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Najdrożsi!
Jestem blisko was z moją brater-

ską miłością i moją modlitwą, na 
początku tego szczególnego roku, 
który przeżywać możemy z uczu-
ciem wdzięczności i radości. Przy-
czyną naszej radości jest fakt, że 
Ojciec Święty Benedykt XVI ogło-
sił ten rok Rokiem Kapłańskim. Jest 
to zatem nasz rok, rok, w którym 
Kapłański Rok Maryjny odnowi 
się i nabierze nowego znaczenia w 
życiu Kościoła, przez wewnętrzną 
odnowę kapłanów.

Oto powód, dla którego papież go 
ogłosił: „Pomyślałem o ogłoszeniu 
oficjalnie Roku Kapłańskiego... w 
związku ze 150 rocznicą ‘dies na
talis’  dnia urodzin dla nieba Jana 
Marii Vianneya, patrona wszystkich 
proboszczów świata. Ów rok prag
nie przyczynić się do krzewienia 
za pału wewnętrznej odnowy wszyst
kich kapłanów..” (z Listu Benedyk-
ta XVI do kapłanów).

Oto jest przyczyna, dla której tak-
że Matka Boża prosi duchownych o 
poświęcenie się Jej Niepokalanemu 
Sercu. Niepokalane Serce Maryi to 
dla wszystkich kapłanów miejsce 
ich wewnętrznej przemiany i ka-
płańskiej świętości.

„Dajcie Mi wszystko z wielką mi-
łością, a przekształcę to w płonącym 
ognisku najczystszej miłości Mego 

Niepokalanego Serca. Sama was 
przemienię w całkowicie wierne 
kopie Mego Syna Jezusa.” (Do 
Ka pła nów, umiłowanych synów... 
8.06.1974).

W 2009 roku było mi dane uczest-
niczyć w Wieczernikach Regional-
nych jedenastu krajów: USA, Bra-
zylia, Boliwia, Peru, Paragwaj, Uru-
gwaj, Argentyna, Chile, Włochy, 
Słowenia i Korea Południowa.

Odwiedziłem 3 kontynenty (Ame-
ryka, Europa i Azja), 65 miast, 37 
razy leciałem samolotem i przewod-
niczyłem 95 wieczernikom, w któ-
rych wzięli udział 2 kardynałowie, 
56 biskupów, 1350 kapłanow i 400 
tysięcy świeckich.

W rekolekcjach w formie stałego 
wieczernika, które odbyły się w 
czerwcu 2009 roku, tradycyjnie 
w Collevalenza (zdjęcie na str. 
4), wziął udział 1 kardynał, 20 
arcybiskupów i biskupów oraz 330 
kapłanów z 5 kontynentów.

Woli Pana oraz planom Niepoka-
lanego Serca Maryi powierzam wy-
pełnienie programu wieczerników 
przygotowanego na obecny rok.

1) REKOLEKCJE
Odbędą się w Collevalenza, od 

27 czerwca do 3 lipca, przy sank-
tuarium Miłości Miłosiernej, dla 
biskupów i kapłanów z Kapłań-
skiego Ruchu Maryjnego Europy, 
Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii.

Informuję, że:
- wszyscy będą mieszkać w tym 

samym domu; 
- oprócz kapłanów będą nieliczne 

osoby świeckie i to tylko te, które 
bezpośrednio odpowiedzialne są za 
Kapłański Ruch Maryjny;

- kapłani, którzy posiadają wolne 
intencje proszeni są o podzielenie 
się nimi z kapłanami w trudnej sy-
tuacji materialnej;

- zapisy przyjmuje tradycyjnie o. 
Florio Quercia sj, via Carlo Marx 1, 
Centro San Francesco de Geronimo  
74023 Grottaglie (TA) Fax: 0039 
099 5635710. Telefon komórkowy 
0039 333 6322248, e-mail: quercia-
florio@tiscali.it

2) WIECZERNIKI 
    REGIONALNE 
 poza granicami Włoch.
W tym roku osiągnę wiek 80 

lat. Ludzka roztropność radzi, aby 
nieco ograniczyć wysiłek. Jednak 
jeśli Niebieska Mama ofiaruje mi 
zdrowie i siły, myślę, że powinie-
nem kontynuować żmudne zadanie 
prowadzenia do poświęcenia się Jej 
Niepokalanemu Sercu biskupów, 
duchownych, osoby konsekrowane 
oraz ludzi świeckich. To bowiem 
jest czas, w którym Najświętsza 
Trójca ukazuje światu moc Nie-
pokalanego Serca Maryi, aby je 
wychwalał Kościół i ludzkość. 

Od 16 stycznia do 24 marca udam 
się więc do Brazylii, Boliwii, Peru, 
Urugwaju, Argentyny i Chile. 26 
czerwca będę w Słowenii, a 7 i 8 
września w Szwajcarii Niemieckiej; 
od 9 do 20 września w Niemczech; 
od 21 września do 1 października 
we Francji; od 2 do 11 października 
w Hiszpanii, a od 12 do 28 paździer-
nika w Portugalii.

Odpowiedzialnym za poszcze-
gólne kraje przedstawiam prośbę o 
danie mi jakiejś chwili wytchnienia 
podczas uciążliwych podróży.

3) WIECZERNIKI 
    REGIONALNE 
    we Włoszech
16 kwietnia 
- Ferrara, Emilia Romagna;
20 kwietnia 
- Florencja, Toskania;
22 kwietnia 
- Collevalenza, Umbria;
26 kwietnia 
- San Gabriele, Abruzzo;
28 kwietnia 
- Rzym, Lacjum;
29 kwietnia 
- Pompea, Kampania;
4 maja 
- S. Giovanni Rotondo, Puglia;
13 maja 
- Caravaggio, Lombardia;
17 maja 
- Padwa, Wenecja Euganejska;

Mediolan, 1 stycznia 2010
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

List ks. Stefano Gobbiego 
Do odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny
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19 maja 
- San Vito, Friuli;
21 maja 
- Genua, Liguria;
10 czerwca 
- Loreto, Marchia.
4) KAPŁAŃSTWO 
w Liście Benedykta XVI do ka-

płanów i w Orędziach „Do kapła-
nów, umiłowanych synów Matki 
Bożej”. Cytaty z Listu oznaczone 
są jako List, cytaty zaś z książki 
oznacza sama data.

a.
Kapłaństwo to posługa miłości
Święty proboszcz z Ars zwykł 

był mawiać: „Kapłaństwo to miłość 
Serca Jezusowego”. To wzrusza-
jące wyrażenie pozwala nam nade 
wszystko przywołać z sympatią i 
uznaniem ogromny dar, jaki stano-
wią kapłani nie tylko dla Kościoła, 
lecz także dla samej ludzkości. 
Myślę o tych wszystkich księżach, 
którzy chrześcijanom i całemu 
światu przedstawiają pokorną i co-
dzienną propozycję słów i gestów 
Chrystusa, starając się do Niego 
przylgnąć swymi myślami, wolą, 
uczuciami i stylem całego swego 
istnienia. (List...)

b. 
Kapłan jest dla wszystkich 
darem miłości Jezusa
„Jezus jest Miłością Miłosierną, 

bo gorejący płomień Jego Boskiej 
Miłości chce przyciągnąć wszyst-
kich. Pozwólcie, by was pociągnął. 
Nie opierajcie się Jego wezwaniom. 
Kroczcie ze Mną drogą Jego Boskiej 
miłości. Synowie umiłowani, i wy 
przeżyjcie słodkie doświadczenie 
miłości do Jezusa.” (1.10. 1997g).

c.
Kapłan jest sługą boleści
„...wyrażenie użyte przez Świętego 

Proboszcza przywołuje także przebi
cie Serca Chrystusa i oplatającą Go 
koronę cierniową. W konsekwencji 
myśl biegnie ku niezliczonym sytu
acjom cierpienia, w które uwikłani 
są liczni kapłani, czy to z racji 
uczestnictwa w różnych przejawach 
doświadczenia ludzkiego bólu, czy 
też ze względu na niezrozumienie 
tych, do których skierowana jest ich 
posługa. Jakże nie wspomnieć tak 
wielu księży znieważonych w swej 
godności, którym uniemożliwiono 
wypełnianie swej misji, niekiedy 

również prześladowanych, aż do 
najwyższego świadectwa krwi?” 
(List...).

d.
Kapłan, o jakim mówi Maryja, 
jest mały i pokorny sercem, jest 
również powołany do cierpienia. 
Chwile cierpienia są cenne i musi-

my je przyjąć spokojnie i ufnie.
„Przez nie jesteście podobni 

do Jezusa Ukrzyżowanego. We-
wnętrzne ukrzyżowanie dokonuje 
się codziennie, w każdej chwili 
waszego kapłańskiego dnia.... To 
przede wszystkim dzięki waszemu 
kapłańskiemu cierpieniu dusze 
mogą się zrodzić do życia łaski i 
zbawienia.” (5.03.1983 jl)

e. 
Kapłan jest sługą 
Bożego miłosierdzia.

„Narastał tłum penitentów przy
bywających z całej Francji. Prze
trzymywali go w konfesjonale aż 
do 16 godzin dziennie. Mówiono 
wówczas, że Ars stało się „wielkim 
szpitalem dusz”. „Uzyskiwana 
przez niego łaska (by nawracali 
się grzesznicy) była tak mocna, że 
wybiegała, by ich szukać nie dając 
im chwili wytchnienia!” powiada 
pierwszy biograf. Nie inaczej od
czuwał to Święty Proboszcz, gdy 
mówił: „To nie grzesznik powraca 
do Boga, by prosić Go o przebacze
nie, lecz sam Bóg, który biegnie za 
grzesznikiem i sprawia, że zwraca 
się on do Niego”. „Ów dobry 
Zbawiciel jest tak pełen miłości, że 
wszędzie nas szuka”. 

Wszyscy my, kapłani powinniśmy 
odczuwać, że osobiście dotyczą nas 
te słowa, które umieszczał w ustach 
Chrystusa: „Polecę moim szafa
rzom, żeby głosili grzesznikom, że 
jestem gotów zawsze ich przyjąć, 
że moje miłosierdzie jest nieskoń
czone”. Od Świętego Proboszcza z 

Ars my, kapłani możemy nauczyć się 
nie tylko niewyczerpanej ufności w 
Sakrament Pokuty, która każe nam 
umieszczać go w centrum naszej 
troski duszpasterskiej, lecz także 
metody „dialogu zbawienia”, który 
powinien w nim mieć miejsce.” 
(List...).

