
Oferta diabła 
– modernizm

Mat ka Bo ża mó wi nam dziś o mo der ni -
zmie. Wy, ko cha ne dzie ci mó dl cie się i walcz -
cie prze ciw ko po ku som i wszyst kim złym pla -
nom, któ re wam dia beł ofe ru je przez mo der -
nizm. To bar dzo moc ne sło wa Kró lo wej Po ko -
ju, obok któ rych nie mo że my przejść obo jęt -
nie. Czy sły sze li śmy sło wo mo der nizm? Czy
sły sze li śmy o ma so ne rii? Sko ro Mat ka Bo ża
mó wi nam o mo der ni zmie tzn., że po win ni śmy
się z je go nie bez pie czeń stwa mi za po znać. 

Jest ta ka po ucza ją ca ilu stra cja uka zu ją -
ca mo der nizm ja ko scho dze nie po scho dach
z chrze ści jań stwa na ate izm. W tym ob ra zie
na pierw szym gór nym schod ku znaj du je się
na pis chrze ści jań stwo, na na stęp nym schod ku
wi dzi my na pis: Bi blia nie jest nie omyl na.
Na ko lej nym, czy ta my, że czło wiek nie zo stał
stwo rzo ny na po do bień stwo Bo ga. Da lej, że
nie ma cu dów. Scho dząc ni żej: nie by ło dzie -
wi cze go zro dze nia Je zu sa, jesz cze ni żej: nie
ma bo sko ści Je zu sa. Na na stęp nym: nie by ło
za dość uczy nie nia na krzy żu. Jesz cze ni żej: nie
by ło zmar twych wsta nia. Na ostat nim schod ku
na pis: agno sty cyzm. A na sa mym do le: ate izm
(Wi ki pe dia – mo der nizm ka to lic ki). 

Mo der nizm jest prze siąk nię ty ide ami
ma soń ski mi. Zo stał po tę pio ny przez pa pie ża
Piu sa X w en cy kli ce Pa scen di Do mi ni ci Gre gis
i w de kre cie La men ta bi li Sa ne, w któ rym pa pież

okre ślił mo der nizm ja ko su mę wszyst kich
he re zji. Mo der nizm ne gu je ist nie nie nie -
zmien nej praw dy i sens Urzę du Na uczy ciel -
skie go Ko ścio ła. Zmie rza do te go, aby lu -
dzie za tra ci li zdol ność od róż nia nia do bra
od zła, aby wy ma zać ze świa do mo ści po ję -
cie grze chu, Są du Bo że go, bo jaź ni wo bec
Bo ga i Je go spra wie dli wo ści. War to wspo -
mnieć, że re wo lu cja fran cu ska by ła dzie łem
ma so nów, a za le ca ną przez nich re li gią by ło
pro pa go wa nie roz wią zło ści oby cza jów. Pro -
pa go wa ny przez ma so ne rię li be ra lizm in te -
lek tu al ny za kła da, że nie ma praw dy uni wer -
sal nej a każ dy usta na wia wła sną praw dę.
Tzw. „wol ne my śle nie” ro dzi „wol ną mo ral -
ność” czy li nie mo ral ność. 

Ka non 2335 Pra wa Ka no nicz ne go
ogło szo ny w 1917 r. przez Be ne dyk ta XV
mó wi: „Ka to li cy, któ rzy wstę pu ją do sek ty
ma soń skiej względ nie do jej po dob nych sto -
wa rzy szeń, wal czą cych z Ko ścio łem i z le -
gal ny mi wła dza mi cy wil ny mi, po pa da ją tym
sa mym w eks ko mu ni kę, za re zer wo wa ną
Sto li cy Apo stol skiej sim pli ci ter”. Ks. kard.
Jo seph Rat zin ger ja ko pre fekt Kon gre ga cji
Na uki Wia ry w de kla ra cji o sto wa rzy sze -
niach ma soń skich z 26.11.1984 r. jed no -
znacz nie wy ra ził ne ga tyw ne sta no wi sko Ko -
ścio ła wo bec ma so ne rii: „Ka to li cy, któ rzy
wstą pi li by do niej, po zo sta ją w sta nie grze -
chu śmier tel ne go i nie mo gą przy stę po wać
do Ko mu nii Świę tej”. 

Po wtórz my jesz cze raz, że mo der nizm
jest ści śle zwią za ny z ma so ne rią, któ rej głów -
nym ce lem jest wal ka z Ko ścio łem po przez
sze rze nie de mo ra li za cji, oraz prze ję cie wła -
dzy nad ca łym świa tem. To też to orę dzie Mat -
ki Bo żej niech nas po bu dzi do lek tu ry na te -
mat tych za gro żeń i za in te re so wa nia się na -
ucza niem Ko ścio ła Ka to lic kie go w tym
wzglę dzie. A dzi siaj mu si my mieć świa do -
mość, że me dia są pod wiel kim wpły wem
mo der ni zmu, post mo der ni zmu i ma so ne rii.
Kie dy ktoś ca ły mi go dzi na mi przez wie le lat
jest pod wpły wem współ cze snych me diów, to
ani się spo strze że, jak jest od cią ga ny od wia -
ry i ule ga de mo ra li za cji. Aby to jesz cze le -
piej zro zu mieć, przy wo łaj my orę dzie Mat ki
Bo żej z 25.05.2010 r. „Bóg dał wam ła skę,
aby ście ży li i chro ni li ca łe do bro ja kie jest
w was i wo kół was, i aby ście za chę ca li in -
nych, aby by li lep si i bar dziej świę ci, ale
i sza tan nie śpi i po przez mo der nizm spy cha
was i pro wa dzi na swo ją dro gę. Dla te go, ko -
cha ne dzie ci, z mi ło ści do me go Nie po ka la ne -
go Ser ca ko chaj cie Bo ga po nad wszyst ko
i żyj cie we dług Je go przy ka zań...”. Niech tam -
te sło wa Ma ryi oraz te z naj now sze go orę dzia
po bu dzą nas do ak tyw no ści: Wy, ko cha ne

dzie ci, mó dl cie się i walcz cie prze ciw ko po -
ku som i wszyst kim złym pla nom, któ re wam
dia beł ofe ru je przez mo der nizm. 

Dzię kuj my też Bo gu, któ ry jest na szym do -
brym Oj cem, że po zwo lił, aby Ma ry ja by ła
z na mi, by nas wpro wa dzi ła na dro gę na wró -
ce nia i po ma ga ła nam w co dzien nej wal ce
du cho wej. Wie le serc za mknę ło się na ła skę.
I są głu che na mo je we zwa nia. Tak. Bo ser ce
za mknię te na ła skę Bo żą jest mar twe. Aby
usły szeć Mat kę Bo żą, trze ba mieć mi łość
w ser cu. A jak są grze chy?! 

Ty, któ ra dep czesz gło wę wę ża, pro wadź
nas, wspie raj nas, aby śmy by li sil ni w mo dli -
twie ró żań co wej: w mo dli twie w Ogro dzie
Oliw nym, w ta jem ni cy bi czo wa nia i cier niem
uko ro no wa nia, z krzy żem w dło niach – co -
dzien nie go dźwi ga jąc i w mę ce umie ra nia
wraz z Je zu sem na Gol go cie te go świa ta. Broń
nas Mat ko, aby śmy nie by li na rzę dzia mi świa -
do my mi, bądź nie świa do my mi w struk tu rach
zła, aby nas zło nie uży ło, aby śmy mu nie
sprzy ja li, aby śmy nie szli na kom pro mi sy. 

Po móż nam Mat ko obro nić czy ste ser ca
i su mie nia, aby śmy nie na siąk nę li cy wi li za -
cją śmier ci. Dzię ku je my Ci, że je steś z na mi
i mo dlisz się za nas. I wraz ze św. Mak sy mi -
lia nem, tym zna nym ak tem strze li stym w je -
go pier wot nym brzmie niu wo ła my: „O Ma -
ry jo bez grze chu pier wo rod ne go po czę ta,
módl się za na mi, któ rzy się do Cie bie ucie -
ka my i za ty mi, któ rzy się do Cie bie nie ucie -
ka ją, a zwłasz cza za ma so na mi i po le co ny mi
To bie”. Amen.

o. Eu ge niusz Śpio łek Sch.P.
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Nie wypuszczaj z rąk

Orę dzie z 25 mar ca 2015 r.
„Dro gie dzie ci! Rów nież i dziś

Naj wyż szy po zwo lił mi, abym by -
ła z wa mi i abym was wpro wa -
dzi ła na dro gę na wró ce nia. Wie le
serc za mknę ło się na ła skę i są
głu che na mo je we zwa nie. Wy, ko -
cha ne dzie ci, mó dl cie się i walcz cie
prze ciw ko po ku som i wszyst kim
złym pla nom, któ re wam dia beł
ofe ru je przez mo der nizm. Bądź cie
sil ni w mo dli twie i z krzy żem
w rę kach mó dl cie się, aby was zło
nie uży ło i nie zwy cię ży ło w was.
Je stem z wa mi i mo dlę się za was.
Dzię ku ję wam, że od po wie dzie li -
ście na mo je we zwa nie”. 
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Mat ki Bo skiej, sto isk z na po ja mi i post mo -
der ni stycz nych luk su so wych ka wiar ni, za -
da ję so bie py ta nie, czy to wszyst ko na -
praw dę ma coś wspól ne go z fak tem, że
Ma ry ja upodo ba ła so bie wła śnie to miej -
sce, by uka zy wać się tu raz za ra zem?

Wil la Ma rii Pa vlo vić -Lu net ti znaj du -
je się przy wy jeź dzie z Me dziu gor ja, a jej
okna wy cho dzą na wzgó rze, na któ rym
w ro ku 1981 uka za ła się jej Mat ka Bo ska.
Za wiel ką me ta lo wą bra mą za opa trzo ną
w ka me rę roz cią ga się ogrom ny par king,
na któ rym bez tru du po mie ści ło by się
mnó stwo au to ka rów, jed nak za zwy czaj
par ku ją tu sa mo cho dy go ści. Po le wej
stro nie wi dać ka pli cę, w któ rej Ma ri ja do -
zna je ko lej ne go ob ja wie nia. Z pra wej
stro ny stoi im po nu ją ca roz mia ra mi wil la,
wznie sio na z ty po wych dla te go re gio nu
ka mie ni. Ma ri ja jest bar dzo go ścin na, ra -
zem z po moc ni ca mi przy go to wu je dla
uczest ni ków ob ja wień prze ką ski, cia sta,
co lę czy so ki. Jest po god ną, szczu płą
blon dyn ką śred nie go wzro stu. W ogro -
dzie przed do mem ba wi się czwór ka jej
dzie ci. Przy by łych go ści wi ta też jej mąż,
z któ rym miesz ka w Mon cy we Wło -
szech. Przy glą da łem się jej, jak krzą ta się
w kuch ni, jak co rusz za no si go ściom
do po ko ju ko lej ne ta ce z prze ką ska mi. Ma
ta ką szcze rą i otwar tą twarz. 

Czy ta ko bie ta by ła by w sta nie od
1981 ro ku od gry wać przed ca łym świa tem
ko me dię, któ ra ścią ga ła by co ro ku na kosz -
tow ną piel grzym kę do Me dziu gor ja mi lio -
ny wier nych? Mo że tyl ko jej się zda wa ło,
że sły szy Mat kę Bo żą, al bo wmó wi ła so bie
te ob ja wie nia, mo że był to ro dzaj au to su ge -
stii? Znam wie le osób twier dzą cych, że
pro blem Me dziu gor ja po le ga wy łącz nie
na tym, że „Wi dzą cy” są nad wraż li wi
i przez trzy dzie ści lat wma wia ją so bie ko -
lej ne ob ja wie nia. Jed nak czy sześć osób
mo że jed no cze śnie ulec tej sa mej au to su -
ge stii? Czy tyl ko uda ją eks ta zę, czy mo że
na praw dę uka zu je im się Mat ka Bo ska?
W po sta wie Ma rii nie do strze głem ani
krzty prze bie gło ści czy za kła ma nia. Wy da -
ła mi się cał ko wi cie szcze ra. Sie dzie li śmy
w tym odro bi nę mrocz nym po ko ju, je dli -
śmy cia sto, aż nad szedł czas. Ka pli ca by ła
wy po sa żo na w mnó stwo urzą dzeń tech -
nicz nych, za kon so lą sie dział mo de ra tor ra -
dio wy, ma ła grup ka gra ła na gi ta rach, ob ja -
wie nie mia ło być re je stro wa ne przez Ra dio
Ma ria, któ re trans mi to wa ło orę dzia na ca ły
świat. Roz gło śnia po wsta ła w 1983 ro ku
w Ar cel la sco d’Er ba nie opo dal Co mo
i dziś ze słu cha cza mi w licz bie 1,6 mi lio -
na (da ne z ro ku 2009) na le ży do jed nych

z naj po pu lar niej szych ra dio sta cji we Wło -
szech. Jed nak we wnątrz Ko ścio ła opi nie
na te mat te go skraj nie kon ser wa tyw ne go
ra dia są do syć po dzie lo ne.

Wszy scy ze bra ni w ka pli cy uklę kli
do mo dli twy. W tym cza sie mo de ra tor in -
for mo wał wier nych, że słu cha ją trans mi sji
na ży wo z do mu, gdzie Ma ri ja Pa vlo vić -
-Lu net ti cze ka wła śnie na ob ja wie nie Mat -
ki Bo skiej. Tym, co zdu mie wa w owych
ob ja wie niach w Me dziu gor ju, jest fakt, że
Ma ry ja uka zu je się za wsze nie tyl ko
w okre ślo nym dniu, ale i o okre ślo nej po -
rze. Uro czy sta go dzi na wy bi ła o 17.00, Ma -
ri ja sta nę ła przed oł ta rzem i po pa trzy ła
w le wą stro nę. Mo dli ła się i gło śno śpie wa -
ła. W pew nym mo men cie któ ryś z księ ży
dał znak i za pa dła ci sza. Ma ri ja ro zej rza ła
się do oko ła nie pew nym wzro kiem, po pa -
trzy ła w głąb po miesz cze nia, a po tem coś
się z nią sta ło. Pa trzy ła do kład nie w jed no
miej sce w ka pli cy, w któ rym nie by ło wi dać
ab so lut nie nic, jej twarz roz ja śni ła się, wy -
ra ża jąc ja kąś nie zmier ną ra dość. Zna łem fa -
scy nu ją ce stu dium te go fe no me nu opra co -
wa ne na fa kul te cie me dycz nym w Mont -
pel lier w ro ku 1984. W dniu, w któ rym ca -
ła szóst ka „Wi dzą cych” mia ła mieć ko lej ne
ob ja wie nie, ba da cze ze bra li ich w jed nym
po miesz cze niu. W ten spo sób do wie dzio -
no, że sta ło się coś nie sa mo wi te go, wszy scy
„Wi dzą cy” pa trzy li bo wiem na ten sam
punkt w po miesz cze niu, jak gdy by coś tam
wi dzie li. Czy za tem w tej chwi li Ma ri ja wi -
dzia ła w ka pli cy coś nad przy ro dzo ne go?
Amo że tyl ko tak jej się wy da wa ło? Czy by -
łem świad kiem cu du, czy znaj do wa łem się
w po miesz cze niu, w któ rym w tym sa mym
cza sie prze by wa ła Mat ka Bo ża, któ ra
wszak więk szość swo je go ziem skie go ży -
cia spę dzi ła w Na za re cie? Mo że jed nak
Ma ri ja Pa vlo vić od gry wa ła tyl ko ja kiś
spek takl? Te go nie wiem.

