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Drogi Cq!elnlku, bqtb, bÓf1l ~ otwout'1d, 10 Iru...jnIn~
1 pr6l:l odndetłmłł ..... W S'PZ=' Włf"'in'"Qyo:bf'OI~ Ni<: jQllo
jaW pawa pl'OpOq'<p. ... j<dyn>': ..Lr; do slębuydll'QVlt)'ib.l\.Ją<>
fonno: u.ulily med.... dDl;'ki bórym ujnallwWło dtoenDe. Były ID pr=I<:
WU)'Jtbm; .Press Bulktin", .Gb> Mir.>" i komctwIn. ~ pfU'l
aulOUlal lftfonnxyJOr~ mi:..
Mam ....~ Ią<>. 1<:
<bioi>.J !l6( rwnca ..... do '"fI'6ł

równ.,.

i uqajlj_
qdl rlu '" WR)'Sdo jest 'mll"5Zllt w ~ lriumfU IudtLtso lUD)'1Iu.
Basu .... be pndooania nit pnnz10dą "->Ii. ale..,......,,1e IJOID3dli
IJ'Ch. klÓ<l)' prqw'6q w:rrol WIą>ionym. ll:oria O lnu.rnf", k>cIWqro
""')'WP ClIIko.owicie bls<ywa. 1"ruciwJUt, ~pllO, to: ał<>wiek
~ ..... w m"jscu me do pouzdroozcunia, ho ,,",<Lo iiI sio; od Boga.
~oalow",b.N ~ lo: d b ~ Iudn ~ h

Jedyne """""'..:tn,,, lO do NiqJo wrócił.
K ... td~ • na. R.6g obda~ woIn0k4. Motemy G<> poMuc~. albo
odn.,CÓl. Cololw"k wybiencmy. poninio:my ukrdlonc lon ...kwen<je ~
<iolm: lub .Ic. lłn, kto.i<; potrafi .d""rd....... t .... Iloga, "aje "ę na lej

ziemi pielg"')'mcm. Ni""atllc, dOJaLicj grupy .poleancj naldy. ....,~

C<> UlIU i napełniony jego ",~drokią",""kiwi., inlCrp'cluje W)'darLcnia
wol6ł

.jebie,
}"ar"li... Mcdlillg<>t:je ze swoimi wydanell;a"'; """.hi. f?"con~ P''''''
Bog3 ręuwicę. MUlimy .aj~ nkrdlone 'tan_ioko, Chwilowo .lu 1'''''
buje nu """"Ilwił ; .:.. m"" mg'" na ..., drog~ by polem tn()g~' hU b.
lWiej pIUC~g",.t "'" 1IW'l).H 'U'O,,":. Bóg na [o nie Jl<UW".b i db'ego p .... y_
.yb nam ~ Matkę. ltóra nam Uę p=:d>lawibj.>ko Klólowa fuŁoju.
W [ni .pot6b Chclllb. JWn f..-iI:<b.iel. Ż( Cf''''m WU)'>lUcllu. C<> do n..
,.......;. JC"lllwon"hOl: ''''''''ISO fwiau, ak ni<: "" I""""ą ognII' miecza,
ak thięk, f1nwdu" i 5pnwi<:dliwości. A do '''8'' f'O'n:d:Io!Je ochotników.
Kardy. ktO w llOl»oo wyrno..-. f1"'lgJryTna. llaJ'i' '1( maryjnym uch",,_
niLtm. Pop"",• .....,., tyor. "'-'=)' gl... Maryi na wu)'>lu"
MI1r

al....,.-

,

Nic ...w'zc jr5110 ł'(Wr i Uę'IO gro.i niel>c'piŁ"1:,.cń51wo.źr
n,m poglądy Slłan,,"l w I1;t, picłgr>ym" Wlrdy n~<1.
chodz~ c....y nirprzyjunr i chłodnc A Ilógjc" laki dobry i p...gIlic
n" chTonit jak kroplę !Ja dloni. Odpow;rdt na pyUl1l;r, co • Il;tm; bę
d,i r . lrży w na..ych Tękach .
"Y

lwial~.

n~TZ"<;aj~cr ,ię

•

BIORĄC LASKĘ
W~ikioo

na

Córę

Obj.owiai

llhiaz powoli kltmimist4 ~
aJ'~ crstro§ł rimri potI 'CJ8""'i.
Nj~ nit '"'" "iI:llgt\ lyIło ty,
lÓr'fIO ~i«M
do ddoit. jest bliskn.
N. dloni nitsiaz . . /dr,
to "iPifbitjszy."i'Jd /IlIOŻ.lSZ tf-u........t.
n:wmrit go tyIm B6g i ci Ił widkj", sm:u.

*

I

Nil dok t)Ot 'rfni jat mrowis.to,
tylko /r-gmm/cn _ ..",u.

oda~ ~

Jl!Sld Jublj U m>ym lłogOrnr. SWIIjrr MIlą.

ptd lW«litm sprvgniorlym wit'dzy i slpknionym dqNl,
wszysIko, CO jut ~~, to zbyt mllbJ
dlA ttj chwili~, iskiaki w m,,*,,_
Nito/:llwillsz siC, ~ U możLsz znidt ~11:v.

dzii byłtś doprawdy!Obą. Iym fJITlWdz.iwym.
Zoli/ol! toki, by ci, /lie Uldllploły te SZlI/Ollt C7A5y.

NAS7.A PRAWDZIWA I"OTRZE.&A
'O(n~je l)'1ko,pedno p.-o, llóttgo nikJ. n......... n.. _
odotl>nł:
pnwo do wolnoki_ en J><-'<l.:o motna nas ~ rłq'QDlc. ,.., ""....
cIu.... b(d_ wolna ~ ~ " Ue lep Z<rloccm,. Illal~ Id WZJWW
..... do bycia naIW'll1nym. M:aryjo. JUlUm~ pOla lO wolnołt. en, jut
ZOSfawit u tob.llło:lw3 ""'''~. i .powinioencm". W nalUrte~.
lit)' lqo. re fIóI: IW Kwort)'ł i OD na> """J"'Ulir- Nie IIl\lIUIl)' i 11'" po.
robOt niaqo, próa milowania Bop lidli 10 lI>OŻnl! nu-t

winniim,

~ ; p-'nnoki.U_

l\Jwńlt na lono nat....,. nie.Pl p'kja:wem j~.' go4 rnod""'30 ruch..
~. <2)' P~~ .... do uło>:coI ruch.. New "&,,. To
jc>t cnł. CO uwoen ""I' w samej u.oo., chl7.dc!ia"'KWa. Przn>ooun';"'"

lObie Iw. r... naub.. A) dołwia<lcuniuwoInoki dtiecb Rotq-o wyzw<>iii I~ r6wnid. wobec ulctnolci od wuo::llicJn iłWOrU:n~. lroowni:a.l, n:
p"y.ptnie pnemicn:" lO; ricm~ ~ do sw~ lliebWtWcj ."a:ytn,.
RDztouow.llll; woInoki'ł, a woIn<ri<' ro>lonnw-.ob "" w nim.
MĄDKOSć BLlSKo.~1

»óg IIwonył nlowie'" n... >:",ój ob".. i po<!obie"'llwo - "'ów; n~m
K.<i~g'" R.oll j". '·bwodem lego pl miloU_ DI.'elr' td udaniem ".,10.
wid.... JCII ' chQW.nie w lObie ny""..,i i wy...i.u.>ki lego ob,...... Hoga_
W len J..:>.m lpo'óh l>;or<i,iej .!>Iity li~ do .it:bic .... ,,'cgo i poczuje. co Lo

1>c'l'ieaeń',WO i pokój. Mog-~ lio; .darW lrudne syluaCje. alc J>..-.gni e nic ~bOWllnia llol_ego wilerunku nigdy nic p<>"'inno nal opu.za:ot.
Miio'tjen lym polę!llym irodkicm. klÓł'}' pornąa nam mbi( lO. co
!tuba. MUlImy j~ nic 'yll", Prq'j~ od 8og.:>.. ale "'kte pruobzywK da.
kj. KaWy alowickobok na. p<>"'inicn oda..... te w nal mini'" miłoU
llop. łle. ''"i0 len twial b(dric zimny_ Nic b(dJ.ie lIIllł ciq>ła. ani uczu.
cia. te k,oł c~ potndJujc dla ciebie ~. Ki"dy alow.ek obda....
wuje innyeh.jcdnoadnic ....mjcst ob<b._,wan,. Zblita,~ do.....;cgo Iloga. bo Wdc: dOOropochodl.i od Nicp. A nikJ. nicmot.e lnfitdo
Bop 1llXJ.C'j. jak ryllo pnc. <hugą..a:łowicb.

•

DRUGA STIlONA SZCZĘŚCIA

My. ktOny mia.tkamy n.iI. 1."d><><l';". polOłl:oje"'y pod,Jego wpły _
_ m ""wet w okrn" pnedjw~ta"Z"ym,w 'l""
r.:orwya;o.j ozd:otu.
my <:hoi.nkJ , lupujemy rótr>e J>=enty- Wydaje łję, k jcstdmy ...aę{I.i
wio "'*n 'p~ndori bog:octwo_ C<yjcdnaJr. n:opr-dęjewełrlly uczęfJiwi~
Zadajmy ,010", pyta"'" ile 0361>. llón: bIpuj'ł plTlWty i ozdaboaA cholnli. wdmie td 00....1_ MRJ'~. f><>il"'nowi ....iaut
nie. odwied~)łlqoj twd:oka tep. nie wyliaę więaj_ Nintety, ich
babi nie będut Ebrt du.I.:o_
ŻJ'Cie wtp6b...·oqu 7~ polll_.ilry balik( ~ Wnę
In(: jat pu..c, -ma tyl.... rO<miL Spokczno6t. w Loilftj Iudve ~ ....
jat chndciJ"l'isb i. Wdym dniem doł.bo:b mnieJuJ'dl KarU, by tU..t
byt. Zwya.:oje.lt6re I>ę ~ jcs=t. prlo:mokl, ą tylko twyeuja_
mi Nawet]C prólluJlll oię cekbcowaljal ....juybtiej. bo brakuje ry nie
CIałU. WUJ'X)' łoę dol'łdł ' P _ " nikr. nie mówi. ........
Ma'1}l, llónl w Mniriugurju r6cib Wędo Iudti, uay nas innqu
. .~ . Mówi rym, byłmy
nie "Pieuyli, byłmy toStaWili pro«:.
Knet\ dl.ł modhlWy.lldy:l w.m,- będriemy w",.b~ do4d pll;'t. TJ"h.
kt6rly lO .-wu"'''''j:t. Ma'JP posyb dalej.jak proroł.6w. klOny !:mie"""
'fIOleacfurwo, w ltÓ<J'n tr.fI,- Mam n:od:<ior:jo;. ~c In)' l:okk ... do nich
z.a!io:"ln)' 8Jososlawi"nych łwi~t Boicgo Narodunia i unęlJiwąo

<u,..

-;e............-

N~~ R.ołwJ

NOWY OKRES

SpoIec-'ellotw<>, w kl6t-yJU 'yjemy mówi, te wkl'O(»'lilmy w nowy
ohc•. Jcden rok 'ię .k<>~n.ył. a dmgi .i~ uc»'n •. Nie wiem. kiedy dl"
kaMcgo t n'" lacryn •• i~ nuwy okre•. Mo'e będlie .0 wtedy. kiedy
mimo eodtienuyd, tro.k ud" ""m .i" lW,ńc~ do .wojego Boga i etcr_
pał $W~ ln~drofł l ko......ltu. Nim. Niejc.t .....ine. te Ipoic<:tcl'i.lW<>
l;ok tego nie udl>icn.. "~lne. te my lak robimy.
W .woim ostami... ~liu Maryj> nam mówi O •.-ych cusach.
Jedne ",kic: _
CUly bęt4 w.<R do otrrymania Ia.1ti Boga. ByłobJ
nioctonropnł( t tego nIC ~. 8czpi«u:ó....... nic uof"""je naw la.
rySU cywiliu<ja, bo WDa .... ja( betpieon:o. Ona upada i !bn"i ...
...ma w loOI.oM:. Prawd......, ł.oczpicadstwo ID ł.oczpiecuo\>(wo .. Bogu. 1\0W3d~ <In noego W)'ln<aIoIt. Niech bo;drie dl> naJ~ .

..

t.YCIOWE PRAGNIENIE
Slyuyn.y ; ayl~rny o lym. te do MMziulotPo pnyjetd!il..k bKbi<:
n'itnydl proft:$J" m"ioej lub bMdzi<j <'tnionych w ~po/<:aerl~ IW
""'" _tm W$pólnesnl"'b pogl:td6w- pe-icmy. te pnn"łdtaA.ółnt tyl'Y
ludU. JdJi ~bn'T oubOc: "" lJIÓWi<:nic o ~ ludu. u.fłl>1m lo ....k,
do Mahmpja p.-.,jeklta..k ci, kl6ny ~ .i( .......rorx i ci, krÓ<'ty It«>
nic~. 'filuJ me ONI ni<zqo do "ll!..l<hn'" lu'~j motna l)'llo (Oj prn-.
tyŁ A 10 (Oj raclJ'N ~ od pyu.nia -o:zrgo Po w ŻJOIl pragoę1
Róme S<I odpowxd<i "'" l(J p,unic. N
opodobrlicJ bidy ~ .....
..... ~ pna.doU. ":r.ołrllqszołl i plany
pnysdolŁ M~: najpt:a.. dopodot....;. dblqo te u _ twi>don>oi! _
bJtwyp:aaon:o
pnn nasz Myl łJ'ci>.. JdJj ąjl:my pnwdriwym tyrian dlndcijoMl.iao,
Itie boimy łłę odpuwicdn "" 10 ~. I:bjcmyje jut umym sposo" •
ryri:a. Ob'esa uwue bo;dzinny powi .... pndycit tąo .c«tOf" i botdriormy ~lO«. acp ... tyciu chamy.

I'OWOL\NlE

Jd<> p"'l'Włi uaniowit: Jezu>;I. .gbsn..k

się 'l'bllcy. ~'.I'l' Kil.

Jt:r:u • nie lnd:aguje.j.;.ki<-ulońo:yli'dol>'•• jilidl pochr>rlq <Od';". PY""'

py~, ery pr"I"~ ~t(

Nim. Db Ni<:gn jesl wię<: W;lina id, posYroi<h pMniej"Ydl un"i6w. byjrny w 1t,d~i.:och nioe widl;"l; najl'icrw dal'ÓW. kI6"'. otrf)'lllal; od Nitgo. ale byJmy
_ uich domugali dobro. kl6t"t I''''gn~ n.lbdowat.
S~ naucunk Je'... "'>:p<OK;>"l WGaliIti. W Iym cza.ie było (o
d-,l:.i<: l'<>grilniczt, um;tuuuc nic 'ylko P"-'" t~d6w. ale 1~l:te pro..
ifint "'9'" OI.legll let prilworl.ólduy Żyd lI,nawał je za pogali.kir: i ui".
ay"" i 'laral I;~ _ ogóle tamlędy nio: p"''':d""b.iŁ JMnak J"'UI widzi
w luili.i.:och dobro i wrywa ieb. by .. mi lo dobro rolfxw,aJi.
1'.. ktc: my pletmy dzil powobni. Ni<: .nacry lO. te Jl"""'in"ilmy pójłl'
do ... konu. ery ,d w jaW illny .posób się pofwio;at. Jt:$ld"lJ' pow<>bni
lak.., do legO, by byt dobrymi rodzicami, wyd><lWlIWl;ami, pisatu'ni.lr::.
brumi. f)QOOW"ibrni fabryki ...
J'OPI<n Ko406l pou-«:buje ' do rótn)'dl tyciowydI ... darl. Mio:jmy odwagę odpowit<lzicf na 'o Jego

"""t. W ten .JH>łÓb ..ery

j,,,,_

J'"'''''

....,-...n;"

u

KULTURA ŻYCIA

ŻyW: na 'ej ~i<:lni. a~k pr.o.gni<: bc:ą>icaCl\>4Wll. 10jego J'..-o

i poIT7.d>ó1...... jaki .pooób vomieru to os~~? W swo.Joe.i na,jwondni<j...,j hiw..;, opierał >łę ..,.~ie .... lile mi(łni l\Ifem W1ioentowal.o.;.

ittaUc WM:tI.. _

<bwXbczpica.cll....... W=t-" ....j ~

u:ych zwr.K:I'M; ku ocxu.iól<cj go ..... tmi. Urnajt'. te ,mwięuj pos'-b.
I}"'l bc:lpoean~tc~juoU: i puyulołł oobic Uf"'W"i. Niatny.
i;onsek_J4 taluooj po.. .., jat nw... ,~'. i ninadowoloenioe.
W u'dym okruic -;oj hiw>rii cdow>d auł No; a!kowicio: ba·
piuwy l)'1ko wtl:d); kiedy umw ~ ...,6cit do -.i<so &op. n....L
lCnU wypdnoal ~-",D:tC i d<*iadc.zaI pr-.Lawcgo'
," ia. Świad
<:ą o_
rym pncró_
r.abJtł.i piimi<nniawa. " w tusxłI naj~h _
<>k
_
~n"'.....,ą:obc:.picadlslwa. i p<>tq> .... m3terii P

l'6wno-

~ .....

budow;lnocBl kult,,'Y imirni_ Stajnay sM; ... edy jed~
.. ""S"'JW!IYIn "'''-CZen;" tet'>:liooor.L My. chrzdcijanlt. J'OW'nndmy bu~ .kulturę tyoa.... lO o·naa~ bycie jedl"OOSlą. alie jednoadnk
iliywnym czlonkltm wsp6luoty. W .... kim 1r.lima<:oe b"",>cjp dotrzd
do Bosa , po..",.t Go.
~ó.

Ulotd....., po tytiowy<:h b<:zd.--ohdJ. wd'Ocnl\Oki na pewno blwicj
10bk por ldt.jdli m"myWI6r. WuI.imy "",dy. ~c nic tylko my Q>ccmy
~ ~ drng~; te realizacja takiego I'omysh'pt motl"".. Wi.'-";.
;10 my _ ehndciJ"nie - ....I:.:.o"'y ... LcgoWIORJ. który odpowillda ""..ym
ehl'Lckijllń.kim I'ncko""n;om. Gdyby j<.-.JlIall'nf ..ub! wmnl w mu.
cry mógłhy go .n"I.'.O
Niat.ty. my - eh'z.kijallic -obecnie jeltclmy trochę .",~"i. Nic
wyg~d" lO lal jlll w a.ua<:h p<>cZ'l1l:.6w Kok;'>!". Nie j<:lIdmy jut wy_
..... n:uj~oo 1'17.lonllj~. C......... lO; pmbo.!icmy ~ tacy l'uul. jak i""i.
1'r",lu>n"li nal. te nic ....1"0
,i<; niclym wyr6tni.at. bo tyjemy w '1>0/oea.clhlWic mul1ilul'u"""YJT1. W ten spooób .I"....-,,<I.ili n,," do poziomu
prlcdęt"..ki; .. !umili ...... glos.
A jcd""k my - chndcijanic _ ..... my pnwo istni« W wsp6bcsncj
<:ywili-Ji. 11Ik naprawdę lO my jatdmyjej nadbc.M i rlIlW,l:hn. I\e>; nu
.... cywiliu<jll .iuJ; <bwno t.,. upadla. &-icm lO pnel: IW Chrystus nic-....:annie SM; do niej otWD<:a. A czyni lO ....jbtwjoj ",cdy, kitdy jcsl:dmy
gotOW1 byt .w....,m·.

''''lo

"

7.A PUS7..C7.ANIE KOR7..EN I

N-ro.:cnic 10 ........ lt6t-e s/)'uymy ~ w<:u>ic pootu. Otty_
wi",", _ mam na m)ili .połecmoUehl'7.dc.ip.!14. w ~ C)'I'iliz.a.
q;. ~uc <blej ......m, Ularty'" 'O<CD. Cq wio;<: .....
na, wyto"",ni;o z<:u.." w k,órym tricmy? A _
pk niol:jQt?
CzluwM:k ..-r6rony twoRy pdnio;_ Nic nbru mu Iłę. by na plerwuym m~KU 1awW..ta...., ~ t.>nyki.
sio; z W>zplki.
mi g.dnoayt i z ...... npb;Jw;lnietn t.<AzJi mą lIllęd.zy ludfmi. lm
uud bęoh>c błososI-i1 i ubo:>pr2ł jqro <odncnnc: tydt.. Na.>aJ' so.jal
lit ma ~at w katdą sytuacji. Nic będ7ic dotąo potl..,~ooł~
"J'Ch l.lątc:k iłIl; tadnp:h koon....,ydo nd >pc<j;o1i1łów. I'blrubuJl' I)'Iko
wtunc:j .,1nc:j ~
Rtót rnołe powiedzict. lit kIoI w..i <><łrza.,......;cłl..o:.~ ODje
I)'lb:> uWachoetnU i <hio;L lC11ILI "'" ~ m6w'it ro. 00 myili. Mila«
pow""'; ci.l..t6nr JI' ...... cttn~ Oblego Dl'fOI«'noe do
,6«"i;o jest
W:łr: wt'"lWlIn""" do D.>PnowioI:nia ~ do ~ 8J"PJ' my !dymy.

,óot"..

Pras"'"

MAJlVJNE7.MARTWYCHWSTANIE
woen:~. ile k;...ty w.-iek, tr.A<Twdowolnym UloCnIICn<.ie hi..orya_
nym zada/lOboe pytanie, w jnim <r.lIÓC tyje. Pyunie lO udajemy taU~
d>.ili;oj i my. J~k .... n'" udl'<MUdamy?
Wy<bJ" mi .. ~. f~ tyjemy w <:Ulic poltu. Nic lyl\:.u • cnlic tych
<;ll~rd.;~ .." dni k.atdego .-oIw. tyjemy 'ym Wdclfo dnia. J~dnak Bóg
nu nłetu'a,,,,i~ wtywa do ...."o'ITÓC<:n,a. gdyf ""ojm nieodpowiedl'.lnym
tyciem mOl~my tniuczył Da,,,! hiOlorio;.
Ma'l'ja prly..l. I'n.eblaĆ nam to prz~"ani(, f',6l>uje nal nauczyć.
jak ni~ll.\anni(tyć wc...;" lIn.nwyd'w"ania. l'Tagni( na.wy'...-x. ,,,a.
ra'.m". l",b""ć nam. t( ni<: na tym iw;""i" nic "'ote nal .n'nayć,jd~
la"'; tego ni<: l'rAgnit:my. Gl)' oI)'lzym)' lo wylla1cuj'tOO wyrAinic, czy tet
Jq Ikrwa są dl:l nal tylko jed.u.:ł • wici" informxji, k,~ nil ulcwaj~
ka.tdelfo dn;"? MUlimy odpowic<lz.itt na to pyullie loodezu lej Wicl~j
Nocy. Ona 1 ~ ~,,; CoIIkic:m nowydi ludzi. Wlbte lU'" R'icjooc.lldcie
..ie>l =0;",",; zadowolenie. A W1My ......... w",lbnoc ni( Il>Olc II;" by\':
JK>~liwa i POSoo"a.

'lMARTWYCHWSTANIE KRZY7.A

Knyt ......jdujc się w centrum WKfSlUeJo - tik lW>Oerd.ria>y_ Nioe IlU
w.1'" nio:dbWnCł".&dr dIodri li kos'" UlI1CfO- Jak >ięjcdnak ....,.Jlooo,,,.
jtmy. t.ied)o pka myt il:knlyr.kuFmr poko OI'b>ny? Cqo daltj jcstdmy
<>dw;ltni. czy tnamy p...y """,iotb wadnioeju:)"'b dckbrxjacb i "rn:konaniach. ay tylL> kiwamy glow,!? Nie mówmy. to: tO niewatll"_ NUle
d~ia WI:Jotdcj chwil; l...... inny odl"""ia<łat nany'" p()gl~<iom.
len. klO uommial. ClYtn jcsl Cż.óII ~martwychWSl>on;".będ.... UW:>lC
umial się wbkiwic ~ . Wielkanoc: nioe jol tylko jednym ze łwql
rodrinnycb. chociatjcsl nim równic!. WlCll:Jonocjol post2W'l t]<iooo~.
Zmienia. czklwlo:b i sp.-ia. r.o staJo' się zdolny. by mldt woalkic ciup....ia na leJ "lCmi. Z takim crlo.rid......, wszyKkD .... lC..... Kdft on po
pt'OSW wic, czym jcsl ~ zrciowa DdMł.. Nic o:><>:tM jej malctt "'"
... półaesnym opoloeacń1twic kon..,mpcyjnym. Jed,.... ~ ChryHlltcm
w oobie jcstd.ruy uIolni do teg<>. br • radowulcni<:m tyt nalej ....mi i ,ównocz<inó<: ra.I\'II:""a( ,", tycie w " ..-..ej dn'giej opyinie.
..suJźvt M "I.RO ,.ł'OSWCIWAĆSIĘM

WSfl"*anny aa-.ek ~ ze 0W0Jt10 ........,b ...... ,.>łut)<'
- ....-...uny - woęc jak 10 ~
\\-'bSnlC _pk 10 poso<WO
Spójnn'ly .... wych.... en.. medzjupskit'. Czy.ruOa im słufyt, ar
Id pos/ugiwaot olę nimi dl. "'lunięciapUchł swoicb celów? WlCl"lę. te
odl"""iet1!.jellj"".' Co l)'lkujemy "uteniem? Wie 10 Wdy, k,o lię
,,,...,...,,1 na W)'d.....enia IIIcd.iugorskÓ<:. Jako taki o[,doję wolnynl cdo·
w;ckiem. pelny", pokoju i go<łnoki. ukienmkowany'" IIa innych. 0"' ••
aa ,n. 'e ./uieuic go nie zninaylo. ale ,nu pomoglo "nety( więcej
jakoosobic
IIbmy ralem p.-u. by""";m słutcnicm :zmieniK twU.l. Zmiootlmy
p:lnał. najpinw samych ~. WykonuJ"'1 wszyKkD w duchu Boty1ll.
a rue dbJUichł~bzysków. Nic sa,*"" się. by inni ~lC
rawut O tym wiedliełi Pnwl:b. ... .nie JCłl potrzebne, ak pottzc/:Inoe.J'
.ze jcsl .. mo ...Uc posI~nic.

Jalrimy wolny.... kadi.."

SERCE TECUNIKJ

·I«hn.'" Ol;ocz;o na. ~ - w kIór.tlolwid. >IrołIę'~ nmlcimy.
Jeśli (I'>«:my ty< now"".dn", po prostu n.. _my pruci ni:t ...ci«.
J..... więc db IW probkmtm! A mott .,;",p1
Ma..".. aęsl" m6wi .. ~ ~. i't:ol"". by w nim wszysdo
było w ~.Jednym"""""",,, - jilirjol; lW>e łertt, uq jcordmy
my ......i.
~'IC(Oułcm:nia. b ~ _my
py1a.DIC.
l«hnib jc:>t dla nas pn>bk_....
.. 0':7"~ ....10 ~ "" pewno nie tąd>i uo).

ar

od...... it:dnU ""

ar .,;",. Ki.. .;ę lroo>ay

"'IWO.

A blw;cIoa j<:st
be>. techniki motna tył- PodoI:w.,m blf;ckm jol; UU1o..-..nIC '(j .echniki jako ~ I"rawda !ery poWdku. Z I«hni.ki
musimy lonyouot. ale .."
.... J"'Z""*t. by lo ...... ~ ""l.
N.. motna odrmóf twia<a. w tl6rym tnem1. 00 nu rWe>y pny;ę..
<x!"uoLm,jalop i P
Mtulie~JtI'Obnd.r04
J.....dmy poIhłI.i '~n twial, by byt dla n..... ""-'billi. jakich
p~ B6s i Maryjo.

>twierdben". k

OOTI'K

Ob«nie OIXU.R na. rot"" frodki komunil<acji. W Wdej chwili
mot~ ...y pon;,utulwla( • kimł, >na.jduj..,-m się na d"'llim kotku łwiala
jefli 'ylko mamy l.>.4 ochotę. Tylko _ co lo 'm;"ni'l w nuzym ty<:iu?
Niewiele lub nic. Ni~ pt "'atn~ tylko móc • kimf porotllUwiat. aJ~ I:tU~
l~go (hei«. ar tet byt do tego .dolnym.
Zdolnt>U do t~go. by kogoś u.ly"et. p..,-jąt go do lwojej d .."yni~je" "i~"~ty l~,.... ~h,,~ ule", ... na.rym cod.ienny... i ... iede. Pnyczyn t~go jesl kilU, a jedn~ • ,,,,-p.llnicj..yd' je" l~lłpie<:h. lloopiero
w ch"';li. ki<:dy fi.yani<: nie m.. ż~my .ięjut opieuy( rolp,)Lnajcn1y. te Ul
nie pt laki<: ..,u,IC. ".:.oni<: ...~żnicjucjot oo:k>:ut. te klo:f e~ kocha,
ie pngnie • lob;j ~ laku ... najtrudnicj>zy<:h cllwibch. n.ł.ic ",,",awie_
n;~ Ju>so' tło "'" .... J""Wno ni<: p<JW>otaje" nim dopiero WlWy. ti«ły
popacbmy w kJopocy. Te cllwik. ti«ły byW...y aot-i wysludlat i .rmumi« dlUlIiąo a ..... i<:b. to ua>, kiedy pro:bud>:d""'y .. nim l!liłoU do
""l. N.~ bowlem nio<: .kocha tgoiity, t:d do lDguł .. otwartym łtf(II WSZfrq olę lI'Mtl.l.
/!obryp p''l,pomma """' .. 'ym w....ocll..-..ch

"

TAJEMNICA SLów
Milo nam. kioedy kJ<)ł o ~ dobru mówi. Cuu.m, lo jut W)'1Qn:zy.
kbrimy ...u ba zbcdnych 1'Y'~ń ..... ~li. A wbinie W powinniłmy WI....
dy noból: ud.t PJ'I'inie. Musi bytj.>.k>l powód, dL.. k,.-....go kIDi ~n
",kic ~ nie inr>e .1""".
Mote ... y 10 <Klniełt taUe d.. slów Maryi. Oll~ nam wyr~inie powie·
,\riala. co PlJcj .,.tal~nyn' celem; rwą..,nie na. l l,icbc.... Niejotc·
i ...y ryllw Iutlt... i. klóny się .... tIKlC%.il w gnnicach ~ rolUm". To
pnwd:o,ja!dmy rym~ k,óny na I<:j n.:mi d<>lwiad<u..R ~ trUd·
"'Oki. ~Ie jcdtoOOrinio: pdmy •• ,6c:CIU w !ilmIIę nlCba. To niebo ja!
...icjKem. sdUc ~my wicanie tyŁ
Ilozwuic.ft" i doc:cni;o}'4C w;og( rdxji wokół tw., ~ y soboc
; innym. Wtedy nic ubny się nam, te uUdli y pr..... f>OlY1Y"'tl'" cm.
acgo w talIny", wypodk" "ic byłoby na,,, wolno takic ,,""at'. I\Kl<;1'O'
~ l>k dopiero wtedy, gdy jut.~ (oj wydon:y. jcltjcdn.k la p6!"'"
"",tnc. by lo .robit wc-~Jlli~j. Wledy 'lIodnoki~ bo;<l'iem~ ~ po
lA'J .icmi. a lego wb'nie M'ryja pr~lInie nn naunyt.

ZNACZENIE POSTAWY

Jn motn<> byt twiat.lem~Trud""pyt;tnicJ IOD wjal twiatJo? K0leJ"" ""dne pylaDic. A J'Cdna.l M~ryja ucb(c:::o "".. hl' na nie odpow;e..
dlic<':.
s-,j~ PrzYl>owiek4 O f'ryutnw ; celniku Je.". nn potl=o, jak
my. chrzek!janic, powinnilmy .i( ,..-.chowyw.t. Motemy jak fa.,.."u.."
uchowyw.t wuyotlie prawa i nie lOJtU l'rt}'j(ci P"'''' I':ona. Mulemy
td KT"'.. ~j.k celnil i byt pl"HL I'~na mi/ow"~ni. Wniołek byłby.ięc
'aki, te n'j!cpICj gr-.c..y./. Oaywikie. te 10 nie tal. lAlnik ot:aI się miły
Panu, gd,-t pl"Hl nieg<> pl"H~ Iwiallo. To pnw<b. f'CIP"'łD" WICle dych aynów. """ się.ur:ał, Wow:d. Zal f:aryuun pnysłooit łw>atk>
-;.. f.,hqw-4 bagncnnok~.
My ptdrny lwiatłc:.... Tal _ ...oo.. yl Bós:. KioJCł' winicn,jdli
lego nic wi<IK? Nic obw,niałbym 8oga. Gdyby nic coc;"l. byłmy byli
Jwiatlem. nic 'lwarulR,y 'lal ....lim •. Widu e..,b.. byl'ny .tali .i( iw;'·
dom; ...ujego ŚWi'lb. Jal ,lh'go ble'"y im jeuczc n. lO czd,atł

"

OllWAGA
Czego .-.ubuJC"'Y d o ~ N~ lU p)'ti'n;o, ousdY noc o<ny_myp1noznxzncj odpowie<W. A rnożI: jedmk~
lGedy ei<:''P,my gI6d, uaękicmp ni<: ~ głodll}'n" kiedy peln,y w wi(,icniu, uc'ękic1njeStwolnołt; kiedy... MOllhb)"my ul wyli_
C2~Ć w n;"skońqulloM, ~; ",k nie odpowicd.ielibylmy n~ pyt.nie. <;() tO
.,~ byt uczęlliwym.
Wi""'-ę. te ICh, ł.to pn"'!e bta ruen, , Maryj~ odg~dyw;tllo Pry·
ni<:, odnal....ltd wblciw'l odpowicdt. MnyJo1.R prnpo~b. ak: nIC
oug,.......,.b wyn.tnoc_ Woodb n~. dn>g:\ i p~ bTłll"lJ' ."mi doWi
do.wciwJ'ch od......icd.i. A ł.rcscm lej dros; był Bóg Oołwiloclacn",
były r6t0t,
dak> ooęje 'l'rowadrit do wopóInqo mianowni·

b,

ak.-.."

Iwięlolci.

nam

Nic wioml, a, jcotdll"lJ' ~ym;. \'Iiem 'ylko. to: n'gdy nic wolno
pl"2CSl.>Ć O10 ... ~ . M<»tmy 'ylko cu...mi Jię !m(Oy<" i po<cm

OOP<tCr'lĆ. Jednak

Mu.imy

tyć

w tadn~ c!owili nie wolno nam pnclucllit tej drogi.
odwatu;e.

oJtOGLE DZIECI
Kto n'sdr noc pioM ..iaqo dl:> dricci ,
P' 6boooM lD1 pneb:qwX jakicjl wicdry. ....,.kk: "')'1Ii. te
bard blW'C. Gdrid ... tle jc:ot
....,Ue pncLonaolC, k dłltti nic bUR kretc ego doIw...dcrcn'" i dblC'go ....cle ncay motna im ptUb""; hl po prootu. A l.>" oocjc><Trudno piJal dla ,hieci i zwracal się do "ich. Wymaga to od alowie·
b jas""go. I>l"awdziwego i imueoującego W)'r:>.lania my!li. D.i",,'" nic
Itrnuj<c myli, o' in"; powied~"~ to, leja mySI<; Lak a nic in'CłeJJelli
(Oj jat dla uiego nicj:unc:. albo wydaj<c IUU się niepnwtll~, WjoT:J.fnic
i gk>ino o lO P1U'. O".,....... isl.«y probltmu i noc jat Ddowolonc. dol""";

'o

ws.,...b> ni(: lOIlanic IDU dobne wyjałn.......
Nic więc- tłuwntgo. te MMyja <lazyw;I hal .-oimi drittmi". Nic _
w tym tadnqo poaucia wytstoki. Maryja pnop DaRqO d<>br2. docc
n;.. n.uart ryci:a w wolnolci. NIC obnb.JII"IJ' oię, nic twoerdłmy. te ~
łmy wolni. C., jatełmy wolni, jcłli naJZc nchaor;onic je$! rdctcnninoW:Olle przyllowwall;"m się do W"anllllów, a nic pn;y>u~""')'Wan;"moię do
pr:owdy? Jdli będ~i~my j;tk dzieci. bę'hicmy wied,iet. CO> rułJit.

"

MUSZlA
Plunę n~ muuelko; n~ moim >tok:_ \\\:>kh1 bi~zki. komp.." ..... przybo.., do piłan;;'. jUid listy W .ym świeci<: lIlUllel1ta W)'tbjt' olę byt
qanikicm lp.... l iną ruczywiMok:i:t. nm kołysu olę tyc:;". nie jw
tll opokoJn" jak w rooirn pok<>ju.;ok dla'elO.J"S' mann... c;"Uwiej
i to t:ycic.J"S' konieczne. A mo;c ~ i ab VI ....."t;o - n"~.
Myjl ""lICU d:o."';. w...,.w..co po5iootbl1ly, po1O$l:an" m:o.n-.jcUi D" będ ... wpleciolw w """'" ~1tJtC q.x. 10 prawda. k W)'tmł
P to W)'",lba. alo: pny.....i <l'W'OC':_ -Illit mu_lb b)'bby piękniej>:u
w -.nu nit w. "" moim biurku.
CbndcipdłtWO• pc:wI>Olcą nie jeM. ~ od tyri:o. nl.>e dm:iopti>łWObyłoby- łbboi<:q_ Bl'" dln.do}:o.nir>em mxzy ~ ..bmi i 12"'n.:o..." d:o."l"'" lt:ltI1 pnu Ilop uaOUliay( w budo:wo:o.niu
.csu łw ....a. TJtk mówi M'"'l'j:o. w Medriugotju. A podobt~ trdtod.....jduJ"my w ew:o.nldiancj pnl'P"""idci ° w.:tltaeh. Po prostu lnc:b:o. byt
mu.zd.... udowyca~ pięknem .. 'ych lUIoqd1 ....,.,.........nych "._h.

ODPOWIEDZIALN~

W miuo;.j:o.l OOr.... aliśmy.•micniab .ię "a"arcie.... klórzy nam
mówili. wja'" Ip<»ób powinnil",y się odnidt do W)'da':uIl ....W nas.
Kicdy O tym ,,,.myll.m. wydaj<: mi się. te wsq-nko m"8libyłmy Il'ruwad,it do pojęcia OOpowie,b.ialnołl_W tym .łowił; ",",wiera się cat. "a·
ua dlld\(.... u~, cala nalla /iI07.0fia. wllySllcie w"iolki l "anych doŚwiadcrcti. flowiem tej ziemi "ie pn.cmierz.my be. celu. ale tyjemy
w 'Ioo.ie 1 H.otymi i lud.lcimi pl<lwami w "a•.
Odpowied.ial"o~ W)'nilca • m;loki. Jali "ic kochaJ> innych lu·
dzi. Iluga i samelo siebie. nic możeu był OOpowiedz;;'lny. Wtedy RÓl.
in'" Ind,;., i Iy sam -'0 tylko lmdli do J.Upokojcn~ twoich eloiłl.yn·
ny<h polneb. Jdli Kh kocha.. - oni W)'pc:lni:l..fł cich.... a Iy wypcln~
ich. Stan<tt pm:d sobiI i sp<!incł sobie pr.....o .. oczy 10 pierwszy kn>l
ku OOpowoed.oahtoki. Wtedy wtraczamy w .fen; wiloki. Kroki nie ...
jut niepewne. Ma,R ~ licrund•• bo wiemy. doąd :U""rumy.. CqI<:'gO nIC wtdX w olowach i aylt3do Maryi ~ Mcd...tlpja?

"

WYZWANIE CZASÓW
Sąd u l>bryi
twicfd:<ę, 1e 1nam

poony.l. by objawi<' >ię ab.n' w M.,.";u~~ Nie
odpowitdl na 'o pytanie. WIeO' jednak, k Maryja
prasnie uaynoł.1 na-so lycia umi:nięą, c;alołt.
W U!c!ym 1 n'" w pewien >p<>o6b i>t.nie,M mmione, 'enlnique
i p~de wyduLenla.. tk,jdIi wuy>lkic: 'e wyd:aru:nia ty.R w ..... od..
dric:lDie Wledy jm:dmy lud1mi podridooymi., OOClba;mi ",udolnymi
do tep, by -.im tyciem ~ "" IOcodnelll'le.,-anie. A ""r;
nie chor:, byłmy byli cacy. Pngnie.n.hict na> pełnych, wolnych, wypet..
......yd1
P.qpoonnijmy >obit, ze ....... ,.c:wanS"ba" ....., __
a;lI pooępntj !War",". ale "dobr1l-iDt:".

raOOko,.

W»:yKy, kł6ny ~1udWi dOw M:oryi, otali Olę ilUl)'lDl bU...... Na
pnykb<Wc: ICh łyoa mntna .....-q( >ilę lk>tydI dOw na pnatnrni
hi>loni. On mówił do na> w SIary'm • Nowym T~ mówi obl:cnie
• bę<lue móWIł. JU'ro. a-w. aaoy ~ innt,Jeso mowa jc:II noeumenna.
Zmienla~ uę tylko formy ..,...."... DIal.egu Id na». miniony.1Cr.drno:ju:y
• pnyuly cu> jot tyll.o unienanicm w ~ dobne p~ow:anydl

l\otydI wykładów.

KSL\ŻIU

7", ",,,,,t kich .. ron u'Yl'uj~ """ lł~ki" lalUc:j czy innc:;i trdci. 10
p•."wda. ,'" wa~ O pryma' • innymi mediami, aJe wylnylll"j~ kunlw.

'<"><':1".

W całym 'ym kl;~lkowym hoga,,'wie dl<l n~', ehl"l.ekij~". jcdl1~ rn~
pic......>lc'h''''o l'~.c,l "'o<roliimi innymi: lo Pi.mo Święte. Maryja olówi
nam o l)'n1 \Ol IwoimorędUu. To rundame"'. na kl6rym .ięWllyOłwopi e ·
n. Takim fundamentem "i e mote bytjoga. un, "'ed~l","ja ilp. Klo 'KI_
biel"l.e lIiblH pk......." miej.u, nie będJ.ie Id umie<: a~lat iu"ydlls'~·
kk. Bowiem onajell:jak neka. klÓr.l motna opolqnie~.Cab I'CSl'la
lo 'ylku mniej lub banhiej be1pieo.ne n;bwli do f>Iyw",,"ia.
WSl'61C1dule prqjęło się. k p,-.,zellluj,., la~ posu.wę lwan"''''l'
.,.karkn, <> runda""'n."I'.m. lWicnh' >ię. ie ws:qsq pdmy jednoką,. je nie pow.nnUmy się d1ioclit. Rozełmiejmy się na tO NWierdzenie.
Obo:ttgvayjd pr...... miałoby byt.;ębze ni! _ 1 l klo tmr..d "'je
pnwo do wyww;moa oalich a:y innych oUarktI~ My mamy P""wo byt
JObł • r6tnoł. "( od Inn",h. takjak ""'.fi, do tqu p..-o vo-ali lud...,.

OoJlie.o ...,edy będ~icmy umieli kochot jnny<h. KI" chce na...... yl.lł.Kh
uJCdnoli<ił "godnie' uloteniami ruchu New Agc. "a",ieru tyłU, dyoJIO"<"""at naurm; d.u.... mi. A ~ ....d ni",; mote "'T~ie Jezus
ChryRU$, kl6fqlo <Mlnaldl;imy ... ~ mcdytxjaoeh I ~tb<:h.

CZVSIĘ5Plł:SZĘ

Jdl; SI( napnrw<lę czu)C"'Y du1dcip.......;. powumdmy be. uwonaw..."'" .... SlWletdDt. to: tyric jc:sl pio;u>«_ Chndcgalb...... bowiem jc:sl
~ Noworq; nOC woIn<:> nam tcg<> zmienoaŁ A jcdnU. "daru się
nam ~ k "ie .....my czaw, k się opic:szyl:Dy. nu .y...... iocd1
..oc pnyslólJl' 00 .ndoki~. caowid..
JObof: Ddoit, l2WSZC ......
czas db ~ ma czas ........ al dobn:.B.... k <UKI. P c~ ~ CJ""i\uacji.Jako .., P""""~b
.... buk ~ tWWDu nad "'odsern, p<m)Mab bn"'""J 1SlOIJ'. Ob·
tqu aluw1d. ufa,ACY bczł.Jytyanie technice; ... iedty 1I'lll'; lW'ocrcIrił, te
się 'Pocsq'. nicwHne - d<>t:t<L ~ k nie ma doit czasu, br ""p"...;,t
>io; nad oob.\
S-Om prryjkiem Maryj;. nic ~ zn;...ayt .... p6kusnq CJ""ilia·
cji. Jest w nocJ laUe wiele dobn. Maryja prasnoc IWplnit J9 ciemne
otm"}'. I)JaICSO w -"ch ...ędriach aęslo nam móWi. byłmy "''''Yot1D
wstawili. Du noga docier.omy ~ p...tym.i ~Um' i ""T"l"'cu~ iloką
aaou. Oopiem""cdy n>Ok na. oo<:b,,,,,,.oć;.. uaęllrwit.. Ilbryjajcst lego
pr_,b.iw}'m p...yUatlcm

li....,. ......

'""''''

Maryja "'Tl>r.oIUa dla naJ Ia.lot u Ilojf... nk mówi w """oim o~d.iu.
Co żrobil'łmy nie lak.... jaki oprnól> upa.dlil...y?
W tloden! WbJnie UL łlóg na. nic ch« k:oroOt. On na. pragnie wy.
naS.... duL W ly'" się OW"'.... IO ..wicnilen;". te.w niczyn' nic owirlil;lmy·. Oaywlkie. że lak było i znÓW się tak Slanic. nlIwnjdli to bo;d>ic
cholby naJmniej..e pnt;WiJlienic_
t..:.sk:o ~a 0łWicn w "'" """'"" pr>.cslncnic i '.....e ł>;;",opog""'_
W lco&og;. italolickioej p....-lronu .... len ,.......1wiele dyskusji. Nie witm,
r;ry o
ayu.łdmy. ale .nem. że..-uyscy pooonnnd."y pójłt za. słowami
Ilop. N OC ma laLej przndody. b6rcj • 8<>ą w~ noc ""'I1ihyłmy pc>-

'rm

Iwnat. Ona 'OP' '(n lód, ku';ry gromadzimy i""'k""'lwOICb codziclll,y.:h
~l'Ó!y. il)maga nam uwumi«. d~~ m",imy cterpH.'t. 'Ibcttgo
Jpol)'b.i'l na. l",dnołci, dłOci;d ..... modlimy; p.óbuj(my!yt .godnj.,
• Ilołymi p~bu.n"'m,- A to jo:sl_ wio: to btdy • "... _ ..icdno • ~jtrud_
nio<juydo 1')Uń. U~ d>ie otawia.my prumit:na.Re lę ~nuę. M""ru
jaI odpowie<"-lCt na me ""'.Re ...~ .. łaJ«, Boga.

NASZE WYPOWIEDZI
ta w

Od chwili, kJ(dy Maryja ~ oię zwr.oat do ..."auu."P toriapam; Mw.....JO'J" rmbohśmy wicIc. by JCJ ~ dowłr do pl.

najwięWej liaby Iud.i. Modliliimy Jłę. połci!iłmy. IKHOln>cqiiśmy
w picl&,Z) ... kach, ....".,.liWny F"PJ modI.iI.~,~ . opowiadaliśmy ... Co Olnyma1dm., ... umia,,' I\lklli.....m.:.łl.
kic: ....
;..In2CU ....Ile ".nych ~. 8ólI: bawicno .j.,uwodn.. nagrad ~

~.

'liI WR)'SI.... nuwaRlym .n:nzymi wyp<>w>cdzia.nu" dla
_
lO _iata. Wypow.ao:b.A li( let i..ni. RlJwniri do. JeNMy pfU
.
it nauc "".-...t'i "" wbśc:iwc. więc m...uny niau.tan"ic <hot" ich
CZJ'łIoU.Jednym.naJ"'iękJzy<:h niebc:lpieacl"~'pk... m ... ~ta.jn1
pognoi Ul "'''uc:R' OJ.ICt'a.i'l li<; na niej ""p6kznn( lrodk.i m~
pfUb.... wię<; lakk rrIJ' IoolW<>ki:l. motemy wp;ośtw lę puLlpkę.
"""olujł(: do tycia nowe media wj.,1c osól:> lWi(rdli. t( opile'" je na
"""",bch rynkowy.:!,. Z" -q-Ioby t". te nic..lnt walrl( O czym poi..form1ti"sl innych •• Ie tyl
hy odbiorcy to .p...dknęli" i byl ,bjęti 'c"'''
urobił. A UC1(r'I ~latyi próbuje innych podbud~ i in' pomóc. ,n>lat
ich p~jacielcm i bnuem,

Syt INDYWIDUA.1J'lOSCL\

Jes>ae n. pocąt"" KJ;ęg; Ro<.Iz.aju o:r"'my. ic .., nieclobrze. ił je.
"ómy .,.,,,i. Na 'ym lwiecK: tr:i'4 Wc 'ylL:>iN"Oltli, my twOnymy w'póInoo:ę. Kiedy ..... r>a<l.ym u...'a~my. dod>od.>:'my downiOllll, k nale·
tymy do .ruch {lT\lp ""p61not"""fch: do rodziny, nanxlll i lud""".
OopioeroWledy, «drpdmy dobrymi ablbm; .yd> ""ł'6lllOt, motemy
~ . te Italiłmy li<; p.-dtiwymi indywidualnok,an". Maryja "'"
"'" nic p~ '(mu. 8anlticj lub mniej ~iowocqlnatll O tym

"

rQÓWI.

u ... "'~ 1"":y.Fd~ ajc<:lnoacir'''' dobrym ak",u.m

W>J>6l.KX)' ovuoa;O _m"'h"', .... CZY'" polq;I ......... isIOQ..

