ur des 25 mar ca 1858 ro ku.  

W świę to Zwia sto wa nia, 25 mar ca,
w no cy Ber na det ta po czu ła na gle sil ne
we wnętrz ne przy na gle nie, dla te go już
o go dzi nie 5 ra no uda ła się do gro ty, ra -
zem ze swo imi ro dzi ca mi. By ło jesz cze
ciem no i pa no wa ła głę bo ka ci sza, ale
w miej scu ob ja wień zgro ma dzi ła się już
du ża gru pa lu dzi, a wśród nich ko mi sarz
Ja co met. W cza sie mo dli twy ró żań co wej
Ber na det cie ob ja wi ła się pięk na Pa ni.
Pod czas wcze śniej szych ob ja wień dziew -
czyn ka wie lo krot nie py ta ła Ją o imię, ale
w od po wie dzi otrzy my wa ła tyl ko
uśmiech. Tym ra zem po now nie za py ta ła
uka zu ją cą się Pa nią, kim jest, i wte dy
otrzy ma ła dłu go ocze ki wa ną od po wiedź:
„Je stem Nie po ka la nym Po czę ciem”.

Nie moż na jed nak trak to wać te go
wy da rze nia – je dy nie – ja ko po wo ła -
nia Ber na det ty do „me cha nicz ne go”
prze ka za nia świa tu prze sła nia: kim
jest Ma ry ja, że jest Nie po ka la nym Po -
czę ciem. Istot nie – choć w chwi li prze ka -
zu te go prze sła nia – o Nie po ka la nym Po -
czę ciu Naj święt szej Ma ryi Pan ny – Wi -
dzą ca być mo że nie wie le ro zu mia ła: co
zna czy ter min „Nie po ka la ne Po czę cie”, to
jed nak Pięk na Pa ni – prze ka zu jąc te tre ści
Wi dzą cej – tak na praw dę – roz po czę ła
„ka te che zę” (za pew ne czy niąc to o wie le
le piej niż sio stry z Ne vers), zmie nia ją cą
ży cie Wi dzą cej. To wła śnie w świe tle do -
gma tu o Nie po ka la nym Po czę ciu Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny Ber na det ta we szła
na dro gę praw dzi wej świę to ści.

O wie le jed nak pięk niej szym wy da -
rze niem – niż in ne opi sy wa ne z okre su
ob ja wień Mat ki Bo żej (ma ło za uwa żo -
nym) a wpi sa nym w rytm ob ja wień Lo -
urd skich – by ło przy go to wa nie Ber na det -
ty do Pierw szej Ko mu nii Świę tej. Mat ka
Bo ża – za pew ne – ja ko naj lep sza z Ma tek,
ro bi ła wszyst ko, aby – po przez ob ja wie -
nia – przy go to wać swo ją uko cha ną Có rę
do przy ję cia Jej umi ło wa ne go Sy na.

Z po wo du po gar sza ją ce go się sta nu
zdro wia Ber na det ta zo sta je wy sła na
8 ma ja na dwu ty go dnio we le cze nie do
po bli skie go sa na to rium w Cau te rets.
Z wiel kim utę sk nie niem cze ka ła na przy -
ję cie Pierw szej Ko mu nii Świę tej w dniu
12 czerw ca 1858 ro ku. Od tam tej chwi li

Ide ałem na szym: Niech Naj święt sze
Ser ce Je zu sa za kró lu je nad wszyst ki mi ro -
dzi na mi pol ski mi, nad wszyst ki mi for ma -
mi spo łecz ny mi ży cia w Pol sce! 

Ks. Jó zef An drasz T.J. 
Kra jo wy Dy rek tor Dzie ła Po świę ce nia

Ro dzin Ser cu Bo że mu

* * * 
Wo bec za tru tej a groź nej fa li bez -

boż nic twa, któ ra chce przede wszyst kim
na spo łecz nem ży ciu wy ci snąć swo je sza -
tań skie pięt no – po win ni śmy prak ty kę
uro czy ste go po świę ce nia ro dzin i in nych
spo łecz no ści sze rzyć z za pa łem – sze rzyć
w du chu po wy żej opi sa nym. 
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Zawierzenie NMP a objawienia Maryjne

W Prawdziwej Szkole 
Zawierzenia Maryjnego

Ma ry ja – któ ra ob ja wia ła się w róż -
nych miej scach i przy cho dzi ła tam
w okre ślo nych ce lach – prze ka zy wa ła
orę dzia dla pew nej gru py osób, szcze gól -
nych łask jed nak udzie la ła Wi dzą -
cym. Wi dać to w wy raź ny spo sób w ob ja -
wie niach z Lo ur des.

Ber na det ta So ubi ro us przy szła
na świat w 1844 ro ku, w po boż nej choć
bied nej ro dzi nie mły na rza Fran cisz ka
i Lu dwi ki So ubi ro us. W 1854 ro ku, z po -
wo du fi nan so we go kry zy su, ro dzi na mu -
sia ła opu ścić młyn w Bo ly i prze pro wa dzić
się do ma łe go, nędz ne go miesz ka nia w Lo -
ur des. Sy tu acja ma te rial na ro dzi ny po gar -
szy ła się wte dy jesz cze bar dziej. Oj ciec
i mat ka pra co wa li ja ko na jem ni ro bot ni -
cy. Ber na det ta za stę po wa ła ich w do mu
i opie ko wa ła się młod szym ro dzeń stwem
– sio strą An to sią oraz brać mi Ja nem -Ma -
rią i Ju sty nem. Z te go po wo du – jak wi dać
nie z jej wi ny – nie cho dzi ła do szko ły i nie
by ła przy go to wa na do przy ję cia Pierw szej
Ko mu nii Świę tej. Do świad cza ła też cza sa -
mi nie spra wie dli wych osą dów in nych,
a prze cież jej ży cie by ło na zna czo ne licz -
ny mi pro ble ma mi. 

Na po cząt ku wrze śnia 1857 ro ku ro -
dzi ce wy sła li Ber na det tę do ro dzi ny Ava ran -
tów w po bli skiej wio sce Ber tres, aby po ma -
ga ła tam w pa sie niu owiec. Pew ne go ra zu
ro dzi ce pod ję li de cy zję o jej po wro cie
do Lo ur des. Ber na det ta wró ci ła do do mu
21 stycz nia 1858 ro ku i roz po czę ła przy go -
to wa nie do Pierw szej  Ko mu nii Świę tej,
oraz pod ję ła na ukę w szko le pod sta wo wej,
któ rą pro wa dzi ły sio stry z Ne vers. Kie dy
dziew czyn ka wra ca ła ze szko ły, po ma ga ła
mat ce w pra cach do mo wych i opie ko wa ła
się młod szym ro dzeń stwem. W czasie przy -
go to wa nia do Pierw szej Ko mu nii Świę tej
po ja wi ły się znów trud no ści.

Jak na pi sał F. We rfel w „Pie śni o Ber -
na det cie” sio stra Ma ria Te re sa na zwa ła

14-let nią dziew czy nę, któ ra nic nie wie -
dzia ła o Trój cy Świę tej, że jest bez czel ną
(ze wzglę du na jej wy po wiedź). Wcze śniej
– ta sio stra – pró bo wa ła oce nić jej po stę po -
wa nie, za sta na wia jąc się czy Ber na det cie
to wa rzy szy głu po ta, obo jęt ność czy zu -
chwa łość. W krót kim jed nak cza sie Ber na -
det ta na uczy ła się płyn nie pi sać i czy tać.

Za pew ne trud nym do świad cze niem
w jej ży ciu by ła cho ro ba i to wa rzy szą ce jej
cier pie nie. W 1855 ro ku epi de mia cho le ry
do tar ła do Lo ur des. Umar ło wie lu lu dzi.
Za ra zi ła się rów nież je de na sto let nia Ber na -
det ta. Cho ro ba zruj no wa ła de li kat ny or ga -
nizm przy szłej Wi dzą cej – dziew czyn ka na -
ba wi ła się ast my, a póź niej gruź li cy ko ści
koń czyn dol nych, co sta ło się przy czy ną jej
przed wcze snej śmier ci w trzy dzie stym
czwar tym ro ku ży cia. Ber na det ta wy cho -
wy wa ła się w at mos fe rze pro stej i szcze rej
po boż no ści swo ich ro dzi ców, któ rzy co -
dzien nie mo dli li się ra zem z dzieć mi. Prze -
ję ła od nich skarb ży wej wia ry i dzie cię ce -
go za ufa nia Bo gu. Na szcze gól ny roz wój
du cho wy Ber na det ty mia ła jed nak wpływ
uka zu ją ca się jej Naj święt szej Ma ry ja Pan -
na. Choć usły sza ła w po cząt kach ob ja wień
Naj święt szej Ma ryi Pan ny trud ne sło wa:
„Nie obie cu ję ci szczę ścia na tym świe cie,
lecz w in nym”, to Wi dzą ca – ocho czo –
otwo rzy ła swo je ser ce na dar ob ja wień.

Jak do wia du je my się z kro ni ki ob ja -
wień, dnia 18 lu te go 1858 r., w pią tek,
po po ran nej Mszy Świę tej, Ber na det ta ra -
zem z pa nia mi Pey ret i Mil let wy ru szy ły
do Mas sa biel le. Pięk na Pa ni po now nie
ob ja wi ła się i pro si ła Wi dzą cą: „Czy bę -
dziesz uprzej ma przy cho dzić tu przez
pięt na ście dni?”. Dziew czyn ka od po wie -
dzia ła, że z ra do ścią speł ni Jej proś bę –
wte dy usły sza ła: „Nie obie cu ję ci szczę -
ścia na tym świe cie, lecz w in nym”.

Za pew ne Naj święt sza Ma ry ja Pan na
wie lo krot nie po cie sza ła też Wi dzą cą, 
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Kto idzie za Mną, nie bę dzie cho dził
w ciem no ści, lecz bę dzie miał świa tło ży -
cia” (J 8,12). A w in nym miej scu: „...lecz
lu dzie bar dziej umi ło wa li ciem ność ani że li
świa tło: bo złe by ły ich uczyn ki” (J 3,19).

Przy po mnij my też orę dzie, któ re Naj -
święt sza Ma ry ja Pan na skie ro wa ła do pa -
ra fii Me dziu gor je w po cząt kach kie ro wa -
nia do niej prze słań: 

„I dzi siaj wie czo rem je stem wam, dro -
gie dzie ci, w spo sób szcze gól ny wdzięcz -
na, że tu je ste ście. Czcij cie bez u stan nie
Naj święt szy Sa kra ment Oł ta rza. Ja je stem
za wsze obec na, kie dy wie rzą cy od da ją Mu
cześć. Wte dy otrzy mu ją ła ski wy jąt ko we”
(15.03.84). Dla wie lu to sło wo – win no
być od kry ciem – że czcząc Je zu sa Eu cha -
ry stycz ne go spo ty ka my tak że Ma ry ję,
któ rej mo że my się za wie rzyć i od wrot nie,
za wie rze nie sie bie Naj święt szej Ma ryi
Pan ny bez wła ści wej czci Naj święt sze go
Sa kra men tu nie jest praw dzi we. 

Pa trząc na 35 lat ob ja wień Ma ryi
Kró lo wej Po ko ju od kry wa my nie tyl ko
cząst ko we we zwa nia: do wia ry, na wró ce -
nia. Od kry wa my nie tyl ko to, że Me dziu -
gor je jest „kon fe sjo na łem świa ta”. Od kry -
wa my Me dziu gor je nie tyl ko ja ko miej sce
do świad cze nia po ko ju ser ca, „szko łę mo -
dli twy” itd., ale... Ma ry ja Mat ka Ko ścio ła
mu si pro wa dzić swo je dzie ci przede
wszyst kim na „szczyt” wia ry chrze ści jań -
skiej (ta „Gó ra Eu cha ry stii”, na któ rą
wpro wa dza nas Ma ry ja jest o wie le „wyż -
sza” niż Kri że vac) i do jej źró dła. Tym
szczy tem i źró dłem ży cia chrze ści jań skie -
go jest nasz naj więk szy skarb: Eu cha ry -
stia. Od kryj my go wresz cie – dzię ki Ma -
ryi... a i Mat kę Bo ga – dzię ki Eu cha ry stii.
Owo cem ta kie go spo tka nia bę dzie głę bo -
ka Ko mu nia serc z Ma ry ją. Amen. 