Dzie sięć mi nut póź niej by ło po wszyst -
kim. Ma ri ja prze że gna ła się i do słow nie
po gna ła do po miesz cze nia obok, gdzie
sło wo po sło wie spi sa ła wszyst ko, co ja -
ko by prze ka za ła jej Mat ka Bo ska. Wró ci -
ła po tem z kar tecz ką w rę ku i ob wie ści ła
to z du mą, ak cen tu jąc każ de sło wo. Prze -
sła nie do ty czy ło przede wszyst kim te go,
by nie usta wać w mo dli twie.

Po ob ja wie niu w ka pli cy Ma ri ja po -
śpie szy ła do ko ścio ła w Me dziu gor ju,
na Mszę Świę tą, gdzie ze bra ły się już tłu -
my wier nych, któ rym po wta rza ła treść
no we go orę dzia. Uda ło mi się po roz ma -
wiać z nią przez mo ment. – Czy mo gę cię
o coś za py tać? – Oczy wi ście. – Czy wiesz
coś na te mat cu du Bo że go mi ło sier dzia,
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W hoł dzie Ja no wi Paw ło wi II
– w 10-tą rocz ni cę śmier ci

i w 1-szą rocz ni cę ka no ni za cji

Za gad ka 
Ka ro la Woj ty ły

– 4

By łem za tem wdzięcz ny zna jo me mu
księ dzu, że chciał mnie za brać na ob ja -
wie nie do Ma rii, jed nak po dróż do Me -
dziu gor ja w to wa rzy stwie du chow ne go łą -
czy ła się dla mnie ze spo rym wy sił kiem,
bo nie spo sób wte dy roz ma wiać otwar cie.
W trak cie po dró ży mój to wa rzysz z rzym -
skiej pa ra fii przy go to wy wał się we wnętrz -
nie na spo tka nie z Ma ri ją Pa vlo vić -Lu net -
ti, czę sto się mo dląc. Był bar dzo prze ję ty
my ślą, że oto bę dzie obec ny w cza sie ob -
ja wie nia Mat ki Bo skiej. Świa do mość, że
bę dzie się mo dlił w tym sa mym po miesz -
cze niu, w któ rym uka że się, a na wet prze -
mó wi nie ogar nio na isto ta, Ma ry ja, wpra -
wiał go w na strój głę bo kie go udu cho wie -
nia i ra do sne go ocze ki wa nia. 

Za każ dym ra zem, te raz kie dy zjeż -
dżam ze wzgórz do mia stecz ka, nie po tra -
fię po wstrzy mać się od py ta nia, czy na -
praw dę ten ogrom ny re li gij ny prze mysł
pod na zwą Me dziu gor je opie ra się tyl ko
na upo rczy wie pod trzy my wa nym kłam -
stwie. Prze cież gdy by nie szóst ka „Wi dzą -
cych” dzie ci, Me dziu gor je by ło by zwy -
czaj ną, ubo gą wio secz ką usy tu owa ną do -
syć pe cho wo w spor nej stre fie po mię dzy
Chor wa cją a Bo śnią i Her ce go wi ną. Tym -
cza sem Vic ka Ivan ko vić -Mi ja to vić, Ivan
Dra gi će vić, Ma ri ja Pa vlo vić -Lu net ti, Ja -
kov Čolo, Ivan ka Ivan ko wić -Elez i Mir ja -
na Dra gi će vić -Sol do, dzię ki swo im nie zli -
czo nym wi zjom, przy czy ni li się do po -
wsta nia w tym miej scu gi gan tycz ne go cen -
trum kul tu re li gij ne go. Wła dze bo śniac kie
sza cu ją, że każ de go ro ku przy jeż dża tu
od pół to ra do dwóch mi lio nów piel grzy -
mów. Wy ro sły więc w Me dziu gor ju set ki
skle pi ków z pa miąt ka mi, dzie siąt ki re stau -
ra cji, ba rów i ho te li. W miej scu, gdzie po -
za ko ścio łem pa ra fial nym by ły tyl ko ru iny,
po wstał no wo cze sny ośro dek tu ry stycz ny
ob ra ca ją cy mi lio na mi eu ro. Me dziu gor je
sta ło się zna czą cym czyn ni kiem go spo dar -
czym. Prze cho dząc obok ty się cy fi gu rek

Z ˚ycia KoÊcio∏a
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ja ki miał miej sce tu taj, w Me dziu gor ju?
– No pew nie. Cho dzi o ko śció łek w Sur -
man ci, nie da le ko.

Po dzię ko wa łem i nie za trzy my wa łem
jej dłu żej. Mój to wa rzysz wo lał je chać
z Ma ri ją, wzią łem więc nasz sa mo chód
i ru szy łem sam do Sur man ci, le żą ce go
w gmi nie Me dziu gor je, w na dziei że znaj -
dę tam wresz cie to, cze go szu kam.

Kie dy do tar łem na miej sce oko ło go -
dzi ny 18, ko ściół był jesz cze otwar ty.
Usia dłem w ław ce i ro zej rza łem się wo kół.
Co wspól ne go ma ten ko śció łek z owym
Ży dem z Kra ko wa, któ ry opo wia dał o cu -
dzie, i dla cze go tam ten pol ski ksiądz był
tak prze ra żo ny, że na zwę „Me dziu gor je”
na pi sał na kar tecz ce ukrad kiem? W koń cu
zo ba czy łem: wi siał tu słyn ny już ob raz
z pod pi sem „Je zu, ufam To bie”, przed sta -
wia ją cy Je zu sa z Na za re tu we dług wi zji
sio stry Fau sty ny. Jak i dla cze go ten ob raz
tra fił jed nak do Me dziu gor ja?

Wsta łem i pod sze dłem bli żej, by do -
kład niej się mu przyj rzeć. Nie spo dzie wa -
nie obok mnie po ja wił się star szy ksiądz.
Mo dlił się przez chwi lę ci cho przed ob ra -
zem, po tem po pa trzył na mnie i ode zwał
się po bo śniac ku. Kie dy się zo rien to wał,
że go nie ro zu miem, po wie dział po wło -
sku, że chciał by już za mknąć ko ściół.
– Czy mo gę o coś za py tać? (cdn)

„Uzdro wi ciel. Cu da świę te go Ja na
Paw ła II”. Za mó wie nia, zniż ka dla Echa
po da jąc kod: EM6, pro si my kie ro wać:
Wy daw nic two WAM: tel. 12/6293260,
za mo wie nia@wy daw nic two wam.pl 

I ni gdy nic nie bę dzie
ta kie, jak by ło...

Po wszech nie zna ne są skut ki trzę sie -
nia zie mi: znisz cze nia, ru iny, śmierć.
W jed nej chwi li, w cią gu kil ku lub kil ku na -
stu se kund zmie nia się los do tknię tych oko -
lic i ich miesz kań ców. Lu dzie tra cą ca ły do -
by tek, pew ność ist nie nia, sta ją się bez rad ni,
bez sil ni, za gro że ni. Ich ży cie zmie nia się
i ni gdy już nie bę dzie ta kie sa mo, jak by ło.

Gdy Je zus wy dał ostat nie tchnie nie
na krzy żu, tak że za trzę sła się zie mia 
(Mt 27,51). Jed nak ten wstrząs był za le d -
wie uwer tu rą, przy gryw ką moc niej sze go
wstrzą su, któ ry na stą pił za trzy dni 
(Mt 28,2).

I wte dy, i dziś – trzę sie nie zie mi. Lu -
dzie są wstrzą śnię ci. I wte dy po dob nie jak
dziś w jed nej chwi li wszyst ko się zmie nia
jed nym po cią gnię ciem. Ale jest istot na róż -
ni ca mię dzy wstrzą sem sej smicz nym i tym,
któ ry stał się w Dniu Zmar twych wsta nia,

Wstrząs zmar twych wsta nia przy no si ży cie
i przy wra ca Bo ży ład na świe cie. Wpro -
wa dza świa tło i na dzie ję w świat bez na -
dziei. Do ko nu je się praw dzi wy prze wrót.
Po zmar twych wsta niu Bóg zy sku je no wy
atry but. Sta ry Te sta ment mó wi o Bo gu
Abra ha ma, Iza aka, Ja ku ba; w No wym Te -
sta men cie Bóg na szych oj ców okre śla ny
jest ja ko Bóg, któ ry wskrze sił Je zu sa z mar -
twych. To naj więk sza prze mia na i zwrot
w hi sto rii świa ta i wszech świa ta. To pod sta -
wa Ko ścio ła i No we go Te sta men tu.

Zmar twych wsta nie tak że od nas wy -
ma ga oso bi ste go zwro tu – z bez na dziei
w na dzie ję, z bez dro ży na wła ści wą dro gę.
I w nas po wi nien do ko nać się wstrząs, któ -
ry spo wo du je otwar cie na szych we wnętrz -
nych gro bów ży cio wych. W każ dym z nas
ist nie ją we wnętrz ne gro by, moc no za ce -
men to wa ne, czę sto nie do prze by cia. Ma -
my swo je przy zwy cza je nia, na wy ki, styl
by cia. Na zy wa my się chrze ści ja na mi,
a nie rzad ko ży je my tak, jak by Bo ga nie
by ło. Je ste śmy ochrzcze ni, ale na sze wnę -
trza czę sto przy po mi na ją twar dy gra nit,
ska mie li nę. Czy w swo im ży ciu li czy my
się w ogó le ze wstrzą sem, któ ry mógł by
roz wa lić na sze gro bow ce? Czy do pie ro
wstrząs ży cio wy w po sta ci cho ro by lub
śmier ci dro giej oso by oprzy tom ni nas i po -
wsta nie my ze swe go le tar gu, bez na dziei
i du cho wej śmier ci? W każ dym z nas ist -
nie je si ła cią że nia, któ ra cią gnie w dół,
w głę bię, do grze chu, któ ry nas nisz czy.
Mu si my się ze rwać, ock nąć z te go snu, jak
ci, któ rych do ty ka wstrząs tek to nicz ny.
Mu si my zo ba czyć uchy bie nia, grze chy
i błę dy wła sne go ży cia i pro sić Bo ga, by
po słał anio ła, któ ry od wa li ka mień z gro bu
na szych serc. Wte dy mo że my się spo tkać
z Pa nem zmar twych wsta łym i wy nie sio -
nym do chwa ły. Chry stus praw dzi wie
zmar twych wstał, ży je i kró lu je na wie ki
wie ków! Na sze ży cie po win no być ży -
wym echem roz brzmie wa ją cej ra do ści
zmar twych wsta nia. Amen.

o. To mi slav Per van
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o brza sku owe go dnia, któ ry za chwiał
słu pa mi no śny mi i pod sta wa mi świa ta.
W prze ci wień stwie do wstrzą sów sej -
smicz nych, któ re skut ku ją spu sto sze -
niem, znisz cze niem, bó lem i śmier cią,
wstrzą sy zwią za ne ze śmier cią i zmar -
twych wsta niem Je zu sa przy nio sły na -
dzie ję i triumf ży cia, ra dość i no wy po -
czą tek. Oto wszyst ko czy nię no we!

Wstrząs w Dniu Zmar twych wsta nia
wpro wa dza ład i har mo nię. Je go si ła nie
by ła zwią za na z ru chem tek to nicz nym zie -
mi, lecz z dzia ła niem sił świa tło ści „z gó -
ry”. Prze wyż sza ona ludz kie mia ry i ka te -
go rie. Anioł z nie ba od wa la ka mień gro bo -
wy i Je zus roz po czy na swój zwy cię ski
marsz przez świat i hi sto rię. Je zus ży je
i jest gwa ran tem na sze go ży cia z Nim
w chwa le. W ta ki spo sób nie biań ska si ła
stwór cza jed nym po su nię ciem usu wa
wszyst kie prze szko dy, w jed nej chwi li
wpro wa dza ład i sta wia wszyst ko na wła -
ści we miej sce – wła śnie tak, jak to Bóg
na po cząt ku za pla no wał, stwa rza jąc ten cu -
dow ny wszech świat, wy po wia da jąc i wte -
dy, i te raz, że wszyst ko jest do bre i wszyst -
ko do Bo ga na le ży. Po zmar twych wsta niu
nie wi dzi my cha osu, jak po tek to nicz nym
wstrzą sie. Prze ciw nie, wszę dzie pa nu je ład
i po rzą dek. Na wet sza ty gro bo we Je zu sa
zło żo ne są i upo rząd ko wa ne. Z jed nej stro -
ny dzia ła moc i po tęż na ato mo wa ener gia
mi ło ści, któ rą Je zus zwy cię ża śmierć
i wszyst kie prze ciw ne si ły, a z dru giej de li -
kat ność i ła god ność w ob cho dze niu się ze
wszyst kim oraz za tro ska nie, by wszyst ko
roz ra sta ło się i roz kwi ta ło w wio sen nych
bar wach no we go ży cia.

W chwi li Zmar twych wsta nia świat
zmie nia się. Ten po zy tyw ny wstrząs nie po -
wo du je znisz cze nia ale przy wra ca Bo ży po -
rzą dek. W świe cie, gdzie pa nu ją si ły ciem -
no ści, śmierć i sza tan, grzech i znisz cze nie,
wro gość w sto sun ku do Bo ga i lu dzi, po gar -
da bliź nie go i ubo gie go, na stę pu je zwrot.
Po ja wia ją się no we, po zy tyw ne ozna ki.
Zwy cięz ca grze chu i śmier ci triumfu je.

Zawierzenie NMP a objawienia Maryjne

Droga zbawienia

Św. Hi la ry na pi sał: „Wie le zaś jest
dróg Pa na, cho ciaż On sam jest Dro gą.
Lecz gdy mó wi o so bie na zy wa jąc się
Dro gą, uka zu je ra cję, dla któ rej przy pi su -
je so bie tę na zwę: „Nikt nie mo że przyjść
do Oj ca, jak tyl ko prze ze Mnie”. Trze ba

się więc py tać o wie le dróg i roz wa żać
wie le z nich, aby przez po zna nie wie lu,
zna leźć tę je dy ną, któ ra jest do bra, od kryć
tę, któ ra wie dzie do ży cia wiecz ne go. Ist -
nie ją bo wiem dro gi uka zy wa ne przez Pra -
wo, przez pro ro ków, przez Ewan ge lie,
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O zna cze niu tej jed no ści z Ma ry ją na -
ucza św. Lu dwik Gri gnion de Mont fort
i sta now czo stwier dza: „W praw dzie
i na in nej dro dze moż na osią gnąć zjed no -
cze nie z Bo giem, ale wte dy nie obę dzie się
bez licz niej szych krzy ży, cięż kich umar -
twień i o wie le więk szych prze szkód, trud -
nych do prze zwy cię że nia. Du sza prze cho -
dzi wte dy przez ciem ne no ce, przez wal ki
i cier pie nia nad zwy czaj ne, przez urwi ska,
przez dro gę cier ni stą i strasz ne pust ko wia.
Na to miast dro ga Ma ryi jest ła god niej sza
i spo koj niej sza”. 