NIC -się.'"I" naucqt przy oblJi. 'TY1wjrili umimry I>ę ......
dliof, JCSldmr w -me I>ę rbI~ do JWOjcj i>toly. ~.fI i ~ trtMalJia p:..;: n.uq uu. ~ do !:)'cia.
S'ITl-Zl"CIA
Qb«n", ludJia 5pokatKJk' jnI SHUlf6lnic drUliw:l w kWOli; woI·
nok; jednostki. Mów'my, te każdy ma p .... wo lrt uk.jak leK" chce. Tell
.posób życia lIazyw''''Y lIylem. l nM; w tym WRylI kim n:.> li;" dtiwi. W 5>1_

m;" nk hic powinno nal dliwi<':. Bóg nap....wd" ,Ja> 'lWOt"l:f1 wolny",i.
Nialcty. 1IllU. wolnołt nic idzi<: wlakiwymi w....om.i. Z>.mia'l wb......
• ~ do Boga. l)'lka "". od Nqo oddaJa. u.,.u .ię..;ę.;. że plUt Ilyl
l:J'Ci<o nllilnUcmy .... ~Ię ,rób. CO cłKeu. walne Iyllo. b7i oię l"6tll~ od
innych' ,a ni<: spoo6b na w...-zcnianic oię w Bogu.
Ma'7}l UCl)' _jak wrP.......... wlUcowy ttyI iJcio- Mówi IU.
1e
powinniłmr się modliŁ pukił i""""-: się ~ wyrtt'C- Myilidc
1O
blW'le? M""" by sio; nam • chcUlo modJJł.. . , post I "1' _ _ wc 10 jut ~
mxzn", trudn~ PnytlKu na> obc:aoc pnd.oo;u:Iie. ... JI<""inw.
imr wyL<.zraywał nas danr
lej :!OCIal • hooqu ni<: <n.ebI toboc
odrn2W1aLJedn.:d I..to uk postępuje uaca r1I<lojL lUo uł pootępujo:
'lfUdnoo: ze Mow:om, Ma'1"'pt pełen ,ado"'; lycia. Ludzie się d~
.ąd.fl cae:rpie. 1\ on odflO""i.nb. te "'jego "')'1 tyci:o odnaleziony dnęki
poTriatni z 8oI{icm.

BÓG NA NAS CZEKA

WoLr1;", hoI41 Botego Narod..,lIu na na...,...::h ulioo<-.h jnIl<.olooo..... Choinki. o.....",.. rót..., lwU.tdl.a. Kupu~m1.etP~"'1.
KtlIje. klón: nied<lwno wyszły z bo:rlxd.ncJO u-unizmu. byt mok
nic ~ min' at ....... Oldobiuo.,d. ulio:, . , jUJd ozdoby jednak ~
Ocl)w""'" poo;huc....... o.:u,t i ~ "' ...... -..ętrz.
ny... z.ac:bowanicnl. Co JCdn:alt, jdIi.....,.w..o ~ sio; wył;pn", do
leg<> ~ blasb>? Czy wtedy hUZ<I ....lołt ni<: pomllan'" pu.
lIa? ł')1;owc DM>kmy ...........0......... o.altic laL ar baje. w b6ry<b pane>w;>! komunizm w JhlJlionych btlXb mn;q łwtęt<>wały oamdziny JtzlD;I

"

dbl..go. te mogły o Nim m6oriol' Iy\ko wewn~ln mercd1 ki;rn doolU lOlam We? Nieolbmujmr~. Do~
10 IwJęt<-.on" dod>odu dop>en> podczaI .opoo.un" z Bogiem.
U~ łI6I: ~ ettb,.". ~' nam• ..-bt I'I:>zw6IIllt Mu na
lo.. I'tltem W>Zf"he -..ę<nne znaki nauqo~"""We I>ęd.\ 0Moki. ale Piękno!. ~....,,~
llłutIosbwionydoSw4i llo1ego Narndulli:ol
dnnoąo. a cznami~.

POCZĄTEK

Nu"')' 1W1.lawOle lr.lklUjcl"yjal ~Iel. Nic>~ldnie od tego, ay
wiel't)'m)' w Il<>g;i. o)' nie. wled)' pr.:aglliemy IIę po7.byl >WO.ich n;edO$ko·
n~loki; probujem)' stX li<: innymi "'<11m;.
kobimy tow romy opusób.
Ci, lu6nyoogtniomlC~cIto&r Wtwielki 1oonW<.l zmNi.J.m; taUW:Il.
tyli. tli: po6buje ~ _
nal't1>cit ~. w myG bón:j unękia na na·
>lq'nr rok powinnijrny uubł w dublobjocie _eria1roym. Czym pow;n.
odmy Ioę b"'IM><t ~ le dobn. maleNlne. ob;oin" oię jut auuoj
wyrUnioo. Tutaj. w Medausoo:.;.. p ...........'" jesI WUf'olko.
1llbe tulajjesl .......... odublobJ<ie. ale o .y... ducbowym. Dopotm
pót~ moma .".;~ bosXIWO materialne. W1edy bowiem dobr-a
materialne on nie ""'Kq, ale l>ęd.\ ołntyły nam i Iud:tiom. tt6n:y na.
00I0CU.A. Nawy RDt w Med'óugooin nie jat wilany w drogich re>taur.o·
cjach ; hotelach. al<: w I.okiele ~ na kolan;oc:h. W ten .po>6b mOwi .i~

.P-e

wyr.ttl;e,
llogi"rn

że każd)' poc.·'~lct

ma Jeno tylko wted)', gdy jeJt

lW;~.any

l

Nie wiem. jak

rolpoaęlilmy 'en nu",y

obe•. Jelli nie .robili.!",y

tego. wrnżu'llllyl4O 80g", zróbm)' lO teraz.
~tno po dupiero Wledy, gdy """"';my. te jot p6tno.
CODZIENNOŚĆ
~ już uroapoołci, ~..r< "'-m nug. wdUirnnołł.
~ !pSlone. nie mi jut pięl;ny<:h ........ ...,.,..,M, naJ tylko obo"''''lw. 'ruczaJ nauq!iły' .....zydI decy'J'-lUowdaloqm ~ będ.zioo
lWI'" '" sobie d..,,~ p.-.....Jliwego łwięl<-.onia. ni< zagubi łię w tahch

KJedy

Swutb

dn....:h 8o:'due wiet.lrid, k upór, <iobt", tycie pm:w-.oh~ 1l<l 10, by 1'<>
W$ZpIkm' o.IWicn:I~i(, .... aynwimJ' dobro. Cq jelt col pięknicpqoII<!
ly",~1

116s, W k!~ wienymy, WlY""" ..... do 1.eJO, by natD codzic,n"""ł
nic byb UlIn. ~ do ..... ~ dłoo\ i I')U, ay p6jd6emy rattaI
~ Nun. "\ftły boooic.... mUeniło::lbr sio; ~w ..... i wolól ......
CqwlęCp6jdUemyn=a~

N.....?

ZDROWIE
Na= ciało m
byt ul""""", 'lo poslót<l z bó<ym >pOłybmy Hę
Wdqo dni:o. M
"'Oll'" O tym ",dl(>, 'elewizja, PUl\'. filmy, wicltJc
bllb<>lortly ust<n<iancwmlui na>:tych dlÓl ... Zalec>.ir; ~ wypzdy. r6ż·
M twlCl'eni:o i "'ki, kr.órymi można wyleayt ,ho<'<: ciało. TlDpnwdy, wic'"
P'OflOzycjil A wuy>ilic "'Y.R'kowo drog;.,. Na końcu n:i<>oo'iek u<ła.i<' .....

b'e py'ani". ay w ogóle potrzebuje 'akieg., zdrow.... "'ay nio<:.
·llokk Maryja pmpomye ""'" zdrow;", tyle że be. wielkich ,,,kl,,m
i całkowkic ... ,la<mo. Zdrowie, które Ona nam OfL..-u.i<'. nic utewnęu·z·
nia 'M; m!odo wyglądającym ciałem, ak -..ruje td"""" <ł" ..... MÓ'oo'i
n_m, ." VUWinlIi!mY'ie ~ na :lW<Jj<:go Boga i
Jego we·
zwonic, _ nie ~ ł C w",ynkich innycb g:ło>ów w<>ł.6I naJ. DopiclO
vou:m będuemy w >tanic miet ,akże zti""", ciało. Zrozumiemy. b: pir;kno i god"""ł aJo:-icb nic pocbodq Z 'ei Demi,;Ue' ~ y n....._

"""RK

iliej. JednoczdnłC ~ y , :te jdli ""pnwdę png:niCUly dotrze(
do ""><ej d"'licj c;army.)!ż ,~z mu>imy:lir; JK->Ii do lego przyp

IOM'Y"x.. Rob<mrIO ..... io.j;tc.-;n.o~
nau:.o zdrowa d......" i
~nlI medyqn;o_
... O}' my 10 uznajemy1
będ-

AUle

Ilog:a. Konod~ "'JO
ul,."..,. GaIo_ Uznaje 10 _
nasza

NIEWlt:.ll2.ĄCY

Czy można nic ~ w lIog:a? M~. k n....... potrzebr, ""pluł
.tc>eg:(>lni<: oof'O"'i:odal n:I to Pr",n.e. tycie o;ocizien"" nicmtannic n.>
O ,ym pnekonuje. Czy jednak mo.,," nie wierzył pny je<ll>oaemym
twierdzeniu. Że .i<'dnak wierzymy w Bog.1- Nie>letr, motnallbooicnl", 10
n".." w,hi"n"e tycie. ""ł'''et:! 'o religijne

1...... ozc ltiordy ... .-...ch pog4dach i ud""""n;.. op;"",,,,y Olę No
hml "'''}'m, a nic na 1:IoIU, ..,....,..mio<c MadaynIY, k nie wicnynly ... owoJClo Rop. Da..,"""" ""'ty'Stl<oc 1:LlIł.Z., pruanlia. Cdybyłmy call<owKic
"""'"1h !kJIu, nigdy by 10M; I\lIm nit pnydanylo, I., Nu jatof .."6thn)

""",«,le banbq .....lCU)'my.P1Xji ~j ~ "",póktt.
onym .-..dom DmlCJttUnym w pznacb O ..,.tplr.q p'oki,
W
T.,mu, l<rÓ<J' DaJ stwonyl i nic...uonnic p<>Wlaru. Ic nao kochlo.
M~ jat łwi:ldoma l"'" na.tttg<> WIn.. i dlatctow SW'l>ioch pno...·
nia<:h mówi, byWy nic >lwuuli """""K" lwial<l wop.:orciu wytpn,., O wb_
."" siły. Bóg I'r~gll;e go 1lW"~n:K lOl2em • nami, uaył na.. że .. o;zęfcic
polega ,1.:1. :tyciu "'um. Nim. a nie 7. OGO<:U~mi na. n«;nmi, l<l6re
'l'wają 'ylk" chwile. T"", klo w to uwicl7.)'.•oltanie wi=ą<)'m.

n..,

CZY1>TOŚĆ

"'Prze. oio<ckon'rolowmy "'-.Ii przemysłu ifud<:-i>h>. w ltÓ<J'm
lY,jo:my. "qlo WY.Mt"'-m.. ~niu. Slolkc gncjc na. ba....
d"".l nIt p<Minno. opadaf1l na """ l..wne da>:ctt, opattruJemy n<1d
brupml =l<" oUJw"T'" 1<oIo<u:. oa<tt lasy 10\ chan: i win<li( .•. W nłC
.'-o6aonołl 1DOIl'1ibyi.m)' wymicni;M' ..<»nal"," n>DoojU .np6k:lcJncJ
<JW,liucp. O<zywdoc, nic ma ... l<Xj~, alc <nd>a Jior;jaloł. t....
gowy..-wa(.
My pot ...d>ujcmy Q)'Sloki_ Nico mo.lemy bu n,q :l:Jć-Jako lud.ic
pr.lgnicmy. by n....e l.-odowi,kn .nów bylo aj'Slepl< kiedy'. Pngnic·
my cay.tego de..",,'" i pn:yjuncgo olork:io. ,ucbic.l<N;;h ...cl< i .ielonych
lallÓW. T<go p"'gnicmy jakn lud.ic . .Iakn <.hnckijanic p"'gnic"'y c'c·
gol wi\""ej. C.y.ta powinna byt nalla du ••a. Ona je" llajpieKnicjl.ym
klejnotem. jaki pooiadamy i nic chcemy go um;e..
w "i<godnym

"""t

"l'aiwwauiu.

Maryja m6wib nam <> Iyu, wuysilim. W jedo)'D11:t JWOic:b

orędti

wczwab nu do l:yrio w harmoni; I:t >tw<>rzORym łwi<>tem ; n""'l'm Dop=. Oczy-..acni ""kim iycic:m będziemy -.sli • lod~ "",,awit Jię
PC.'*lo dnia pncd -.im

~m.

KTO MA Kl.()PQT'Y

lwykle n>ówi",y, te to nnu: '"'fJ'ÓICJ-nnt rod';ny I''''''żywa.k klyZJ'1.
Motemy przytoez)'t tys.i<t<t dowod6w ..... 1""'P"'cic te{lo ~rd"mi:o. N;"

.1aWZa,.,....

modli",y się jut w rodzi~,jn ~ nie IUn""''''y ~
zbyt nulo rum><tWiamy - innymi oł<-y: <2łkQwity kIylys. AjMnn _ kto
~-,
~zialbym ncuj, te lo "'1- jako płnołW - pud,wa"'1 kryzys. itodl.ma,PI wspólnoąi jat w.a,jaq qi<'j ało)nk-'e.Jdr:1i 1'0'4.bA włakioq dfOA,"'u.:.-odzinan.q p<ljdrX, ajdli wJ _ .. d'I drogę.
to i rodzi..... ~ ..... nitj !""jdzie.
ZacuuJl"1woęc: od ~

Z.MARTWYCJIWsrANIE W NAS
N",p gfWO ty( ..... u'j z>o:m.;. WlrmJ'o"",,« lWOicb codł.ien"fdl,
ooobiltJ'Ch dołwi:odacd. Męcq nas rótnc: probkmy. nie~;" U
>lJU<Iy ionych. A w;chciclibprny."" bP> ....... .wx-.... byimr trti w przyjatni Z innymi
Pnea ~ =a,lW)"dtw>t.anic JcnJ.> Vftll'O""jto ,,*m wyjkic z tq
.yn_j•. I\> plUaW lIam lDÓWi. k nie jat)lt tn.>dno tyt ..... ..,j zM:mi.
Musimy ",lko fw;adomic wz4t tyci<- w swc;.: ~. Wtedy nie będzie
budUt w nal pn:e..lttnia. alo: będzie"'y gotowi je UUt,,",i« i poj'Il ota"""j;tcy nas Jw"'L. O.:.ywi~.jdli • t"l" w.."..tkicgn ni<: wy4army Boga.
Pn:tjmow.nie tycia w ""'!ic,..:" be, Nitg<> r6wn.loby się .... "l<"I)Ój.twu
alhn wk,-"c,aniu w lwiaL bt.nad.iei.
Jdli nam lię. byt moto:. kiedyl ,darŁY, te .jaJUchl okfełlonych l"'"
lo'odów ni..-l><;,lli",,,y ,dul"i (mpo.nać .wąo Boga, który jal prq na.,
otanic,uy Jię podobni do lICZJIi6wJt...", w drc,,"c ,In t:mau•. Zd..-roritntow./y ich 'c wl>;Yllkic wydarzenia <w4>.>."" .JelulCm. Nie .I">o<\7,i....... li
.j,;, te Vrtyd*,:l'I się alwtatJcm". Wydawało im .ię. to: byt m<>te .....ySll:.o
jut Ikol\cJ:one. K~y jMnak dosuzcgli"""":i'l poollyll:.ę, od no", fi od·
n:ucili. Nie oh.u.... li
niej. "palt....
D.rięki przyvu.niu się do błę<h. lł<Ul;o.. ic J........... ,.a,'lwy'CbwKali
r:w:m t Nim.l.m.tumieli, te samotnooł<' omaaa gtÓb.
Czy jntdmy u.mi. ClJ' p=tywamy w na•• m.n"')'d,Wltanic? To
pru"'" pIon"'pkop:ń Vned naszymi oay......

vrzr

"

STRUMIEŃ CZYSTOśCI

BylillIlJ' z••c:i••)co.., Uedr MDJia 5Ię lWll ob;-ib .. par,>fu MedWJorje. Mob: .... ~w. nic<:o sOę~. ale pol"'" ~

popij"';" jd wartka ncb.. Jdli o lJm ~ do>riedrltliimy »ę
p6tnlcj. było .... m P")'kn>. Ic nic do>ried.idiłmy5Ię wadniej. Wyda.
mm... plytIęły, a IIIJ' poilijmy się nimi pna dni i lala..
Wy<bje mi się. te tIlodszedl a;u. by tło; .... cb";Ję umymal i ~.
""",,;e s~. jd to. nami aktuaIllie jest. C%y '")'.1;"....,..... mtdriugorskie
pną>/yw;>i'lI"''',.
1 nicłym gó~"" rn,-b., O)' teł niaym n(b., kl6l'4
po drodzc I"dzie "ieaykili <zym.~ tyllu:> <:1.1101 Czy zapomnieliśmy.
te s!owo tlog. je.. silnicjsze od l<awego ,"""a Cllowieb. j te Jego m~·

d,'Oł<;i n", 'nd... mielart l lIIó1.drokiól. cr.lowieka? Kto twierdzi. t<: '")'<b•
..unia rnedriugonlie n>oVuo 'Prow:>dlit d" luddóch kalkulacji. bytmy
""'lIII nimi m.anip"lo>orat lflodn", z ...... ~ '"lllóI.1
'i'lko kIoś, bo li( umie .... uzymao" i.......x IJK!inenie ....
mi·
nione ty<:K. umie odaut. O)'mje>t 0J"l<I'Ł UDłwiadcDjejjdJłońca.
b6n: ogOlCd. Koo .... - pneciwnie~ nic 'Orie, ClJ'Dje>t ~-tąb
SIę .. ocmnokirl. D»'iA, Ic .uWazI 0I'SZ)'Jlk0, a ""k ....~ 10 wszysI'
ko MnIciI. Swoim zaosubien>na dc:2:Oii ie........re ""Ue innyd!. ludzi. któny

-+::

lO 0UC'U.jó!..
Wyd:oneD.ia .. parafII Med.liugorjo: "I.jcdnylll ..idtim suum.ieniem
c:zysI<IIki dL. tego .."p6Iaanqu J>ftata. Ryłoby nir:dobne.ldybyłm)'
byli dl:> niego pT7"zk'"!óI.. nawet Pf%)' nic wiem jak dol>ryd> n-'lliilrKh.

N"SZE CODZIENN""

I'OGl.ĄDY

Prted kill", ",ie';~Uli C'.<ywem pieowuy num.,,- JlCWnego czasopi·
Ima, kt......, .. tyrule mi okrd\enie N ~ 1 ~ . Nie spodobało
mi s~. ale ery lO ......ne i czy mi się mu<.i podobaO 1\>.... rym. rnc>h: j;> s~
im teł Ol"" podoba.m.
Moj;ł uw.w: pT7)"Civnęło> iD, Ze .. :onykule .... o;pnym napisali. k

ni<: ~ >ic; zaj-x ani polityk.\. ;mi ~rn<;nt~ayidd pl)S~. a jedynie poomklw.J.nir:m pr-.ły i "')'k4. 'iJw'dob*' mi I>ę \O,
ale potOM~" \dsl;y były in""• .nę.: p<><Iuedłem do "id> ...""tnie. Na·
Kęp"" numery ~ . Ic miałem rxjc.

"

C;ol~ 1:.l~",I,W<)it cuoopi,m3 odkrył niedaw"y ~nykul .Ely'" """;3
troplhklCgo' I'r:r.yluao; Iylko jedno ""pi ...n., dutym; lil"no'; .w.u;",
klón: 1K!i..wilu 'M; w tl:kki<:: .Widu n3uaycidi uwm. k pn""'-m~
dyb wp~d,onypncd <!wolU.3 1o.y do .. kół łrednódl ID tylko prob.;o
podję1:3 p....,. M,ni>lc:ntW'O EduUcji. by po cichu wprowadzi( Ic:kcjc:
",ligii dlo alemów-. I'l=dc: Wlzystkim ""ltpię, t., lak Jlwkrttrilo .widu
nallQ}'CtC.. •• a pocem zada.K" pyran;'" ar laUe: alcistom nit: wolno pozwoI~ na e:tykę. jdll JUt ni<: n;o rdi~ ; ar Dlkom.. ł\.M: wolno icb 1'"10

""""

N~y, ulu poga.J n'" jcsl ch.anhc:ryslrany Iylko db 1'"1'" ctUOpÓ>ma. f'n'lbuje się pnd>Ót: prze:< ~ lrodki "'aK '10 pnc:bm.
l'I.>od<jkJu od 80p ScW<H1)Cida,. o któoyrn on6wi Maryja w - - . Drę'
dz;u,. _..., Ioic:bic Ul wyroanjoo; w wvc:1b:h twutiach. Obl<:p obdla
się pko moędzyn:l,odow,. CD n<:knmo D"'MYł. kl:oo:ba wszySlł.ich ........
i po<khod" do noch • m ....... i J""C"'....... bntenl:Wll. JdIi jc:dn:.L mo.wiek..,.", n", powoduA P'-" Ro«. ar p~J"'nic:JflJCI"",..-:a"".
wodąc., 0Ję • nalury cd-icb (nic :tapominajm". te oM UlU<: KWon)'ł
B6K1lo <:1J nIow>ek będz;" mógl kochał iDn",h i • JOdn'*"4 prttmic:.

rui; <ę .... "'M;~
N", okłamujmy0Ję I n", pOl:W'6Imy.

by iDni naJ okbmJW"ali. I'r<a.....
linljmy nan., rodl:ie""" pogl~dy. W jalim kic:runt.u zmte:najllr

eOJEST PilAWDZTWYM PROBLEMEM

UwaUllly się za wic:,~dI.

w;ę.:

roulokiloby nas

_..,,,:1<.,,,;". I.c:

się

n;" "II><lIi",y. Jedtl'oadnir: w IIl<;l>i d".'1' ]'ny<n"jcmy. t.c 'u .i<-~I"..k pr.....

da. Al, pragnH:my -achowałw ('q'toki ~ cllł'ukijańlliwi"'l'unek.
7..... n;"'1 I'..... lejmo;rw.n;a prób zachowywani. rego wi,.,nmku. I.,p"'j
byłoby t.:ut..anowił .i~. dl:ocrcgu ,i~ nic: modlimy. N....., dUly<:haasuwc
<!ołwiadcz.,ni. wsbwj;l n.IO, '''jcd'''ł' D.lIjczękic:j padaj'0'Ch odpowiedli li" 1<, l'fla"k pl uiw;';"I""cn;c: nir: "'.. m <:UJU. ·l~k.;, ... m.. 0<11'0_
wH:d1 j».da pny Pl'taniu" ..... '1 [[oodJjrw.; indywid,wr"l i modlitw~ w rod,in;". Pnyloaymy 'rai:lc., powodów. bór<: udowodn~. te na~ n;"
wamy a:uu. WU)'o.tlUc bo;t4 ..idkic ; p<M'"alno: i wn~k brab =nu
wyd.> się uu>a<!niony.
My" w.; wW;C M'"'YJ'I. kliir.o ni",,"3nn;" D.lI' W>')'WlI do "'dyw~lno:j
i wspólnej modlilWy Gdyby 10 Ona mUłiala d>oo:\.ti( do P'*'Y- Uljtt>u-al

°

"

""I' dtoetmi, 08Ltd.... '''lcwit..k•• ludoa<' wioodomoM:i, I'~ na

"",rtwit oi<o O pbu:n><:
Jednak tnllwibbJ inacHJ·
1Cne,

onzy>lł.ich ""'ąqch

k.ompu_

TXbunl6w... mote

rnodhlWP;" ruzumim>y JU.o
• ncay. b6n: tncba Erobit w ~ dnia. JdIi jednak modlilWP;"
I"OIUmoemy jako ... wok6I kJlJn:j obncJl i rww;j;o >ię- ały DaR duet\,
~y, i t Maryja mi3b oxję. Wlnły ~ ~ja..q uobimy
o poranku. n;" bę<hie po4poeome .,picie lih:b11li bwr, ak modliłW:ll_
lak indywKlualna, jak i ""1'61""""""'. Po pt'OS(U n~ ni'l ~y mi«
CZlU UW"", a na cał~ r"ulę - (O się out<: po ochnów"'n;u modlilWJ.

C:rr M~,..,.p. OM; myM /'I~ P"'""" tU.. jefJJ

jed"'ł

Dol'óki modlitwa nie U1aj<\zic oi~ u nal na pic""RJ"" micjKu. bę·
dzie innia! probl"m. 7... w.. e li<: bę<!z;" lda... ał, te bo;d~",yj~ odlUwa<:
n. bok dl.. cz"KQł _watni"j.."go" i z lego powodu hędli" dL. nal bl.·
dlem n;"I'0lr.oju. l"ool"m tk... i więc ... n",. a nie ... modlitw"', ayt nid

KULTUkA SOUDARNOŚCI
'10 nic ja wymytIikm len rytu/_ 7~ lfO z IIa\IoD"lfO qm.
polJUm. w kJ6rym jalr.ił <UJ Lebal bnrm ud...... To., "'1.oS:-,m 10 jedni
oc lfl"*Ib6w ~n'" sio; d ..... ;ocbcb fnoriuh"
do ~
lfO ~ w n.-:h lołcidDych obdIod6w' Juł>ikuuu 2'000 Roku..
Rcw:IIyfla.w o lJm wszptlim dooz«Ikm do wniooku, te w ""'.
ozych wap6Iczt:....,..,h na_h jut -.-.dniej "'" len lemal kl04 się wypo...oedlial. Zn>bib 10 Maryja. klÓr;o
zczCJ6lny .posób .... rócib aię do
I...illla 25 aerwca 1981 ro..... ~ ib s.ię ... poewnym koml1ni>lyClln,m
pań.,...i". dodOlb. odwagI "'1ZJ>tlr.im ciem~ro"y'" łJarodom. a ttw. d,,·
'nOknlyCZne kraj" we.... aL. do solidarnoki l innymi. Jej celem byto
'i"d"".... eni,, ..... yl1Jr.kh I"d.i i .pra"""n;", by siali .ię dla .kbi" brał·
m; i .;mtram;.
Mal}'i udało .ię "iow'''4ł (O ~n.enie ... odniesieniu do .....
kich, klÓRJ z"",bcidi J".i posłucbał. T"n k"l81udli się • Wdyn' dn'''m
poIUl'U. V'iem:, tcgytalw.,y niczl~łw>adectw;llJd>.kl6ny dzięki
$łowom ~bryi ....icnili
iJci<".Jrilijednak pop.-alitll:ly tylko
na CZ)'u.nJ1i, nie zrobitilmy n .... "';"1Jr.iqt>. podobnie ja). lo wspomniatle
już .ympozjum aaukowe,Jdl' lOSIanic: .... _ad-..,.."ąa..;edo sw0jej _natIr.owołci-.My pouzdluj=y ukłc dlialalUa. osobi>tą;o dołoriad·
cun~ 'o:w<>. o <Z)"m oIudwllY i aytamy. Maryja ""'m I<> nbicol';'" nic-

,..t·

""*

U"'lIln;" ....1 wzywa. bylmy wlroa)'li .... kidki Iloga. l)op;"ro wl~dy
w.ni~I;~my p",wthiwą kuhun; JOlidamoki. he. kl6n:j nie mo1na ryt"a
ttj ric:mi.
pn.l'mit:nyto kidIti Sanl::n...rium Krok>-:i l\>Iocjoo w M~ Wszyxy oni oWi sięjcso .--.nil::·m ;; .......
citbmi """""i Wkury. bdtury soIio:brnoKi
ty Id do nich naIoP:ty>z?
()rir:sqr~; ~ Io>dżi

c.r

lAWIĄZYWANIEOBUWIA

l\>dcuJ ka:tckj roanicy ~ Kr<tl<>-j I\>ą... w M~.il;ul"":iu
~ lłC wicluludri. J'tqbjw3ł'w r6tny spooób ze WRJ1lk.ich won
iwial3.
&r<!JA) int~rutJj'lq' ~ ci, .....órty pnyc~ pieszo.
~LO p=lllienoj~ drogę ~n'łG4

Ik setki

kilometrów. Jd~ ich
nic -.ar tksza, wtnły PrUr slońo<" i r.aqpuje ku<z- Zmęt:zcni rura·
nic. ak • ~ " duuy puychodą do "'ó.o....j I\>loju p<Ołit J~
n rado;.lldtWc dUj skie>_at-;c ricm·~ic krolU.
Ich pnyu..d uczy. że be::< łwi3domoIci lCJlO, aqo Ol iJu.o cIIott..., do
niaegu nic do:jdzicmy_ 81o;dem jat >pę&on;"dni na pou:ul:.iwanixh. kl6n:
nigdy nic p""""d... tło :ładnych~. ez..s. bóIy lwięci opęduli ""
pusIy'tli "" ~jest<nJeIn. w lu6rym doori3dyw;di się, czep
~ a doctwwł·m do tqo pntt u-udny M3nł prtt:t puMpJię.
K.-ółow:o ~ WZf"'l' n ... do tqu, brfn>y Mę ~Ii do .....
•ząo powobnio popncz piesze pieJcny~nie.C ..."'mi ~.ie uvd·
al" depu:,....d.; na. do op"'gn;onąl:n",,,,,i~z.:r.na, .1<: pod ""run_
kicm, ile ~ p"'pi<:my. MU>imy tylko mocno.; .. w~ buty i rus.zrł

O".

.podn~~

OONr:x 6
Wj<;zylw <hQl"O'ackim i'Ulitje ;nt<:n:su.Act: IIowt> dl.:l okTrlI~n" doWÓd<:)' ..qsltowego: b>nik. I\>dkrdla ono lO, k ~n. kin pdni tę fu"""ję
powinien byt <złowieWin hooon.i.
Nic sprawdzalem ..-.....ia tqo Moor;o Ol inny<:hjwbdt. 3.Ie.........
k jęqt. d ... wadU ..... .-agę. Jd1i n...jota hononlwy, nie rn<>ksI. bronil

"!iaYzoy.

"

Nic otlno.; ~ <o wyłpnic do I.lqów """'It.ow,<:h. Cbocia:t my me
ptdmylOln"'rum.. wuysq- J"""'Inn""'" brf hooorowym; Iudlm~ kl6ryo::h poayn.;In'" ą motywow;>"" doboe"'. WI~ trlnas>.l' UClynli będ~
iw~ ua k.orzyłt Ilall'-'ł i llaOlello toarodn.
Mal)'j~ "'ówi .m podobnc~o, .Ie używa innych "ów. 'wicn\,i, że
powinni!m~ byt nosiddam; pokoju. Czytaj'lC laUe po'.os",1e orędzia,
I«óte do ..... ,Uerow.>b dO'Ulcgalll)', te toJej wcrw-.o.nioe nicjat chwilo..,..., knykJem ~ ale e::tpnł, 00 Ind>a połnU-x lIIpdnioe p<JW3ż,
nie- Qbecn", potl;jr:sl napnwdę bardzo ~ ay lWll Mę to podoba, c:zy nie- Maryja m6wi nam, te OClIw.,.IO f)'łko WIftIy, sdY będritmy
Iudtm; ~_ B6fI; ""1OU" do .... ",lo;: i <Hb, byłmY..R pnyjęli. CH:!WIek lIonorowy me .marnuje takioej <>lagi.
Św;at, który Królowa AAoju P"~ll"uie~, uicpt iwiatem
p..'emocy. ~le lwi.tent. w którym kaWy mole t)'Ć w wulnQk;, Mam lIa_
tlzie';':. te to 1:O.1e iwiat bWego l nn I coljeszae: .łowa Matyi ... .,.....e doowoIm; piy"Nm; otwartego i ouurcgo ooa.

CALO<ć

Nie Wtem. ay lublin)' m.atematył<{, ale jako -.by "lgdy nic powin_
nilmy oob", po,;wolit na fngme",aryanok'. zaw..e m...imytw'<>n:yi ,~
104(. byt .ih"ł osobowok;~.
WI~m~ tcologia mówi n.",. że Ikbdamy .ię • dm.,., tIuet••
i ci:ob_ Nie ctw:.: w tcn 5pOS6b powicd.iel, te ptelmy potI.ieleoi, alc Itc

I<> nalU aęki ~

My.ludue"""""'w 8og:a. lWoerozim)l. k IOdulza jeM DiIRf'D OClI'
lrun>, ml(p<ti" dołyl.a.Aq1D Bop. Ci. k16ny D'" ~ f)'łko mxha-M
1\,110 ręą. To JCdnak]UJ. ich p<ublcm. tlusz;a o:bJe nam I..... ocle bezkresu,
mówi, k pe"''''go t1nia rnicliiroy -""ll:I ~t"",""" łnniecjeK w..,;",a·
noki. nm bętILie na Oli aeblllóg l razem. n;mli obejrzy. jak qliimy
na .ic",i. Od tego wynik.. ';I1eżc>ć będzie n."c tycie w pnynloki. Ry nic
było ono .Ie, Bóg ni",,,"..
""rwa
byl",~ lię do Niell" wli:!ali
poprza modlilWf; i tIobn: uo:ynki.
Ci. kl6rty lUt ~ l ~ ducha. Bdq ><Jbie tn:>chę lepiej. tan
I imi«:h.o ~ fibry. na ltlIrJ'ch ~ ~ d.i>bnie Oraywikite, .., I~k robą laJ<te Iudrie one. '+J. R6tIUc:I polep tylko ... tym. be
"lO ąq vrzy lJ'1" ...-oiuJll się na "",*10 Ilop. bowiettt I~l<le On um",

,,,,,ie

"'li.

"

.... Ia>i:ol i ~ Ci, Uóny <lIYfil o ~ duuę. • bl-""llOodk'lR
~ ...... wbłociwic wkloc.,,,.,
1<efetl duch;o., dusq.l>ę<łnt nam
Llt~ ~ .... po ~
oj ~~. W'oedy IIiI: będ~,
jtjju..! odbio:r« jUo ....jwytn..j fonny IlUl:tgo i>tnocnoa. ale: trik<> i wyqaniej~L> piękne ramy. Dl>;Ini<: o te ramy i lrosUo 10, by ni<: pnyłmi_

'r ukrytego w "ich obra .. ~ jelt k"""4 d<>b,oego "'TChuwI"ia.
TIki<: .-dIe~je pnydlOdq mi du gkowy uao,gólnio: Ialtm, kiedy wci\t
mówimy o odpnaynbJ. "lO. pk go pnctyjcmy, ~iy od ~ o podt:jIcia do ducha, duR)' i om. ar tet nd podcjf<:io do M>Uj ......". plo
aloki. W len spoo6b ndemomuujcm)', Ile nun=ic~mr z 'ego. (J) jUt
nd wio:łu lal m6wi do ..... Kr6low:a ~_

A CZAS MIJA

W naw Oluniu do ICgO, 00 p•• w pie""uy<h dni»eh ,woich oojawień powie<l.i~łl Królowa f\)k<>ju, motna .I.... ic,dzi~, lA: IUllzLośllllala_
.1:0.,,; ... poiotehiu, .. którym ~I.ei'lll i ugubienie ludzi o,i~g"ę'r nicbezpicany poziom_ lJlalcgoletuillniala~, by Ilós'" widonny
Ipuoób twrócil.,,; do wspólacsnc:j IudUoki_ Ci, któny mieli OłW;Irte
n.. trllD OCZ)' ciab., ;ale: \lIIUe oar duuy.jut wndn;q ~Ii
wodoanc: duabnio: Ilop_ Jaki bowiem byłby lO 861. który Of'U"'cu
swój naród ... po<....cboc_
~nąodn .. pmawiliJmy llopę .... KC'tlio: loop .....UL Od !oj chwi_
li uayn.a lię hiM"'" .... oqdI koD\lIIkt6w. Bogi<:m. Ne było n;om d.a.ne
decydował,
ogóle.ię ~my na lej łwiat......q Kcni<:, aIoe mokmy
dKyd__~.pk ,ię będziemy IIa niej uchowyw~. O'l'1ymalilmy l><:wie"
c:r.a. i be. Wlgl~du na 1.0, 00 robimy, Oli powoli mija. Pr'ypotuina. klepJ)'d,,:. kt6"ł a:uami widujen'y.
Królowa. ~ wc4t ....m pnypomina, k a.as n.aprawdo; mija.. N..
robi lego. by nam p-oaii. ale by 1dwUdomi/: nam na..., pok>kniot.. !la
łwudomo6ci Kanu, w jakim o>ę- znaJdliłrny, gn>ri nam W>d~ nicbc:1pocac6słwo. k Qan"""T lOę ~ w styIu..co mnie lO obd>ochi". To-lly!. który Ilicwtannoc ll>I.m narwca nasza qwUiDcja.
A a.as "pływa i dla.tCSOpt walne. by lU przńy< rawo I 1logl'e1l'
i JVóIow;;j ~.

ar"

WIEIlNOść
Myślę,

te podjęcieJlho:jś~ji hit jnl: lrudn... Znxznit rrudniej

je.. wyrrwat pr.y Iq .....,jej deq:J.ji. Czujemy .ię Wl..dy pk. lijt, k.Ł6<y pr6buj'l. «TW'Ć rólne willry. Nac;.kan; 1'....... inne gro'}" arulizujemy .woj~
dKp.ję. jcll; ni<: gM"Q, tli p"'fnajmniej cid... i ddiblnic.
Ci. klOny pr"g'~ at d"'S'lo klÓł"'l. ...bDb nam""';m pnyjkiem
Kr6Iow:o "*oju. ~ brt W>ocbeuli i wicmi, Jdli >Obie pozooul;t na
Iejłcie z lej kietki.. bę<ą oię nnaldi po::>rodzit t 1l.n>t=niem po inny<b

dn>p<h, mniej belpOew.,<h.
M:aryp nikomu rue ubr..rua lINI ............ "...;,m decy1Ji. J.... lO
nawet mile widziane:, ale w "'TUi<:. k.1Ófl' lę an2IiIę ujmuje pko .-...:a.
ni<:. n......l.kiwyt:h d,óg, na kl<m: ni""...-..in>ewi<tottylilmy. Inna ..nali·
U 10 tylko poiliawio".. ",n." kręo:enic .i" wk.olo•• l'yl>lniem, ar laą
deqxjo; powinnilimy podJ*
Chodu ...u"mi ..... m oię ""fdaje. te jes< in.aacj, 8óg u-attf.zy
""m ~ do kook:a nnzcj tyciowq druKi, W~
.IlU pa>ny. po.
lUp ........ zxlo<JwX ayotoft n:u!CJ dwzJ. Jdli
~ będzie
WU1KX "" funda"""ncle Jego ~ nic nie będ... w staJUe jej

""'"".

CI".ASY OSTATECZNI!:

Jdli Maryja 1Wicn\zi, te będziemy ' .... mit. u aasam~ It.iedy nam
przdazyw;lb Bote pnnbnia - ar 10 zna<%J'. ... h ~ jut CZ»T owo_
1eUJW:? ~.w nbecn.1. oytuację na 1wio:cic.1Iio: b,inbr tnad"" "J'ri'I.I .... taki wniosek.. Z ka1dej strony wicbt' ....... zb i ~ bęcbj.
qch tródlowym produbem eywiliucji. b6n .ię dawali, te nie wit:rry
i ni<: chce wie.-ryt w Iloga.
Niek'Órty chrzdcijanic jut w I>OI.-"l'hch d".. ckijań.,W' uw.l.li,
te nadady eu.y n.{a'<:CJ.h". D1atcgo ,d niechcicli p ....cow.t i .1J'ęd:u.
li dni w ocze.kiwaniu na '" ~ chwilę. '!llie ich uchowanie ",ybw
toouIo oorwcnnc. Pie....i chrzdcijań"CJ przywódcJ uwu"""li. ze
pojęric .runów ....... l«zIly<:h· mole dolyayt oVnu 6lubqo. ni! tO
lObie wyohra!uny.

"

Noc rq>IUD'IUJę P"lI~~ te ponowtoc p<T)'}koc Chrp<U$II.P' bardu> odległo:. Byt nw»c pnybędtic lU jut ... \.ilU. dni. Mój I>Ollbtd "'....
W~d7.a wę do tŁ1l0, te .woje (od.;"nnc dni powinnilmy p ...dywat
k,
jakby caly ". t«'1"e były lut I,rttd nomi. Szcuj(ólłlie w ty'" iwie ,le
odbicr...n
Maryi o nit:od~ potrzebó<, tycia J'1 oręlb.iami. )(.at,
da d>Wi~ t tatcb JOdzi"" 10 "">Ze aaJ)' ~ Su>Al';':' do nidI
otz.dlenoc zjc'zJu. Maryi_lO lLUlao.> boki_

ŻYĆ WlARJ\

Czy tycie n. lc.i ziemi je., łatwe, ery ll\ldncł 'Ib pytonie, pm:d którym częslO >l~jemy. Oołwi.:ldcumy sw<*i oodzieT\notd i rad~jemy ,ro;.,
pyu.m".~u. OlU'

lU. ... pnwdęje>t_
Ludzoc, b6ny tr:R ~ wu~ "" w'lJO"l-ione pyunie odpooo .....
tlą bardw pmuo: b ..... tył "" t<j ......... \YyWJt' ..... ~ .., iw\o9ł tylko
<Iw.. J'O""oo" dl>. klÓł'J"'h w t<e>l ~ od~ Albo z powodu wio'}'
tn~j~ oczy umkn;ęlC, .lb.. Id O(W;Ine "enej nit inni. Ooobikie przychylam ';ę do lej drugiej wu.ji. Tell. kto wie~, wid.id~lcj i g!<;biej.
I dl~tego J'O"'ie, te n;" jest ,,,,dno tyć n. <ej mmi. ~z>e «I prawda
dołwiadt:ułjat inni wuysWch uudów tycio. ale pod ich ciętlln:m nie
upadnoc•• będzie go odbitrat J"ko warunek do "'..ulmio .... """IJ' wb_
~...me.qojayll>ę.

JdL ałowick pragnie UU"q...x lę "btwolt i IeUoU tycia", mo,i
zachOWilt wiemolt......;erntt 8t>gu. K.atcb nicwierno4t tO ponwol.m" tyciowym cl.;:brom no to, by ul.myw>.ły n.sze b.óorlti. Ol. "'go Kr-ólowa
l'oloju wc4t '-"'-'lI pow......... bylmy I.>yl; wierni ,wojem\! 8t>gu.l'row~d'-'l
do
modli-... lIlIWJÓO:nie, pmt, pokora, wprowadzanje poWju. czytanie Kiblii, adoncja Ptttnajłorięuttgo~J.r.llDCnlU, ~nie r6iUa.. .. Te Uodl.i llWOO"q w IW upon; oduoa~ pned ..,..,..wmi ORlI>lwami Iq<> iwiauo, Nie ubny ""m >ię, te .... I'OIporn• ...,. 80p iJq<>
dziabn;' w swoim tyciu.
J"dn~k i wiernoU: je>! podobn.>. do tycia: bywa ,"IWa lub ll\ldn•.
Zalety lo U<1 "'li.

rcso:

"

OBUCZEMII..oS<:I

Jak WYS~ llulo'(? Odf>l"""'icdt "'" lO pytanie..i<'K łatwa, ayt nie?
NiIo'tp picba. dobn. budujp_ .. jdno oLriknie piękniejw: od
dnlgocgt>. Ajilie:ptobł>ae milokił
ROOu.:e. któnT kocha.A swoje dzieci, kocha~ innydlludLi i koc"".R
się ,~jem> dClllO.,,'rują ubliC1e rniloki. Wyobr.dmy I<>bi(,. te niewicr"ł
w '8og:o.. W !pIl pnypadk.u poUzu~ luddie obliac miloki. Wyrata się
w oIEo5allOkiXh O>dżienaego-ty<:ia, be1opienn~ się .... Rogu. Opirn
się ~nie na samym 1Obit. Gdy na<kj<hie Ues rycia pnoujr; talU
iKni« lO obilbe miloki. lonymi slóloy -jnljtdnosu'I)noe.
ROO>.ice. którly ..,bUllO. Co jut wynorg6lniliilny. ale wierą w Boga.
deuJOnłlnJ~ talU łIo!e obl~ miloki. Im .nęu..a jot la wiara. tym
banI.ziej rnoco oię 10 w CIay. W ~ 10 onywiłcie do:M}ny Ulu.: po-.
.w,et.-- >f>9lo;c:u:tiSfW;L M"tIoM 80p 'ł'.--ia. te len ...."" lwia, i>t.
n>ęje i że takle my pewnego dnIa zaaniemy i.. nieł. Toona nieus13nnie
,"';'lttL)" ,ie O lO. by"'" lwiat lOl"'-'llo/ tgool\ie 1. ""niem i tbawieniem.
b.6Ie się naryw;o. Krolatwo t"ic:bieskie.
KJóIow;, I\>ko:ju ooc JO' pow-ionym ..aut <bwq clobrodiwyd.
oH, ak luW. li.. w ......im tyc.. d9lw~dczyI ..,r6woo ~ ..hkiq:O.jd.
i B<>żego nbliua miłuki. Zjednoaybjew sobiew len sposób. 1<: m,loit
w Niej .'ab.ic pncpicknym k.lejnOlem. Dlatego nalw.,....... byimy w mi·
łołci wyzbyłi się wsulJtieł" egoi•.um. Jol lO 1UOżliw<; tyu.o w«ody. gdy
tyjemy miloKi;r, Ik>p. Ona nas jako ltKIzi nie mipay. al<! ootalKuLi<:
polwierdn I12SlC aiowiuuń....... i do kolia ...ą.ze 'Il2Q)'m Bosoan.
Ni<: ma laltiq .il)', kl6r...,edy mogłaby n.u prle>;wycietyt. Jendmy
w "'nie polumat...uje problemy dtieki llliloki i pokanć innym. caym
una.jo::,..
Kiedy inni n..... m6w", te us koc:h.aA, sp6jnmy w twan lej milo.
ki. 1\<1= ~ bo;duł dla nas znaanie Jilłniejsze.

"

ROZPQ7.NAWANIEOw0c6w
~ dncwo po-..ach - o:yI'lIlly W pewnym ... icjsru Ew;ongehi. Nanc '"dUH: łJ'<:ic nic'llic2<>tą ikM. <UJ poooricnhilo ~ Iq
"Uloady. Dlatego td powolalo tllUC podobnc tn:oezeniow'll Jl"""ricdu:nic;
jacy rodn.,.,. tllkic dLieci.
Wici(; o wydaJ'lcniach w panfii Me.hiugUljc rozniosia si<:: po atym
Iwiecic. Nie Mak> >i<; tllk 1 JX""O'Iu jakicjł uaególnej reklamy. :ole 1 powod" jnnoId 1"lI'" plUSbn;". J"t od ... mego pocz-.\Ik., Iudric pnyjdd.t;oli
~ 00 ~ tu dzieje. Ich podr6!, i pobyt ~ nic były pnyjcmne.
Betbo""" tl:>t UUKyanc wbWc na ww:ysWc rnotłiwoe łpOODby pr6boW3Iy .,........kod w:neniu ~ Iq<> prttSbn;"" Najpierw ...... dcily. Ic
10....,..00 jntjcdnym wielkim ~ Kiedy nie Wobły innych
O !fi" plUkonX, -aaęły na r6tne spoooby unlcmotliwiX ich pnriud.
MicszbfKóW micjoc.-ydl wk>sck UIIlykaty W..ię1icniad! i bnnalnic ich
ln.klow:oly. l'odobny 101 .!»tykał tych, kt4ny przyjddtali z illny<:h k".jów, choc;at 6wc<e.ne wl••h., 1.ild.waly >Obie lnld. by lię pn.cd.tawit
w innym hoielle.
Dm konllUlwuu jut nic 1Il". Prutoayl oit p"'. ... te k.njcjak roUlalab wichun. ~ pn<DOC, Iudri, innydl kr.ojów (takle lych, klóny.~
olrdlaIi jako dc~) p.óbowal ~ ... oj<:xo l.oóao 'ozpna,na_
.R" bc:rlit~ wo;..ę- Nic 1Kb1o ..... >óę lO. z-.all n:o=j dootw""*"'-i

o;czyD'y odnuoony jHD lI.iegod.., opotób tycia.
PieTwuy nu po ~ oię objawio:d C .... waci rDO&li oię modlił
do.....;ej Królowej ~ nic 1,1ko_ wbonydl domach. ale tak"'" w ~
rafii M"dii"SO':i". Jui nilu nic ubran;;d ich al.tobwom ruuj pnyjddtaŁ
OI.tego lCi pnybywa~ w wielkiej liczbie, wkd,,! bowkm, t., Kr6low1il
Ptdwju podarow.. ła im wlune p.. ń ......'. ten dom, do lu6~1{O ma prawo
katdy nM6d.
B/I;<Iem b)ołoby uw;."d"",;." te tylko d........-ki naI'6d ro'p""n"'l
w K1ókJwcj Ibkoju ~ Natkę· Ito'f'OmałyJ'Illltt inne liaDe narody
na Wcj bł~ ziemWcj. Dlatqo uocły inxxj tyl. Tenu. w tych ......
dadt jest.nęu, pol";". więceJ .. iloki do inaydl narod6w, -..ięcrj ___
wqo tycia rodzinoą;o..., .. "'niej =rkotyt6oo, lDJ10tj .wn)'dl ronu pt'K+
II>O<"J. mniej "'.... ty i nicnawiki... Zaaęł,. ~ pdn", tycia, dootnqa%.
te jego ..,n..,m nie jest ~ie bogauzy'" od innych... Je ....p6lne z nimi
bycie dobrym n. tej nkdmkon.lej ziemi.