Ks. Ma ciej Ar ku szyń ski

Orę dzie z 02.06.2016 r. dla Mir ja ny 
„Dro gie dzie ci, ja ko Mat ka Ko ścio ła, ja -

ko wa sza Mat ka, uśmie cham się pa trząc
na was tu przy cho dzą cych, gro ma dzą cych
się wo kół mnie, szu ka ją cych mnie. Mo je
przy cho dze nie do was jest do wo dem mi ło -
ści Nie ba do was. Ono wska zu je wam dro -
gę ku ży ciu wiecz ne mu, ku zba wie niu.
Moi apo sto ło wie, wy któ rzy sta ra cie się
mieć czy ste ser ce, a w nim mo je go Sy na,
je ste ście na do brej dro dze. Wy, któ rzy po -

szu ku je cie mo je go Sy na, po szu ku je cie do -
brej dro gi. On po zo sta wił wie le zna ków
swo jej mi ło ści. Zo sta wił na dzie ję. Ła two
Go zna leźć, je śli go to wi je ste ście do ofia ry
i po ku ty, je śli ma cie cier pli wość, je śli oka -
zu je cie mi ło sier dzie i mi łość swo im bliź -
nim. Wie le mo ich dzie ci nie wi dzi i nie sły -
szy, bo nie chce te go. Nie przyj mu ją mo ich
słów i mo ich dzieł, choć po przez mnie, mój
Syn przy wo łu je wszyst kich. Je go Duch ob -
da rza w świa tło ści Oj ca Nie bie skie go,
w jed no ści nie ba z zie mią, we wza jem nej
mi ło ści, wszyst kie mo je dzie ci, gdyż mi -
łość przy zy wa mi łość i spra wia, że uczyn -
ki sta ją się waż niej sze od słów. Dla te go,
apo sto ło wie moi, mó dl cie się za swój Ko -
ściół, ko chaj cie go i czyń cie dzie ła mi ło ści.
Bez wzglę du na to jak jest zdra dza ny, ra -
nio ny, Ko ściół trwa, gdyż po cho dzi od Oj -
ca Nie bie skie go. Mó dl cie się za swo ich
pa ste rzy, aby ście w nich wi dzie li ogrom
mi ło ści mo je go Sy na. Dzię ku ję wam!”. 

Mat ka Ko ścio ła 
Ma ry ja jest Ob lu bie ni cą Du cha

Świę te go, Któ ra bez u stan nie, świa do mie
prze by wa w Obec no ści Trój cy Świę tej.
Żad ne Jej sło wo, nie upa da na zie mię jak
przy sta ło na naj lep szą uczen ni cę Sy na.
Ona ni cze go nie wy po wia da do nas bez
po wo du, dla te go od ra zu zwró cił mo ją
uwa gę Jej ty tuł, ja kim się dziś, na sa mym
po cząt ku, nam przed sta wia.

Tak so bie my ślę, że Ma ry ja za pra gnę -
ła, już na po cząt ku, wpro wa dzić nas
w sprzy ja ją cą at mos fe rę roz wa ża nia te go
orę dzia, w Jej per spek ty wę, ja ko Mat ki Ko -
ścio ła. Ro zu miem, że ina czej mo gła by nam
umknąć isto ta Jej dzi siej sze go prze sła nia.

Dla te go po my śla łam so bie, aby jesz cze
raz roz wa żyć, co wy ra ża za szczyt ny ty tuł:
Mat ki Ko ścio ła. Ko cha ni Sio stry i Bra cia,
bę dę się z Wa mi dzie lić.

Po kor na Słu żeb ni ca Pa na, na sza uko -
cha na Ma ma, jest Mat ką Bo ga! Jest Mat -
ką Gło wy Mi stycz ne go Cia ła, któ re two -
rzy my. Je ste śmy zjed no cze ni du cho wy mi
wię za mi, któ rych źró dłem jest Duch
Świę ty. Dzię ki Nie mu sta no wi my jed ność
w ab so lut nej róż no rod no ści. Ma my jed ne -
go Pa na, od któ re go po cho dzi Zba wie nie
i świę tość, a Ma ry ja jest Mat ką ta kie go
Ko ścio ła. Je dy ny Syn Oj ca, po czę ty ja ko
czło wiek w ło nie Ma ryi Dzie wi cy, jest
„Chry stu sem”, to zna czy na masz czo nym
przez Du cha Świę te go od po cząt ku swo je -
go ziem skie go ży cia (KKK 486).

Ma ry ja współ pra co wa ła w za ist nie -
niu te go Cia ła i na dal współ pra cu je

przyj mo wa nie Je zu sa w Ko mu nii Świę tej
sta ło się dla niej naj waż niej szym wy da -
rze niem i naj więk szym źró dłem du cho -
wej mo cy. 16 lip ca 1858 ro ku, w świę to
Mat ki Bo skiej z Gó ry Kar mel, po przy ję -
ciu Ko mu nii Świę tej Ber na det ta czu je we -
wnętrz ne przy na gle nie, aby udać się
do Gro ty na spo tka nie z Nie po ka la ną
Dzie wi cą. Do tar ła tam tuż przed za cho -
dem słoń ca. Pod czas mo dli twy ró żań co -
wej Mat ka Bo ża ob ja wi ła się jej po raz
ostat ni. Ber na det ta mó wi ła, że Ma ry ja
wte dy mil cza ła i że by ła pięk niej sza, niż
kie dy kol wiek wcze śniej.

Moż na by – „za zdro śnie” – za tę sk nić
za ła ską ob ja wień Mat ki Bo żej, wie dząc,
jak wiel kie moż li wo ści doj ścia do świę to -
ści kry je w so bie dar ob ja wień Świę tej
Pa ni z Nie ba. 

Tym cza sem, na sza Mat ka – przez Wi -
dzą cych z Me dziu gor ja – prze ka za ła nam
wieść za ska ku ją cą – a da ją cą nam rów nie
wiel ką szan sę do cho dze nia do świę to ści
jak dar ob ja wień. Ma ry ja prze ka za ła Wi -
dzą cym w Me dziu gor ju (jest to stresz cze -
nie słów Ma ryi), że kult Eu cha ry stii –
w ży ciu czło wie ka – ma o wie le więk szą
ran gę niż ła ska ob ja wień. Kult Eu cha ry stii
jest ro zu mia ny ja ko uczest nic two we
Mszy Świę tej czy też ad o ro wa nie Naj -
święt sze go Sa kra men tu. Mat ka Bo ża po -
wie dzia ła Wi dzą cym w Me dziu gor ju, że
je śli by sta nę li przed ta ką al ter na ty wą – le -
piej by uczest ni czy li we Mszy Świę -
tej, niż bra li udział w tak prze cież waż -
nym dla nich ob ja wie niu. Ta ki wnio sek
moż na też wy cią gnąć z opo wia da nia o ob -
ja wie niach Ber na det ty z Lo ur des.

Tym cza sem, tak czę sto jest ma ło
w nas wia ry w cud Eu cha ry stycz ne go spo -
tka nia z Je zu sem Chry stu sem, któ ry jest
tak głę bo ki i re ali stycz ny, owoc ny, i zba -
wien ny. Na mar gi ne sie war to przy po -
mnieć, że św. To masz z Akwi nu na pi sał
o Eu cha ry stii, że jest naj bar dziej zba wien -
nym sa kra men tem. I choć mo że my spo ty -
kać Bo ga w róż nych oko licz no ściach ży -
cia, nie po win ni śmy mar no wać wiel kiej
szan sy na sze go wzro stu du cho we go, do -
cho dze nia do świę to ści, ja ki da je nam
Naj święt szy Sa kra ment. Świę ta Eu cha ry -
stia – po kor ne uni że nie Bo ga, któ ry stał się
rze czą: chle bem, aby kar mić czło wie ka
„po kar mem świę to ści” i na sy cać je go
wzrok – a przez to cia ło i du szę ludz ką
„Świa tłem Nie biań skim”, aby wy do by -
wać za gu bio ne go czło wie ka z ciem no ści
świa ta. Jak czy ta my w Pi śmie Świę tym:
„A oto znów prze mó wił do nich Je zus ty -
mi sło wa mi: Ja je stem świa tło ścią świa ta.
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w Du chu Świę tym z wo li Oj ca, czy nić
w nas i przez nas NO WE!

Na sza Świę ta Ma ma „nie owi ja w ba -
weł nę”, Ona wie, że „bu ja nie w chmu -
rach” jest groź ne dla Jej Ko ścio ła. Jej
dzie ci ma ją twar do cho dzić po zie mi
z „Chry stu sem ży ją cym w nas”. Ma ry ja
od ra zu ści śle okre śla, kto jest w sta nie tą
Dro gę – Je zu sa od na leźć, przez wej ście
z Nim w ści słą za ży łość.

Ła two Go zna leźć, je śli go to wi je ste śmy
do ofia ry i po ku ty, któ re są nie odzow ne,
aby Je zus mógł za cząć nas uzdra wiać
i uwal niać. Je mu nie prze szka dza, że ktoś
jesz cze nie za uwa ża, że ma ja kiś pro blem
w so bie. Je zus mu go po ka że w Praw dzie,
z mi ło ścią.

Ale je śli ktoś bę dzie wy pie rał swo je zra -
nie nia i grzesz ność... Zba wi ciel ta kiej
oso bie nie po mo że! Ta ki czło wiek bę -
dzie za bu rzać jed ność w róż no rod no ści
Ko ścio ła, bo nie ma w nim Po ko ju i Ła du.

Na sza Mat ka do da je jesz cze, że tym
dzie ciom ła two od na leźć Jej Sy na, któ re
ma ją cier pli wość i oka zu ją mi ło sier dzie
oraz mi łość swo im bliź nim.

Na praw dę, Ma ry ja w swo ich orę dziach,
ani na jo tę nie od cho dzi od Ewan ge lii:
A za tem za chę cam was ja, wię zień w Pa -
nu, aby ście po stę po wa li w spo sób god ny
po wo ła nia, ja kim zo sta li ście we zwa ni,
z ca łą po ko rą i ci cho ścią, z cier pli wo ścią,
zno sząc sie bie na wza jem w mi ło ści. Usi -
łuj cie za cho wać jed ność Du cha dzię ki
wię zi, ja ką jest po kój (Ef 4,1-3). Mat ce
Ko ścio ła cho dzi o No we ży cie ochrzczo -
nych w Ko ście le i świe cie. Chwa ła Pa nu!

I wy da wa ło by się, że speł nie nie pra -
gnień Bo ga, któ re wy ra ża Ma ry ja, jest
kwe stią dłuż sze go lub krót sze go pro ce su
dez in te gra cji te go, co w nas sta re i grzesz -
ne, by na ro dził się no wy czło wiek z Du -
cha, już bez wszyst kich nie po trzeb nych
ob cią żeń. Ale Ma ry ja da lej mó wi: Wie le
mo ich dzie ci nie wi dzi i nie sły szy, bo nie
chce te go. Tu do cho dzi my do ko rze nia
pro ble mów, w Ko ście le, któ ry sta no wi my.
Gdy dzie ci nie chcą się zmie nić, bez rad -
ność Oj ca Nie bie skie go i na szej Mat ki,
jest bó lem nie do opi sa nia. Wie dzą to ci,
któ rzy sa mi do świad czy li bez rad no ści
w ra to wa niu swo ich dzie ci przed złem. 