„Zwalczajcie w sobie grzech jako 
zło największe ze wszystkich form 
zła. Bądźcie zawsze do dyspozycji 
dla udzielania sakramentu pojedna-
nia, tak dziś zaniedbanego. Udzie-
lajcie Bożej łaski duszom zamroczo-
nym przez zło.” (22.03.1995).

f. 
Kapłan to sługa Eucharystii
„Święty Proboszcz pouczał swoich 

parafian świadectwem swego życia. 
Z jego przykładu wierni uczyli się 
modlitwy, chętnie pozostając przed 
tabernakulum, by odwiedzić Jezusa 
Eucharystycznego. „Nie trzeba 
wiele mówić, by dobrze się modlić  
wyjaśniał im Proboszcz „Wiadomo, 
że tam, w świętym tabernakulum jest 
Jezus: otwórzmy Mu serce, radujmy 
się Jego świętą obecnością. To jest 
najlepsza modlitwa”. Zachęcał: 
„Bracia moi, przyjdźcie do Komu
nii, przyjdźcie do Jezusa. Przyjdźcie 
by Nim żyć, abyście z Nim mogli 
żyć...”. „To prawda, że nie jesteście 
tego godni, ale Jego potrzebuje
cie!” Takie wychowanie wiernych 
do obecności eucharystycznej i 
do Komunii zyskiwało szczególną 
skuteczność, kiedy wierni widzieli 
jak celebruje Najświętszą Ofiarę 
Mszy św. Ten, kto w niej uczest
niczył, mówił, że „nie można było 
znaleźć osoby, która mogłaby lepiej 
wyrażać adorację...jak zakochany 
kontemplował Hostię”. Mówił, że 
‘wszystkie nagromadzone dobre 
dzieła nie mogą się równać ofierze 
Mszy św., ponieważ są one dziełami 
ludzi, podczas gdy Msza św. jest 
dziełem Boga’. Był przekonany, że 
od Mszy św. zależy cała żarliwość 
życia kapłańskiego: ‘Przyczyną 
rozprzężenia kapłana jest to, że 
nie zwraca uwagi na Mszę św.’!” 
(List...).

„Idźcie przed Tabernakulum, by 
utworzyć z Jezusem wspólnotę ży-
cia: życia zwykłego i codziennego. 
Przychodźcie przed Tabernakulum, 
aby szukać Jezusa z taką samą 
naturalnością, z jaką poszukujecie 
przyjaciela... Powiedzcie Jezusowi 
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o waszej miłości. Powtarzajcie Mu 
to często, bo to jedyna rzecz, która 
czyni Go niezmiernie szczęśliwym, 
pociesza Go za liczne niewdzięcz-
ności i wynagradza Mu za wiele 
zdrad: «Jezu, Ty jesteś naszą mi-
łością. Jezu, jedynie Ty jesteś na-
szym wielkim Przyjacielem. Jezu, 
kochamy Ciebie. Jezu, jesteśmy 
zakochani w Tobie.»

Proszę, żeby powrócono wszędzie 
do organizowania godzin adora-
cji przed Jezusem wystawionym 
w Najświętszym Sakramencie. 
Pragnę, żeby wzrósł hołd miłości 
wobec Eucharystii i aby ujawnił 
się w dostrzegalnych i wymownych 
znakach waszej pobożności. Ota-
czajcie kwiatami i światłami Jezusa 
Eucharystycznego. Poświęćcie Mu 
pełną czułości uwagę. Podchodźcie 
do Niego z głęboką czcią, przyklę-
kając i adorując Go. 

Gdybyście wiedzieli, jak Jezus 
Eucharystyczny was kocha, jak 
mały gest waszej miłości napełnia 
Go radością i pociechą! Wobec 
jednej kropli czystej miłości ka-
płańskiej – którą wkładacie do 
kielicha Jego Eucharystycznego 
Serca – Jezus przebacza bardzo 
wiele świętokradztw i zapomina o 
całym bezmiarze niewdzięczności.” 
(21.08.1987).

g. 
Kapłan prorokiem Nadziei
W tym czasie szczególnym zada-

niem kapłana jest ukazanie wszyst-
kim pełnego znaczenia paschalnej 
tajemnicy Chrystusa, którą ogła-
szamy podczas każdej mszy św.: 
„głosimy śmierć Twoją, Panie, 
wyznajemy Twoje zmartwychwsta-
nie i oczekujemy Twego przyjścia 
w chwale”, a kapłan odpowiada na 
prośbę ludu po Komunii św.: „Wy-
baw nas, Panie, abyśmy pełni na-
dziei, oczekiwali przyjścia naszego 
Pana, Jezusa Chrystusa”. (obrzędy 
Mszy św.).

Wiara kwitnie w miłosierdziu i 
dojrzewa w nadziei, czyli w pewno-
ści powrotu Jezusa w chwale, który 
uwieńczy tajemnicę Jego śmierci i 
zmartwychwstania.

Musimy oczekiwać Go z radością 
i z modlitwą, jaka powinna w tym 
czasie stać się najpowszedniejszą: 
„Przyjdź, Panie Jezu”. Musimy 
przygotować serca i dusze wszyst-
kich ludzi na przyjęcie Jezusa, kiedy 

powróci w chwale, aby przynieść 
światu Swe Królestwo świętości, 
miłości, sprawiedliwości, pokoju 
i uczynić wszystko nowe. Dlatego 
kapłan jest dziś wezwany, aby ogła-
szać nową wiosnę dla Kościoła.

„Cieszę się, że mogę skierować do 
kapłanów, w tym dedykowanym im 
roku, szczególną zachętę: by potra
fili pojąć nową wiosnę, którą Duch 
rozbudza w naszych dniach w Ko
ściele, nie na poślednim miejscu po
przez nowe ruchy kościelne i nowe 
wspólnoty. ‘Duch jest różnorodny w 
swoich darach... Tchnie tam gdzie 
chce. Czyni to nieoczekiwanie, w 
miejscach nieoczekiwanych i w 
formach wcześniej niewyobrażal
nych...’ (List...)

Jest rzeczą ciekawą, iż Papież 
używa tego samego słowa „wio-
sna”, które się znajduje w ostatnim 
orędziu naszej książki:

„Ukażcie się wszystkim jako 
Moje dzieci, bo Ja jestem zawsze z 
wami. Niech wiara będzie światłem, 
które was oświeca w tych dniach 
ciemności, i niech gorliwość dla 
czci i chwały Mego Syna będzie 
jedyną sprawą, jaka was pochłania. 
Walczcie, dzieci Światłości, bo go-
dzina Mojej walki już nadeszła. W 
surowości zimy wy jesteście pącz-
kami kiełkującymi na Moim Nie-
pokalanym Sercu. Ja umieszczam 
je na gałęziach Kościoła, aby wam 
powiedzieć, że właśnie ma nadejść 
jego najpiękniejsza wiosna.” (31 
grudnia 1997).

Pragnę zakończyć mój list tymi 
samymi słowami, którymi papież 
Benedykt XVI kończy swój List do 
kapłanów.

„Najświętszej Dziewicy zawie
rzam ten Rok Kapłański, prosząc 

Ją by wzbudziła w duszy każdego 
kapłana wielkoduszne odnowienie 
owych ideałów całkowitego odda
nia się Chrystusowi i Kościołowi, 
które inspirowały myśl i działanie 
Świętego Proboszcza z Ars. Swym 
żarliwym życiem modlitwy i gorącą 
miłością Jezusa Ukrzyżowanego 
Jan Maria Vianney posilał swe co
dzienne bezwarunkowe powierzenie 
się Bogu i Kościołowi. Oby jego 
przykład wzbudził w kapłanach owe 
tak bardzo dziś jak i zawsze potrzeb
ne świadectwo jedności z biskupem, 
między sobą oraz z wiernymi świec
kimi. Niezależnie od istniejącego w 
świecie zła, zawsze rozbrzmiewa 
jakże aktualne słowo Chrystusa do 
swoich apostołów w Wieczerniku: 
„Na świecie doznacie ucisku, ale 
miejcie odwagę: Jam zwyciężył 
świat” (J 16,33). Wiara w Boskiego 
Nauczyciela da nam siłę, byśmy z 
ufnością spoglądali w przyszłość. 
Drodzy kapłani, Chrystus na was 
liczy. Idąc za przykładem Świętego 
Proboszcza z Ars, pozwólcie się 
Jemu zdobyć a staniecie się rów
nież wy, we współczesnym świecie 
posłańcami nadziei, pojednania i 
pokoju!” (List...)

Powierzam wam, odpowiedzial-
nym za Kapłański Ruch Maryjny, 
zadanie rozpowszechnienia mojego 
listu, aby został przeczytany i prze-
myślany. Wszystkim zaś przesyłam 
serdeczne pozdrowienia wraz z ka-
płańskim błogosławieństwem. 

Czekam na wasze odpowiedzi.
W Niepokalanym Sercu Maryi
wasz mały brat 
don Stefano Gobbi
Movimento Sacerdotale Mariano, 
via Terruggia, 14 20162 Milano 
www.msmmmp.org
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W tych dniach zdarzyło się coś, 
co nie ma bezpośredniego związku z 
Medziugorjem, ale jednak jest jasną 
wskazówką dotyczącą stanu ducho-
wego większości Europejczyków, a 
co nawiązuje do słów Matki Bożej, 
skierowanych do osób widzą-
cych przy pierwszym objawieniu 
25.06.1981. Po ich początkowym 
strachu i niedowierzaniu, Maryja 
powiedziała do nich drugiego dnia, 
że jest Najświętszą Panną i przyszła, 
aby powiedzieć całemu światu, że 
Bóg jest, że Bóg istnieje. 

Europa wpada w coraz większy 
bezosobowy, amorficzny ateizm, in-
dyferentyzm, relatywizm i wyrzeka 
się swoich korzeni. Można mówić o 
europejskiej nienawiści do samych 
siebie i rozkładzie tego, na czym 
opiera się europejski duch. 

Maryja przyszła do nas ze sło-
wami prawdy w czasie panowania 
reżimu komunistycznego, w okresie 
intensywnego wypierania Boga z 
codziennego życia, gdy prawie dwa 
miliony ludzi posiadało legitymację 
partyjną, stempel i znak apokalip-
tycznego potwora, gdy niemożliwy 

był awans społeczny ani jakakol-
wiek praca w wyspecjalizowanych 
branżach gospodarki. 

W takich okolicznościach zjawiła 
się Maryja, na pograniczu wschodu 
i zachodu, na granicy dwóch wro-
gich systemów, funkcjonujących 
na zasadach pozorowanego pokoju, 
uzbrojonych na wszelkie możliwe 
sposoby. Wybrała parafię Medziu-
gorje, żeby pogodzić dwa światy, 
zniszczyć mur berliński i żelazną 
kurtynę. To nie przemoc i broń 
zburzyły mur berliński, ale tłumy 
ludzi, maszerujące ze świecami w 
dłoniach i modlitwą na ustach.

Wysokiej rangi oficer tajnych 
służb wojskowych NRD powiedział 
po upadku muru, że byli przygoto-
wani na odparcie różnego rodzaju 
ataku, ale nie na świece i marsze 
pokoju. Tak jak Izraelici błądzili 
na pustyni 40 lat, tak samo długo 
komunistyczny system pustoszył 
ludzkie dusze i serca. Biblijny czas, 
żeby lud zdobył wolność i ziemię 
obiecaną, żeby upadła twierdza 
w Jerychu, nie przemocą wojny, 
lecz po siedmiu dniach procesji, 

aż trąby ogłosiły wyzwolenie. 40 
lat i upadł komunizm! Nadszedł w 
końcu upragniony dzień wolności 
dzięki Bogu, Matce Najświętszej i 
Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II, 
który był duchowym przywódcą dla 
każdego, kto tęsknił za porankiem i 
dniem wyzwolenia.

Upadkowi reżimu nie towarzy-
szyła jednak duchowa odnowa, 
jak można by się spodziewać. My-
śleliśmy, że ludzie zapragną być 
bliżej Boga. Ale tak się nie stało. Z 
pewnością jest to główny powód tak 
długiego przebywania Maryi pośród 
nas. Ona nie przestaje ostrzegać 
nas przed niebezpieczeństwami, 
nie przestaje mówić o nawróceniu, 
o modlitwie i jej działaniu oraz 
działaniu szatana. Współczesny 
świat znajduje się w kryzysie chyba 
jeszcze bardziej szkodliwym niż po-
przednie. Wydaje się, że sprawdza 
się reguła, iż co 20 lat zdarzają się w 
historii chwile przełomowe. Ledwo 
zakończyła się II wojna światowa, 
nastały na przełomie lat 40 i 50-tych 
czasy zimnej wojny oraz kryzys ko-
reański, następnie rewolucyjny rok 

…Tam, gdzie niebo styka się 
z ziemią...