·Iuqo",ltesu no.: -vnęły Ddnc wop6lr=sDc rochy. dppoo";M.
ce -""mi ir<:>dbmi ..,kb-,..ni i pneznxzoa.ymi na no.: pic:nicdmU.
s-6j ..,boes ua(ły łwir;rit dopi<:ro wtedy, sdY się ~ do .,ru<h".
KJólow<j F\>ko:ju.
Owo<;c pnyjKia Królowej fukoju ~ .... ięc ooywiSle. To nie ~ 1k
owoce, lo wyj~ll<owo dol•.., OWOCe_ W oo;ach in"ych ••le· 'Ul.j'l 'ię dopiero wtedy, gdy lit» pr6bl!i" je wyko"'yllat do wlasnych lomen:yj.
oych celów.
WSPÓLCT-ESNIE CZASY

sdY

T....... ~ abri<:b .... ro'ł"-.ęb Nę w chwili.
wymyłl;l bombę a~ CZ)' inne: ir<:>dki updy. baęb się WI~ kioedy a:Iuw"l powied.oUl ...... ,",OjdO" Bogu. o,ędowniq cz.. wsp6lae_

snych ..... sów • dUID;j przypom'''''.fI .00;" ,en dzieii i 'OUJ""".fI go <>:Iw;""
ceniem. P"'yjnlUj'lC len 101:. rozum,,"'a";a i"oi "ie moglihy hyt
",.p6kzelni, gdyby ><:J'Cem idu'... (p'zepru"'m, du".. nie istnieje) nie
povarli t~ ruchu.
A jedrul.pnwy Do.: wygqda.fl w leD 1pOł6b. Ci, k.t6n:y w I'n.domo"")'Ch momnllxh hislorii WJl"'1li pn:y1WOUo ~ .... dop~
do ~ i u1yri.a hoa>br a._<j, ani Id lin jalich""",o.:k bunul_
c6w ~ nie uaęłi Mę zajzn<Jonot in.tynio:7q ~ itp. Jch
rob~... się do ląO. by by(' poxa:iw.JIfl db ły'ch tUeck>ju:alyd.
Iudilich poayn:01a.
Nie .....'" u.mia", oilofloobr.oUl. aJ<: IOdop.-dy ~ <>pi<:r..t się trik.<> na .......ym łObi<:. Jaw ist«y Iu<.ld.>e jtstdmy ""'>tety tkli·
Iullm:j i ln.>chej lomlZUlcj;, Olatego Id pomebujemy kogoś, na kim
mOlllibylmy się uprw:' i do I:.t>gu mokmy l''''fjlc' jak do bwu.,j osoby.
A tym kiml w ......i"'ic:buj "'Kn<: pl 1Iós.
Rrólc:Jwa fbLJ;u nintM.ann;" ..... uay, jal się ..... OI~ "" I( nq<lr<M. TeJej Mowa ~.""'" ....,i u."'a..Mtpdnicnicwszystkids p>ę\:,•
..,..... ~ Wlp6bnnc:go łwia<a- Booriem pe-intO c*go ~
Iklp obn:n:a ąwiIizacj:a na.
zapomnict, ;to, Wawiod w Wdym CD_
Ue powin"", by(' dobry. mi« p.Z)joo:iól...
Każdy dzieii, bÓl)' pnd)w:omy, 10 nu.te wsp6łcusn<: <DIJ'. Na"
.tosune\:. .\<, Bosa pobt<: nam, C1)' tr.ic:my w ty<;h wsp6łannych cu·
....,h, ay leż "'e ,"gk "",*j faluywej Iud.liej .arorurni.loki albu wielI<.ich bt~""h ptznzk>ki. KIU więc jeot koilł<:rwatywnyl

""*

"

SZKOLA Ou. WYTRWALYCH
Klo p.-.cbyw-. . ., p;onf,; Med.iugOljc:jut po kilku dnilleh. taCryna
"'>pOC~ twanC:, b6n: ~ do prud..-icidi l'ÓtJIycb n.arod6w
i nil. ltI...,...,n'" oięwaas. p<U:'lnd. poobdltnlu ......;cgo_nh>
do wy<bncti rned<iusont;dl, mo><: oię jut p<dwięcił obKrwacji ~.

j'ł(y(:h go lud,L To, co d""tncg;>. lnoma otrricitw lilku "0...;><;11: ""t1"'Y

mo•.ll~, ą dl> .i~Li~'p1'7.yjafnn nikt nilomu 'nic p.....'nkad....
Oczywikic. oo.iwn~ takiego ...."u nio: było wale btW<c. lhd>a
było pok<>olX ~kir: ....1'"l1>COM sdw:matJ i <:bina: fu.. te pned
8op:m WSZJ'SCJ jatdmy la(J' ......... ,
•
To KróIoor;l Moju OI......,b 'O; szkolę. To Onajal glo6wn.\ prole-w,q, a progra.ru u1<!ada Róg. Dlatello uczniowi<: .. t~ ..lwie pon,yJln;~
Itoń<:zll naul<.ę. jdli lylko Lego p.... gn~. Let wz.gl~d\l .... swoje lud.ki.: l;il.
IenIJ. Wledy .. S>:)'XJ OI~mU.H "'4 ... ""1 oo:no;. bo B6S cen; ..Iotony
wysiłot. a ni.: tylko efekty ku,'. . __
Wykbcbny matmał rue dotyay tylko panIli Medliupjl: i nigdy
ni<:jest <llaldnionJoo liaby uczniów. Maf)'i i Bogu wysDrn3 ",kk tyl.
ku jeden ue>:eń. "a.. ~t jeJli tn"jduje .i<; '''' koń"" '"" ...... f'nychodzą do
niego i p ....g"'l. go
On musi jedynie 0lW0ny( d"""i swojego ser·
a ; ~ .. tej ~ skbdal' pierwsu ......... To jcdDoarlnie jedyD<'
""Y....grodunio: >2 ~ chwile nMł1<i.
WIC!I1 od nzu, bo się nic: ""Pisze do tej sUoIy. ~ to ci ws;ryscy,
kl6r-ty do ty.:;a podchod~ bea "')"trw:doki. Oni wiedl'l, ile lo Bóg p....
,....d,; l~n lwiat. ale: lylko "':Khaj~ na to "q. Mil ..y im jdI chwiluwy
fabqwy bbsk t~ rio:mi. nit Króles...ro Nio:binkie, które ..... ocu:kujc.
Woem let. kto się od ran> :up;"'e do Iq sUoly. 1'b --rsCf ci ..,......"Ii.
WIny się "'" ~ problcm6w. p~ się .... drodze ~ do
wbkiwy<:h cd6w. To pl. sUob wbJnio: dla nu.
.i~

,,,,I.>Clllt.

NOSICIELI': POKOJU
Nidmy po:>tqr'Ii>~,UM Kr6Ioowa.~pnu bIa pct'WQ.
And.aA, te wb1nIe

na .. ~u Mo:<hiuz'oojc. Ocq_dcie. ~ się
w len >posoób pouępu.H- Ale r;ry abm" tU jest?

W tym w.p6/<:K.ny'" Jwied~ ą lacy, ktÓfZY l"'1<6j ronll"io:j~ w "'"
>PCJ'Ób, k innym ludUom i lmojom n~nuca.R lU. 00 san,; uznaj~ ... do~. ~ gowwi ~ W wyKi", zl>rc!jd\. wympla( innym sposoby
zacbowanQ, wbsnydo <Jbrwaldi ..... mił.kbJnslwa.mJ. p<><bw1onytn; pntr

"

łrodk, ",aSOlW~1JO

pncu........ Jednym ~ m - nic ukl)' im na łlacrq
pnwdzic, ale na .p,,",w<i.ie". k,ó,,", mOle posh'tyt do ",ali.,..,ji ich egoiSlyQ.R)'t:h planów.
Do d"'3>ej gnJPY naJcq ci, któny "I gOł_; prxyj~ prawdę tak.\.
jaka ona pt. Oni
s>ebOe i - ' j naród, ale oabt iou>ydl kKhi
i inne: narody. II.on"Q~ k rr1ko ~ OOI<:rv- wuyRUcb lud~i mOle doprowadzi( do su::zękja i dobrnbyl". Wzon:=m dla
jaL
Je.'" Ch",,,,,", który 'e JWoich obictnic ni~ wykJucq/ t:odnego ak>.
wicu. 0" pierw"y wr<:i'lll:n~/ n;~ de> ka1d~g.. ; utaTI ,'6tn;"" między
ludtmi. Na fundam<:nCie takiego Jego zachuw;t,nia J>OWS\.ll1y polem róż·
"" ruchy. ""ÓOc: c:r:uam; nic mDły żadnqo punlru stJ'ClDe'&'O' c:hru-

kodllio-"

mw

fc:ij;um_ m •
~ tet ~, Uónr tnajdu-" II( &duet ~oędzy 'ym' ~ pootawami. Nie będz.lcmy .. uich 'er.' mÓOO'it, bo Lo do niaąo nic prowadzi.
Co rohit? Odpowiedtj<:u całt.ien, p'''sta. Tneha pnyj'łł LO, =g..
uczy Kokiól. Nic: lD1 jednostek •.u' nar-od6w. ktÓle q .l'ÓWniejszc·. W.zyscy jnldrny rówui • taki sam opoo6b. Cus. by CIuystusowa teoria o 00l<:ntW>O: międł}' 1udJm, ~ ... ,oę:qb na.q lie..." 0aJ"0riicic,

my I<:t jeo(dmy za 1<> odpawiethialni. M...uny się gorliwie modliłl

DZIECIŃSTWO II.ISTOKII

Na uj kuli ricmJLoj bidy 1D1 ..... drieoń>lwo,orięc ..... je takk
It"hk....... Go do tqo zPnmy oię wsqxy. (000 id
.~ oię
• bonUj pocz;jtł.ów "'ł" d.ieciństwa. NaubJwq. uOny posia<b-" trI),)
.iedl(. a nie ......j'" dUIl)', bo;d:\ p~je oktdlit pny pomocy li<;zby
la'. kiedy czJ"",iek za<:ąl w .",,,ie biol"lficwym itblitat I~ do SW(~j~·
,ltj formy. Inn~ kl6ny uzna-" taUe rolę duuy w tyciu nIowielta, będ", LO
obdbl. pkil inny "0S00tII)' sposób. My, bOny a.u:ywamy się chndcijanami, a jcd...,.......v.ie jr:stdmy nautowcam.i aa.o wytonujnny in"", u;a.
nowane uwody.. pown<>fc:i'ł pawico"'" te dzicciAstwo 1uclrl:oło:i ~
.ię rollem • J~ZLlsem Chryso""m. I lo będric: wypowic:dl, lt6ra "'" wy.
pdni jak najpięknic:juy daT.
Wszystku lO, 00 się d ....1o przed J~zu""'" ChrySlU>C:lIl, lO Ulk na·
prawdę lyl),) .,.m dz.iewięł: m~ polrzcboych na 10, by dzi«ko przylZło na iwiat. I IO,bko't się fWWijab i ~ ldoI~ do "'100 br das.In« twialIo dn"'_ Oopien> wlCdy, sdr .... ....wł się Je.... równoo:t omo
os"łgnę/a uIol,ooU do chod.en" i opowi;odan'" o .......... '>In;""iu. W L<n

.ue

"

sp<*'>b J<:lWi ChryslUł.u1 się 1.alnicrueD\ ~rm .. hOslońi ·M!·hCi.
Nie mołnlopl. łJ( tak,plbrGo nie było. Albo let ónloclr;j - ~..Je: u.kI
tpe:JOÓl) n~ tycie >taje oię jcs=o: ...;ęUzym cięu...:m, nii byk> W<:ldni<j.
KJo.tdego roku na colej kuli z;.,"'s~ łwię'lujemy wydaro:nie wk.rocu:nla Je...... do nauego tyti>.. Zewnętn.ne oixho<I)I'ego łw~(lOO'ani>."'ł u_
WR<: mniej wV;aj lab: same.. Jednak RaK OWI wcwnęmnyjest r6tny_ ~
ń-6d nał txy. dla b6rydI " " ~ p ob-'a. ~ ~
zent6w. odwiedz;uue ptzJ:ioc:iOl- i l<>ju1 ~ A Jl<""'inno 10 ~
i~. ~ie na.odrin Jc:>:W3 10 """""",,,I okrdbnia",' ł" >10....nku dotego. co On lrobil dla bżdcsot.-. 00pieruwiWy, bedyw.q
kwcsI.ii os'uniemy wł:dciwol ~ . motcmy się tieuy<' nl~m l innymi.
Ilós nie ."'L:owia na> .'unych. Io:.iedy potl~'amy po nany.:h ziem_
sUch kielb<:h. Byl.rDy wreucic zrozumieli. 00 d~ na. vobil i os~1i
z tego p",wdziw:l WnyIl' dla ll<:bie. posbł nam ~ MaDę. o..... dMrI
po dniu pndanIJe ....... Jego ~ f'ragna.. nas lDUC2Jł, jak DdM:twKW liOboe hririołt i óq>ło owqo dzierińYw.L 00 nas tWdy tJOn·mienic ,ej ~roki.
I jato jrdnoMlI. i'plu> Iudzkoól 'IWBJ' ~ 00łJę bt i mok
dlo'eg<' inni u>nt"j~ ,la... dorosłych. Jalnak doro!Iijesldmy dop~
wtedy, kiedy odauw"~my w "Obie n;eJ'rn:rw'lIl~ wj~t ąo-'lCł 'la'leWlipólne
&'6<110 z n.uą ~. Dopic:ro wtedy mokmy mi« lW<l.R wtu~ i Wlipóln~
bisIorię. ery Id dopioo wtedy
mok mict
~_ Jdli
będzie,;.

.... llie

bę<;łm

<im

i

pnet......

""'*
_.ócpb

i

pnriazna.

PIlAWDZIWY BIlANS

7..awne wtedy. kiedy kończy sięjedell okres; narna na>lęp"y lubi_
"'y sl""'Z'łd... ć bilan •. Jego wyn ik zwykle .namy jut wczdniej. Robi'ny
wuy"-Iu>. by wygl~,W dla "'" b.>rzrIitnie.
Prtywczona POW)b::.i leOrilro ma.i<k!jc swą;.: ~unie O> mm"
kioed)' łwiat lwię\uJe nodcjkie No-go 1Ioku. w In>dbd>
<gopneW:u ci.v"4 ... pasma .... k.ca6w. B,.- wszysI1D nie wn:~ pk t6i<>oIo,
a prz.... to mało Wl3ryp1nie, ~ ~ iii; laUc wzmianki cim>nyd>
otronach ty<:ia_ Na lońcu jednak zaws>e wychodzi na ,o. kobrany pro:l
na. kierunek był wlakiwy i w nanępnym ,oku wysuutty tylko lrochę bar·
dziej .ię poslZr~
A wyd.>.je mi się. k bc7waIun~,w"Wob)' >lo; bartlli<j pootant.
Jako Iuddojljcstd".y u~i do mM dziu.,.. Teoria libenolUmu

m_

°

.

ocwunyb d .....i pm:d dookowni<: ""<y><k.un. W t(n .pooól:> probuJ" .~
ul'1'f,i"dync f"nd"OI"nty, n. lt6I)'Ch 010.( ,j~ "plUt I"dtkoót. ella.
wielr. nie: jest jut SlW<>I'"U:nienl.ltón: Cl)'ni >Obie: ""m~ podd.a"'ł. :ole IIwa.
netUem. k.t6n:.A db wbsnej wygody niuczy. Dbl~ tet Win mu sM;.
ile ... pędu w mysq dowt lSd>ie samqo i tli... drtJ' w obawX pncd nadchod..,...,i wy<brtt1Wlmi.
'TlIki .tlIn oc;zywikie: n~ pn<loba s~ Bogu. l'Qpnez ~ ~~
ni"'ISI""nie nam przd:.azujc. jat W)jit mo łwi:ulo d.x.n"" i ni<:ugo się nie
ot-iX.. Mówi ""m. byśmy brIi nOOini. <>tWarci. byimy oddrch>J-i pdn.l
~ N.-y do <qo caIkowitt pnnon. OmymaItirny je od Bop p<ZJ'
nMOd..."., i On nie chtt. by nam Ir.lmje o<\d>nł. MMyja.PJr. bgodna
nulka wieloknxnit O tym prrypo<niN.. Prow;1o.n; lUt ... oękę. byfmy "'=>-ci" n"UCZ)'1i lic; chodrit i trozumieli, te moi"a iM Z podniesio"'l.~.
~nic: .. NOO<y Rok .. S""ktuMium Królowej fbk.oju .. Medz.iupjujot pndywanf: .. modlitwie i pidcl. bdoł(p ~obee
_ ak rótni łoę o d ~ · upewnianej pr= ........ ~ pidni i bopc.
rwo WUll'Ił.ich d6l.-lonsumpcyjnydo. Ci, kt6ny.A prz~ pr6bu.A
pr.l.wdziwi" po<hurnowal'!WOje ma"" bibnł<:. Ryt moi<: nie będ~ tlIkie
p;~knc, "I" ... to p,..~wd,""" i n" p""'tJo na n"'t~pny r.l.:l będ'llepue.

"

W SZKOLE MARYI
N;o~Mnyi

WU1l?
g

=- ~li1"., ... lawiodJ,

wtedy oni, wizjo>w"zy, wystąpili ngpn6d.

Cisu llyiII tuypr!łniorw jak oou gnz>llll~ ziIlr""mi,
idIl15la si( i:yu>:> porvs:mły,
nQympitkno~ D ~
k1nł prxysudI do "id! 111 gołci.ltrogi i "'iły.

Tqu popohuJlIiIl1l~witlritłłt"l "icuso.
jNyn~ 5Wr liCU pndtimywtłkmam, i 5J1OkoPt.
pru/WIlrollem ~ w przti.orumił i znak
MlIryjt1ll1 jtsl,. jQ /7ył ""'$ jdJ.i udą.
Na .-..qtn. bJIo daiD

bIdĄ

daiD ż,.,dt

~

~ ~ MIuyjIlIII5Z)'5ItIdł tJbtjrmt~ t%Jlk
Inllwilo mi " tym lJicil" ęgo -'ąu Sim'lf.

/

. f~

rem-.

:• i•

l' I•
\{

+
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To,COWAiNE

!'Jw IQd>30 ria<!x jak ....~ neay, br dotnc tyŁ K10 postę
puje -.:Ilu( lej konccpcji. pootą>uje oien>nunnie. bo n«q ..... leN1t>c
UgtUI.,M -.. ~ aqo& inrąo· ~""1'OZWIUtJ"ałowir:kbędzie ....jpi(rw łllIbł d6bc <Iucbootydl. Dopiero posiada..w ~ _
wyjlt zwrcię
sł.oz pocyak.i. nca.omi nwenalnymi.
W OSlalOim or'(dziu Maryja wzywa nas do ~ 1u6n: uczyna
Iię od ~Otdttnia'M;'"pok.ojenl. TlI. decyzja oczywUcic nie
pod<.>bna do O>GIlnich decyaji łwi.łl-rch mocany. Ich usla b)'1y pełne
pokoju i opowiad>.nia oię ""pokojem. Jednak .... tym w• .,..Wm krył .ię
tylko ich egoillyony inte"". Nu~e opowiadanie.i<; "" pokojem powin_
no pochodzit. głębi serca. Nie motemy li<; kierować Ładnym imeracm.
ajedynie dobn:m. MUli'ny tył. w pokoju, takjak w'Z)''''y inni wo\ół na•.
By ooąg"'łĆ pokój nic m~emy li<; opicr.ot wyl;jOllie na wlunych
Ubch One ... nicwyllarC:ł.il.j;tcc i
~u.. takjal.
inne na lej
.iemi. I'ol.nebu~myopan;i;o w nall)'lll Bogu. On pomaga nam pod-At
wbkiwc decyłjc w nauym xrN. K.icdy • ~ swoich decyzji napoIbmy pnlbIemy,. Nim będric nam brwiejje p,u''',dotJ,Ł
W f)'Ch .........,..,.. chw;1ado wc,ny nie blJ;my się to,( ludtmi poląju_
Nic oznacza lo msawiania -+:i
w pouubir:. CzyJ. na,; toInJe..
lU Wi jej broni/' dbl.czu. Dl: koso' ~? Oni oddali -ljc tycie
u. ~ wdqo. nas. Tell,)..n:o kodI3 pok6j. uwuctt, corobit.
Cdoooicl ~ nigdy lLic nienawidzi. DlaIąO jcsl ,.".try i pen
lluloki. 1iI lllilołt odbywa pned lUm """"" horyzonty i umot1iwia mu
odnalezienie pnyjaó6I orit6d Iudn. b6ny go coC'n,A UlWO jcsl t.o.
wiem aynio.'. innych:nouOch niepnY,jaciOł. tn>dnicj ~ pnyj;otA.
Czyi pllol ul.....,. psyd1icuoie. kto by lego nie pn.gt>'4ł?
Nie chod>i UJ. o miloit. O klM;; mowa -= wop6ban""" kodbch
ma....-qo prubr:u. OM wuystł.o oprowadza.i'l do lizyanoki. W len
IJl'O'6balowiek ........jc dow:ttJlCI:OIlJ'. op,.,....t:rony do roli 'U<2)' li ok""
llo,,q dółCie watnolci. A milolt jell belgranio.na. Je" wienna. bo poeho.hi od 11og-~. Pilmo :;"ięte nam .dwiadcu. te wlalnic pru. nj~ Bóg
Ilwonył lwiat. Jaw ulwrom_anie łWOjcgO iliiela 'IWorqł na .wój

mok"""

mr'

w"'ysllw

..;u'W)

,>lmo,

i podobielbtwo ~ b ~ lrJO aIowW:b na zXmi jal,,~
bliknie >ię do posiada,,,,!,, w JObie wiv:runku 8op. a nie do WlW'UnIu.i
malerii, kl6n go QI"'WO. Tylk<> 10 da .... p ~ szaękie: i wypdni
........... jqotycie.
Dli:o.iaj t)'j<- wid." Iudll. k.l6ny ni<:....-Miąc onuu "'+10 ty<:ia wk.Jo.
czyli na ~ drost. Najwynotn"juym pnyUadcm ... III ....no.
mani. W ~l.:s2ości ... 'o Io.>dtit, k.Ió<zy pnpęli ~ w owoim życiu
pnw<hiwe wartoki. Nie udalo im s~ 10 ~ pow<>du S)'IUKji w rodunic
i bbtuym i tbluyrn otoczeniu_ Nie ~ywaIi od~ri na ~
!,yu.nia i dbląo .... kroayli na .... d..-og.;. Niewielujen tab:h, kI.6rzy wzięli

narkOlyki 'yll<o dla u1>;o"')'.
Zwyl:Je odrrucamy laJtich ludzi. W odr6tnieniu od lias M~ryja ich
pn:yju'uj<:. Pnckazuje im p....,.!anie Boga i ucl>ęa. d" ]I"..rO/u na wlaki·
...~ drog<:o I'luk.n..uje ich, te jest lo mo!liwc,jdli tylko 1"K0 "'Pr.ll'",. Nic
ma Ulklej n.... Wciwq droci. ~ k10nj • ~ pomoą ni<: dałoby się ~
ci(. LO'" nam mówi, tep i.oa<:o:q. Nigdy ..... ni<: .. io=my, ba na_b.
'da najbardl:icj uwWban'a się pn:y kwatii "",ebactaNa.
Oaywifcir:. k ni<: Je$< blWO ~ Wydaje nam się, k rn:omy 1'''''''0
...enawi<bit albo pnynajmn;q o d ~ l'ł _
n>oI>eq. lbjedna.k
n.. jn< rozu"""'. z.yt<kjdli l:ogoł D~WIłJ', ni<:
qm
."emu. ak JObie ... memu. Nas:rc dni lUlA Ioę -..: i be:banrne. Nawet
jdli uda nam się -ypdnit. """!A nioonawdt, rozumiem,., jak. lnJiczny
popeIniliimy bąd.
Wyl;:>aart .., watt!' nic nie..-idtiŁ 10 nic jest bdna sbbok. Wfb;oacnie nic odpowiada -mociU i tal mo1c był _chw~mu uwolnie.
niu kosoł od je,u ....iny. Jdli p<>pdnil jakil zły uaynek, mUli ponief<:
je,u knn..,""."ngc. N.lle wybacttnic mówi mu tylko lO, te lo nie my
jenelmy ICllIU winni, ale Oll Um. ZwylleJednakje.t l:ok, te len. klO lIwie..
du .... inę, W)'1-l1:iKU Id U nilr, lun;.
Maryja plOlgni<: "'" nauay.> ~ wybacunia najpierw w na·
sl)'ch rodrina<:h_ Jdli Qie umiemy wyba~ k.omuł bfu~u i kochane",... jak będziemy map wybaqyt innytDl
Nie ......... ar będUe...,.w Mani<: Enlbiif .., wszyodo. WIftII tylk.o. k
......Re w JObOe ~ kocN..RC i WJ'wz>łv sojemy sOę innymi Iudtlni.
Oostrupmy.... jeR W IWZJ'm .tyciu ~ ~ nalety do Dal.

Pub,,""

"LwI·;...,.

.

NASZA DROGA
Ill».poay~.Mc: 00& btdy • na. wybio:n !rodŁ.;, kl6rymi ~jła~
...~ ...,')j ul. 2 pewnokiół ich wyb6r jest. uulet.. io..y 00 ~
łJ'tiOwy1:h pruJ'ona". arii od Itgo,jak ubzuh<JwaJijmy "",,*wnęUu.
Mów• .,je>t~ chndcijanioem" oł.rdlamy olę jako kwł. kIn n ..
opio:n olę pncdc WloZ)'>lki.m na oobM: >amym, ale na Ilop.. 13k lo P-inDO~ ~_a.rniw>emy,czrwbJ.... w.jat. tt1 < c l _
chndcijalbtwo 10 tylko 'pll. ż obyo:ojóof, k1iJry DChawujmry.
MaJY.ia ~ na. do pdni chndcijao\Hwa. QIu, Q, te byóe chnr-.
kijanami • llId1mi tylko .. polowi< jest. ponitcj lWZCj płnoki. 1)q
lucłW Diaqo....e osqg"ł- ~ >lę <bą ~

pcAowicu"*4

Dopiero abr.d.. k1iJry ~ pdni!;- chi
"ń..-.... tyje ncSoMn"
i >KZęłliw",. Uiboje mu ~ doll .... ~ chupj Oln>ny ~.
Motemy wybr..: <aą drogę i ż ~ ... n..ilI ł.roayt tylko wte·
dy, Idy pdmy IO"~ na ...... 'ó..."'... Nic: m6wmy. te 10 jut DUbilWay.
Ratdy d~" .0 ......., wyzwanie. Wkroae.... da do jwgl.;l .... iano..;"';'"
ludziom doIrty1'11ywaDioo do ko6n ich obi<uLic. MUWl nicullannie ....d
nimi auwat i chronieje od Uych ""J>Iyw6w <JIOCż<:IIia.
Na.."lu..", ..ie omaaa jedyn;" regub.mego odmawiania jalichl
n><><IlilW, chodu..ia na Mnę Iwi<tl. al<: 0l1k<Mi~ .... ianę li6u.. ku ryriJ..
!

K;edy lu Jut uobimy. "an;" .;ę ..-on>miale ...mo prttżli<c. kodmawia.
my ol<rdlone modlitwy, id.;"my na Mw: łw~, pokimy.
Ten. klo się nawróci, l'IoO)'na tyłwuyłlkin,i ~.iami, klórew miniouym <u.ie Maryja .kie.-.-ala rio lud.i. Oue w nim wydaj4 owoce.
kl6n: uRaęiliwi4 nie tyl..... jego "'mego, ale l.;I1w: innyeh lud.i wol<ół
"iclfO. l'n"'lajc byt egoi.tą; nie m)ili jut lylko O sobie. Wie, tejc", I'u'
lRebny in"ym i te lam j>OIJ1-d>ujc inllych lud.i. Wydaje .ię IQ byt caJ·
kiem proIle, ale lakie niejesI. Pou-zeb.a nap,,,w~wielc. byłmy pewnego
dnia zro.u",ie~. te inni Iu'4ic na> poInebuj~. te IQ my poIr1d>ujcmy
innyt:h _ jesl dla na. QCZ)'Wilte. Jednał. wys.ild. >ię "placi. Jedn~ z najp;ę"";,,juyt:h nagród OInymamy wtedy. kiedy kt'" Illlm powie _<hio;ku.
ję, te takijestd-, To żtbnie wypdni nas g~m 'KlęKiem i udowo-I<:nie.... Oczywikic _ takk odpowiedzial~
łUI1ebuje."ythil.sl6w M:uyi. W ....... gólny 'fX"Ób bruJt4 w ok,-.,'" W",lkiqQ ~ lW>qO przygocowan.ia do iw4t W",Jkiej r<"ocy. Ten
CD> ZO>ta:I pru-l Kołciół wybrany. byimy p<>e:iInalirowalllWX poo:yna·

ni;,. &o niejeM ważn~. by tylkooot robil. watnc by 10 robit dobl"l~. Wll:·
dy cdowiel mjo: się inny. w<:hodri w Mao bIli. Na _n~ 10 ,Ue nlUli
tal wyg~. ale ~n~tn jeM calbtnl in:ocxj. 1'lt z.,m;" n" jat m":iKem, sduoe wuyM"" się lottay. 1b Pyo;" I'nc:slnC1I. klÓ<'ll mUlimy
p~. by doo:ru.' na dNg<ł strooę i D11utyt "" n;'4NUle t,dow~ kiew i d«r"je "'" "" wa1ne tyllto dla nas. <>bxT.
_je je i opiera się- na nidI. takt~ nasz naród i Koki6l, w ltófym zost:oochnacni. Zapomnijmy. teprimy na lej WQlJ ullli. 10 "ią>o
watne. MWDlly łtę aa... 6cił i wLnczy( ..... -bkiwot Grozę. Nie m6wm"
te: nuuoly ciężkie ClUf. ll....., llaID na 10 "lot pozwab,R. To "" najlq>1u
aur dla talich uaynlbw. !\>shxhajllly .... u;e8" d ~ toeIQ., Uf>.
"' I'r..:nuwia w głęł:>i nal. 000 się nic boi U'Udnych <:ZUÓW. 8<>i się
tyl..., noewWawych~. Nipy id:I n;"podeJmUJmy. ~dtmy nc:uj
g.x-i U'OCbo; pociczpict nit dL> drwilawq pl"l}jemt>oki wlde ...-acitO...,W, "'4 ci. ll6ny się odwa4 a nic ci. b6rzy ..ciol:kJq. lJu nich bę

Jij...,.

dzie na!et« nagroda.
ODPOWIEDZIAUiOś(;

11tnic.R In}' potętr>e wyznaanił.i,. ~ chanllll:ry&U,R jako osol>(
latdq.:> l nas: pdmy Iudf.lni, mamy olrd\one plU""nania ~ligij""•
...jmujemy oln:łioI... p<n)'Cję_ sp%:aI:I\MWie. U~ te wy<naanili w jcdo~ a.krił Olllacz;o okrdlit sięja.lo osoba. A Iq.:> pnognie b.tdy. Nawel
1<101, llO na tym Jwiecie nie ....oui<' nkttgu. futnińtnyjut kwalię, ar lo
jego rozulIlowanie: jol wbk~. ay nie.
Ważne jełt let. w jaki~j lol",jnoki '''''IJOZJlajemy le: wyznaan;li. Je:.
II; laClllie:"'y od ni.,..lalc~j >trony, z Iatwok~ ulegniemy I'0kll,i~. by
ni~ podejmowIt dtiobll w imię 'I'rawie<:l!iwoki, ale dla chęci uz)".....nia
jaliejllonyki dla .iebie. Rz~ nid.lOtne: ogtooimy ta watne i bę<Izie.
my ich broni!: na wllyllkie mnd~ .posoby. Kiedy jut raz we:jdziemy do
takiego !u"ęgu, tn'dno nam"': bę<Iti<: .. niego wyrwat.
Kimkolwie:k jclldmy w ty<:iu. jc:ue:Jmy pne:dc: wSl)"tlim ogr.oninonym; i delilootnymi osobami ludzkimi. R:>Irtebujcmy kop. w kim
mic:libyjmyoparcie:. lopJ. llo "'" bę<Izioc: najpic:rw udawał. pytań o na.." prulonania ~ligij"" i ... L:a spoleany. W jego ~ od·
pannie"'y i pot~m będritmy .dołni do ""... mienia .rwoich błędów
; dych poItaW.

.

ul"''' .o.potnx len tnl< myilen'" '" JIIed.iU8o.-sltiej dox~.
Dl>. M;uyi Oleje'l _ine••jal<iqo lraiicl nemi pnyjdduj'ł lud,",. Db
N"'jjat _żniej..e. te." nich widzi boo i ,io>try. On~ jat M~lą~·

Uch. nie lflb>

jed""""''''

Kied)' li( z""JdUr:my w gr.'llicach naozqo aIoorieaeńł<W3.1atwiej
oię od.....I':..;.,... y w ch:onku:rtt oWIadowców r6tnydl prrel<onań rdigij-

llydL nty ktdne pnyjezdt3li i ~ pn:yjddl~ do MedWpj;o_ 'io·
tlij uay~ oięccnot...eboe..-ujem i rommjc:(. U..-slJ*CY pomebujftnr

pot,c,o, Jedno takie <4bie Koki6I _ aasie IL Soboru ....... ąUiJ.skiego
pnet.onaniadl nie wolno n>l'"

llaZWał ekLuDeow"llem. W imię l6mic w

pod",",it na >icbOe rę:li..

Id......,

oię

..-.aje..........-x..

w,;.c lU.l poouwę Ilie wpadamy w

ł'db,. ruchu New "Ce.
, w~ pomi""l.at i ....ierdvt, ze tO bu .nac:zornia.
k.i", jeMdmy. Pno8n......y '101: 1Jlb> ~ pned .,...... nie.... pruci
bl~. nop...... WIC<ly ....,..""y oię zmin.iX ; Iwiadczyt o.ole .....
oqch pru:b>nafi.
Kiedy suniemy '101: twiadoa:lymi oooba...; ; łwiadomym; _iet tlymi.
• blwok~ odpoJWlemy "" WYnoosi Dałzej pozyqi ,po'ewlfj. Będziemy
Z.-.dOSCi.'l ; odpowie<l~ prac<>WX db lwiata, _ Iuóoym tY,jemy.
Ni8dy lObie nie ~y na ni<:ucz<:iwołl i tłumacwue, te i inni "'ł
taqr.lanniemy zmie~ owo:je >k nawyk.i i ~"'tny U<:\oofolcll;, uje
"",K:lli.orny.
Niestety. wsJ>óIo:u:,"y iwi.oI. ogb>;r.;<% n,~ ~ Nowych en·
""'" nie próbuje nauay<'· t"" tadllej odJ'O"'irerialnt>ki, ale: mami na•
•Ioolkin,; .1ooo-".IIn;' C1l;.t.o w miej"", I'nw<l)-l'róbujc tlatn pod1'n.KX kl.m.""'"'. My powinni!my je pruJl<nąłi prryj'l.ł. Nic m_my taune8" intlcli("
!>Iiata, ." kulrym moglibyimy żył. Mu.imy oswoił nan !>Iial i U1przyjai.

Prc

Nie

"it.;,,;. nim.
chce od na. lylb> pr;owdy. n;czeKO więcej. Cl>ce, bylmy 1'1.
pr;owd'4 polem trli. W len apoo6b 'laniemy 'ię odpowiedzialni. Nic .dany nam,ję, te nic ~zjemy ",iedziet, k.imjeltełmy; CIeli" chcemy.
M_ryj~

.

PIELCRZYM

MedziugoJje ,'alo .i~ mi~jKc," łwięlym w~ w.póIC<e.nym lwieeie.
Na pno rUe mlo oM; lak z powodu ludzi. kl6ray lu cnicwi.a~ ani
.. ~ jakiesoł okrriIoncgo człowieka. ale ... wyniba duchowej 1iIy.
klÓł"lII oio; tlll3j odn3Jdujt_ Ms p'lC'm6w ił do ....,."" .... rodu .... puotyni
i pop......,.dzil go do .>.aęki>o.
Kict1yf do l.>kich rnH;jsc pielgn:y"'''.... no pia~o. Dzi.i.j Wny'l.> ';ę
z rotnych Jrodk6w Ioko'nocji, .lc ""'no piclgnyn'.,..,..';;' pozOlla~ «cn
... m: idziemy do ... ojcgo Boga i oddajemy Mu udt. Od lpOOObJ podr6~ ~ P'- lO, 00 oio; d.licjoc ju.t po pnridd.1ie do Medziu·
pja. KLoMt; nie umie (Utaj "'...... yt .... Ilop, <brcm~ prubywa pO.SZO nawn ""'lki kilomctr6w.
Kiedy lU pny~dl.inl, prz~.ta~ był "'atn~, kim bylcl wczdni~j, CO
sol"l ""p~low"~ld. Tucoj ....."scy ~ IX)' ... mi. KaMy u.-u .... kolana
i I'R)'ZDIjc, te ~ lu<Izkio:, uRaJ1Y 10 IYIko pyl, nirsiooy num
• wiall'CDl.
tyltt:l piękno, Iib na>.tqO ....a, kI6n!= ..... pn:ygo-towujc do~ Kr6Iatwa N ~ B~p..-;uklwanlt.at
...n>o do nu pn.'''''&O dnia pl7)'jdlie. Jdli napr.tWdę pngniemy byt lirnJ
lub ayml, OlWÓt"lmy le wroca jut lera"- popncz lWC!it ud>ow-.."ic, łWt>jc
dziabnic:. To nie llóS odr-t1>cilię ncmif;. odrzuciliśmy.Rmy nintłaJciwic

I'ozosta-"

rolllłlli<j;t<

Bosa-

Pic~

10 znaay spotykał lię. Nico tyb.o z fk:'Iicm, ale ta1.b:
• alowiekif:m. W Medriugooju dochodziło do niocwiarygodnydJ; ud';.
wiaj~cych 'pOłkań. n'l'nyk/ad do .potkani. nicdot>lego ubójcy Z "ic·
d0st.4 of""'ą Moryw '<'go ubójl.lWa byl połilyctnJ'. a wiadotno. te 00I<>b,r
wypdnionc pąi idą nie cobA oio; p<Ud niczym. NiocdoWr .ab6ja u
lW6j etyli :a>staI "''4d.-y i jak.ii <UlI "P«bił ... więncnJu· Tam usiJ'lW
o Mc.hiugooju. N. góou Kriuv.oc .potbI ~ n ~ ofllfł;. Jedm
• nich wchodrn na g6n;, drugi jut schodził na dM. Rozpo.n.li ';ę. Crobowa d ...a, a potem "kilk dłoni. Oni.i<; .poLkalL
Jdli .ię If""bmy z Bo(icm i innymi ludtmi, ct'f lDOkmy unikJąt
spotkania. ~ .. mym? Noc jcoldmy.ied-bmi ....-puro:ulnymi. Dopiero ... edy, (dr dajtmy oM; ;""l"". O<Iauw3my ....:;e głęboki<:
wcwnęttn>e $pdnicnlC_ Nic .....my.o .-nfi. MDU 10 tytko len. kto <!oj.
rui jak _oc n. dr.cw~. ery n.p.... wdę ,k>j=lijrny i c:ly TO,ucz.my
wuk6ł lid>ie upad> pełni?

"

l'idgnymu n~p""w~ lIlOJ" [~llll;"Ilit. Ud~Jmy oię na "j~ w d,wi.
s",,,,1w , ...... <>ki. ·fll nit: ",.... i byt j:oUd okrcllollC micjM:c. N~j·
pj.,rw choodli O I~U" Kr«. ~m jut -zr>do będ.", p","", NOe spotka
..... [O, k p",lsnr""""""liJ",y dok"ł'H dolTUlnOe. I);a",y się pou...t jako
pnwdUwi tudlioe.
~

POWITANIE

Nid16ny uo:uUowicJ......... byli dozy do M6w i CZJ'fIÓ"", ale k.icdy
Go poooo->eoili .... ~ jakm ta<lcn z nidI "'" tnabzł soę ot pob!ih.
Zostoob pn)' N.", tylko JC(O MaLk..a Maryja i ddil:au'T UCZ'eIi Jan.

Krop pny ...... kioedr~ .... szych knyty. ot kun mamy
oparrioe1
Pnyjc'dl~.,AC do Sankll'arium Krół<JMj ~ ot Mtdziucooju z pcw........ pndonaor)' się, '" I<t'- Naryj:o, M:atbJnwa i ..... -.yMk.idt.
No...oem l)"...... ltmp ....... J""- "Iii paorirucn ~ lwd)I znu.
Na dtl"dZlt'tcu prved l<>kiolnn z p.--.:j ........,. ..... filU.... MaO}'i.
8ial)' ltW"ttIUI". Jed.... ręb .... KJgb w gdcic lDOdlitwy, drup - ot sdcic
r..ap.oucn.a, eąo powi...... ia_ Maryja przyjmuje .....jak ~ 'Y"Ó'" i cór-

ll.i i p~1UC w..uz..tdros';.
Nit: wzdrypjmy się od razu. Ma'Y:ia "j., wzywa IW Iylko do";""
lUtan""'.i modli...,.. A gdybf
tak było, eąot nigdy nic oIyudiJmy. k
w len sposób mot.... pruty<' 1ycit:1 Modlil"'~ nit: <>dd.it:la od ty<:ia, ale

"_et:

jest ... kooun;"nl(:m w tyciu. Wie o ty'" b1oly, l.to teg<> pooh.tchal. M~l')'ja
wzyw;t takte do drial.m"'. A najwięhzym dri:tlani""'.1"1t ucltowaJIj.,
odwagi, lak jal:. j<t r..achowala Ona. Wtedy nic będ>il:my ",kli nic I''''''';w
modlitwie ani prl'Xiwko czemul innemu. Z""ulll;en'y, ro to znae.,. tył
i [rw.t.c ,,,,,,im lIogiem.
Prty tym wuy"ltim nje ....pon'juaj."y td" J."":' Odnajdtmy go
w l",biacl1, kt"''"')" nu otaaaj<t. Nie p"tnmy najpie,w na ""'84t!, ale '1'0·
gl~d~jmy w Krl;.,. Zdziwimy się, kiedy goju. odnaj[!licmy i lapylamy,
jal:. 10 mot/iw", t" wadnit:j SU nj" doMncglilmy.
7... mi:.>.. sh,ch.X t)'Ch słów i słów wypowiadanych pl''''' in"J'Ch k,d.i,
kiedy prtyjedtiesz do łaJlbuarium, poUuclt;t.j Ilop. On tam czeka na ciebie. brf mole ki"" ci m6wił. k uudno się z Nim SJK"k"', '" się o .....
w <JIÓI" nic lroI:.<aJ'. Nie zwraatj uw..;tgi na takie wypowiedU. St.ati p=d
figo"! Mary.' wun6w oio:. Nit rób b<1nyd'I unik6o< ~ dlioelny, W lm
.,....& »O; Ol.... ,.,... ; _rnioesz, w jaIti spoo6b .....ma uslyuctp. Bop.

te to wuystło nie~, lI(IOW(lC«,ne. Jdli t~k
czym jot nowoa~.Czyi ~ to tlatltotyki. rna'''pao't. bnk ozxn:nb.l. O$>'U'lW<l. pycha. odmian;" P<>E)'f)'Wnych idt'ał6w ... be niC wyli=lm daJcj. Domu uisdY nie da li< ~
beL rundarncntbw. dIocia.I dUś widu prubuje tll. trobot.
ltIo' cub IIaciebic. JtoąIoIR~j toi potem r6wniet bldłllotOW)' IUI

Odn;ut od liehie

myłl.

myłli.... ud~j lObóc ''Y''''nic.

"""'=U<.

...."'.ć
Cod1Imnil: IUIJcmY pncd licznymi wpw;uzilomi. Pr6a tqo, Ic inne
~ ""PO aetltLI}ł nui domoc-niq. qlicdrl i pnyjXM'1c,,;..oc td te:t
... Irodumi lIUłOWCfO pncbzu.. Ich pofI;~ odpow~}ł och ~
Nu. I ~ m,11imy. te doa>ooonicy. ~ i prąjooddc Itl~ podobnie pl. "'y, IUC jc1ldadYIqD JKWni .. ~ku mcd..... Banho <zę><o
pncbw,R .... m duch:o ton1umpcji.. pru:riw b ......mll ",powiada 1'< fo(~
ryja .. owoich pneXall.lXb.
To q cnly. ~ tncb>. byt ~ _ SłychX oridc p.6w. Trzrl.o
wyb~ 'en wblriwy ; ... nim ~
Kon1Umpqojllc.~zmbilo Lalowicb nicwolnib. W dru_
gim a:lowleb.l nie widrimy jut p...,.pcicla i wsp6Iprx-..iu, ~Ic It.ogol.
kogo w ool'O"'icUu; .poo6b tn;cb;o wykonyslał. lwi~Lki międqludLkic
rosuJy ponyw.."". w•• ,..tko .pruw:od:<ono do bcucn....
Ms nic ""lYllnllJe. L..k j ..k nigdy w<:.dniej nic '''''Lygn'''''.. ł. 7...•
pta.u. nu do .iebie, by " ..m pcxł....ow;oć pta... dLiw~ WCllnoił i milc»l.
O"e .i" rńtni~ <>d tych oglądanych n~ etranach tdel\';IO,Ó><. Tllm ao;.
"o ...id.imy tylko na ....< "'olno~ ; UliloU i nic ponad to. LtJcllic be.
ducha nic mOllą tych ueruć prLC<l.......il ",kim; pkie n.p.......I.. "1._ To
moJejedynie Ilóg. J eg" mi~ i Jego "",InO« to nane wttalt"nie. Oda"wa"'y. te d.i"ki nim o.i,"amy pocini", a uic pUltko:. Otaaają "lU pk
kkKr. k.óry jeN wItauje l'O""trrym"'-' "".:hi,,""" nicpnyjemnoki.
kió"" uapotykamy.
Jdli w Ilutym dud... p<>$iano de riamo, miotimy Iii<, by je wynuciŁ
8ędzic .u maayło, fe umiem, ~ ll3WfÓci(', I.e wiemy, Clym jest czas
poMu. Jak mówi nam Maryja, doprowa<ł.ri nu 10 do ląO. 11: Itllkwitnie
W na..... ~ . ~miclw"""wioIn<.'
nie~
mift:bęajArunę. Cd~, tylko umieli Jej posIochatt

n.

N.uu dwz;a po

na1"'oębzym bopct>ol= ja.....

p"'i..... a"'Y. N~ myil.

In)'. ile 10 ""_ ~ja.koię ~ 1 i ile 10 .... "'" na nicwpIywI.L
Inni na> ~ po
duiq'.
mamy twarz_lO ba lNCZnI.i;;, dla

nauq

Jaq

ooób .."n~ pr,tW(lziw.: .... noki. ~ In)' bę<\lio:In)' mieli onnsę >t:oł
I~ dla nich l:>ogactw<:m.jdli p',."mówimy do "ich ~ d",,~.
Mówimy. te nie jes' btwo byt m~drym. zaldy. jU do 'cgo pooJcj•
•h""""y. NiejeM ,et larwo przcuut n"""" ty<ie, a pruciet m;o.u kocb
-=;.: dzi«ko. M ~ tlę nie kupuje W'iookv" I gattWni a.ni w llI(Iymionydllobbch. Od.,.icm7 A 1olucha.Rc Mów Ilop. U6n: ~t UJ 11.1
tiemi W,,"ooo;w!nj;\ naJ w tycie woeclf>(.
luutEVAC
W chr:oekij'"i....ie Ulaną 1,,·..kly4 było o<łdaw,ie .ię na p"nynne
miej""",, Stutylo to I"dz;on' do OCIyhCZCni.a ; w jak n,ojwięknym M<>pniu
uOn:Jmien" .wojego ty<:" w odnieo~nin do 8olP. >ieb~ """'go; in_
n)"'b bhi. Dołyayło10 ninl>aonej iloki łwiętydl i ~ bok
jakie uzy.U1i.
P\nłynq MednulO')" je:>< IÓ'"" ~ ~ ... parafianie. Ubnr w 193' rob> -.nidb na jej >ZCI)'cie ').met.-y knyt. Od lej dIwiii
'"'" ich plelgnymowanie do "'tO miejsca.. l'icl~~ b6ny wiele Lal
pótnicj uaęli UJ p ~ poW; w ich llady. Pr-zyl:pyli lM;: do parali"n we w'l'Óln""ie wlal')'. Okalało .lę. ,,, nic: je" watne. IUm jelteillly.
ale co robimy.
fu _jkiu na górę Ktit~ nam oo.obi..e py .....1e.M. Jd.!; je>le·
łmy dosyt wytrwali - zanluj;t. K.aanimie. ou.y; ~ niedogodnoki
wcbodzen... na Jz1:Iy1 ułwia<hmiltA ..-.. ;to: nie je:>< watnc ubezpicac.... matmol"", ;ole <Iuchowe. JdIi myłIimy inxxj. boldt!Jern1 ~,pry.
~ na. <bnuit ~ .w~ ' nicp~hylnoki::t. JdIi •.d Iadamy
lObie <rud oonrriot się na .....;c W1Ięu'le, hędtioemy wni<:tupcwądkowat
; ,jebie.; ""pd;o. co na. O<:KU.
Oc:<ywikie myli olę ten. kto mylli. ~c ... p;naj~c .lę na g~ KriieYac
nu;wi<lte w..y.tkie .woje proble.u'y ",k. jak >:om to oobie wyobra1a. Problemy Ją ~"'" poprza WUOJl duchowy. Wory
UWJZC idlic
tymi .onmi. klÓl')'mi byłmy cbcio<li.
~ ~ ...p.uaan;" się na ltriter.K p
1IIOd1iłw:I. MOUl.ll j;\
oo:tm-iX na wiele >pOtOb6oo_ Mot<emy oię JnI)(\I;ł -"3. nic Ilie zwra<a.Mc
uw;osi. 1IlOtc...,. .~ modIif wykony>l~ _ _ ioc>e lU >txje d"", L-.,.

.ue

""',,1"&

t-.:j. Wi<btn~ nich..,.,..1nie. U: M~ryja gdz.id [ujeM. ~ db ,....
_nicm, byłmy taUc .naktJi slo; gdrid w p<>bJiw -;ego Rop.
I\> -;iciu n~ górę be. -ot[picnic ~rzymy w pnwo ,,~ inne wzn;'"
litnic -Córę Objawic:6. Znów gdzid Ut jeM M~ryja. 8yb przy ..... ijcst
....dal. kiedy """"'tomy wyrni wdziennymi drog;unl pcłn)'Rli l.ny1y.
N~1ole ""CbooUcnic
~ "" ~ nic doł!~rar Nom pRYjcmnycb wnklI fiqanycb. ale onuoimy zdol:rrt loię 1UI 00wa&ę. Na rym
iwiccic lI:lOtnlI dokonX ~ . jdIi jal:dmy oo:Iwmli. Czy lII.UlIy
lqo Iwi>odon""'" i ar pww;olunr Bogu, by ll.U pncmicnił1
....'iatę. to: c::kUem l.o>ńo:uw) tU będzie P'"tkOt P<"' .) Jłuto:nia. Ten.
bo wtbodqc tIa pę Krito:onl<: nic ~ si( tqo. łe U1Itblo ~ iaoym, nic IUUl:i)'lloię llł<:Iq<l- Slutcnic 10 piębc , ~ 1Mbn~
Z Cllloorirb ... mkn~ w ....., i p<łtw:so pooblc",ó. cqni ttlow· a
OlW3l1qo lU łjcic.1UiqvilI.ni pe><biwioA i Uo<bj;t
pywue.,.m.. się
lcgo.......:Jył. N;e,a, od........ dl bnmi: ... pwoyni 1JÓf'lC Krito:ox.
!