Ma ry ja uświa da mia nam, że pro blem
uzdro wie nia każ de go z nas, a przez to Ko -
ścio ła, nie tkwi w na szej grzesz no ści! Je -
ste śmy ska że ni grze chem pier wo rod nym
i Bóg wie, że bę dzie my upa dać. Ale nasz
Je zus stwo rzył dla nas cu dow ną prze strzeń
Ko ściół wraz ze wszyst ki mi sa kra men ta mi,
któ re le czą. Praw dzi wym za gro że niem

w Je go roz wo ju! Ma ry ja w Wie czer ni ku,
ra zem z in ny mi ko bie ta mi i z Apo sto ła mi
mo dli ła się o ze sła nie Du cha Świę te go
i wy la nie się Je go cha ry zma tów i da rów
na nas – na Ko ściół! Tak, Mat ka Chry -
stu sa jest z na mi i jest jed ną z nas, ale za -
ra zem jest Kimś o wie le więk szym od nas.
Więk szym przez swo ją świę tość, przez
wy jąt ko wy zwią zek ze swo im Sy nem. Ze
wzglę du na Jej do sko na łość (Nie po ka la ne
Po czę cie, oso bi stą bez grzesz ność) i god -
ność Bo żej Ro dzi ciel ki, Ma ry ja, spo śród
wszyst kich lu dzi, jest du cho wo naj bli żej
Oj ca i Sy na, i Du cha Świę te go.

Dla te go jest Ona dla nas, każ de go
z osob na i dla nas – Ko ścio ła, szcze gól ną
Orę dow nicz ką i Po śred nicz ką, mię dzy
na mi, grzesz ny mi, a Pa nem Bo giem!
Uświa da miam so bie, że Ma ry ja, Mat ka
Ko ścio ła ob ja wia ko bie cy wy miar Mi ło -
ści Bo ga. Ona w do sko na ły spo sób wy ra -
ża ko bie cą Mi łość uko rze nio ną w Bo gu!
Po wnie bo wstą pie niu Je zu sa, Ma ry ja
„mo dli twa mi swy mi wspie ra ła po cząt ki
Ko ścio ła” i tak wła śnie jest do dziś.

Je stem ta ka szczę śli wa, że Ma ry ja jest
szczę śli wa! Ona uśmie cha się pa trząc
na nas, gar ną cych się do Niej. Jej sło wa
jesz cze bar dziej uświa da mia ją mi, że
wszy scy ra zem je ste śmy Ko ścio łem. To
bar dzo waż ne, bo to zna czy, że mu si my
się strzec po sta wy „ob ser wa to ra”, któ ry
stoi z bo ku. Nie ma ta kiej ro li w Ży wym
or ga ni zmie – Cie le Chry stu sa! Dziec ko
Bo że po zo sta ją ce w ta kiej po zy cji nie
wno si nic, oprócz de struk cyj ne go wpły wu
na sa me go sie bie, a przez to na in ne dzie -
ci Bo że. Każ dy z nas ma swo je miej sce
po słu gi, przy go to wa ne spe cjal nie dla nas!
Nikt nas w tym miej scu nie za stą pi!

To przy cho dze nie Ma my do dzie ci,
któ re tu lą się do Jej spód ni cy, jest do wo -
dem Mi ło ści na sze go Oj ca. Oj ciec ko cha
dzie ci i cie szy się, gdy one są szczę śli we
i cier pi, gdy one cier pią. Tak so bie my ślę,
że na praw dę waż ne jest to na sze gar nię cie
się do Ma my, bo Ona ni gdy nie prze sta je
być Mat ką z Ka ny Ga li lej skiej.

Na sza Świę ta Mat ka nie chce, aby Jej
przy cho dze nie na zie mię ge ne ro wa ło at -
mos fe rę sen sa cji, a przez to by ło dla nas
po wo dem do nie po ro zu mień i spięć. Ona
przy cho dzi, bo Bóg, z tę sk no ty za na mi,
Ją po słał. Stwór ca Wszech rze czy da je
w ten spo sób, swo je mu stwo rze niu, ko lej -
ny do wód Mi ło ści. Chwa ła Pa nu!

W tym mo men cie czu ję się tak, jak bym
sły sza ła Ab ba Oj cze, któ ry mó wi do Mat -
ki: Idź Ma ry jo, Peł na Ła ski, za gar niaj
mo je dzie ci do Je zu sa i przy pro wa dzaj cie

je do Mnie, tak bar dzo je ko cham. Ma ry -
jo, po ka zuj im naj krót szą dro gę do Do mu!
A Tą je dy ną, naj krót szą Dro gą, ko cha ni
Sio stry i Bra cia jest Chry stus. Ma ry ja
chce wpro wa dzać nas w sil ną, ży wą za ży -
łość ze Swo im Sy nem.

Cie szę się sło wa mi Ma ryi: Moi apo -
sto ło wie, wy któ rzy sta ra cie się mieć czy -
ste ser ce, a w nim mo je go Sy na, je ste ście
na do brej dro dze. Wy, któ rzy po szu ku je cie
mo je go Sy na, po szu ku je cie do brej dro gi.
Syn Ma ryi to do bra dro ga, peł na zna -
ków Je go Mi ło ści i na dziei! Przy po mi naj -
my so bie o wszyst kich, kon kret nych zna -
kach Bo żej Mi ło ści, ja kie pa mię ta my,
miej my w świa do mo ści, czym sta ły się
dla każ de go z nas...

Mat ka Ko ścio ła uświa da mia nam, że
w po szu ki wa niu Do brej dro gi za wsze cho -
dzi o czy ste ser ce. Ono mu si być opróż nio -
ne ze wszyst kie go, co za wa dza w by ciu
„prze źro czy stym”. Wszyst ko, co po zo sta je
w nas „nie do czysz czo ne”, wszyst kie na sze
boż ki, szko dzą w świad cze niu o Bo gu. Za -
kła mu ją Praw dę, o Je zu sie – Iko nie Mi ło -
ści Mi ło sier nej Oj ca...

Po tęż na Nie wia sta, Ma ry ja ma cał ko wi -
cie czy ste ser ce, dla te go jest Ono w ca ło -
ści wy peł nio ne i za nu rzo ne w re la cji Trój -
je dy ne go Bo ga. My nie mu si my mieć tak
czy ste go ser ca jak Ona, bo nie je ste śmy
do te go zdol ni. Je zus wcho dzi w nie, gdy
jest na ty le czy ste, na ile w da nym mo -
men cie je ste śmy w sta nie po zwo lić Mu
się uwol nić od sa mych sie bie.

Świa do mość, że Je zus ni gdy nie wy ma -
ga ode mnie cze goś, do cze go nie je stem
zdol na spra wia, że czu ję ulgę. W in nym
ra zie mój Pan nie mógł by miesz kać we
mnie. Chwa ła Pa nu! 

Je stem świa do ma i roz ra do wa na, że to
Duch Świę ty, Mi łość Oj ca i Sy na wy ko -
nu je, w wiecz nym Te raz, wszyst ko, co
trze ba. On dzia ła we mnie i prze ze mnie.
Wy ko nu je, co po trze ba w nas i przez nas
– Wspól no tę Ko ścio ła! Nie po win ni śmy
się mar twić czymś, co nie le ży w na szych
moż li wo ściach, a ra czej pa mię tać, że Ten,
Któ ry uno si się nad cha osem, po trze bu je
czy ste go na czy nia!

Ma ry jo! Mat ko Ko ścio ła, na sza
Mat ko, orę duj za na mi, by śmy by li zdol -
ni przyj mo wać da ry i cha ry zma ty, któ re są
po trzeb ne TU i TE RAZ nam – Ko ścio ło -
wi. Bar dzo po trze bu je my Two je go wsta -
wien nic twa, Ma ry jo, bo przy gnia ta nas to,
co wi dzi my w so bie i w świe cie: na szą
grzesz ność i sła bość. Niech dzię ki Two jej
mo dli twie, bu du je się w nas go to wość, by
nie prze szka dzać Je zu so wi, któ ry chce
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dla nas – Ko ścio ła jest za prze cza nie
i wy pie ra nie, że to nie my po trze bu je -
my na wró ce nia, zmia ny my śle nia i wi -
dze nia rze czy wi sto ści, tyl ko in ni.

Ta ka po sta wa wy ni ka czę sto z nie chę ci
do wy sił ku, zwią za ne go z pro ce sem prze -
mian w nas, jak rów nież z lę ku przed wyj -
ściem z te go, co się zna: „Z wnę trza bo -
wiem, z ser ca ludz kie go po cho dzą złe my śli,
nie rząd, kra dzie że, za bój stwa, cu dzo łó -
stwa, chci wość, prze wrot ność, pod stęp,
wy uz da nie, za zdrość, obe lgi, py cha, głu -
po ta. Ca łe to zło z wnę trza po cho dzi i czy -
ni czło wie ka nie czy stym”” (Mk 7,21-23).

Na szej Ma ryi jest przy kro i ze smut kiem
dzie li się da lej z na mi, że są dzie ci, któ re:
Nie przyj mu ją Jej słów i Jej dzieł, choć
po przez Nią, Jej Syn przy wo łu je wszyst -
kich! Trud no Jej pa trzeć, jak wiel ka rze sza
Jej dzie ci do bro wol nie idzie błęd ną dro gą.

Na praw dę, jak ra nią ce i nie tak tow ne to
za cho wa nie wo bec Zba wi cie la! Mat ka
cier pi wi dząc, jak Jej Świę te Dziec ko jest
ob ra ża ne bra kiem za ufa nia i nie do wie rza -
niem, bo sa ma wi dzia ła ja kim kosz tem
zdo był to, co te raz z głu po ty i py chy od -
rzu ca wie lu z nas.

Tym cza sem Duch na sze go Je zu sa ob -
da rza w świa tło ści Oj ca Nie bie skie go,
w jed no ści nie ba z zie mią, we wza jem nej
mi ło ści, wszyst kie dzie ci Ma ryi, gdyż mi -
łość przy zy wa mi łość i spra wia, że uczyn -
ki sta ją się waż niej sze od słów. Dla te go
wła śnie, my apo sto ło wie Ma ryi, ma my
z ca łych sił, ca łym je ste stwem mo dlić się
za nasz Ko ściół! Ma my Go ko chać i czy -
nić dzie ła mi ło ści. W Ko ście le nie ma ro -
li „ob ser wa to ra”! 

Ta ka po sta wa jest źró dłem zła: osą -
dów, kry ty ko wa nia, wy ty ka nia, szu ka nia
po tknięć in nych, by po tem, ro biąc za -
mie sza nie, od wra cać swo ją i in nych
uwa gę od wła snych, nie po za ła twia nych
pro ble mów. Ta ką po sta wą szem ra nia
i ata ków, nie któ rzy z nas, ra dzą so bie
z bra kiem po czu cia wła snej war to ści. To
czę ste zra nie nie, któ re szko dzi nam i in -
nym, do mo men tu, gdy nie po sta wi my
Je zu sa na pierw szym miej scu w każ dej
dzie dzi nie ży cia. Gdy tyl ko od da je my ży -
cie Je zu so wi, On na tych miast za czy na
uzdra wiać na sze zra nie nie i bu dzi w nas
świa do mość god no ści Dzie dzi ców Kró la.

Dla mnie klu czo wym zda niem te go
orę dzia, któ re wszyst ko wy ja śnia, są sło -
wa: Bez wzglę du na to jak jest zdra dza ny,
ra nio ny, Ko ściół trwa, gdyż po cho dzi
od Oj ca Nie bie skie go.