Ojciec Tomislav Pervan, OFM
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funkcjonuje na płaszczyźnie relacji 
między Bogiem a człowiekiem. Bez 
Niego cnoty nie mają fundamentu.

Obecnie spotykamy się z bezoso-
bowym, bezkształtnym ateizmem, 
który trudno w ogóle zakwalifiko-
wać. Jest to owoc mieszanki zło-
żonej z postępującej sekularyzacji, 
relatywizmu i indyferentyzmu, 
gdzie człowiek neguje istnienie 
ostatecznej prawdy oraz nie chce 
ani więzi, ani wzorców. Powrócił 
do tego, co marksistowski filozof, 
Marcuse określił jako „jednowy-
miarowy człowiek”, kształtowany 
jednym czynnikiem, którym dzisiaj 
są media. Stajemy wobec upadku 
wartości i myśli. Filozof Vattimo 
określił to jako słaby, bezkształtny 
wytwór. Współcześni, krytyczni 
myśliciele twierdzą, iż klasyczni 
filozofowie, Platon i Arystoteles, 
zostali zrzuceni z piedestału. Ich 
miejsce zajął Epikur, zwolennik 
konsumpcji i rozpusty.

Jesteśmy świadkami masowego 
odchodzenia od Kościoła, odcho-
dzenia nie tylko zewnętrznego, ale 
i wewnętrznego. Zgadzam się, że 
winna jest temu fałszywa moral-
ność, odstępstwa i duch epoki, ale 
w dalszym ciągu są to trudne do 
komentowania odejścia, rozgrywa-
jące się wewnątrz Kościoła. Powo-
dują je fałszywe nauki i fałszywi 
nauczyciele. Ich duch i serca są 
dalekie od Ducha Chrystusa i serca 
Kościoła. Wielu żyje w Kościele, 
a działa przeciwko niemu, choć 
z niego się wywodzą, a jednak w 
nim zostali wychowani. Oddalili się 
od powszechnie głoszonej nauki i 
dogmatów Kościoła, a teraz wyko-
rzystują jego słabości i zranienia do 
walki z nim. 

W takiej sytuacji Medziugor-
je stanowi przeciwległy biegun, 
punkt zwrotny dla ludzkich wybo-
rów i sposobów życia. To miejsce 
znane jest całemu światu jako 
źródło udzielania się Boga, Jego 
łaski, odkopywania z popiołów 
zasłanianych stron ludzkiej natury. 
Nie starczyłoby słów, by opisać, 
jak wielu ludzi po doświadcze-
niu Medziugorja porzuciło lub w 
istotny sposób zmieniło swe życie, 
poświęciło się pomocy ubogim i 
potrzebującym. Postanowili pójść w 
życiu za cichym i pokornym Chry-

1968, później 1989 i 2009.
Stolica Niemiec, Berlin wciąż 

gra jedne z pierwszych skrzypiec 
na scenie europejskich wydarzeń. 
Także ostatnio znalazł się w cen-
trum uwagi ze względu na nieudaną 
próbę wprowadzenia lekcji religii 
w szkołach. Berlin postrzegany jest 
jako twierdza ruchów prawicowych 
i pod wieloma względami, prak-
tycznie i teoretycznie, jedno z naj-
bardziej ateistycznych miast świata. 
Dzisiaj jest to także metropolia 
kapitalizmu. Akcja określana jako 
„Tak - religii” polegała na zorgani-
zowaniu referendum, w którym gło-
sujący mieli się opowiedzieć za lub 
przeciw wprowadzeniu lekcji religii 
w szkołach. Spośród 2,5 miliona 
mieszkańców uprawnionych do 
głosowania, udział wzięło 600.000 
osób. Ale nawet spośród nich, ponad 
połowa opowiedziała się przeciwko. 
Jest to porażka wiary i wierzących, 
porażka europejskiej świadomości 
Boga i Jezusa Chrystusa. 

Bóg przegrał walkę przy urnach 
wyborczych. Został usunięty ze 
szkół, a religia nie jest już jednym 
ze szkolnych przedmiotów. Rodzice 
decydują, czy wysyłać swoje dzieci 
na lekcje etyki albo podobne, jakby 
etyka zrodziła się „z powietrza”. 
Etyka, względnie moralność nie 
mają korzeni same w sobie, ale osta-
tecznie ich źródłem jest Bóg. On 
stanowi fundament. Natomiast de-
cyzja usunięcia lekcji religii oddala 
od Niego, od chrześcijańskich ko-
rzeni. Rzymski filozof i mąż stanu, 
Seneka, stoik i człowiek honorowy, 
wychował rzymską arystokrację. 
Cesarz Neron ją wyniszczył. Zanim, 
podobnie jak w przypadku Sokra-
tesa, wykonano wyrok śmierci, po-
wiedział, że całe życie praktykował 
cnoty i je propagował, a teraz staje 
wobec wieczności z pustymi ręko-
ma. Człowiek nie może ubóstwiać 
cnót, bo one są abstrakcją. Człowiek 
ubóstwia Boga albo wyobrażone 
bóstwa, idole, ale nie jakieś słowa.

Są cnoty główne, o które czło-
wiek powinien się starać: mądrość, 
umiarkowanie, odwaga, sprawiedli-
wość, ale są także cnoty chrześci-
janina, z których najważniejsze to: 
posłuszeństwo, pokora, łagodność 
i miłosierdzie. Na szczycie stoją: 
wiara, nadzieja i miłość. Wszystko 

stusem. Wielu pozostawiło cały 
swój majątek i wybrało ubóstwo 
w dosłownym tego słowa znacze-
niu. Wielu wstąpiło do żebraczych 
wspólnot zakonnych, które żyją na 
podobieństwo Chrystusa, tak by być 
całkowicie wolnymi i dyspozycyj-
nymi dla Boga i ludzi. 

Tu, w Medziugorju, wszyscy są 
zaproszeni do jedności w modlitwie, 
do zjednoczenia w miłości i wza-
jemnym zrozumieniu. Tysiące grup 
modlitewnych na całym świecie 
powstały jako owoc wydarzeń w 
Medziugorju. Żadne inne miejsce 
objawień maryjnych nie przynio-
sło aż tak obfitych owoców w tak 
krótkim czasie, obojętnie, czy jego 
przeciwnicy to uznają, czy nie.

Niebo w tym miejscu dotyka 
ziemi, dotyka nieustannie ludzkich 
serc. Matka Najświętsza wycią-
gnęła ręce do swoich dzieci, a one 
je chwyciły. Tutaj człowiek na 
nowo rodzi się z wiary i w wierze 
odnajduje pełnię człowieczeństwa, 
powierzając się Bogu.

Maryja pozostaje w każdej chwi-
li pokorną służebnicą Pana, służącą 
Bogu i Jego dzieciom. Dlatego 
ukazuje się dzieciom w szarej sukni, 
prostym ubraniu sługi, niemalże 
niewolnicy. Szary jest kolorem 
służby. W Niej słowa buntownika: 
„nie będę służył” zmieniają się na: 
„niech mi się stanie”, na Jej „amen” 
Bogu. Obecny amerykański prezy-
dent wielokrotnie powtarzał w swej 
kampanii: „możemy to zrobić, tak 
możemy!” Ale co my tak napraw-
dę możemy? Być jak Bóg, tak jak 
myślał Adam? Być jak Prometeusz, 
który wykradł bogom ogień, sprze-
ciwił się im i całą wieczność cierpiał 
karę? Być człowiekiem buntowni-
czym? (Camus). Do czego prowadzi 
w ostateczności bunt? Człowiek w 
swojej pysze może tylko próbować 
budować współczesną wieżę Babel. 
Człowiek ją wznosi, ale bez błogo-
sławieństwa. Ludzie przestają się 
rozumieć. Panuje totalny chaos, bo 
niewielu wzajemnie się rozumie i 
próbuje rozmawiać ze sobą w tym 
samym, wyuczonym języku.

Jesteśmy świadkami rozkwitu 
wiary, który to proces czerpie siłę 
z wydarzeń w Medziugorju i roz-
powszechnienia ich na cały świat. 
Wiara, która trafia w ludzkie serca 
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- Właśnie wrócił Ksiądz z trze-
ciej pielgrzymki do Medziugorja 
(12-16.08.2009). Z jakimi wraże-
niami wyjechał Ksiądz tym razem? 
Co szczególnie zwróciło Księdza 
uwagę?

- Po pierwsze, zachwyt wielu 
młodych ludzi, którzy przybyli do 
Medziugorja z całego świata, by 
odnaleźć prawdziwe, niezmienne 
wartości życia. Po drugie, nawró-
cenia dokonujące się w wielu przy-
bywających tu pielgrzymach. Mam 
na myśli szczególnie nawrócenia 
radykalne, głębokie. Można śmiało 
powiedzieć, że Medziugorje stano-
wi w dzisiejszym świecie miejsce 
największych cudów. Obserwuję, 
jak sprzyja ono wzmacnianiu kon-
taktów między ludźmi pochodzą-
cymi z różnych kultur, a przez to 
umożliwia budowanie solidnych 
podstaw pokoju między religiami 
i narodami. Świat potrzebuje nie 
tylko solidarności między ludźmi, 
ale prawdziwego i trwałego pokoju. 
Medziugorje promieniuje właśnie 
tym pokojem i powinniśmy korzy-
stać z tego źródła łaski, dopóki ono 
wciąż jest dla nas żywe. Pośród 
wielu zwyczajnych pielgrzymów 
widzieliśmy i odczuwaliśmy ten 
strumień łaski. Medziugorje kwit-
nie!

Cudownym przeżyciem było 
wejście na Križevac. Chcieliśmy 
uniknąć wspinania się w czasie 
najwyższych temperatur, dlatego 
wyszliśmy o czwartej rano. Pomi-
mo tak wczesnej pory na szlaku 
drogi krzyżowej było już wielu 
pielgrzymów. To było po prostu 
wspaniałe!

- Główne przesłanie Medziugor-
ja to modlitwa, sakrament pokuty 
oraz nawrócenie. Co zauważył 
Ksiądz w tych sferach?

- W dotychczasowej pracy dusz-
pasterskiej już wiele razy udzie-
lałem sakramentu pojednania. 
Jakiś czas zastępowałem księdza 
na parafii w Austrii i z własnego 
doświadczenia wiem, jak niewiele 
osób się spowiada. Ale gdy niektó-
rzy z parafian postanowili wybrać 

się na pielgrzymkę do Medziugorja, 
po powrocie przystępowali do spo-
wiedzi spontanicznie, z wewnętrz-
nego przynaglenia. Także z mojej 
grupy pielgrzymkowej zgłosiło się 
ponad 20 osób, które zapragnęły 
spowiedzi. Widziałem dokonujące 
się w nich nawrócenie. Niektórzy 
z nich nie byli u spowiedzi ponad 
30 lat! Oto owoce dokonujących 
się tutaj cudów, którymi wciąż się 
zachwycam. Czegoś takiego nie 
mógł wymyśleć i osiągnąć żaden 
franciszkanin ani Kościół.