CÓRA OBjAWIEŃ

Mary';' ot;-ib się w Mnlriug<>lju w trudnyda CUIolICh. Zlo kom"n;'
.-odouow-..Io lię owoj~ wicltokq, a ludJic: byli przytioclcni jego
cięt;orcm. 8)10 lak na uw. Wscho<hic. Na Zad'odtie nic było walc k.
piej. Tam ludz; pl"l)'tl:w:nl cięto. nieodpowicoJzi;Llncgu liberałi...""
M;uyj;l.wuim poj:rwieniem .i~ wc»to ... <:>bot ,., łwiol). Wczw;>la ludzi
ze Wchodu i 7.achod". by callwwicK zwró<:ili.1ę <IQ Boga i w Ni... I'nelW)'clętyli wszyltklc .wuj<: problemy. Wny"Y j<:stdmy b... .tmi i .i,,»t......
mi. [yle lA: borybmy .i~ " rotuymi problemami _ pobttmiewolo w tle
lego p'~c.louio,
A wszy.tko zacz~lo ,i~ na górze nazywanej Crnin i wygll[dalo .byt
lW)'aojllic, bylmy tak od "'zu w lO uwi<=yli. ~k1jjmy do banlzicj
liot.onyd' med,o"in"ów p<>It.q><JWa1lia. s.d<i<wn "oj....,.lrJej.zych d ziewczyn i chlop<XJw 11010 10; rzea.uiLuni nnw<:j ruczywiltoki. Bóg I'ncm6...ił do lWojegu ,,"mdu popru:.1Wo.fI Mall(.
Miliony ludu odpowiro.wy na _an~ I'rzybywali oni z WRpt.
kich won kuli licmol<ioti. W.pi""Ac .0; .... lO wzg6n.c Iudtie tapOfDlnali
rótnio:xh i dostncpJi w ....., bDCi i siołuJ. C...ii, k ru\o:.ą do ac:gol innqo. IXIOO'CB". On; pie1i'q....,.....n do tolcdziusooja_
od~n""lo .. och p:.xb ; ~. Ch(mie sporybli Iudz.i podobnydl
lIlllJ

".-..,...lich

"

d" ,jd>;e,. Rozpol1lawali'H; w .low;w;;h Mary;: Ja wybr~b", t~ l'anJię·.
Woed.;"li. te m)ilał." nich.
K_akk mmi. na kt6lym obj-W .ię Ma.ryja. ""Idy do ""rodu
d>oowack.ieso. N.. 0UI.aCZl0 to jednak. te Maryja .... lety ry'ko do nąo
i te len .... ród j<:s< b.>rdrioj D>łutJDny od innr<b. Cboowxł.i lW"6d otnymai fl<Iyn" uszny!. by brt KRtIIihem tego mirjo<2, nic. więoej. A uud·
nc IQ U<bnie. l>bcuto powi"' ......>.F akurat nam..... Iylko Ból. My
uobimy WU)'Kto. by mu .pro>l3Ł
W mirj>CII ohjario:lI Maryi lndJ;, on:n:nc p<»luch.X ...ojcp """"_
Na pcomo prum6wi pntt nit: S6K, NÓIl: 22I<:ho:Jlooujmy wę Jd WI)'ki. OÓll:
rwitdujmy. !Ue plIlmy łooYc, nit: pisr.my .... bmie-nildlllp. l6t; cbtt do
..... p .....lÓWot; n>( p"",hd..,jmy Mu w lJ"'l. Czy .... p~ chcemy
czy Id odDanyjal.imd wbs.nJmi dropmi, 11>( ~ - . ;

Gowmx.
lI3Wft ....

80pl

Sk:ow>o Bosa w panfu Medrioopjo: ą ~ jut dlu.... \'!'boayli.łmy .... nlri>npi«mekJeili ia... jut ....~.by. n>dt ~ N;"
wu"UmJ >oę t~ motna d>tt<hił. ak: pnwdriwy", blo;dcm j<:s< dopinu
tĄ ile nic chcemy z:.wn'MiI' I niewbiciwt:j <Irusi.
CzlowIek tonlaUu.M<.M; I Bogiem popnn M~ ulep pr=ni:anic. N_n fSÓ"' :unÓll:nib "'"'!R n:azw.;- 'Ihaz .... zywa >ię G6t":t Ob:i-icll_
TJlko-ubpwÓll:II komu? Cqt n;": tub;., i mnie.

WIELKANOCNA MODUTWA

.f't:><k..... tej Widk.:mO<}" motecie o d ~ lu i lU. w 1)'''' i I)'m
holelu, ceny ą pl'%y.tęplle... • - zwykle !.:lk Iuai reklama alfCncji tu'}'"
"yCU1yd, w ty'" wiclk;m<>cnym okre.ie. 0"" mwniet chc~ .ię prtył~zyt
do ŚWięlow:>nia WielkanOC)'. ale tylkD "LeWu~IF,"ic.
Med,jug<.>1je nieje'l okręgiem 1U'1'.tyemym. ajednak o{el"je lu·
dJ.iom odpoczynek. l"" ... lp<.>aynek je>{ cołkowicie inny i lepll)' od wy.
pocI)'nku w jakimJ pięknie poiownym lIOl.eln. ThUlj c-.dowick odpo<zJ'
wa w""'nętnnie. tu odpoczyw. jelto duua. Po lOkim odpoczynku
• blWQłc~ wypoculÓll: takle r1I)'C%Oie. NÓIl: będtie pou-uboonł j;oIUcgoł
nncs6l""", "'icjoa, wy.uray mu lO. w kl6lym się w,ajduJl:.
W Medriugoo:ju ~ krok do lego odpoaynku P"-~rW do kon_
r~lu. 10 dt. wop6lc.:zanex<> łwi<ou niemotl~ do uoromÓll:nia. Ale
db I.....
łwo.ala je>t uu>"miale chod ...";" do pbinn6w poycloia_

""MeA"

toynn,dl, wrotek, chiromantów itp. W konrc.tonaJc a...... ie:k .i<; nie
opiera lU' IlUl,,,, cdowiew. ale '''' Bogu. W>elu kb", p.)'Ch"'t_ tro>unli:oło. te: 1.0, t:ze&O nie nlOA dokl>n:oot O<li. ,..... t<: 1lóI. W ten Iposób

""lwlwli JObie p1nołŁ
eu. W",lbnoey lo najlep.... por.o na analizę ...ojqo ~ _
n.... ~ do rqubmego lf>O"'iadani.J.lio;: i ty<ia modlitewoqo 10 mo·
ki wiell.anot:neso ~ NOc lII<>Żn.:I odl'73.>cił. nauych tyciow,cb
knyty.jdIi id! nieanieo' "" pned _j gora- Ollbowi=wie,apn
jesl: k"JI. i pomok nam je dłwipt.
",rJdbooc: W Nedziupju P I"'P:dnanicm u : ~ 00 utrudnia tycie. Nok
bjo( na
pncvłrM doI<' .... Bop. .ueqocb "" poKęp<IInlIie Iuchi k
, sattu:DOc pnaaępczoKi i braku poa.u.-.on...... Ten, k.w odtb. poUoa ~ będrie móll pnj' pomoc, Na1Ji lio;:
• tego WUj'1I~ l&laŁ NilJ. nam nie mot< uktUt n.»Ugt> fri"<j..
jdli """" Iq<> me mc:.....,.

'o

Koedp odkryw:a"', swaR .~, wolhI ~ie wiosNł. me. ub6-_",Z),od, k>dkuJCI>tJWC tpcie. KtoIje podcpucbwymi noponi. To
opooób ~J kw'acji. Ottywikie. re tego Me uub.i robiŁ Kto
jednalr. talr. ~ niech JObie pnrpomni, t<: podobme jak łwięt, ...... n_
diuk <neb:.i bjo(
nie l1lko dla ludzi, ale i dla wndlr.iqu.lWU...enia. Nu.i"'y dba/: O ten ~ k riem~ na kt~
W Nł."llziugutju bę<bie tetok.uja nabycia ja.Ir.icjł pilm4W. Nie wiem.
co wybieneu dl;, oid>ie.Ja wybnlbym pnedc wllj'łllr..im wewnętrtne do~ni:o. Olle.it; ""'lA .mienit w modlilW~,jclIi tego -.rd>ce,,_ To
modlitw« widkanocna. Nie ul.Ilaje juUadnycb problemów na rym łwie<Cie.
K",dcIlIII Z1101.' mot<: IJK!itz..t w oo:y i ""lawolenit:m westchn:tt. W>elir.anoc to ",,,n>ncnie do tycia. T~ nas UCI.j' Mary';' w M«biugorju.

"'sodnrm

tyje"'''

SWIADKOWIE
Nadcjd<j takic d>wile. gd, nagle >.adamy sobie: p)'\"nic, dbaego .ię
modlimy, dlaaego jatri"'y dubny. dlaaego się naWrliCamy ... 1~1r.ie

chwile dq s~ w na. >.adom<JWi(wWnie ... to:dy. gdy na'l)~niltlapUd
wielkie cierpienie. Jab będzie wtedy nuu. odpowiedt~
W...-ojm oręd_ Maryja płOSi, byim, byli Je; Madlr.ami. Ona ma
do na. u....fan>e, On.. na. ceni. Nie pyta o naue "'l'lr.m.abnie, O lO. 00
~ I'CJ'l'CZcnrujemy, p~nie 1,110 poznał na~ d«ytję. A aly, nieM""
nie~ptdmy .... owi.Mpod.w.

ł'lqju_'..remJ' P"I~ 0IXn.Aąd>

by ,F odeprtt't i
lmy nicndQWOltni,
>iły.

l ła\W1Jki~ mog;ł

t!ft .ał., jak
odbicr~

nas ludn. Nie ....... m:unydo&t
B3p.--d( cba:my. To .pnowia, ic ~

nam

rad<ńt. Wt~~ly

nawet mak I'roble'ny

""" pnytiua:yt.

I dLa.ttgO Maryja wqow.o nas do o;odUtnoqo ..-nXen.i2. Ono musi
nad nauym ~iem jak jwiath Pmornie lIit nunoj....
się, ale <Z)'DąCC l nu pr.rwdliwy<:h ludzi. Rzadko docbodli do";"lkidl
nawł"Ó«ń. CVowick nie ....... w $lalJie iclI wid" lnidł. Iloo<iem nawrótt·
nic p~mina wodę.I\~....,buj<:myjej do tycia. ale rzadko pijemy j~

czuwał

wwielJU,ch ilokiach.
~

w rodnnie. To

kn*6w

w

buUowaoiu

ąUooojd. I"O'QW

uay...y się

piudo. h6rqo potnebu,Fln)'. by nabnt oH i pnnoco-

w2ł: się do stawiania aob cud.....")"" wyzwaniooo>. Oraywikie. be lW<ljego ucloowania rodliml nie motc o:erpat 1)'11;0 l licbie w..q. Modli .....
•mienia j~ bt<kgo dnia. Nic tylko modli•." btdcgo t jej cdonków, ale
",Ue wspólna iU<>I.llirwa.
Kw >io; n", umioo: modIil, nie ~nli ",ż.-.katwoli lIop. A:loorinno
lo byt codDenIq pnk!yk'l lu<W łWierdąqdl. be~. B6r; chce nasze-10 dclbra. To dobro UWJCn się w Ją<> woli. Dbaego więc: nie mielibfsmy jej ,pełniał?
Na 1"""'''0 jest w04 ~ byśmy byli ~iadbmi Maryi. Ona n.. potnro.!it, by unienił łwial. F.goiuuo=m P zmienianic I)"JlIv oicbie, ba

"'n

lnlitniani:a innych. Nic ~ niqJrqjrmni i .... ~ innych n", robDr)' nIC
siłę. 7.........,. lo a.ajląlórj da:flc .. o.it<ł.... ·1lW:e Wa'lP";"
chce:
Jmir:nlat w inny spoo6b.
WYZDROWIEĆ

Mówi się. te ...~ CUiy '"ł W1panialym o~m w d~
lud...... ArprncnlUJC się lo tl"". 1c aIowiekowi ...wo Iię dokonał
widkoch~oęo"_~d~looc1tLiqch>abtnoki."jaJ·
nak "",no pookjnoowMia rwJianycb wysiłków nie udalo się lW)'ciężył

rolnych chorób. ClIowiek w<:i~tjest ... ki.jak.i był .... w..-e: kruchy Ideli.
btny.
Alt ... kruc:boU: i ddiL..nołt nie ~ _ n i . , UbIy bt_.uunkowo
nin<:ą aIowiek.a.Jc< ... k Iylkowtn/y, k..-dr .... 10 pmwalamy_ ~l.nic

"

uwidannia w _dzillgonkim s..nlu.uariu'" Kr6lowq IYwju.1.l.11aj
najpierw uczymy SI(. te nIowW:k jaJ. .klil.>,"y i ltuchy, a dopiero p<>tem. k JCdlloadniejest td plny. Nie mom... 'u pny)«Nt; pow;e.!nd:
••hKhaj. floIle. ehci:"lbylD., by mnie sp<Kb1o toay UnIto'. 11.11aj oię przyjetdu. by ....J l'icrw powicdzi...t: .Boie.jaJ.em pk klOi;u na ttj kuli ziem·
skiej, ak wiem, te''Y ~ mnie ochronil'". Nie do nu ""Idy lJI6wit.nie rw/:em.. 8op.jU. .... lo ....,.,l~ My oię lIWlly tdaot lIa Jcgu
ID.ldre pnyw6d:uwo. W ~ wjemy oi( ul.-ymi ludlnu..
ld.-ie nie polep lyl1D na tylD., by mi« .. I... cialo, ak równ>et
.... tym. by ~ jedDoezef<lie oilnego dudla. Kiedy pnyjddullly 00
M ~ -Iię~ kc DaU.duch 1OII:an.. ~ . a ciało
nie. Nilldy oięjcdnU nie warzy. by lo nuze ciało .-alo uwtuWione.
a dud> nie. WuU.1eJO dojwiadcza,M chnri<:!janie U po nuu czasy.
M:tdno osoba ..i&dy .... opuiri Sankruarium Kr6I<Iwq ~ tol.~ lylD., te B6B;iei nie uwruwił. B6s u:rdnwia nas UWSK. ale
na wiuny łpOł6b. 8,t mote n;" zostało umrowione aa.u ciaJo, ch...
ciat leJO pragnęliimy. NicnmJ.mnym byłoby 11cgu powodu odnucan;" calcfo dobn, któn: nam Bóg P"'lInie uole~ Be:z ....1I1o;d" na
to. 'pkie ....."'y e;;,k>, _my driabłjak .iłoe o$Ol:ly tylko wtedy, kiroy
pr~gn ..my.
W.p6lcK• ....u: .... rattm w;"1e c>s4gn('la i n~iele. Katdy ~ n,.. ma
wła."'l odpowiedt na '0 ... gadn;"n;". jdli pragniemy byt Uh_i. we
w"'kiwy .posółIkon:y;"'"ze lOpólacsnych otitgn~. wtedy rzeaywi.
kie tyjemy w eJ."Xe wielki"ll0 1'''$1<;1'''. Jdli uJ - pne<:iwnie - je'le·
imy egoillami i wltY'lko wykorry"ujemy dla wlalnych «!ów, tyjemy
w epoce wielkiego 'eg""'" Bowiem to my nadajemy Je". wlty.wm
""eClor". Z ty'" .i~ 19oolll w"yscy, chocia! jednOCldn ie będ~ równid
lacy. klóny pozw<>I~, by to n:=zy o~dawaly im "'",. Jednak 10 wielki
b1~d. Maryja nnuczy.jak go nigdy nie popełniŁ
Zomknijmy dł.illOzy'tkic Iui~ i pi.m. do4:~ zdrowia. U';~dJ.
my w pkirnl .pokojnym miejKu i .pytajmy 1WOje'g0 Bop, czym je>! zd.....
wie. Dopiero polem tn<>io:my ponownieotw<xql o.: luq1ki i pisma. D0piero wtedy lrolllJmiemy je wbkiwie.... li>

'''li''

JAK OPOWIEDZIEĆHISTORIĘ

Clb«nie na fwiecic "'1S12Wia .i( wiele pclnycb hbolw pncdlU.wieti.
8y .it; ",lU<: mly, poświęQ .... wiele pieniędry i en... na ich "",li~.
I .... Zf1lko lO ,....... p.U1 oł.rdlony aa.. po k.r.órym g~ łwiatb. i byt
mok lylko'plaC wjo.ł.idd ........ikach mou>a n nich ..... lcit w...u:..u.;-.
InaoeJ wyg~ k..atia ~ Naryi w pa","i NaWupjt:. 0...cia! na 1"J ona/Iej pru:>tnCD.i ....'''.. annir gromadr.i "'" w;"lb liab> lu·
dzi., nie prlyJetdtaA na ~ jalich wideo ~ia Naryi
nie PI1J'POO"~ !et pned~ pod WZJIędem ~ :oni
imdt6w~ na triJamę.
Maryp _m, ~Wni nie cha: ..
DdJwrcit. a JOdynie
zmienit!)'Ch. k.r.<.n, ~. N"t w koolili- łtłm roi( poircdnib. Bt>s
prasnie ... kroczy( w lę naJqI h$orię. kIón db j...:In,.:b pc czym! .....1kim, a db i""",.:b lYlto ujłcio:m • dnJsi- Jak by na lO ..ie patnet, 10
d.l.Iab 868, k.tóry ~ """"" kieruoki w ~ łydu. 10 kietunł..i
odm"""", od lJCh. kIbn: proponU.R nam rótnc ~nia.
My. klórych Sf"'Iyb jn1no; dnlgit, <lajt1RJ pn«l dylema'eM. kogo
pooIuchaL T~ dyle""'" .. ~ mittz.t
nu, ~ b .
jak i -lbr n ~ . c.p nit J><>'łucha-my swojtgo 8op? Jqo sł6w
nie ullyuymy ... OIluwo.R'ł'"' lubJic axIzielUlych pncdSI2Wie:ti -:oni
Iych. k.t~ OI~amy bt.pośJ'edn;'" ani '1"h. w klótych uac<lniaymy
dzio:li irOOkom malCl'WegO pIUka.... Rop llMy><ymy'" eWy.-go ocr·
CI. Dopiero wtaly ~.ie:",y ... >Unie usłys>tł do kol\ca i ltOlt'mitł bt·
<4 inn~ wypowit<\:!. Nie: W<l.aniemy ouukan;.
!'oplU' wydanellia mtdziugonhe Maryja uay nu,jak ... ptlni pru·
tyć na...e ....I>6lac.nc a:"'y. O .... ""ul lu" m"""i, ttbyJmy je odrltlCili. To
niemotliwe. lWla,>:<:... 'e Lo jedyny =>', j ..li man,y do dyl pozycji. Id'lC
raze'.» • Maryj,jes'dmy mile wid.iani wlrod w,,",y.o.kkh lud.i wol:.6l ......
·10 w'l><'llne l Ilugier" i M....,j~ podątanic jest najlep.Uil hillori.ól.
O k.r.órej nie .Iy.rymy. a kt6r, przetywamy. Nic ... '....... my w n'ej '....'ej
<>O<>Ix.>woki. Omymujemy ją na tyle, na ile jc<Idmy golowi .ię 0l\'l'0ł"t}'Ł
J"" j<..ne dl. w..yllkich, k kiedy 'f"IlYka na. rot pięknego, warto
opowie(hict o lym '-"kk innym. Do nas w~ .L.lI1ety opowiadanie: iru'~1Il
lej przq>iękncj hillorii. J.k 1<> <n>bit. mwimy Klbie: odl'"wicd.i« ""lIli.
MUlIII'y przy ly'" ~ by jej nic OfIbiol' ... jroyroc decydu.Ace lu-yIe·
';"m. Ona ""_, tylI«> aęU: BoJtgo pIarw ~nia luddolci. Dlatego opowiadaJmy1' tWej IUem u...mm Kołciołcm i wop6lJl<ą chro::·
łóp.l\.ą. do kl6r"J naldynty_

aoso

doI,u,

..

PIERWSZE SLOWA
l\>cąIek ~ i a M60r

'0 ....,Ili poM<P .. .,..... Oued;o au·

je. r.. .. klocz) ..... 6włat doms/ydl, k: ltOlUmialo ucacn.ę Sf>łu""l ....
twa!)'ch bnbc:h pap"""',
Jo:dN.k nie l)'iłJ:) n;~ piPemy i nie tylm OCIJ"'" aywDy. ~
~oaa:rn,aaywny~
Dopie'o~ptdmy.. suo" POzumiet 0QCZ.I;.i't<7 mi tw;at i przyaynit .... do jegowuast.il.l>ia .. dumu.
W te lijemnio:e prdOO~ ni> ~tić.-6!ni.... ox;:qcio:lrc. w.une.
by umid idI. rozp<ID,;ot i wyb..x spot:r6d nich ly(:h wbiciwyt:h.
W ly(:h ..,pólczc:.nrch "",.:. .ach dlz nas. chrukijan. llajw;~kJlym
n<tuczrcidern,jakiego mokmy 'po!uf.ic" Maryja. Je.. nieurudmna
; wic.j.k motemy ..yjlt z w'q>l.kKh prulllcm"".jdli l)'ll.o teg<> chccmy.
Jedna. picrwuych lajemnic. wJa1..l1''''gnic ...., wptow''*<1zil'. lO m;/o:lot.
Tak .... pntod<; 10 Mal'}'ja P"'Snie DD .... pi»ł doJlt.oły miloki. Nic pyta
mY rym o mdryk.i i la Walne l)'1lĄ h)imy t~chcicli.
Czas spędzoDy
uee .. sUoIoc miIoIci .... p""'1IO nie jat czasem
wxonym.

8oę<hX d

będzie zmieniał nasze

~m.

Qi:nienie.

tak.Pl

Cicho i fuo<bmenalnle
nuIołt auk.i lmien" prtySdołł

J"'i dzXri.
Jdli nie ...~1mllemyod razu jdicp wyt.Iadu, nie móoo"'l' r.. JUob
n;" p l d<Jł>n. R<>zmyilaJmy Onim. p ~ y li:" """"'" i 1'OlU_
~ dnia l i nauka wysypie .... pned nami.Pl perły_ Wtedy..,..w-czyje ....bnt do -vjtso tycia.
ZaP'''''''y 1M; do W<oły Nary; pk najuybcicj i zacznijmy .... l.ICZyt

picrwuych .łów. Wiem, kwicie. nichjut znamy. 7.ostaw:my tojednak.
Maryja zwrac:o się dn n., inacze:j nii ..,-tyK)' na,i dotychcuKM'i nzuny.
ciele, Ona oomr";a naueso docha; nz'. ruzum pmwadąc ku Bogu.
I'rzyby<:ie do Medziusorja jest jaJ< p~jJcie do domu, luórcg<> nikt;
nic nic mote nam .niszczył. Jest. n:ull; Ulm. gdzie jestdmy my. Daje
.... m ochroniertie w naju\ldniej"-)'Cb m..;\ach. W....-..;. k: jut '"'10 dołwiad<:zrliimy.

N.......,. więc ubW rębwy.jriIi tqojeuczc nie zrobiliwy i J2.
~ _okę pien<szydl sł6w w ozł.o:>k Wary," f,"'N: bójmy się leJO wyzw:o.
n.... W bwbch jut ~zi """,lo uani6w • czeka

pnyjacie....

.

<Ul ..... jaJ<

na

dot>teso

ZAPOWIEDŹ

Kialy w lnm""'..iu mloduy nieu"ępuj<: miej""'" >Q'nemu, niePt
to trlko kwcol,~ brd.. !wit"'}', a\<, taUc lWCSIia ~jkia do tycia. N~
uczono n~S m~ trlko o !Obie- Nie ja< .ojr<lnał. ~ ani nau.b

......

Maryjlo . - uay, jat <Iostn« godnołt drupqo aIowicb i >O!UL
jego po .fiackltm. Pic••sq w troU:mpt umitok ncMwyruania wdDęclnoki. Maryj;t IYW 10 dc:monstnJ.jc
wt,,"yll1 prryUad.... JeK naw
wmięalla III WSl)'sdie modltrwy i .,
U!Ei,.... ~jm)- .... ~

"",l mU$icic", ale .dU;tuję W<I.W"_ N",., po«bcwlli do.-"a Uoł, bo
.... nad nami, UoI oittyb1nr. Pngnic byt bliolo<> na>.
Nic ty.....p .......ti p<M"in"J' ł'J"wdlięaDc i aktywne. 'Th powinno6ł
"UJ"'bt:h, bu wyWl;6w. .5łuw;o ~ t..k nic uoticm" 1O.,a;o puste tIdb·
n<jc. Nedyi o.ruba ~ JriIi jcst:dmy chndcijanawi, w tadcn 0p<>d nit: molemy SIę "'J'lU'C W) ....go ty<:ia. W tobo hiStoni chndcijallstwo anicniało 1udlJ i W)"dan:cnia. J"ł" pi
bue ,_ul to dopit:ro błda
ptdI.a. Ihwaj to my jesldmy~~by byt tKlWJmi prorokami i ~
liq ...."., w Iu~ mstalilmy ochnaeni_ U.I:Jw"j:tc innych ol6w: ja<....
imy
u do
by byt przył.bdcm.
Na ""'nc naw l~l aę>'" pogltdy wypaayły wlńciwc mwmicnie
tego olowa. W.p6łcldnie by<:ic pn:ylbdcm ~ na krmwani" kult"
jed'lOIlki albo ~pniu la wou1q cenę tbwy. Takie prttlooania wyw<>d"l.ię z g!ębolicj pog-Mdy do czIowieb; zn~jd,~ WY"'" w niewiertt.
Cd"wkk w;erut<1 uerzy wok61 .iebie tyciodajne obawienie. Inni
m"lr~ na nim l><>kll;ot, powierzył mu.woje kIopoty bez obawy, fe komul

'''80-

"nich opowie, Kiedy .;ę cu:goś podejmuje. nie robi .ego z egoiamu. ale
• mikńci. Job I" ról.nic:> w l'''i'ÓWnalliu Ol .... ru."."iatymi ; alUlIolubny"';
Iudfmi. któn:y Cla,,"m; naj ota=j~; robiąwa<y>tkowimicjakkhl WY""
chowanych bllulacjil
Maryja ni.e lOttawi nu .. mych z na><ymi ąkniam; do rwo"'enia
pięLlClr" lwiala. Pomofe nam .oota<' lwiatłem. C>.y miałoby łen. run, nic
ZOWIl? MOle 10 uniemotliwi<' jedynie nall" lenistwo.
0ba.Ac O dobre relacje z Bogiem, podbudowujemy SICbic i innych
ludu. Mówimy im, ic na tej ziemi nic mu.imy waJayt jak glodnc wilki,
a\<, lDOtcmy byt pnyjaci6łmi.

"

DE.UKATNł

TWARDZI EU::

B'ł(ltmy uO'eny; pow~wproot,k

..,zwyo::..,j nie «nimy WInien)'. KąP.... ""In łio;: l prumoq, l ""SU dw.., chd3bby byt""];"'IIUI. I>opłero w ehwili.limy nasza <>jarz"" rml:.jc:: <aa1llk0w3.n3 i poląj<>
wi "'V.w.,FIj;tcył tlJ lud...., pooownie się w "'" budz.ll ciqllc:jou ."?'wj.

dL> toInieny. Zxzynlmy id'llO.llUlltt
N~ dKWlly!Il ~ mą>all')'WX kweotii ar llIU posuw2jeoc wb.ki-. ar tej; nI(. WI(IOlpinU. że wS;onktu3rium Klbla=<j Ibko;u i<>łnir
l U "'I -.-.u mile ~ !olaryp wiuo id! • ocwart)'Illl nnuonami. t.,.
id! uc~ od cakgo da, które ~ spotkał .... -;q iclłnienkiej
drudle. li> Do nI( UW>:IC OI'n;oO;;o 'JIlo ~ Iaue«i ery ocIn;"';""
no;l ""n. ()pu,cu, nieJnomn4l ud>owyw:an" >io;lO lNdn)'d< """""nudo
jal. ułowU mUl'O wuyotto.
Kiedy IUI n;w:ydI ~ l<::IrI13Ch • ~ oiLjlO"nhb loię....oj·
fUl., nu; cMopq oaęli się ~owat w >J-:I'I1ny opoo6l>. :z.--"I;
toInóo:nIomi. Wrn l rodu:niem loięnjczymy.1"Odtikl$O( Mil wojsko.. I pnyjdd....1o po poknep.ocni<: do ~ I.btli Z <UJe'" l łyCh pnyjuMw
...-inęlo >io; toInienUe pie]~. WU)'O")' ruem chcidi ~
dlięlr.ow3t lIWOJem" ran". Szybko >br:row;wo upnm.e,* w.re do innych toIn.eny. Nałi (hlopą P""&<I(1i załwi3dayt, k P"'&~ ~
nie Iylko db Ioic:bic. ale db onzpU.ich nI uj ';"mi. li! .apoa:~tL-m
,......, b"",uwwo. B.... ",nlWO pokoju. nie b.... ","!WO broni.
Najbardziej WUUlV.Rcr jtsI widok ty<;h ludzi pnys<ęPU.McYo:h do spowied,i, Wledy powmic tWlrde IWlne tolnierzywyn.ta,FIIJWQR p"'wd'i.

ar'"

""'I. łwiallo~:
deli.U.tne. Oni nie upobln;"l; i nie chą upomni«
miluU. I'nyjafń. lIimie<;h... Oni 'ylko wykonllj~ I'ewn<t pr«<;. ktÓT<:j

.i<'"

potndM'j~ oni So'mi. ich rod'iny. ojct)'Znl - i nic pot> lym. I'nyjeżdl:lj'l"
do Ma..yi "c.~ .i~. jak hylnOlliódami I,,>kojn, a nie .agrożenia. ] In jt:..
prawdliwy senl żolnienhe80 powobnia: wniet lWonyt ; "i($t polr.6j.
"lWank <>bliae ujawnia ,ię 'ylko w,,,dy. gdy .10 - p"wO';"''' .10 _pl \lk
"""rte. k możnI je .hmał tyllw siLI.
1Yłko k,o(, Ir.w chocw. trochę slu:Zył wwojslw wie.jak INd"" lo tycie.
Wym>.g-a nie tylko silnych rrtięśn;. ale taili goo:swoK; duchl. TyltD h'"
tał.i umie brt pl""""""ie .~ ; ddiUlny, _ wbfciwym QlsM: i we
wbiciwy opooób. Wtedy dusza jtsI Dd><Jw:,1UI. Inni >:ał DO')'IUIA ich ck>><nept w innym Jwiel\(.

"

POKÓJ NIEPOKOJU
Tylko klot, luo byłw Hen:ąuwin",wic, czym jeM um",o\ i OJ"" jnl
sprqmi"... ~. """,,'"ajb;młzi<:j wyrtzy"",Jj maR do:oyŁ
Do lalti<b ooób nald'l taU" ",Iod~i ludzie, kl6rzy się k:a:l wc w.p61nocie tiootry EIwi'1". 10 ci. W któryclo jew2c _,."j .... uliq odwraca·
lDmy słowo: i kI6rydl Yl'fłYblł&my palam.i. To by~ nukomani.. I>ziljul
sio: nie .... tb>lyluA. TCI"u......sq, sio: do Bop. ~ ... nnrdym ~
-.rińsłJm bmicnlu. ~ ..... >Io6cu i tno'a..M. Nic ma lU b<lnydo murów ~nl str.dnil.6w. Nit przr.jmu..M lek6w, kl6n: by lm ~pły w Iot<:uniu. Kiedy icb ~Iawj~ wSI>omn;"ni,a ł p...eslloki, pom~łaj~ sobic
"aw~~jc",. By i,u pomóc nie ma tU etatowy<:b pr.orownik"'" ani nikogo.
kw by skoOC>.yl jaąi 'peqahl~ sd"'~. Tak napnwdę_oni nikogo talic·
ł" nie pottttbuA. WICie sU6ljul tbwno wypn'lbowali.
NlCSlbj:t u podnóta G6ty Obja.. i<:6.. Ona _ jak. twi<:rd~ - daj<: im
wicl4 .a.;. W ""JCU"'i<::Jqych dJwilacb. kiedy nIC .-g;ł im pomóc .....
""" ci. którzy sum lqo dołwiadoyli,...raJ'l w pomoc M"'-.li Iloiq_
Cię'ilic ą i<:h 1yci<>we hWoric.I'bchod", l dn.;a łftia. WICdą, CI> 10
woay m;"'~bt na uliq. vod-Icg>ljcj p,."wom. O tym pr1lCko.... ~ się na
wła.nej l16rle. Pny"ęP'!i~ t10 w.pólnoty mmieli się '''go wszy>tkiego
wyrze<. Na P"""'łlltu jest to bolcllle. potem .taje li<; trodłem. I l:J.6rego
cz,crpq siłę i ;n'l'itxję. Uall sio:
mo siebi<: i innych. By jak.
mojb....1Cj i jak. .....iuJbcie.j lO ooi:4grąt. ~ się prasy, lelc:wizji. n·
d'" i ~ bet arso rnoma r,t. Ni<: l'Obo.>l tok db,CJO> !e tym
popnłgj:t. a1e..:<ll się,jU. wbJciwi,: llqo ~ ~ ~ wołę.
"tylko a ......1r. " łilncj woli mok wszystIr.D wytrzytnao:'. A do ...ągmęci:.l
silnej woli nic ,ncba 1ck6w. ałe wielc: pracy i modlirwy. C"1o i du<;h wrn·
ta.i'łjedn~ osobowott.
1ylko n"liani IIy<h.l:J.6rzy ich odwied",-.H. nicodc>:uwa-.H D<hwylU. a aęolO i WSlydU. Cqjał de<:rz.P "wzięciu ......1r.oxyk6w- nie lTlko lWIa·
cz;o. te on ...... łW!dI na zą, drogę. Wyni:a tał.tt sytuację ... lOdlinif:
i sp ....
Oblqo ~ się nic tylko oni Ami. Lccq sio: ub: ich
-.odDt:e. bttm .e .-i.mi syna.mi ~ się modIil' i ~ w inny
sposób. łI:Jwołi p;UW..M<J'''' nid> niq>oł.6j pl"l!Clllleniajolw poł.6j. Wcho-t1.~c na Górę Obj_ieO\ i Kriicvac umacniaj~ się ...wojej d«y:>:ji. Ich
iwi3"C~'W:O "'p.... ięlUją ci.lu6rzy ich odwie"l"-j~ i sam; l"-Cl:yn•.i'ł wkr.l.łońcc. Ki"dy .ię

-aro.

"".lLstwie.

~wpol6j.

"

MARY.JA,SZTUKA I MY

Ct)'m jat mub? To P1t~nioe .... re: jA twi~l. Jut od pc>cZ'ltlw ało>

..nck p,6boooal wyruil ....n.-.jej dwzyw taki lfIOO6b. by było 10 UOZlJmia., i ",..11;"" do pnyj(cia I'""'" innych.
Me<!uuSO'i" UWRC p~ artyJt6w. Qdauw-"'i. te jnl tu col,
cowykna.a pou rwyo:a.Jnoo'l. kzwzględu .... wi:orę i pndon"ni:o poił
<J'C'''''~ńli$ięw~""nkn
•.łTiull\,by~~

ni.l cudu.

Ob w.ert.łCq'O~rtysty prumi=ir:m <udup B6s. On się obpwia
....;emu .... fOdooo<;. by ro unidl do sOd>Oe, wp.-adtit. mulrę -Au
'J"'ia.- Ik> Bós jol najwi(bzym ~"7'tł- S<w.. ")1 wsqsdo, CO widzimJ·
A p lO ....k cudowne. te IJ........~bi ~rtyłci na iwJecic ~ 10 W nit>ridkJlI'I "'OPOlU potn"l.
To pnwda. te ~ ~ "-'iaIa próbu';' W artyIUdI
nlJtt't'M7'...v rdisijow. Pr6bujeoi( im narD>Olpnd0n3nic. k~Y"'-"
pow1notn patnet IUI """"'~J'ł'Y 10 twiat, ~ się nim i _LJŁ
Oczyw.kM:. te na. nie m>l nic p.."..jwko IDJlU. ale 1llWSZC po;-ia się
I'1'"'nioe. czy lon wi.uy • n2dp~ motJuo byt ~~. Obserw<>wanie 0U0CU~ nu ....... t~, ~ie li<; ni.... ~ jcdnoariuie <Liedootneg~"ic: lego. kto ,.,n iwiat stwonyl; nierxhwy<;anie sio; Nim jat
nielogiane i niegodnc pl'2Wdriootąo..nysty. Ob.lqO td wysnanie Bop
te wukijeHjedno..,aanc zuimi<:Ta:n;"mjej.
Wj~.... uwllU 01.lUoCUb bycie aJ1y~ w pdnym .naetcniu 1"1" sloWoI. WK:rąt: budujemy lWoj~ wio;l Z !log;""" "Tym, który $lWO<7ył n~s
; w,zynko tO, co n~' otacza. T~ "lUkę nie
,e ultl~j~ in"i. bo by<'
mol-" "ie l<Iw..e ",niemy w wid",-,,,,y .posóI> wy i~ .wój ltall duszy. Ak
to "ie '''Kły, te n~,u ",I~cja z Bogi.,m nieje>l ay'l~ ".IUą·
Swoim l'rzyjkicm Marrja przy"o.i nam I'r,-"oł~nie.j.k budowll<':
.. lukę. To orędt.ic: pn«iw'l:I.wia się pog4dowi glos~emu.:te powinni.
imy się opie~ rylko na rym co wi.hial"" i "ie U\.Uć nicKlf" ym;o Iym.
p,-._dziwy anylu. "nysu. hÓf1 tL:l tym twi«k odk.Jyw;o dobro, • nie
:do, posłucha.!ów M:oryi. Z wam pru:sbniem uistnieje na II<mxh jwiat~
i do toriade<;1WO O swoich p=......."Qd,. Jnu> jW: tbwno powiedzizł. te
widł O lWt)'m JlO$UnW do Bos" pawimuimy głosił:. dachów. a nie
..mybl jej w naszych pokop<;h_

'''''''l
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KU ŚWU,TOśCI

W p~ roanocę obja
<hily się drini~lti tpięcy bbi

6 Natki 80łej '" Uedziupju l(JOC"2-

~b:h $UOIl JwiMa. U~ MRę
~ roanioocloq l,ooiCdcboooom por>ad 240 bięty. A
lWU pM>-

prn....

-...dtwiJj3 ~ o tym dopiero pod korlI<c onwn.. inr~

N.. piv.ę qo dWcfo. ... się n>

<bczni;r, mi

I<> jatttt

..,...un;g, m

loKo' tIokimy. BoJr: ~1lJwi.

........... OIyi1i M~ryja.

kiedy po l"U Iwq-

ny _ n.. wiadomo ju11u6ry podaa1l)'<"h pięuwtu bo< ~ - m6wi, fe
I""";nn;~my.i( nawlócit. Nawo w:i>.r~ nic JlO'Winn>'io: uujdoont gdzid
Um na koń<:u. fuwinna ujm.,.,.al p~w: miej""'. A czy takjeKi'
Nic można t~lI0 osiU"'ł/' bo::r. modlitwy. Uczy na. t.,go o""'s tych
piętnastu lat. Maryja nic wsula włród nas tU dl\lgo mo siłę· 1bwi<cdW>!.
bym, k U100tliwiły Jej lO nas... modlit....,.. Z Ma,"", pod n::k.ę znaoi i nic·
:r.n.mi udaJi Uo; w """"l pod<6L Nic: bylo 1a1We. Na 1""'"'4"" "'"SZ)"do
byto ,oemu prv:ciwlK. A jedna.k wynwali y. I):r.io,łiliimy się 1 innymi
sdJanq wody. ak się nic ~ DUł
te pracb,wanie
wfrod na> Ma""; rm'Wlnęło loię j>ł. pio;:b1y kwiat.
Czy tf::D kwiat Maryi będzie cbkj ~ i m"-W pięby upach.
mety od WdT> tIUl. Nie po.
jak jeKdmy daIdD od sank..._
arium tobrri. Duch "'10 ~mpo.", nas.jdliwmicjooc:b lWołIe
go pobytu tyj=ty urędnami Bop prubqwanymi pnn Uarr,k,jdIi
~my >:pinie ż tym wsty$Il:.iJn, m Bóg nam pruk.uał w Biblii. Wtedy
Boty dud! prn:bywa nie tyu.. w nu, ~ ... tak1c WC w...,...kid1. b6ny na>
ouaa.R. Wtnty lak1c wydan.,niat mnicjn., od piętnastq roanicy objawień Ma.,.i znajd4 się na l'i<:TWS<yJIl mi.,jscu we w'q>tki<:h łrodkach
""-""'"<'go przd.azu.
l)z;~I.aj,\c w parafii Mctl.iugorje Maryja 11<'.gn;" na. u.p,'OW"~d,it
do łwięloki. A iwięto'ł oznacza pdnię cdowi«td"wa. Ni~ łluchajn1f
tych. ktÓRy D.aO. ,n6wi", te to dob", tyl.... dla osób, którym br.o" sil do
MaW"'n;" aob wxylltkim prnblt:mom na ..ej tłemi. Pneciwnie - Clio",,,,I< jwięty 10 ....ol, kto twardo stoi oa kj mOli, a jtdn.........p,ie dO()'b
nieba.. R.aygnxja 1 kt.6rcjkolwidr. "- tyds płuxzym ~ OInacza
perukę i "ind .k;'" OIall'JOrau:tn l Ma~ ~Jwdltlllę, kt4ra nas popro..;..bi do łwiętoki. najwięblqo~ i ~ia.

..;.hi...,-.

"

ROCZNICA

W.ell<ie uroczysloki.-ue ą m~". [lul:o ludzi. lloł., wi<:k n;"'pouubnych =ar. To .i"d.... k ni<: dooyo:y roc:uUc,. objaw..,.'; Naryi. To
prawda, U Olę %męa}''''Y. ale lo UllęCXtl;'"jat p ••,jtmnc i W)'J>dWouoc
~glęO,,·

W tych dnixh obecDołri Boga można niemal doI~ p"bm; MIod-

obywa,.,..,

.641.,.:1. pań>.rw - W>ZJloCY ntttII komi~ ""OJlI ......
do Boga. To n"jost roodlilwa ~ nam>c'CINI. Nib ni<: mu·
..al n""J ~ i l"ll0 robiŁ A jed.... k "'''1j...hali. ~Dęb ich

.. ; $Ull.l,

dlilWę

dz.iab.Rca lib Rop.
S<i 1iICJ. U6ny ~ te dołwiadayIilU cudu. W"""t ich - - - .

()qywIkw:.... notjo: motJiwcM poooyll.i, aI<:~, te cud _
Olę ......
ny(. PU'I'W""'" m, lO .,powiood.ri J""""'" ..... p.... On pnemawia,.
a % WRf'tbdl knJ6w i>'tjbf ....fI, 1u<hic, brGo. ~ .... bat
Jai Olę WINt ma ni<: uIan)"t cud!
NaJW>(Uą pn0du<4 dla cudownych "'J'Cbnł'll je$( P"'P''''ni<:
mągnlęoa 1"8;0 na lito:. Wledy % ... mkll'" dUll~ Ilajnnr pncd swoim
Rog>cm ; cubm, na ""'" n:l<.lpnyro<hot>ą:o. bmiul JJę modlit ob..,rwujł'm,

.kllke. uubmy j;o.ki~ .zaą6lncgo bk>gmI_in'I....-~.

figun:k, oorll1k6w ... II w tym Bog;I ni<: ma. On choalby umi<:Rkat
w

na'%J'm ..,ml. llla,.,go pr.ogni<: na"'Jch otwartych

n".i gol_oki.

d~i.

WOOW""ln-

Ilocmiol M:u-yi wypdnia na. pokDi"m. Prob..,..., wydl.fl, lię .... m
male. je..",,,,, gOI""'; .0.; • nich 1mi.al. J""n<X"łdn;" j"ndmy dumni
• 'ego, te motem, lIae"nicry( w lakim wydaru:niu. lIóg p0l'n<:t M~.kI;
I'rt<:mówił do .......jego narodu. Doszło <lo ląlO 'u i 'em, w nUq'<:h aauch. WtnuujlłC<:. nyt niel
Kotd" "'.nut"nie ma jednak .swój knni«. !\>winny p" "im rosL:ioĆ
"ClUCia i p....,kotlanic, k prttbywali1my bluko aegof w'panialego.
Woz,ltlo, CO prtychod.i pób'iej, eterpie .~ t lej ""p"nia/oki. Ona jak
""i.lulo lriwiella naoz~ mdzic:nno1t. Gonej. gdy Ul CQ,b.ientlOłć lIam pown<:dniej<:. Maje lo.; dla nas aymł, do a.ego pnywytJiłm,.1Ipię'knc: n<:ar nie powinny tUm pow>t<:dni<:Ł Tn:d>a się nimi d"kllaWaoĆ, puwuli
i do kolka. Wtedy nuu: iItnienioe Maj<: Iioę_nioeulun.o, ... iwiętowuioem.

.

MARSZ POKOJU

htn".I'l rótnc ."aruc. Najb;>rdzicj znane ~ le, kló"" twicą ")'trzrmak>łt tolnicny. 1tIo po "'Y'='1"'.Attj pit:u.ej wędl'ÓWU uln)'ma się na
nopch. mok ".........Uet. te jesI rr-dUwYm tołniet'um.
Od pocątlw ",,"y _ Cbooonocji. Rol<U. Hao:q:owon.e i _ toIC<l<iu-

gnojU many p l maru. kWoy brittr ~ _ fIOlu:!ju. nie - -.init. Uaeunicq _ nim wozyloWe potoIenia ~od'" _Ipa r6wnid.~
rzc. Naqowa wo; lO Manz=l1bkojII.
Tell man.z udoo<adn"" t t pio;ł ..... ~ driiuulO6t. - III cDi, no
mo.buo ~ Nie cbod.D Irlkoll wytnymalołtauqd> lIlIęW. W dl>..,. ~ pnxe>y marz";" wurI~ J(l<lIl, bo n i pru::qł Iak.i manz
uw:umDl «> lO p..-dnwa Mb i poo.tanooricn.i
Wanll'Ol<cJu pnypowujc: ..... do ZOOWI.i:I zoInien3mi Bop. Ktourmr pod Jeso ~ i walaymy _ Jcso im>c. Nie poonnniimr uj
rowmoctdoolk>wnie _ """"" mika "'ID ijUo łoInieru Bop
~.ot pneciwtD innym. Wsza}. qcie Z ~ niktJso nit dzieli..
Bóg:r-su ~ ..,pólnotę i lIliI<M. Nic macry 10jnlnak., b)oimr midi
upominał 0.00;.,. f~>:rtiwnicl Żytie z ~ UCZ)' nas omit no sw..;.
j cemt ~ ~ Ilogoł in~ UCZ)' nas t.yt _ .-ółnorodnoki.
Nic: jest blWII ~. _ tadnym znaczeniu lego l/owa. Dr0ga. po k'órej idliemy, uw...:jc>t. lwarda, ajej koni« względnie <,)dk.
gły. Mo:a~ nal ockillU. cieknie pot. traaIDy
11Ilk duU)' lIie je>l
1aI._. Slui pr.ed odpowiedzialnym DdanieID. lC łwi<t<lomok4
kich owokh IUboki. W ~ chwil.a<:h pomag_ tylko myjl; jellem w .....
uie lO uobit.
Tneb_ n_pr_dę byt.W)"uw_lym. Wlry'lko. 00jen na lej l;"rtli I'~k_
ne. " .. je" ,I,idem ly<:h. którzy reryK"owali w chwili poj.";""'_ ,~ pie,....
Slego problemu, ale 'ych. któr7:y pomimo problemów odwlinie stli naplL6d. Z"'Ycięt~li I'n""'ldy, ud""'adniaj~, te.tllte u obłokami kryjo: ,ię

..,,,,,,,elki

.i".

-"">1-

~"""Rlędne brlOO)' myłk:llie b:t<l! Iwic.-d.z=ie, te chrlekijltlKWO ")'ma·

ga cierpie".... To nie pc tal. Ono tylko lmienia cierp;""ie w bogart......
ChneW:!j.atln_ jesI Oolj,,\ N ~ IJdn,4Illi1oki i lwiatb. Jako takie
jesI_ sanie lakU UOOJIC chwile P"""'ieoUt.w dobro.
NaR MafSl l\>Iwju jesI SllDq. w l'.l6fotj się 1ICl)'~ jak prm:rtymy-

...

wał:uudncchwilciod~wnichnqd........ U~.Alcr:lu~
~

NARODV ZJEDNOCZONE
M6w~ .Narody Zjctln<JCl<)n~· %WY""

mamy na mylli organiuqę
Nawym Jork... lb nic driwnąo. R::wnqo dn.i.a
uloU>no lę orpniuoc.k i od.q chwili wcą..lię O niooj mówi. Nie byłoby
w tym ni<: dego, gdybr li: obu odp<:JWiadały pnntdue . ..ue 10 H ą
rjednoczone narody, ak ~ ~ . Nie rjednoayb ich mi·
Iołt. 0>0dD1o pncdc wozyK1.im o zysk j o.a<bl O lo d>odri.
A w M~ZJlIłOł.iu Jl'O""l".R pr.n<d.ziwc _""rudy zjednoaoac-. TtUj
zysk niezn roli. wu....p lyllo miIolł. 'kwozyoWch wonJoriaUl!'nrjrld.!ao~ p<Udsuwio:idc ~ llamd6w i ~.i'l olę do I}"d>
.narodów rjed............"d'·. Nie ą 'o.Pqłszaąółniewybnni prxdolawirXk. By lIIOBłi nimi ZOIIX. ~ ry\b> ido P"'p..... oe. Kio:dr
wr6q do - * h narodów; ich lf"'*Ib driabni.a nioe będDe &jpOJ"''''
pnljlyan~ ,siedu~ w

bmpan~.lKy Iudrit ~ p..,.; oOę ~ dla""*,,, narodu, ak
ub<: dla .nnydl. Nie .... tIe ...... wuR ~ kraj6ww u-. N.......
dadl Z~noaoo"ch.Tam p repł'eZCDt.-..ny..,.qan ... in'"",...ła-=:i
nacji. Nie jcoI wa1nc, to.
mi gochi w <Iob<o i pnwo do i>.Wmia
innych ""rodów. WilV>e lyl
lir ~ lWl!j cd..
I'rudlllilWuk uw. wlł.ich narodów, po»OSUl.AcY pod wptr-m
.-och rMdi6w nie -.-..., dOlnupj;l lO. co oOę w ich imieniu robi. ~
jt;ld1J.,Rc do Me<lliusorja rmpo.....,A bqd i uaynlll.R się zacbowywal

inoour:j.
Nie ma narodów wielkich i ma/y<:h. WnYllkie ą .akie ...me i maj~
~ do i"nienia. P;ulllWa lakich p,",w nie poI~.R. Mogli byt. a polem przesIał ;su,iet, ale "a.-ód musi pnc1nwał.
Wjród egoistycznych wypow~dzj o zjednoczeniu poncteg6lnyeh
pańllw wc w'1'6lae.nym fwKci<, "ychać ld wyramic gk>sy o jednoczeniu
'ię

rudzi, kt6ny się opo..-iadaj'ł za dobo"m. 1llk drugo jut O tym mówi
Maryja. Jej W)'pO'Iriedzi ą łagodne, ak I'fl'e' to nie ą mniej wymagajól«'.
Tego Iwiata "ie uralUA udnc: organi."q. poIityc:mc wyruołc na ha'ieja.
kichl snów O Nowych Cu>.a<h, ak l1J"lIlluj'l go ci, kt6rty ntaj4 opalcie wBogu j w;ro"t, te lta1dy CżlowiI.k ma taq ... ~ warto"-'.. Maryja UCZ)' Ita> tqo
nio.........nnie w lIW'Ojej Wole miIoki. Kiedy my -pko Jej uczniowie - wypdnilO)' lO: liemię, wtedy ~ narody napnwdę tlę :rjednoc:q..
Wytrwajmy do lej chwili.

.