Tak ko cha ni Sio stry i Bra cia! Ma ry -
ja mó wi nam po pro stu: nie kon cen truj
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uwa gi na tym co nie trze ba! Nie lę kaj się,
co bę dzie z Ko ścio łem! On za wsze bę dzie
trwał! Nie za przą taj umy słu co się sta nie
z tym, cze go Bóg strze że. Le piej skon cen -
tro wać się na pod da wa niu pro ce so wi na -
wró ce nia, by śmy nie uni ka li bó lu sta wa -
nia w Praw dzie. Le piej skon cen tro wać się
na prze ba cze niu swo je mu współ bra tu, ak -
tem wo li, by ser ce mo gło się otwo rzyć
na ła ski, któ re Je zus wy le wa cią gle na nas.

Ma ry jo, naj lep sza Wsta wien nicz ko!
Pro si my po móż nam po zo sta wać w czuj -
no ści, aby śmy przy pad kiem swo im bra -
kiem na wró ce nia nie za sła nia li Je zu sa!
Tym pra gnie my się zaj mo wać Ma ry jo!
A nasz Brat Je zus, zaj mie się wszyst kim,
co do Nie go na le ży. To Je mu przede
wszyst kim za le ży, aby jak naj szyb ciej ob -
ja wi ło się sy no stwo Bo że!

Tak ko cha ni Sio stry i Bra cia kon cen -
truj my się na pod da wa niu się pro ce so wi
oczysz cza nia ser ca, za miast osą dza nia in -
nych, że by Je zus mógł w nas prze by wać,
by Duch Świę ty mógł przez nas wszyst ko
zro bić, co po trzeb ne TU i TE RAZ. Niech
się tak sta nie. Amen.

Bo gu mi ła

Apo sto ło wie Ob ja wie nia
2 ma ja 2016 Mir ja na mia ła co mie -

sięcz ne ob ja wie nie przy Błę kit nym Krzy -
żu w obec no ści do syć du że go tłu mu.
Po ob ja wie niu Mir ja na prze ka za ła orę dzie,
w któ rym jed no zda nie brzmia ło: że by ście
„zbie ra li (skła da li) po ła ma ne krzy że” i by -
li apo sto ła mi Ob ja wie nia. Wie lu py ta ło
o sens te go zda nia. Mir ja na pro si ła, że by
wsta wić w cu dzy słów wy ra że nie „po zbie -
ra li (skła da li) po ła ma ne krzy że”, co ozna -
cza, że Mat ka Bo ża od no si się do pew nej
in nej rze czy wi sto ści już zna nej. Otóż wy -
ja śnie nie moż na zna leźć dzię ki ob ja wie -
niom, ja kie miał Bru no Cor nac chio la
w r. 1947 w Tre Fon ta ne (Trzy Źró dła)
na te re nie Rzy mu, tam, gdzie zo stał ścię ty
św. Pa weł.

Na rzu ca się tu pew na re tro spek cja:
Bru no, gwał tow nie sprze ci wia ją cy się
Ko ścio ło wi Ka to lic kie mu, po rzu cił plan
za bi cia pa pie ża Piu sa XII cio sem no ża.
W przed dzień zbrod ni, wła śnie te go pa -
mięt ne go dnia w so bo tę, 12 kwiet nia
1947 r., po chło nię ty był zbie ra niem ar gu -
men tów prze ciw ko praw dzie o Nie po ka -
la nym Po czę ciu Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny. Tym cza sem pod czas za ba wy dzie -
ciom za wie ru szy ła się gdzieś pił ka. Po -
pro si ły oj ca o po moc. Po zo sta wił naj -
młod sze dziec ko na po la nie i przy łą czył

się do po szu ki wań pro wa dzo nych przez
po zo sta łą dwój kę. W pew nym mo men cie
po zo sta wio ne dziec ko prze sta ło od po wia -
dać na wo ła nia oj ca, to też za nie po ko jo ny
Bru no szyb ko po wró cił na po la nę. 

Za stał dziec ko klę czą ce tuż przy wej -
ściu do gro ty. Ze wzro kiem skie ro wa nym
ku jej wnę trzu chło pak po wta rzał: „Pięk na
Pa ni, Pięk na Pa ni!”. Oj ciec onie miał ze
zdu mie nia kie dy zo ba czył jak po zo sta łe
dzie ci ko lej no osu wa ły się na ko la na po -
wta rza jąc iden tycz ne sło wa. Po czuł się za -
gu bio ny, prze stra szo ny i krzyk nął: „Bo że,
do po móż!”. W tym mo men cie od czuł, jak -
by ktoś po ło żył mu rę ce na twa rzy i jak by
usu nął ni mi łu ski z oczu. Za czę ło do cho -
dzić do nie go co raz sil niej sze świa tło,
w któ rym doj rzał po stać mło dej ko bie ty
o bar dzo ciem nych wło sach, ubra nej
w dłu gi, zie lo ny płaszcz. Pod płasz czem
wi docz na by ła bia ła suk nia z sze ro ką, ró -
żo wą wstę gą. Ko bie ta, trzy ma jąc w jed nej
dło ni po pie la tą ksią żecz kę, zwró ci ła się
do Cor nac chio li: „Je stem Tą, któ ra miesz -
ka w Trój cy Prze naj święt szej. Je stem
Dzie wi cą Ob ja wie nia. Prze stań mnie prze -
śla do wać i wra caj do Ko ścio ła ka to lic kie -
go – Świę tej Owczar ni Kró le stwa Nie bie -
skie go na zie mi. Obiet ni ca Bo ga jest i po -
zo sta je wiecz na i nie zmien na. Dzie więć
piąt ków Świę te go Ser ca Je zu so we go, któ -
re od by łeś za nim wstą pi łeś na dro gę kłam -
stwa, ura to wa ły cie bie... Mo je cia ło nie
roz ło ży ło się... Mój Syn i Anio ło wie przy -
szli, aby mnie za brać w mo men cie przej -
ścia z te go świa ta... Pro szę o to, aby du żo
się mo dlo no i co dzien nie od ma wia no ró -
ża niec o na wró ce nie grzesz ni ków, nie wie -
rzą cych i o jed ność chrze ści jan. Na tej zie -
mi peł nej grze chu do ko nam po tęż nych
cu dów dla na wró ce nia nie wie rzą cych”.

Pod czas ob ja wie nia, trwa ją ce go po -
nad go dzi nę, Bru no Cor nac chio la usły szał
i in ne sło wa, a tak że orę dzie prze zna czo -
ne wy łącz nie dla Oj ca Świę te go. Dzie ci
wi dzia ły je dy nie ru sza ją ce się war gi Ma -
don ny lecz nie sły sza ły słów. Bru no za pi -
sał orę dzie w tym sa mym ze szy cie, w któ -
rym miał się po ja wić tekst prze ciw ko
dzie wic twu Ma ryi. 

Bru no opo wia dał, że Mat ka Bo ża
uczy ni ła pe wien gest pra wym ra mie niem,
po ka zu jąc pal cem wska zu ją cym gle bę.
Otóż wi dzi on le żą cy u Jej stóp po ła ma ny
krzyż, ka wa łek czar nej tka ni ny i rzu co ną
na zie mię su tan nę. Wte dy Mat ka Bo ża mó -
wi do nie go: „Otóż Ko ściół bę dzie prze śla -
do wa ny, roz bi ty, to jest znak, że moi sy no -
wie po rzu ca ją strój... Ty bądź w wie rze
sil ny!”. Po tem Mat ka Bo ża ob ja wi ła mu,
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co na stą pi, w szcze gól no ści od stęp stwo
wie lu księ ży, oraz że on ma ko chać Ko ściół
i mu słu żyć mi mo wszyst ko, co z nim się
sta nie. Ten po ła ma ny krzyż ozna cza mę -
czeń stwo księ ży, któ rzy po zo sta ną wier ni
Chry stu so wi pod czas prze śla do wań.
„Księ ża, na wet je śli się znaj du ją w pie kiel -
nym wi rze, są mi dro dzy – mó wi do nie go
Ma ry ja. Bę dą dep ta ni i za bi ja ni, oto po ła -
ma ny krzyż ko ło su tan ny, znak po rzu ce nia
su tan ny przez księ ży”. Krót ko mó wiąc,
su tan na rzu co na na zie mię ozna cza po rzu -
ce nie ka płań stwa przez wie lu księ ży. Czar -
na tka ni na ozna cza, że Ko ściół zo sta nie
wdo wą, bę dzie wy da ny na ła skę świa ta.

Bru no na wró cił się na tych miast i zo stał
gor li wym apo sto łem i wiel kim obroń cą
Ko ścio ła aż do swej śmier ci w r. 2001.
(W Rzy mie zo stał otwar ty je go pro ces be -
aty fi ka cyj ny). Pod czas tych wszyst kich
lat otrzy my wał sło wa od Mat ki Bo żej,
przede wszyst kim pod czas snu, jak ksiądz
Bo sko. Te orę dzia są pro roc kie, do ty czą
naj bliż szej i dal szej przy szło ści Ko ścio ła
i we wnętrz nych dra ma tów, przez ja kie on
prze cho dzi. 

Dla cze go Go spa dziś mó wi nam
o po ła ma nych krzy żach, któ re ma my
po zbie rać? To przy po mi na wiel kie Jej we -
zwa nie do nas, któ rzy chce my słu żyć
Chry stu so wi i Je go Ko ścio ło wi, wśród
wiel kie go za mę tu du cha i głę bo kie go bó -
lu. Nasz świat pły nie w męt nych wo dach.
Nie cho dzi o je den tyl ko po ła ma ny krzyż
(z r. 1947), ale o wie le po ła ma nych krzy -
ży (z r. 2016)! Ma ry ja w ten spo sób wy ra -
ża swój ogrom ny ból wo bec od stęp stwa
ty lu chrze ści jan, księ ży i świec kich, wo -
bec zdrad w ło nie sa me go Ko ścio ła, wo -
bec ogól nej apo sta zji na szych cza sów. 

Ma ry ja wy ja wia Bru no no wi imię,
ja kim pra gnie być na zy wa na w tym
miej scu: „Je stem Dzie wi cą Ob ja wie nia”.
Trzy ma w swych rę kach ma łą Ksią żecz -
kę: Apo ka lip sę św. Ja na, na zy wa ną cza sa -
mi „Księ gą Ob ja wie nia”. Mat ka Bo ża
Ob ja wie nia wzy wa nas dzi siaj, że by śmy
by li „apo sto ła mi Ob ja wie nia”! Wska zu je
ce chy cha rak te ry stycz ne tych apo sto łów,
któ rzy ma ją zo stać wier ni w cza sie uci -
sku. Ce chy cha rak te ry stycz ne dla Niej
pod czas Jej ży cia ziem skie go: „Nie la -
men tu ją, mil czą i nie bun tu ją się”.

Księ ga Apo ka lip sy jest tek stem świę -
tym czę ścio wo za pie czę to wa nym, ogła sza
przy szłość ludz ko ści i po strasz li wej wal ce
zwy cię stwo Bo ga nad Smo kiem i Be stią.
Jak tu nie otwo rzyć oczu i nie stwier dzić,
że istot nie dzi siaj jak ni gdy do tąd wal ka
z Be stią sta je się gwał tow na, de cy du ją ca?

Sza tan wie, że je go dni są po li czo ne
i z roz pacz li wą si łą gra ostat ni mi kar ta mi.
Czy Go spa chce nam po wie dzieć, że je ste -
śmy w mo men cie prze ło mo wym, na waż -
nym za krę cie ży cia Ko ścio ła? W cza sie,
gdy zbli ża się wy peł nie nie Apo ka lip sy
i gdy każ dy mu si za jąć sta no wi sko z Chry -
stu sem lub prze ciw Chry stu so wi? Tak są -
dzę, po nie waż ni gdy nie czy ni ła alu zji
w swych orę dziach do in ne go miej sca ob -
ja wień z wy jąt kiem Fa ti my w sierp -
niu 1991 r. Dla cze go w tym mie sią cu po -
dej mu je te istot ne punk ty z Tre Fon ta ne?