Wielu przeżyło skruchę z powo-
du swoich grzechów. Po mszy św. 
podeszło do mnie dwoje młodych 
ludzi z Niemiec i poprosiło, abym 
im pobłogosławił obrączki. Święto-
wali swe chrześcijańskie zaręczyny 
i początek nowej drogi z Bogiem.

Z mojego punktu widzenia Me-
dziugorje różni się od Fatimy czy 
Lourdes zaangażowaniem w sprawy 
społeczne, a szczególnie troską o 
ubogich, osoby, które uwolniły się 
od narkotyków oraz dzieci osiero-
cone w wyniku wojny. Kto pragnie 
zbliżyć się do Boga, powinien zbli-
żyć się do bliźniego, poznać jego 
potrzeby oraz próbować zaradzić 
problemom. Inaczej mówiąc, w Me-
dziugorju odczuwa się realizowanie 
największego przykazania - przyka-
zania miłości Boga i bliźniego.

- Jakie argumenty przekonują 
Księdza, będącego zarazem teolo-
giem i wykładowcą, o autentycz-
ności Medziugorja?

- Są trzy powody. Po pierwsze, 
aspekt socjalny. Owocem Medziu-
gorja jest to, że daje ono przykład 
miłości bliźniego, wspierając wiele 
projektów socjalnych. Franciszka-
nie bardzo się starają odnajdywać 
wspólne drogi działania. Odnala-
złem tam swoją życiową dewizę: ja 
jestem, bo my jesteśmy.

Po drugie, aspekt polityczny. W 
centrum znajduje się sprawa poko-
ju. Ale pokój pochodzi z wnętrza 
człowieka. Ludzie z całego świata 
pielgrzymują do Medziugorja, aby 
doświadczyć tu głębokiego pokoju 
serca, którym następnie promieniują 

i jest odpowiedzią na wezwanie 
Maryi. Wiara, która objawia się w 
świadectwach życia, publicznym 
przyznawaniu się do niej, w adoracji 
i wytrwałym naśladowaniu Jezusa. 
Wiara nie rodzi się na zawołanie, za 
dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Rodzi się ona w sercu jako od-
powiedź na wołanie Najświętszego 
Serca Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi. Wielu przyznaje, że Dwa 
Serca są źródłem ich całkowitej 
zmiany i nowym źródłem zacho-
wań, zgodnie ze słowami: „uwio-
dłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się 
uwieść”. Oni nie mogą milczeć, lecz 
dają świadectwa, czując wewnętrz-
ne przynaglenie, by dzielić się tym, 
co uczynił im Pan Bóg.

W Medziugorju Maryja przy-
pomina nam o modlitwie, bo ona 
przemienia ludzkie serca i może 
odmienić dzieje świata. Jeśli jakiś 
zwolennik komunistycznego sys-
temu mówi, że brali pod uwagę 
wszystko, tylko nie świece i mar-
sze modlitewne, to chyba nadszedł 
czas, abyśmy my także na poważnie 
pomyśleli o modlitwie. Maryja 
nieustannie nas do niej zaprasza. 
Właśnie przez modlitwę i w modli-
twie człowiek jest osobą, jednostką, 
zdolną do kontaktu z Bogiem, waż-
ną w Jego oczach, jest podmiotem, 
który zmienia siebie i świat wokół 
siebie. Oto największa rewolucja, 
którą obwieszcza nam Maryja w 
swoich objawieniach. I chciałaby, 
by ona stała się faktem w naszym 
życiu. Sam Jezus Chrystus, żyjąc 
na ziemi, w ciągu dnia ciężko pra-
cował, uzdrawiał, nauczał, a w nocy 
się modlił. Moglibyśmy uczyć się 
odrobinę od Indian, których ducho-
wy przewodnik przed każdą ważną 
decyzją udawał się na wzgórze, by 
być w kontakcie z niebem, aby na 
osobności modlić się i pościć całą 
noc. Maryja nie przez przypadek 
wybrała góry, na które trzeba się 
wspinać, żebyśmy mogli być na 
osobności, w ciszy nieba, blisko 
Boga. Przyjście Maryi jest lekiem 
dla chorego świata. Od każdego 
z nas zależy, czy przyjmiemy Jej 
słowa.

Przekład z niem. Alicja B.
Medjugorje. Gebetsaktion. 
Maria... nr 4/2009

Medziugorje - największe 
w świecie miejsce cudów i łask

Rozmowa z ks. Aidan Safiri
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w codziennym życiu. W gruncie 
rzeczy pokoju nie mogą stworzyć 
politycy. Pokój jest łaską, pocho-
dzącą od Boga.

Po trzecie, aspekt egzystencjal-
ny. Medziugorje daje nową nadzieję 
i kierunek w tak bardzo pogubionym 
świecie. Większość Europejczyków 
i Amerykanów nie ma praktycznie 
żadnych zmartwień odnośnie do 
powszedniego chleba. Żywności 
mają pod dostatkiem, ale ich dusze 
umierają z głodu. W Medziugorju 
Matka Boża daje nam chleb dla 
duszy przez swoją obecność i słowa. 
Współczesny człowiek chciałby 
wszystko udowodnić. Oczywiście 
są rzeczy i wartości, których nie da 
się eksperymentalnie udowodnić, 
a jednak istnieją. Do nich należy 
nasza wiara, relacja z Bogiem i ro-
dzący się z niej wewnętrzny pokój 
i radość. Chciałbym, by ci ludzie 
zauważyli i przyjęli te łaski.

Dlatego jako teolog i profesor 
apeluję, abyśmy chronili Medziu-
gorje dla dobra całej ludzkości, aby 
źródło łask nie zostało zniszczone. 
W ciągu tych wielu lat objawień 
teologowie głosili, by osobiście 
udać się do Medziugorja, zanim 
wydamy jakikolwiek osąd. Jeśli o 
mnie chodzi, większość sił do pracy 
duszpasterskiej czerpię z bliskości 
naszej ukochanej Matki i Jej słów 
pełnych czułości. Jestem gotowy, 
by w każdej chwili składać świa-
dectwo o prawdziwości objawień 
w Medziugorju i być Jej apostołem 
w Afryce, gdzie posługuję jako 
kapłan. 

- Jest Ksiądz bardzo aktywnym 
człowiekiem. Czego osobiście spo-
dziewał się Ksiądz po Medziugorju, 
a czego doświadczył?

- Nie jedzie się tam, by zobaczyć 
Maryję, ponieważ ten przywilej jest 
zarezerwowany dla osób widzących. 
Udajemy się tam, aby zaczerpnąć ze 
źródła łask. Najpiękniejsze było dla 
mnie to, że mogłem w Medziugorju 
duchowo odpocząć. Odstawiłem na 
bok wszystkie troski i miałem czas 
dla siebie i Boga. Wyciszyłem się. 
Pracując na uniwersytecie w Afry-
ce, bardzo trudno jest znaleźć czas 
na modlitwę ze względu na ogrom 
pracy i intensywne rozproszenia. Tu 
mogłem całą uwagę skierować na 
Maryję. Nabierałem nowych sił na 
nadchodzący czas. Ten pokój mogę 

później przekazywać we własnym 
środowisku.

- Wielu ludzi martwi się, że 
Kościół jeszcze nie uznał oficjalnie 
tych objawień...

- Dla mnie to żaden problem. 
Orędzia nie są skierowane przeciw-
ko wierze, lecz pomagają nam ją po-
głębiać. Powinniśmy raczej skupić 
się na owocach tego miejsca, które 
daje pokój, radość, nawrócenie i po 
prostu żyć nimi.

- Jak widzi Ksiądz kontekst 
całego ruchu, jaki Matka Boża 
zapocząt kowała w tym specyficz-
nym miejscu ziemi - na styku kultur 
w Bośni i Hercegowinie, gdzie żyją 
obok siebie katolicy, prawosławni i 
muzułmanie?

- Muszę przyznać, że stąd wy-
płynęło wiele dobrych inicjatyw. 
Jestem przekonany, że Maryja 
przyczyniła się do tego dobra. Po 
pierwsze, zgoda między religiami 
w tym kraju, jak i w Europie. W 
końcu przyjeżdżają tu miliony ludzi. 
Myślę, że przyjdzie moment, kiedy 
Kościół  oficjalnie uzna objawienia. 
To jest długotrwały proces i modlę 
się w tej intencji każdego dnia, aby 
papież i Kościół powiedzieli swoje 
„tak”. Byłoby to ważne wydarze-
nie dla sprawy jedności Kościoła 
i religii, nie tylko dla tych, którzy 
czczą Maryję, ale dla wszystkich 
ludzi. Medziugorje powinno stać się 
szansą do pojednania między róż-
nymi religiami. Jako młody teolog 
pracuję w Radzie Ekumenicznej. O 
jedności nie możemy mówić tylko 
w znaczeniu antropologiczno-so-
cjalnym, ale także w znaczeniu du-
chowym. Słowa Maryi mają wpływ 
na to, jacy jesteśmy. Jestem Bogu 
bardzo wdzięczny, że Medziugorje 
stało się istotnym czynnikiem bu-
dowania jedności między odłamami 
chrześcijaństwa. Matka Boża posłu-
guje się różańcem, aby doszło do 
porozumienia między ludźmi różne-
go pochodzenia i wyznania. Swym 
działaniem zaprowadza pokój. W 
Europie panuje większy pokój niż 
20 lat temu. Jestem szczęśliwy, że 
Bóg tak się o nas troszczy. 

- Nie sprawia Księdzu trudności 
mówienie o Medziugorju w tak od-
ległym miejscu jak Afryka?

- Oczywiście, że nie. Wiele ludzi 
z Afryki otrzymało różańce jako 
pamiątkę z Medziugorja. Wielu 

młodych ludzi chętnie je przyj-
muje. Co roku zabieram 500-1000 
różańców i rozdaję je w szkołach 
podstawowych. Większość dzieci 
wie, że otrzymują je dzięki wsparciu 
z Medziugorja. 

Pomagam także muzułmańskim 
dziewczynom, żyjących w bardzo 
trudnych warunkach, oraz dzie-
ciom osieroconym, które są bardzo 
utalentowane. Mówię im: „Przeka-
zuję ci pieniądze, żebyś się uczył. 
Pochodzą one z Austrii, z ruchu 
modlitewnego ‘Medziugorje’.” A 
one odpowiadają „Bogu niech będą 
dzięki!”. W kontaktach z ludźmi nie 
jest ważne to, czy jestem katolickim 
księdzem, ale czy jestem człowie-
kiem. Podstawą jest bycie człowie-
kiem i nad tym mamy pracować. 
Dopiero świadectwo życia zachęca 
wielu, by stwierdzić, że też chcą być 
Katolikami.

- Co poleciłby Ksiądz osobom, 
które chcą się udać do Medziu-
gorja?

- Po pierwsze, życzę każdemu 
odwagi, by wcielać „Medziugorje” 
w życie, tam i po powrocie do swo-
ich domów. Po drugie, jeśli macie 
możliwość, spędźcie tam czas całą 
rodziną. Zawsze jest ciężko, gdy 
jeden z małżonków doświadczy 
jakiegoś niezwykłego przeżycia, a 
drugi, który został w domu, zupełnie 
nie będzie rozumiał, co się stało. 
Myślę, że Medziugorje jest miej-
scem dla całych rodzin. Rodzina 
jest podstawową komórką społe-
czeństwa, a napełniona pokojem, 
zanosi go społeczeństwu i światu. 
Młodzież i małżeństwa są powołani 
do tworzenia świętych rodzin. To 
jest zadanie i wyzwanie, tak jak 
osoby widzące żyją w rodzinach i 
uświęcają się. 