JtOZPAlANlEŚWIECV

TOk...-.zysW> motna U.w"'I~ spoe6b: Incbo zapalił łorierę. ~
pn>bk...,. ,wydaje ll3JD oię. te tt ~ OIJUCI 0UCU0
IW oemnooo't, iwita ml>$i ~ Tya.. j;U. lO rmbiO
JdIi ł.tdi ~ tę Wjpowic:dł doooIuwnic, ~ p:id ~ ~
Iem ałoori<-b łwi«ę ;..M J.apaIi. a poum ~ 2 tq'O mi<joo> 1 pneto1l3rUem, :kc zmbiI col oridliqo, Ilędrie w blędtic. bo nit o locbodri.
Il.oq>;obn;" iw>e<y...., 0U>3CI3 aynn<lłci.o...acr:. tycie. Jut od pitrw>Zj'Ch 1I3Uf'Ch dni na lej Dem; plonit D.ll.... łwiea. I'bkm wyll2ra)' tyU.o
podtrtym)'W'3l I<:n vkm.ieti. To rod~i«. albu kto! inny. klO n.U Ir.ochal.
ponlOgli "a"ym drtllqm n;kom rozpal;t len l>iomicń. l On W)'tn<ale
plon~l. rodwict.L..j'łC nuze tycie. Wiały wi~,,'l'. ltaJały wichury. ale on ]>10,,~I, .idli my tego chcielil",y. Wyltarczylo go lyllto OIlonil na..ymi krochy'''i dlońtni, by nie .galil. I'\omicń łwiecy plo",,1 w ..... pk CO» naj·
p~lnicjl>cg<>. Kiedy jut .rochę podroiliJllIy i uaęliJmy się "'"~
nad
i nad tyOem. na>;w:oliłmy ten płomień MO wWciwym im;"·
1l3~oię

mem'

r.(..

iu""",,,,,y wkraculilmy ... 'e ~ <DaJ. ~
r6tne. Jednak:ta tymi wuyadtimi ~ kryl oięwilftUnd.
Bop i W"t)'O'3ł IW do ~ i a ~ .... łoricq. Kiedy Mary;:.
~ ll3 tę ziemię• ....kaub d.;oJq tę drosę. W r6toy apoo6boo::łpowjada
Iilrny "li Jo;j .....-nic.jcOni je pn)jęIi 2' aOOką i ~ cWcj. inni
~oię nim uneayli,joucrr: inni......1uoęlina Dic .~q.
Prtyj:u:d do Mcd>iupja i upalenie pod dn:wtt.iauym knykm Jwieqo
nie.,esl l>OW}'JJl aklem w"""l', ... ni Id jej potJoie'd.enM:m. M. lo ",ni lylko
wledy, gdyw {lad ... rym posunięciem id.ie laUe .miall>. n"'>:ego uchowani.... B"8" nic motn~ p.....,lwpit'. On jell calkowicie .pr.tWicdliwy. I>I~.
lego nic l>OżWili, byln\~ li~ gdzid okryli i ,~k]>o proslo Ulucill ł Jiebie
od]lOwicdti.alnoM'. Pragnie w n~. mi« pnyjaci6ł i w.p6/pBCOWników.
Ocryw;kie, :te Indu oobic u.a/użyt na .... kJ1 po.,ąę- I)""I!"- któn do
l"ll0 p~ri, nie jeI.t .rud...., Ind>a tylko rozpaIil' w lWOim aertU twic-

J

brłY

cę. O"ll będzie swoim
d.<iom w<>k6t IW.

plom~

mrJwiab,t

drogę

ll3JD

""mym i Iu_

..

''''''''0

in~llud" od UW!a. WymyOono I~ łn>dlE- upoęł.mo.w;.ydt.""",>ęoooIO.-ido:p.r.iD i lat na ich
opr..-~n:ic- A jednU tI lwestia wocą.t P"""'aJr otw;IlU.
I\)pnu Maryję B6s' IWII daje pn>oq odpowicdf. Motn.I byt pIęk
nym bn bdnydI UlCIIl'&ólnJdl irodk6w. PIębojo:sl. .. ftaS jut od .......
tIlcmu ~o SłWQO'1enia. Zoouliimy .MWOI"leI\i .... obraz i podob""lI.
łlWO Bop. N ~ pótniejozym udaniem jeK wyck.oponaoo-~nie tego
wl..erunhJ na u;wn~ln tak, by wszyscy go wltbkli.
Oollidaj'lC tych .'..... ń upod:dmiamy się do rzdbi.arz.a. Jego ud•.
ni"", j<:S1 s'worunie ze I'eny hm;""; figury. Komul p.. lrz~c"mu t boku
wydaje .ię. te to lylkQ zwykly u.mień: j nic więcej. Ajcdllal "letbi....
wytkJbywa Z n~ f<>rm<;. czyli.i<'go piękno.
Maryja wokuujc ".nl irodl:.i, za pomoą bótyd> ""'kemy lO 0$4a~ l'icnnzym • nich jen cod,ienne wyb~ Boga. Kim)'ł jul UJ
uobilijmy; ale ~ pna tyci<- ta naua ~ P<->ti nnib. jdIl jtj

l'Iobkm nd>ow:an.a pio;lna

weąt ni<; odnawia"". Drupm łn><llicoI}tM upncslan;" ~
O Bogu. ~ ~n""" Nim ""';m iyaaa. W>ZYK1' "'"
m>ęcI<'ni

dm

..''''nli. p<W.y:m.i CIbowlicami. Wo.p. ..... nimi wmi;( lrodki m~·
go pncbm. JnlrW. '" ""kk ~ Iu<hic. b6ny zbyt wicie nie ~
Doponv na podSł2Wie och....aynków wn;.".wjemy, k DUR w >obie (Ol
w;"llUego.
tył 19odO,", z gloslOnymi ~ ~tyt swoim nawr6uniem.
"'o tyci<: p.--d~ b6r.ł llUlmy w.oo;.,. ()n;o nas wyzw:ola, a innych c;zyni
nauym; dobrymi pnyjaciółmi. T;w;;y P"l'jacidc niHdy na. nje opułla~

nowel w najlfUdnicjnych chwilach.
Bylmy nie up~dli .... r~l h"- poo..1lthl lej drogi. M.'Y.i~ .. I......~ ".tn
modlilw~. Nu ch« w len ,pooób p<:M'ic.hiet, te powinniimy "Dud.. ć
Bog1llW<>imi słowa",i. Chodli Jej o ID, k dzięki .modlitwie będziemy
...iet odwag~ tył pełn~ łW'eg<> 1:fÓ"- Wtedy dofwiadczymy. co lO ln:>cl)'
byt dlicdUcm. Clę'WO O tym mówimy. ~Ic ar wic...y. co lo lJ1XI11 Na
pewno nic cbodii O W, byWI, ""'=lo nic ~1Ic1i_ A co wtedy. jeai to
OllUCU bycie: p~Ln, ...1I'Os1uorhajm, Naryi i wlyR:pny ~ odpo....ti

"

KTO NAUCZA MLODZlłŻ
~t<b orpnizacja

I Wdy ruch "'!Il~ oparó>." mIod.w:ty. licq<:
Iym. lC ""' ...... _Iq oiIę i _
dDo;'J """:.I r~ op.... '1Oki
i (ntll~ ~ i~"iak.Jjł iM-ę. W lÓ1DJ' spooo6bOtt<
.mno. m • ~ mb:Iriul SWlie oię pótnic:j.
1\Uc M..ryja .. M~tn.ogoojuliay .... mIodrid.. o.... jninat nw; cha:
jej lily...\( cha: jej M:n:a. Niep dla Niej -ule.
ki" "'" u1"",,~
c;"lo. ar n;". ~. by n,,,"1 ul..,...,. du~ę.Jet IQ jcd~ odpo..ieII1".. pyt:on;". Cn'M;' I~ mio<hieą '1"nW; poI<:m.
olę ~

ar

M"J,:h;"'l pn~jddl:tla do m~z;ugonkicll:0~klUarium Królowej
"'koju od ....".,ego I><><::<~tlw ""jawień Ma,)'i, I tuk.. kiwala 'lamych.
z"driwl:d:. 'woj" modHtw~....dl_.. ni~m.jc<l"yw .łowem - J>08I~,I .. ",i.
s.a."; 'M; 'eg<> n;'" 'pod~all • powodu r.łsZf""<'!" wizerunku mlod.ic.
ly. wykse<>W:mego prlC~ ma.. ~ .
Te d!.i<:wayny i ci dI~ b6n:y nic ..u.es..bli dJy1 <blcll:l od Me<hiugorja, uzwy=oj pnycbodzili lU pław. ł'ncmieru.RcI:olcjnc kiJ<>.
~". nvmyibli"~'" łn>doooiJku,. k.6rytn oię obrv2..i'ł i ~.
mowlIli ohdlonc: do:,.jcc ZdanaIo olę cuA.Di. k pnyd.od>:ili piaro
~ ~ innych knj6w.
Z aaxm u f ~ olę pew;"n modlitewny łfdzidi mk>cł,d>. Wb·
Jnic tU.: modIil<:WnJ łfd_li. Nic obOtq..ano im b<łncF ~ja
kicftlJUncj gTlIP1 :HU Ud"J'Ch innych io~.M<f'dIwy<brzcń. CJbi«a.
no ~nic modlirwę i nn...-,1bni:> " Bosu. 10 ich .. tpf.LJcw....""'.
W bidym takim tygodniu ~ ich I~.
O<riwi.dcttnic Z młod.w:ą w Mcdtiugorjl. u..;.;Iocznilo po rU koI~j"y. te ni~~.. z ni" ,ak l\(. TlU'ba}ej Iyl .... p,..~SI:owia'jaqJ dobr~
ofertę. Clę'W l'rqj,,,u~ jak<\l zl" propozycję. bo n~ '>!!"Zr"'uje Innej.
A młodzi l"dzie cl>deliby col rol,it, poprawi.ć lu. ro wy<b.~ im się złe.
WlZ)'SWC wyd:o=nia I ' .......:.....,S1WO' Z którym n...~ do ~;.,. nic S'ł
dlieloem mlodńely. d" Kllnry<:h.
Dbol'"3<' rUt mdwmr. te młodzid znzb ~ dubn:j <!rosi. To my.Kllrsi.
odpowa;odamy ....... ~ drosę wyb~. Jdll ,poe-- .. 6.-0, Won: bu·
du.l"my, Uc:ngr: oię bo Bosu i dnbru, dbaqo roic miałoby olę tn tatr'OoSłOy't"rnłudzio:'t? Ona p" dobo,dI ręb<:h..

"

KOMU POWIERZYĆSWOJE TAJEMNICE

""'*

K.ał.dy z na. n... jakid
t:o..i""'nict. By ~liwie tyt nic naJdy
uln)'tl1t""'X tylko db .iebie, ale trzeba..i" P""'ic,Z)'t k.omul i..""mu.
Dopiero wtedy, lUcdy wyUaaalliy poza Jicbic ~ i ofw*mr lię
innym.. odczuwamy pdnię.
hraflll Med~jot jMnym z m>tjJc, sdlie luoUic pruWuA
najsło:bsu lajmlnic:e. Z<bru oię, "'" p. if.iu.d....-" l odqtycb knjbw rylko po lO, l:'l' Jię lucaj u_nęuuoiL
liuj Iudzic Jię ~ pn.cd -.lm. 8osXm. On idI P'"Jj '9"
jH.1WOich ~ i ~ do domu wypdnicni.-ym tyci=..
Dn:wi _jlcioM: do lkJp to ... knmenl pojednania.. Jwt n.. jot
ioIoIny. 7.-..... liU..J'lhio' >io:p.bi bądz. Q6ry awr.IIII_ję.rykrozumie..
7.azwyaajp wiclu d>ętnycb. więc pamg.: ..... Jednak WSZ)'X)' cio-pliwic CiCąR. W'. ... ą, ., bit doodzi o~ flWo=Iu Ind>a ndrM.'"T'"
nit. W WcdooP:JU opc-icdt ID ufllon pncd rym. co P<JII' lU Maryję
iclł

""'*'

-.. ....
86s- ....J prokicj mów.,

wprnwadn bd, Zło wp.....-adriło do
tycio wielki n~fl. Zmiftlilo pncktM!an;a
>aciemnilo Prli8nienia. Db.I,"&" aJowick znalul .;,; w f"Olokniu ryby
porl>-io...j wt>dy.
C1cu,Ro; na spowiedt w p;lJ'ł'-")"m sło6cu Jub prunlflJiwy", limnie,
wierny cb..i" udofluczynicnic "" zł<: lłO:)'llfli. Oaywiicir, t~ ni<ejest lo
pob',ebnc Bogu, ale poo:nd>u..i" legO alawietl. Bowiem w l}'l:h chwilach
przypomina 'Obie swój '1""lIlek doodpowie<.hi.1nokl. Niejcsldmy <ldo<>hilm; rorienlOW;lnylll; Iyllw,,~ .icbie umy<:h, ale .~Jw: n> Ilog:o i inny<:h
lud.i. ery jaldmy lego Jwi,domi? Droga polwry uw,a1Iiwi "a"e >u_
.uienie, gdy b<;d"emy ool',,,,L.dal na lO pyl.nie.
Byt mote zabruni u> d.iwllie, aJe w"Y'lflie le bł<;dy, klóre ""Pn.je.
my BOllu pode..,...powied.i, lo n>jp~knicj.za t:ojemnic:l, jaą motemy
Mu powierzyŁ Ten ,,;u;< uaynck rozpal. w ni' Jwi.tło i dlal~ 10wuysLb>
jot likic: p~knc.
Nie n... llIu.j laj<:mnic:y. krón:j nie pawinn;,"'y ; flI6rcj nam nic wolno P""'ieo t)'Ć Bogu, Nie obawiajmy';'; J"8" !>e''''URllej flary. On tylko
npyta. Ci)' jaldmy pow; z rym ~. I\l ~ odpowiedzi lWitt_
dąaj ~ko wstallie wymaz··.., jakby w ogóle oio; nic wydartJlo. Czy
więc U7.Cl.o. odpowia<bt "" pytanie. komu I""'i(,u{ . . . . ujemnia:?
Il.
~ opooobu

n

A CO l'O WSZYSTKIM
~ oow:I

duchowofl t p;orn,; Mrotiu~ lteT'ZJ oię na wuyM·
lic MIOny ""';ala. ~dl:.atai lego '" ci WU)'łą'. b6o-ych PfZT""'l<ll W
..... Noewd~p prquaat Iictbf. ale powio:<hmy. tt chodri hl
O mUioay.

T......j Iudtir PrWc:!dtajół- cq Id pilelpytnuA - I rótnych poW.
<lck. Nio. .posól> ich r.loa)'t. K:ddyjt:M um db Jirilic jednym """m poWOlkm,jedn<l ~ Wyn,k takiego pnyja>du n>otna u.Rt "" my łpo

tobr: jedni", całkowici" lachwy<:eni wyda""'''iami mcdriugorskimi. in"i
ucho"'"j'ł względem "ich

obojo:tflOjl. jc:m:-~ in"i ..,....j'ł ich gorliwymi
Co eieh"'" _ ",.tyJ<:)' maj~ rację. Wiar.l w wydarte"i.
med.iugunk.ie "iejen Uugw.alem; dl~'''gO llle obowi~zujc: "'uYllkich
cłlndcij:"" Te wy<iarulli>, wbow~z:uj~ aluwieir.a dopiero wtroy.gdy jeJI
pnd:"'...."y o ich ""d""IU'lIlnoki. W WdY'" ","i<: _ cq wienymy ... ce
wy<bnenia, cq cd jcsteimy ich pncriwniir.ami. po:-inniimy oię mymX:
okrdIonJd> usa<! zx"-anla.. Mulimy prukooywat innych dowodami.
pJ't«iwnik~",i.

a noe atakowal' >łowami
btnymajmy oię na dnnlę przy .,.m. tr6ny .. 1o...uyMto uwienyli.
l (O cWojr Mok po I'O"'cocX I Ncdriuł'l".P naIdr..,rot>owa(.....,......
uweeut 19odno. I ~ duc"'-"k:q ~ jo.k.:t lObOc wyobn.
bmy~ Cq """"y do le30 pr.rwui' ~. te mamy; ale P'Tt'oknl·
Uonych ..... nmbdl. Mal"f.P nip;dy nik<>go nie ~ wypełnił ......
dlNgon4 duehowok~ "" OlIę. Ooajcdrnie ... pr...... i SDJIllje kaild:j
d«ytję. Dobo-rcwie. k rq.edliugunk;o dU(~ ni<:....,kncu potaOlą
duehował( chlIckijatbk.4. To tylko poa • IlClelfÓJn)"'h d.. chowoki
wcw,,~trz (hnekijań'l...a. zadanie'" lej d,,,,howoki je'l pom"lfolt ",.pól.
e'eonem .. człowid:owi plId>n~ pn.ez te .....yllm o ..mtw. i proble"'y
... ldcow;u i cq.Loki. A to niejcol łatwe. Wyd.je .ię. k """'.... cywilizacjo
",ąglw;b. lICZ)"ty i dJatcp jn-t rby1 pnepdniona ~ ~. Zaczęła
myUeł. k nikogo więcej nic pooubujc. Dlatcgo !ulWom grozi ragubic-

me , btldr=ir:Jdli ....icnyliłmy ....1ow;a Maryi I McclriUloo)a. nie moumy ......
bot noc .omcgo,ja.k .ylto J~ ~ J".l dud.o......... CD.tuicnie. a .
pbta - lo naw,óa:" .. ".aycb.. Kiedy Jej oię CD nit lłdai"'. jesl ",,",utno.,
ale nit rwaa~.Wit. te u<>btb WI>:)'Ilko, CO" J~ mocy. by Iu<hic
pozna.li IW"!i" tycie i powobnie. Wcedy maR pn-> lUlqł pru<! obli·

"

Bos.... Ilyb łw",'''m' .... d ..<)4 dLa .ydl.kt6oych >p<>Iylab. To. oC
n",kllJny.ego nie .... rnmieli, IOjut ich pmblem. ll6f; bowiem bzde·
mu dll wolnoM i bzdy mou "; wolno:>lt ..,.um:ystal zgodnie z wb_

CKDI

.nym iyCleniem.
MARYJNA M"DROŚĆ
Wszyxy wiemy. pk trudtlO P. do losoś ~ Woe o Iym
Ulu.: Maryj:a. Ił.~ wytrwa" przemawia. gdyt l)'1ko~.-k

pnynidtddty.
W swoich ""ędtLXh Marr.j>. LOWUe do ettgo& wzyw:a. Mówi.4c nam
"."'dujcic" nic oh<c Dam niczym gym.it. ale przylJOl(JW;ol "al do IWojej
"'Tpowicd';, kt6... b<;dz~ paw~l."a. Ił. jak mogłaby laka nic byt, .1<0<0 nie
po",,<;haliłmy .wojego Boga. nK: wien)'my Mu ; nie mamy do Niego
UUraD;'.

ll6s nas nóeanlernie "-:ha. Nie ~ DaJ, KdJł>y lU rUo: było.
'Unie<I:lu.Jft"Y 10.-...: wtedy. &dr mamy do Bop ~ DUlI., co na>
ZapomUwny. te On nie p. ~ do spełniania nas.zycb
ad. Bóg w trudnych chwila<;h """""",,ehtt do na> ~ ręlI;. ale 10

..,..,..wo.

zr.

nk znaczy. le dekI b(dzk odpow;a<laluuzym oo:ukiwaniom.
U 80ga ""W'Le: mamy motliwolll"'pra"'T. Wyłlarczy tylLo przyzn;ol
olę do -.Kb gnech6w. vi łłębi d""zy posunaw'at icłs jut nie popełn'at
i On jut O ws.zy>dull nie ~ pam~lat. W "'Tkooaniu la1.ioego kn4u
poooaca IWZI Jego oIowo. Kied)i """,,,,*10 .... rodowi tyd<>wWemu...,pt
z niewoli cgipsu.j, poI~ P""'''''łlo in")"D narodom 1:InJ<it fÓInC • •

my zn~nia. Owiaj prałnie pomóc nam. Maryja ..... "qywa, brilOJ'
w ""fel' i myaach ubr-ali z lOb4 Słowo Iloga will!ędzie l2Jtt, doqd lię
udajcrny.

BóJ nit:wUntt;., ~ .ię do ,,:os, ludzi. aJe w IZC2Cg61ny.po$Ób
pncm6wi1 do na. pncz Pismo ŚWięte. Dllr.lcgo td ono za.slul".ic na to.
bor w ~ ~h znalett Uę vi >ńeloc:mym m;.,;.eu. Czy do lej p""y
W. t.,.Io? Kirdy oięjut lU Kall;"• ..awępnym boUm ma brt codrin>ne
aywo;" Iliblii. W tes. sposób Pismo ~ staje oię &ódłem, Z b6rqo
rodzina nnpie swo:i'l ~.
Pi."..,..zy pTZ)'kład musz~ d;ol rodzice. Jdli oni ,ego nie um~J4. 'o
nic dziwnego. fe r:bitti 'Oltaj'l. laibmi, Wtedy jut za plltno na >1owa
"gdyb)imywiedzócli". Teraz to wiocmy. gdy t powiedzWa nam lo Maryja.
NK: mao:hajmy .... 10 wuyotlo rr:k.l-

POZDROWIENIA Z MEDZlUGORJA
Tyle JUt DZY wyjdd.l.aliSlllY ~ domu; .,.r rur kupow;lliłmywio:lolówł.ę ~ naplICIII.: ~ni:o ~ trgo czy l3mląl:o .w..jsa.. 10 db nas nK
d""'."'lf". Zwiedziliśmy."m;"pee, pouulHIIly..itK<>llIr~ i pnypomnioe-lil... y oot>ic O """""" bl;.kich piląC do "ich killo. ",-"ych słów.
Co .i<=dn~k ."ob;~ .. pnypadku Mcd.i"go<ja? C:<y umien..· .uny na
kolorowej poal6w<:e lUp;' .I"'wrow;enia' "'ed~iugo'ja"W)'llóu"Claj'lOO
okrdla lO, en p.-.etylilmy? I kolejue pyUu,ir: czy w ogóle motRa UQło
Kr'llfow:>t atra1<cjc Mcd:l.iugutja?
Najl'ie...... pTryj~my .ię ludLio"" kll>ny P""Y.ietdtaj~ do Med.;u·
1{O'ja. Kim oni ą? Byt motc ba .,;olunia odpowiemy, lc lu n,ryki,
wycieakowiac_Jdli jednak Jię choc uocbę notan"";"'y lL;od 14 odpowiMLq, najprawdopodobaioj łtwicrddmy. lc to pielIlnymi. Co r6tni
ledwa~iał
Kr'6tko ~ -.ótnica jesllpOOl.
«Ił ~ł j pndyŁ
dla

Jcot

wot.

"Jl.oryou. pnyjddta, by

~

nqo watDe. by mpo''-

aba~

o.,bwoIt, a nie
u:bt duoq, lm więcej p<z,Jl">d i ~ tY'"
Iurd.tiej udana
ab. Oczekiw3.nia piclpZJbU ą inoe. On prapie
.....tysfah.jooouwal ~ duuę. Oosył jut ...jmo;-al się OQCU~1d ro
IwIllletn, leni' p.-agnie się ZlI"""')"f w ~ twiat -..nętnRJ'. I)oojw iadamia, któn: się tu ~jqo ...hialem. nie posIuq idU Ell ten~ kr6I.
IZ)'Ch b.ldł dlubzydo opoooidci, ale ~ się hódlcm, z kt6rqo będ>ic
o:ttrpa( m'łd""" w rodzicnnym tyciu.
ObIC......ujółC lud~;. którzy gromad", "ę w Med.rul{Ofju. t blwoki~
doJtnegamy. do k.r.ónj t tJcl1 rup naleq. Tury'l3 nicUltannie lię wierd,
w<:i~ł «Ił 0Kl~,b, opowiada, udaje l'ylani~, ma prelenljc, jrili c<.>l nie
funkcjonuje tgutlnic ....",dami luryllyQnymi, "bieTa lię niedblo.lc,

w,

"

a o:~.". "aWOlI nkgoo"'" je" gotowy wp.-.adlit ..... tOb~ do kokiola
tnte p"' ... Pielgn:ym uch.......je .ię ropd"i~ jDacl~j. Chod.. Iylko Iyle.
ile Ineba. nM: inl~~łU.i~ go zwio:du"i~. DM: IOzm.wia w ""sM: Mur
łwięt".i i s~i<td.i. n.. jo:st jakDł uaególn;" :Wnt~nes<JW".nywyłltf!icm
wnęu-t.jeso: plnM: ...brany. na różn<: sposoby...,...,.u. ~ milMt WZfI:~
dem lud...... Ci. klOny Iotcą w tObie 00;" ~Pr «!Ch, lak ""prawdę ~
jcsrao: nt~.deqdow .. ni. S1yudi o p;"lgnym-anilJ. ale jcsra:~ tego
nic: pneanali~1i w swoich oergch.
DbtCJO IUep tlIk larwo mpisal poc;nóooł<. MedPllgOlja. A mok
t o p Ia~? JdliptdmY powiord......... uobuny to pny ~
okagi. ""kEuny P13(2Ck ; jut- TOl, bo się ~ , podcn. pisania.
nitto bardV(j. ..ta oobOe pytanie: CO się ~ .... _ i ........owl(aiami
• Medriulr"'J"ł Czy jalcm pici"
ar IUI'fSUI? Cląo _eSC' się
dowiedlJalml? 8ę<lrie jesu= toidoo WidI pytali. Handlowcy nie ~
....in'''' _ _ i udzielt:niem jab::bł oł.rdIonydl od...... iedD. Wal"''''
to do nOch n", ""Idy. Oni od~ DlI. ..x dop;e.o W'lccly. sdr ~

.t.....,"'.

pWoOOo.,m pu4okniu.
Jal<if: pord~nill. Med:r;iugooja topytanie. ki"'" oobic Ja<bjemy

się.

.ciszyl
Kll'.Dl' POWSTAJE tYCll~

N.. wiemy, kiedy powSlalo tycie m. <ej zielni. WHel... lwia",...,.:!> nanad n»wqzaoiem tej ....g".dki. ale be.p<lWl>dzcnia.
Wiemy ""W"';'lt, te ty<:ie trwa i pły";,, bu wzgl~du na to,jaki mamy do
"icl'" ItolUnek.
Zwykle Iw;crdzimy, u tycie '-"uyna s.ię w chwili na""bill. Nic mam
nic ]>r,cciwko lem", 'lW;cn1""i..., pytllm tylko. co dl;eje po tych naro·
d>.inxh1 Czy byt lIIoic dopi~ro wledy pow....je życie?
W"'yscy ludzie na tej .iemi pnarli przcllll.Oment """"bi". PłllaJj
tym samylU plxum. imi.:lli ł~ tym ...mym 'micel""D ... Nie było rotnicy
~zy dEit'c.kicm E rodziny biedrn;j i bugEtej. dDec:kiem znanych czy
n;"Ul."rch rodziców ... W>q'>Cy byli Glq ... mi. Tltq .. m~ dlosę pnd!r.
la illo&osIawiona I}lic:wica Maryja. I'o=wr>ą{o dnia dUęki rodzicom ".i........
Ia.łori;o. ... dziennoe. Od innych lOOti rntniIo J~ tylko lO, te zosuIa poaęta
be>; unazy pie' w... od"Cj. Ale mimo to 1IIOKbb,- zgnozyt. sdybf d>ciab.
t,oe Muyi 10 tycit "16«"1(' SI.nJDfi: Bop. tyb lakjok '""f'SCY
inni, atoponna.1wiecic <U<hieslooki. ale 10 J".i n;" pruvkod.ilo D·
ul<ow(ÓW męczyło si<;

.i"

"

~""'Jdw.q way>t.<>kl

od ~ I " T " ~ .Wlen sp<>oób rodzib $'( "" nuooo. Żyła ~ ~OXZ"Jt.l".a:..
z-su kiedy Kołciół łwoętu.l" narodliny M~.awia ptud dlneiap""mi P1~Oe o ich narodllny. Czy.-nqo dn"" Iyll;.o liqanie pnyulilmy na .\wiat. zmtaliln.y och ... czcni, a potem posdillOY ja~ wb.,,~
l.hog~? Czy Id mMc .... ~.l"" WY8ląda lal, u .....oim tyciu ..."himy lię
""'illit na """",ł
NOe "",urny"""'" od lWO;';h ponownych narodun. B6s daje nam
tycie po r.u pOe"..."" popl'lfl naozych rodziców, a po r.u d"'gi popl'lfl
na. lo;i.lD.yeh. !)aron_ jnl: lUIlU: pinwszc p"'l'.Jkic na
jdli lych
lWO<hin "'" ~jcmy ",...)im iycitm. Oopino wwdy ~ ~.
"Y'" bbWem i dopitroWledy rmpoznDl.y,)llt lodobru.
Ka<dy ~ 1ycie. nie powinniimy się ~Jdlijestdnty
l'O,h:iami, pomó.łmy poda................ ~ się 'OlWij:al. 'IX się iwi:tdomym ..~o p... ro nim udani:.. Jdli nio= jotdmy rodrlc:omi, """"'....
my l~ "'m~ drog.;, I""""'gaj"" ",,,,,'uj'\Ccmu na. ty<:io, "';U"~ ~ cq'
IUIolt. Jcd";lt od 'ego ...provcni.ll .z"6bm~" ..a1Jtj~i".'" jat. by u$i~śt.
gdzid .. ci"", i ...... rwow-"Ć o.lcbic PO'" 001". W~d>o'u...c f>Ol".icbic n>Oterny wy.--..1nicj dostrrtt" -+: ...mow..nic i 1"'Il.\dY. Byf mok wtedy na·
lUnie tr<ic. ocwooZ)' się pned OUlmi lq;N:z1c lJ<><lJIIlicni, l.io:bir ~
j l>tXD.Aa'so ....... ta. By( _ J OdJl"""icd1 jnt
l.aldcro .....

_w.

w....,.,

MOWA KJlZY1.A

l>tn'''.ic' ulw: rwiatlzcnOe. ze ~ sutce> wzdobrcic P""""OC
bop<lW:O. Nic >gadum .ię • uim. Dla mnie tyciowym 'Ul:.cc""1Il je'l lo.
le rano hudzę lię wypoczęly i oim~hal" lię do nowc80 dnia, Myll;';ic.
le 10 btwcl Sprobujciel
Ibdaa. -!ici hi>torii dlrzdcijaJbłwo >w3ło się ruuart ludzi Icgu,

tir "'I' m'muWlolyMko uinliccłWi.Tę nądnM ~ z ~ ~

I" na knyt Chryowsa.. PalfZ'IC .... 10. bobo, Jezu. domal poniki. A jrd.
nU dnęł.i ICj .ponkI:" ~ i lWJCję..,.!.
Ci, tl6rq Przriddt.aA do Mc<Wupj:o jako pielgrzymi, poznaA
~rołt knyU w""oa.Re się na górę Kriic'o'K. Na RCl)"cic lej gófy wiu
ich bttonowy kny:t, llóry cię14 I'r.oą wybIldoor:l!:i tu miel>.uńcy panlii
I.kdziugorjc. Kiedy lo robili, nill na""'t w.uxh nic oczrl.....41, tc miliony lud<.i 1>ę<I~ lcn lny'- 08~dal i .i<; I,~.cd nim modlił.

"

l".p"••:j'l .Iu wybudOWom;;:' tego krzyt> b)'b db medz;ugonlidl

~r.af"'n och ,.,a .... I}<i;alo Iii: to w uudnych db nich CUloaCh. w.edy
wkceKm nic by.,wtbop<;cnie li<; p...... pil", "oc. ale pru'rw;I"ic do
n:utępr>q<> dn",. Woele czynnikltw pról>aw;>lo ich ..-..xx a lej ich d ....
gi. :do:: na (Q noe ponoolili. Wymyjliii ; wybudow;lli knyt "" uaycic: ......",
by do nich pftt~.
P.uaf... Med'..gorjc: (O robi ulUUJlcX jwiętujt' rlX2J>icę,,~
nia budowy ''"10 k.nyta, w pi.......... Wtdziclę po 8 wndni:a 00 mort>ł'n
lU obJ-imia soę Mary; 4 '"'lI4 bmien~ i ~Qłl3m; ~
"'"Pin:W uę l'flko ~r.af~ i idt p,Z}pci;:k. Modlili uę do Rop. a potnnod JUU ""AaJÓł'JÓfl'~~iIe.8"'" lO~m
tqv, ic prł8:"'l d_lit I ft<>sitm k:..d~""';' chwilę·
o..-j. po ~niu oOę MMyi. intefaU~pt widok J.od.ri lok·
g<> łoN ..... kl6ny n..em I ~",fi>.~i ~ do knyr;;I. On lu! oOę wb~ btdł'fo. Niloow.ue pn..... ~ ..p ..........~<lbcc(ojl;qb..
WylUo1a1 (llWane ~. Narodow<: ~ic (Q dar par.ofouo db
<Jdl wuyllkoch. b6ny
Ul I <bkk... Kiedy.....tq do -.ich
OOolo6wo będ;t wopomin:ot, k modlili Do; pod knytcm ~nyrnprzez

r"f.ic<h.ili

Iud.ti. kt6ny um~ tak pięknie~.
o..:y.ja o~iu m"roici z knyta nie jest woęc rylko """"" dcq'..M. Ona ma WJ,1yw ",kk ni. innych. Kn;yt, kIóry jntdmy SOlowi ndl.
pncn..... ia IWOlmjęz:ykicm. Do m.. ""-Icty .lud'anie go. nic ly!L.oaaoami. ale w lur.tdcj chwili tycia. ~k",,- jelt m""'" l:J-z:yta.

TRZEBA WyrkWAĆ

Kimkolwiek j<:'ld",y. nic motcmy pru;j~ ]Jrtet tycie be, lr.nyty.
One wy"ilur.j~. nanej ludzkiej km<:hoki.
Życiowe krzyk "01Z~ lla ......,;rn barkach W>Z)"q _lak dobny.jal:. i ci
!{Oni. ""'Y:i"ltl<i>w nic ma.
Maryja. kt6n It~,,"b IW> ruuzych UclD.kKh kictl<ac:h wic. 00 weie.picnoe. m'Ue!" IM; I"'-'n pncdouwia jako na.... malu; pngnic nu ""...:zyt.j:dt w trudnych i przygnę!>;".Rqch sl'.--h doI-tneo:: lródlo ra<lo·
ki. KIopory hę<l!icmy miel
a to. CZf sra"" się db mIS r~
u1tty tylko od """
~my 'o ten "SM:ń. wl:.u'wymjal:. dolO ~my l1-aUił sdacl>ctnmt. 1\><11a&<ł~ D.I.tlI. trODImicl. l:.im ; CZJ'ID jcltdnl)'. ~lla..M IY-m

U-""'.

Bos3 I .nnp Iud.i. N", wolno ..-. ule<; polm_. by ~ (O
><>boe I co n.;u llUoCU odnucił i .1oKit się na .... I Ilop Dl '0, co
n3$ opoły"'. ·10 lr3Jian.o. pootyłU_
MlUimy .-co.-:toł się o="JÓl"ie ."""k.t:e~ow:ot $~ łjJciooo, myt
wtedy, gdy JI~nowi dla ""'I nie tylko <.l.-nn~ ni..",u""ie problem, ale
t3kk mjm!i<= wuy.tkie na.... mancni... W taki<;h cbwil3ch nap14wdę
wU)'Jlko .uje pod m;oli.. m Ulpy'""i3_ Jdli jedllll je$tein,y p••wd.iwy'
mi <;hndo:!j3n.mi, prlyjmiemy równie! t3li lu-lyL 8yt n..u.. nie ~.ie
dl3 tuSjasne, w jloki spoo6b llóI go unicni w dobro, ~Ie będ~ przelon;on~ 1>: ul< lOę >lanie. Mówi O tym Lal.te M~ryja, kiedy rwicnlli, te
b.ttk cierp>en" _
się ..x r.odo>4cq, a katdy kn)'t- ......... ~.
Nie odrzu<:>gmy jej sł6w_ Odtnoóny nac.J ~ ~
twiau.. kt6ry pt6buje nam wlll6wil. 1>: nodołl polep .... bezpooblcu>uWY'" tym. w otoaeni.. bogactw ..... terialn)'Ch.
N. u:i .... m; Maryp m3 widlic vb..,. Wlg~m IlIdri. ł\>tn.t:l:Iuje
n3>Z)'d, myty, by os4g'ą( $wój cel_ Jelli umiemy dfwig:>t swój krzyi. pou.!imy I>y<' wlpółp"'cowlli!L:omi Maryi i 1.Iog3. A to jedn. Z najwięk'<y,b
l"lK1uki,jaki<;h w tyciu motemy du~wi;odayt. Moc wspólnie. Ma'l'.R i 80soem kruczy( kletbmi .ego łwilIu to dla tuS za"'ay'. "I1ob drop OlWicrA
w tuS" na..., piękno. eow:ałnicjs>.. _ niejelt 10 pięL>o. któn: pewneso
dn'" ~ w niebie. ale piębo. Uóry1It lJjemy jut dmUj.
Mob<my ... y<ii;ilot knytc nu SO 1yCI3.. Muyp m(\wi, 1>: """col do
t"!'" zwycię1tw:ojol modlitwlI. PI> nicjjut nI(: nic jct tUJe samo. TndN
odŁryl

......0)' w

oneao

IYlko~.

j'AŹDZIERNIK
Każdy ona pW .. lubiony tnioąc, poclcta. k16ttgoo cwje się lepiej
nii w f'<W""31ej aęki rolli.
M3l)'i Kokiól poiwi<cil dwa mioąoe: .....j i pai<hiemik. B...d ... się
od siebie rótn~ w tn3ju wsqsW> kwitnie, w pafcbierDib.t opadaA Iikoe.
Tili podn.al w po:wiet> $pOItlob uiwia<bmi3 nam fakt, fe nasze qcic
pn:emip_ J..... w nim CZóII$ prim tywomoki i Ililr. ale taktoe aas. kiedy 10
wsqsW>m.ip. A oba te CU>y $ól, piębw:.
Przr:i~y się lepiej pafdricnoik<lwi. W Medzillpju 10 mico"", cięto
k.iej prAc)"_ lI.olnicy zbierAj~ w w;nni<xh pl""y. hzyroda l<bj<: l.ię oU~.
s;oć i opi.. rać ,.illl;~. ~ lud,ie nie .ie<I", hc'czynlli~_

"

Ci. b~ odwiedzili ."aru>ęJCJ:Ul'ł, tfK>Kli wll""J doscrz<:<: rq:llOIl)'.
kJ.o!ft w p;ddJ...,....ibl ~ i.....A medW~ <4olice. Ma'JP do......, ..... tal"e <IIO<:U..... Kk<Irł jed...... nIC wybierab miepca _ I i
naruclrin. t~ra. wybnI:a m~J"" ....,;ch <:>b;:rwid.
W pafdtiemilu Medtingoojc jest peln., pielgnymów. Wtedy tbie.
''lI OWoc;c llóg.l'nyje7.<iiaj'łCY tulud.ic modlą .ię. llawraCllją i u"'Yll.>j~
nOWe tycie. D'ogami .k"'l,iollymi pi......uym de""...m, polami ...I<>b.
nym; w dojnale winogrona l....ątaj~ h,d';e te ....,... kicl. stron §Wiata
i Ilioą .e ootq ~ hi"orię. W'ł'ina..H się ..... G6rl; Obpwieti. na. Kri·
teYac. ~ do ~,w Iych m~JOQCb wstawia.A
tIopocy
iwd~llop.

""'*

~.Ao: me<i<iu..,.-.Lch p~lgnr- doolnepmy. k dlOla
wuptiidt
Ola lo;j .~mjjest zwyczajnoc l1b sa ...... Kaldy ma 'wd:i
na. rod,w.tu, na. ~"aloki. Sposób u .. huwywania lię w ty<'h o~·
_Ii ni...aldy od ty<:h nałÓW. ale od tyciuwy<'h 10.,6000, kló.... w na,
kr~tiI, albo i l1i~, Nic ,ię ni<: d'ieje pnYI'a,lk..ieltt. Razdy na.. dobry c.y

lud.,

Iły

uczynck popdnililmy jut wc.teln;ej. Stalo się to wtedy, k..it:dy w sa·
rnotnoki d«ydowa.lil.my. jak .ię w da.n.~j 'Y"laCji .ad.owaŁ
A uchowywat się po"''''",łmy W<.jal leg<> od ..... ..ymaga ll6s.
MlU}ja niat~
przynołi nam Ją:o 1Iowa.. Jut k.iI1.akrotn"" m6wib
....m O pa.tdn=>
i O u.--oduo: nH<ych p6l. Wtedy b,b lIlIIII tal bfu'"

;

.......

Czy rnoleIn)' ubo--.at do .... w:go ty<:ia b1iol.ołl Rosa i Maryi? 8yt
1lI0k
dni", chIodnc:. ale dLaaego Oli.. Itt~l;byłmy ich ogn.X c~·
plen' Boga? Ono je.. niculla.H<'Y1tt da.... m, który wymaga ud ..... Iylko
lego, Lylmy po "ie si<;gn<;li. 1'Ud....rni1< i n:nLa mi~sięq lK);w'l.:l.n~ za
nami. Nie "u.wólmy. by się lal stało talte , lIogiem. On jesl lla,'f"'

"".u

l ....jw'iększym 1,~Jem.

Kiedy lO P'Rę. na mUli stoie pachnie dynia.. W Medriugo<ju.jesl
podi) J"'łdllemi1< pll....... drzwi. Nigdy .... ich ..... OI.~am
pllJ1ko • u~ dyni.

u-u,.

lO

ZACHOWANIE

W aasKh. któn:

~mr

~

obwoymi, dnelilDmy

oię DolI

tJa.,. ..-

i było doł.bdnie oł.tdlooc. bo w co powmlCn oię ubio:nŁ A ......
u1ctnoe od poq<ji opoIoea"q było wiadomo, co tWdy załolyt. w dlitl\
powucdn.i, a co w c:r;;uoo JwJęt:L Dzi>i;oj lCn podlJiłl ulegl nnikowi. J'o.
rn.oewoly sir; WU'OtW)' spoiotu"", pominuły ao; ~ dni.
Ni<: iaI. mi Iq<>. ł" próbuj<' oię l1"ÓWłl<Ot w pnwadt wuyotkich lud';
i n", dlitlit ich na pouaeg6lnc lluy .poIiectnt. Wupq jcstdmy tacy
sami. Bóg na. nic srwonył blclnymi czy bogatymi. Stw<xZ)'ł o.., wolny·
mi. '10 naoor. "goilm oolok,... nam t~ w<>1""'ł. Zaw.u .j~ lIlajdlie kw!,
kto ch", byt ba"hicj w<>lny; rowniejuy od innyt:h.
żałuj<: j<:dnak. k Utarły .i~ roin"", między .trojem <;<><b.l<:nny",
a .'ru';"m odświętnym. Ubk.... my .i~ nicdbalc; """'ywamf IOw<>lnok4.
Do<bjemy jcu.cr'" I:f: nikogo nic powinno obchodżillO, ro na.iroie u·
kbda....,.. W<cdy p.-..ez myłli pltt>ńp.H ....... się rUbmy "'lcwiqjrlt, ol:qIUM iii....,.. "",poły muzyttrw:_ .. Wozr-;y tak Itlłą. więc dl.>ctqo nic
micJibr"...y lat. robOt; my?
~ n. ","'IQia'4 wolnoit po<hiclilijr.uy się najed...... ki i u .....
mn.ocllinry. Ile '."ą"'y ....>ó!notę. ObIqo w <IUCIOIftcrm nas lot'Jeac

pm,.wodc~y<hpragn>m~"am,.""wop6lnou>weKi. Nic jc>l:dmy jut
po<>mawani dlir;ki ""'....l.u na-:j ~

ki, ak <hięki dliwnormu
howaniu.. Twicnlnmy, k ID ~ łIt
lO. co'~. Kiedy pilak pnytIaaa.H l~ problo:my. nic 'iarrny na
orygInalni<: ud"Mu%r':h się ludri. Wtedy liaymy li"- ty<:h. kt6ny nam
w tyt:h pl'Oblemach umicR ""n,<'>c.
A więc: 'aki naU sposób uch_ania nic pt dr..ielem pnypadkll. We
wuy'llin' gl6wn"-l'Ol~ odgrywaj'!. naSZe pl'Zel<ooun'a. WClor..j n",yw.. lj·
lmy je w.pól<:lo:>nyrn;,
~y je tak oan'" i ~r..ieIllY je tak nazy·
wat "'-i<tc jo,", i pojuLne. O"" "'- r;;rwo.., wspólac"''', bo cm, Wktórym
tri<''''y, dla nas";'" p~jc byt ...p6Ionoy.
Swoim ~ naucunioem Ma'J.ia w Mcdr.iusor.ju powolI "".
Imic,,;".
DolI' nao.tytn nicwbJ<iwyfII prttkonaniom i us:r.aq>i.>
"'IW poga.ty pdnt ~ i mik*:i. Kiedy będJicmy je W Klbic lnioK, wyb6<- _ncgo ubr.on;" n;" będue dla ..... l"obkiIWC...

,bu '...

w",.""

"

hu"

Dba<:JO

kluł punetdu do Mm•• 'I'-:J'l? To lruchę n.... 'lloJM

PJt"'nic. Odpowift1li na nic.....l w sumie tJ'\e, ik jat ot6b, ~ 8.l pnr)ddta.R. aj", mo.tcmy je podu.,łit na kilb pup. Wym"n~ Lc"'. Iy.....
pll>. grupę: ludzi. krÓl<)' lu pl<l'ietd4j~. by zlo!y<' Iluby.
~ ...lluOOwa.t""· ""}'WuoJLi się. g... lIulioej hillar'. lud.koki. Kied~ nic było .i.,.-tel" ani ch,..dcijań'twa, ani judaillTlll. ludzie obi«ywali
....,im bogom rot w ... m"''' Ul opiekę i .~kie_
I\> pny.J(ÓIJ wiary w jedynq;o p'OIWd~no,. lu.w., w lbluym
ci:łgu 1kbda.A Bogu r6tne llul>c>onnia. N;" ma w tym nic zXgo, do)'boo te
leik>br~~arW~ o p ~
fWtawmy opnwę jamo. Bosa nic mo1c:a>y w tadm łfl">06b pnd.upot. Mokn:Iy płrni<- do Nqu pnyjfl i w p<>knc uę ..........Y" na

cuOOwnr wpływ.

Jqu

W grunóe ....r=y

<O

jes(

~ aąo

Bóg od .....

Pr:>sn;"· Wtedy chętnie <.>bdlon;o ~ ~rn. ~ieo\st>Km j 'Y'"
WS<y>tk.im, Co narywamy dubrem i pięknem.
Zd.",••i" ~....... amj. te nic jCitl'lmy udowol.,n! z legn. m Bóg nam
daje. w ",lich chwilad, pnypomnijmy lObie, te ~ nal kocha i nigdy
n.m rUoe <bjc ~ <O nic pt ~.
Nioc~.td>t bof pomytW, te ~ lllkjełlCm p~ny
Ouboon- Pneawnie. T~ jcdDd. miU lU wzgJędric IW> d"U)'. który
....Lm ilubom ~ . To ""'jot prtt~ &op..u.: _ie.-ame ooę na Jeao _Ilmt. ł'odo:hodą<: do Iqo w _ opooo6b. ni:cdr nic
pomyilimy i ..'" ......
te jabd ruou: Duby nie -"Oty wysłuchane.
I)~ł.i iIubom iliIdamy się do Boga i w wyni.... lCllo >blmn;" """"e iycoe
lm;"n".M; pod b.dym ... glo;<km.
Wiele I~i m~drok:i Jlauc>;y!em .i~ od pn;ybyw:aj'lCYCh do Med.iugo.·
ja pielgny'nów. s,. gOIO... i.lucha( "ów 1lI>g~ prubryw~nydJ pne. Ma·
ryję. ~ .... <>jego tyci;o duo:howcgo nic wyrUa~" zew'~ZIIyd1 manifcouo:jach, ale .. I11<J<1l.iJ.wie i ła1tnmc:ncie $powi<:dzi.•n. widtimy Iudli na
kolaruc:h - mk>dRych , ManzJ<:h. bos~ll"'b i biednych. 7.ewnę(nna
manifesta<ja ~'M; do ~ ~ ,"""'oio:no';o _ Mur tw>ę
l~ .. ".u.,-la'"U róuńa. adon<:ji knyb , NajtoriocwąuSaknmenlu.
Kiedy piclgnyrn.i olę.fol' IUJ''M u bódb,"'ł pOWl iłl daloti i JwQdayt o wK:.-De .. łJ"cg<> i d'llllaj;t<ego B0S" """""" wsxyotkicb•• k'6<ymi
oM; ..,1llit."Tak nap.--dę wbJnic .... I~m poIcg;o wypełnienie wuyoli.ich
Uubów B<">g i człowick odn~j<luj~'M;
i id~ d.lt;j n;b .. ~kę.

"ID'.