Przy tej oka zji waż ne jest, aby śmy
na no wo od czy ta li Księ gę Apo ka lip sy,
w szcze gól no ści roz dział 12, gdzie po ja -
wia się Mat ka Bo ża. Ona po wie dzia ła
do Bru no na: „Przed odej ściem po wiem ci
to: „Ob ja wie nie jest Sło wem Bo żym i to
Ob ja wie nie mó wi o mnie. Dla te go przyj -
mu ję ten ty tuł Dzie wi ca Ob ja wie nia”. Sy -
gna li zu ję, że to jest je dy na księ ga Pi sma
Świę te go, w któ rej zo sta je nam udzie lo ne
bło go sła wień stwo: „Bło go sła wio ny, któ ry
od czy tu je, i któ rzy słu cha ją słów Pro roc -
twa!” (Ap 1,3).

Waż ne jest tak że, że by po jąć w ser cu
w żar li wej mo dli twie, cze go Mat ka Bo ża
ocze ku je od nas, że by śmy czy ni li wy na -
gro dze nie za wszyst kie ata ki na Je zu sa Eu -
cha ry stycz ne go i du cho wień stwo, któ re -
mu po wie rzył lu dzi. „Mo je Nie po ka la ne
Ser ce krwa wi” – po wie dzia ła 25 kwiet nia.
Ona nie pro si nas, że by śmy „zbie ra li po ła -
ma ne krzy że”, że by śmy ścią ga li na sie bie
kry ty kę i ne ga tyw ne uwa gi na nie któ rych
księ ży lub pra ła tów lub po grą ża li się
w zwąt pie niu. Nie. Ona pro si nas, że by -
śmy ro bi li to wszyst ko, co jest w na szej
mo cy, że by im po móc, że by ich pod trzy -
my wać przez na szą mo dli twę i na sze ofia -
ry. Ja ką po cie chę mo że my Jej przy nieść
jed no cząc na sze ser ca z Jej Nie po ka la nym
Ser cem, któ re z pew no ścią krwa wi, lecz
już oglą da koń co we zwy cię stwo. Dla te go
Ma ry ja szu ka dusz, któ re je dy ne, cze go
chcą, to czy nić to sa mo ra zem z Jej du szą!

Mał żon ka Bru no na Cor na chio la, Jo -
lan da, jest wspa nia łym przy kła dem, któ ry
bę dzie dla nas dro gą do świę to ści dla wie -
lu mał żon ków prze ży wa ją cych trud no ści
w mał żeń stwie. Mi mo po wta rza ją cych się
nie wier no ści Bru no na przed je go na wró ce -
niem, Jo lan da trwa ła wier nie na po ste run -
ku, mo dląc się z gor li wo ścią. Do te go stop -
nia, że sa ma Mat ka Bo ża ją chwa li ła!
Obiet ni ce Bo że są i po zo sta ną nie zmien ne
– mó wi ła do Bru no na. – Ura to wa ło cię
dzie więć pierw szych piąt ków do Naj święt -
sze go Ser ca, ja kie wy peł ni łeś, po pchnię ty

z mi ło ścią przez two ją wier ną mał żon kę,
za nim wsze dłeś na błęd ną dro gę!”. Oto jak
pro sta po boż na prak ty ka ura to wa ła Bru no -
na od zgu by! Mat ka Bo ża nie mia ła te go
ty pu pro ble mów ze swym mał żon kiem Jó -
ze fem. Ale pod ję ła się obro ny Jo lan dy, za -
pew nia jąc Bru no na, że ona by ła mu wier na
i ni gdy nie po peł ni ła błę dów, o ja kie on ją
oskar żał. W isto cie bez wąt pie nia to on
w nią ude rzał, że by prze rzu cić na nią żal
za swo je wła sne nie wier no ści, aż do tej no -
cy, któ ra po prze dza ła ob ja wie nie. 

I Mat ka Bo ża kon ty nu uje: „Zdro waś
Ma ry jo, któ re od ma wia cie z wia rą i mi ło -
ścią są jak zło te strza ły, któ re ra du ją Ser ce
Je zu sa”.

s. Em ma nu el Ma il lard

Ma rze nia się speł nia ją
Mo je pra gnie nie po je cha nia do Me -

dziu gor ja po ja wi ło się w 2015 r., pod czas
wy jaz du do Kielc na noc ne czu wa nie Ze -
sła nia Du cha Świę te go. Je cha łam z ko le -
żan ką Ba sią i jej sy nem Pio trem. Na wią za -
ła się roz mo wa na ten te mat. Za pra gnę łam
tam po je chać, ale zda wa łam so bie spra wę,
że ze wzglę du na mo ją sy tu ację fi nan so -
wą, nie bę dę mo gła po zwo lić so bie na ta ką
piel grzym kę. Piotr po cie szył mnie, że dla
„pierw sza ków” wy jazd jest tań szy. Ale
na tam tą chwi lę mo głam tyl ko po ma rzyć,
więc ma rzy łam, bo to by ło mo im ma rze -
niem. Na po cząt ku lu te go 2016 r. za -
dzwo nił Piotr, że jest wy jazd do Me dziu -
gor ja i że by szyb ko za pi sy wać się i wpła cać
pie niąż ki, po nie waż zo sta ło już ma ło
miejsc. Za pi sa ło się 6 dziew czyn z Okrzei,
a ja nie by łam zde cy do wa na. Za dzwo ni ła
do mnie ko le żan ka Te re ska i peł na en tu zja -
zmu mó wi” „Sio stro je dzie my! Ma rze nia
się speł nia ją!!!”. Ja na te sło wa py tam: „Fa -
ti ma?”, a ona od po wia da: „Nie, do Me dziu -
gor ja”. Od po wie dzia łam jej, że chy ba nie
ja dę. Te raz wiem, że po trze bo wa łam ko goś,
kto zde cy do wał by za mnie. Pew nie dla te go,
któ re goś dnia za dzwo nił do mnie Piotr z py -
ta niem, czy ja dę. Wy zna łam, że nie je stem
zde cy do wa na. Za su ge ro wał, że bym po mo -
dli ła się do Du cha Świę te go o ja sność umy -
słu. Tak też zro bi łam. Po skoń czo nej mo dli -
twie po czu łam lek ki po wiew wia tru. I ty le.
Nic wię cej się nie wy da rzy ło. Mi nął je den
dzień, dru gi, ... trze cie go dnia, a wła ści wie
no cy (bo to by ła 4 ra no), usły sza łam mę ski
głos: „Nie bój się, Je zus jest przy to bie”.
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Wte dy pod ję łam szyb ką de cy zję, że ja dę.
Dziew czy ny wszyst ko za ła twi ły za mnie,
a ja mia łam się tyl ko spa ko wać. 

Wy je cha li śmy 27 lu te go 2016 r.
z Kra ko wa.Ta piel grzym ka by ła dla mnie
jed nym, wiel kim cu dem. Ni gdy te go nie
za po mnę. Czu łam się cu dow nie i fi zycz nie
i du cho wo. Każ de miej sce, w któ rym tam
by łam by ło dla mnie świę te. Czu łam tam
obec ność Bo ga, Ma ryi, Je zu sa, Du cha
Świę te go. Wszyst ko prze peł nio ne by ło Ich
obec no ścią. Mia łam trzy ra zy spo czy nek
w Du chu Świę tym. Pierw szym ra zem
w Ti hal ji nie, gdzie Ma ry ja urze kła mnie
swo im prze cu dow nym ob li czem. Do dnia
dzi siej sze go, gdy za mknę oczy, wi dzą Ją
bar dzo wy raź nie. Dru gim ra zem w po ko -
ju u ko le ża nek po bło go sła wień stwie.
Trze cim ra zem, w du żym pa ra fial nym ko -
ście le, pod czas uwiel bia nia Naj święt sze go
Sa kra men tu. 

Gdy mo dli łam się przy fi gur ce
przed ko ścio łem, po czu łam, że ktoś do ty -
ka mo je go pra we go ra mie nia, tak jak by
prze su nął pal cem po mo im ra mie niu. To sa -
mo po czu łam, gdy mo dli łam się w ko ście le
od ma wia jąc ko ron kę do Bo ga Oj ca, z tym,
że sta ło się to aż sie dem ra zy. 2 mar ca to był
dzień ob ja wie nia. To był rów nież dzień mo -
ich imie nin. Te go dnia obu dził mnie prze -
pięk ny, żeń ski głos mó wią cy mo je imię. To
by ła 4 ra no. Za raz po tem po szli śmy na Pod -
brdo i od pra wi li śmy Dro gę Ró żań co wą.
Gdy ze szli śmy na dół, usie dli śmy pod fi -
gur ką Ma ryi i cze ka li śmy na ob ja wie nie dla
Mir ja ny. Chwi lę przed ob ja wie niem po czu -
łam do tyk w le wy bok i prze pięk ny za pach
róż oraz sze lest ga łę zi, a wia tru nie by ło.
Po ob ja wie niu po je cha li śmy na Kri że vac.

Po po wro cie do do mu dzię ko wa łam
Ma ryi i Je zu so wi za piel grzym kę, któ rą tak
cu dow nie prze ży łam. W do mu, gdy mo dli -
łam się przed ka plicz ką Je zu sa w ko ro nie
cier nio wej, ta ko ro na zni ka ła i po ja wia ła się.
Oczy Je go by ły to sze ro ko otwar te to przy -
mknię te. Ogar nął mnie tak ogrom ny pło -
mień mi ło ści, któ re go nie po tra fię wy ra zić
sło wa mi. Za czę łam pła kać. Z dzieć mi, są
do ro słe, od by łam ta kie roz mo wy, któ rych
ni gdy nie prze pro wa dzi ła bym przed wy jaz -
dem. Nie po tra fi ła bym. Te raz nie spra wia ło
mi to naj mniej sze go pro ble mu. 

Gdy oglą da łam pły ty z na sze go wy -
jaz du, w mo men cie uwiel bie nia Naj święt -
sze go Sa kra men tu do zna łam spo czyn ku.
Ca ły czas od kąd wró ci łam z Me dziu gor ja
czu ję wzmo żo ną obec ność Du cha Świę te -
go. Wiem, że Ma ry ja i Je zus ca ły czas czu -
wa ją na de mną, cze go do świad czam każ de -
go dnia. Z ca łe go ser ca dzię ku ję wszyst kim

za zor ga ni zo wa nie tej piel grzym ki, księ -
żom, Re dak cji Echa, ca łej szó st ce współ to -
wa rzy szek z Okrzei, wszyst kim piel grzy -
mom, a w szcze gól no ści mo jej Ma teń ce
ko cha nej, Je zu so wi, Du cho wi Świę te mu
i Do bro dzie jom. He len ka 

Re ko lek cje 
na Ja snej Gó rze

28–30 sierp nia 2015
o. Ka mil Szu stak osp pe – Ka za nie – 2

Szu kaj my praw dzi we go ży cia – 1

Rzecz zna mien na, na pew no zwró ci -
li śmy uwa gę, że ile kroć He rod po sły szał
głos Ja na Chrzci cie la od czu wał wiel ki
nie po kój, a prze cież chęt nie go słu chał.
Na po zór wy da wać by się mo gło, że to
czło wiek, któ ry ma wraż li we su mie nie
i jest otwar ty na sło wa praw dy. To ta kie
pierw sze spo strze że nie, któ re mu si nam
to wa rzy szyć w kon tek ście lu dzi ochrzczo -
nych, któ rzy dzi siaj dziw nie zo sta wia ją
su mie nie za drzwia mi urzę dów i in sty tu -
cji. He rod tak że chęt nie go słu chał i od -
czu wał lęk, nie po kój, miał tro chę su mie -
nia, ale co się oka zu je? 