- Mamy przyjemność od lat 
blisko współpracować z Księdzem 
w dziele, które realizuje Ksiądz w 
Afryce. Bardzo nas cieszy kwitną-
cy Kościół w Afryce. Chcielibyśmy 
mieć dalszy wkład w te działania. 
Mógłby nam Ksiądz opowiedzieć 
o tym, co robi w Tanzanii?

- Poznałem was sześć albo sie-
dem lat temu. Po skończeniu stu-
diów wróciłem do Afryki. Jako 
ksiądz wykładam na Katolickim 
Uniwersytecie w Mwanza nad Je-
ziorem Wiktorii. Jestem kierowni-
kiem katedry filozofii i etyki. Jedno 
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z naszych powiedzeń mówi: „ksiądz 
w Afryce jest jak burmistrz, ale bez 
pieniędzy.” Ale dzięki wsparciu 
akcji modlitewnej ‘Medziugorje’ 
mogę zrealizować wiele projek-
tów. Jesteśmy wam za to bardzo 
wdzięczni. Niech Pan wynagradza 
wam hojność serc. Z datków udało 
mi się nawet zbudować małą grotę 
dla Matki Bożej w pobliżu mojej 
rodzinnej miejscowości. Powstało 
przedszkole dla 250 dzieci, z któ-
rych większość to sieroty. W szkole 
podstawowej możliwe stało się 
zapewnienie dla około 800 dzieci 
codziennego posiłku. Ofiary pie-
niężne zbierane kilkakrotnie przez 
wspólnotę Światło Maryi w ramach 
akcji „Chleb i szkoła”, docierają 
do nas w całości. Serdeczne Bóg 
zapłać! Z drugiej strony wiemy, że 
nie pieniądze są rozwiązaniem pro-
blemów Afryki, ale wykształcenie, 
dlatego też wasze ofiary są prze-
znaczane na ten cel. Dzięki temu 
wiele dziewcząt może studiować 
na uniwersytecie. W tym roku sześć 
studentek ukończy uniwersytet.

Tak więc wasz wkład przyczy-
nił się do realizacji wielu dobrych 
celów. Do tego dochodzi projekt 

doprowadzenia wody. Wiemy, jak 
ważna jest woda nie tylko dla ciała, 
ale i dla ducha.

- Jeden z ostatnich projektów 
nazwano „Chleb i szkoła”. W ja-
kim zakresie był on konieczny do 
przeprowadzenia?

- Mogę zapewnić, że był napraw-
dę potrzebny. Szkoła, w której także 
ja się kiedyś uczyłem, oraz przed-
szkole, znalazły się w tragicznej 
sytuacji. Postarałem się o zaopa-
trzenie w produkty żywnościowe, 
kukurydzę, mleko i cukier, które 
zostały rozdzielone na cały rok. To 
było naprawdę poruszające zoba-
czyć wdzięczność tych ludzi.

U nas nie wszyscy rodzice wy-
syłają dzieci do szkoły. Nie chcą 
tego robić, uzasadniając np. w ten 
sposób: „Musisz zostać w domu. 
Kto będzie nosił wodę i pasł by-
dło?”. Ale gdy ci ludzie wiedzą, że 
ich dzieci dostaną w szkole posiłek, 
wysyłają je wszystkie. Otrzymują 
nie tylko jedzenie, ale i wykształce-
nie. A utarte nawyki i nastawienie 
powoli ulegają zmianie.

- Co chciałby Ksiądz przekazać 
naszym czytelnikom?

- Po pierwsze dziękuję za wszel-
kie ofiary składane na cele misyjne. 
Zapewniam o naszej pamięci i 
modlitwie. Sytuacja w Europie jest 
naprawdę dobra. Gdy patrzy się za 
warunki życia w Afryce, nabiera się 
świadomości, jak źle może być. Po 
drugie, zapewniam was, że pienią-
dze trafiają do naprawdę potrzebu-
jących i najbiedniejszych.

Przekład z niem.: Alicja B.
Od Redakcji:
W Polsce pomocą Afryce zajmu-

ją się Ojcowi Biali (Zgromadzenie 
misjonarzy dla Afryki). Nawet z 
niewielkiego, kilkuzłotowego daru 
pieniężnego można i warto uczynić 
jałmużnę postną, czyli dar wyrażają-
cy naszą solidarność z potrzebujący-
mi w czasie, kiedy Kościół wzywa 
nas do podejmowania wyrzeczeń 
po to, aby okazać miłość Bogu oraz 
braciom.

Zainteresowanym podajemy 
dane do wpłaty: Ojcowie Biali 
ul. Ziemska 37 Natalin  
21-002 Jastków  
nr konta:
68203000451110000000506870  
Strona internetowa: 
http://www.ojcowiebiali.org 
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Križevać na kolanach
27 czerwca 2009 z oka -

zji 28 rocznicy objawień, 29 
wiernych w wieku od 9 do 78 
lat, razem ze księdzem Agnel-
lo Woonseok Choi, wspięło 
się na kolanach na górę krzyża  
- Križevać. Angello Choi odwie-
dzał Medziugorje już sześć razy, 
ale tym razem przybył tu ze spe-
cjalną intencją: z prośbą o pokój 
na półwyspie koreańskim, który 
przeżywa poważne polityczne 
wstrząsy. Grupa pielgrzymkowa 
potrzebowała pełnych sześciu 
godzin, by na kolanach wspiąć się 
na górę (520 m). Zmęczeni, ale bez 
poważniejszych zranień podeszli 
do krzyża i wielbili Jezusa Chry-
stusa, Zbawiciela i Odkupiciela 
całej ludzkości.

Następnego dnia ksiądz ob-
serwował radosną atmosferę, 
panującą w jego grupie, pełnej 
nowych sił i energii. Podkreślił, 
że pełna bólu wędrówka na ko-
lanach nie była pierwszą, i jeśli 
Bóg zechce, nie ostatnią tego 
rodzaju modlitwą. W ten sposób 
także pielgrzymi przekonują się, 
że odwiedzenie Medziugorja to 
nie jest rodzaj turystyki religij-
nej, ale prawdziwa pielgrzymka. 
Chciałby, aby pielgrzymowanie z 
podejmowaniem takich form wy-
rzeczenia było formą dziękowania 
Matce Bożej.

Medziu-
gorje:

Nadzieja 
dla nas
wszyst-

kich
Wywiad 

z ojcem Simunem Orecem 
Wiedeń, 12.06.2009

- Świętowaliśmy w 2009 roku 28 
rocznicę objawień Matki Bożej. 
Ojciec jest na wiele sposobów 
związany z Medziugorjem. Co 
sądzi ojciec o objawieniach Ma-
ryi?

- Jesteśmy wdzięczni Bogu i Ma-
ryi, że od wielu lat odwiedza naszą 
ojczyznę, nasz naród. Cieszymy 
się, że stąd na cały świat promie-
niują słowa pokoju, wiary, miłości 
i życia.

Pochodzę z regionu Medziugorja, 
jest to moja mała ojczyzna, szcze-
gólnie mi bliska. Urodziłem się w 
Gradac, które leży 50 km na północ 
od Medziugorja. Gdy rozpoczęły 
się objawienia, było to dla mnie, 
mówiąc obrazowo, jak wybuch 
wulkanu. Wybuch pokoju i wiary 
obserwowałem w świadectwach 
osób widzących oraz pielgrzymów, 
którzy odwiedzali Medziugorje.

Na początku oczywiście obser-

BiurO PielgrzyMKOwO TurysTyCzne 
ul. 1-gO MAjA 18, 41-706 rudA ŚląsKA

zaprasza na pielgrzymki do Medziugorja, 
do ziemi Świętej oraz innych sanktuariów świata 

informacje, zapisy, zgłoszenia indywidualne oraz grupowe, 
parafialne z całej Polski pod numerami telefonów: 

032 24 22 390  032 24 22 390; 032 340 64 76  
(od poniedziałku do piątku od 12:00-14:00)

Tel./fax:  032 24 26 833;  032 797 43 26; 032 797 30 36  
(od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00)

Telefony komórkowe: 601 471 527; 698 967 995; 602 401 492 
bpt_halina@poczta.onet.pl; 

biuro@halina.com.pl; http://halina.com.pl

wowałem wszystko z ostrożnością, 
ponieważ nie jestem łatwowierny. 
Orientowałem się w historii obja-
wień maryjnych w Kościele. Wie-
działem, że są one możliwe, jeśli 
Bóg i Maryja tego chcą. Byłem 
wówczas proboszczem parafii w 
Frohnleiten koło Graz. Odwiedził 
mnie ojciec Slavko Barbarić, który 
w tym czasie pisał pracę doktorską. 
Obaj żywo byliśmy zainteresowani 
wydarzeniami w Medziugorju. Tak 
więc zadzwoniłem do ojca Jozo 
Zovko, który powiedział: „Kochani, 
jest jak za czasów Jana Chrzciciela. 
Osoby widzące są świadkami wiary 
i coraz więcej wiernych doświadcza 
łaski nawrócenia.”

Już drugiego dnia objawień przy-
było wielu ludzi nawet z bardzo 
oddalonych części ówczesnej Ju-
gosławii, aby przekonać się, co 
wydarzyło się na tym miejscu. 
Dzieci stwierdziły, że widzą Matkę 
Bożą, rozmawiają z Nią i przeka-
zują Jej orędzia. Czynią to samo do 
dziś, a Medziugorje wciąż kwitnie. 
Orędzia pokoju rozpowszechnione 
zostały we wszystkich językach 
świata.

W tamtym czasie interesowało 
mnie, czy ich treść zgadza się z 
nauką Soboru Watykańskiego II, 
który przedstawiał fundamenty na-
uki Kościoła oraz czy są one zgodne 
z teologią, jakiej byłem uczony. 
Śledziłem w mediach wiadomości 
i raporty oceniające wydarzenia w 
Medziugorju. Nie dostrzegałem nic 
negatywnego. Wszystko zgadzało 
się z nauką Kościoła, wiarą i mo-
ralnością.

- jak informacje z mediów od-
działywały na ojca osobisty odbiór 
tych wydarzeń? zapragnął ojciec 
odwiedzić to miejsce i być przy 
objawieniach?

- Na docierające do mnie informa-
cje patrzyłem ostrożnie i nie od razu 
przyjmowałem je jako prawdziwe, 
szczególnie, że chodziło o zjawis-
ka nadprzyrodzone, które trudno 
udowodnić. Zaciekawiło mnie na -
turalnie, jakie są zdania osób wy-
kształconych i teologów. Ale intere-
sowałem się również tymi dziećmi, 
które twierdziły, że widziały Matkę 
Bożą. Chciałem wiedzieć, co jest w 
nich szczególnego, że Bóg wybrał 
akurat je. Spotkanie i rozmowa z 
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nimi zrobiły na mnie bardzo duże 
wrażenie, gdyż przekonałem się, że 
są to bardzo proste i skromne dzieci, 
które nie są chore i wcale nie mają 
halucynacji. Sam Bóg i Matka Boża 
wybrali je dla siebie, aby stały się 
świadkami w dzisiejszym świecie. 
Wkrótce otrzymałem różne kasety, 
na których zarejestrowano roz-
mowy widzących z naukowcami. 
Zaskoczyło mnie, że małe dzieci 
odpowiadały bardzo prosto i kon-
kretnie na ogień krzyżowych pytań, 
zadawanych przez ludzi starszych 
od nich i wykształconych. Pytania 
były w pewien sposób podchwytli-
we, a mimo to dzieci nie wpadały 
w słowne pułapki. Był to dla mnie 
najdobitniejszy znak, że dzieci nie 
kłamią, ale mówią jedynie o tym, co 
widzą i co im Maryja przekazuje: 
orędzia pokoju i wiary.