Au tor ten wy ja śnia rów nież: „Praw -
da, że i tu trze ba sta czać cięż kie wal ki
i prze zwy cię żać wiel kie trud no ści, lecz ta
Do bra Mat ka i Pa ni za wsze jest przy swo -
ich wier nych słu gach, by ich oświe cać
w ciem no ściach, po uczać w wąt pli wo -
ściach, umac niać w chwi lach trwo gi, pod -
trzy my wać w wal kach i trud no ściach tak,
że ta dzie wi cza dro ga do Je zu sa Chry stu -
sa w po rów na niu do in nych dróg jest na -
praw dę dro gą róż i mio du. By li świę ci,
choć nie licz ni, jak np. św. Efrem, św. Jan
Da ma sceń ski, św. Ber nard, św. Ber nar -
dyn, św. Bo na wen tu ra, św. Fran ci szek Sa -
le zy, któ rzy po szli tą ła god ną dro gą do Je -
zu sa Chry stu sa, bo Duch Świę ty, wier ny
Ob lu bie niec Ma ryi, wska zał im tę dro gę
przez szcze gól ną ła skę. Na to miast in ni
świę ci, i to więk szość, mie li wpraw dzie
na bo żeń stwo do Naj święt szej Ma ryi Pan -
ny, jed nak na tę wznio słą dro gę nie we szli
wca le lub we szli tyl ko tro chę, dla te go
prze cho dzi li przez do świad cze nia trud -
niej sze i nie bez piecz niej sze”. 

Od daj my się więc Naj święt szej Ma ryi
Pan nie i idź my z Nią dro gą zba wie nia.
Przyj mij my też z otwar tym ser cem ła skę
ob ja wień Mat ki Bo żej, któ re to do za wie -
rze nia się Świę tej Dzie wi cy pro wa dzą.
Amen. 

Ks. Ma ciej Ar ku szyń ski

By le bym dał świa dec two
o Ewan ge lii ła ski Bo żej

(Dz 20,24)
Wy da rzy ło się to kil ka na ście lat te -

mu. W Wiel ką So bo tę po ma ga łem przy -
go to wać przed ko ścio łem ogni sko, któ re
mia ło być po świę co ne pod czas li tur gii
Wi gi lii Pas chal nej. Pół go dzi ny przed li -
tur gią mój brat przy wiózł ro dzi ców do ko -
ścio ła. Sam zo stał jesz cze w sa mo cho dzie.

I tak wiel kie dzie ło ma ryj ne go za wie rze nia
się za czy na się roz wi jać w ży ciu lu dzi do -
brej wo li. Tak też dzia ło się w ży ciu św. Ber -
na det ty So ubi ro us, gdy ob ja wie nia Pa ni
w Gro cie Mas sa biel le do ko na ły cu du prze -
mia ny jej ser ca. Spo tka nia z Pa nią nie tyl ko
za szcze pi ły w ser cu czter na sto let niej dziew -
czy ny mi łość do Świę tej Mat ki, ale nie doj -
rza łą na sto lat kę – nie zna ją cej ka te chi zmu,
nie po tra fią cej pi sać, ani czy tać i przy go to -
wu ją cej się z opóź nie niem do pierw szej
Ko mu nii Świę tej – do pro wa dzi ły do ofiar -
nej sio stry za kon nej Zgro ma dze nia Mi ło -
sier dzia i Wy cho wa nia Chrze ści jań skie go.
W za ko nie Ber na det ta peł ni ła ro lę pie lę -
gniar ki, za kry stian ki, przyj mo wa ła z po ko -
rą cier pie nie. Wi dzą ca umar ła po dłu giej
cho ro bie ze sło wa mi na ustach: „Mat ko
Bo ża, módl się za mnie, bied ną grzesz ni -
cą”. Co wię cej, Wi zjo ner ka zo sta ła do pro -
wa dzo na przez swo ją Pa nią do świę to ści
po twier dzo nej orze cze niem Ko ścio ła, a jej
cia ło zło żo ne w re li kwia rzu w Ne vers nie
ule ga roz kła do wi.

Ma ry ja pro wa dzi nas przez swo je ob -
ja wie nia do za wie rze nia się Jej, czy li od -
kry cia i przy ję cia nad przy ro dzo nej nie -
zgłę bio nej wię zi z na szą Mat ką, ko mu nii
serc Mat ki i dziec ka Bo że go, któ rej spo -
iwem jest mi łość Bo ża. 

Orę dzie Ma ryi jest za wsze wie lo war -
stwo we. Na po wierzch ni prze ka zu z Nie ba
uwi dacz nia się pro sty zwy czaj ny dia log,
cie płe sło wa, po tem słu chacz od kry wa
bar dziej wy ma ga ją ce wska za nia ob ja wia -
ją cej się Ma ryi. W głę bi orę dzia od kryć
moż na we zwa nie do wej ścia w re la cję mi -
ło ści z Mat ką Pięk nej Mi ło ści. Cen trum
zaś orę dzia Pa ni z Nie ba sta no wi otwie ra -
nie ludz kie go ser ca na Bo ga, któ re go trze -
ba po sta wić na pierw szym i naj waż niej -
szym miej scu w ży ciu.

Wy raź nie to wi dać rów nież w ob ja -
wie niach z Me dziu gor ja: Ma ry ja stop -
nio wo, krok po kro ku uka zy wa ła orę dzie
w co raz to więk szej głę bi po zna nia. Ogól -
nie w tym wi dać je den kie ru nek. Naj święt -
sza Ma ry ja Pan na chce osta tecz nie, aby -
śmy z Nią we szli w ko mu nię mi ło ści: mi -
ło ści Bo żej. Stąd co raz więk sze wy ma ga -
nia: wręcz ta kie ja kie osią ga li przez dłu gie
la ta pra cy w ży ciu du cho wym świę ci. Ale
pój ście przez ży cie z Ma ry ją – i to w głę -
bo kim zjed no cze niu – przy no si owo ce.
Dla te go wie lo krot nie Ma ry ja na wo ły wa ła
w swo ich orę dziach o to zjed no cze nie z Jej
Ser cem: „Przy bliż cie się jesz cze bar dziej,
dzie ci, do mo je go Nie po ka la ne go Ser ca,
bym mo gła wszyst kich was pro wa dzić
do wiecz no ści” (25.06.2011).

przez apo sto łów czy wresz cie przez róż ne
przy ka za nia i bło go sła wie ni są ci, któ rzy
cho dzą po nich w bo jaź ni Bo żej”.

Ta kąż „dro gą” pro wa dzą cą do Pa -
na jest Naj święt sza Ma ry ja Pan na. Jest to
dro ga wy róż nia ją ca się spo śród in nych
dróg i przy po mniał nam św. Lu dwik Gri -
gnion de Mont fort w Trak ta cie o do sko na -
łym na bo żeń stwie do Naj święt szej Ma ryi
Pan ny, że „oj co wie Ko ścio ła, a za ni mi
św. Bo na wen tu ra, wy raź nie mó wią, że
Mat ka Naj święt sza jest dro gą pro wa dzą cą
do Chry stu sa” al bo w in nym miej scu:
„Naj święt sza Ma ry ja Dzie wi ca jest dro gą,
któ rą po słu żył się nasz Pan, by do nas
przyjść; jest tak że dro gą, któ rą my mu si -
my się po słu gi wać, by dojść do Nie go.
Ma ry ja nie jest jak in ne stwo rze nia, któ re
gdy się do nich przy wią że my, ra czej
od Bo ga nas od da la ją, niż do Nie go zbli -
ża ją. Naj więk szym pra gnie niem Ma ryi
jest ra czej to, by nas zjed no czyć z Chry -
stu sem, swym Sy nem, a naj więk szym
pra gnie niem Jej Sy na, by śmy do Nie go
przy cho dzi li przez Je go świę tą Mat kę”.

Za wie rze nie się Naj święt szej Ma ryi
Pan nie jest szcze gól nym, trwa łym i sta bil -
nym wpro wa dze niem na dro gę, ja ką jest
Ma ry ja, dla te go też jak twier dzi św. Lu -
dwik Gri gnion de Mont fort: „na bo żeń stwo
do Naj święt szej Dzie wi cy [cho dzi tu o za -
wie rze nie się Ma ryi – M.A.] ko niecz ne jest
dla wszyst kich lu dzi chcą cych osią gnąć
ży wot wiecz ny”. „Nie wie rzę, by kto kol -
wiek mógł dojść do ści słe go zjed no cze nia
z Pa nem Bo giem i do do sko na łej wier no ści
Du cho wi Świę te mu, je śli nie jest ści śle
zjed no czo ny z Naj święt szą Dzie wi cą i nie
za le ży cał ko wi cie od Jej po mo cy”.

Sko ro za wie rze nie się Naj święt szej
Ma ryi jest tak istot ne w dro dze do zba -
wie nia, to nie dzi wi fakt, że Ma ry ja – na -
wie dza jąc świat w wie lu ob ja wie niach
– do ty ka ludz kich serc i pra gnie, aby Jej
dzie ci za wie rzy ły się Jej cał ko wi cie i bez
za strze żeń. Moż na by na wet rzec, że Ma -
ry ja ob ja wia się przede wszyst kim po to,
aby wszy scy się Jej za wie rza li – bo za wie -
rzyć się Jej to iść po śla dach Je zu sa, któ ry
ufał Jej bez gra nicz nie – i tak wejść na dro -
gę dzie cięc twa Bo że go. 

Na po cząt ku swo je go uka zy wa nia
się Mat ka Bo ża prze waż nie wcho dzi
w cie pły kon takt z Wi dzą cy mi, któ rzy za -
sko cze ni nie zwy kłym do świad cze niem,
nie są w sta nie przy jąć głęb szych tre ści
ob ja wie nia. Do pie ro póź niej – stop nio wo
– roz trop na Mat ka pro wa dzi Wi dzą cych:
dzie ci do od kry wa nia swo je go po wo ła nia:
by cia dziec kiem Bo żym, dziec kiem Ma ryi.
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pierw sza ko bie ta na tym sta no wi sku
na Bał ka nach. Jak wi dać moż na, i to
na wy so kich sta no wi skach, pra co wać
w po bło go sł wio nym po miesz cze niu, nie
wstydząc się wyznawania wiary. 

Vic ka w San Gio van ni
Ro ton do (Wło chy)

Przy by ła tu taj na chrzci -
ny i 10 mar ca, pod czas ob -
ja wie nia, Mat ka Bo ża da ła
jej orę dzie na Wiel ki Post:

„Wzy wam was do od ma wia nia Ta jem -
nic Chwa leb nych Ró żań ca świę te go każ -
de go dnia te go Wiel kie go Po stu, na ko la -
nach, w ro dzi nie”. Uczyń my to. Ma ry ja po -
trze bu je te go dla swych pla nów! Kto wie,
mo że czy niąc to, o co Ona pro si, spra wi my,
że ja kieś dzie ci nie stra cą ży cia, a in ni mło -
dzi nie po peł nią sa mo bój stwa? W Me dziu -
gor ju po wie dzia ła: „Zwy kła mo dli twa ró -
żań co wa mo że spra wić cu da w wa szym ży -
ciu i na świe cie”. Tak Pan na Świę ta wie,
dla cze go pro si nas o ta ką mo dli twę, Ona
na nas li czy. 

Na za jutrz Vic ka uda ła się do sank tu -
arium św. Mi cha ła Ar cha nio ła, któ ry 8 ma -
ja 490 ob ja wił się na Gó rze na Gar ga no.
Póź niej uda ła się do pen sjo na tu „San Mi -
che le Ar chan ge lo”, gdzie na ob ja wie nie
zgro ma dzi li się cho rzy, za kon ni ce pra cu ją -
ce w szpi ta lach, pie lę gniar ki, itd. Mat ka Bo -
ża da ła jej na stę pu ją ce orę dzie: „Dro gie
dzie ci. Jesz cze raz was pro szę, aby ście
wię cej się mo dli li a mniej mó wi li, szcze gól -
nie pod czas te go Wiel kie go Po stu. Mó dl cie
się, aż się wy peł ni mój, je den plan, do któ -
re go re ali za cji jest jesz cze da le ko. Pro szę
was szcze gól nie o mo dli twę za ro dzi ny
i mło dzież, któ ra znaj du je się w bar dzo
cięż kiej sy tu acji: mo że cie im po móc tyl ko
wa szą mo dli twą i wa szą mi ło ścią. Bło go -
sła wię was”. Po tem Mat ka Bo ża ode szła
po zdra wia jąc ze bra nych: „Idź cie w po ko ju
Bo żym”. Kie dy Mat ka Bo ża zni ka ła, Wi -
dzą ca wi dzia ła jak zwy kle trzy zna ki:
krzyż, ser ce i słoń ce. W skró cie Vic ka po -
wie dzia ła, że plan Mat ki Bo żej jest da le ko
od re ali za cji, gdyż „bra ku je mo dli twy”. 

Wiel ka no wi na! 13 mar ca Pa pież
Fran ci szek ogło sił ob cho dy Nad zwy -
czaj ne go Ro ku Ju bi le uszo we go – Ro ku
Mi ło sier dzia. Ju bi le usz roz pocz nie się
z Ma ry ją Nie po ka la nie Po czę tą – 8 grud -
nia 2015, a za koń czy się 20 li sto pa da
2016 w uro czy stość Chry stu sa Kró la. 

19 mar ca, uczci liśmy św. Jó ze fa. Ten
wiel ki świę ty, ob lu bie niec Ma ryi Pan ny,

za pew niał chleb Te mu, któ ry jest Chle -
bem Ży cia i nie prze sta je pra co wać dla
na sze go szczę ścia, jak to na zie mi czy nił
dla swo jej ro dzi ny. Oto przy kład je go do -
bro ci opo wie dzia ny przez o. Te da Cu ste -
ra, mi sjo na rza z Ni ka ra gui:

„W ro ku 1982 za czą łem dru gą mi sję
pa sto ral ną w ma ły mie ście w cen trum Ni -
ka ra gui. Sy tu acja by ła trud na. Re wo lu cja
san di now ska by ła w peł ni i na si la ła się woj -
na Con try. Sze dłem śla da mi mo je go po -
przed ni ka, księ dza bar dzo ce nio ne go, któ -
re go z ża lem po że gna ła miej sco wa lud ność
(był cho ry). Za nim po je chał z wi zy tą
do Sta nów Zjed no czo nych, po in for mo wał
mnie, że je śli nie uda mi się za koń czyć prac
roz po czę tych na wiel kim pla fo nie w ko -
ście le, to pa ra fia nie „po zo sta wią mnie sa -
me mu so bie”! W tej pa ra fii by ła ma ła fi gur -
ka św. Jó ze fa, któ rą lu dzie uwa ża li za cu -
dow ną. Nic waż niej sze go o tym nie wie -
dzia łem, ale od mó wi łem roz pacz li wą mo -
dli twę do św. Jó ze fa, pro sząc go, że by mi
po mógł. Po ży czy łem 2000 do la rów i ru szy -
łem z pra ca mi w ogó le nie wie dząc, czy
kie dy kol wiek je spła cę, na wet w cią gu 2 lat. 