Zwróć my uwa gę, że sła bość wła dzy
do pro wa dzi ła, że uległ tym pod stęp nym
wszyst kim in try gom i to ja kim in try gom?
One by ły spo wo do wa ne strasz ną de pra -
wa cją ro dzi ny. Strasz ną de pra wa cją ro dzi -
ny, bo za co gi nie świę ty Jan, wy da wać by
się mo gło po ludz ku, że po niósł po raż kę?
On tak na praw dę, jak uważ nie słu cha li -
śmy, zgi nął bo przy po mniał o świę to ści
mał żeń stwa i ro dzi ny. 

Wi dzi my po zor ny triumf zła, strasz na
po raż ka, de pra wa cja te go ży cia ro dzin ne -
go, któ re pre zen to wa ne by ło na dwo rze
He ro da. Mat ka wy ko rzy stu je swo ją cór kę
do zbrod ni czych pla nów, naj niż sze in -
stynk ty wcho dzą tu taj w grę. Prze sta ło
dzia łać su mie nie. Na gle prze sta ło dzia łać
su mie nie, bo sło wo da ne trze ba sza no wać.
Trze ba o tym pa mię tać, że ni gdy nie po -
win no się speł niać nie go dzi wych próśb
i za wsze zwra cać uwa gę na to co się mó -
wi. Tak się nie ste ty sta ło i dla te go my, któ -
rzy piel grzy mu je my na Ja sną Gó rę, któ rzy
sły szy my te sło wa mu si my so bie uświa do -
mić ile mu si nas kosz to wać, mó wię to tak -
że ze świa do mo ścią do czci cie li Kró lo wej
Po ko ju, któ rzy tu taj trwa ją na re ko lek -
cjach, to już dru gi dzień tych spo tkań. 

Ile mu si kosz to wać wier ność, ile mu si
kosz to wać od po wie dzial ność za ży cie,
za po wo ła nie, za to wiel kie ob da ro wa nie,
któ re Bóg nam da je? Ile mu si nas kosz to wać
ten co dzien ny wy si łek, aby przy wró cić god -
ność czło wie ko wi, aby przy wró cić po kój
ludz kim ser com, ile mu si nas to kosz to wać?
Mo że nie trze ba prze le wać krwi w na szych
cza sach, choć do brze o tym wie my i do brze
to zna my z tych dra ma tycz nych prze ka zów
me dial nych, jak bar dzo cier pią chrze ści ja -
nie, jak bar dzo licz nie gi ną zwłasz cza
na Bli skim Wscho dzie i nie tyl ko. 

Wy da je mi się, że nas mu si kosz to wać
to two rze nie at mos fe ry po sza no wa nia wo -
bec świę to ści ludz kie go ży cia od po czę cia
do na tu ral nej śmier ci, two rzyć sza cu nek
wo bec świę to ści mał żeń stwa i ro dzi ny.
Ile to nas mu si kosz to wać w zma ga niu się
zwłasz cza z me dia mi, któ re w spo sób nie -
wy bred ny pró bu ją afir mo wać to wszyst ko,
co jest nie god ne ludz kiej po sta wy, a cóż
do pie ro za sad. To wła śnie my mu si my
znieść pew nie ta kie we wnętrz ne ci che mę -
czeń stwo, że by two rzyć ta ką at mos fe rę dla
każ de go ludz kie go ży cia, dla sza cun ku
wo bec do bra, ja kim jest ro dzi na i prze ciw -
sta wić się te mu co ją nisz czy, co ją nisz czy
w świe cie współ cze snym. 

Świę ty Jan za pła cił za to gło wą. Ty le
go kosz to wa ła od wa ga wia ry, to zde cy do -
wa nie i wier ność po słan nic twu, któ re
otrzy mał. Ile nas kosz tu je wier ność Chry -
stu so wi? Przy kład Ja na Chrzci cie la po wi -
nien być na pew no prze stro gą dla wszyst -
kich spra wu ją cych wła dzę tzw. pa nu ją -
cych w tym świe cie. Bo co się oka zu je?
Tak, jak w je go przy pad ku, tak w hi sto rii
Ko ścio ła krew mę czen ni ków by ła i jest za -
wsze po sie wem chrze ści jan, ugrun to wa -
niem wia ry, umoc nie niem dla tych, któ rzy
piel grzy mu ją przez tą zie mię ku Oj czyź nie
Nie bie skiej. Nie na wiść za wsze jest zwy -
cię żo na mi ło ścią, bo te go na uczył nas
Chry stus. Praw da za wsze zwy cię ża zło,
cza sem trze ba wiel kie go zma ga nia i wiel -
kie go we wnętrz ne go cier pie nia, a jed nak
wier ność ma sens. Mu si my zda wać so bie
z te go spra wę, aby ni gdy w na szym ser cu
nie zgasł pło mień wia ry, któ ry zo stał za pa -
lo ny przez ła skę Chrztu Świę te go. Mu si -
my so bie z te go bar dzo moc no zda wać
spra wę. Jak to mo że my uczy nić? (cdn)

Re ko lek cje Me dziu gor skie 
• 24-27.08.2016 – Gó ra Świę tej An ny

(24-26.08) i za koń cze nie ca ło noc nym
Czu wa niem na Ja snej Gó rze (26/27.08).
Pro wa dzą cy – o. Jo za fat, fran cisz ka nin
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z Wro cła wia. Koszt 100 zł (2 noc le gi i 6 po -
sił ków); re cep cja od godz. 13.00; o 16.00
roz po czę cie, a za koń cze nie o 12.00 w pią -
tek, po czym wy jazd na Ja sną Gó rę. Czu -
wa nie – roz po czę cie o 16.00 w ka pli cy
św. Jó ze fa (ul. Klasz tor na 1). Tu taj kon fe -
ren cje do g. 20.30 z prze rwą na ko la cje.
O 21.00 Apel – Ka pli ca M.B. Czę sto -
chow skiej; o 22.00 Msza Świę ta i czu wa -
nie do godz. 4.00. Za pi sy i in for ma cje
u o. Jó ze fa smsem na nr 515175005. Sko -
rzy staj naj le piej z ca ło ści lub z II czę ści –
czu wa nia i za chęć in nych. AVE MA RY JA!

o. Jó zef Ko szar ny 

• W szko le Ma ryi
6–15.08.2016 w Ogni sku Bo że go Po -

ko ju – mię dzy Czer wi nem a Such ci ca mi
(pow. Ostro łę ka). Roz po czę cie o godz.
12:00. Szcze gó ło wy pro gram bę dzie po -
da ny na miej scu. Każ de go dnia wie czo -
rem w łącz no ści du cho wej z Me dziu gor -
jem bę dzie o godz. 18:00 – Ró ża niec,
Msza Św., Mo dli twa o uzdro wie nie du szy
i cia ła. Noc leg i wy ży wie nie na miej scu.
Za po byt uczest ni cy skła da ją ofia ry. W Ju -
bi le uszo wym Ro ku Mi ło sier dzia bę dzie -
my się mo dlić o mi łość i po kój w ser cu,
w ro dzi nie i w Oj czyź nie. W ten spo sób
od po wie my na we zwa nie Kró lo wej Po ko -
ju: „I dziś je stem z wa mi i wzy wam was
aby ście od kry li mi łość w swo ich ser cach
i ro dzi nach” (25.11.1995). 

Zgło sze nia tel. 515190604 (Zo sia),
532124937 (Agniesz ka). Wię cej in for ma -
cji na: www.ogni sko bo ze go po ko ju.pl

Ser decz nie za pra szam – pro wa dzą cy re -
ko lek cje o. Eu ge niusz Śpio łek Sch.P. 

• Mo dli twa i Post
Or ga ni zo wa ne są co mie siąc w każ dy

Pierw szy Pią tek mie sią ca od 15.00 do nie -
dzie li do 16.00 w Mar cin ko wie k/Skar ży -
ska Ka mien nej. Koszt: je śli ktoś mo że to
ok. 100 zł.

Wa ka cyj ne 02–07.08. Koszt: gdy ktoś
mo że 200 zł. Do jazd PKP: Skar ży sko Ka -
mien na na Ostro wiec. Zmo to ry zo wa ni:
dro ga Skar ży sko – Wą chock przez Maj -
ków. Zgło sze nia: o. Raj mund Gu zik
512 322 412, raj ma r7@wp.pl

Z mo dli twą i ka płań skim bło go sła wień -
stwem o. Raj mund Gu zik

OBO RY 2016
XVII Ogól no pol ski Wie czer nik Kró lo -

wej Po ko ju w Obo rach, od bę dzie się wy jąt -
ko wo w trze cią so bo tę 16 lip ca w uro czy -
stość NMP z Gó ry Kar mel (M.B. Szka -
plerz nej) w godz. 10.00–19.00. W tym ro ku

świę to wać bę dzie my tak że 40 rocz ni cę ko -
ro na cji Cu dow nej Fi gu ry Mat ki Bo żej Bo -
le snej i go ścić bę dzie my w Obo rach Pa pie -
skie go Mi sjo na rza Mi ło sier dzia o. Ja me sa
Man jac ka la ze Zgro ma dze nia Mi sjo na rzy
św. Fran cisz ka Sa le ze go z In dii, któ ry wy -
gło si dwie kon fe ren cje i po pro wa dzi Ad o ra -
cję Naj święt sze go Sa kra men tu z mo dli twą
o uzdro wie nie du szy i cia ła. O. Ja mes jest
wiel kim czci cie lem Mat ki Bo żej Bo le snej,
no szą cym wier nie na ser cu brą zo wy szka -
plerz kar me li tań ski. Za pra sza my ser decz nie
wszyst kich, a szcze gól nie cho rych, na spo -
tka nie z tym cha ry zma tycz nym ka pła nem,
nie stru dzo nym gło si cie lem Ewan ge lii. 

Uro czy stej Eu cha ry stii o godz. 12.00
prze wod ni czyć bę dzie ks. bp Piotr Li be ra
z Płoc ka. Spo tka nie od bę dzie się na pla cu
przed sank tu arium i jest otwar te dla
wszyst kich. Pro si my o za bra nie krze se łek
tu ry stycz nych, pa ra so li. Ka pła nów pro si -
my o za bra nie ze so bą al by i stu ły.

Zgło sze nia grup i do dat ko we in for ma -
cje o. Piotr Mę czyń ski O. Carm., tel. 606
989 710 lub 54/ 280 11 59, wew. 23. Wię -
cej na www.obo ry.com.pl

Po le cam w uf nej mo dli twie u stóp Ma -
ryi Bo le snej i z mi ło ścią ka płań skie go ser -
ca wam bło go sła wię – 

o. Piotr O. Carm.

Brat Elia w Pol sce 
Tak na go rą co pierw -

sze wra że nia i wpi sy
w In ter ne cie po spo tka -
niu w Wie licz ce. W ko lej -
nych nu me rach przed sta -

wi my re la cję z ca łe go spo tka nia i po by tu
w Pol sce, ofi cjal nie po raz pierw szy. 