Przypadkowo byłem w Medziu-
gorju 3 sierpnia 1994 roku, czyli 
w dniu urodzin Vicki. Z tej okazji 
przyjechał do Medziugorja cały 
autobus dziennikarzy z przeróżnych 
redakcji, nawet z Mediolanu i z 
innych stron, aby zrelacjonować 
wydarzenia. Pojechali najpierw do 
Mostaru, do biskupa Pericia. Po roz-
mowie z nim dziennikarze uznali, 
że informacje, jakie otrzymali, są 
wystarczające i nie chcieli wracać 
do Medziugorja. Wtedy wydarzył 
się mały cud. Pewna kobieta, będąca 
w tej grupie, zwróciła się do nich ze 
słowami: „Jeśli już chcecie pisać 
o tym miejscu, to jak możecie to 
czynić, skoro nawet go nie widzieli-
ście?”. Nakłoniła ich, aby osobiście 
odwiedzili Medziugorje i zobaczyli 
na własne oczy, co się tam dzieje. 
I tak wyruszyli do Medziugorja, 
gdzie rozmawiali z Vicką. Byłem 
świadkiem tych rozmów i przy-
słuchiwałem się, jak odpowiadała 
na wszystkie stawiane jej pytania. 
Dziennikarze byli zupełnie zdez-
orientowani różnicą odpowiedzi, 
jakie usłyszeli od Vicki, a jakich 
wcześniej udzielił im biskup.

Z ludzkiego punktu widzenia 
dzieją się cuda. Kto temu zaprze-
cza, jest ślepy. Tutaj nie chodzi o 
długoletnie szukanie dowodów i 
ich badanie. Działanie Boga przez 
Maryję  jest w tym dziele tak jasno 
widoczne, że nie potrzebujemy 
pytać, czy jest prawdziwe, czy też 

nie. Ale musimy sobie zadać pyta-
nie, czy przyjmujemy prawdę, czy 
może z jakichś powodów chcemy 
ją zignorować.

- Pewnego dnia postanowił oj-
ciec w pieszej pielgrzymce udać 
się do Medziugorja. Czy było to 
spełnienie jakiejś obietnicy?

- Tak, to była moja pierwsza 
pie sza pielgrzymka z Frohnlei-
ten do Medziugorja. Jednocześnie 
wypełniłem ważne przyrzecze-
nia. Obiecałem, że jeśli skończy 
się wojna w Chorwacji i Bośni  
-Hercegowinie, to udam się pie-
szo do Królowej Pokoju. Piesza 
pielgrzymka była także zachętą 
dla wielu moich znajomych. Do 
tej pory przeszedłem pieszo około 
10.000 km. Odwiedziłem prawie 
wszystkie miejsca pielgrzymek w 
Europie, a także Ziemię Świętą, 
ponieważ chciałem związać je z 
Medziugorjem, niejako utworzyć 
sieć przebytymi ścieżkami.

W czasie pierwszej pielgrzym-
ki, w 1996 roku, wyruszyłem do 
skały Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny. To było dokładnie w 
rok po wyzwoleniu ostatniej części 
Chorwacji. W ten sposób możliwe 
było po raz pierwszy przejście 
bezpośrednio do Medziugorja, bez 
konieczności okrążania terenów 
zajętych przez wojska. Liczyłem, 
że na zrobienie 800-900 km po-
trzebuję około trzech tygodni, od 
święta Wniebowzięcia Maryi do 
wspomnienia Jej urodzin. To było 

dla mnie szczególne przeżycie, 
które zachęciło mnie do dalszego 
pielgrzymowania, włączając ostat-
nią wędrówkę, prowadzącą przez 
Tars, miejsce urodzin św. Pawła, do 
Jerozolimy.

- jakie wrażenia wyniósł ojciec 
po odwiedzeniu innych miejsc 
objawień maryjnych?

- Po Medziugorju przyszedł czas 
na Lourdes i Fatimę. Doskonale 
pamiętam... miałem łzy w oczach, 
gdy z daleka widziałem Lourdes. 
Przyszła mi do głowy myśl, że takie 
miejsca jak Lourdes, Fatima i Me-
dziugorje ratują naszą przyszłość i 
stan tej ziemi. Gdyby ich nie było, 
któż wie, w jakim kierunku roz-
wijałby się świat. Matka Boża jest 
naszą Mamą, niosącą nam ratunek. 
Jest Współodkupicielką, która 
pragnie zaprowadzić nas do swego 
Syna i do Ojca Niebieskiego.

- jak ocenia ojciec wydarze-
nia we współczesnym świecie? 
z jednej strony podejmowane 
są ogromne wysiłki, aby zapro-
wadzać pokój. z drugiej strony 
- świat doświadcza dużych znisz-
czeń spowodowanych wieloma 
lokalnymi wojnami. Co ojciec o 
tym myśli?

- Matka Boża troszczy się o nas 
i właśnie dlatego już od 28 lat za-
chęca nas do pokoju, przebaczenia 
i wprowadzenia w życie wartości, 
których dzisiejszy świat bardzo 
potrzebuje, czyli zdrowej rodziny i 
zdrowej atmosfery w świecie.
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Z pewnością tę epokę można 
określić jak czas materialistycz-
nego ateizmu. Mam świadomość, 
jak podważa on fundamenty wiary 
i jak - w istotnym stopniu - już je 
zniszczył. Ateizm czyni postępy. 
Ludzkie, pozytywne wartości zo-
stałyby zniszczone całkowicie, 
gdyby nie troska Matki Bożej, 
czuwającej nad swoimi dziećmi. 
Proces ateizacji trwa już ponad wiek 
i systematycznie wyrugowuje wiarę 
ze świadomości ludzi. W oczach 
świata wiara stała się tak bezwar-
tościowa, że powstaje pytanie o 
przetrwanie nie tylko wiary, ale 
także człowieczeństwa.

Jeśli chodzi o kwestię wojny, wi-
dzimy znaki tego, że ludzie pragną 
pokoju. Wiele konfliktów zostaje 
dzięki temu zażegnanych. Oczy-
wiście siły zła działają. Spójrzmy 
choćby na konflikt w naszym re-
gionie, który wprawdzie nie miał 
wymiaru globalnego, lecz dla Chor-
wacji, Bośni i Hercegowiny był 
dużo bardziej szkodliwy w skutkach 
niż obie wojny światowe, ponieważ 
była to prawdziwa wojna domowa, 
w której brat zabijał brata.

Medziugorje odgrywa bardzo 
istotną rolę, ponieważ stało się 
miejscem spotkania ludzi różnych 
kultur i cywilizacji. Ono pokazało 
nam, jak być oazą pokoju, pomimo 
trwającej wokół wojny. Nie po-
wiodły się próby zbombardowania 
Medziugorja, ponieważ żołnierz, 
który miał zrzucić bombę na ko-
ściół, otrzymał wewnętrzny zakaz. 
To był wyraźny znak: Matka Boża 
przynosi pokój i pragnie, aby z 
Medziugorja rozprzestrzenił się on 
na cały świat. Aby to życzenie się 
spełniło, musimy współpracować 
z Bogiem w urzeczywistnianiu 
tego dzieła. Człowiek jest zdolny 
do nawrócenia i przemiany, ale nie 
jest jeszcze w pełni na nie przygo-
towany, ponieważ od zdolności do 
gotowości jest do pokonania duża 
odległość - przy dobrej woli jest to 
jednak krok możliwy do zrobienia. 
Z pewnością nadzieja spełnienia 
była przyczyną przedłużenia we-
zwania z nieba i okazywania takiej 
cierpliwości człowiekowi. Pomimo 
wszystko Bóg pozostaje cierpliwy 
i miłosierny. Ostatecznie mamy 
nadzieję i wierzymy, że dobro zwy-

cięży zło.
- wierzy ojciec, że Matce Bożej 

uda się uratować ludzi przed 
upadkiem?

- 28 lat objawień pokazuje, jak 
wielkie postępy zostały poczynio-
ne w kierunku dobra. Każdy, kto 
był w Medziugorju, zmienił swój 
sposób życia. Z kolei te osoby gro-
madzą wokół siebie innych ludzi. 
W swoich środowiskach rodzinnych 
i zawodowych stają się żywymi 
świadkami, zgodnie ze słowami 
Maryi: „Bądźcie przedłużeniem 
moich ramion w całym świecie.” 

Kolejnymi przykładami ogrom-
nych zmian, które zaszły wewnątrz 
i na zewnątrz Kościoła są liczne 
grupy modlitewne, nowe wspólnoty, 
uzdrowienia duchowe i fizyczne. 
Widzimy także osoby, które w jed-
ną noc zmieniały całkowicie swoje 
życie. Wiele powołań kapłańskich 
w Austrii miało swe źródło w Me-
dziugorju. Kapłani ci przyznają, że 
gdyby nie Medziugorje, nie zde-
cydowaliby się na wybór tej drogi. 
To wszystko i wiele jeszcze innych 
owoców, o których nie wspomnie-
liśmy, to dar Matki Bożej, naszej 
Matki i Nauczycielki. W ten sposób 
Medziugorje jest symbolem nadziei 
dla wszystkich. 

Z Medziugorja, Lourdes i Fatimy 
promieniuje ogromna moc, która 
wpływa na całe nasze społeczeń-
stwo. Ale przy tym wszystkim 
istotna jest nasza gotowość współ-
pracy, bo jak powiedziała Maryja: 
„Potrzebuję waszych modlitw, aby 
Bóg w was wszystkich mógł być 
uwielbiony.” 

Na końcu chciałbym podkreślić, 
że Medziugorje oznacza czas ła-
ski i powinniśmy być wdzięczni 
Bogu i Maryi, że możemy żyć w 
tym czasie. Smutny jest fakt, że 
poświęcamy uwagę błahostkom 
tego świata i nie odpowiadamy na 
zaproszenie Matki Bożej. Poprzez 
te objawienia Ona jest z nami od 
28 lat i chciałbym Jej powiedzieć: 
„Dziękuję Ci, kochana Mamo, za te 
28 lat objawień i za wszystkie łaski, 
które wypraszasz nam u Boga!”.

Przekład z niem.: Alicja B.
Gebetskation Medjugorje. 
Maria Koenigin des Friedens 
nr 4/2009  

Wszystko 
o słowach 
Matki Bożej

danych 
światu w 

medziugorju

Wyjątkowa książka o Medziugorju, 
która skupia się na wniknięciu w treść 
słów Matki Bożej zamiast poprzestać 
jedynie na relacji wydarzeń.

Orędzia z 25 lat objawień zostały 
pogrupowane tematycznie dla ukaza
nia celów, dla których Matka Boża od 
tak wielu lat do nas przemawia.

Doskonała odpowiedź dla tych, 
któ rzy są znudzeni Orędziami, mó
wiąc, że Matka Boża mówi zawsze 
to samo. 