".wujc'"

8~·t ŚWlATI.EM

I SO~

Wid'" b",l 0::0..,. LUtym ')']C'mr. w=tl 50( ""łd. tt .~n a - z.apomluai OIa....,t pncd ....-oom Iloflioem Sl.wonyciclc:w. w<bioe opróbow;oJi
W)'T.""iłl'loga.~ swojego tycia. a 10je.. niemożliw". Na tym fu"dam~n.

cio: .tworql; n,wcl prt~ró}j,e "'e"mki fJlowf>ane .• "y>lyczn~ i je.e«."U
jolid inm:, W wn..,kweIKji '<:go wny"licgo n. tej J.W:m; nuhilo s~
lllloanio:j. no.! byt p""',nno.
Swo<llll lokJw;uni Nal)'j>. pragnie ~ zioemię rogałnit. OLllego ld
wzyw<I n.u do otw;vria soę .... 8og;l s.:..... qcit:l.t,llb,r On ~ vnit:niL Kio
t.... ierdU. ze m...."')' <aOOit nMloo:ylJ. ~ i inne WSf>Ó" 1* Ule
V1gn>knla? a..:.cia..z byt mok n.. UCZlCWlIaym)' w tym .... II~ musimy
Się :omienił - po 1<>. by ci ><>q>Cy, ll6rzy .cnI; n•• Iot drogę, mogli wio
d.i« na•• p.-.ykiad i .... wn)'(\'i( .ię sw<>i<;h ",yno... Bóg chce p=' n<os
l'r.em6wi~ du sw~iql:o n.rodu.
Jednym u: spooobów na lO. by >bli!~ł.~ d" Boga.jesl olucbanie
leI"> co mówi do nas Maryja. Katdy, lu> pnychodri do N.q, nie lUOk
nic pTZJPt laUc do --;_80 Boga s.:..... qcida. N.ryja pncbzuje nam
pnnlania '"'IDCJO Bog::a ,
cha, abyłmyJq ... .m.Ii, Nie w600 ...."
te t~ orędUll ~ lWJ'CUJ'" i n.. ~ niaq<> lWI _80. Byt _
one: S'l
nc'uy.ilc" rwyuaj.... I nn:zywtk... nie ~ O oiuym ..-,.m. ~
....binie ~ tym pokp ich "";"lloU. WOZ)"lkie wielkie n<:CZJ' "l zwy=iIJ'
ne. Tylk<. "'y. którt}' jesld",y swml'lil<oo«lni. p"'~lJiemy Wnich wid.ieł
cot nie"",.ullli.lcgo _ po lO, by m iet wytlomae.cnic, dbnego i<;h nic
rozumiemy. On;dzia Maryi nie "'ierl...fl naIn pnyno<i( niczego """",.
go. !"r<ogn<lw nas pncbo,t1.... :u.
kidkiwiary. I włam .. na ty'" pole·
ga it:h ~ 1IJón:j tUewUnnic powinnm..y uuUL
KI<> JK-Iucba oI6w NM}'i. sw>... ~ ",",,16couym~. Nioe
będn<: jU! nodt cicmnoKi. będn<: "dl iwialłlO. BędUcjotll6l w pot",.
wie. Nada fonn<; i sonU~. O:> i" OUCU,
Wici.. ludzi ~ j"ż I'....,kon.ło.pl niero.. ''''nie jnl: .ię <>dtIab<' od
swojego Bog•. [dLalego d,iJ je.t COrU wW;o:j osób. które J'OW"""'R ,lo
p,""wd7.iwych warlości. Mod4 się. pny.tępujądo 'l"""ied.i, uczciwie tyją.
j<:dny'" .łow<:m: odnowili swoje i)'Cioe. Nic UWilŻll.Ajut. te watne jol. by

.n-so

os~

bopctwo ; sławę dli(ti no:a:om Dla.C'riaI"ym, ale t.c ln.d>a. 10

uzysbl pr-.y pomoc)' duciu.Nioe p l u-udno IWJ'<'""X tak"'lO odrocbonqo ~b,- Ma ....
.....TZJ odou«h. n;~ ",kogo O"" OOnża. limie soę obronot WC wbkiwy

"

.poKib. k~y jtol a~ŁowooIly.jc.llubiany.pom~l'" innym. P' goo""'Y
.."Iayt o op,_M:dIJWO&t. Tylko Iudrit' noeod~", n~ cl'lcli

"" "'"

Co IDOJC n,.. ocaht.loedy ~ mroZY' do n:uqd> dnwi upo.ob
miód? T,1k<> rmpalony ",,",6. Co ......., un"wt danie. kl6n= lUx:;
Imak? Tylko 161_ !obryp pooricd.riabby, k 'WlIcmy się lym lyu.o "'cdy, ~ będritmy ",m"li się "".,6cił. Ili$l(..............mydl i lunom
t-iala jc.I Glb. jak<! ... mi lWOnymy. Nigdy n.. złoUmy się .... innl"'h,
l)'lko >pójnmy na Jicble; udajmy .00.. pytan... arjc>ldmy Jwiallem
i 101:4.
WYCISZENI r.

doo.'"

W l... r.afii Med>.iugorje
do ....I", W)'do.ncń. Mieswńq jut
do nich pnywyk.li. Ale te "")'<:b=nia ni<: ~ lWJ<Ujne!
N,., PI""""'t'Chnym .pwiskiem bl<l. te .. pewnym J:WY'CUjnym

miepcu b,1dego dnia gromad>.i się tyłu Iu<ki. Jeszcze mnio;j opoly........,
lO, Je o .. propon"'JC 10( nn lU żadnej rouywki, U 10..,....ap 10( od
lIJCh or~ry. ~ tycia. IDOdlitwy .•. AwWaUc oo"J1Ó1Di" McduupJC łpOłr6d zn;myeh cocW=ny<:h wy<b..-l 'ayni • <Liotgo WdIo (k,chowoki dla ~ ......1:1.
o..:~ IQ oib ..... rudJu .. nauym tyu.I. fbwi:puje",.. t Iym. CO
.. nas ....jgłębuc - z p=~ Je B6s iNnlCje i k pewoq:o dni;,
~kk my będriemy ""'Sli do Niego pnr.jU. by Ot.-zytRlł&' JytX "lCttne.
Duchooo<ou: Inajduje.w6j "")',.,.. lakJe .'edy, łucdy m(M;my. te "",.",
"Y"'Y" Bog;l. Nie mMn'" howie..... nic nic Wicl"lJ(. Kiedy mówimy, J~
nic "'''' BoS", wie....ymy w 10. 1.e Go nic m'" i Je llliIlcria.jal wiean"'.

p

Zgodnie l tym """''Y'''Y ''''oj~ du<:ł>owołt. On.. je.l n"'''ym "'iUruIlkicm pncd innym; llldtmi.
S'ł ",ki<: dni, kiedy .. Mcdriugorjll jt>t mniej pielgnyrn6w. Zwykle
"'kp .. li>U>J-l>.ie. Nic: maar 10, k piel"","'6.. n.. ma waJc, lłe
jm ich mnio;j nit UlW)"'Uj. Wkdyw Mcdliugoo.jn dochodzi do maqo
wyciJunia. WIZJ1'CY obIe.......R lD, cup w OloWIIUn aa>ic dokonali i _
~ się. ar ""'icłi posI~poooal .goolnic • ~ziami. kl6n: nie..rudzcnit pnd.us.tjc Ma'1Jll.
łlowicm orędtia "'Idy .... ~ lak jak nie mott lrith~ odd«h. Nimi trzeba tyŁ Ottywiłcie. fe 'CJO n.. chą ci WUJ'XY, k,""""

..

""*

uuk.aJ~ w nich uhch od~ri, kJ.(,n, odpow.:oda.i'l ich własnym wyol>nknoom_ Nic chq och lluchaot Wk ci. tl6ny pndywa"R
ty.
CM! duchow<:w udowolenlU ~ .1Cbie. St ""kk .nni. k.t6ny nic chq och

""'>OC

W~p jed.... k oolIb, tl6re .lucha';" pncsWi Maryi. Widu nich
ruyaa... nigdy ni<: było w Medziugorju. Dyli talii IJlto ....u.... 1)0łtrugh, te.iow:I M.ryiwyrw:olaj.\, fe O.... pnr-i nam Boga. ~«_
dnlOł(. godnoU i wiele Innych wanoki. Olal"!O Id .,.,.....r..-ili U1l1e"~S>o'oJC tycie i w ....doki pnetywat iW<>jc alowicczc6.lW<> on~ .woj<:
ch...dcij<lń.IWo.
N.jl>.ordżiej .ię ouuk\ljcmy. kiedy wierzymy. lo obaJj~c. IWHicm
rracimy .woje czlowieacJblWo. Gdyby !l0ll ,,'e koch.l n.,zCllO czl""';eCleń".... ay l:Jnlytolwiek by .ię .. nim r-odlilll}lkod. k.ón;y .... boj~
odkrycia ich {)SZU'IW. odd.loj~ na.... czlowicaeń"w<>od na....,s" Il-og•.
Wycinenic polWala ....m dokon..t nowych odk'l'Ł Bógjc uch.,...,..
wal i taIecaI w lrudnyeh chwibch. b.gokil w ..... poL>j_ Nic jalńwy
u ...; Cus wyriozenia lO cno ~ o a bl~ ~ Olalą<>
zatrouc:lDly si<; <> wyd.un ... sdy l'" nic ma. Wszy>q' nąd"J' lud...
Z........u IW>ttdrili, ze lllCU"".i-t<Y poipi«b .. iedrlc ku pnepałci ""'T
cha... y tyt!

PRZYCZYNA
f'raoę czyntję CD... mi i lo lylto lJiettó~ 1)'U'Iy. 7"'''''1'=-j pr.ellloj,l..", lylul numeru.tyluly "mic'Uczonych w nim artykulów i po<lejmo·
ję ,k<.)'tj", ny nylat d.lej, czy nic. Nicdawno czylałem artykol"
OOn.ch. Z...dz.i.. ił mnie. Zwykle" takich kwe.li....h mogłem pne<:zyt.t
rylko w fi"";. karolickiej. 7... inrernow.lo mnie. kro napi... ł 'ell artykul.
"'-'''''''Ill był d.icnniun, k.6tq:o .n.>.łem _ CO pr;owdlr nie osobi6cie.
ale ~ rulelnydl al"t)'kulów ... micszczanycl, w wiciu pismach. Zacr:tlem
leklurę. Artykuł rntll.lJC O rym. jak l'rięu.a .... cor.u.l>.>.nWej bc:zl»
l....w. kt6ny wien.1 Sl.lfIa"""; ; kJ",",," lJO wywoIu"R. W wiełu micjsach
rn nj...u.,R« Olę ......~ ~ jako lOrma ry.;:ia rehgij""l"" Otorienn.e ~ norwet: .kJcpr ~ lakim; akaooo-ia.mi. Spoloeanoki. w k>Ory<h do lCJO docbod1i, bt"R aWm. Chq, lor nbn>nitwszy>e.
~ CO pneay h,,""'nmnIJ"i. Ado
WIęC" 10 chodzi.

,,,,bo-

powsta,;.. .....

"

Co 1OJ"' hu.......wm? ~Ie _~h aaoL-"1llÓW1;t. i t lO",,!"
.......nic ......... ocob • wn<:>lt..ch uvaniam 00 jesl: Q.C~.
lilie potnd)uje nikos<> nad ~_ Prawo rnonolnt majduj<: >ię w nim ...•
mym_ JeR ~ wick tll.ich d<ou.ncJi. ChRdcipnic \W~ k bu·
m~Ri'lIl to wyzw:abnic.ięu'-M:k.a w Je>UJ.ic Chryuu.... N~ l~ .i<:mi
cd"""id:. uie je.l "bny u~ wł~)RC .iły. Jm t nim B6s, Pr:iIwo mor:Lln"
lnajdlljc .i<; WBogI, i wl.l"i" )l~d je ""''l,i<: col"";"k. W millręj:<llloc-,,,·
nia >ię • »osiem crlowick II~jc .i<; co"'...... rd>iq lucb.ki i rorn Iq,icj
ronlIIlic 00I<n.AcY go iwial.
Pnyjm..ję chndo::ij;IIbq ~ h.. """niJ.m.. nic tylt<> ja1D d ..u.
1cij;La.in. ale Ulkit ja1D uJow>cl. Owocami lezo buma"i....u ą pokój
.... lti<:mi, WUjem_ lIliIc4t , br.olcntWO ~ Iudn. W ......uudI
bl.ll<b ....jwynlno<:j p<>Uub Ram lO Mary..... NisdY ..... n"l3oCh(oIb,
byłmy upominali o na"'ym lIumani.lm". ak u<:Z)'b l ci:ulle na. uay.
byłmy go u ••bcheln"'li rl,W;1U ob«noki 8up. Owoa: hw.....ni.mu bn
I\og-.. lu pu),ka, niepokój. wyobcow.nie cienu w łwial aaTÓW i "'a·
gi;' Humaniun l><:z Bog. 'nnacr<t. te cd kk mylli lylko" robie. nie
O innyd',
R1l;dcll' jeM więc knyk p<>duoswny w ;"'cn<ji kontroli ><erttn.ia >ię
nod>ezp;.n.,ych <-abobon6w. '0 tylto Iea<:tue ..... ut.w, podo'" gd)' ptTf.
ayn.:o W<itt I'O"""""'je bo:I. mi"'". Trttba podnidł 1100 w in.cnr:p pnyWfÓttnia do .... sqch łn:>dowost. Rop. On mwi wrócit nic tylko do .....
1q<'1I dornóo<. .k tak:k do .... sz.ej kultury, nauki, do nuq<eh rod>:icnnych

wypowi<:d>.i.
W,em. k "ł t;oq, dl. których .. kic P"'lllt<Jy "I. ~nal<:.~ mole
dY'ponuj~ lakte uk Illo(llymi kodkami jak l'adio, lelewi'ja czy pra ....
ery LI) jcUnak cm zmieni.? Uwa:l.am, le ich .poo6b mylleoia i po>LcP"wania n'pr_d<; .i<; ttSllltVl; .../ Do; nl<:bo:zpieqRy. Oop"""",d.ili nu
<lu tą<>. le obecni<: ui wici.. nc:ay sio: boi.wy. Wicm In. he nic je.um
oo:&1IKllJtiooyw ukido P"I~Jor:slwi<:h.o ludzi, k1órrT myłJ;t podoblI>C-

.

Aja.k 'Y

m)'łbw

SPOTKANIE

JAJe lo pi<;k"". Itiedy o...my .. ~ Logol. bo WJci:lgll'" do n;u
n;b: i plue lo ""U\"". Itiedy n~.ze ~n>ęle rę<:~ ,,,,,f,,,.fI" prót~. To

.ic" i>... wtl~. kt6•• "aJ dotya~ bez wzJl:lędu II. lO." CO" ty<:;" .. i~l"l)'my
;p.~ mal"~ pru:ltollania.
f".IoIyk naRej ,ęki ; ayjtp n;1t.i lO spoU:.anjoe- l>olyk ubopca za1'ÓWllO
nas,jal ; oo.obę. 1<1""" do n;u 'ęl:ę W)'~nęb- Pnelcwamy się .. ~
nawza
i stajenly uęjednoKq- To pnwda, u 'f'Olbnir z Bop=p
niew ne. B6tl: jesI jod W: bupt)'. ze my Go nic - . . . y ..bopcit.
możemy lor; jedna.k. Nim .jedocxzyŁ On ..... do tegu ni<:wtannie za_
I'ras>.a·
Tul<l.j .. Mctl.iugoTju dochodzi nie 'yllto do .potuni•• Ilogien•.
Ma tu llti<ejsce .... ku inue spotunie: , ..... WldJ<>tl... t.... 7.... d'odem
Iłi>u>ria na. bcuUołnie podlieWa, ale Bóg pop"'" Maryję pngnie
n;u z..rednoczrt. "'''''''' zjednClCZnliu będDemy .....1I we,Pt: w 1tonP1<l
• Iudtm•• pozoo<ałych 1tonlY"""I6w i ..u.« swój ooliał w poprawianiu
.ię warunlllw tycia na tej ziemi.
Nie trzeba tera. w zlych intomlja<:h prlfp""'illx ~ legO naszego podli. h,. ·[heb.o tyllto OIWonył ....oje ,.,rc~ i Irwien:llił. te ....yscy
je>tei",~ b... bni i lioJ,,,,,,,i. Czy jc..dmy gol_i, by lak ...o bił?
WRyscy ci, któny myiq trlko o lob;" ; ...-łunej konyki nie będ~
goo<JWi do tego. by ~ ręt;.ę i WIlOtliwK 'POIbn;,,_ Najpierw pomA O l'f111, m da>ęki tcmtJ od r>u:ll !f'u,H. '10 p.--.b, Z)'SbA niewiele_ Najpict'w tzttba ~W!p6Iniezab-l'M' rębwy. by poInn ra=zt. Desq'l:. Ul; nauym b.--at~.."'.elll.1Y'" dud>owym i rllfCD.,LtL
'lej wielkiej I'r.~mi,my n"'8'ł dokonał tu<izic.1<I6ny lllltiej:4 się modlii. kh wy<:i~l!nięt~ dn Poln" n;ee to dl"Ollow,kal. pob1.uj~ą" .. łotki.. ~
drogę. Cdowiek. 1<I6'l"io; modli, .-adzi ""'ie l wb,ny'" ~goi.mem
i umknięciem w .... ie. jcgo IClttp czyste; dblegO dooInega lO, u
bidy ma .... ~ samo pnwo do tyOa i plJCj biotorii.
Swoom pe'r:.ik"'''' M"'IP wzywa nasdo f>O'!jęoa ~ "")'SiIku. 7...na
się do katdcgu ...... i bfdcso zap.--asu.. W~ O tym wszyKy. ItIÓn:)'
fLq'C!n;" czy trlko w myjlach wopięli się ltamieni.sq ~ do miej.....
jcj obj~wiell,

"

UMI&J~NOŚĆŚWlĘTOWANIA
Słw>enlttru.:, ŹlI:

noe wi,o,m,; na czym polqa łwięt_ie z pn-.....
by nas t""""'.......-..I<:>. W>ak ryle jut r2Z)' lK:USlbiaylil"'l' w r61.
nych ut'OCZy"oócia<;h l b.żdzj SUOłly wyp..-óbow:aliSmy lO JlO:io:<:ie. Ale

k.ił

i

'n

iwi",,,,,,,,...,

czy nap""""ł,, wiemy. CO tnaCty
Pn:e<i nami widli( chndcij.ński,o, 'wi"CI _ Boże N.rodz.enie. lIrf
mo:że jut J;Un;I. ich na%Wa pnywodti n;un na myli ""pad> łw4tconych
wypick6w, atmosferę ~. 10 pil;kne, ale czy aujemy leż drt<.nic:
xra. na rny1J. ŹlI: lego dnia. będzinny ~ narodziny n.1SZ1efO Pan:ał
Ma'1.P praanir: nas ~p.t..,wWciwy 'f"*'lb uarit pnyjkW:
Jezu'" w len ~ioowyaou. M""11łJ uo<::ąt od pnnot""""ń
nauąo sera popOUt .. -alitwę. P"'" i małe wyncaenia, a nie od "P~{·
nięc:i.;o domu. ubr.rnia choinki i kupienia pretenlÓ><. Jdli lego nic hę
d~iemy wie<hid. wol)'Slko o.i" .pl'OWad:ci jedynie do z<:wnęU'lllego lwię
u-ania - bo;U.i,o, wiele bJ;.. ku i rn<ll<:> ducha.
KIO bo;d,ie sio; un.i;ol pl7)'gnt......x na przrikie Jezu'" W'Cd/ng 'P'*'"
bu 101....,-;. dołwiadcq- cusu łasli. bunie z innq penpd.tywy ~
..... zwyUe, oodlicnll<: W)'dan:e:n~. l.rozumie, te aioc go
p"""
Mn>Zy( i te -:W: by( woboy jak pul.. Ilós" będzie db niqo prrypcielem.
.. nie kimł, boczeb, by I'" <>ą<Wf.
'Icn-tp najlcpSl)' 'AOmenl, by ~ trł w <:Z:i.lIie bski. Nie rTI3
"'non czelo:.K na jak.ii iuny <:uo. Jelli hęd'iemy ....lebt. IClI a .. może
nigdy nie lI.dejś<'. Maryja mówi, lc musimy ...,.~otyw;otk.. żdą dn.ilę
na aynienie dob.---•. bo tylko .. len spoo6b odaujemy lO ""s:t)'ch OCIUCh
....rodziny
Nom "'l'silek i dobn: uo::zynli ~ ><pływK nioe rylko na nas, ale
",be "" wozysalidl. l ki6fJmi będnemy się ...... taktowX.. '13m oni ot:o_
~ się Ieps&. bę.ą wtęCCJ roznoyGat o Rogu i swat sio; łyt p.k dobny
d=dcip.noe, aIoo pn)'n.>jmnizjpk dobrz,.-ludur:. 8ędue11łJ db niell
"-",,kiem miloki Boga, ayfelnyn' dowodem na lO, l.c ......... tioemia nioe
jeSt pog>1łtOIU. '" cit:mnoki.ch. ale te tn ni""otan,,;., lini łwialk> Ilog•.
nlalego {d serca lud.i wype1ni'ł się ..doki:!., życic ....ystkich bo:;dżi<:
lepsze i piękniejsze. Mniej hę.b;" kłótni. nM:tTWumień. niepttyjemnoki i wszyotł.iąo. 00" naszym p"'to;ł"""""niu nicwłałc~.
Trzeba umitt '-ię1-x. Koo
nir: pouar.. ~ ryłko "'ói drogoocnn, cz:n.. N.. będzie "'gdy douhoym oJool ..... KoCriob, w bÓ<)'m tOmł od>n.c--r ani dobrym aIonlian narodu, do luórąo należy. In·

li" -..,

J""'''',

teso

.

będ~ Iylkn iUl~ itI'> tw"""un;"'. "be pl dol>Iym cbnek!Jani.
i pntdluwiciclcm ""~gu ..-.<t".JtI" tycie tego nic pocwierdLi.
Oar...ieic i..u.:•
p. Id ao:pmen'. te ...... Id on posłępu..M. Ws>;>k
lyle "'OJ poootaruliinly. be ptdmJ wolni i ma",y -;:. JOdno'f.

nych
nl:'"'

.m,

WIERNOŚĆ:

Nicuotannic ..... n~. md;ą o:U1nt pom)"J)'. Nic _ . . . , i nic 1I1U'
.im, z nich laIr. po prottu ~ZJ8Dowat.'Inewje Iylkodobne pnun.:l·
li._.t.
Nic m..my p ........ rc.. li._.. t u.1dego ...ojc:go porny,lu. <;.dyby I<I.k
było. ilU. iwi.., I'nypominalbJ ... Ię. do której wl'u>zc<ono zupełnie
m.. ł" dzieci. Nic m"j~ dołwiulcunia. ale "taj~ in'ly" kly. ]>Odpvwiada·
j,,<e im co robił.
My, chrzdcijanic, chcielibyśmyhrł jcdnoo:>dn;" dorosłymi h>d1.mi
i dLietmi. Nic dlIl:y...y do lego. br ""r.oo:X '" lOb... uaucic nicwinnoki
i dobroci, k1lJtt posia<:ia..M dricci. Jedoondnic wic:u>y, k nic _my tię
hc>owat """;mi in>tynkwni. Opicn... y ..ę na 0lIw:j do:;>:o:>tIo::Aa. na
doJwiadc:ocniu i rolpaln'JClny. kl6tt ~ pomysły jc:st ltDJ "lI'fOO'atWł ot 1J'cic. a kl6tt wc' Jednym .....,... - JCłIdtny~.
Nic 00: posIęp<tJCcywilizacja, ot której ryjemy. CbciaIabr rapomnicł
o d'itoę;«j nicwinnoki, dobtoc:i ....... wielu podobnydt ttehach i lWT6cit t>ę ku i....,.m..om. Dla akccpta<ji "'Ucto Ol.lOoowUb podkJdb. k OlI
lJ'm polega woInołł. A.~ jeKdmJ wolni. dlacxgo nic miclib)'j...,
robił tel". na co mamy ochooę?
W lJWOich nicno:ud,on""h W)'powicd'iach pr.u:bZJ""a'l)'<h nam pru:.
te WI1.y.tk.ie bta Maryja daje: " ..'" <><lpvwiedt na In ]'y"'"ic. UCZ)' nu
wolnoki, ale "'olnoki ,~ll'<lwicdl;"'lnej.Źr6dI.. wolnoki nic znajduje .ię
w nal, ale'" Ilogu. Dopic,o'" powi"",ni" Z Nim zaczynamy ",,,,,,,kt,
jak poł'l'2)'ł lO. co ziemlkie llym, co ~ acu po tyciu ..... tej .icmi. Nie
jen.o blW>:. Gdyb,. bylo. WU}'O<}' stawalib,S..., t.ię iwięcijut pru:•• o, k
lak łtlbic posl3naWia...,. A m......., prttl dlugie dni wyuw;otw tej dccy.
1;10. lir dopiero n .. końcu .u:brX ~ -ott.
N>e WJ""I2'Of tylko lp16buwał oWrit opan:ic ot Bogu. Jdli "'1lI"
~ i u nic ~wircrni->noZJSlkoOlI nic. z,odnic I rqub.
mI ~ z>caukim t)'ticm ..-et najp~ rzcay ulep..M ......
f'O"'nicniu, Idy Jio; O nICh od aa.u do aatU nIC "'J'iIi.

.

w....noU 10 nawe .......lJo ... uud..,.m c..... bch. 10 ~iu, klÓn IUC
pozwoli nam
w -.im

>bq<hJł na

ot>ar1ych wodach.

~tmy dla ~

m.q.c..

0CIUl-

SKĄD

łMl L .....

nie

POCUODZI PRAWDA

dw:ialbr tri-

w..eso.

t><,Lu-mł.o

i

pięknie? Myłlę,

te bytoo,

!lUdno u»oldl kogO»
l\>k6j i pil;kno ,,","b.i'l"'szystkicil, czyo.iot
~rdliej l..dilim bUkgo.
O.~ki ... it:r.<~ J1ieuudno lo osqgn"lf. Iłóg obieallo btd~mu, klO
1'6jdzJ~ J~go drog~. Oc:r.ywikic. l~"'" ....:tyKJ' mUlimy I"""'"icd<ic:ł lIogu
lW<lje .l~k' lub ,nic'.
tud1.ie przyjdd,"".RcY do MNlriugOlja powicd:zJcli !logu swQie .tU'.
Nie u"'''y 10. k wradniej nie próbowali <!...wit r<'Unymi innymi kiei·
bmJ. W iadnym r.lzio:l Oni lCr.lll}'!ł.o mów~ fe ... l'"rn...n;;l]'I;" l dr"OfJ~
łlop wszyW.ic inne wjed.... wielb pomylb.
WICin piclv<J'mów ~ >ię ... MedllUIJO'in joodau Irlrięo~ NJe.
poblaflCłO l'Oaęcill Najłw1ęluq Maryi I':lRllY. Il<nrnt. N~ ... ~
w mlłloer1um!lo' I" Narodultilt_ll6s ..... >Ol; ll:łt1IdDt p<>iród bIu. fTtt..
byw:a1Ue"'1<>wanp<rit Maryi lo ~ i~ i e d o _

narodwrqo łIop.
do Jq roli. ZosaIa poaęt;;<
I:ocl grttebu pM:1 ...... odnqo. l t.tóo-ylll I'nychod.~ "'" iw;"l wszyocy ludllC. Ale M:aryj;o mogła wybic....... Nic nlwi:o'" joowicdlict Bogu .la...". bo
b)'ł:a wolna j;;U;. "'ry>q I"dlic. W odróin~i" od Maryi Wdy 1,,,,.. n""
oJ.ils~ l gTUChcm picl"O'Of{)(\nym. Nic w:&ay luje<ln..... i~ ni~ mOt~Uly
dołwiadayt Pr.lIO/<.iY ay l)Oz:woli(~j. by s;~ 10/ . . . . m><!lil•. Podobni~j ....
Maryja je..dmy wolni i Bóg l~ ,,~"... wolnmt «ni. Moiemy Mu odpo...ie,biel ,lak' lub ,Ilie" . C>:y nie jest to wspaniale, mimo ciębn•• klóry
W1edy mi«ll}' nami staje?
Wocm, fe cr;n;,mi boimy >ię pr2Wdy. Jcd....... bn niq nie mlIlpOtbn... l flosicm- l'nIwda a:asa.mi boli, ..lo: ~ .en b6I ..... Iray. Kto nie
..... sily. by ..,.6bcAoiil tqo Icb.t?

ll6s od

.

~lb.t ~got~ N:uyję

BOŻE NAJl.ODZENIE

~owaland,"<><iriny ov-:z;;a l.>yołjqu przDacicl<m. Pnyn.ojllUlitj
Ulk IKlWinno byt. Ale "" lC"! Ulcy lu<.llie, kt6ny iwio:tlti~ cztjd urodziny dl~
oamą:o ""io:'(JW"~ni.ll albo <.lLl. os~a jakiego! wla,ncg<> ttlu.
Dla ...... d1ndcijm, narodziny JU"'A powinny byt dniem, k.iedy
banizi<j n'l kicdyllołwid. ~ y m*"ci i bliW>ki 8og;L On
pnysudł na ~ Doml;ę. by nam W widzialny opoo6h pobzal drogę pncl
tycie. "1Cnl. !OOO bt po pny:pc.. JC>ll><l, musi pnJjłt boJ jcuae. O<hi o nu. Ilcz "asttKU pnr.jkia do J~:ruA łwit;t2 $U.,A si<; tylko pi{knyll:l

obyczajr:m.
M~du"gorj~je" nicu'Uljącym 1101ym Naroduni~m."U: włlyotlLich
łwiwo I'~jeld!aj~ tu I'ielg~mi oru 1'17)'J... <.lkowi
i po-

pie

.Iron

""""""" dooUUP..i'4 obeo>oU Je...... lU ,oj ricmi. ~ calqo roku
IudDcw lym rnio:pcu ~,A !ak!. a: 10 Bóg ~."" łwiat i opie",nit uę No !'>im wc ~ ł,..... ,.:b problo: 'lCh ma ....... MnI •
pjcnoaymBott..,....sało'"(~~db~
opoł<oJnegoaJowie ..... 'n'Ulj

na

modlitwę. aa.

.
ludZI<' "" nowo si<; ~ te Irzcba miclc;z;u

na odpoayu~k, u:o, na ..erok; ulllliech. Inny"'i

sł0

wy: tu,aj po"owni~ odzy,kuj~ .w,~ cLiQwiCClcńllwO. Mc,biugoTjr: mk·

lEI .zylLi tym w..y"kim, ktllny

,ię

o,,'.m'jól. "'Y","L1'jc na malerii,

więc

cz:....am; próbu..i'4jc ue:iuyt. Wlaly jfflna aęU: Iud.t:~ dla których Mcdziu·

euoJt jest~,

10( >łołci, a dn>1r~ częł( próbuje pzac bardDcj tył.
łlotymi orędziami pnebqwilnymi pnn. Maryję I'r6buję doł.p::zJ'" do
rych tlrup:b. DIaczcto
się dok>I'? Nikl nIC mok lJ1~

miaftlrtn

dobry<:h -.xUw. WICn:ę. ił: ot Malriugorju dojrzcw:Ij~ najdo>loo......e
-..a: d"d"""" w'IH'J.lo.<,.nofci.
Mg kruczy pn.e. Mwziugorjr:. ak Ulk.1~ pc.." 1<:oM" miejsce na
Iu.tli .iem.~j, gdz;" Go wPuRCą ludzie. Wuy..lkh. kt6ny 10 doom..,.
8"R.- niN....n";., WZ)"Wlł do sunnUa o N,m pf3Wdy. Mo1IU to robił ....
-.mi, ale ~ Iqnu: jo::st cboononOc dobrqo pnylJadu.
MyQo;, lic ...,..::aj ~ nowo narodzoocgod.t:i«b łSlniqc
w bfdym nu<><hie. W len spoo6b okazupar mu ~ lłli/IMt , ~.
eję. Co w cym dniach _my o:bt J~? Wlco". te niejot blWO odpowiedz~ na lO pytanie. Al< J~""" oie d\C~ Wy! wiele. CI"", je<:łynic. 1>y1111Y
Co odwied,ili, pod.li Mu ~kę i ""wy I~ dowiemy w'zystkieg<).

"

USCISK MII.QŚCII l"OKOJU
l'rzyWyllhł".ydo tego. te a> ID..... dnia 25 gruun,a llromad~imy.i<
w M>kiobch. kokio6lbCh i bplioGoch. by łwiętowK narodl'ny lIW<>yg:o
1':0..... Nic "'Y pic..... i ~liimyt~k post<;~. Nas; ,ItWdowie; 1""dziMlow~ robili ",lo: ""'wtt wCD"",h ninn>li IU.ed.g. W lej Io:_ii nie
po..... I,I, KlbOl: ..... w.oh~nia oll1t w uudn,..:h aaoach komun
Tt-lU wmi Klbie ud.a~my pyt~nie, a> lał; n~p..-dę łwoętOW'lnie ....

d1in Jel:WOl ""<Ia)' d4 nas?
Jdli 10 łw>ętl;lW;1nlC przyjkia Jauw no łwi301 jeM db ""'s tylko pl"ym l dobrych obycPj6oc, ałkow>cic 1ię mylimy. Na.....wny Juu... lo
a>ł W>ę«J ~ .......... ię ....ienil On hiRonę ~ rwjałnił
...........IC ,...,mlMJki. Opowia<lo nam o tym Maryja, Lftly mówi, k tnr-.... w r.lmionxh Or.ed<lltko J<:nł> i ic poorinniłmy.Pę cM..... tj( .... J....
-.on.... To otWał'<:ie .... wcnnnieJnu... d~ na'" ll",b", tytiow.. n_
doM. Nie mok n~m lell'" zapewllit łwiętow:onieprzy wywub<h peurd.
P'"'l' obflCM: UlUW'l<AI)'m .. ok, ar włrod lkbob.Mą'ch na'" wllj'l( przyjaci6I. 'l1ob radoł( jeM JlOUl""l- 1bdoM',
.Pę .-nlizuje w o.owany,"""Jenlw ChryMu... 'rw>lja" tródło, k1ón: uwsu upewnia ehlod"",
oro:twi>oJ'l.c.l wodę.
Kto odnajdzie ndoł<:. bet udny<:h pmbkm6w ~tie rył. ....... ng:clicrnyn" orę<!rlami.Ił wWciwie dop""'Wledy odkryje. CO lO tnaay p.....
d.iw~ ""doiŁ ł'n,..:hw'1C do ""rafi; MWtiull"':ie Iob,yja nieo"~nnic
mÓWi Ooręd.;,..,1> """"'SdicJ.nl"'b. N;e przynos; n~'" nicJ.ellO n;e"""Yklt-10. nKugo nowcll". Ulwia<ia.mia nam łylk<:>
ay'" mÓW;ł J"'o, jol.
2000 lat temu, a o a.rm n;c.lety już zapomn;d;ln,y.
2yj,c pl'lellan;ami CW"dolld;allymi p...ygotOWl!iemy .i~ do wiNzn<>ki. "rdlll cuka lal ""dole' plClC wi<;kon od tej, jakiej do:łw;ado;y1i
łl1lY tu na liemi. I\».najcrny coll:.owicie. czymje.. 5<:0', 00 Otn;>CP wypeł
nienie najg ... !>..,..:1> glo;bi. Innym; słoowy: utapiamy.ię'.. m;loki i pokoj'L
Te ~ .1......: ",ik)U' ~ -to .Iowa. kl6n: n""lIanoM: pnyci'lg"d'
.i'4 ałowieb. Każdy. "to przychodzi ...... łwlat, pm:tyw"~ y i ,~ ...,
wbony .posób. One .ię .. nim ą.;:ą. lWOrl:łC obręa. kt6nl a.
ic:1o: lJOIli
do kolia tycia. Narodliny Jausa p:-rinny więoc byt dla
uki.kio::m

k.I6,.,

1.0."

mik>ki;~.

"

SZCZEROŚĆ

Z-;lamy ... ~ cumy okJu l<.ouniimu i wkro<zyli5"'}' w de·
rn<>l.n<;jo;. Obecnie wbl.nir In> u'U'<'; >p<>lccn'1 jat ru.p.ntncj znany
l ul,r;ogn""'y·
W .y.'emie dem"lralynnym panuje It:tpiuliun l g"'pod~,k.a ryot-a. Motru. wuy"ko.pnedat i .....pit. KIO 'Pf"U<bje wię«j•.Pi 1»,.
drirj cenIOny iwonowany.
Ił. jednak lali USll'6j nie dopruw:><bił ludu do sttzękUo i udowolc·
nia. ·10 pr;owda. te l'O';adaj~ ler;ol wi«:<:j r.<eay. al<: jenn<: więa:j jeot
...:><:hu i poau<:ilI bnn:o.d~jnołci. Lud.i<: .taJi.~ .imui i niepnySl~p
ni. C>yo> ~"" ich ...ł.cesy w bpitali,Jnie, 1ytllle1 więkue pr.Il";"nic. '" "'mic.ut.lCn bpoWim> na mi in.........
Maryyo w pa.....r.i Mc<Wugt>rjc jul <bwno o lyD' m6wib.. Co praowd;o.
nik.ot!;o nit: .....kalyw;ola I'~łcem. ale l'"wi<:dLial•. te budowanie iwi.,a ma
""" tylko.> na IUn<bmcncic CWJ./lgclianym. T'ł ~~ pndrcłlib
~ t:asady ~ w .... ndIu. I>ab ...... 1<:11 punk.! opartio,

• ~ ""*"'r WSl)'SIk<> bl'Wirj i lą>Oej trummKĆ. KwJ kIo W .......
dami .,...-alll{"lic.nymi lo:<bit: .. >lanie budowat l;ll,ic ~ w l,().
rym wsqKy '" równ~ w k.!Ó<}'rn obowill>;u~ ......dy rnik>ki, ,oaciw<'>ki i U;o.
Oinw db innych_ Byt mok <bU.iloj wyiliojc Dam .~ to inliftlnc. bo
P"J'I~' - ~ pn:ckooa.m.JdIi j«Ina.k bedDctny midi ~
m)1kl inaczt:.i. ~ te moln>o tył qodnic • Ilołymi .-boli.
Wydaje .ię. te decyduj"" .ię, by mylld. ;nacrcj nit woJ>6bemy lw;~L,
nie odkrywamy niaąlo n_ego. W....k nicl,>taunie dzo p<M'larzan.y, 1c
lndJ,;a ~ wyr6mial, b)o.:' Clf)'li.nalnym.. Wuystl;o.Pi al.ccplo-oc, a
tyłlo do momemu.licdy nic dotlme"'}' a-I .. Sf'Ó"!
.nej qwililxji.
W'cdy upomina >ię Op.-ie do breilI oryg;nalnym, do odr6łnw.iaIN;.
e,y p",,"olimy >Obje 'al<1c n~ ukłon .. otro"ę laliej f"."uwy?
M)'ilę. 1c 10 SlQCl'Ojljcol pod>tawowym lrodu.:n•• dzięli lloo,mu
odsuniemy od oicbi<: ~to, co jnL Ue. ww..ie d1ięli niej po>najcrny
nic tylko.1CbOc samych, ale lUze 1udD. którq _ _j'ł. Nasze P"lll'ł
<ty o.ię lry>ta]lzu.i</ j wid<imy wy.-aJ.n;", co mamy robOt. lhN;li SZ<2<:fOki
.tajemy lię w,półp...~..o wnilt:t"'i Ruga. Pnyjmujemy Go .. pl'OOtOci<: i
1cniu, a 0" IN; nam rcwantujc: łWO:i'ł """n>ki'ł.

""j-

Trik<> - ay sUot ~ ..... ~?

"

MIŁOŚĆ I POKÓJ

Jlet W I'U}' słysttlilmy .......... milołt" i .I'0kl!rt jakie: 10 U:>dy w lIa1

..,..-;Io?
Jdli ~liłmyje ~ u<l wsp6Icz~cywilincji. na pewno powota.
wiły po soboe rylko pwt.kę. Miłołl: i pt.ok6j wsWy plUt wtp6Ao 'ruq cyw;IUxję oq>chnięl<e .... margiDt:s, d>ociU ~ łOę O nod! rn(Iow;. Czy kIoI
WWoqlPO}

Spe;nmy.

kloijaksię .J..... iada ....

lcm>o' miloki. M.... onitj ci,
b.6rty _tbopciIi olę k.ooucm innJd>, lI>6wą ci, WIny db poeciędą q
rot-i WR)'łlko sprwdal i WJZ)"tko kupiL Ob nidl mMo6t W pio;kna
kobon>o i prt)'SWjny męiayzna, podr6ł do jał.lqo' m U'M _ PliIym ....
~ , drop! ubnni:o....mod>ody i damy... Z dna"'; ut łUODy q
ci, b.6rrJ' 1'Wioerdq, Ile milołl oznaaa lW't!oci;o piękno pn:cdr ws:ąsilim
ducbowc, a dupie.o po:um rD:j'<7.l>r. wspólDc t kMał podróiowanie _ nie
db talIicia nudy, ale p~ ~ie pnu łj'oe, p-..&l br
<mil c!nał'l oeol>ę i ~ z ną budował Iota iwlaL
Na letnal poIo:I;u~.R się iwiataori moa~ kt6ny dzjęk.i
picn......... ' uUtdom <.dobyli obdk>n:t pot)'<ję _ ~<Wie i łUt
dq sięjej W)'l'UC lUWft u cenę nir<..... ęki· rpięc:r inny<:h !u<hi. Czy ....
lJJ potncbt>r dowody) Nit lnd>a szub<" <bido! l'opalJVnl' tylko .... 10.
(U p..-óbowali i -.::ąt próbuR ruun .... rzucił rotni iwLu<lWi i ClU1IJI'C'.PCJ'
poIilyCJ'. T\tim:l~. te pnybyl; no. by nam p~irK pokój. lir wuysl:ko
podponlld"-u~ ... oim wb.'Dym imr'n<Hu. Dblego podrjmuR złr.
I'n<:W1U4ne ,leqzje. k"'"" innyt:h ludzi kou\uR nie lyll«> Ulr~'" domu,
ale i ty<:ia. ~ <et tacy, klórzy n. lemat pokoju wrP'7"'iadaj~ ,ię in.<:z"i·
nI. "kh pol6j o•.naaa miłołt do wny"kkh lu,Ili i do ll<>g"~. lwi.do·
Uloit wlasnego miejsca w życiu. To dzięki nim II uemia byw" dl. n.'
b."hiej ciepl. i p~jalf\ •.
N."", W>1>6ł<-",,,,~eywiliLotj<; "-l'"-",,,nluR nic lyllo..oll)' zlej picrw$lej ll'uPy.lllkte "'Y mamy prawo, by.R ,.ep'ezem~, i lO więk.oze od
nich. Syt mo.... lyllo ic:h gloo a.a...mi bywa ba.rdziej d~ny. Dla w~~·
mydl potrzeb pnejęli l<odki ~o przeb... ; egolSlyanie je wyL>nystu.R. Wuyłtko p dla <lich I)'Ito lOlWareTU, łnxIkiemdo u.opol.qieDia
wb>nydl pocncb. UtWaR pr..... nic kiau,A< .... n.....~ l~ ;o\cwOJ"""'
ciu O"'1SQdne dla nich definicje. M, ui jako ehrukJpnir - pnttiomie
- natn)' funiliunnlll'- na kt.XydJ lrIoOhroy lIIę "f""Z"'ł n.. "Ilo my sami.
;o\c ta1.tc ...'" Iud~.j~lU' ~ wnw:aI DaJ do tyclll. Byt lUO'k lylto
J=O" ipimy!

.

M:uyp w McdlJUpju wzyw:o ~ do p~leru..,- :lJ:>rt dluso J'U
powienalt.lmy lę ~"'mię I'6łnym bh2J'W)'m pror<Jolwm. NaoluC'dł """..
• byłmY)ll pr"'jęli. fumoie nam w rym Bóg miloki i ll6g pokoju." bólym wjednym'" Iwoi<;h ""dti mówi nam Maryja. Kiedy I"'.... ol;my Mu
wnikn~w ""Ul du~, na .ych "'lO.yd' umo;aony<:h :demskkh drogach
uj;oinicje ......... WIU. C)""iliucj:o w Olanic się db nu mM:jtoem. g<hic
będziemy się uayt ~ ..,.,...,.,.. łrCP· "'*.I ... nau. ooch-

IWOZINA PRZro OI,TItJlZł'.M
Miejsce w lokidc:. gdlje o<łLywoj~ si~ nabo1..:ńllwa, 'o olulIz. Gmm;Mbjmy sio; wol<6l niego W07.y"'" bo w;,,,,,y, t.C' OI~d I'rumawu do na.
1l6K. Mo« się ... odbywX pojrcdnón, popr= k»ędu, albo berp<d<'ed.
nlO _ duęki P-i Bog:a w n:auym ...mo. SpooóI> ..... jol uL watny.
Watr><: p
lO, it _
1Io6w..ę do ..... ......-acL
Oaywiiocie, it ltIC' "",my motIiwoki posi"""'o ukią;oollan:ow ....
s.,..,h ""rllach ro<wnny<:h. A Um ,.kk powinnamy sludul 8og;o uk.
j.k .. kokick:. Moryj. daj<: nam ruzwi1unie tego prubk:mu. M..... i, by.
łmy n" honorowym miej"'" w nanych dom",h umic:kili Biblię. Ona
będ,ie <lla na. """rum, " k'!>rqfo btAłąo dnia ll68 bę<\óc: do no. pro:.
...-lal i p.-zygo<-rwal nas do tyri;o. W um"n nie qda <><i nas Di<:n:zo, pr-ó<:z ~o.a ......lego p.o.
MUJloOP"'f"HYCJ' Ilop ulana Dó&m ",:, Ze ~ o przygo<o1nltiu u.kąo oIuna w nnqch domach. Nie chod.. 0'0, te soboC' '''10
nie tray"'y, ak 'o hooorowe n.iejKe u-raajjeOljut u.k'e. Najnę·
kiej 1'....". lelewiw... Odbiornik >toi w k'ł'ie, ak w lak widoc:<ny'" miejKil. te w n
ydl domar.h pełni funkcję lui"go malego ollany"". To
... oklJł niego
grom.dzimy, ro.myU"my i dy.ho.ujemy o tym, <:o ,o.am
przck.:uuje. Ducje .... tak w Utdcj drwili JIałU'SO tycia. rodzinnego.
Kiedy w dni JIO"'Rednie ~ r.oę rui wspólnym obóe<Ive. mok
się zdan,(. te oię noc pomodlimy, :aIoe lekwiDx- wbtuylllr lu. pewno.
l"lcr!y ""miau Zł: l<Iłą poro......wia<. WU1KJ Włf>6Inioc obIn'wujellr)'
złudn~ nco,...'''oU ą<:Łl'" łię z ql". l n.....el jełli ju:l porkjmic...y
""m\IWę, k'm n~' udu.>, ho lam - w qcie - ~kurlll d.i~je.ię <04 w.i·
"cgo. ·l~k ...mo uchowujcn'y rio;: I'~jmuj~c: goid. II" mniej»c: n"StC
prllgnienir:, by kos"" ugoKK. 'y'" donoini<:js~jeOl gloo doch.odący
z q .... I lak ~ dn~ na <hie-ń grumadtimy IÓęwot6llclewizon.oaottgo
małegoobżrb.

"

'11 owoM. wyp<>Wiedł~ nI<' ~ zbytnio aWLowal ~ tedI·
niki. On~jot nam potncbaa. ClKę 'ylł.o l'OO,6cit ...... na~
loWIle. Nie wolno po:>zwolot. b)' u p w nuq-m łJciu ~ m.e,Ke.
TtlcwUja nie""", 0CIIlU, byłmy 'III" ~ niej cn-ad·iti jak ~ oluo·
on.:ak tmIU. tor n;om ~wi"".,,,*,L ""'Jdl aęic:i tr:aju i w 1ft>
łposób nu ~Jnllylł.olrodŁicnl. L ~ ~
im wd...... nym tyciu. ~ nit punku,,,, od.ues.eni>..

w,...."'.
w..-

W'ror

Wybudujm, w nauy<:h rodzinach wWciwy olIlInBóg będLM:
blilko "".; tn;>ZUmitm" jak korzy>U<' l 0iXU.Aqd> .... JttaY......>em.
te motemy lo zrobit.

DNI ł'ELNE MARZEŃ
Odd~libyl:myw""Y'IW, :oby nu.. pn;yu~była szaęl:I~ ; lx:.uusb ż:.dc:n ~k nie byIby dL. .... >byt wielki. Nie . - u tjt:dnaJr. udaj<:
się nam >pdniot nau.e oettkiwooni:a. wyciurt $1(, ..,..,W.-.Ł Oblqo
"SanIla ..... wxh.
W --... oręd'" Maryp m6wi. b: ........ pdmy oaau winni. Planu·
.Me prryWol:l pnpicmywvysdo~wbluymi libmi A nauc ody
.. iewysu~.
''''k.j opod> m ~ ... ~ib .. ~ twi:odoonoki ><>pólac.
..... eywili..,g:.. WyTnocib "" owoidI koncą><ji Il<>p id>tt. abrl:mylfObo.
li 10 ••uno. K~tdqo rlni>. w rótny łposób .. ~m o oym mówi. Nie ~lm1.
te le j<j wyvowit'dJ.i ~ potbnnont ~lr~L:yjnoki.c.ę.'o ... b..nł... ~tr.lI<.
cyjne. op.rtt n~ n~jwybzych wartokiach TO ..'m".
Z drug;g ulVlly pM:emaw;. <I., n•• r.alde Bóg. On jt<lnak nit bu·
duje .wych WYp<:>Witr!z; wrł~<:"<lljt w op."';u " ""UlU, alt pM:emawia
taU.. 1"'1''''''' ""'te: seo::e. Ttn. kI., Gl:> .hocha, w swoim sero, ,..1"'1....
lV.k....il ... doki i poj_itn;".i.; '''''''''go IpołOl:>o ro.... m;cni.:l.lodli; wy.
d.net\.
Nie por:w6lmr lObie ... u,...... odwaBi i ,"e m6wmy. b: la 'JWilincja
jest 1iJN. Jg .łb jot po«:>ma. ar td; inacuj -jot .ilna Iylł.o f1ie. na
ile my j<j ... UJ pouwołunr. Ma.-yp ....m mówi, 1c IOjotJ"-i
~
p wl(C mielibyl:my się bX? Raa.i Oł\OÓiiUDf -;c UIZf; poWcNJmy
rqo. ropopn:tt N"'!ię ~ .... m B6s. Ołw6i""t Dkto:....c; umysł.
funitw:LI. Bóg pngnie, ~y z niczo ł..ooTysuli w cudDcnnt>a łytiu.
Prtekonanie. b: ...:.r~ wyUuc::z.a mmm 10 wielb Iil«:ja ""óJ'ÓkLdftOk;.

..

~ jnc

rupdnic iDnll.

N a ~ "wc•...., Iu<hw:

10 ci. którzy pk

....jbard:cirj ""'..~ llarzysIX IC .....;eloroilU .
M:uyja
nic ...... wi.- oaIO)'dI
"':i naIl~ codDennej dfo.
<he. On.>. ie, co 10 ~ i cierpicnie.JdU tegO >ttft«,my, p<>m<>tt .... m,
by napoty ne pncz n'" proble",y na. nie ł'r%)'lIoayły. A"IaJnio: iD.p<>t)'1uo <»Oby. 1,,6.., opic",j~ .ię wył'tCU'io: na swoim r01um;e. ll.6g pod pn:y"'ÓdUWf;T1l Maryi pragnio: naJ oł><l=zrł rddok4 i us>.c>.<;łliwił. Myll~. te

n'' ' '

nic: byłoby m'ł'!= nic sły..« tego Jego pragnieni.>..
N""'" dni "YII:t<bA tak., jak jt: poukladamy. Dlatego prtntallmy
my'In' w Iliewblciwy ~ . Odrmbny wozyKkic blRywe teorie i p<>....c.Imr naOZJSIl >CKOffi dlłity( oię do Bop. Wtedy _
dni Sl2ą lIę
prtepio;k.ttym .........