Wi dzia łam z bli ska styg ma ty Fra Elia.
Z od le gło ści kil ku cen ty me trów. Żad ne
sło wa te go nie opi szą – ży we styg ma ty
na rę kach... Świa dec two Fra Elia, o bra ku
mi ło ści, o pro ble mach i roz pa dach ro -
dzin... o po trze bie mo dli twy za dzie ci – to
sam bal sam na ser ce! Ko mu nia świę ta
pod czas Mszy Świę tej na proś bę oo. Fran -
cisz ka nów na klę czą co. Brat Elia z ka pła -
nem, don Mar co – opie ku nem du cho wym,
wy zna czo nym przez bi sku pa miej sca. Bę -
dą zdję cia, fil my, dziś kil ka fo tek, ale one
nie od da dzą te go co czu ję. Wię cej na:
https://wo bro nie wia ry itra dy cji. word press.
com/2016/06/16/brat -elia -wlo ski -wspol -
cze sny -styg ma tyk -pierw szy -raz -w -pol sce/

Ni gdy nie za po mnę wi do ku Ran Chry -
stu so wych na dło ni Fra Elia!!! Te dło nie
mnie po bło go sła wi ły, po świę ci ły mo je
ob raz ki i ró ża niec... i mnie, i tych któ rych
przy nie śli śmy w ser cu. Jed na je go proś ba
– co dzien nie 10 min. mo dli twy, zwłasz cza
za dzie ci, za cho re dzie ci, za oso by sa mot -
ne, zo sta wio ne, po ra nio ne... co dzien nie.
Z ko lei tłu macz ka po le ca ła każ de mu na -
być ksią żecz kę „Twa rzą w twarz z de mo -
nem”. Po wie dzia ła, że nie zda je my so bie
spra wy, ja ką przed Bo giem zda my od po -
wie dzial ność za wszyst ko, w tym ko bie ty
za swój nie szczę sny ubiór, ta ksią żecz ka
wie le nam uprzy tom ni. 

Lu dzie nie do koń ca chy ba słu cha li, co
mó wił brat Elia, że on jest tyl ko na rzę -
dziem w rę ku Pa na, że nie na nie go na le -
ży zwra cać uwa gę lecz na Bo ga, któ ry jest
w nie bie.

Ks. Mi chał Ol szew ski do brze mó wi, że
nie któ rzy lu dzie trak tu ją ka pła nów jak
„gu ru”. Co wy pra wia li swe go cza su
z o. Joh nem Ba sho bo rą, jak wy rwa li mu
z rąk Pi smo Świę te, bo chcie li mieć „ja ko
ta li zman” coś z o. Joh na, choć by jed ną
kar tecz kę Ewan ge lii.

To sa mo by ło dziś z Bra tem Elia. On nie
mógł zejść z po dium, na któ rym był oł tarz,
lu dzie nie da li mu przejść po świę cić ob -
raz ków i po kro pić lu dzi wo dą świę co ną.
Pcha li się na nie go, do ty ka li szat li tur gicz -
nych swo imi ró żań ca mi, rę ka mi, książ ka -
mi, ocie ra li się. Brat Elia był 20 cm ode
mnie i nie do tknę łam się go bo wi dzia łam
jak on pa trzy i po ka zu je pal cem w Nie bo,
że Bóg się li czy, a nie on i wte dy... mó wiąc
w du chu „Bo że Ty się li czysz, to tyl ko za -
kon nik, je go sza ty to nie sza ty Two je...”
i wte dy spoj rza łam i... zo ba czy łam do kład -
nie, bar dzo do kład nie, owe styg ma ty. Ten
wi dok po zo sta nie mi przed oczy ma
do koń ca ży cia. I też wi dząc je bę dę pa -
mię tać o ra nach Pa na Je zu sa, bo to Je zus
jest je dy nym mo im Pa nem i Zba wi cie lem.
Je zu ko cham Cie bie.

Zdję cie na str. 1, przed sta wia Pa na Je zu -
sa, któ re go ża den z ar ty stów nie na ma lo -
wał. To sam Je zus dał się... sfo to gra fo wać
wło skie mu styg ma ty ko wi, bra tu Elia. Wie -
le osób wi dy wa ło bra ta Elia, jak bę dąc sam,
z kimś roz ma wia. Py ta no go wie lo krot nie:
„Z kim roz ma wiasz? Ko go wi dzisz?”. Brat
Elia, zmę czo ny ty mi py ta nia mi, zwró cił
się z tym do Je zu sa. A Je zus, w od po wie -
dzi, wy słał go do po bli skie go ko ścio ła
w ce lu sfo to gra fo wa nia bia łej ścia ny. Z 12
zro bio nych zdjęć wszyst kie wy szły bia łe,
z wy jąt kiem jed nej ko lo ro wej fo to gra fii.

Ewa Rze czyc ka -Sur ma
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„Ka płan 
– Słu ga mi ło sier dzia”

IX Ogól no pol ska Piel grzym ka
Apo sto la tu „Mar ga ret ka”

do Wy so kie go Ko ła

Już po raz dzie wią ty „Mar ga ret ki”
z kil ku die ce zji spo tka ły się u Mat ki Wy -
so kol skiej. Te go rocz na piel grzym ka od -
by ła się pod ha słem: „Ka płan – Słu ga 
Mi ło sier dzia”. „Chce my uka zać tę ro lę
ka pła nów – choć tak jak każ dy in ny czło -
wiek zwy kłych śmier tel ni ków, lu dzi też
grzesz nych, któ rym Pan Bóg da je wła dzę
od pusz cza nia grze chów w Je go imie niu.
Ks. Edward Sta niek po wie dział, że gdy by
nie świa do mość, że Pan Bóg go po sy ła
i da je mu ta ką wła dzę, to na wet jed nej mi -
nu ty nie sie dział by w kon fe sjo na le, a księ -
ża czę sto po wta rza ją, że jest to jed na
z naj trud niej szych dla nich mi sji – wi ta jąc
przy by łych mó wił ks. Szy mon Mu cha,
ku stosz sank tu arium.

Du cho wym prze wod ni kiem był
ks. Jan Ni zio łek – Mi sjo narz Mi ło sier dzia
Die ce zji Ra dom skiej, któ ry wy gło sił kon -
fe ren cję, ho mi lię i prze wod ni czył Mszy
Świę tej. Mó wił o wraż li wo ści na grzech
i o ro li ka pła na ja ko spo wied ni ka. Chór
z pa ra fii NSPJ z Ra do mia wy ko nał „Ora -
to rium o Bo żym Mi ło sier dziu” i za trosz -
czył się o opra wę mu zycz ną. 

Tr a  d y  c y j  n i e
pięk nym i wzru -
sza ją cym ak cen -
tem spo tka nia, by -
ła mo dli twa wsta -
wien ni cza „Mar ga -
re tek”, któ rą oto-
czy ły obec nych

ka pła nów. Na bo żeń stwo uwiel bie nia Bo -
że go Mi ło sier dzia i Ko ron ka do Bo że go
Mi ło sier dzia za koń czy ły spo tka nie. Każ -
dy z uczest ni ków prze kra cza jąc Bra mę
Mi ło sier dzia i wy peł nia jąc wszyst kie wa -
run ki mógł zy skać Od pust Ju bi le uszo wy,
gdyż Sank tu arium Wy so kol skie jest wy -
zna czo nym przez księ dza bi sku pa Ko -
ścio łem Ju bi le uszo wym.

Ra dom ski „Gość Nie dziel ny”

Plan Go spy 
Piel grzym ka do Me dziu gor ja (18.04-

25.04.2016 r.) – ma rzy łam o wy jeź dzie
tam od kil ku lat, lecz za każ dym ra zem coś
się dzia ło i mu sia łam re zy gno wać z wy jaz -
du, zresz tą i tak nie mia łam ofer ty w gra ni -
cach mo ich moż li wo ści fi nan so wych.

W stycz niu ko le żan ka po wie dzia ła mi
o wy jeź dzie i po pro si ła, że bym się za sta -
no wi ła nad pro po zy cją, po nie waż kosz ty
nie są wy gó ro wa ne, jest jesz cze kil ka
wol nych miejsc i mo gła bym wy je chać
ra zem z mo ją sio strą (lu bi my wspól nie
piel grzy mo wać, bo to jest nasz czas
na roz mo wy i bli ski kon takt, na co dzień
miesz ka my w róż nych re jo nach Pol ski).

Pro po zy cją piel grzym ki do Me dziu -
gor ja po dzie li łam się z mo imi bli ski mi
oraz sio strą. No i wte dy roz po czę ły się
pierw sze trud no ści: czy nie mo gła bym je -
chać w przy szłym ro ku po nie waż zbli ża
się za trzy mie sią ce ślub sy na, czy tam bę -
dzie dość bez piecz nie?

Wspól nie roz wa ży li śmy wszyst kie wąt -
pli wo ści, po czym mąż uznał, że je że li
Me dziu gor je mnie uszczę śli wi mu szę je -
chać. Lecz to nie był ko niec mo ich trud -
no ści, le d wo po dzie li łam się w pra cy in -
for ma cją o wy jeź dzie, do wie dzia łam się,
że ko le żan ka wy bie ra się na urlop zdro -
wot ny, a ja mu szę zo stać w pra cy (na -
uczy cie le do sta ją urlop wy po czyn ko wy
tyl ko w mie sią cach wa ka cyj nych).

Mat ka Bo ża mia ła jed nak in ny plan
wo bec mnie i mo ja wspa nia ła pa ni dy rek -
tor za pew ni ła, że ty dzień pręd ko mi nie,
mam za za da nie wy je chać z in ten cja mi
mo dlitw za wszyst kie ko le żan ki z pra cy.

Wresz cie wy je cha łam: po zna łam
wspa nia łych lu dzi, zwie dzi łam cu dow ne
miej sca, od by łam spo wiedź ży cia – nie
za po mnę jej ni gdy, po ko na łam swo je sła -
bo ści w dro dze na Wzgó rze Ob ja wień
oraz Kri że vac – obie tra sy na bo sa ka. Do -
świad czy łam wie le wspa nia łych chwil
i unie sień, a spo kój i ra dość w mo im ser -
cu po zo sta nie na dłu gie chwi le, mo ja wia -
ra jest sil na i dzie lę się nią z in ny mi. 

Na do da tek ogrom na ilość wia do mo ści
prze ka za nych nam pod czas piel grzym ki
przez prze wod nicz kę za chę ci ła mnie i za -
in spi ro wa ła do no wych wy zwań, oby mi
tyl ko ży cia star czy ło.

Nie mo gę do cze kać się na stęp nej wi -
zy ty u Mat ki Bo żej Go spy i mo dlę się
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że by na sza ko cha na Ma teń ka za pro si ła
mnie i mo ich naj bliż szych do sie bie
w nie dłu gim cza sie.

Po zdra wiam i prze sy łam pro my czek ra -
do ści z mo je go ser ca wszyst kim, któ rzy
po świę ci li czas na prze czy ta nie mo je go
świa dec twa piel grzy ma. Go spa, Maj ka
mo ja!!!!!

Te re nia

Oj ciec Li vio Fan za ga

Dla cze go wie rzę 
Me dziu gor ju

Oj ciec Li vio, świa dek prze ko na ny
o au ten tycz no ści zda rzeń oraz uczest nik
nad zwy czaj ne go, ekle zjal ne go wy dźwię -
ku zda rzeń w Me dziu gor ju, zwięź le na -
wią zu je do ze wnętrz nych aspek tów spra -
wy – któ ra to czy się nie ustan nie – i na -
świe tla zna cze nie tu dzież jej za sięg,
przed sta wia jąc swe prze ko na nia, któ re
doj rza ły w nim sa mym pod czas je go licz -
nych i dłu go trwa łych po dró ży do ma leń -
kiej, a obec nie po wszech nie zna nej wsi
w Bo śni -Her ce go wi nie. 

Tym, któ rzy nie czu ją się – czy też
jesz cze nie czu ją się go to wi do te go, aby
„uwie rzyć Me dziu gor ju”, stro ni ce te
ofia ro wu ją ele men ty wie dzy i oce ny przy -
dat ne do wy ro bie nia so bie uza sad nio ne go
po glą du na tę spra wę; dla wszyst kich wy -
zna cza ją li ne ar ną dro gę asce zy, zo bo wią -
zu ją cą i ra do sną. 