Na mie siąc po je cha łem do do mu,
do USA i do kład nie przed po wro tem, mój
by ły pro boszcz po pro sił, abym przy szedł
zo ba czyć się z nim, bo ma dla mnie pre -
zent. To by ło tro chę po nad 2000 do la rów,
któ re mi po da ro wał. Co za ra dość! Mo -
głem zwró cić po życz kę, zo sta ło mi jesz cze
tro chę pie nię dzy. Po przy jeź dzie do Ni ka -
ra gui od kry łem, że ro bot ni cy wy da li tro chę
wię cej niż prze wi dy wa no. Otóż pie nią dze,
ja kie mi dał mój pro boszcz po kry wa ły
DO KŁAD NIE tę su mę! Niech ży je św. Jó -
zef!”. Dla cze go my wszy scy, któ rzy ma my
moż li wość po mo dle nia się do nie go z wia -
rą i po wie rze nia mu na szych spraw, po -
zwa la my mu na bez ro bo cie?

Tak, dro ga Go spo, chce my co raz bar -
dziej żyć w To bie i no sić Cię w na szych ser -
cach. Tak, wie my, że ma my Mat kę, któ ra
nas ko cha i któ ra przy szła, że by przy nieść
mi łość. Wzno sząc się do Pas chy pro si my
Cię, wsta wiaj się za na mi po dwój nie, że by -
śmy by li mi ło ścią i po ko jem w tym świe cie,
któ ry szu ka szczę ścia tam, gdzie je tra ci.

s. Em ma nu el Ma il lard

Do rocz ne ob ja wie nie i orę dzie dla
Mir ja ny 18.03.2015 r.

„Dro gie dzie ci! Ca łym
ser cem was pro szę, pro szę
was dzie ci, oczyść cie wa sze
ser ca z grze chu i skie ruj cie je
ku Bo gu i ży ciu wiecz ne mu.

W pew nym mo men cie zo ba czy łem jak 6
męż czyzn pró bu je go wy cią gnąć z sa mo -
cho du. Pod bie głem i rzu ci łem się na nich.
Ca ła agre sja sku pi ła się te raz na mnie. Stra -
ci łem tro chę wło sów, zę ba, zy ska łem pa rę
si nia ków, za dra pań. Ucie kli, ale po li cja ca -
łą gru pę za trzy ma ła. Po ob duk cji le kar skiej
oka za ło się, że ode mnie bę dzie za le ża ło
czy wnieść oskar że nie czy nie. W tym mo -
men cie za czął się wo kół mo jej oso by szum.
Wszy scy zna jo mi, ro dzi na, są sie dzi, ko le -
dzy i ob cy lu dzie za czę li mó wić: „nie bądź
głu pi idź do są du”. Przez czte ry dni nie mo -
głem spać, jeść. Prze ciw ko te mu gło so wi
ze wnętrz ne mu mój we wnętrz ny mó wił coś
in ne go: „nie sądź, ale ko chaj”. Mam ta ką
za sa dę, że by wszyst kim czy nić do brze i nie
chcia łem tej za sa dy te raz zła mać. Wzią łem
Pi smo Świę te usia dłem w ko ście le przed ta -
ber na ku lum i oka za ło się, że: „rze czy wi -
stość na le ży do Chry stu sa” (Kol 2,17).
Po wie dzia łem: Pa nie Je zu co mam czy nić?
To co wszy scy mó wią, czy to co ja czu ję
w ser cu? Są dzić nie są dzić? Otwo rzy łem
Pi smo Świę te i mój wzrok padł na Ewan ge -
lię we dług św. Ma te usza 5,43-48 na ty tuł
pod roz dzia łu: „Mi łość nie przy ja ciół”.
Prze czy ta łem go i w tym mo men cie jak by
ogrom ny cię żar spadł ze mnie. Wie dzia łem
już co mam czy nić. Po sze dłem na po li cję
i wy co fa łem spra wę. Pro boszcz po wie -
dział, je śli wszy scy pa trzy li jak cię bi ją, to
te raz wszy scy po win ni pa trzeć jak wy ba -
czasz. W Bia łą Nie dzie lę w Świę to Bo że go
Mi ło sier dzia na su mie, przy oł ta rzu,
przy peł nym ko ście le zo sta łem przez nich
prze pro szo ny. Za miast 6 wro gów zy ska łem
6 ko le gów. W tym wszyst kim JE ZUS MI -
ŁO SIER NY był obec ny i współ dzia łał dla
do bra nas wszyst kich. Ży czę każ de mu kto
prze czy ta to świa dec two, aby do świad czył
te go, że Je zus Chry stus to pe łen mi ło ści
i mi ło sier dzia Pan i Zba wi ciel. Je mu chwa -
ła na wie ki. Amen. 

Ro bert Bu ry z Wał cza

19 lu te go, o. Jo zo
Zo vko, zo stał ofi cjal -
nie za pro szo ny, aby
po bło go sła wić biu ro
no wo wy bra nej pre -

zy dent Chor wa cji Ko lin dy Gra bar Ki ta ro -
vić, któ ra wy gra ła w II tu rze wy bo rów
pre zy denc kich 11 stycz nia 2015 r. Jest to
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stu je do wła snych ce lów, cza sem na wet
po to, że by wy ko rzy stać in nych (nie ma
tam tchnie nia Du cha!), Bóg od ci na się
od te go, za bie ra Swo je bło go sła wień stwo,
bo nie chce mieć nic wspól ne go z roz wo -
jem ego izmu, ego cen try zmu i nie spra wie -
dli wo ści! Ta kie oso by po zo sta wio ne są sa -
mym so bie w to wa rzy stwie złe go du cha.

Tak więc Bóg bez nas, wła ści wie ufor -
mo wa nych, peł nych Du cha Świę te go,
nie jest w sta nie roz le wać Swo jej Mi ło ści
wśród in nych dzie ci. A przez to chwa ła
Bo ża nie ule ga po tę go wa niu wśród nas.
Na sza Mat ka mó wi do swo ich apo sto łów,
że to oni są Jej si łą! Te sło wa są dla mnie
praw dzi wym uko je niem po ostat nim orę -
dziu (z lu te go), peł nym smut ku i przy kro -
ści. Dzi siaj ogar nia mnie ra dość i na dzie ja!
Dzię ku ję Ci Mat ko za te sło wa, ema nu ją -
ce do bro cią i za chę tą do dal szych sta rań.

Gdy zro zu mie my za mysł Bo ga, któ ry
nie chce zro bić nic bez na szej współ pra cy,
mo że my w peł ni do ce nić i głę bo ko od -
czuć, to co Ma ry ja chce nam po wie dzieć
przez to zda nie: Wy je ste ście mo ją si łą!

Za raz jed nak okre śla Ona, KTO jest tą
si łą. To oso by, któ re bez u stan nie prze kła -
da ją na czyn Jej wska zów ki. To oso by,
któ re swo ją mi ło ścią, po ko rą, ci chą mo dli -
twą spra wia ją, że ema nu je z nich, w spo -
sób wi docz ny i kon kret ny, ży ją cy w nich
Chry stus! Ta kie oso by są do wo dem, że
moż na już tu na zie mi po znać Sy na Ma -
ryi. I tyl ko ta cy lu dzie są w sta nie nieść
Ma ry ję w swo im ser cu, z ca łą wie dzą
i pew no ścią, że ma ją Mat kę, któ ra ko cha
i któ ra przy by ła po to, by da wać Mi łość.

Jesz cze cią gle nie do cho dzi do mnie, że
Ob lu bie ni ca Du cha Świę te go, mó wi: Mo -
je ko cha ne, dro gie dziec ko! Ty ży jesz we
Mnie! Nie siesz Mnie! Ty już nie wie rzysz
tyl ko wiesz (!?), że masz Mat kę, któ ra cię
ko cha! Ty już wiesz (!), że masz Ma mę,
któ ra do cie bie przy by ła po to, że by Ci
przy nieść Mi łość!

Ma ry jo wie rzę Ci! Na wet je śli na ra zie
te go nie czu ję! Ta wie dza po pro stu jesz cze
nie spły nę ła do mo je go ser ca. Ale je stem
pew na, że Ty Ma ry jo już się mo dlisz o ten
dar dla mnie! Bło go sła wię Cię Mat ko mo -
ja! Kie dy wy ma wiasz z Mi ło ścią te
wszyst kie cu dow ne sło wa, wi dzę jak roz -
ja śnio na i uśmiech nię ta jest Two ja twarz!
Sto ję przed To bą onie mia ła. Ma mo, ko -
cham Cię! Je stem po ru szo na, uwiel biam
ca łą Trój cę Świę tą w tej Two jej cu dow nej
Obec no ści wśród nas, w na szych ser cach,
w tym, że nie sie my Two ją Bo żą Ma cie -
rzyń ską Mi łość, aby mo gła z mo cą prze le -
wać się na in nych... Po to przy szłaś do nas!

Pro szę was, bądź cie czuj ni i otwar ci
na praw dę. Nie po zwól cie, aby wszyst kie
ziem skie spra wy od da li ły was od do zna wa -
nia praw dzi wej ra do ści zjed no cze nia z mo -
im Sy nem. Ja pro wa dzę was dro gą praw -
dzi wej mą dro ści, po nie waż tyl ko przez
prawdzi wą mą drość mo że cie po znać praw -
dzi wy po kój i praw dzi we do bro. Nie trać cie
cza su ocze ku jąc od Oj ca Nie bie skie go zna -
ków, gdyż naj więk szy znak On wam już dał
a jest nim mój Syn. Dla te go, mo je dzie ci,
mó dl cie się, aby Duch Świę ty mógł was
do pro wa dzić do praw dy, po móc aby ście ją
po zna li i przez to po zna nie praw dy by li jed -
no z Oj cem Nie bie skim i mo im Sy nem. To
jest po zna nie, któ re da je szczę ście na zie mi
i otwie ra bra my ży cia wiecz ne go i bez gra -
nicz nej mi ło ści. Dzię ku ję wam”.

Orę dzie dla Mir ja ny 02.03.2015 r. 
„Dro gie dzie ci! Wy je ste ście mo ją si łą.

Wy, apo sto ło wie moi, któ rzy swo ją mi ło -
ścią, po ko rą i ci szą mo dli twy spra wia cie,
że moż na po znać mo je go Sy na, ży je cie we
mnie. Nie sie cie mnie w swo im ser cu. Wie -
cie, że ma cie Mat kę, któ ra was ko cha i któ -
ra przy by ła, aby przy nieść mi łość. Pa trzę
na was w Oj cu Nie bie skim, na wa sze my -
śli, wa sze bó le, cier pie nia, i przy no szę je
mo je mu Sy no wi. Nie lę kaj cie się, nie trać -
cie na dziei, po nie waż mój Syn słu cha swo -
jej Mat ki. On mi łu je, od kie dy się na ro dził,
a ja pra gnę, by tę mi łość po zna ły wszyst kie
mo je dzie ci. By wró ci li do Nie go ci, któ rzy
przez swo je bó le i nie zro zu mie nie opu ści li
Go; i by po zna li Go wszy scy, któ rzy Go ni -
gdy nie zna li. Dla te go wy je ste ście tu taj,
apo sto ło wie moi, a ja ja ko Mat ka z wa mi.
Mó dl cie się o wy trwa łość w wie rze, po nie -
waż z trwa łej wia ry po cho dzi mi łość i mi -
ło sier dzie. Przez mi łość i mi ło sier dzie po -
mo że cie tym wszyst kim, któ rzy nie są
świa do mi, że wy bie ra ją ciem ność za miast
świa tło ści. Mó dl cie się za swo ich pa ste rzy,
po nie waż oni są si łą Ko ścio ła, któ ry po zo -
sta wił wam mój Syn. Przez mo je go Sy -
na oni są pa ste rza mi dusz. Dzię ku ję wam”. 

Wy je ste ście mo ją si łą!
Na sza ko cha na Mat ka, ca ła, bez u -

stan nie, współ brz mi z wo lą Trój je dy ne go
Bo ga. Sło wa te go orę dzia są ko lej nym do -
wo dem, że ser ce i umysł Ma ryi, po zo sta -
ją w ab so lut nej jed no ści z Na szym Oj -
cem. Je ste śmy stwo rze ni na ob raz i po do -
bień stwo Trój je dy ne go Bo ga. Zo sta li śmy
upo sa że ni do ży cia w re la cji, do wza jem -
ne go da rze nia, czy li rów no cze sne go da -
wa nia i bra nia!

Stwór cza Mi łość Trój je dy ne go Bo ga
prze ni ka ca łe stwo rze nie, ale wy la nie tej
Mi ło ści mo że do ko nać się tyl ko przy
współ pra cy czło wie ka z Bo giem, przez
Sy na w Du chu Świę tym. Nasz Oj ciec mo -
że włą czyć się ak tyw nie w „pro mo wa nie”
uzdra wia ją cej, pod no szą cej z grze chu Mi -
ło ści tyl ko wte dy, gdy dziec ko Bo że za -
czy na w Jej imię dzia łać!

Wszyst ko co kol wiek dzie je się w Bo gu,
rów no cze śnie skut ku je na wie lu płasz czy -
znach i w wie lu kie run kach. To nie po ję te dla
nas, ale war to uzmy sło wić so bie, że czło -
wiek, któ ry idzie i dzia ła w kie run ku wy zna -
czo nym przez Je zu sa, oczysz cza się z trą du
grze chu. „A gdy szli, zo sta li oczysz cze ni”.
War to tu pa mię tać o wdzięcz no ści, czy li, że -
by sta nąć przed Je zu sem i po dzię ko wać Mu
za dar uzdro wie nia. Wy da wa ło by się to nor -
mal nym od ru chem, a jed nak tyl ko je den
z dzie się ciu trę do wa tych za wró cił, by po -
dzię ko wać. Wte dy do pie ro Je zus po wie -
dział, że to two ja wia ra cię uzdro wi ła.

Pięk ne prze mo wy, roz wa ża nia do Echa,
czy do bre in ten cje, któ re nie prze kła da ją
się na czy ny, są nie wie le war te w oczach
Bo ga. On mó wi do nas: „Ja je stem Pan,
Bóg wasz – uświęć cie się! Bądź cie świę ty mi,
po nie waż Ja je stem świę ty!” – (Kpł 11,44).
Je że li więc ma my re ali zo wać w na szym
ziem skim ży ciu to pra gnie nie i na kaz na -
sze go Bo ga, aby śmy by li świę ci, wiedz -
my, że świę to ścią są do bre owo ce na szej
kon kret nej ak tyw no ści. Te na sze kon kret -
ne czyn no ści do ko ny wa ne w Mi ło ści Bo -
żej, uru cha mia ją ca ły pro ces wza jem ne go
ob da rza nia się Do brem w Cie le Mi stycz -
nym Chry stu sa!

Tak, nasz Bóg jest sa mym Mi ło sier -
dziem, a Je go nie po ję ta Mą drość i Po ko ra
ob ja wia ją się rów nież w tym, że mo je (na -
sze) wła ści we wy bo ry pod ję te w wol no -
ści, wy ra żo ne w dzia ła niu, ma ją wpływ
na zwięk sza nie się chwa ły Bo żej! Nasz Je -
zus umoż li wił nam, już tu taj na zie mi, kro -
cze nie w chwa le Bo ga! W Du chu Świę -
tym, w Du chu Je zu sa, Któ ry bio rąc z Nie -
go ob ja wia nam. 