SWlAT PRZYs-l.LOScI
Cry du~ki swojej p""cy l tyciowej po~ygi jc>Ldmy Wog6k dL...kogokolwiek watni? Czy wolno n~m z dLlm~ i lI:OOllOlci'l. podnidl: głowę i nic·
L1W1nnic hodow>ćw >Obie lood<zucicl
KUdy. iW mu.i odpowiedDcl .... le i podobne p)'Unia. Odpowie·
dri "" nic lO fundamcnł)'..... b6<ych pMtti<j budujemy -'!i lwial.
By doI:><u odpowicdl.ie( na posczwioac PJtanic. pl',; qjIny oię ....jpicnt lCtDU. czym oię Djmujctny. Byt _
.i'="dmr ~ fa_
b<yki, roIni..... m., .-.aycielami, p.ofc_am~ I<:brunlJ. pncWt-ioelami ~d.~cyc" ",nIlo". kokiclnycb. IHyuami. 'po'lowumi .
Moglib)1my w ninklllKmnoU o:qgn'lł lę wyli=anl(. Cq na"", w:al1C>4ł
wyzn;ocu godnoK i autorylet IJrupy '.2Wodowcj. do kt6n:j lla1ctymy. ery
td ''''Ole uaynlU?
W....,;.,}, OIędzi.acb Mdryja dajt:jcdnomaa.ne odpowiedzi"" '" naw:
py....n... Wcdh.lg Ni<j
~ nic okrdb I""P;! uwod<-oi,
do l:.t6nj ....lctya:ry. al<: nalle ~ do czynienia dooł>r> w micjK\t,
w kWrym.aę majdujnny. Dopicn>w_lpOt6b~ pnwodowypcswiadania oię n.a IftO.J.t Mata, t16ry '"'Y*CY rucm powinniłmyhucSowat. Od ~ w tym lludooo>oniu bę<Wc IWIlctniona naJU JOdno'ł

nuuso

; naJZ aIll<>rJ1CL

N;.,biwo jt:SI ~ -r lwiat. nicblWO jcsI pnyJOLowywX pnyuloM'. CIKiclibyłmy ~n~ wnyUko ju~ te"'z ; 'o od razu. Trudno
nam ponOłił ofiary na ...«. lego. co m. dopiero ",m~pił. Alcwc_anie

"

'-la."i jeSł noeubbg;ru~. 'lo na n.;u opada udl""""""d.iollnołt u. wyl:ludowanie lwiata I,,-.yuloki ..Ie(li lny nic ~dli<:my tego chrieli uubił.• 1""'"nok~ .próbuje tego lłn. Hol:Ii to jut ter:... mk..:hęcaj'łC na. <lo troski
..jak najlcp.... p ~ db t)'Ch. klÓl-.y przyj0:4. po "'u.
ItUdc pnkoIcr!ie jN
pnyozIoItdb polUel\ ~ .
C:tyI: n.. uay IW tą<> _
hUl:oria, lI..J.l.t;l ~oęt narodowa} Tyle oso6b
tnanyło O tym, CO dli....j .wo .... nauym lKIril1lcm i p~lo to
dl<> nas swoH oIiarnok~. Do rw nalety gndne pnyjęcie teg<> <hni i pue.
hu.nie go dalej na.tępnYIll pokoleniom. Nie wolno nam pozwolił, by
na na. o.ię to WU)'sW.> okoń<:ryło.
Swiat~ bórypngnicmy~~od llUotwar'
toki. Ddoki i udowokuia. Col wicłLczo nie _
byt drir:łtm al<>.
wieka, w ocn:u kt~ tam...... jwi:otb paRUJ<' acmno6ł. 81" m.ote nic
będ.. e nam <lanccicuyt ,ię l)'m. CO .""dujemy. To jcdw nic nlO1c byi
dla na. prlC"kodą. Cie....my .i~ chołby "''''ym IJudowaniem. Błogo" •.
winny jnl. aIowick. który wnic obda,owX innego i jednoo.clnic mi«

',rowywa!o

'ątO~

N.... CD' nicubbpnit uac:b. jak ~ ~r:IL MOZftIIY ł"
wykony>tX tal.. «: ndowoIlmy <IUc!~...,.,h rw Iudli. albo t;ak, k <b""mnoc będ.icllly .... ,kat i sam<><nic iit ""przód. Ułmi<:chnijmy .... do
...bkiwcgo wyboru.
I)EUKATNASil.A

()aywiioc niłJ I .... nic chet tył. w trudnych i niocpewloycll a~-*,.
A jcdn;>k to włllłnic one ndk.,.......,j,. jacy tak narr_dęjcotdmy.
<': ...ami w ublin\l ln,dnoki !tullie Itają.o.: twa... l.i. Ukrywaj:ł.o.: ..
by ,o.:jakoł ,,"ronił I'rlcd neo:ywistyllli wyd.uc";ami. lJIogo
by '"'""" gdybyłmy (.C'OU docxli objajnit 'f"*'br ich uchow3nia. Wat_
oc ty...... bJ'my zauw:lzyli ich twa.-.looK.
Z koki "'oi w obliczu p<Ub1ocm6w "3.A s>ę bpni. bJu,R "'ny<:h,
Jicbic """)'Ch, mijaj""cgo uaJu. Oaywikic wymienian.. ler:u "'zyo.Ik.ich .po>obów uchow."i. niept watne. lapalllo.:tajmy 1,IIto, te ""C'f
ludl'e i"uiej:ł.
A hisloria chndcipńilicjduchowoki proponuje nam inny Jpoo6b.
Nic!Wicn:Ui. k mourry byt ~ nic Iwi<:rdli. k "'"my b7'" <kliblni.
J<'j ......... mo;in.>. by DWnd WobdlcnlU' ..<Iclib.uu. w'.
5WOj~ .il~.

"

Cod..."."", ~ n..

nas u<>::4o

1C nap~ nic

ma ..,.,..., b,.t

]U ~ t pole, po ttórTm o Ir..udtj poou ....,OL)' prted>odq- lJ<'q
nao tat..,. tt równI<: po,*,--..,.,...,jn1 brcitjalr. owezon.> mUn<D'
CIemnica. f'r.Iwda !tty' gd..eł poUudbL tolamy b,.t ....... n:I .. """"'" ..,,mknięcil,

i umlr.nięci .. >WUjtj ~oki. W lto Jpooób ~.w gododpowie.hM:<: n.... ryłllr.i<: wy:<Wi'nia. Woblio.1., kcÓ~h oujemy.
·]akimi.j;.cychcemy byt. nie motto,y oM, 1l:K wc4gujcdnegodnia.
Ten pn.oca l"""" całe tygodnie i bu - co nam n~nic= ...Iowadnia
Marna. Wcąinam mówi. !cbyłmy.ię ienili i >rununieU,jili.tni Iud!mI powinnumy brt- Ona na> mo. ujrttt
otniooydl. mo. b,fmy _~_
m" JwiM pnyuloIci. DIN 80
lal
Ilu' toK o, ir.Illay"""""
dq. tt 1onZY1'1to li( lr.o6ay JU'. n
zionni~ My. kt6ny lIlyitimy inMuj,
.. ....,;q ddiwD<] .iIo: podnidmr
i .... t:d)o
ayjt m-..tr
~ !lędti<cmy mog~

miel..,.

illtIaaJ.""

~ mocni<:i..e

W ..... im orędtiu Mol)jo powiedziab 110m, te 10 jełI Jej cz.... fu
czym to motemy polOoa Wyd~ie mi si<;, te po ...,....k IIuz.tj t\o'a....y.
JdlijtOl pucltmll",a,jdli lIie wiemy. cO ot soI"ł ...obit. nit wydaje łię.
byłmy

<m'um,eli
W lrUdnycb i

"'II> Jej p....."lania.

mgliłlych ~ k.onymmy Z tyCh up;oo6oo myUi
1r.t6re ~Iilmy w chorilxh pnrjauIych i JPOb!joych.
Jdll ....""'" .."proo.lmy Ilop. On będrit li: l\Utt ""1-1 noeo"'annit \U>,l'
pdniao:'. PIo;knl<: jnl mitł oiłę. lir oię .... Nim ~

i

~

PRZELEWANIE PIĘKNA
C.n~mi mówimy. te n"lle dni oą ukic pnasuj"e. Z...,.k.le w,uje.
my O l"j ..n'ej 1'0"'''. idJ.icmy do p..cy do tym ...mych mitp.:.•potyka·
my Iy<b >a.tIlych ludzi. Tak wicie .ię w .... sqm ty<:iu p<J"tat'U. A my pra·
Inicmy j;ok;.,jł nu;:"""!
Pru:t wiele długich lal Kr6lonwa I'bł.cju ""'" lo nicwt<t.Pnio: proponuje.. I'ngnl<: łfl..-il. lir lWU dni n;" brłr ~ ale pth>t na·
dnri. Jak ..... tb uczy ..... cbodril. oIuduI DaRCgO pbau i ""icchu, ...,..
uwa.Ic c;n-.. nad "'"""J"'li Ir.robnu_
W.N.ą O rym dobn.t ci WIąK)'. k.1órry chociaż fU wadi na GÓl'\'
Obj-'tll albo Krittvac. W.pinaj"" się po blllitoi>ty<;h kidk:...;h przrpomnieli ooł>ie. te .tycie b;>n:I10 pr<ypomina lę w.pin:.a;k(. Niejt.. t.k

.

_.....

prosto pne. nIC ł'r.~jłt. uuba oję narrn;ayt. Dopiero f'O'em,''''' ....."rm
.u;qcic. CttU nal rod.ou zwycięstw;I. ",dOU. k1ó"'j oję me da t ni<zym
Nic: uw!te jesl blW<> d<:>uttt do lydl stayt6w. eu..."" IlU 10 kost·
.uje wlde cu... ; plCnoędq. k'6r}d> byt mok nie mamy. AIc: '_bryja
ląoOO IW n",...,..,.ap. Gón Objawidi i Kri_ tnajdu,R się w kat·
dym mic:jscu, w kl6rym miawmr - jdl; .ylLo lą:O P"'Sll"""" fIóli;
cha. byłmy Go ltuuli wuęd>:ie. a nic: .ylko w oł.rdIonydI m;"jsoch.
1<: ok.t'ńlone m;q.a ""'I" byt dla nas ryllro tr6d1em•• l ~ od
ctaJU do CUSU ""'p1JelllJ" .ię dobn i rul'<)"Dy <bJq ~ drop. God·
nym tr<",m ruhtu.Jl':my i pne.......... y wydarunoa 1Mdriu~ do
wbs""ro o"::.::Uma. Sta.Jl':'Dy się W1op6łpr.K<Jwoił..amt Maryi i twUdk.a·
mi Boga.

fIóli; "'Sd)' nas""" ~ br I"*'m odro.ocit. Navodri ..... "'\V1aly • u<Icwoleniem będtiemy """tIU odelds~ "" pnek6r ........ dni o cochic:noocj JHl""'WUlnoici. Jt6wooadnic 0lW<H" oję
w nas .",y'" potW'lbJ'tCT "" Ią>uc ZIt>ZUJJlic:nie orac:u.RcYch ..... p.o6wt.
dok~ tycia.

1.lbrn.ię """"......
t1..l.;"my lej ~ i

te Ie głosy nieustannie: mów"! O JlIllioło. KKdy doIWUllIli I""bmi p<>2OIlaje w nas pOlSlU. SpIyw"~ na
nas uaue;" ponI:ki i port.... n"'_
Ocqwiklc nie: usłutyliimy na lO. by.."lcqt. pontkawi. Zasłuty.
lamy na lO. br na.u ""n:~ z.:o.bb.--ad<M i wielkie ... k.c",y. M~ nam <o
lak:l:~ promie:..", wiołny. b6re • upon:m p ..... w!j;tj.- .ię pnu ""ue okno_
P;ęknuje .. w .... ięgu naucj ',<:łi. Upa"';" n......,...... Byłoby dob.te
łjMnoct)'t się. jego .il~.

1>OWIEDZIEt SIĘ, KIM JF~"ESMY
I'r~K"ęl,bylnty

byt ",doln;. p",gnęlibyłmy by in"i lud";e wid.ieli
w na. lu.,,; dobrych; wzorowych. Nie je.. "'IW<> to ...i<lgn,.t. Il.--ogę do

lego pouwje. nam w"'oUn ot"'<;dJ.iu M",yja.
R:1winnifuly się ~ fU Boga .5twon:ycieb i w letl sposób >lat
.ię w tyciu all)'Wni. Grozi nam nid>elpica.eol....... te nic .. it: będlic:my
robił; lylko się.., WSlysWą:o imiat'. JMnym.~ _ Ic "próbujemy
ty(: tylko dla .id>.... 1JIu, po:><kjłcic:jo:u ~ nH:wbkiwe.. Na.ym
~ nwe motnlI byt ","","IŁ Maryja -itt ....... powwu, byłmy unik·
no;b tI:j pubp....

'"

....'.elu <;lUoCr2~h ..... ludzi potrzdlu.re na-:i pomocy. Nw,k.Óf"l)'
p«ndluA Itj ...... enalnej. mm h:j <IucI><lwrj.1O Wewatnc.j:o.k.ill tIUOo'Ie"'T l\>moc lo pomoc ~y bqd. jdIi jej nw, ~y
llumaa:.,c 10 lpn.... _ i let pouzcbujmry pomocDCj db>i.
[)ud""",. . . chndcijańska"""J" ~,~ tle ~ ouzrmu"""'T
w chwili. kiedy dajemy. k>edy sięotwitnmy na innych. Dbao:fo mw,libyI"'T upomnid o.tj m...ł ....?
Na tym ~ lO my pldmy rękami Rop. 00 cbc~ d.i:obt popr'lU na•. Czy je.. jakB więlu>.y nucZ)'! od lCgo? Nie>lely•• <brn li<;,
tc lym upominamy. ZW''I(amy lię w Ilronęjakich' innych m'ldroki.
Ku, .i" nic boi byt ręk~ \J.og-a na rym lwic<:i~, zo>laje Jcgo lwiad·
kic'" 'n'l....dmnym lllolie;"l"m Jego d_a i m 'Ioki. Tylko lO moie n..
na lym lwi",,;" wyleayt. W "'" zaowocuje "dnill i godności".
Słuchaj~orędtia Muyi d<M-i:odujemy li<;. kimjtslcin.y. To nap..-.
do; nie jm możliwe w inny spooób. Czy klot wie...,.. łt: tak nit' jesl?

1IlJl,.....

°

MlSTYKA ALBO...

Owa.oimi czasy mru ~ K<Jlos<iw m6ori, u: ~ chrulapA......pl<>, te cbndcljanw, ...."'" się _ykami. Nic . - - mówili
w Iftl łj>OSlIb. Były' takie oł.n:sJ, Ucdy lItOlogia p.óbowllb. ""'" do łlop
po k>clbch "'...mu. Nie mU>i on iti dtiwlt. Teoiosia probuje prlyblity( Iud.iom Boga w taki łpOO6b. w jaki a.ktuollnic mDK'!'" nmumiet.
Obecnie qwiliucj<o <Ioozb do p......:onania. i~ do cod'imnoegu tym
alowid." lrld>a wnide 'altk.-~nokidu~. Nieodpo..-icthi:ooo lyl·
lo ~ pytani~. arm l'l K ....... oki.
Chrzdcij.. ni~ .aWI.e rwienlzili. t~ tnaj'l lę odl'0wicd1. Z więk·
uy'" b'ld1 mniq.'}'m I",..odz~nicm .luchal; swojello Boga i <:z~rpali z
lego m'ldn»tdo codziennego tycia. Nic Uwlle się lo okrdlo."'j qwi·
lincji podobało. ak chrzdcijanic obota....li PrtT ....,im ""wet za cenę
pndladowań.

W lybl s~ńslWlC: nic 'ylk<> chn:ddjanorn odNt:u.1ię gIoa. Teraz próboje .;ę uci>zyt takJ:r: Maryjo;. Ona do "'"' mówi, • ruelu6ny
.,.m Jtj M6w nic ~ łiy>z«. Łatwic:j im iłt: >W1II droA- Nie ~ zmie..
.lUK lliaego. n;JWet -.ich bięd6w. Jat. rdrbr ~ te Ból n",
lyll.o na. pocz;ttkn srwonył łwUL On poopne' ...... Kw3na go bk2~ lft1IOL
N.. wyci:tgaj"'T od IUU wuiooku. te tO lyllQ inni pńlbuA nic >Iyszc(
>lOw Ma"';. Mott "'Y --: let do nich ulicnmy?

'"

M3rJP~~pmporrujo:'*'-omneld:ancwo:~łIę

Ila lIop St>ooo 'fO'b. ~ lO jut n.nhCl.... ~ iłoM Bq' ; my ID jw;
u,....:liimy. Co In"OIZ? To pruoit: Olwónmy ~ Ila Rosa .so:wotl,cicla.
M"jmy ..lo;. by oię <:o<;ął modliŁ "Ii> q dn:wi, w"" Ilam _ittlo~ pn'":t
Icie do nulCll" Boga.
Mu.imy byt mi>,yumi, ("Ii ludfmi mudlit..,.. Be. ",iuyu Ulonic_
"'Y w niemta""l"'h .maga niach • ><:>b'ł i ,cnl.em. II<;d,iemy chcieli nO"
bić,p=c Iylko 10". Pt><l<>bnie będUc IWlępnegu dnia.. Kolcjr><:gutlnia
"'pUlllllimy jut. um; czymjc>.tdmy. l m;.. yą w ....... będriemy iwi;o..
domi >idlM: i ~ IW iwi.ua.

Zł.E

LATA

l'b drug"j -,nic łwialOOR'] w Europie Zachodniej odbyły .... nioerli.
"",je i konfeJrn<je ~ _ MóWcy. p;o.Lolo(:n' ; pnd:on:aniem
lWienl,ili. te rot podobnego nic
.ił; jU2 nigdy wię<:ej powlór')'t.
Uwiel<}'lilmy im. MyśJeldmy. 2c ",ówi>! o Wdym • "li. 'IU naprawdę
mówili 'ylkootobieoa"'yd>. Coś pooobllCllo ich n.. mogIo spotUt. IWnlogło. mOleg<> uguIciIa w na. -:;n.... klórej .... lnU powoli ...,-mmy.
fu tatkh lloorxh '1l0f}'Ctll w ocrw wrdvamy wniold.. te '"'"J'łCJ'
~ p<u<iwko !lam. A aknuln" ą nam I"lCciooni tylko zepsuci zachodni
qoiki. Razem • nlIIni q wt.l)'XJ. b6ny 00bru: myi4. A !}dl P ....a..
n"'~. Pn« '" de bta udowodnili to wyuw;ok nioąl: pomoc ł)'m
wu:p<k.im, którzy tego pot.-...bowali. Ju. WClCini<j uwumidi Mary,X.
która ...pnym le lW'OK:h O<ęd<i m6wi nam, te "".. imy doluugat. komu
jul po<nd>llc na..e .... parcie duchowc. a kolnu pomoc materialna.
Ci, któl<}' M. nic lubili, oferowali na'" ".... parcie duchowe". MóWili
nam, co mamy robit, próbowali mbbit Rai", .ilo;. NJc udało im .it; 10
j dlatego .... doo~. z.epwlij,ny im zat>-lę, pexnjeualilmy u:yk.i. Wy.
U'WaloIci:ł uclowadni.aliimy "'D;, te buclow-.nioe tycia In.> ....... lyl1o wtedy,
lldr opittlo >ię Ila Bogu. A 10 im ~ nie lpodoboh Oni dKio:li .....uj
~ DIa<qo nic lubili r6bJków n.I uau:ydI UJ.iadl, nie .kIbili
nawcgo honoru i zdcttnnmowaroego opxu. Odbierali ID jako atak ..,.
.sod>ic i ~ filozof,,: ~
Na o.uzęjcie w lJUOku rlyd> bl byli teł taey. k.i6ny proponow;ołi nam
pr;rwd,iwe ".... ~ic duchowe". Swoimi ayn.mi pr:zegaoiali cicmnoki
i l"'uzywali n~"'. tc je.. ICm ile' do pr:zodu ... ..,.branym llr'el IW kie·
C. .me

'"

mo'"

",nlw. Nic dlOll/brm ,,, wymoeniJ ~p ~ 1"'ł'T ludz.i. Byli
10 ~O(ot'" ~h - . - . o.po/Irnnyeb. (;ugnoi nas zasbkl_

wU> lO. .., llOt, klo jo:szaIe waor.aj ..,.-.:ol ~Dic obojI;IJqo. du·
s!aJ n;og\e -Jl' łJę pr-duwym dud>oooIym bołwcttm.
Ci hod'lie not stali ~ oacy P'OP...n jcdo~ .-- i'n('l całe t,ric .Jucluo·
li lą<>. <;O móo<,l do nich Bóg i M~ryj;o. W ,to.pooób w twOim ~lU
wlnitlli duchow~ !>udowi.,. klÓ~j D;" OlI wSIanit lni• .czyt tadnt bum:.
S,ali .i., idolni do lello. by bt,. <Jhowy paU~d w oczy zlu.
WIChry biSlorii n~d...l wiej<!, i b<;<\'I wiał UWUt. Nie powaJaj'l ,ył1w
lfCh, ktllny w sobio: wznidli .ih,., fun<lamtol)'.
POTO.MXOWIE

Rodtict d~ palr1tl.jd Ich dzitel ~ c~ się ich utr-ltm
Jut od picrwn)'ch chwil ~je. jak .ię Ql(howywat i polOl~wal oua~·
j'lC)' l..-i~ •. Wydaje im .ię. tt d.ięki dzieciom I'~łuą wb.nt ty<:ic: na
ltj .ic,,,i.
Tl'ochę l'odolmit ...ch<>wuj<: .ię Bóg. On Id ma ",",oj( d.iro. To my.
fuwio:drial nam o ty'" nieuiao"'t ilośo.' ra:ty. UoociaJ. jtII w.."d.."OCOl)',
pragnie dziabt no. «j .... mi popncr. nJ$. Olattgn Oo:w:)' Co. kiedy Wlra·
IUm)' .. III..ldroki i _
duclloooo: tycit I"Olkwita w zdrowiu.
Ilóz móSlb1 ~ dokonX btl nas. ak ''"I'" nic chtt. CnI;
na. • .,.,-aJa nam brtJttC'WJP6lp'''OOoI\ibmi Mówi, kjc>tdmy JttC'
~mi n;bmi. h:lwitdżiab mm O l)'1b Maryja w twOim orędziu
fuwicdziab nam od, k ludrko§( pou-nebujt takicll wyciqnio;ty<:h ~k.
Mott boim)' .ię odpowiedli;ołnoki. p ... td k,6~ staje"')" Pnygl~_
damy .ię ..>bit i odno.imy wratenit, tt lIUit t~t .~ .by' ddil"" .."
i slalot. Na I"""no lak. nie jell. Je"cLll~ lil.. i. wysta=~ ,~11w w to uwito
nyt. Jdli 'o 'lWie«hen;" wydaj<: Dam .ię P"'l.l dtma.gogi~. p ...ypomnijmy sobie naszych chlopców, k.1óny NI "'mym ~,..... P"'Uli na
wc>j~_ NiSdy '<:tO nic p~li_ Ale odpowitdzidi na ...,rwanit o:;ay_
Ul)". która ~blb ~ w nidot'pioo:amllw;" i pou.li. Nic n.lan_...ll
łJę dJyt długu, czy l<:mu podob,R. pnpęli l)'lM oaIit fWąj dom. OaywIJcie. k in•• tę 10 \Mblo. I'.--dy ; ... raww:dliwołci Nłdr nic: wolIM>
p<>dtpU<'. CzUli"" Ind>a do nid> ~ po llrumydl kieabch, a'" jeJ,
10 moiliwt.

'"

Bóg nas ol>dar<-'.l" nie l)'LW ~ ~ ak l"'kk 0JCl)"ZIq
w n~"'. Tutaj tylł.o pnyg<>l.......jemy ~ do wcjki;> do na.. cj o;ayzny
ll'~biełmj.Jej dlTWi <>\wo,"",
chcieli ty<" p....wc:i:ł_

.ię

na <>kieł pucd tymi, I:tÓI".<Y tutaj

l~~

KicIU.Rc się p~ i 'Prawiedliwok~ lU tej ricmi dajemy dowód,
k .......dm y P'J'Iombmi Bop. U.t:yw;o.w proolyd> olóor. jestdmy uj....
wym zIMnem. Kxdy nadcjdric dzim mi..-, .... lWI. w;oot; Bóg olę z udowoleniem uJRl!«hn;". bo n>boocq, ... jcstdmy Co p1ni.lk ziarno~·
pi' lIlunie .ię .. ",rok.
Prtu ...
puyjkic Ma.ryFo ni""manni~ kieruje do na. podobne
""n><""_~ied.r.i. ObLego sięwokól Niej gromadzimy. Je>< nas .lta1dym dni<=
w<u lo'1ęCrj. Jestdmy chicóni Maryi; Ilop.

o;e

NASZE ZDROWIE POWSZEDNIE

Nie k,bi",y swoich

ły<:"""'JclI

trcie

knyty, 1>0

prrynosą

n:UU eicrpicnit.

Wolr:l'byś...,., kby ~
~ Aaęiliwie i bcurosl:<>_ A 10.......
niaJlotlMc- Czy ru<II SIę 10 pewłoba, czy nit, .... nasD<j
tj drod...

po;-.:. się myt.

frU

Cu...mi U poj..wienie łię tego 1:rL)'t3 pon<Ki.my"'nę Ami, .. CD·
•• m; _ inni l"dLi~. W ...oim orędziu Maryj.. "'ówi n;om, t~ n"ue krzyk
""Yniluoj~ z nu.el\o gn«ku. 1'r6bujc'"Y ty<" w <>dd.. l~niu od Boga iJ~gl}
uądroł<i, bo .... m .ię wydaje. k Amijestdmy uądrujsi.Jedn..k po........"'W się 80p pow-;,,"'y olę 'el oduoRy i la..... uqamy U3Dicniu. Swoimi ayn;omi .... n~ ..... Iet inni. ~ 10 r60micl rodzia:, lWbR.a;o w pieYwuycb dniach D.a1U'JO tyciso. Był mołe nit por'.. ob:tlo im.ię
to, te w ogóle p.--zyuliłmy na lwi.. !. był mote L n......II0 powodu byli
aLakowooni p=z inDych, być mok wllaliłmy POCl<;ci pod wpływem al·
koI>olu, itp. W \:on...l:.weDcji ''''lO J.O.uliłmy .nnieni; Le.-:uty utn.ld.
oi3j.\ .... m non.... b:>(' tycie. Jednak; na ~ sytuxję '.. nicje IeL z,oo.
nic KIIk>on<ni Maryijest nim l:ny1. Ten. lU "'60} codriennic IN't.--zymy
i obol: l:i6ttgo byt mok p=dlod.imy ~nit. Pned widu bty ukrzr·
,-"",ano na nim Je.""" Chry.!".. z Nau.-.:lU. Nic mionodIa Nieso lil<>ki, uayniono 10 w maje.."Óe obow;~·.uj~cego p""""'. j .. k col normal·
nego. A 'o jed.... k nie byb lW)'CUjn.a b..... 'mie.-ci. Ten. I:tóty J.OSl;fll
"'ćrt&o ubili - umonwyo:lnntal. I'tzr.imu.Ac jmiert, Ell
napr;rwdę PnrW trcie·

uI:rTyI.uwan.,.

I'r"g'~ dubr"".y(:.

"'Y równid "",.mly pl-qj;tt; tyciow<: cic"pi<:ni<:
i k~t. Ryi mok 'o -.cnhcnic brnni n'awyklc. aleJ"" pnwdtiwe:
dopiocro pny.Kcic myt>. daje nam potnebnc na 00 d.i<:lI .d"""",,,_ Ni<:
moumy 10 kupił w n--. najlq>;q uopa'rmnq ~j .p~
a.ni 'd Ulalełt w tadnych produł.1ach WD>Cl)'CVlych. Knyt, Jttu> ""
knp:u 10 nicW)ULi panc łródlo wn-ia. K,o 10 BI _moe, będ.zioe sit;
mó!' j",1X ze ~ ....-ch problr:........ i łpicw;ot; ",,-, w najnud·
nitJuydl chwilach. Ktoł wu~. k wuystto my.. ; me nit _:d:ornaI'
""-=10 ducha.,jdli r.am, na 10 nic J"l'Z""Iimy.
Ryłoby dobne, Jdrbrimr drięł..i L.,._i )emsa pk naJUYb6ci wy-w.......w. Dnęł.i le1llU W)>:dr_kjt tdwiara woc...",..,..:h Dal ....hiach_
~ W naJ ~ 1 ~ ....,...,aUjaucld -rch. Jdro.wych czu6w W koo'=:u wopółnie ... nu~, sit; .. modbtwle , • lep twiata uayrutIO'f

raJ'u "llr6d.
IlĄDt POWIlOWlOllo"Y, KIlZrtU

spokojnit' wtSąCJ ..... _.
W~lrU>CJ k~nic ""=go domu. 'iwal tu jak col swo;sItiqo. co po pro>n' ""Idy do BUtqO domu.
To byk> ,yUD spostr<e1c:w.,. Nasze ntty dooIOI"S"1y knyt podobni<:
jak 'r>i""" innych ncay. k,ón: BU na co dl.iell otxu,R. Do..tr""X~Iy,
, noc: PO'" 'ym.
Knyta nic u"lCb<t dosLr<ąr...., u-zn.a go ",'~ł dn ręki i obs<::JWOWotmówi ".om M~ryja. W)'d..jc .;ę. k n'~ ma sięcumu pr'liygJ~dał. Ol<rdlo"a wfad.a wykonała na >woim podd;my'" wyrok l",ic.d i nic pt>Ui tym.
C'f La wlatlu mi.. l. l"lIqę - (o jut llJpelni~ inna k~'Lia. lW<Jknnicy
NoaI~ ,!oj(

,u,

>ridrie~my knyt

jl~pego posll.lszeńłLwal'0wicdzicliby.

to l'yLanicjełt nie

na miejscu.
Kimk myjcllelmy. by ocelliat pos'ępowaniewbd.yr Ajt~l".k ten. k,óry ...."'1 ...1Iily wsqstkim nam dal ohellone prawa.. bodna wlad..... ni.
czyim imieniu nic ma p"'.... czynit m. Kaidy • na. mole Ottnial jej
post(pki; micł do nich wbsny S(OStlnck.
Knyt nie łtIł Uę fs-ódłcm por.Uki. de wolnoki. la.poooolCtiUał ludOom nowy okru. informuj., ich, te jut nic nioe powstrzyma ich ..........
""'Przód. Cz.uami pnnUody mogoł sit; W)'da..-X widIUe, .100 lllrWeI zbyt
~lkie.ltle ~ niesl<utecmc,jdli się ich nic pnnlraszymy. Nuo-Slrach to
ich s.ib, 10 lChnienic, lu....., je otywia. Zanim UCZJUC"'y uę bał, ~ ty""
jed~ • niedogodnokt.
±C

'"

Ż,..,..-.:: do5on:odCUhIC mi

podpow"'...... ~e nie jcu lalW<> p~
qo<inie Z k.Ió~ n,lI nie _
nam odebrał ~ZI'l wolnoki,
ph >:am; lcgonie chcemy. Ct"'ło U6r::(lrUba ....O apbcio',jcot ułwia·
dom .. nie lOb;c powodu. db Uón:go JelUt pos.»c<lł .... kny.t. f'ow>e.
dtoaliml _ ~ oobic. a nie duw icd....t wę z'pUcjł~ . f'>crw.
~rołl.

urm , ....j~DCJ

nucącym

kroki<:m • .,.,.. naszym

uł.iMIamlaniu

.ot"", 'qt"ojnl uowmicnic pn.ct)'tJezu... w OJrodo:ie Oliwnym. Wocmy. te ao.... mi tet oda:uwamy Knch. pbaemy, cwjemy.ię beuadnl,
al", co tię dz;"je potcm? Cq' wicmy,jalr. 10 jol, kiedy łwiadomic, w imię
.....ich ty<:iowych ptUkona". decydnjemy tię tUl lIudnicj"", drosi na
lcj uc,";. luóre mog~ Olnanat llaw<llmiert; Mynę. lc jelli 10 w"y'"
ko wicmy, lo ulwiadamiamy JObie. co prtdywa!Jew. Ch,}'''u •. kiedy
Jego uani",w;" beurosko spali.
Mg łwiadolllic wkruaył w jmicrt i lakj;j rwy<:ię:ty'- Pro....ala ist·
nIC< w jwiadomoki ludzi'pko col:. e-qu .ię lneba bat. Pnc1rw-,d lylko
k,.zytjaL.>...,alr. rwy<:oę.rwa. woInoki, ;mak .''P'ki<h D<l.jpiękniquf'c:h

doJ:wi.1.dc:zdi.

JEZUS I NASZE cn:'RP1[N1A
8)'ł0b7 pic;u.;",

gdyloyjmr "" tej "",h,i hic oda:uw&Ii tadoego aer·
pimi.1.. Niestety. lal:. nic jcs.t.. Boa:,. ""S rany, któn: udoli n..m Inn.. 004
n4' nny. bÓ<e zadalilmy sob;" ... mi.
N.. si n..jblitsi tet nas "'<>s'l ."mit. naWCt "i«hctcy. fu pie""łtt
mog~ lo llooit nui rodlIce. Tyll:.o olli i Mg wiedl..\. w jalr.i.po>ób byli.
lmy poczęci. Ryt mote naWet "ic dlcicli banego poc:z<;<,ia i dblegO na
poc.~tlu., na. nic akcep,owali. Jakkolwiek by było, powinnijmy wyba·
ayt rodzicom każdy 8".«h. klóry byt moie w.ględcm nas popelnili.
Równiet oni • ayjegol powodu cicrp;"li i próbowali sob;" poradzit
'Iym obo::4żcnicmw swoim !)ociu.
Jdh nni rodtice pny}(li ~ z miklk~ i dobrze ~ 'ral:.lowaJi,
byt mme nie tnl:.t.owah lal:. inny<:b. Ten ich ("«dl prudood.Ul .... ~.
bo w swoim życiu. oidwoadonlie pootępo-alijmrWf:dłu, ich prq'kbdu.
W.(n Ipos.6b ..... nnih i .,.bbiali naloZ.lI odpomołl .... i,cioooe OOI}".
M~ i:yb "" tej "",mi i w;" o .,.,.. wstyMkiut, ....,., ..... n;1Ipomltla.
był.my mieli tą<> łwiMlom<ril i pros.ili JC'...... O IUdrowicoiC' nauyd>
ran. Ona niczego mnego nIC pragn;". NIC mówI nam, brJ:m, dochodzi.

...

lo lego. kto "". uooml, <lic bpmy pnlnęti uzd........... jdli pO,,"'....
j"l I'"'I""'n ... bę<luecmy doocUc', kto i w jU.i opooób n,.. sknywd~il.
poz,pomnij..., JOb",. te .knywdti1.""y.ięId $a.....
N", jeot blWO ....... 10 wuyodo p ~ blW>eJ ~ wUą abal"CZ)'f
inn)'Ch. W gIo;bi duoqr jed...." wioemy. te n'" a...y racji. Wonk tyle ral)'
n'e chciało muli .. ~ kogoł kochał. lyk ruy na «K nie wynIo. bo ubra·
kIo nam konl<:k-...:rw:ji. A prawd,~go mrowia lDOte"'y w oob;" dołwiad·
C'lyt tylko 'hięki mi!oki do innych ludzi, do lioga i do .iebie ...,,,ego
....... d'H:k.i pragn;"ni". by udanie pr~c:jł( pTlellę liemi~. J OI.-.ymuje·
IUy je la darmo, a daje nam więcej nit ....jd<»lwnabl)' toomelyl..
Wiem. ty("ic ... ij.<I. a "my bo4.Jednak Jewl proponuje: nam tba·
WIenie. Na o", 0;8dy nic jat Wyl p61no. Wledy rany "'" będ~ na. 00.
Ict, a tyóe nie będ... mijał. ljedno. idrug;eSWlic oio;aynd.cow sp<>~ p~ ~ w wN,anoU

PROPONOWANE ZDROWIF.

ery ...póh.-..:sny łwialjell rorowy1 N~godnic jeR odpowiadał
na 10 pytanie. Mo.emy "'.tat o''''l'1.en', te d~tymr do pau""'.. nia .
• "'póineony l..;atjelt łwiatem demokraeji.Jdlijednak matur demokracjo:, wolno nam uuW odpowie(lzi "",,"uid Ua lakie pyt.ania.
Moim ubuk", odpow~t na 10 pytan.. nkplrudna. W.p6kze.
....y lwiat naprawdę "'"jesI zdrowy. JOl prim chIodu i d>orób. l..udl:'" ą
pndbdow:oni, chncW.jedDoczdn'" t!MX2rtt ~ ilD, te ą ...,.".
Najwiębtt n ~ ~ fwial2 ~ aoę W chwili. kiedy .1"&0
p::.w... id<-ok>dq podjęli pr6bę bo.oo:\owa.nia. .. ~ l """J qwilil.acji bu
&p. Wbilli<: w leJ chwili pozbawIło
tycie i prxę opuria.. Czy
.. takiej sytuacji _
chiwil' Wu, .e orielc spnw po<O(Zyło się n;" tak)
Decylja O pm'tj'W<ltliu ~ bel Boga lDI;poao:b td pndbKlowan;a trch_ któny w Doga ~ i tym mów",. Wtedy lap<>mrtW>o" de·
tII"k""'ji i podobnych konl:<'p<j:och. Z powodu łWOÓCh p,",ek.o""ri eie.·
piaty miliony I"d,i. 10 cierpieni" p.-.yb'el.1o rótne rOrnty. Cla$ami Iud.i
lab!jano. na...... ; un"motliwiano hu normalne_ cO(bknne ty<ie. z",j.
mow:oty.ię tym ró1ne ruchy: wszysdic odmiany Iiber.Jizmll, socj;oli.Jnll.
komunizmII. boqunll i im pod<>bne:. Tat1t dili nieje1.t inaot]. Materi3listrany łwi:olOflOSqd oputy "" bopc<w;" ""lUnolnym nicmilosier·

""*

°

.,

m" pndladujc hl(\z; prukonanych O ;IU,io<ni" "lIlydl Iwi~lopog~d6w.
wiu", jeSlIl"~ sil:j dziab.Ftolw lUuym ty.:iu.
Oayw.kio:. U n'e od~my ,""naw~ na lO; """.,..-_ie<lliwoU:.
kt6no lU. doty..... ju.o -.by wiaąa: odpo''''''''y mllo:>kq. Ona jest
~""'JS'" od n"''''-;łci. !'omok nam doobnc rrt r.ucm l ""'P'um;
oxao::ta.J'ł'Yl'" nas Iudłm;. Odlryj<: w IW< n:I>l<: n.pa.... ...., ; będu.emy
Iudun; nądtynu i lU_UJ"". 1\ wbinioc 10 oboe<:u~ kKIUom ci. kl~
""'~ ... Bop.Jednak -.i "'" '"I w >!lOnie opełnit rrch obOetnic. Chn<:łciplbka molol< otw:\aroowujc nas l<h_i<:w i daje nam p<Udwnak nasuj
pnyWei ~y. Nie "'UJ'UD ~ ko6ay na tej ziemi, n'" koóay się ....
'-,da d<o6dI meuxh wilpnqo podIota.. Dla~~"P jut l<:r.I:l
do ...,eh su.ry<h dni "'J'UW"ic wp..-adzat .......Iojt nodlios. WIMy ....~ lC dno ni<: bo;<4 takie Rarc.
P'''P''' a'''' nam pna. Bop pod 'P do <drowill P wcql aktu·
aInc. N"'
-"'~ oLd1ooqro 1<:nDinu..-...:i. 8óIl" SM; raduje l IWdo:go naucgo prlJ'Jki'o. Cieszy się l'''KU taU<:
bo SUJt' ~ pięk
nicjsu, cqicicpu; bam,;.,;...,aajna.. To Illt-oowicjest lWIIl""I'O""""""
IlKu.... nn"'. lIkj&k ~ ~ tyO<:.
w"'rl'ł'Y'd,

..,.u

Ziem"'.

CENA ZWYCZAJNOŚCI

zaw.ze podw.iwję do góry. kiedy huł ulmi«....~ się w:rolo mówi
do m"ie: :Ii" .ic..<:i dobrym Cllow;"~"'·. C.....ami pny lym pokl"puje
mnie 1>0 r.mion;w;h. Wledy bel u.t.lIllowi<:ni:o ... daję sobH: pylanie. gdzie
popełniłem bl~•.l. Ot> gdyhym go nie popełnił. nikl by do mnic ll&l<. nie
,,,UwH.
Jestem zdanii'. te kat<l. gl~bok;o wypowiedt lIa lemat drugicgn ""ł,,_
wi" ... pochodu z legO samego miej""". l klóreKo pochod~ s!owa.rod""", cię". Wiemy. '" nie wypowiadamy ich byłe gdzie i byle kH:dy. Dlal.,.
go Id stwierd'''ni«. kjcstdmy dnbny i im podob...., ~ do IW Ucrow-'""
lylko w :w:7.Cgółn~h okolictn<>ściach, zasługujemy na nH: IIWO,R pnq
; >UnJliam,. III"; h...bie ll~jpicTw mu obscrwu,R, poz....j.:l"a>:ą tajemni_
c~. p....,chod~ do nas, by ua<:q>n'tĆ ""'=XV dob<cXO wpływu..
Nie jot luwo WJ'.rw:ot w lUKh pncko...... ixh. j~kollalWioj. kiedy
inni nam m6wq. te jotdmy dobrzy. n-et pli lik wcale '"" myi4.
Jnlnalt lylko wytrwanie w takim pn<:looaniu uayni z na. Iudri, k.r.6ny
>ta"" ~ um",..wni ~Inymi. na hótydl B6s bę<Wc lI>6gl wybudo-

.

,

....~ł ."'oje luólesl"'O oa ICJ Lic,o;, To ...mu I'...<:k.u"~nic pomnie nam td
.a<howl>ł lW)'Q~jnoU, ""><et "'tWy, gdy os"l8niemy "'i<:1k.ic ... ~y.

''''oA

ZWYCUJ'1Ołł ma
cc:nę· C%y jcstdmy guI_iJo! upb<:iłr ~da
je »ę. te Ole p ła""O pmostal' w cieo;u. nic byw;>t w n,i<:jow.,du.:jest
ol( ołJukJwanym i rOlOlraf_allym. Kto "')'lnY"" skierow;>.... pod jego
adrDCm sk>w;o, .10 jest wielki ak-iek", Myłlę, tli: dla tyeh 016w WOlno
połwięcił "'UJStUe rahzywc: bonory ; cały rałuywy blask.
'I~kie myłl; PRJUIr mi do.....,.. kiedy' USWI;IwWcm się nad wy~ Mary...!JOd"" • kIlr.j w zwy=>jnoki i ..-I1>tw>e roo:>k...,.
pndJ'tX ..... rę, bór.> jest dano... Ilop. Udc:nyIo mnie słowo ..rwynajnołt", bo rudko soęje .)I""'iad&. A w~ Mur> wy>IępUjew pan<: runn , ..-IlnWit- 1.. ~ ilo: jej <n<>acnM: jest cluk.
7""""'J"1 a:Ioorid< jeM da>-t:m db inDydllud<i,jcsI niNs<annie kit~ do Bor n>odlinq. 00 ~ innym wybrX wb~ ~
i dla niej UWT6cił • wszystlid> nicwt>ki.)<h dr6C. Da kIón: -.:bądzili.
Dnęld niemu ....Jo! się uc:zęłIiwi_
ByI;>ym sraęłliwy pko zwy<Uljny <Jboiek.. blIryw ZW)"CUjooki i modhrwoe pru.tywa """!A wiarę • .-;c: codri<:nn<: t.yoc:. Jdli naw! uL nic
jcsto:"" t<:r.u. juJ. ......m drogę i muu< tylko w ""ł wyrw:qŁ
SŁOWO

tyCIA

Ka!dy • "". pngnie byt szaęiIiwr, unikn<tł tc:j chwili, kiedy <zujtmy,
rodzi si( l"<J'tt, bo nicpldmy prąjmowaniw wu
spotób,jaki b)'wy pr,lgnęli. Urogi ą ro'ne i btdy je przemierz;., .godni<:
• wLas"y"'i ,~)jwi;odcuniamj i przcO:.oruuliaUl;' ny n~ ..c Ofi'IKnjęci;o były
j.k ""jleplu, w.:hoo:bimyw oUdlone n:1.q.:, innymi lud!",i.
Jc<l,,~ • n~jlcl",.y<h rela<ji, w jaq moteluy wej~, jC'l OIwal'(;C oię
na owojego Boga. Nic I>6jmyoię. to: lakic UlW.reM: polba"'i JI"osobowoki. Onojedynie uwpclni.1. lę o~"'" <»<>b<.....>!t o pc:wn~ brakuj~ c<ę~.
Oaywikk, ni<: mot""'y lCgo osj~g~. jd1i .... nic WJTle1<nicmy
gn:echo, On na. niuny powoli i doglębni<:, ,akpl< rdza ninar td~w.
Maryj:< w;"lokmlni~ I<icmwab. do nas lo ..,_a"n,. Cq ul/yłlelilUlyJej
o'-a. ar Id wyda~ IN; nam. iejestdmy ie\aUIJl, l<tón:so nIC nic ,dob
UI•..ayt? Jak bylol:lr dobru. sdJ"byimy
laC)" nM:tniSKU!ni i gdy""
do n'gdy nM: taUw;u;. na Iym iw>ecie8r n~. Of'a,(lW3( nIC wyst2rC2:ł 'ylko "'-:o n~ tenul nauych hIęd6w
i .. mw6w. T=b.> ~ się modlił. Wtedy ...... "". OI'*M:"".R drogi

pk w ""'>Z)'m >męlml

""6

'"

którym jol Ró&. On nam daJOl ~rośt,
rodUn;'" i na (;Iłym łwi«ie. Cq! niC
bylibrłmy naęl.lrwi. gdybrJmy ""pr;JW<!ę ponuJ, te łlOJUnki} Wlcly
.. niknęlib)1myw.elu ~ i hylibyłmy bttp~.; nalej nicbczpi=.
pmwad'~(e

do lego

pomap n.m

nc:j

łw ... lJa,

trotumieł "'bqc w

l;"'m'

Jdli lyl~ ICJO u:cho:mr. Bóg payjdric n.ua l pomoą, by TIUl<'
"")'lilb nic był)' datW>oe ft>cb nam ~kę i btI:pi«uue poprowad.ri "".
pn6d Robo
bo"')1ldnia GomiloJł. On mo kodIa pomimo WV)'Jlbch na4l)'Ch ~. odm6w i lJWUC n.ua dajo: motI.iwok. lir Mo; rmie-nOl. Pyt.n"" brua'lylkĄ "" ilr myje>tdmy pow;. by kochalllop i wlrll
opoo6b ""pe/łuX .... -lO . " . li.. czyli.tyciDn}
Nuze dni ~j:ok obIol.i ..... niebie. Cr.a>am.wyd.1,H łI( AóUIIlrud"" i pochmll.--roe. ale ar q-libyłrny. gdyby id! nic byłol JŁuem l !losie"'~ mn.eJ poch.........." • boIrdricj pnq>dnioac tyciodaJ"'fM' kropla.IW. Byłoby dla "'" ~m., gdJI>r się rmieniły w .......... h61ym; hę-
fhic,wy 10M; karmot kardą<> dn""-

w..

KTO JESI" OOPOWIEDZIALNYI

Jak p'ękni<: jeM aylao." opiJ >twan.an;" łwi~'a w Pijmie Świętym.
Włl)'ltlo wrI""lnia porą<kk i uc;hwyt wob« $1....""""'10. Cryu.my. k
cały t~n wid.ialny lwiat ni~ pow>t.al prryp.dkitm, al~ .~ ...."lllWOl'WlJy

prul Boga l J~g<> l"'rg.....nicll"'j miloki.
My, I..d.ie wierol<}". wi~rqmy.
to,int pfllwd•. 1)1"~gO cenimy
prryrodę i w"elkic nwonc"i~. Wy.ta"'')' >Obie I'l"lypomni« ch~by jw.
F..... nci.. k. i jego taeh....:",i". On 1'O'''",-wi.1 n._, l ptakami, a wi"'r
n.ryw.l .woim b'~l"tn.
Kiedy pm:konani<: o ty"', k Bóg ni~ iJtniej<:. "'J>ukilo wir6d Judzi
koncn;". lmi~nil łię td slownek Cllowich do jnx\owilka. 2.loa<;b się
bc>:Wlględna ~luplo:",*. W>l)">tU> opicr:olo >ię "" plUk.ocw1iu, b: 0=<;_
kie pokg~ n. f'O'iad1.n'" j.>k Rajwięlal<j iIoJci ra:ay malerialny(:h, a nic
n.:I. tym. by jak n'JClęfciejczynić dobro.
Dr" CIly bl... połep "" tym, re o lrodowillo próbu~ dl>a( prude
W>l)'$Iilm ci, k'ÓlyCh Ból nM, intelnU....,. W ten Jposób cu.sawi PtóbuA
l
lnUCot odpow>cdlial"'>u' a:ooami w t(j • ......q _lU" próbuA
..'-'>pOe ~ noeww-ę. a niei.icdy jełt lO tylko I<woełua uJepnia nowej

'e

.id>""

,,,

modlie i nIC PO"" rym. Nie... "'!nie od rnol:ywóW ich Wlabn"', ""';m
-rwai'l,o:n, dllzdcij~n d.. u"anow~nja lIę nad Mu;m laChowan~m.
Jd1l ......-oWin'y olę u duzdcijan. nie wolno ....m pozwolił n:& bnk
więri l Rog>emSowootyaelcm. Takk Maryja n.udoląOwqwa. bwan.a
W BibW hulorU w 80gu Slwunycic:h.t nie jo:sl jedynie pl(~ h ~ ..1o:
jol lo p..".,k, Rop. kl6ny up......... nas do ud.... h.t w JeSO ouliuocji.
Jrili ~ n~ zrobimy, lIie"'I;I....., ob;o,"" ...., odpowicd.li3~u.
p<><lę"""""nlCnI

nłc do.

uM: łpOlJb. llUlt ~

Mary:p mlJwi, 1e ....JPoerwtrzeba ~ tył. "'iłoki'ł 'Iomilołtuay

..... ~ ~i:l,..bzup:~ d~ pok'6d wucll.i<h
bndn:>iy n u 10 tpUIIU. Wledy wKIzimy ~ ; nie rda......... m
olę nikogo 1lnywd1Jt..
K.Jot(b ~.Po: WJ1""g;lj;p.. AIoe jedynie ~I-
nr ałowlClt mo... dotltn~ piętna tycioo. W"~ o 'ym bidy. ItlO tKdyi

czul olę ... co4 ooltowic:ic odpowinhWny_ My. ehnUqpnoc.jeudm,
h.tdf",i odpowoed.wnymi. DL>.lcgo Id; oob n..,u lrołlta o ..-..zony
iw"'l nic..l"'" przqkiow:o. lo o..... oQ/y ltinund.. Yomimo lO wICiu ......
lud..;. 1t16ny chcielib,r ogłosił, k l<> my ponosimy odpowic:dJialnMt u
IIC'"ne 1'1ł'CZJ' Jw....1t odJX-iedt na p)'Wlił' .ItIO jol odr-Wedualoyr
uwier;a.ię w'l'O'Obie mytknia; ucbow-~n"'.Jaltie.Jł"1 naRc JClnOwi_
.ko w lej 'pI':lWIł'~
KOI.ORY PRZYSZŁOŚCI
Według leorii llaul<Owd>w d.;ecko Cluje lak s.:lrnO jak dorolii. lyle
te Hie je" w ll"nie wyr;,.;( ty<:h .woich uczuł w lrolumialy '1'0161,.
DI.1.lą:o IrtcWllllU dał p~picT i ful»'. Z jch pomoq wy"'t. 'lan lwojego wnęlT'Za i l»' wllyllko llal" .i" dl~ n.. j.. nc, wy"arny lylko lrochę
domyll""ki.
Mówi li(, tejelld",y dutymi dzit:ónj, N.jprawdopodobni.j JW'Ojego >tanu nic będ.iemy wyr.ota( l)'>UIlUcm; r~ru...mi. bo lawuc i>/J1ic:je
nic:bc.piecJ.eIlMWO. te nie ""''1>ujcmy lego. n:> uj,,,,,je
du>Zę. ale
lO, n:> do«ony. by m)1lo:l; O ...., inn'. By opi>oot n......, wn~ po>łułymy
olę DCIICj ./cJoQmi. AIoe l<> nie "Y""'ray. ~ticmy mu>icl' O rym W>Z)'Slkim u.Jw~ "'Ue JWOim uchowaniem. Dopocro na u;j po<ił'-;C
inni bę<q lO( -.gI' łOf"ien~, kimjcotdmy; al umlClUllly.lli na_
p..-dę od"'l'.A kolor. 1tl6rym m.>.Iujemy ........ '.oumie

""'''4

".