„Bóg wy sy ła mnie do was z mi ło ści,
abym po mo gła wam po jąć, że bez Nie go
nie ma przy szło ści ani ra do ści, a przede
wszyst kim nie ma zba wie nia wiecz ne go”
(25.04.1997) i da je mi ten czas ja ko dar dla
was, abym mo gła was po uczać i pro wa dzić
dro gą zba wie nia” (25.08.1997).

Czy to pły ną ce z ser ca we zwa nie
Ma ryi, tak istot ne i de cy du ją ce dla ży cia
wiecz ne go każ de go z nas zo sta ło przy ję -
te? Oto praw dzi we py ta nie do ty czą ce Me -
dziu gor ja. Zda je się, że wszyst kie in ne
dys ku sje, włącz nie z ty mi, któ re do ty czą
za twier dze nia ob ja wień przez Ko ściół, nie
ma ją dla Mat ki Bo żej zbyt wiel kie go zna -
cze nia. Ją in te re su je tyl ko i wy łącz nie
nasz po wrót do Bo ga. Je śli to na stą pi,
wszyst ko in ne zo sta nie nam da ne. Ale ja -
ki sens ma ofi cjal ne uzna nie ob ja wień, je -
śli nie osią gnę ły one swe go ce lu, ja kim
jest zba wie nie wiecz ne współ cze sne go
po ko le nia, któ re nie zna Bo ga ani po ko ju?

ECHO Echa
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Na koń cu ży cia cóż
nam po zo sta nie? Ja ki -
mi chcie li by śmy być
w chwi li śmier ci? Je że li
po sta wi li śmy wszyst ko
na rze czy prze mi ja ją ce,
na bo gac twa, przy jem -

no ści, za szczy ty, na to wszyst ko, co ofe -
ru je nam świat, aby od cią gnąć nas
od Bo ga, w ja kiej sy tu acji znaj dzie my się
w chwi li śmier ci? Co za bie rze my
na tam ten świat? Ta chwi la cze ka nas
wszyst kich, wte dy nie bę dzie już moż na
za wró cić, gdyż skoń czy się czas da ny
nam do dys po zy cji. Mat ka Bo ża wzy wa
nas do roz trop no ści, pro sząc by śmy
w po rę zde cy do wa li się na Bo ga.

Twa rzą w twarz
z de mo nem

Ks. Giu sep pe To ma sel li sdb,
eg zor cy sta

Nie ty po wy wy wiad prze pro wa dzo ny
przez Au to ra z je go do świad cze nia by cia
eg zor cy stą, po le ca my tym wszyst kim,
szcze gól nie te raz pa trzą na to wszyst ko co
dzie je się na świe cie. 

* * *
– Mów: czy wszyst kie de mo ny ma ją ta -

ką sa mą si łę?
– „Nie. Chry stus te go na uczał, kie dy

zwró cił się do Apo sto łów bez sil nych wo -
bec de mo na sie dzą ce go w opę ta nym:
„Ten ro dzaj de mo nów moż na zwy cię żyć
tyl ko przez post i mo dli twę”. Naj po tęż -
niej szy mi są de mo ny na kła nia ją ce do nie -
czy sto ści sek su al nej. Ja je stem jed nym
z przy wód ców ta kich de mo nów. Ja i moi
pod wład ni za zwy czaj zwy cię ża my
w wal ce z czło wie kiem”.

– „Seks, abor cja, roz wód, okul tyzm:
oto jak uda je mi się pro wa dzić lu dzi
do pie kła...”...

– „Jak pa sterz cie szy się wi do kiem łąk
po ro śnię tych ob fi cie świe żą tra wą, tak i ja
ra du ję się, a mo że na wet i wię cej, gdy pa -
trzę na ma sy ko biet bie gną cych za no wo -
cze sną mo dą, szcze gól nie na pla żach.
Z nie cier pli wo ścią, my de mo ny nie rzą -
du, cze ka my na okres let ni, aby jesz cze
wię cej lu dzi zwią zać na szy mi sie cia mi
nie czy sto ści”...

„Ja je stem bar dzo spryt ny; aby osią gnąć
swój cel w świe cie, osła biam au to ry tet ro -
dzi ców, któ rzy są pierw szy mi od po wie -
dzial ny mi za nie przy zwo ity spo sób ubie -
ra nia się ich có rek. Ko bie ty no szą ce się Nakład: 11.900 egz.
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Tłumaczenie:  W. Ka pi ca, Z. Oczkowska,
Villanova Maiardina, Italia
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bez wstyd nie utwier dzam w prze ko na niu,
że nie ro bią nic złe go, po nie waż obec nie
pra wie wszyst kie tak się ubie ra ją”...

Ivan ka Ivan ko vić Elez,
już babcia, mia ła swo je do -
rocz ne ob ja wie nie, któ re
trwa ło 4 mi nu ty, w do mu ro -
dzin nym tyl ko w gro nie naj -
bliż szej ro dzi ny. Mat ka Bo ża

by ła ra do sna i wszyst kich bło go sła wi ła swo im
ma cie rzyń skim bło go sła wień stwem. Po ob ja -
wie niu Ivan ka po wie dzia ła – str 1. 

Uro czy sto ści 35 Rocz ni cy 
24.06 – Mszy Świę tej, któ rą kon ce le bro wa -

ło 181 ka pła nów, prze wod ni czył i ho mi lię wy -
gło sił o. Bože Mi lić ofm. W Rocz ni cę – 25.06
– Na wie czor nym na bo żeń stwie głów nym ce -
le bran sem był i ho mi lię wy gło sił o. Bran ko Ra -
doš, któ ry w ka za niu zwra ca jąc się do Mat ki
Bo żej po wie dział: – „Prze bacz nam: – że przy -
zwy cza ili śmy się do Two jej obec no ści i prze -
sta li śmy się dzi wić te mu cu do wi Bo że mu; – że
te przy ziem ne pen sjo na ty sta ły się dla nas waż -
niej sze od miesz kań, któ re przy go to wu je dla
nas Twój Syn; – że ta Gó ra Ob ja wień sta ła się
dla nas zbyt zwy czaj ną a Gó ra Kri że vac zbyt
stro mą i za po mnie li śmy ja ki jest wi dok z niej,
– że dla nas waż niej sze sta ło się być no wo cze -
snym niż Bo żym; – że mo da jest przed po boż -
no ścią, mar no traw stwo przed skrom no ścią,
fał szy wa wiel kość przed po ko rą”.

W kon ce le brze był pro win cjał Her ce go wiń -
skiej Pro win cji Fran cisz kań skiej o. Mil jen ko
Šte ko i pro boszcz o. Ma rin ko Šako ta. Łącz nie
Mszę Świę tą kon ce le bro wa ło 251 księ ży. Ka -
pła ni pro ce syj nie wy szli na oł tarz po lo wy ob -
cho dząc ca ły plac z fi gur ką Go spy, któ rą nio sło
sze ściu męż czyzn. Na za koń cze nie Mszy
Świę tej Ma ria Pa vlo vić, Ivan Dra gi cie vić, Ja -
kov Čolo – od mó wi li Ma gni fi cat a o. Ma rin ko
po zdro wił obec nych i po dzię ko wał za wszyst -
kie ła ski otrzy ma ne od Bo ga w tym okre sie 
35. lat. Po Mszy Świę tej by ła ca ło noc na Ad o -
ra cja Naj święt sze go Sa kra men tu w ci szy w ko -
ście le. Na bo żeń stwo trans mi to wa ło na ży wo
Ra dio „Mir” Me dju gor je oraz wie le in nych
sta cji in ter ne to wych, a swo im śpie wem
uświet nił je Wiel ki Chór Pa ra fial ny „Kró lo wej
Po ko ju”, wraz z or kie strą sym fo nicz ną z Du -
brow ni ka pod ba tu tą Do me ni ka Briški.

24.06. o godz. 6.00 z klasz to ru w Hum cu,
na cze le z o. Ma rin ko Šako ta wy ru szył po raz
25. „Marsz Po ko ju”, za koń czył się o godz.
9.30 przy ko ście le św. Ja ku ba bło go sła wień -
stwem Naj święt szym Sa kra men tem. O godz.
22.00 Ivan miał ob ja wie nie na Pod brdo i prze -
ka zał orę dzie od Go spy: „Dro gie dzie ci, przy -
cho dzę do was i pra gnę was pro wa dzić. Z mi -
ło ści pra gnę pro wa dzić was do mo je go Sy na:
On jest Mi ło ścią. Mo dlę się za wa mi wszyst -
ki mi, dro gie dzie ci i wsta wiam się u mo je go
Sy na. Dla te go wy trwaj cie, dro gie dzie ci,

na mo dli twie. Szcze gól nie mó dl cie się o po -
kój. Dzię ku ję, dro gie dzie ci, że rów nież dzi siaj
od po wie dzie li ście na mo je we zwa nie”.
Do ob cho dów rocz ni cy wier ni i piel grzy mi
przy go to wy wa li się po przez no wen nę, któ rą
ra no o godz. 6.00 pro wa dzi li na prze mian, je -
den dzień Ma ria a dru gi Ivan.

6 lip ca w in ten cji Pre zy den ta i Oj czy zny
i 25 lip ca w in ten cjach Kró lo wej Po ko ju włą -
cza jąc w nią na szych Czy tel ni ków, Ofia ro daw -
ców, Współ pra cow ni ków i „Dzie ło” Echa – 
o. Ka zi mierz Fran kie wicz w Bo żym Gro bie
w Je ro zo li mie bę dzie spra wo wać ofia rę Mszy
Świę tej. Za pra sza my do łącz no ści du cho wej
w tych dniach. 

Od 1 lip ca, w świę to Krwi Pań skiej, ks. An -
drzej Ma cio łek – po słu gu ją cy w Me dziu gor ju
– roz po czy na sta łe od pra wia nie Mszy Świę tej
każ de go 1. dnia mie sią ca w in ten cji za: Oj czy -
znę, Re dak cję Echa i o po kój w ser cach Ro da -
ków. Kon takt – ks. An drzej +38763220171.
Bóg za płać. 

ME DZIU GOR JE – 2016
• 31 LI PIEC–7 SIER PIEŃ – FE STI WAL
MŁO DYCH – wyjazd nocny po spotkaniu
z Ojcem Świętym Franciszkiem

• 29 WRZE SIEŃ–6 PAŹ DZIER NIK
– ANIEL SKA

• 29 GRU DZIEŃ– 5 STY CZEŃ 
– SYL WE STRO WA

• LISTOPAD – RE KO LEK CJE 
W „MA GNI FI CAT” U MA RII PA VLO VIĆ 

• WCZASO-REKOLEKCJE Z O. JOZO
NA WYSPIE BADIA, ZE WZGLĘDÓW
ORGANIZACYJNYCH BĘDĄ
W WAKACJE W ROKU PRZYSZŁYM.
Za pi sy i in for ma cje w Re dak cji –

12/4130350, 501710620

Ofia ry na „Echo” pro si my kie ro wać na po -
niż sze kon to: Kró lo wa Po ko ju – „Echo” 
ul. Kwar to wa 24/U1, 31-419 Kra ków; BGŻ
BNP Pa ri bas S.A. 57 1600 1013 0002 0011
6088 3150 – ser decz ne Bóg za płać za ofia ry. 

Aby otrzy mać „Echo” na le ży na pi sać lub
za dzwo nić do Re dak cji. Przy skła da niu za mó -
wień li stow nie i na gra niu na se kre tar kę, pro si -
my po dać do kład nie i wy raź nie swój ad res
i obo wiąz ko wo nr te le fo nu. Za mó wie nia po -
zo sta wio ne na se kre tar ce bez po da nia nr te le -
fo nu nie bę dą re ali zo wa ne. 

Od Redakcji
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