In ny mi sło wy, gdy czło wiek po wo do -
wa ny mi ło ścią i współ czu ciem, wy ko rzy -
stu je w mo cy Du cha Świę te go, swo je
zdol no ści, da ry i cha ry zma ty, by au ten -
tycz nie świad czyć o Ży ją cym Bo gu, dla
do bra in nych, Nasz Oj ciec Nie bie ski na -
tych miast bło go sła wi to dzie ło. Włą cza się
ak tyw nie do na szych dzia łań i spra wia, że
bied ne ludz kie wy sił ki są w wy jąt ko wy
spo sób spo żyt ko wa ne.

Je śli na to miast ktoś, po da ro wa ne so bie
zdol no ści, da ry, czy cha ry zma ty wy ko rzy -
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Na sza Mat ka do te go stop nia jest
zjed no czo na z Trój je dy nym, że pa trzy
na nas w Oj cu Nie bie skim! Ona wi dzi nas
Je go ocza mi, ko cha nas Je go ser cem, tę sk -
ni za na mi Je go tę sk no tą i cier pi przy
dziec ku Je go Oj cow skim cier pie niem.
Ma ry ja za pew nia nas, że wszyst kie na sze
my śli, na sze bó le i cier pie nia za no si Swo -
je mu Sy no wi. Ileż chwa ły przy no si Oj cu
Ma ry ja! Wpro wa dza w czyn wszyst ko,
o czym tyl ko po my śli Stwór ca. Jest ab so -
lut nie zgod na z każ dym po ru sze niem Trój -
je dy ne go. Bóg po słu gu je się Nią, ja ko
przed sta wi ciel ką ludz kie go ro du, aby ca łe
stwo rze nie mo gło zo ba czyć jak On,
Stwór ca Nie ba i Zie mi, wi dział czło wie ka
bez grze chu, w ca łej kra sie, za nim jesz cze
go stwo rzył. A stwo rzył go na Swój ob raz
i po do bień stwo...

Kie dy Ta ta (Ab ba Oj cze), pa trzy
na nas, chce wi dzieć w nas Swo je go Sy na.
To po do bień stwo po win no ob ja wiać się
w mi ło wa niu Mi ło ścią Mi ło sier ną, to jest
ta ką, któ ra pod no si za gu bio ne, grzesz ne
dziec ko i kie ru je w ra mio na Oj ca. To ta ka
Mi łość, któ ra otwie ra lu dzi na sie bie, jest
cier pli wa i nie na rzu ca ni cze go, nie za -
wsty dza i nie przy mu sza. Ona po pro stu się
wy le wa z ser ca do ser ca, a Bóg ro bi resz tę.

Ma ry ja za pew nia nas, że od kie dy Je zus
się uro dził mi łu je, a Ona ja ko Mat ka wy -
ra ża pra gnie nie, że by wszyst kie Jej dzie ci
po zna ły Mi łość Je zu sa! W tym mo men cie
uświa da miam so bie do ja kie go stop nia je -
ste śmy głu si i gnu śni. Jak bar dzo sprze -
nie wie rza my się Bo gu. Prze cież Oj ciec
Nie bie ski, po nad dwa ty sią ce lat te mu, po -
słał Swo je go Sy na, że by na uczył nas ko -
chać. A my na dal wca le nie Ko cha my
Je go Mi ło ścią!?

A ko chać Mi ło ścią Je zu sa to zna czy mi -
ło wać rów nież na szych krzyw dzi cie li, któ -
rzy jesz cze cią gle nie prze sta li nas ra nić!
Nie pa mię ta my o tym, że prze cież nikt
nam nie ka że ak cep to wać ich złych uczyn -
ków. Bo gu za wsze cho dzi o czło wie ka.

Nie mi łu je my nie któ rych na ro dów,
w tym, część z nas, ziom ków Ma ryi i Je -
zu sa?! Dzie li my więc do bre uczu cia wy -
biór czo i nie my śli my w spo sób bi blij -
ny... Tym cza sem na sza Mat ka i Jej Syn
ko cha ją nas nie zmien nie, po mi mo na sze -
go bez u stan ne go ob ra ża nia Ich i ra nie nia.
Tak so bie my ślę, czy nie po win ni śmy
wresz cie po zwo lić Ma ryi, by na uczy ła
nas mi ło wa nia tych, któ rych nie lu bi my,
choć by z te go je dy ne go po wo du, że Ta -
ta (Ab ba) Ich ko cha? No co z tym na -
szym chrze ści jań skim mi ło wa niem, czy li
Je zu so wą Mi ło ścią!? A Ma ry ja wy raź nie
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po wie dzia ła, że „Jej Syn, od kie dy się na -
ro dził mi łu je i Ona pra gnie, by tę mi łość
po zna ły wszyst kie Jej dzie ci”!

Gdy tak dzie lę się z Wa mi, ko cha ni, gdy
opi su ję z ża lem i smut kiem na sze za cho wa -
nia i złe my śli, mam przed ocza mi ob raz
Mat ki. Mat ki, któ ra w po słu szeń stwie Bo gu,
nie sie tą ca łą strasz ną bie dę swo je mu Sy no -
wi. I pra wie sa ma czu ję, jak Ser ce Mat ki za -
mie ra, gdy pa trzy na twarz Swo je go Sy na.
Gdy pa trzy na Je go cia ło wi szą ce na krzy żu,
któ re wstrzą sa szloch. Co On ma jesz cze
zro bić, że by śmy się na wró ci li!?

O mój Je zu, na wet mnie grzesz nej
trud no znieść ten wi dok! Zwra cam
wzrok na Mat kę, któ ra pa trzy jak, Jej wraż -
li wy, de li kat ny Je zus, zno wu, po raz ko lej -
ny, umie ra za na sze grze chy. Tak, Ma ry ja,
któ ra wi dzi i od czu wa w Bo gu, za pew nia
nas, że by śmy nie tra ci li na dziei, że Syn to
wszyst ko przyj mie na Sie bie, bo słu cha
Swo jej Ma my – Czło wie ka...

Mi łość, któ rą mi łu je Je zus od mo -
men tu na ro dzin, ma być prze le wa na na in -
ne dzie ci Bo że, zwłasz cza na te, któ re się
źle ma ją. To wła śnie dla Nich przede
wszyst kim, nasz Mistrz przy szedł na zie -
mię. Je zus nie przy szedł do zdro wych, al -
bo ta kich, któ rzy uwa ża ją, że są zdro wi
i do brzy. Ta cy nie bę dą chcie li Le ka rza.

Ma ry ja mó wi nam, że te raz wal ka to czy
się o tych, któ rzy z po wo du swo je go bó lu
i nie zro zu mie nia, opu ści li Je zu sa. Wiel bię
i wy wyż szam wiel kie Mi ło sier dzie Bo ga,
któ ry pa trzy na odej ścia Swo ich dzie ci ze
zro zu mie niem... Wal ka to czy się o to, by
wszy scy, któ rzy jesz cze nie zna ją Je zu sa,
wresz cie Go po zna li... Tak, moż na żyć
wśród chrze ści jan i nie po znać Je zu sa, któ ry
jest Mi ło ścią. A Ma ry ja pra gnie, aby Mi łość
Je zu sa po zna ły wszyst kie Jej dzie ci. I dla te -
go wła śnie je ste śmy tu taj, my, Jej apo sto ło -
wie i Ona jest tu taj, ja ko Mat ka, z na mi.

Ma ry ja chce nas na uczyć wszyst kie -
go, czym sa ma jest i co Ją sta no wi. Przez
Jej Ser ce bez u stan nie prze le wa się Bo ża
Mi ło sier na Mi łość na wszyst kie Jej dzie ci.
Jej Obec ność two rzy at mos fe rę sprzy ja ją -
cą do wzra sta nia w wie rze.

My, apo sto ło wie Ma ryi, otrzy ma li śmy
za da nie, aby po ma gać tym wszyst kim,
któ rzy nie są jesz cze świa do mi, że wy -
bie ra ją ciem ność za miast świa tło ści. To
za da nie jest moż li we do speł nie nia tyl ko
wte dy, gdy ema nu je my Bo żą Mi ło sier ną
Mi ło ścią na in nych.

Uwiel biam Cię Je zu w ser cach na -
szych Ka pła nów. Niech Twój Duch, pro -
wa dzi Ich do Praw dy, że by mo gli stać się
do bry mi pa ste rza mi dusz.

Du chu Świę ty, któ ry je steś wy la niem
Mi ło ści Oj ca i Sy na, wy le waj się ob fi cie
na nasz Ko ściół, prze le waj się z mo cą
przez na sze ser ca i umy sły, aby śmy sta li
się czy ści! Du chu Je zu sa, niech na si Pa -
ste rze, w Two jej mo cy, sta ną się praw dzi -
wą si łą Ko ścio ła, czy li nas wszyst kich!
Niech się tak sta nie. Amen. 

Bo gu mi ła

„Po ścić to wi dzieć po trze by
dru gie go czło wie ka”

Ko cha na Ro dzi no Me dziu gor ska, 
dziś roz po czy na my No wen nę do św. Jó -

ze fa, któ re go ob ra li śmy Pa tro nem Dzie ła
PIERW SZA KÓW i mi ja ko lej ny ty dzień
Wiel kie go Po stu, dla te go za Je go wsta -
wien nic twem i speł nia jąc uczyn ki po st ne,
pro si my Was o dal sze wspar cie w re ali za -
cji tych wy jaz dów. Te raz wró ci li śmy już
z II wy jaz du Pierw sza ków, ufam, że prze -
szli oni przez oży wia ją cą ką piel Me dziu -
gor ja – jak na zwał po byt w Me dziu gor ju
w jed nym ze swo ich pierw szych wy wia -
dów o. Jo zo: „Czu łem po trze bę, by po ja -
wi li się lu dzie, któ rzy po świę cą się mo dli -
twie wraz z Ma ry ją: na le ża ło się mo dlić,
by Ko ściół od no wić i bła gać o przy by cie
tu taj każ de go, ca łe go Ko ścio ła, któ ry
mu si przejść przez Me dziu gor je – jak
przez ką piel – cał ko wi cie się zre ge ne ro -
wać by otrzy mać no wą krew, no we ser ce,
no we go du cha Bo że go, któ ry jest Wiel ka -
no cą, tak że Ko ściół bę dzie oży wać od -
mło dzo ny si łą i mo cą Bo ga”. 

Rok te mu, ja ko dzięk czy nie nie
za wspar cie, by ła No wen na Mszy Świę -
tych w sank tu arium u św. Jó ze fa w Ka li -
szu. W tym ro ku Do bro dzie je ma ją udział
w 50 Mszach Świę tych w in ten cji: o bło -
go sła wień stwo Bo że i wszel kie po trzeb ne
ła ski dla Do bro dzie jów, gdyż każ dy
Pierw szak był zo bo wią za ny do za mó wie -
nia jed nej in ten cji mszal nej. Msze Świę te
od pra wi ks. Mi chał Sa ba da opie kun
Pierw sza ków, sa le zja nin z Alek san dro wa
Ku jaw skie go. 

Dla te go zwra ca my się, tym bar dziej
do „na szych” – (a by ło ich nie ma ło), któ rzy
za po śred nic twem Re dak cji uczest ni czy li
w piel grzym kach i któ rzy do świad czy li ła -
ski Me dziu gor ja – o po moc w współ fi nan -
so wa niu te go i przy szłych wy jaz dów. To
Dzie ło, to nie OKA ZJA ta nie go wy jaz du
do Me dziu gor ja, tyl ko SZAN SA dla tych,

Dotkni´ci d∏onià Maryi
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któ rych nie stać, aby tam po je chać, we ry -
fi ko wa ne we dług ich su mie nia. Dzię ku je -
my Tym wszyst kim (nie ste ty, jest to za -
wsze kil ka sta łych osób), któ rzy od ra zu
od po wie dzie li naApel. Wie le zgło szeń po -
twier dza po trze bę or ga ni zo wa nia piel -
grzy mek do Me dziu gor ja a nie wy cie czek.
Głów nym ce lem i naj więk szą atrak cją
wy jaz du jest spo tka nie z Go spą, do pó -
ki się jesz cze ob ja wia, a nie per ła Ad ria ty -
ku czy sto li ca is la mu. Niech Do bry Bóg
bło go sła wi każ de mu Do bro dzie jo wi
po ty siąc kroć. Amen. 

A oto li ścik zło żo ny z in ten cją mszal ną
„Dru gie go Pierw sza ka”: Dro dzy Do bro -
dzie je mo jej Pierw szej Piel grzym ki do Me -
dziu gor ja. Dzię ki Wam prze ży ję cu dow ne
chwi le, (o któ rych na wet nie ma rzy łam)
z Ma ry ją, na szą Mat ką i Kró lo wą, Opie -
kun ką i Wspo mo ży ciel ką. Bę dą to chwi le
dla mnie nie za po mnia ne. Wy ra żam mo je
po dzię ko wa nie. Niech Ma ry ja i Je zus Wam
bło go sła wią i zsy ła ją na Was wie le, wie le
po trzeb nych łask. Dzię ku ję. Kry sty na

Kon takt dla Do bro dzie jów i wszel kich su -
ge stii z tą ideą zwią za nych: ewa ju rasz@ce ti.pl

Bóg za płać i dzię ki wiel kie za wspar cie.
Ewa

To już tę sk no ta!
Ta od by ta piel grzym ka (dla Dru gich

Pierw sza ków) to praw dzi wy cud, bo by -
łam, zo ba czy łam i prze ży łam chy ba naj -
pięk niej sze chwi le mo je go ży cia. Te go
nikt mi nie od bie rze. Wszy scy za zdrosz czą
spo tka nia z Ma ry ją. Otwar te bu zie, łzy
w oczach – a ja opo wia dam i opo wia dam,
a oni słu cha ją i słu cha ją.

Me dziu gor je wi ta nas pięk nym słoń -
cem, a Gó ra Ob ja wień, cho ciaż ka mień
na ka mie niu „wy da je nam się, pro stym
piel grzy mom kro czą cym bo so” na szą dro -
gą ży cio wą, na któ rej ma my wzlo ty
i upad ki, ale jak że za cie kle dą ży my do wy -
zna czo ne go ce lu. A na szym ce lem jest
spo tka nie z Mat ką Bo żą. Dro gę na Gó rę
Ob ja wień po ko na li śmy moż na po wie -
dzieć bez tru du. Chy ba od Ma ryi do sta li -
śmy si łę. A ser ce, im by ło wy żej, tym bar -
dziej się ra do wa ło i otwie ra ło na spo tka nie
z Na szą Mat ką i Kró lo wą.

2.03.2015. Ob ja wie nie. Cho ciaż bar -
dzo wcze śnie, a już prze dzie ra się słoń ce.
Bę dzie pięk ny dzień, bo jak ina czej moż -
na so bie wy obra zić spo tka nie z Ma ry ją.
Ser ce z ra do ści chce wy sko czyć. Śpie wa -
my pie śni, od ma wia my Ró ża niec.
Pod Nie bie ski Krzyż u stóp Gó ry Ob ja -
wień przy cho dzi Mir ja na, uśmiech nię ta,

wy da je się pro sta, a za ra zem nie zwy kła,
bo to jej ob ja wi się Ma ry ja, bo to ona bę -
dzie z nią roz ma wia ła i to ona do sta nie
„Orę dzie”. 