Objętość: 112 stron. 
Cena 10 zł.
Osoby pragnące zamówić książkę 

w naszym wydawnictwie mogą wpła
cić 15 zł na nasze konto (np. korzy
stając z zamieszczonego w pismie 
przekazu). Jako nadawcę przekazu 
należy wyraźnie wpisać osobę i adres 
(koniecznie z kodem pocztowym!), 
na jaki książkę mamy wysłać. 

W określeniu wpłaty (rubryka: tytu
łem) wystarczy napisać: „Zamawiam 
1 egz. Synteza”. 
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po tym, jak podzieliłam się słowami, 
usłyszanymi podczas objawienia. 
Bardzo mnie poruszyło spotkanie z 
nim. Objął mnie tak jak ojciec przy-
tula swoje dziecko. Dziękuję Matce 
Najświętszej, że przyprowadziła go 
do nas - choć jest przeciążony obo-
wiązkami pełnionego stanowiska 
- żeby razem z nami uczestniczył w 
adoracji i zakończeniu modlitw. 

Szczególnie poruszona byłam, 
gdy po adoracji wziął Pana Jezusa w 
monstrancji i tak jak w Medziugorju 
szedł przez cały kościół, błogosła-
wiąc wszystkich obecnych. Byłam 
zaskoczona jego słowami, w których 
wyrażał Maryi wdzięczność szcze-
gólnie za Medziugorje, za liczne 
nawrócenia, które mają miejsce w 
całym Kościele, a których źródłem 
jest Medziugorje. Jest to znak dla 
wszystkich, którzy pragną podążać 
drogą orędzi z Medziugorja. 

Nie ma nic piękniejszego niż 
sytuacja, gdy pasterz stoi na stra-
ży powierzonych mu owieczek i 
błogosławi je monstrancją, a więc 
żywym Jezusem, obecnym w Naj-
świętszym Sakramencie ołtarza. W 
tym momencie odczułam jeszcze 
intensywniej, że Bóg kocha każdego 
pojedynczego człowieka bardziej, 
niż możemy sobie wyobrazić. Wciąż 
od nowa musimy zdawać sobie z 
tego sprawę, być coraz bardziej 
świadomi prawdy o Jego miłości. 
Tu w katedrze przeżywałam to nie-
zapomniane doświadczenie.

- jakie słowa chciałabyś przeka-
zać tym, którzy pragną wcielać w 
życie słowa Matki Bożej?

- Maryja zaprasza nas i zachęca, 
byśmy byli przedłużeniem Jej ra-
mion. Obyśmy nigdy nie zawstydzili 
się ani Jej, ani Boga oraz pragnęli 
całym sercem świadczyć o prawdzi-
wości Jej słów, które pochodzą z nie-
ba. Moim życzeniem jest, abyśmy 
wzięli sobie do serca każde orędzie 
Maryi tak, by nim żyć. W jednym z 
orędzi powiedziała, że nie jesteśmy 
tak święci, jak moglibyśmy być, nie 
promieniujemy świętością. Właśnie 
dlatego powinniśmy się modlić, 
modlić i jeszcze raz modlić, aby 
postępować na drodze osobistego 
nawrócenia i w ten sposób stawać 

Marija Pavlović-Lunetti w Wiedniu
15 września 2009 - rozmowa dr Maximiliana Domeja

się znakami miłości Boga we współ-
czesnym świecie.
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Pierwszymi świadkami, którzy 
przekazali nam treść współczesnych 
objawień, było sześcioro dzieci. Po 
28 latach Mirjana podzieliła się z 
nami swoimi doświadczeniami i 
odpowiedziała na pytania o to, dla-
czego Matka Boża wybrała sobie tę 
parafię oraz te osoby, czyli Mirjanę, 
Ivankę, Mariję, Ivana i Jakova. 

Zapytaliśmy Maryję, dlaczego nas 
wybrała, skoro niczym nie wyróż-
nialiśmy się spośród innych dzieci 
w naszej wiosce. Usłyszeliśmy: 

„Potrzebuję was takimi, jakimi 
jesteście.”

24 czerwca 1981 roku przybyłam 
z Sarajewa, a Ivanka - z Mostaru. 
Chciałyśmy porozmawiać w cztery 
oczy na tematy, o jakich dyskutują 
dziewczyny w tym wieku. Space-
rowałyśmy na obrzeżach wioski, 
u podnóża góry, która dziś zwana 
jest Górą Objawień. Gdy się zmę-
czyłyśmy, usiadłyśmy na kamieniu. 
Ivanka patrzyła w stronę góry, a ja 
w przeciwną stronę. Nagle powie-
działa: „Mirjana, spójrz, na górze 
jest Matka Boża!”. Wyobraźcie 
sobie, co to była dla mnie za wia-
domość. Przypominam sobie, że 
odpowiedziałam z pewną nutką 
niedowiarstwa: „Tak, na pewno. 
Matka Boża się nudziła i posta-
nowiła odwiedzić ciebie i mnie.” 
Zostawiłam ją tam i wyruszyłam 
w drogę powrotną do wioski. Ale 
gdy podchodziłam już do domów, 
odczułam tak silne wewnętrzne 
poruszenie, że musiałam wrócić do 
Ivanki. Kiedy stanęłam przed nią, 
powiedziała do mnie: „Proszę cię, 
spójrz na górę.” W tym momencie 
zobaczyłam kobietę, ubraną w 
długą, szarą suknię i trzymającą w 
ramionach dziecko. Wszystko było 
wyjątkowe. Wtedy nikt nie wspinał 
się na tę górę, nie było na nią żadnej 
drogi, tak jak dzisiaj. Komu udałoby 
się przedostać przez zarośla i skały, 
a tym bardziej w długiej sukni i z 
dzieckiem na rękach?

W chwili, gdy patrzyłam w stro-
nę Maryi, odczuwałam całą gamę 
emocji, jakie tylko mogą być w 
człowieku: słabość, strach, nie-

zrozumienie, piękno, miłość itd. 
Ich mieszanka była jak burza, 
ale ponad wszystkimi górowało 
jedno: uciekaj! I uciekłam. Kiedy 
wróciłam do domu, powiedziałam 
babci, że widziałam Maryję. A ona 
odpowiedziała: „Moje dziecko, 
weź różaniec i módl się do Boga, i 
zostaw Matkę Bożą w niebie, tam 
gdzie mieszka.” 

Noc spędziłam na modlitwie i 
rozmyślaniu. Rano wstałam i po-
magałam mojej cioci i wujkowi w 
pracach przy domu i na polu, tak jak 
każdego dnia. W ciągu dnia nie spo-
tkałam żadnej z osób, której dane 
było zobaczyć Matkę Bożą. Kiedy 
nadszedł czas na spotkanie z Nią, 
odczułam silne wewnętrzne przyna-
glenie, by iść na górę. Powiedziałam 
o tym rodzinie i poszli ze mną, żeby 
nic mi się nie stało. Kiedy doszliśmy 
do podnóża góry, zobaczyłam, że 
zebrało się tam mnóstwo ludzi z 
całej wioski. Wszystkie osoby wi-
dzące stały obok siebie i kilka osób 
obok nich. Cała nasza szóstka zo-
baczyła Matkę Bożą w tym samym 
momencie. Tym razem nie trzymała 
w ramionach dziecka. 

25 czerwca 1981 raoku pierwszy 
raz tak blisko spotkaliśmy się z 
Maryją. Rozpoczęły się codzienne 
objawienia. Matka Boża powie-
działa: „Moje dzieci, nie bójcie się, 
jestem Królową Pokoju.”

W pierwszych dniach Maryja 
pokazywała nam wiele cudów, 
które mogli zobaczyć wszyscy 
mieszkańcy wioski oraz przyby-
wający pielgrzymi. Tak więc nie 
musieliśmy starać się udowadniać 
rodzinie i sąsiadom, że widzimy 
Maryję. Niedługo później przyje-
chała policja z psami, otoczyła górę 
i zaczęła ścigać mieszkańców. Ale 
oni wierzyli, że my mówimy prawdę 
i ochraniali nas, często zmieniając 
nasze kryjówki. W ten sposób ob-
jawienia otrzymywaliśmy każdego 
dnia w innym miejscu.

Na początku objawień nawet 
wypowiadanie samego słowa Me-
dziugorje było zakazane. Pomimo 
wszelkich przeciwności, o tej miej-

scowości usłyszał cały świat. Śmia-
ło można powiedzieć, że znana jest 
w każdym zakątku kuli ziemskiej. 

Podczas wszystkich lat spotkań z 
Matką Bożą doświadczyłam jeszcze 
jednego, bardzo dla mnie ważnego 
spotkania, a mianowicie z Janem 
Pawłem II. Razem z grupą piel-
grzymów przybyłam do Watykanu. 
Był z nami włoski ksiądz. Po mszy 
świętej papież nas pobłogosławił. 
Później przeszedł tuż obok mnie. 
W tym momencie ksiądz powiedział 
do Ojca Świętego: „To jest Mirjana 
z Medziugorja, osoba, która otrzy-
muje objawienia Matki Bożej.” Pa-
pież spojrzał i pobłogosławił mnie 
jeszcze raz. 

Niedługo potem przyszedł list, w 
którym zostaliśmy zaproszeni do 
Castel Gandolfo, gdzie miałam po-
rozmawiać z Papieżem Janem Paw-
łem II w cztery oczy. Spotkaliśmy 
się o umówionej godzinie. I wtedy 
powiedział do mnie: „Gdybym 
nie był papieżem, już dawno poje-
chałbym do Medziugorja. Wiem o 
wszystkim, co się tam dzieje i idę za 
radami Maryi, których tam udzie-
la.” I na koniec dodał: „Chrońcie 
Medziugorje. Ono jest nadzieją dla 
całego świata.” 

Gdy rozmawialiśmy, cały czas 
patrzyłam mu w oczy. Jego oczy 
pozostawiły trwały ślad w mej 
pamięci, ponieważ zobaczyłam w 
nich to samo, co w oczach Maryi: 
miłość, delikatność, szczerość, tę 
iskrę pochodzącą od Boga.

Chciałabym podkreślić jeszcze 
jedną ważną kwestię, mianowicie, 
że jesteśmy wybraną parafią, obda-
rowaną w szczególny sposób przez 
Boga, a wyrazem tego są  objawie-
nia Maryi, trwające od wielu lat. Za 
ten dar nie zdołamy Bogu wyrazić 
wdzięczności. Dlatego módlmy się 
z dziękczynieniem w intencjach 
Matki Bożej. W ten sposób staje-
my się Jej świadkami, głosicielami 
pokoju dla świata.

Przekład z niem.: Alicja B.
Medjugorje Gebetskation. 
Maria Koening des Friedens

Świadectwo Mirjany o spotkaniu z Janem Pawłem II

Chrońcie Medziugorje!...
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W dniu wspomnienia Matki Bożej 
Bolesnej, duch Medziugorja unosił się 
w wypełnionej po brzegi katedrze św. 
Stefana w Wiedniu. Podobnie jak w 
2009 roku przybyło tysiące ludzi z całej 
Austrii, a także zza granicy, by trwać na 
modlitwie w wigilię dnia modlitw o pokój 
na świecie. Spotkanie zostało poprze
dzone dziewięciodniową nowenną, w 
której brało udział wiele wspólnot mo
dlitewnych i zakonnych. Modlono się za 
pielgrzymów oraz wiernych, należących 
do archidiecezji. Mottem wieczoru były 
słowa: „To przesłanie jest właśnie 
dla ciebie!” 