I na gle ci sza. Pięk na ci sza. Wszyst kie
oczy skie ro wa ne ku gó rze, jak że chcia ły by
coś zo ba czyć! Ale nie! To Ma ry ja pa trzy
na nas. Te go nie da się opi sać, to trze ba
prze żyć. Ser ca na sze otwo rzy ły się jesz cze
bar dziej na Ma ry ję i chcie li śmy wię cej
i wię cej i wię cej...

Jak wiel ka jest mi łość Ma ryi do swo -
ich dzie ci utwier dzi ła nas Vic ka, któ ra roz -
ma wia z Mat ką Bo żą co dzien nie. Ta jej lek -
kość, ra dość udzie li ła się chy ba wszyst kim.
Prze ka za ła nam aby śmy by li moc ni w wie -
rze, czy ta li Pi smo Świę te, ko cha li bliź nie -
go, da wa li do bry przy kład, mo dli li się
na ró żań cu, po ści li w śro dy i piąt ki, cho dzi -
li co mie siąc do spo wie dzi św. (aby sta wać
się jesz cze lep szym) i jak naj go rę cej uczest -
ni czyć we Mszy Świę tej, bo wła śnie tyl ko
tam chleb za mie nia się w Cia ło Chry stu sa,
a wi no w Je go Naj droż szą Krew. To spo tka -
nie upa mięt ni li śmy wspól nym zdję ciem. 

Co dzien nie uczest ni czy li śmy w na bo -
żeń stwach wie czor nych. Ma ry ja po przez
Ró ża niec, Mszę Świę tą, ad o ra cję Naj -
święt sze go Sa kra men tu ła do wa ła na sze
aku mu la to ry na na stęp ny dzień, bo tak bar -
dzo chcie li śmy jesz cze. Wszyst kie spo tka -
nia ja kie od by li śmy by ły dla nas bło go sła -
wień stwem sa mej Mat ki Bo żej. Każ de sło -
wo tra fia ło pro sto w ser ce i roz kru sza ło
nie je den „lód”. Na wet Dro ga Krzy żo wa
na Gó rę Kri że vac, po mi mo słoń ca i ostrych
ka mie ni pod sto pa mi wy da ła się mniej bo -
le sna, bo prze cież nie mo gło być ina czej
– mi łość do Ma ryi i Je zu sa po ko na wszyst -
ko. A co po wie dzieć i jak dzię ko wać Bo gu
za świad ków Me dziu gor ja: o. Jo zo Zo vko,
o. Pe ta ra Lju bi ci cia, Pa try ka i Nan cy, Chło -
pa ków z Ce na co lo...

Piel grzym ka na sza do bie ga koń ca,
a nam wca le nie chce się wra cać. Ma ry ja
otwo rzy ła na sze ser ca na „oścież”. Na -
uczy ła nas jak ko chać, jak się mo dlić, jak
ina czej pa trzeć na lu dzi, a co naj waż niej sze
jak do brze uczest ni czyć we Mszy Świę tej.
Przez ca łą na szą piel grzym kę do pi sy wa ła
nam pięk na, sło necz na po go da. Ostat ni
dzień i co? Pa da deszcz! I co o tym my -
śleć? Czy to łzy Ma ryi, że już wy jeż dża -
my? A mo że te kro ple desz czu to bło go sła -
wień stwo na dro gę po wrot ną? No i jak tu
nie ko chać tej Ma ryi, na szej Naj uko chań -
szej Mat ki i Kró lo wej. My tu wró ci my Ma -
ry jo do Cie bie. A je śli nie my to nic się nie
martw, ko goś do Cie bie wy śle my. Za szcze -
pi łaś w nas „wiel ką do Sie bie tę sk no tę”.

Sło wa Naj więk sze go po dzię ko wa nia
kie ru je my do Or ga ni za to rów i Do bro czyń -
ców na szej Pierw szej piel grzym ki do Me -
dziu gor ja. Sio stra Ewa i ksiądz Mi chał
od pierw szych chwil by li na szy mi do bry -
mi prze wod ni ka mi du cho wy mi. To też
dzię ki nim na sze co dzien ne ży cie na bra ło
ko lo rów, a wia ra się umoc ni ła. Wię cej ta -
kich piel grzy mek, wię cej ta kich or ga ni za -
to rów jak Ewa i wię cej ta kich księ ży jak
ksiądz Mi chał. Dzię ku je my Wam za to.
Chwa ła Pa nu! Wdzięcz ne za wszyst ko:

Kry sia, Ulka, Ha lin ka i Gra żyn ka

To nie czas ga da ni ny
Dro ga ro dzi no mo dli tew na pod we -

zwa niem Na wie dze nia świę tej Elż bie ty.
Wsłu chu jąc się ser cem w treść te go orę -
dzia, sły szy my głos Mat ki, pra gną cej za -
pro wa dzić ład i po kój w gro nie swo ich
dzie ci, któ re za sta je na pro wa dze niu burz -
li wych dys ku sji i ostrych po le mik. Ten
zgiełk zda je się przy po mi nać wrza wę
dzie ci na szkol nym po dwór ku. Mat ka Bo -
ża po przez to orę dzie mó wi, że nie jest to
czas na roz pra wia nie i ga da ni nę, na po le -
mi kę i po ra chun ki, lecz jest to czas ła ski
i na wró ce nia. W tym wiel ko post nym cza -
sie je ste śmy we zwa ni do pój ścia za Je zu -
sem na pu sty nię, aby po przez post i mo dli -
twę uwol nić się od złych przy zwy cza jeń,
szko dli wych na wy ków, od grze chów
i błęd nych wy bo rów. 

Po zna nie sa me go sie bie przez post i mo -
dli twę, ofia rę i wy rze cze nie oraz sta nię cie
w praw dzie przed ob li czem Chry stu sa nie
jest wca le ła twe. Te środ ki są jak ry lec rzeź -
bia rza, któ ry ma w nas wy rzeź bić za gu bio -
ną gdzieś przez nas po ko rę, tak bar dzo po -
trzeb ną i waż ną w pro ce sie na wró ce nia.
Tym ryl cem mo że my wy rzeź bić głę bo kie
ry sy świę to ści na na szym du cho wym ob li -
czu. Bar dzo trud no te go do ko nać tyl ko
ludz kim wy sił kiem, bez sło wa Je zu sa, któ re
wszyst ko czy ni no wym! Dla te go jest nam
po trzeb na szko ła wiel ko post na i na śla do wa -
nie Je zu sa, mę ża bo le ści, któ ry nie ocie ra
swo je go skrwa wio ne go ob li cza, nie osu sza
swo ich łez, lecz po zwa la im spły wać na na -
sze ska mie nia łe i peł ne py chy ser ca. 

Cza sy się zmie nia ją, lu dzie jak te atral -
ni ak to rzy wstę pu ją na sce nę ży cia i wcze -
śniej czy póź niej mu szą ją opu ścić,
wszyst ko prze mi ja, tyl ko On trwa. W każ -
dej epo ce by li lu dzie za ko cha ni w Nim
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i Je go krzy żu, za fa scy no wa ni Je go mi ło -
ścią. Czas Wiel kie go Po stu nie mó wi
o tych, któ rzy po tra fi li od na leźć w so bie
od bi cie ob li cza Sy na Bo że go, lecz jest to
we zwa nie dla nas i czas ła ski nam prze -
zna czo ny, aby śmy i my szcze rym ser cem
pró bo wa li do ko nać te go co in nym się
przed na mi uda ło.

O tym wła śnie mó wi Mat ka Bo ża
w swo im orę dziu, bo wiem pra gnie by śmy
by li co raz bli żej Jej Sy na. Upo mi na nas
po mat czy ne mu: mniej ga daj cie, a wię cej
się mó dl cie. Chce aby śmy po wró ci li
do kon ty nu owa nia za cho wa nia na szych
oj ców i dzia dów, któ rzy w okre sie Wiel -
kie go Po stu wy rze ka li się nie tyl ko je dze -
nia mię sa, pa le nia ty to niu, ale uni ka li roz -
ry wek, uro czy sto ści, zgro ma dzeń, kon cer -
tów, we sel i każ dej in nej po sta ci za ba wy.
To był czas na roz pa mię ty wa nie Mę ki
i Śmier ci na sze go Zba wi cie la i śpie wa nia
tra dy cyj nych wiel ko post nych pie śni. To
był czas głę bo kiej re flek sji nad wła snym
ży ciem i oka zja do spraw dze nia wła snej
wraż li wo ści na nie do lę bliź nich. Szcze gól -
ne go zna cze nia na bie ra ły wspól ne mo dli -
twy w gro nie ro dzi ny w kon kret nych in -
ten cjach, głów nie o na wró ce nie grzesz ni -
ków i nie wie rzą cych. 

Za uważ my, Mat ka Bo ża zwra ca
nam uwa gę, że na sze roz mo wy za bie ra ją
nam tyl ko czas i nic nie wno szą w na sze
ży cie du cho we. Nie mo dląc się, roz mi ja -
my się z ła ską. Nie za po mi naj my rów nież,
że ist nie je post ję zy ka, co ozna cza po -
wstrzy ma nie się od zbęd nych i ja ło wych
roz mów. Szczę śli wy jest bo wiem czło -
wiek, któ ry nie grze szy mo wą peł ną prze -
kleństw, oszczerstw i po mó wień, któ ry nie
uży wa słów złych, brzyd kich, fał szy wych,
ob raź li wych i przy krych, mó wią licz ne
kar ty Bi blii! 

W cza sie Wiel kie go Po stu czło wiek
po wi nien uczyć się mil cze nia i słu cha nia,
po to, by póź niej miał coś do po wie dze -
nia. Ten czas po wi nien nas od uczyć wy -
po wia da nia pu stych słów, szcze gól nie
bluź nierstw. Po wi nien po móc nam w do -
strze ga niu ob li cza Pa na w dru gim czło -
wie ku. W sło wach Je zu sa: „Wszyst ko, co
uczy ni li ście jed ne mu z tych bra ci mo ich
naj mniej szych, Mnie ście uczy ni li” za war -
ta jest rów nież myśl, że wszyst ko co ście
dru gie mu po wie dzie li, mnie ście po wie -
dzie li, mnie ście oczer ni li, mnie ście po mó -
wi li, mnie ście po ni ży li. 

Ileż to ra zy dzien nie wy rzu ca my
z sie bie po to ki słów, któ re jak tru ją ce strza -
ły ra nią Pa na Je zu sa w dru gim czło wie ku!
Trze ba więc po wstrzy mać swój ję zyk

przed wro ta mi ust swo ich i nie wy po wia -
dać słów złych, po ni ża ją cych i de pre cjo -
nu ją cych god ność bliź nie go swe go, bo to
ob ra ża Je zu sa. Nie sądź, nie za bi jaj! Sło wo
bo wiem mo że za bić, a co naj mniej zra nić!
Módl się za tem ze szcze re go ser ca i za po -
mo cą ję zy ka, bu duj mo sty, kie ruj do Bo ga
do bre sło wa pro sząc o po kój i bło go sła -
wień stwo dla bliź nich i dla sie bie. 

Mo dli twa w tym szcze gól nym cza sie ła -
ski jest jak ro sa, któ ra zra sza ła ską na sze
du sze i du sze tych, za któ rych te mo dli twy
za no si my. Tyl ko mo dli twą i po stem mo że -
my po wstrzy mać hu ra ga no we ata ki złe go
na chrze ści jań skie ro dzi ny i ca ły Ko ściół.
Mat ka Bo ża wie o tym naj le piej i dla te go
w zde cy do wa ny spo sób żą da od nas mo -
dli twy i ży cia we dług przy ka zań Bo żych.
To jest naj pew niej sza dro ga pro wa dzą ca
do szczę ścia i po ko ju. Po rząd ku je na sze
re la cje z Bo giem i bliź nim. Każ dy z wła -
sne go do świad cze nia wie, że do bre sło wo
od dru gie go czło wie ka uszczę śli wia na sze
ser ce, po dob nie od dzia łu je na nas pięk no
stwo rzo nej przez Bo ga przy ro dy. 

To są da ry od na sze go Stwór cy. Rzecz
w tym, że bez mo dli twy lu dzie nie są w sta -
nie roz po znać tych war to ści, nie do ce nia ją
da ru po cho dzą ce go od Bo ga. Stąd ma my
za nie czysz czo ne wo dy, za tru te po wie trze,
znisz czo ne śro do wi sko, w któ rym przy -
cho dzi nam żyć. Wszyst kie te zja wi ska na -
pa wa ją nas smut kiem, lecz jesz cze głęb -
szym smut kiem na pa wa nas fakt, że tak
wie lu lu dzi jest znisz czo nych przez grzech.
Bo wiem czło wiek mo że upaść jak upa da
cho re i spróch nia łe drze wo. Na je go twa rzy
uwi dacz nia się wte dy brzy do ta z po wo du
bra ku utra co nej god no ści. Do ty czy to rów -
nież ro dzi ny, na ro du, Ko ścio ła. 

Przed ta kim upad kiem i de struk cją
chro ni nas prze strze ga nie dzie się ciu Bo -
żych przy ka zań, w któ rych prze ja wia się
Bo ża wo la. Prze ży waj my w ła sce czas
Wiel kie go Po stu. Nie za po mi naj my, że
do od no wie nia na sze go ży cia du cho we go,
po lep sze nia wza jem nych re la cji w ro dzi nie,
wła ści we go od no sze nia się do ca łe go stwo -
rze nia, i co naj waż niej sze, re la cji z Bo giem,
słu ży sa kra ment po ku ty. Mat ka Bo ża, Kró -
lo wa Po ko ju jest z na mi, mo dli się za nas,
więc nie bój my się udać na pu sty nię, prak -
ty kuj my post, mo dli twę i mil cze nie. 

W tym mie sią cu mo dli my się w na -
stę pu ją cych in ten cjach: – za Oj ca Świę -
te go Fran cisz ka i bło go sła wio ne owo ce
je go piel grzy mo wa nie do Sa ra je wa. Oby
w je go sło wach lu dzie i Ko ściół usły sze li
głos nie ba, głos Bo ga, nio są cy prze sła nie
na dziei i mi ło ści; – za wspól no ty osób

kon se kro wa nych, aby wzra sta jąc w mi ło -
ści przy czy nia ły się do du cho we go od no -
wie nia świa ta; – za piel grzy mu ją cych
do Me dziu gor ja, za Wi dzą cych i pa ra fię
Me dziu gor je o otwar cie ser ca na orę dzia
Ma ryi i ży cie zgod ne z Ewan ge lią.
Za wszyst kich, któ rzy po wie rzy li się na -
szym mo dli twom.
Po bra tym stwo Mo dli tew ne Szi ro ki Bri jeg

Cier pie nie 
ja ko dar oczysz cze nia – 2

Prze ba cze nie i cier pie nie
Je że li z ser ca nie prze ba czy cie i Bóg

wam nie prze ba czy – na kaz Chry stu so wy
jest wy raź ny i oczy wi sty, ale nie wszy scy
go sto su ją w swo im co dzien nym zma ga -
niu się o lep szy kształt mi ło ści. Brak prze -
ba cze nia mo że być po wo dem: 

1 – Cho ro by fi zycz nej
2 – Cho ro by psy chicz nej
3 – Utra ty zba wie nia 
1 – Mło dy czło wiek po za war ciu

związ ku mał żeń skie go i ra do ści z na ro -
dzin dziec ka, cięż ko za cho ro wał i jak sam
mi opo wia da me dy cy na by ła bez rad na.
Pa ni dok tor, do któ rej tra fił po wie lo mie -
sięcz nym le cze niu bez efek tu, ro biąc z nim
wy wiad ro dzin ny do wia du je się, że od kil -
ku lat nie ma kon tak tu z ma mą. Nie spo ty -
ka ją się i nie roz ma wia ją ze so bą, a wszyst -
ko po szło o spra wy ro dzin ne. Mą dra pa ni
le karz na kła nia do prze ba cze nia i po jed na -
nia się z ro dzi ciel ką. Męż czy zna już na wet
spi sał te sta ment, su ge ru jąc żo nie, aby
po je go śmier ci wy szła za mąż za przy ja -
cie la, by ich dziec ko mia ło opie ku na.

Ta trud na sy tu acja w ro dzi nie skła nia
mat kę i sy na do spo tka nia, w trak cie któ re -
go na stę pu je po jed na nie i wza jem ne prze -
ba cze nie. O dzi wo męż czy zna wy zdro -
wiał. Oka za ło się, że przy czy ną je go cho -
re go or ga ni zmu, zmie rza ją ce go do śmier -
ci, był brak prze ba cze nia ma mie.

Le ka rze po twier dza ją, że o wie le lep sze
wy ni ki le cze nia wy stę pu ją u pa cjen tów
po jed na nych z Pa nem Bo giem, bę dą cych
w sta nie ła ski uświę ca ją cej, a przez do brą
spo wiedź, po go dzo nych z bliź ni mi.

2 – Na re ko lek cjach pa ra fial nych jest
dzień od wie dzin cho rych. Ksiądz pro -
boszcz po słu gu je ja ko kie row ca i wo zi
po swo jej pa ra fii. Ja spo wia dam i udzie lam
Ko mu nii świę tej. Za trzy mu je my się przed
ma łym dom kiem i sły szę jak Pro boszcz
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mó wi: „za po mnia łem, że jesz cze tu jest
jed na star sza pa ni, niech Oj ciec pój dzie ją
wy spo wia dać”. Po za koń cze niu ob rzę du
już wy cho dzę a sta rusz ka le d wie cho dzą ca
po do mu pro si, abym prze ka zał ks. pro -
bosz czo wi spra wę ode bra nia sto łu od są -
sia dów. Roz ba wio ny ta ką proś bą, chcąc
od wieźć roz mów czy nię od te go py tam:
po, co Pa ni ten stół, ma Pa ni stół w po ko -
ju, w kuch ni a na wet w sie ni?

My śla łem, że wy zwo lę ks. pro bosz cza
od trud nej mi sji od bie ra nia sto łu. Re ak cja
by ła nie spo dzie wa na, ona od po wia da: Jo
im nie prze ba czę. Mo ja uwa ga o ilo ści po -
sia da nych sto łów spra wę za ostrzy ła. Nie
wiem co po cząć! Wcze śniej udzie li łem
roz grze sze nia i Ko mu nii świę tej a te raz
sły szę: Jo im nie prze ba czę. Prze cież Pa -
na Je zu sa w Ko mu nii świę tej jej nie od -
bio rę. Z po mo cą przy szło Ra dio Ma ry ja,
gdzie wła śnie od ma wia no Anioł Pań ski.
Pro po nu ję Bab ci, aby śmy się po mo dli li
ra zem za ca łą ro dzi nę a w du szy my ślę
szcze gól nie za tą trud ną spra wę. 

Po mo dli twie ucie kłem, bo z Bab cią
nie da się sen sow nie roz ma wiać. Pe łen
ka płań skie go nie po ko ju o du szę pe ni tent -
ki wra cam do ks. pro bosz cza i prze ka zu ję
proś bę o ode bra nie sto łu i mo ją roz ter kę
o bra ku prze ba cze nia, wa run ku do brej
spo wie dzi. Ks. pro boszcz uspo ka ja mnie,
że za po mniał mi po wie dzieć o cho ro bie
psy chicz nej mo jej roz mów czy ni. Ode -
tchną łem z ulgą, ale my ślę dla cze go ona
jest cho ra psy chicz nie? Od mło do ści, bo
jak mi mó wi ła, za pierw szą za ro bio ną
pen sję ku pi ła so bie ten stół, któ ry po noć
zmie nił użyt kow ni ka, a ona w ser cu ca ły
czas no si po czu cie krzyw dy, nie po tra fi
prze ba czyć a brak prze ba cze nia po wo du -
je za bu rze nia psy chicz nie.

Nieje den Le karz Psy chia tra mó wi, że
oko ło 90% swo ich pa cjen tów mógł by
zwol nić ze szpi ta la do do mu, gdy by po tra -
fi li prze ba czyć. Tak du żo lu dzi cier pi dla -
te go, że nie po tra fią prze ba czyć.

3 – Naj waż niej sze jest na sze zba wie nie,
któ re bę dzie udzia łem tyl ko tych, któ rzy
prze ba czą z ser ca swo im wi no waj com.
W mo dli twie Pań skiej mó wi my: „od puść
nam na sze wi ny ja ko i my od pusz cza my
na szym wi no waj com”. Sa mi więc wy zna -
cza my gra ni cę ile i jak ma nam prze ba -
czyć Pan Bóg. Wie lu nie za sta na wia się
nad zna cze niem i kon se kwen cja mi tych
słów. Pan Je zus uczy: „Je że li z ser ca nie
prze ba czy cie, to i Bóg wam nie prze ba -
czy”. Każ dy z nas ży je dzię ki Mi ło sier -
dziu Bo że mu i czę sto od wo łu je my się
do Nie go, ale czy speł nia my wa run ki je go

otrzy ma nia? „Bądź cie mi ło sier ni a mi ło -
sier dzia do stą pi cie”. Na si wi no waj cy są
o wie le mniej si wzglę dem nas, niż my
wzglę dem Wszech mo gą ce go Bo ga.

Co po cząć gdy wi dzi my swo ją bez -
rad ność wo bec zra nień? One do ty czą
emo cji a Pan do ma ga się ak tu wo li. Mu si -
my więc dla wła sne go do bra na uczyć się
prze ba czać mó wiąc: „W Imię Je zu sa
Chry stu sa prze ba czam ci...”. Po wta rza -
jąc to ile kroć w pa mię ci po ja wia się krzyw -
da wy rzą dzo na nam przez bliź nich. (cdn)

o. Raj mund Gu zik

Mo dli tew ne czu wa nie
na Ja snej Gó rze 
12/13 li sto pa da 2014

o. Ka mil Szu stak osp pe – Ka za nie – 3

Od po wie dzieć na Bo że Sło wo
Tu taj, w tym miej scu, przez wszyst kie

dni trwa nia So bo ru dniem i no cą trwa ła nie -
prze rwa na mo dli twa za So bór Wa ty kań ski II.
Od tam tych cza sów do dziś wy trwa ły w tym
tyl ko dwie die ce zje: czę sto chow ska i kie -
lec ka. Każ de go, jed ni 11-go, dru dzy 4-go,
dnia mie sią ca przy by wa ją aby się mo dlić.
So bo ro we czy ny do bro ci dzie ci, które zbie -
ra ły za każ dy do bry uczy nek zia ren ka psze -
ni cy, a po tem zro bio no z te go mą kę i wy pie -
czo no ho stie z wi ze run kiem Mat ki Bo żej
Ja sno gór skiej i po sła no na So bór. 

Prze ciw ni cy Pry ma sa za czę li go ata ko -
wać, bo nie mo gli znieść te go, jak to na ho -
stiach wi ze ru nek Mat ki Bo żej? Wła śnie
śro do wi sko upa da ją ce go na szczę ście już
ty go dni ka, szko da go tu wspo mi nać, ata ko -
wa ło tak bar dzo Wy szyń skie go i oczy wi -
ście ro bi li mu bar dzo złą opi nię w Wa ty ka -
nie. Wa ty kan przy słał tu taj ko mi sję spe -
cjal ną, ale na ich nie szczę ście tra fi ła ona
na od pust, na ta kie dni bar dzo piel grzym -
ko we i kie dy wi dzie li tu nie ustan ną mo dli -
twę, spo wiedź, cią gle spra wo wa ną Mszę
świę tą i ty le udzie la nych Eu cha ry stii, więc
tym wszyst kim prze ciw ni kom pry ma sa
Wy szyń skie go od po wie dzie li jed nym zda -
niem na te za rzu ty: Ave ve rum Cor pus na -
tum de Ma ria Vir gi ne – Wi taj praw dzi we
Cia ło Je zu sa Chry stu sa na ro dzo ne z Ma -
ryi Dzie wi cy. To by ła je dy na od po wiedź,
by li zdu mie ni tym co wi dzie li, wstrzą śnię -
ci. Wła śnie na tym So bo rze, na proś bę bi -
sku pów pol skich, na za koń cze nie 3-ej se -
sji: 50 lat te mu, Pa weł VI ogło sił Ma ry ję
Mat ką Ko ścio ła w spo sób bar dzo uro czy -
sty. By ło to wiel kie zwy cię stwo Mat ki Bo -
żej na So bo rze (VIII roz dział Kon sty tu cji
Lu men Gen tium). 

W tej srebr nej tu lei, któ rą tu wi dzi my,
po pra wej stro nie jak wy pa trzy cie, jest
Mi le nij ny Akt Od da nia się w Nie wo lę
Mi ło ści i Bre ve pa pie ża Paw ła VI. Pa pież
nie mógł tu taj przy je chać, bo mu ko mu ni -
ści nie po zwo li li, ale przy jął ten wiel ki,
he ro icz ny akt na ro du pol skie go i po twier -
dził po wa gą apo stol ską. Miał oso bi ście
przy wieźć ró żę, któ ra jest obok, ale do pie -
ro po 40 la tach przy wiózł ją pa pież Be ne -
dykt XVI, bo jak się do wie dział, że ona
ist nie je więc na ka zał, że ma być w miej -
scu, do któ re go jest prze zna czo na. Przy -
cze pił rów nież swój herb, też ja ko uczest -
nik So bo ru i sam oso bi ście na tym oł ta rzu
ją zło żył 26 ma ja 2006 ro ku. 

Mó wię o tych wy da rze niach po nie -
waż mu si my wi dzieć, że Bóg po słu gu je
się ludź mi re ali zu jąc swo je wiel kie pla ny,
a pro ro cza wi zja kar dy na ła Hlon da speł ni -
ła się. Kard. Hlond umarł do kład nie
22 paź dzier ni ka w 1948 ro ku o go dzi nie
10.30. Rów no 30 lat póź niej, 22 paź dzier -
ni ka w 1978 ro ku o go dzi nie 10.30 roz po -
czy nał swój wiel ki pon ty fi kat Jan Pa weł II.
Kie dy kard. Wy szyń ski od pra wiał Mszę
Św. dzięk czyn ną w pol skim ko ście le św.
Sta ni sła wa w Rzy mie nie da le ko Pla cu
We nec kie go roz po czął ka za nie: „Mel du -
je my Ci ra do sny przy ja cie lu z Oj czy zny
Nie bie skiej, że zwy cię stwo Mat ki Bo żej
przy szło”. Tak roz po czął dzięk czyn ne ka -
za nie na wią zu jąc do tej pro ro czej my śli,
do tej wiel kiej pra cy, któ ra się do ko na ła
w Pol sce, do świa dec twa, któ re wy po wie -
dział Na miest nik Chry stu so wy: „Nie by -
ło by na Sto li cy Pio tro wej te go pa pie ża
Po la ka, gdy by nie by ło two jej he ro icz nej
wia ry, mó wiąc do kard. Wy szyń skie go,
gdy by nie by ło Ja snej Gó ry i te go roz dzia -
łu hi sto rii Ko ścio ła w Pol sce, któ re mu
prze wod ni czy łeś”. 

Świa dec two naj wyż szej ran gi, świa -
dec two czło wie ka, któ ry był To tus Tu us,
w ży ciu i śmier ci, tak jak na tych ko ro -
nach, któ re są na skro niach Dzie ciąt ka
i Mat ki Bo żej wy pi sa ne pro gram je go ży -
cia i świę to ści. To nie tyl ko dwa sło wa. To
jest wła śnie to do świad cze nie za wie rze nia
Mat ce Bo żej, któ re za brał ze so bą na Sto -
li cę Apo stol ską. Do świad cze nia he ro icz -
nej wia ry, cał ko wi te go za wie rze nia bo tu -
taj, w tym miej scu na zwał się czło wie -
kiem za wie rze nia aż do naj dal szych gra -
nic mi ło ści. Uczy nił to w trak cie pierw -
szej piel grzym ki 4.06.1979 r., do kład nie
pierw szy raz uro czy ście w hi sto rii Ko -
ścio ła, uro czy ście ob cho dząc świę to Ma -
ryi Mat ki Ko ścio ła, bo to by ło na za jutrz
po Ze sła niu Du cha Świę te go. 
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Ko mu ni ści nie chcie li w ża den spo sób,
aby Pa pież przy je chał na ob cho dy
do Gnie zna, tu taj na Ja sną Gó rę i na ob cho -
dy św. Sta ni sła wa czy li prze łom kwiet nia
i ma ja, kie dy jest ten pol ski prze łom piel -
grzy mi, świę ty szlak. I sa mi ko mu ni ści, nie
wie dząc o tym, za pro po no wa li Uro czy -
stość Ze sła nia Du cha Świę te go, a Pa pież
na tych miast się zgo dził, na tych miast się
zgo dził i te sło wa wy po wie dzia ne na Pla cu
Pił sud skie go: „Niech zstą pi Duch Twój...”
zna my, ty le ra zy by ły po wta rza ne. 

Mo dli twa za wie rze nia tu taj, bierz mo -
wa nie dzie jów na kra kow skich Bło niach,
Pa pież wo łał: „Mu si cie być moc ni”. Trze -
ba so bie to przy po mnieć, aby śmy umie li
być wdzięcz ni, za wszyst ko Bo gu dzię kuj -
cie, po to, aby ro zu mieć sens na szej mo dli -
twy wdzięcz no ści, za wie rze nia. Ta kie go
za wie rze nia, któ re pi sa ne jest wier no ścią
Bo że mu Sło wu, cał ko wi tym po słu szeń -
stwem, któ re pro wa dzi nas do wia ry ży -
wej, do wia ry doj rza łej, od po wie dzial nej
za Chry stu sa, Je go Ko ściół, za czło wie ka. 

Czym się wy ra ża tro ska Mat ki Bo żej?
Jej tro ska, to tro ska o zba wie nie, nie ja kieś
do cze sne spra wy ale o zba wie nie czło wie -
ka, wła śnie o to, co jest nam dzi siaj przed -
sta wio ne na kar tach Ewan ge lii. Moc Sło -
wa Je zu sa, któ re oca la, zba wia, za cho wu -
je. To jest tro ska Mat ki Bo żej, któ ra cią gle
jest wi docz na. Bóg nam uka zu je te nie -
zwy kłe in ter wen cje za Jej przy czy ną
na pol skiej zie mi. Dla cze go je ste śmy tak
ma ło wdzięcz ni, dla cze go o tym za po mi -
na my w ży ciu co dzien nym, zwłasz cza
w tym dia lo gu z dru gim czło wie kiem, nie
moż na in ne go dzi siaj pro wa dzić tyl ko ten
naj waż niej szy dia log zba wie nia, o Chry -
stu sie. To jest to za sad ni cze wo ła nie Mat -
ki Bo żej wszę dzie, by czło wiek po znał
Chry stu sa, bo wia ra to nic in ne go jak spo -
tka nie z Chry stu sem. Tak moż na naj pro -
ściej zde fi nio wać tę naj waż niej szą po sta -
wę w ży ciu czło wie ka.