Starannym przygotowaniem spotka
nia zajęły się następujące grupy: Oaza 
Pokoju, Wspólnota Maryi Królowej 
Pokoju z Medziugorja oraz Rycerski 
Zakon Kawalerów Maltańskich św. Jana 
Jerozolimskiego. Gościem honorowym 
była Marija PavlovićLunetti, jedna 
z sześciorga obecnie już dorosłych 
widzących, którzy od 24 czerwca 1981 
świadczą o objawieniach Maryi.

DZIEŁA MIŁOŚCI 
BLIŹNIEGO 

I UZDROWIENIA
Program rozpoczął się o godzinie 

16.00 modlitwą uwielbienia oraz świa
dectwami osób, które za pośrednictwem 
Maryi doświadczyły uzdrowienia albo 
zostały zainspirowane do konkretnych 
dzieł miłosierdzia. I tak np. Magnus 
MacFarlaneBarrow otrzymał natchnie
nie, by założyć instytucję pomocy, która 
stara się działać na rzecz ciepłego po
siłku dla dzieci z całego świata. 

„Wiem, że to może wyglądać na 
zwariowany pomysł, ale jeszcze bar-
dziej irracjonalne jest to, że miliony 
dzieci umierają każdego dnia z braku 
pożywienia”  opowiada młody Szkot, 
którego dzieło „Mary’s Meals” (posiłki 
Maryi) obejmuje opieką 375 tysięcy 
dzieci z najbiedniejszych krajów całego 
świata. „Na dzień dzisiejszy możemy, na 
przykład w Malawi, za niecałe 10 euro 
wyżywić jedno dziecko przez cały rok. 
Wszędzie efekt jest podobny: najedzo-
ne dzieci wracają do szkoły.”

Georg Pospischil, starszy człowiek z 
Austrii, złożył świadectwo o uzdrowie
niu. W roku 2009 wziął udział w spotka

niu modlitewnym w tej samej katedrze, 
później modlił się wytrwale do Matki 
Bożej i jego żona została uzdrowiona 
z choroby wątroby. Opowiada: „Jeden 
z widzących, Ivan, miał widzenie Maryi 
i następnie powiedział, że Bóg pragnie 
wszystkich uzdrowić. Pomyślałem 
wtedy, że skoro on tak mówi, to powi-
nienem mu wierzyć i zapisałem sobie w 
pamiętniku: mocno wierzę w to, że moja 
żona zostanie uzdrowiona.”

ZAPROSZENIE 
DO NAWRÓCENIA

Później Marija opowiadała, jak 
stopniowo zmieniało się jej życie pod 
wpływem codziennych objawień Matki 
Bożej. „Nikt z nas nie mógł sobie cze
goś takiego wymarzyć. Stawialiśmy 
sobie pytanie: dlaczego właśnie my 
zostaliśmy obdarowani taką łaską? Nie 
jesteśmy wcale doskonali. Matka Boża 
zaprosiła nas do nawrócenia. Każdego 
dnia nasza modlitwa stawała się coraz 
głębsza i mocniejsza. Zaczęliśmy 
czynić akty pokuty, wstawiając się mo
dlitewnie w intencjach Maryi. Nawracała 
nasze serca i prosiła nas o założenie 
grup modlitewnych. Zachęcała nas do 
czynienia jeszcze więcej i do rozpoczy
nania od serca.” 

Marija opowiadała, że Medziugorje 
jest zaproszeniem Maryi do nawrócenia 
serc do Boga: „Matka Boża przypomina 
nam, że świat bez Boga nie ma przed 
sobą przyszłości. Dlatego dziękuję, że 
mogę odwiedzić waszą diecezję, aby 
powierzać wasze serca Matce Bożej. 
Każdy z was powinien się nawrócić i 
stawać się przekaźnikiem światła, aby 
nieść pokój światu, w którym tak go 
brakuje.”

Po jej słowach rozpoczęła się mo
dlitwa różańcowa. Rozważano kolejne 
tajemnice różańca. W tym czasie 
otrzymała objawienie. Zapanowała głę
boka cisza i atmosfera pokoju, jakiego 
doświadcza wielu w Medziugorje.

KAŻDY JEST 
POWOŁANY 

Mszę świętą celebrował wraz z licz
nymi koncelebrantami biskup dr Leo 
Maasburg, dyrektor krajowy Papieskie
go Dzieła Misyjnego w Austrii. W swoim 

kazaniu mówił o „cichym krzyku milio
nów dzieci Boga, które każdego roku 
głodują i umierają z braku pożywienia” i 
przypominał o tym, że „każdy z nas jest 
wezwany do nieustannej współpracy z 
Bogiem w dziele zbawienia, tak byśmy 
mogli jak św. Paweł powiedzieć: „Teraz 
raduję się w cierpieniach za was i ze 
swej strony w moim ciele dopełniam 
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego 
Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). 
Na końcu mszy świętej biskup Maas
burg odnowił wraz ze zgromadzonymi 
wiernymi akt ofiarowania narodu Sercu 
Maryi.
NIEZWYKŁY PREZENT: 
OBECNOŚĆ KARDYNAŁA

W czasie godziny adoracji Jezusa 
w Najświętszym Sakramentem, do 
modlitwy w katedrze nieoczekiwanie 
dołączył arcybiskup Wiednia, kardynał 
Christoph Schönborn. Wyraźnie był pod 
wrażeniem ilości wiernych, a szczegól
nie młodych ludzi, uczestniczących w 
modlitwie. 

„Powinniśmy składać Bogu dzięki, 
że przez swoją Matkę tak wielu ludzi 
prowadzi do Siebie.  Wielu doświadcza 
Jego miłości, nawraca się, przystępuje 
do sakramentu spowiedzi i z zachwytem 
odkrywa piękno sakramentu Eucha
rystii. W rodzinach jest coraz więcej 
miejsca na wzajemne przebaczenie, 
uzdrowienia, uwolnienia od narkotyków 
i innych uzależnień. Pragnienie Maryi, 
by być tak blisko nas, blisko każdego 
swojego dziecka, jest dla nas ogrom
nym darem. Ona pokazała nam swoją 
czułą obecność, objawiając się w wielu 
miejscach, a w szczególny sposób w 
Medziugorju. Kardynał nazwał proste 
znaki, którymi Maryja porusza ludzi, 
„znakami czasu.” 

Po słowach wdzięczności ze strony 
kardynała nastąpiła osobista prośba 
o modlitwę w intencji projektu misyj
nego „Historia apostołów 2010”, który 
zostanie przeprowadzony w archidie
cezji wiedeńskiej jako inicjatywa nowej 
ewangelizacji.

Przekład z niem.: 
Alicja B. z Medjugorje. 
Gebetsaktion... 4/2009 

Medziugorje w wiedniu
Dr Oktavian Eiselsberg
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ORĘDZIA 
MATKI BOŻEJ 

DLA PARAFII 
W MEDZIUGORJU 

I DLA ŚWIATA
z 25 stycznia 2010: 
Drogie dzieci, niechaj ten czas sta-

nie się dla was czasem osobistej mo-
dlitwy, aby ziarno wiary wzrastało w 
waszych sercach i aby wyrosło w ra-
dosne dawanie świadectwa wobec in-
nych. Ja jestem z wami i pragnę was 
wszystkich pobudzić do wzrastania i 
do radowania się w Panu, który was 
stworzył.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na 
Moje wezwanie.

z 25 lutego 2010:
Drogie dzieci, w tym czasie łaski, 

kiedy przyroda przygotowuje się, aby 
ukazać najpiękniejsze kolory roku, 
zachęcam was, drogie dzieci: otwórz-
cie wasze serca na Boga Stworzyciela, 
aby On was przemienił i ukształtował 
na Swój obraz, aby całe dobro, jakie 
drzemało w waszym sercu przebudziło 
się do nowego życia i zamieniło w gor-
liwe pragnienie wieczności. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na 
Moje wezwanie.

Minęła 28 
rocznica 

objawień 
w Medziu-

gorju
Dr Ernst Poeschl

Żyjemy w czasach, jakich nie było od początku istnienia świata, 
i nie jest to przesadne stwierdzenie. Królowa Pokoju powiedziała 
4.04.1985: „Chciałabym wam przekazać orędzia, jakich w historii 
świata dotychczas nie było.” Gdy porównuję to zdanie Maryi z 

poglądami niektórych ludzi z mojego środowiska, którzy mi tłuma
czyli, że przecież Medziugorje nie zostało jeszcze uznane, nie mogę 
opanować zdziwienia. Pytam ich wtedy: czy już poznali orędzia Matki 
Bożej, aby móc wydawać osąd?

Spotykam się z głosami sprzeciwu: „mamy Pismo Święte i nie po
trzebujemy prywatnych objawień”. Na pytanie, kiedy właściwie ostatnio 
poświęcili chwilę na czytanie Biblii, słyszę: „Taaak, hmm… no jakiś 
czas temu…”. Przecież Maryja nie zastępuje nam Pisma Świętego. 
Wręcz przeciwnie, Ona nam przypomina, żebyśmy częściej je czytali. 
18.10.1984 powiedziała: „Zachęcam was dziś, żebyście w waszych 
rodzinach codziennie czytali Biblię. Powinna ona znajdywać się na 
wi docznym miejscu w każdym domu, żebyście sięgali do niej w czasie 
modlitwy.”

W roku 1981 rozpoczęły się objawienia Matki Bożej. 18 listopada 
2008 minęło dokładnie 10.000 dni. To tylko kilka rachunków, ukazu
jących długość objawień. Jak długo będą trwały? 12.06.1986 Maryja 
powiedziała: „Dowiecie się, dlaczego jestem z wami tak długo. Chcę 
nauczyć was modlić się.” Późnym wieczorem skończyłem pisać wpro
wadzenie do artykułu o rocznicy objawień Królowej Pokoju. W nocy 
obudziłem się i usłyszałem słowa orędzia. Byłem nimi głęboko poru
szony. Wtedy pomyślałem, że ludzie, którzy do tej pory powątpiewają 
o prawdziwości objawień i stawiają pytania je podważające, muszą 
chyba mieć zatwardziałe serca. Maryja przychodzi do nas od 28 lat, 
wciąż z tą samą dobrocią i miłością. Orędzia Maryi przepełnia wdzięcz
ność i radość. Bardzo do serca wziąłem sobie Jej słowa: „Bądźcie dla 
każdego stworzenia przedłużeniem moich ramion, żeby przybliżać się 
do Bożej Miłości. Nie mam innych dłoni niż wasze!”. To zdanie napisał 
ktoś pod figurą Jezusa. Figurka została uszkodzona  obcięto jej dłonie. 
Słowa orędzia pojawiły się po raz pierwszy jako anons w gazecie, którą 
dostarczono do wszystkich domów w naszej diecezji. Jak ludzie mają 
poznać treść objawień, jak się uczyć kochać i według nich żyć, jeśli one 
do nich nie dotrą?

Jestem świadomy faktu, że wiele kościelnych mediów nie przekazuje 
treści objawień, gdyż Medziugorje nie zostało jeszcze uznane oficjalnie 
przez Kościół. Zawsze dodaje się zdanie: ostateczne zdanie Kościoła 
w kwestii objawień nie może być jeszcze wydane. Kościół postępuje w 
swej powściągliwości według zasady, że dopóki trwają objawienia Matki 
Bożej, nie można decydować o ich uznaniu. Matka Boża zaś powiedziała 
25.12.2004: „Będę z wami, tak długo, jak Bóg mi pozwoli.”