Dla te go ko cha ni te no ce czu wa nia, któ -
re or ga ni zo wa ne są tu taj przed Mat ką Bo -
żą, są dla nas wszyst kich za pro sze niem,
aby śmy umie li rów nież w na szym ży ciu
od czy ty wać te prze dziw ne in ter wen cje
za wsta wien nic twem Ma ryi. Aby śmy
umie li usły szeć to we wnętrz ne przy na gle -
nie, któ re Bóg kie ru je do nas przez Ma ry ję.
Aby śmy by li świad ka mi Chry stu sa zwłasz -
cza w tym świe cie, któ ry ro bi wszyst ko,
aby przez ten kult ab sur du, głu po ty kom -
plet nej ode brać czło wie ko wi ro zum, znisz -
czyć w nim Bo że po do bień stwo, Bo ży ob -
raz, za bić w nim na dzie ję. Zwłasz cza
w tym świe cie ma my być ludź mi na dziei,

chrze ści jań skiej na dziei, tej, któ rą da je na -
sze po wo ła nie, na dziei ży cia wiecz ne go
i ni gdy nie po zwól my, aby co kol wiek i kto -
kol wiek od wró ci ło na szą uwa gę od Chry -
stu sa, od Je go mi ło ści, któ ra nas zba wia. 

Bądź my po słusz ni te mu Sło wu, któ re
pro wa dzi nas do ak tu wia ry. Je śli w po słu -
szeń stwie przyj mie my Sło wo Je zu sa do -
świad czy my tej ła ski jak Sa ma ry ta nin,
klęk nie my przed Je zu sem, Je mu od da my
po kłon i tyl ko Je mu. Do świad czy my ra do -
ści wia ry, do świad czy my jej we wnętrz nej
mo cy, któ ra nas prze mie nia, któ ra tak że
pro mie niu je i przy no si wspa nia łe owo ce
świę to ści. Te go na praw dę do świad czy my.
O to dzi siaj szcze gól nie Mat kę Bo żą pro -
śmy ma jąc w świa do mo ści per spek ty wę
1050 rocz ni cy chrztu na szej Oj czy zny, tej
wiel kiej od po wie dzial no ści za zie mię,
z któ rej wy ra sta my. 

Ona jest miej scem na sze go zba wie nia,
jest za da niem dla każ de go z nas. Nie mo -
że być czer wo na, nie mo że być ni ja ka, ona
za wsze mu si być bia ło -czer wo na, na sza
pol ska. Ni gdy nam o tym nie wol no za po -
mnieć. Zbyt wiel ką ce nę za pła ci ło ty le po -
ko leń, aby śmy mo gli żyć w wol nej i nie -
pod le głej Rze czy po spo li tej. Umiej my być
wdzięcz ni, umiej my być wdzięcz ni. Te go
uczy nas dzi siaj Sło wo Bo że i do te go za -
chę ca nas dzi siaj Mat ka Bo ża. Niech Jej
oczy uważ ne i słod kie spoj rzą z mi ło ścią
tu taj na każ de go z nas, a przez nas niech to
spoj rze nie peł ne do bro ci, w któ rym ob ja -
wia się mi ło sier dzie Bo ga, niech ono do -
trze do wszyst kich lu dzi, któ rzy po szu ku ją
mo ty wów ży cia i na dziei. Amen. 

„Wy ko na ło się!” (J 19,30)

Ta jem ni ca na sze go Od ku pie nia. I na -
szej god no ści. I na szej war to ści – sam Bóg
od da je swo je Ży cie za mnie, za Cie bie,
za wie lu... Nie wszy scy chcą ko rzy stać
z te go Da ru Ła ski, ukła da jąc so bie ży cie
„po swo je mu”, bez Bo ga, ale dla wie lu
roz wa ża nie ta jem ni cy Mę ki, Śmier ci
i Zmar twych wsta nia na sze go Pa na Je zu sa
Chry stu sa jest cen trum, osią ży cia, nie tyl -
ko w tych Świę tych Dniach, któ re ak tu al -
nie prze ży wa my... 

Służ ba. W Wiel ki Czwar tek nasz Pan
za pro sił nas do Wie czer ni ka. Tam umył
no gi tym, któ rych sam wy brał, da jąc im
przy kład, by i oni so bie na wza jem umy -
wa li no gi (por. J 13,14-15). By oni tak
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so bie na wza jem czy ni li, ale też by śmy
i my so bie tak na wza jem czy ni li... 

Wdzięcz ność. W Wiel ki Pią tek sta li śmy
przed Krzy żem na sze go Pa na, sły sze li śmy,
że: „On był prze bi ty za na sze grze chy,
zdru zgo ta ny za na sze wi ny” (Iz 53,5). Brak
słów by wy ra zić wdzięcz ność Pa nu Bo gu,
że za pła cił za nas Naj wyż szą Ce nę... 

Od wa ga. „Wy się nie bój cie! Bo wiem,
że szu ka cie Je zu sa Ukrzy żo wa ne go. Nie ma
Go tu, bo zmar twych wstał” (Mt 28,5-6). To
usły szy my dziś wie czo rem. Tę Praw dę, że
Zmar twych wstał i że Ży je! I, że je śli szu ka -
my w swo im ży ciu Pa na Je zu sa, to nie ma -
my, nie po win ni śmy się ni cze go bać... 

Służ ba, wdzięcz ność, od wa ga. Róż nych
cech, któ re po win ny cha rak te ry zo wać
ucznia Chry stu sa, z czy tań moż na „wy ło -
wić” znacz nie wię cej, ale niech wy star czą
na ra zie te trzy. Służ ba – któ ra po ma ga
wzra stać w mi ło ści, zwią za na z ofia rą z sa -
me go sie bie, skła da ną w co dzien nym ży ciu
wo bec bli skich i dal szych. Wdzięcz ność
– Pa nu Bo gu za dar ży cia, od ku pie nia, za Je -
go Mi ło sier dzie! I od wa ga – w kro cze niu
za Chry stu sem i przy zna wa nia się do Nie go
na co dzień, w róż nych ży cio wych do świad -
cze niach, w róż nych śro do wi skach... 

Niech te świą tecz ne dni sta ną się dla
każ de go z nas cza sem wdzięcz no ści Pa nu
Bo gu – za dar ży cia, Wia ry, za dar Od ku -
pie nia, za wszyst ko to, czym nas nie ustan -
nie ob da ro wu je! Ra do snych Świąt Zmar -
twych wsta nia Pa na Na sze go Je zu sa Chry -
stu sa! z mo dli twą –

Ma riusz Troj nar z Ro dzi ną

Dro ga Re dak cjo!
Je śli jest to moż li we, to chciał bym na dal

w 2015 ro ku otrzy my wać „Echo”. Za wsze
z du żą nie cier pli wo ścią „wy cze ku ję” ko -
lej ne go nu me ru, któ re go treść mnie moc no
ubo ga ca. Po nie waż ja ko brat za kon ny nie
mam moż li wo ści opła ce nia pre nu me ra ty,
po zo sta je mi co dzien na mo dli twa za ca łą
Re dak cję, z któ rej wy wią zu ję się... Wie -
rzę, że na dal bę dę mógł otrzy my wać mój
ulu bio ny mie sięcz nik. Bóg za płać. 

br. To masz

Niech Dzie cię Je zus nie ustan nie ży je
w Wa szym ser cu i w ser cu tych, któ rzy re -
da gu ją „Echo Me dziu go rja”. To... ude rze -
nie fa li mi ło sier dzia w naj czul sze miej sca
ludz kich serc. Ży czy my dal sze go, roz wo -
ju Dzie ła. To kil ku stro ni co we „Dzieł ko”
nie ustan nie uczy mnie i za pew ne set ki ty -
się cy osób bez in te re sow nej mi ło ści, na wet
mi ło ści tych, któ rzy tak bar dzo ra nią...
Z Pa nem Bo giem. Li dia Waj dzik
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Li ta nia do
św. Wa len te go

Ky rie elej son, Chry ste elej son,
Ky rie elej son.
Chry ste, usłysz nas, Chry ste
wy słu chaj nas.

Oj cze z nie ba, Bo że – zmi łuj się nad na mi.
Sy nu, Od ku pi cie lu świa ta, Bo że – – " –
Du chu Świę ty, Bo że – – " –
Św. Trój co je dy ny Bo że – – " –
Św. Ma ry jo – módl się za na mi.
Św. Wa len ty, ka pła nie i mę czen ni ku...
– módl się za na mi,
Św. Wa len ty, obroń co chrze ści jań stwa...
Św. Wa len ty, pa tro nie mi ło ści wy...
Św. Wa len ty, le ka rzu cho rych...
Św. Wa len ty, Oj cze ubo gich i sie rot...
Św. Wa len ty, zwier cia dło ka pła nów...
Św. Wa len ty, po grom co złych mo cy...
Św. Wa len ty, przy kła dzie do sko na ło ści...
Św. Wa len ty, wskrze sza ją cy umar łych...
Św. Wa len ty, obroń co pa nień skiej czy sto ści...
Św. Wa len ty, Se ra fi nie mi ło ści Bo żej...
Św. Wa len ty, wia ry ka to lic kiej ko lum no...
Św. Wa len ty, po cie szy cie lu stra pio nych...
Św. Wa len ty, prze dziw ny cu do twór co...
Św. Wa len ty, apo sto le peł ny gor li wo ści...
Św. Wa len ty, obroń co mę czen ni ków 

Chry stu so wych...
Św. Wa len ty, pa tro nie w wiel kiej cho ro bie...
Św. Wa len ty, to wa rzy szu anio łów...
Św. Wa len ty, pal mo mę czen ni ków...
Św. Wa len ty, Ar ko No we go Przy mie rza...
Św. Wa len ty, uśmie rza ją cy wszel ką cho ro bę...
Ba ran ku Bo ży, któ ry gła dzisz grze chy świa ta,
prze puść nam, Pa nie.
Ba ran ku Bo ży, któ ry gła dzisz grze chy świa ta,
wy słu chaj nas, Pa nie.
Ba ran ku Bo ży, któ ry gła dzisz grze chy świa ta,
zmi łuj się nad na mi.
– Módl się za na mi św. Wa len ty.
– Aby śmy się sta li god ny mi obiet nic 

Chry stu so wych.
Mó dl my się: Bo że, któ ry ogniem mi ło ści
roz pa li łeś św. Wa len te go i spra wi łeś, że po -
gar dził groź ba mi ty ra na, spraw, by śmy
czcząc Je go mę czeń stwo, zo sta li uwol nie ni
od wszel kich cho rób i od grze chu śmier tel -
ne go. Przez Chry stu sa Pa na na sze go. Amen.

14.03.2015 od by ła się pierw sza zor ga ni zo -
wa na piel grzym ka do św. Wa len te go, do pa -
ra fii Ja ro sła wi ce k/Ra do mia – Kró lo wej Po -
ko ju Mat ki Oca le nia – gdzie go ści li śmy
wcze śniej z don Pie tro Zo rza. Na bo żeń stwo Nakład: 11.900 egz.
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z mo dli twą o uzdro wie nie za przy czy ną św.
Wa len te go jest tutaj w dru gi czwar tek każ de -
go mie sią ca, tel. 696606913 – za pra sza my.

Nie będziesz
miał bogów

W dzi siej szym świe cie
na ra sta ją ca fa la okul ty -
zmu spra wia, że na wet
oso by wie rzą ce nie fra so bli wie trak tu ją ta -
kie prak ty ki jak: wróż biar stwo, spi ry tyzm,
ko rzy sta nie z usług uzdro wi cie li, no sze nie
ta li zma nów czy amu le tów, trzy ma nie
w po miesz cze niach i w obej ściu do mo -
wym przed mio tów wschod nich kul tur, itp.
Tym cza sem na le ża ło by trak to wać te spra -
wy z naj więk szą po wa gą, ja ko że sta no -
wią one po waż ne za gro że nie na tu ry
du cho wej. W tej książ ce po wsta ła pró ba
wy ja śnie nia nie któ rych kwe stii. Ar ty ku ły
pi sa ły oso by wy ka zu ją ce się pew nym do -
świad cze niem wie dzy prak tycz nej na da ny
te mat, któ re kon sul to wał ksiądz eg zor cy -
sta, po pie ra jąc oma wia ny te mat przy kła -
da mi ze swo jej po słu gi uwal nia nia.

Od Redakcji

Modlitwy 25 kwiet nia w Gro bie Pań skim, 
o. K. Fran kie wicz bę dzie spra wo wać
ofia rę Mszy św. 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.

OBO RY 2015
XVI Ogól no pol ski Wie czer nik Kró lo -

wej Po ko ju, so bo ta 11 lip ca, w godz.
10.00–19.00 pod ha słem: „Wie rzę w Sy na
Bo że go”. Uro czy stej Mszy Świę tej o godz.
12.00 prze wod ni czyć bę dzie ks. Bp Piotr
Li be ra z Płoc ka. Pro si my o za bra nie krze se -
łek tu ry stycz nych i pa ra so li, ka pła ni: al by
i stu ły. Zgło sze nia i in for ma cje: o. Piotr 
Mę czyń ski, 606 989 710; 54/280 11 59, 
wew. 23, e -ma il: opiotr@obo ry.com.pl Szcze -
gó ło wy pro gram na www.obo ry.com.pl
Za pra szam ser decz nie – o. Piotr 

GO ŚCIE Z ME DZIU GOR JA
W POL SCE

W związ ku z moż li wo ścią przy jaz du
do Pol ski Go ści (nie ko niecz nie Wi dzą cych)
z Me dziu gor ja lub z nim zwią za nych, po na -
wia my apel dla pa ra fii lub ośrod ków, któ re
na swo im te re nie chcia ły by ich go ścić
o kon takt z Re dak cją. 

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; BNP Pa ri bas Bank Pol ska SA.
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.

Kàcik wydawniczy

Zmia na go dzin na bo żeństw. Od 1 czerw -
ca do 1 wrze śnia obowiązuje no wy po rzą -
dek let ni w ko ście le św. Ja ku ba. 

WY JAZ DY 2015 r.
Me dziu gor je 

– Piel grzym ki bez tu ry sty ki
• 21-29 ma ja – Ze sła nie Du cha Świę te go,
• 26.09-04.10 – Aniel ska,
• 21-29.11 – Rocz ni ca śmierci o. Sla vko, 
• 28.12-05.01.2016 – Syl we ster.
Za pi sy i in for ma cje w Re dak cji –
12/4130350, 501710620

Ży cząc jesz cze więk sze go przy lgnię cia
do Ser ca Je zu sa ra duj my się.

Al le lu ja!

Pan Je zus 
Zmar twych wsta ły 
jest naj wspa nial szą 
i je dy ną od po wie dzią 
na wszyst kie py ta nia 
każ de go z nas 
i ca łej ludz ko ści. 
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