NUl obecny Sl~n 10 prqrg<Xow;mie do "".uj prqrn/oki. Jakimi
I>;,.,.-_i jeM pomalowa"y? Mok łUI<\ i dl~"1l0 mówimy, te tyjemy"'"
o.ą our~ nc<."Z)'W"~?Nie dootną;;uny iwi;ot1t. nic <Ioouxpmy przyjatni. nie dmtrugamy n.1oki A _jeM pomalowany ciepłymi I>;,rwami i dl~lqo dowug:o...,. łwUtk>. domup...,. PrqrJatl\, dosuupmy
.--adojt. Trdc::i uę.-.ęo: ~ ~ lbaIv.\.JU4l.olonijemy ~

"""~""""hryp ulieo ~m m~ barwę. k16n

~

tuept ulicun.a do

w.n.-

1>;,,,,,,, bantę Rop. Kiedy lOt ba""1 połdornjt:my swo,t' mnoenie.
jt:my~ w łtf'OO"Oę ~win'7nołri Cl6wnJ'DI ł1.bdI .. kXm,~ baJ-wy
jeM rado4t. NiejeM 10 la <KUbna n<IcM.~d~" ~

_ni

naRotyl6w, aIlohoIu CZJ j<:oza:c ~ O> mieou nu>;
i "'"""la ndoK. k16n nas~ k16n ..... icla pncd nami hoo,",o"'Y
i 'f"'2Wia. n: 1I.:IJt"", osę budrioj ......er. 00łwiadcJa..A<' Iabej radołci na..., ły6c jest ...
~
chociat t UWlqtn _
10

To

'w""....., ,

"""""".

~inaczq
1lLkpk _
ły6c .......; p=;jft w nd<M. I2k naRe dlU ~ lJIUiłl
w pnys~

lJl»rw",..M .........

~ in~d;o<h~';';

nu.pm-.olny

wt2h. JUi ,ell rm.po...-..I"y bualt jeM _ 'o..iW' inna kwestia. Odpo-

wic<lt bę<hic ~ uw,- pr.n<dtiwy chndcijanin.
Czy .... m II( 'o podoba, czy nic_ t=zC dni pl'Km!j;o.i:ł. Id> tw",ło§t

W)'JW.a ich ba~. Mył~ O 'y'" kb<4<;.ię.pX i WOla';': rankiem w dni,
hón:
y".a"'m.

o"..

ZWYCIĘŻYĆGRZECIł

Zgod"ie ~ chrukijallnwcUl wulnołt nic polcga n~ 'ym, te robimy
IOwny.tko. ~...cgo nic ubr.ni~ prawo palIIlwowe, ale polega na dou<>łaWaniu lwoich d,iałań do praw IIotych. K~tde inne uchow~nie 'o
grzcch.
Wlpólnelni libc",luwie nie myll~ w len .po:sób. W imię rozwoju
lwia.... i alowich mo.l.na p<>>:wolit na WlZ}'Mko. Bóg i Jego pnw~ tlic ą
wame. Wawejedynie,l>y nUże dzi;obnic nic .pruciwialo się prawu.
A jdli naw<:, jut do tego dojdrie, ~ n.>.m uleży .... OłiUn~ .wojc:go
cdu. pt"Z)' pomocy wpl)w_,ch prqj:.ociól prawo n><>temy >mienił.
WyIUl>em d>nddjati.licgu pojrnoow3nia lwia.... jeM 10, te lucWe >ię
"""""-.14- chc:lI tobie R3WUJCm pomagał, te jeM nadDeja tIlI 'D, k: nie
wuysttl:> lię koł.ay jut lu, "" Dem.. Wynikiem libtralnej wuj "iata jest

'"

ctf<''''''' p'7.eknn''''""" tym, że n;" >Ola' lo pod<,jmowK b<1.."i w~l
ki, bo jut lUlaj JOl kon...: wRY"-k.i<:go.
nk wl(C współacmy~ l Sl:O';" plUd drlem'"nn. Z..iedn..j ,tr0ny jat dtrzdcijallsrwo. pi • drugiej libcnli.tm i WR)'S11oe ..,...ik.:o~
• nOep kooKą,g.,. M".. łCIbior:. tympkm ~Jdli l"SO II;" uobi,
będnc .. U&\lblen", kr.\ty( po trd> Dcou.lIcb. drop:h.
<.hłód,

Kudy, bo V'"' chndcijalUtwow, że prud !OOO IM Jc:zus 01rpw.0
t,.ao-- pywUoe.Joedyn;iI wbłcioq clroMjoI UULa.nic lIop. WR)'Sll.M: ""'" l!rosi ą rm.y-.. - W\Cdy. rdr p:.Mlo-",-.
chi ~. U prow~h~ do dobr.o uboicb. "lO jednoadGoe najb;ordriej
~ ~.pli _wy micł. Bop.-.:bp..-....wspóbtcbł od~t 113 10

...a, a

lli~

M-Oo,otw""*"'-

~ la pl"ltWd4 IO..-ą' ~ ~ ~ ~ po--

rltut la lbm>twcw - lu <naa)' iłł &łuywymi dmeami. Db"'JO I>:UZJ""
<a<bnimlp ~ Wdc::J fo-my ~ CIawn'Ul f"onwojQI
odPfdoaAO' ' rw;potn-.ol..... ~ ""''''--IDi a~ i _"łCI. "'" nic
motcałyF.i ulcc. Suk= jot w ~ ręlU,jdli Iy1ko ."JO cbttmy.
M~ .."rwale mfomw';" IlU o tym Ol' -'*h ooęduxb. NiSdr
113m nie mówi. był",y .... J>08""ltili • Srudlem. ale brłmy go po >:UW)
cięW. Chyba "oe t:ld,imy. to: ptdmy nądncj<i od Muy;~ 2.ann!imr
~ jut teru. by łatwiej os"ul"~ JUkct:s.
PRAWDZIWY WLROK
c.ęllO Il)'uymy. jak ktoi mówi <> .ta.... ej 0000;": .'e" to jest na.;lliwcem, wci~l lI.."....e wid.i, d,,,,,"'-! 'ię ""'''''ruI", Wyda';" nam się natu",lne, te l wiekiem pog........ ię na," Wlrok. A p,...., eid .....,."...., je"
Wlględ"".

Wydaje mi .ię, te l>u<h""wowc py"'"ic powillllO brunie(: a co lo
u.aay>Olidli«' Cry .drowic WZł<>ku wyrai..lt się w ro>po>nawaniuplich!
cyfcrck. ery mot" w ayml innym~ NakiC; do lud';, Ju6r.y ""ienl"4, k
by doortt widzi«. uuba tnie(' dobl"\ dlllą
Watne ą oczy. Wlitnc jot zdnMi<: ciab., .-.Je tO nigdy nie tnotc nam
..,..~. bróWn<> wuol.. jak i zdrowe dal<> pewnego dn;" pro:SIa.R
ilUlid. Zosta.R tylko I13szc dobn: ucrynli. Im wio;cej ich,Pl. tym ~
!my bos<oui i pewnqw ląO. to. będricmy sM; <icszyt uaęk>cm ; udo-woItotiem noc rylko lUt ~ tiemi. ale uk1e w wieaftoki.

Axkus n~nt'Ch ziem,kich ~ro....,k n~...c dobrowic:k>k.....ni<: ,,~.
je w ubl..:.... 1'Ó""yd, p.....,.,;,..ic:ó"w. 01."("80 pOU"lebuje I;ty, by wyu'WlK'.
mzegnał wsq'Itki<: mgły i "'~ oię ""';"tl.em. Na
nic jol to
Wym;lg~ od RaI W)'U'WaIości i wiary w~.
jo:dnym •. 1d<6w .... upoo ..... anych m pr= M~ryjo;.P' tnodJilWlł.
fbpr-v:. t~ m.pniamy WIży>tł.ic: mgły i
,ci(:umy WIży>tł.ic: I'=...k.ody - t3t, te dobro _
.... ukalal w aIoj -*-i widkoki. ToOO)'Wilcio: p.-.b. te dobro ja! niemisla<o""'. ~le ~;.. 'ellO, te W>p6ł
pn<UJII" .... m, .. pna.,cięW1iulb, uujdu~ lO( .... lt.j Uemi.
ł\lpru' -.,e <4b:n'" do Iq<>. by poorIÓl" dobru w RaI lWJ':~tyt,
orwW:r:uny S>ę
Ilop. 00. jcIt tylko dOOocm i b6dkiA
Ił.iq<> d0bra, l..t6n: lO( w
ln:I)duJ"- On nic: chce .... tym tw>coc dobn roznucił
obok RaI. Pnp'" nuqch "lit, PDf;nic: naqydt OCIU, by lWIli Sf><!inc't
.... m.nydl.
Każdy, leo wsp6Ipnocnjc .., owoim Bosicm,
dobru slowa
M,,'Jl .D>:l(kuJ(, te odpooricd'ic:1ikic: n.J. ~ ~-a.nic:'. Nic: lI(dnc
jut bnmyiln... ~ fi" tej ziemi. będric fi" nocj sąpat p<:WTlJł'l bot.>cm, pdcn uaęłc1>I i tad~ni.L
N~
wv.... ...., ukty ......, od lU'Iu:g<> widu. Zalcty od n<UZC8"
nod>ow"
n~ tej 'l'CrDi. "'kry od n~ną:o powqaniOt , Bogiclll.. Jdli
jc>tdmy' Nim o:wq... ni. będ'ic:wJ doł>ne wiod.cict, nicDldni<:od 'ego.
ile: mamy I~, jdJi z:d 1<,11" ~n" nic: m~ _ ni<: będ,icmy w;dtiet
11;';-"'8", n:owc1 jdJi jc>tdmy b<lrdro mlod,i.

''''''''0

b....,.

1'0"""'"

DAR BOGA

W 'nułllych chwtl~ch ,daru IIam.i<; m , ilet, te ł16g n~l opukil.
Wtedy lW)'klc I'0wu!ujcmy .ię na swoje w..y.tlic dobtt: "("'yll\:'i i m....... i_
my Bogu, te "ies/",,-"k IIa. ''''''awiJ be. pomocy.
A I'r..wll~jc:s, ,,,pdnic: im.... Bóg ........, ehce n~m pom~gK i nic.
u"~nnicje1t, nami. jcdnal:. to Jego ''''''''nic przy nU nicie" 'godne
• "auymi J''''gnicn'''mi. ale-. nic.... knt><J.<l "",d~ ł\oga On llob<u
wic, (1'eSO potl"lebuje'''J i wla.lni<: to nam d~jc, nicuJettlic od tego, jaI:.
bard""ehcicJib)'łmy omymal' od Niego o;oj innąo.
Dbt~o td p",wtiziwa ""I.drołl nic pokp lU podr>Olluniu g:km•
.... 1\og<I, ~Je n~ ""","""nym l'OZpOUl"W:Iniu prznład, \:.lÓn'"""" <bjc_
A On .... pnowdę m~ n.J.m ....k do powiedzenia. jrdn~ , pierwuydl

'"

kwc.ui J~l zaprouenie d" 'wi~",>ci. WlCdy będziemy nlle( w ..,Ka<:h
J"Okhj i ... dolł.. Nie lylko nie będziemy jut wiecej podt>O>it glenu n~
swojego Il<>g~. ~Ie n,e będ,iemy podn.,.it gł<».u n~ nił.ogo. 8<'dzicmy
umiel; dOłlrzept wytbnc..ia wokół lias i wbkiw"'.l'" illlCrp"",-at.
On tak.ies<> .l~"u wiedzie drog:o pnC1 m<><lIilwę. Oaywikie. n.lljpierw lrzeba pod~ d«y1..K". ale jdIi lej decyzji llie unnimy modh""ł,
ozybko uJq:"", zasuszeniu. łlędzH: pk poduwiony wody kW'~lcl.. Z:a
"""-'nK;łWem modli..,. ~ y to, te BóflIWQ SI( or"'luJ"'- Nie
będne 10 jUt fa1t UWIJ' .... m l Qąkk. w bÓI'J lIK>kmy .... ierzył, dIo
nie. łlędno:o 10 przellorunie ooiun~e łCrtt-"l. Z <\ołwllldaclU.l wiemy,
te talK pnd.o......", ą n.lljg~ i aIkoońI:ie ""S tm"'lU.l....
Nie wolno """" by( q<>isu.mi i dw:iel .....icn. tylko siocbOIc. ·Ihd>..
~ lAle.....,..uJdl otaeu.,A<"ydl IUIS 1udJi. NajpIoeo - """""T-.....
nit ""tą rodll1"'t Obtqu M~ wzyw;a ~ ""od..."..,. IIlOdlilWy w rodmue. Bn ll1Odl;lWy W>qHko to, o arm mówil~. lO ry1ko puste' .....
wo>_ Z -.dlilWll ~ się JemI. wuysdKh c:U::Mllów rodu..,.- i będ.t
ą>ólnic pol"""-.ot Bog:a.. Wtedy "oil:oiejut .... pOęcie i f<lb~ pnew.
""nia. WSJJK)' będ.t ~ i ~olcni l tqu. te olę urodziI; Uunt
w t~ rodzuuc.
W tych ....ozych duchowych p~ięwzięci;och Maryj;. nie . - - i
..... oam,.:h. N!CUSlannie będzie nas uay<'. co mamy robi(. Ale dcq1.k
"lym. by pozwt>lit Bogu się ......, ofwowat, mo.lemy pod.Rt Iyu.o lny.
I'ntcm wszystko .Pt jut blWiejslC.

SILA IMIENIA

By dana osoba wyr6tniala sic od innych, nadaje siejej imię, Stajc .ie
ono makiem, klÓry tę osobę do końca tycia okTclI. i który my mu,imy

...."ow.t.
N;ellcly, obemie nie
"" si<: jut zbyI: widkiej uwagi na lO. jakim
im;"niem lwg<ri ubd:I.l\M" ZW)'kk "I '" jUicł .w'1'6iac.nc" imiona.
Ki<:dyl: imię wnosiło te lObli tak.tc ja""l: cechę olOby, kt6rej było nadawaIII'. Pnypomnijmy KIbic tylko imiona.., Stanogo ·IOtamen!U. Nie byty
<ylto uW.iem tdemyrllw~m,b&y ln.d>a ounowat, ale taktc tajemni.
q. ki6r~ '''''''ŻlIIo odluywaŁ
Pllya~~obccneso .....,"',' do imienia.Pt prttkon<onie, tcwszpo_
1:0 tncba pod>awol uojcmniq_ Nic motc "'" ani Iudti, ani rt«zy, k16r-c

'"

by w wb..e kl)'ły jak"'" mi>lcnum. WUY'Uw u><»na j "ul» "8""rn't": na·
nym h"Id."" lowmem.
W lW'1UU • powybzym nie

ą

moiliw(: Udne obpwieni>. ani ni<:
i dla1es<> jest:
niemotliw.. Naldy lię "Bnlniaył do tego. <:o namacain.. i co daje lię

w ty... .-oduJU. To ..,.k~ po.... (><>lnanie rowu.owe
udowodnił..

I'rry ~k.un Ulokniu imit; Bop r3dri ..,.. bard:ro obbo. jut nie
cit:lry li( takim IUCUnł.iem i ~ ... uojemną. jak nqd,i.
N _ gdy Mu 10( doneay - nic thicje oię nic uokiqo lUVZrICJlo. To
'lIko n"'kulcunlne zaod><-.&nic i nic wio;aj.
Maryja >ał wqw.> ..... do teg<t. br imię Ilop bylo Jw.ęu: w uurydI
lCn::ach ; ~ID .,..au. jd1i bę<hicmy lO woudi ~ łtonęci l:>ę<4
db ..... cU.k ...... Iudue W ten opos6b • nallJCh irodooouk ... oho", .......
'KOda 1 ~, łlę<Wcmy i.yt w ~ i 0lW&rÓU na WUJ'$lb: tywe
.........ma.1koo!ay Mę 1ycic w Krachu i ilOla<ji od in..,m.
lnuę 8op,JeM trodlcm•• bÓl'cgo płynie pnwd,-,,"ib. ~
jc:M IlUkat
>iły w p~ij.>.RcJch nca:och t'"l'" JwWa. Sa Bop ą
...... 1J1ko ~ ui niem • Nim >ta..R li( w-odhem, dvo:li bón=u
KróIolwo Bok kM.lli na tę lionnio;.
N", "",... ,jakIe: ą llU<e umo..... j..kic by nM: były, • Bosicm IU...R oię
in
Wypc:lniaJ'l Iię- """"\ lIdcit. " inni ~ próbu.k odlryt, CO ich
w n
lak I'nyci:wa. My najpr;rwdopodobn;"j wT.. dy Iię-lJllw ulmiec:h.a·
my. 1\ prawda jest: taU, I;e ja( lo >ib wewn.ęlnnego imieni>., kl6r:l zm;"·
nia .arówno ..... pmy<:h. jak i na'u imię.

'''J

OWOC POKOjU

Obecnie wiele h..:I.; na lwie<:ie mówi o pokoJt•. !\>w'lały naWct przc·
rolne Ol&an;uocje. klór""ię rn.a.j'ł nim ....jm_at.l'ojęcie pokoju >lalo lię
modn.. '1"'<.-yfiClnyll,,»6I,. Nit:k.óny 1">lr~klf)W"lije m:urlc, i""i p y
jego J'Ol"Ot:'\' clą ~8",.t jakiei ol<rdlooc «ck poJityane,jestclC inni, .
Summa "um"'arum wielu z nich nie wic, czym jeJl pokój.
Wc włakiw)< "1'0061> na 'cma, pokoju ""'('l oię W)'JN"';"'dat ci, ki6rzy
byli pndbdowani, ci ktÓR)' pnd!adowali inny<:h, ci kt6<ydt po plWUl
~ płomienie ~ny albo jakieji wielkiej nicnawiki. Gdy
oię
w >nn.mkaclo pow-ia.ftcyd. ich pokoju. UUltu"icli, czym on tak na-

..welli

prawdę ,JeM.

Kl... ]U! lrom"'i-! aym jc>t pok6j. mw.i..,.konat naMęp"l' bul.;
muli wybaczrŁ ar...... mmi wybaay( a ~ agrnor musi pn>lił

n.

o wył-;ttnoe .......... I m".. wybaaJot ...""'mu oobOo: uk do. ... 6t.........
<IopukiI. W \CO .opoo6b kr.lll zł. ulep n><boou i lDOkmy r)'ł o:nzym
normaInym cod.......,.m.l..dd'iru /:y<xm.
O talum r:ochow:a1UU w ~ orędtiKh Mal'}'ja _Ha ....."'..;.,\0lro<n~. Ona n~ ch« II.J.JU prrd'..U( l.Wn:'yan~j wicd"Y, .. k p"'gnie,
bylmy ')IcIęli ,,,,,liww..{ nowy 'J>"'łÓtI tycia. Niel.llletuic <>d lego, j .. k
.Hni 'ię Clujemy. jeOldmy Glłkiem "",..ilni. jefJi nie tyjem, w p<>~u
~ ~ któr.o m.ojduje "" ob<.>k tW.. N..""" .....J"'ięl..s.ą.ibl me jat ud .....
wocdl.ll. poe~. brod." ~ w nanyd1 serQCh i...wiech pIy7ący
I~XłOl.

M6wqco ~ M...,.... JD6wi lct o r.odofo. Jbd<MJN konsc~n·

c.A n.J.Uqlo pokoJu· Woe t... k.otdy ~ 1Uł. 1.o.ponunamy jnI.....k ... tym. więc
M.. l'}'ja ..... m nio:uotannoe pn:ypomi"... l.Ilpr.ooU.Ho; do
jako owo.:u p<>koju.

zb~

r.odoki

SERCE RODZINY
Co dW<llJ pe-iedł.iK na 'enlat rodri..,.? To noq

..\\droc: pyt.olUe,

Q)'1nid

1'nczywa..H"""'" ~rw: ty<x wyd.aJl'
tt paJlUJl' pnckooa·
nie. i1 na lem.ot rodr.,..,. nie tndJa lit 'Zbyt
1o: ~ Nie jat
wU",," udn_ w.pólno..., wię-c .... rndUJllU. !ÓWniet "ie p'. Wlltnc ą tylko
jednootki. fugl~d ten najgłofniej WYP',.,.i.daj~ pr'cd,rawiddc n,,,hu Ie·
wkowegu •., '....onegu n'ku "db.1lie,i~t"80ó'mego. To byl rok, lkdy
młodzi k,dti<:.• lusznie dom.. g:o~ lM; ok7dlonych ,m...... zoouli .....u·
bni Io:wirowymi rnnonkam;' ktÓł'C doci>ły pncbdJit wouJkie Wlll1<IIci
i ~ się nÓl:%)'m nie ~ wolDoki. A wynibnD 1'"fO oWo ....
oa-;t~ u~ie.

Z drugiej >tm<oy. pn«ZUWll.A< ~ codrinlrw: problnny i cinpienial, d<x:h<.>dlimy do przdnnoonial, te O md..n.e jnI....k uub>. ~
_ił- tyc.e ....1o się !byt ,<ybk.óe, _jcclr><.>adnic d:>yt .illl"c_ Najb.or,l,iej n'lu ...~l,,~ miejo.:<:, w którym c,lowiek powinie... i,; OlI ...,aot i n_b",ć
nowych .il. l... wla1"óc n ..\lina. Be. lego ciepb i lej 'iły ' .. gubi.ię gd,id
na 'komplikowanych IlIdUicb Joetb<:h. nk.ie: i p<><lołme poglitdr rep.-ettntuJ" 1udrio:• .k.t6rly ~ ~.A~ Oni nuj:t i ~
~ "",fio, lCłO łwi.ola I Wo: zw:Uaa.A zł. demo Ue ~ ......:lUIS dobrnD
..,.Iearł ruaywiotołti pncjIl pna nq do
~ doLna_
;':j.ok najmnoej>zyd. obr.oU::6. W len spoo6b rod.ina oit: jat zbi<lnn,

"""01'

'"

jednosl~k. Sl~n.owi (und:lmcnt 'połeu~ń.tw:a i W.póllUMę, w kt6trj ....
m>:Wij~;

kWltnJe w;a.... chrzdcij~ń.b.
Sclttm tak"J _biny staje.ię modJirw~. Oaywlk.., te pięknJept
gd>:id .... zem wyjechał, r"'mawiał i bawił ..... ale dople'O dzięki modli.
twie jcdnocrymy fI( jałD rodzina. Mówi O tym taUe Maryp w -.ich
orę<lnach. f\:owtatuIa to wi<:1o~,by ll:Jcj Jlowa trafiły do na.zyd>
o.o-c i ~ .renoe z;ac::zęli je wp._:adr.ao" W tycie.
jdli r.cchn:my - znajdriany.~ powodów, d~ k.t6tydl nie IDO-

tem)' uę wsp6llUe

modlił. Kiedy jfflnak łlaCI"ZCłpO)i lImy lObie w oar,

~ łlę mułłd.l pncd >oh! przyznał. k lC WVj'M~ odpooo iCd.ri '0
tylkll wym6wka, !Il:by ooę raJCm me modlil' i nic .....wt $ot; do NCbic
rbIiuł To lika ....... 5ftlD<ja jak ta, licdy nxtlice ~ drieciooll

lClcwi..,.-, 'lamlałl • n.",. rouDaWiał, poo:walaA .... Wę ~ aymł.
• oą<> n .. ~ mlCf t:I<bxj karzyf<:i. Ihicci leJO nie <SostO'lCp-Ro Jdl';ł
~ te~ wyd:qc 1m się banhitj tntelaU,RCa I"t powa;tna mz'

""""" I rodIarni.
~ II~"" dokłada star.lfi. by 7xhowae tdrowM: -:,eso sera..
",~r:dy n .. będue dla nlq ..udne prul.,cW,::!>e"ie WSI)'Stb:b probIcm6w

i ~niC radoki.
NIEWlARYGODNł;

jesteJmy dzi«mi Jw<!icj epoki ; nic ma w tym nic dzn.."'llo. Dlatego
je.. llWUmillle. te "!}"warny ll:i ~Ij'k.a to;j epoki,
JednO Ie wsp6lncmych okrdlcń, wyntaj'tC}'Ch la.koaenic, lO ./0.
wo .niewiarygodne". 1:11~ mn~ tcr.u kojany się nicro•.,.....alnie I pewnym lag...."i"'nym tuięd'cm. Kiedy pl'lybyJ na obchody jednej. roc••
lIic objawień KroIowej ItJkoju, był jut w ,aawallsowanym wieku i nic
cie"yl.ię pdl1~ fp"'wnoki~ fiIYC2tt~. C"ly w'p;en.j~c .ię na laKc wy'
chod,ił I ul,liC)', powtar.....l. udriwienie", 01....0 .niewiarygOOnc".
To nap.... wdę niewiarygodnc. Oto Królowa fukoju I'ny<:hodzi do
na. jut od tylu lat. fuel cały ten czas nicu"annie powta .......: pokój,
p<>kój, pokój. Mówi n"",. k "''4dn>łł nie kryje się w ncczach lego lwia.
la, ale w n...,.m bogactwie duchowym. JCSZ<:Ze nigdy WhiW)rii nikllmu
.... nie obJawial~ tlilI. d"'go i nił.omu nie pru:ckazyw-.. Ia ukidl ~zi.
Był mote ludzie, kl~wostatnich dlicsięciol«Qch nie dołwiad
arIi ~ny. S1wicrdą. kl.bryja "'"""'" .... Iy!.kodo na" klórydl ....'al_
nio ~ły wojenne bi<:z... M}'ą s... cołlowic:io:. Wydaje olę, te UrnWI.

n.

n~. """ni~ł. l>oWinni nluej ... dal sobie pytallie. Jak .'....h.aj.\ ,woje ty.
~ie. Wojna~' kons-ekwen~j~w"Y'ilid,

gnc:chów lurlzl<oki. Kiedy I10
WYP'" w~nym miejJcu. mJJcw;o .i.. gd.d ind.ioej. i nK więocej.
Octyw,kX•• "otelny m6wil. te W<J:intjnt raUe abocq.., egoiun. 00.
eln innych. narkotyki. a1bIboI... Ak ..-aaq .-Iuo:hajmy
Maryi, któr.o nam m(fooi. byimy W<J:inę po plO$tU wyk.unmHi ~ ...oidI
"udowi.... Ma'l'Jll nam mówi o modli..ne. Kto się modli, ma w >Obi<:
Ilog:a i nł( mok byoł zły dla innych. Kto sit nie modli, tyje bn. Ilop
i w in"f\'h w..u; l)'1k.o obcydo i rywali. larówDojnIeQ.pk i dNfi poóbu.R
oię wyraUł p... n ~ pog4dy i o:ach<Jonnie. W taki łam spot6b .... ioo-ic-cie wtr.l'IU dobro allo zło.
N~.jaIl.ludne <n>ami "'pewlin~.MO ~ Maryi. DopOem ~ popadaA w Uot-r. .-zynajł sit ~ i p'z,poo.unal
oIolwa MJJY11 Mcd<iuguIja. Jaktr: pio;knOejest ~ Iwlorię rum> • ,,~
WICdr "*' po-.cpebU:i ~."!ę't ... Nicwial'flOdiWl

P""""' w.: .......

OBUCZE POKOJU

wr"""""danoe ,.., na temal polDju ....10 Iię ma~m p.alltu w tym
....póla:nnym łw"ecie. Jl.oł>i'ł lO wny>q. nie"'''''n''' od rc-plnen'<JW;I'
"reh łwialopogądOw. , upornywitwit;R te"~ wi;otry".
Ze wuystkw;h tyCh "~" najmniej podoba mi'M; ~n podpisy.
wany p~.y ''''k>nym :Mole. osi~gallY tzw.• środkami pohIYC'''y.n;" i pod
palmna'c'" .wielkich mocantw". Nic chc.. pnn to poo<K"hict. te mam
~"ll'n""iwlto u!law"'niu konfliktów. alejedyn,., to. te 0 .... 0 taki poi:iJj
je., wyłącznie ul;lnl<jon<M'ahiem czyi<hllo~.yki. a nie ~pJ'ltwiedlnro.
ki~. któ~ ualebl" "liąKnął i Ir.tóJ'a powinn~ ugwat1lhlował, te !.:okie
Iwllnik'r .in. nigdy wi.,.:ej nie wybu~hllą.
Królowi A:.okoju, która jut od dłub'ego cu>u 'M; do nil twrao:a, uie
l'"'Y"osi nim poł.oju OI4gnię.ego i nanurot>CS" egoill)'C1Ilił <km"" .
•tn<j~ liły. Ona nam pnynos.i polbj osi.unio;ry dtio;li wt:w.>o;tnnemu
nawróceniu s-erca. lloli poi:iJj nie W)-wołl Ir.onllilr.IOw. ani obaw. 8o;d.ie po
p..... '>ao;kicm, Ju6no~~ chcieli ~
Od samqo f><lCl'4tb. na......-onej lDm W<J:i..,.. chorwa«y tołnicne
umieli po>luchX :IIów Mltyi. D1al~ wiotali lObie .... uyj;odo róUńc:e.
Pio::rw>qr "U w h,storii w ten 'f"D56b p.kd W<J:isIto bron"" ~ ojczymy

'u

i odd~w-~Io lO n"l tycie. Bóg ~ mógł I"SO nie doolr.u:c. I'..ol,,;"n<>m

chorwackJm dal ducll<JWOl 1110;. ~ ....m wuys{kim _ wol~ i aepłoc: BJWo..... OJ<7Y!:ny.
N~ swych doruan,eJ1 p""lll"Y"'bch do Sanb\U.num Krolawcj 1-1:>b>ju toInitne cł>or'waccy przypomin2j:t tobie o Iym, al Bóg db nich
zrobiŁ m)d; W p<'l:Jddbo~ p<>dczaI ""!inJ; ID równie Iianic pnyjo I.ibjt
...Ue I~ I dbtegowirnę, b:.-..... ~ w>edrieł.aIlDjestprawd.liWY~ iwWn"" ,~'" pot.6j. ~ rtic bdcninny~ ucnyt~-'>ie

Jab

w,......

rótna .. oclnicoinUu do
iahi N ~ ze dobrąo
iołniocru Inrb.a tepRll. bo UP""Y toInicn ID toInitr:r. najlepuy.
Wutok, polu,u nic ...... ię ocenił, więc ..ile ll:lOk byt Iyllo ~ ...
m<><ły. !'bucu". ~i Maryi m...m.r mu na<bl wb~ oblicze. WIe-dr bcdtoe nas ~ , l'1>Li>ipl mgłę. lW<InOn.\ pruł ~own _ IlinaJdIli<: od lCfO.
qoil;m. Myłlimy, b: lilł.i poL6j ułob klm pr>etw'y'.
cię~? Noe .....IllJmy ~. Pbl<oju budow::onqo. 801""'" nie ..... się
:owycięryt. Udowodnib lo n;;uz;o historio Iudzl<oki. Ko!uyllUUjmy A w leo
ID

_.

czr.j,"

FUNDAMENT POKOJU

My. bóny pnetyH1my-;nę.odbienmy pol6j w pewieo odw",uny sposób ntt Iudzi~, kl6ny wojny nie dołwi~dczyli. Ob na. JI<Iłi!i nie
oznacu posud~ll'"pk n~jwi~kslegobogactwa, bycia limf "_uym, ,..,.
p",unlOW<l"ill cugoł. DI~ n.. pol<6j lo lnaczy "'óc uchowat tycie, nic
potwOlit, by n~' kto! :uat-ał. ru., dołwi.ól<:io:uot l.Cgo, te kto! • twojej
1'O'l2iny wyjcl.!lb na from. ni~ wictl"IC czy. niego jellae kiedyJ wróci.
·Ilol:. więc fundan'eme", n~..cgo podejki. do polu:>ju ~ posiadane pl'1.C'
na. tyciowe dołwi.docni •.
Królow. I\>l:.oju proponuje nam ZllI'e1nie inny fundament. 0""
nam mówi O modlilwie. ł'ncz co/y ua....oich objawień wyu'WaJe po>wiaTU: .módlcie li~. mbtllci<: .ię. módlcie lięl·. To Jej nieultalUle powtaTUnie l)'Ch Ilów wyr~!ni~ nam pobzuje,j.all.bo.rdlOJej lIalej n~..cj
modlitwie uJd,.
PalrqC oczyma Maryi - pli ~ będricmy mudlit, hęd~1 odb;c·
rat 0U<:D.McY IW łwiatjed......,,:ocutie. bc:r. ~ na naue .ł)dvw~
dołwiao:lcttnilo. U..niemy wszrsdo, rn UD dOcli i ilaniemy li( pnym
ltI«m i jcd~ dulq. Wtedy JI<Iłi!i "'P"".1jc w nas i w naR1dt l<njxh.

,.

Pnctótni łwia~ mocane puw jo,dq nam mi >upełMt~.Dla
llOth pob'>j oznaa:o posiad~n>e siły wioeu.q nil. inni. l>btqo dochodLI
do wykjgu ~l'i. ale \aUe do ~ . . . , ~,nnydl dne-

dv....ch. Odbyw;>.i'I .... plUfÓłn<: nagb.lnia"" l.:>nl"ŁIŁI~~.Ich
dd.ty "I jŁ<!nd, lnikornŁ. l'ięk.... i dobre n«<y p<»OłWl~ trlko "" poipiŁ ....c, ~ niŁ ~ wprow>dzanŁ w

tyci<:. Brakuj<: bow~m IŁgU n>jwyt"Łgo
au«>ry{wo. kill'')' d.J.jo: gw-~""lCję wpro...-~dunia w tyci<: uou.lŁń pokojo....,..::h. Nic: wylWlf'a;O 'en >Utor)'tŁl. kL6ly Iię n~ ... Ud. !lonfŁno:n<ja.ch pojawia. To uw. hununiml. ftoInd>a. :wtoryoC{U .......-miol: wM;Wcgo. ...kK:.
lO'pk BólI. Cdybf jcdnA mocanc 'CSU lwia... uuW. lUIllr}Ul Rop.
sami nit: moctib7 bl'" małymi bopmi.
Ba -J1ędu na 10, jU lOillJtlioI:nly pok6j i jak bęthM::m, do nicfo
~ nic: u<b Iię DalII unikn:tł pl'Obk:mów ~ydl • trci=> .... IŁj
tlŁ1lli.

~ n ... ~ r6tnc

P""d W,ą-mi będ-<ic:m,

lIę
",u.ioI:li ukryw-.t. Zdrowy nn>iIIde\ nam podpowi.... a. tŁ I'rtŁlnyma...,.
te dŁ'KZŁ.jdli dom. w kto',rym po.zukam, .duon;"nia, będ.ie wybudo-

l)a\ej

wan, na oolid"1'"

buru,

fuIld~mŁncic:.

l\>kt.jjal'Wq Pn:j'JZ~. Na p~h.gdric: tyj=y,p jak
~ , którym oddych~...,.. Odctthnijm, n'm odwnnie i glr;bohl.

'URZA
Cząo poo-tebujc m.:..iek do ~ tJcia? f'~~ .... lo ...•
pdnienir; • Iudilicj pcr-1pŁkIywy, odpowoedt mosbbr _
wn:~
Wlk: w>Uwat ,.,.00 • p<>auciŁm bo:.pieacl'iltw:o, ho jo:>t k1oI, .... togo
'lI01cmy liayt w c4gu dnia, 1'=tyw3<' d,ic:ń w dobrych no:lllCjach • in",.
m; ludimi. wiŁCl',,"'m w owoim dQmu odponyw»t.e iwiadomOŚ<:i~. te

nic: pop<:lnililmyjal<iegoł wiŁllticgo błędu. Ujmu~ tę kwntię • pcnpek_
!)'WY ~ w~j - do opoł.o::!i'ąo :tycia tndoa tylko pnexv: tndoa
m~w"""llop.
Nicuk2niŁ od Icp.

ar ........,. .. 80s" opon:ie. ar te! nic. pnIOu.

jmly ~ął pokbj-JcdnU nit:.-..... ....ra .... Iou<bjc cnnmi naddlothi bum, kt6n niwoccq ~ _
amiary. NiŁ WÓlbim, jut lU
wyrafniol:. jak wczdoirj i po pn>ol.u nayn~m, dł .. ~ kierunku. Jdli jaJlIllk Iię 'p<)S{ndcm,. IiktŁ • buny moJ:Łm, wynidłja.
luli 1wr'Y~. Ona oor"':u nU'Ł ...miary,
~j~ n~. do uubien;~
{ŁgO. co mieli!my uobitjut dawno.

""'\l..

'"

DłultO nK>temy~;ot o

.....ahl tych bur~

Ilęd~

10 dan:mnc.loo-

..... at do chwIli. kiedy .00;" .. mi I'r"typonmilny. jalr. p,...""hod.ily nad
nauy'" tyciem. A z pewu<>ki~ wY'U;powały w rótnyd. om<a<:h i z rot·
nym n.11ttenic:m.
KroIow;a fuL>ju chciabbr ..... ochronił: przed <pn' wuptLmi me.
pnyJCmnodo:omi. Oblego pnckazujc Mm ~nia Ilop. W JUCh odrwic:rclcdla .... 10 wuysI.ko. o czym wiciny od cbwn.a. ale do czego ~ nic
'IOSl.lJCmy. Ona nam lego nic narzuCił na .ii<;. ale mówi O ty'" cicho i powoli. Slan..jc: na. i I'rAltnie. lJylmy mi podj<:li naszc decyzje. Gdyby
po>to;llOWab in:.IaCj. pomawi>llaby
"".. ej wolDOki. 0ayw1Jc~ te
Mary)i btd~ t nam. w chwil~ locdy będncmy po&p,......al ""'OJ4 dtcy.
zjI;. jdl. tylko lego ...-chamy
Muw; pl't)'UlX. ~ nic ban:lm Iu~!lwu, cbocillljc ptqJmuj<:.
SlaIIoOWat> wolę IpOkóJ ' ci"t. Kicrlyjednak jut nadejd~ bo;dt .ię ,lanl
godnie 'lawił im elolo. Ja le~ wicnt w .wój ",kcel. T~ pcwnołł daje mi
~. m6wiot< te poda",", modlilwy <>lnymujcmy .... tyltJw. o co p"",imy.
f\xl1Imo -.ch .błJokj próbuj( lair. robół, podobulc'pk wicie inflJ'Ch
osób. N;rwc'\ w CZ<Uic burt)'.
OI)I"OCZ"NEK

Gd)'l»'l.Iny d.eidi jaW og6lnic: lCharal:.1ery.ow;ot lipiec. ""'Slil»'·
!my _iomWł. te 10 a;u naucgoodpoczynho. Wozyxy doqdi wyjwIta-

.Mo WU'fK'f .... chwaą. pntt .... dni byto Ib<:CIbtclIli To n a ~ Pt-.

aly rok, dJacttso wię<o nI( midibyimy o d ~
Ba odpow>c<hi powsu.jc
jak p<><lcu. w-łupn tnl.t<-.ili.
lmy swoje :!Y<:'" dochowc. Czy W ogóle się modlilillll Y• ay chodlili!my
do kokio"' ... nr mO:!e .odpoaywalilluy· l"ÓWllic:! od legO? WI(IlI. te
lair.ic kwcstic: nic 'P~A odpoaynkowi. ale jclli wnielitmy odpoczy-': i płnoadn'" pamięt;olM>y <> ~ wic:rtc. nic będtic .... m pnc'
nbdUot ich ponw;anoe.
"Tlok:!<: ",.. ryp w -ooch ~ ucty ....... te lftCb;, pamio;ta( O "'"":i<:i
w~.c. W swój lagodny i przckonuj'ł"Y'poo6b wzywa HU do modlitwy.
Nic \ak llam słuchał Mszy -iw. w "lilio ay ogl~datw Ic!ewi'ji. ale Illówi
nam, byłmy ~li od modlitwy <>aobiotej. Wtedy b<lnc radio ani teJo:w;·
.j;o nie ~. nam cicpb WIpOinoł)'. do Ł16ttj oot .. l:p:qmt p ~
do \oIQob Outli lIKldIirw>e OO<lbi>tCJ .... nicmy ~ oilDymi osotwni_
wałiin>y pnct

Oo:zywJkit.:te 10 .....

,>yWlic:.

uu:czę!Iiwi

Jcdru.k ""oo11lWy <*>bn<") ...., od......... ooę bJ'" sdnoe. a~ .... pewJ>O

me .-bA ooę do oqo rn;q.a. do bń<ych wocqż ptdrny upraszani z ....
prwmeniern. te lU odponn"''''T' Do modluW)' ..........") pomdJujo=y
odpooricdniqo ~. To nlOte byt potą,. spokojne rnie.r«" pod dnc+
wem.j~li! punk' przy 'zum"lC1'" '''''"'',... i'l:>u'teba o~", 'ylko ,IaJl<JW'ClO>ki. aa." i ",Ip<:>wiedoiego miejlCl, by jakil "'-". 'pędzj( n~ 'Otnlowie lA:
twOim Bogitm. M~ryja ujmt!ic lo W krótkim OIwien:h"oiu. k mu,imy 10;
n~uczyt' modlilW)' onum_JełllO możliwe." ,Ioe ląO pragniemy.
Wup<y Iudtoe. nicnletnll: od tego,jOk W)'sllt<b ich tycie. odauw:I.
~ ponttbę posud.>.nia c:ugoł. cowypdnia ich wnęmc. Ci, Uórzy oię otC

mocI4. pn'lb".R to odnaldt w d1więbd> ,obnouch. k.l6rt ich ..~
OM prttttikaA ICh dUl2ęjOk.- ebprouwe poo:iqI. Ci ul. klt-ą
oię modą. ~JPIefW .... pdn~A ~ ~ę

Bosicm,

br p<>t<:m

""*

lnÓC

we

wbkiwy spooól. "'Zp<mt2W".ot <>tacuj;t<" ich dtwior;lu i obr;t.,. Oni po
P'''''''' odkl)'h ... n,"~ ty<:ia i z r;td0k4 pnetyw>-j~
dni.
I'i~knit!je>l od~ i o<1w,cdził '" miej""" klÓl'<: .j~lU<:M P""""'"
dóW lubimy. Ni" jc" pi~knie. kiedy ni" .łylrymy w $WOil:h sercu iłóW
M~ryi. móWi~cj "" na" .00wÓfUie drn<i IWOj<:go"'IU a ""'",miecie.

te modli'-Jell ra~ be. k,ÓO"1Oi nie motecie: tył".Jellern pn:r:kona_
ny. 1<: <lopOcm wtedy ""... odp<>a)'""k hęd.... pr;nod.riwy.
PRU:STRZEŃ Żl'CJOWA
C.łowiek poo-lrilujc o<\powirdłticj p<U>lłU"ni do ...,...-.dcnia swoich
mpli.Jut dawno 'o dounegli I'lmozw:>ńc:rym ~ łw.ala i U<l~1i nil
kUlałtowat wallug ""'"nCgo .. znania.
Ci .",<>carte $wi~u' najpi",..... lp.óbowali l><><l~dkow~t lObie
1.ród1a informac.ji urn sam" i.. fotmacj<:. 5....u.. yli tzw. m",lia lIic..... ld_
M. To oklrlloenie .nieuki..,,· o.znac:u., te lab: media ~ konlrok-.i·
"" pn"z ",,'ki kru ludzi. Po ofonnowa.nou wdo....... wedluS wlaloe_
S" ouu.nq" naęli !lal kicrowal ku pncIlrU:niofa. gdzie qodnie z ich
l:ona:f":H, poonnnUmY <pędu( CUI. W ~ .. spoo6b Ibe.-...Ii nil do
nocnydo klub6w. tWcjsc. gdzie .... bien" narl.otyti..... po.zbawiooe ducha uwody spo<1tM"', n2 "l'o1;on:""i;, kul,ural"". sd.ie jaI ~ko

oprócz kuhury...
SwQim pr.yjkicm Kn;lowa I\>koj.. l"""otrzymuj<: '"'' I<ak>ny rytm.
7.ac.yna móWić <> 'ym, k alowick mu,i .ię t:lln:yITLtt, mu.i .... cąt '''y.

Ikt o >Ob.. i OlaC'U.wYch go wydancoi:och_ WIlli.., kliP'acie ...,.n"
Ww.:....1C odhicnt llilk $;m;.,.pk i wuy>tko. co ~oę dlieje wok6l nitgo.
OaywUcio:. "' .u.morw;ońaym mOGlJWm łwi:ollil o.ię W pic po<lob;o. ale
ery Ma"Y.f" ioch "",""nna PJ'lal l i ui<oit?
Pru$l:lUnic. do kI6<ydI beTujt na> w ~ 0Ięd~ Kt6lowa fukoJu, nk ~ llloepa"U. gdzie o.ię mamy .,.lnoCił w lWuoe , O ~m
npomnoet ale mqocam.i. gdzir w spał,.' moknIy spędtit ~ czas"
t.,. oobof: poonn pnJpomnitJf. kim jordmy ; CO na ~ rimli ~ y
ooi:ul~ 1lUJe pno>no:nie pu,... 6<"' .........'" samym, nat wuooc·
""ł To nam da wolnolŁ Ni.tI .... będ"" JlI-I.Ilt6sI MIIII kie...,..,x we·
dłu!: pk>chł ww.a.'fdl tfOUcJ'CD'y<:h knottpcji. ak '"f"lolnic I Ilmymi
będ...... y budował ....... ~ i piękna. w.nIy będ,icsny micol'''' ....
boc puł.6J i lep pokój będlic:mr ~ wot6I łttbie. Oaywik>c. bę
d .......y 10 robot ... darmo. Nikt .... m Dl'" będ .... pbot.,. nauc pokojo...., id<':f: i n,kt na> "M': hędtie ogbuX: ~ i .. .,.km... pnw
czk>wicka. My będzie ... y Iyltl> prawdvwyr", 1ud1mi. a tUi... Iudtiom
nic tneba P'-'n>""',,,:oto .,..-ach czlrJwid.a. T>q ludzie niItU łJ'.A i ueTt-:I ~ JUt ... mym przykładtm.

To nalll",l~. te btdy I na> p~ m.;lldt db $icbic: pnw<:hiw'ł
~4 1>naUU6. l')'tanie bruni lflło. ery będziemy IlUkail.ej przeł!JUnj l<lCru~ MO;jej ..,.",o;trr<.", b>~ oo:oa4, =t Id jej >QItołcia
miw"",,~ymil

TROSKA MARYI
fuauc;e wył",nnoki lo ";dka Zyeiow;t wada. z.mu~u na. do tego.
by nic u.... wat i""ych ludli i ich dobrych .UUn. l\;)woli umyka oa'w >0bie i zrywa nallc więzy. "'''Cleniem.
ClaulOi lal:.1e nalle Zycic duchowc nic je'l oopome na pokusy wy.
ł'lCwoki. PoIW;tbmy >Obie"" mylIen;". te tylko n:l" '1lOS6b p~et,......
ni:o wi;try jc>t ..lakiwy i tadeo inny. A lak niepL
Wdmy n:l prl)'kbd lO, co'~ duejc w parafii Mcd.iuBorje. 8łędnc
jesI p....,lonanic, te...., wsp6lae>nym Miecie llóB dwb wyqcmic w ten
.pooób. 8~llC jesI tallc OOm>Glnic i ~~ ot;awódi Maryi.
do l<l6<ych docho.bilo na pTZdtneni bi>t<>rii. 8óI.-uc dzi:obl i d.riab
.. romy .posób. M"rrJa ~ >io; jut warinicj i ol!Pwia >io; leon.
Obserwu~ olpwia.... oię Maryi docbodrimy do pnckonani>., tt
On:. .... o IW troSła)'. ~ dnia zrudrib. Jnusa; od l.ej drwili n..,...

Z Nu" dz",l~ "' ł'l'''''' d.."'''''nla luddości. Pragnie b .. l~gtl ~ lU. uczy.
nit wolnym cd""'le~m i wsLoz.l nam drogę no pdn.ego 'Kzęki.a..
Na pł'l'ełtlUn' t.....o,.jj był<> wiele obpw"'ti Maryi. WedIuS ba<bczy
~ rcno...c..u. wyróln"".R.Pę wirod nich pncdc wuy>l1im obpwM:nia
'" lD..u de•• ~lupc. t,uimie i M<:dliug<Mju. W <2ll.... lll<:dy ...,...ie.
n""'" ol:>pwlenoa Maryi "'iały mi.ejoo:.ludzkoki lr'OliI u~ ..... pogaoti_
1tWO. ay Id popadn~w wilelł.ic dn. Obu:p Ma'J.P ~ do d .....
bnJa.. Iroę-kJ We tydo. blrq Jej p"""Kkali. mUcnWa , -..eąt zmin..a
IUsą hn.torię. A ludZIe: pooiuchali
'Tlko Maryi, O'" poWchali Iklp.
bór)' popruł Ni<t p~ • dlatego mieli o.Hę, Uóą norrt,.lIłn'" nic
dy1ponll,H. Ról poplttl. llICh <hiahł i ....""'..1oollae lej uemi.
Ob'Clo duo:h<.o&t: pIyn;p ł parafii M<:dWpjc jcsI doslępIU dla
~ 0fWalU ''''' ~ dobre obcc:n.e i minione lUChy -.q'ł'l'
ll:oIriob. I\>pnn ~ f\>koju Ból lmU(:zy Me o ""'6J ...rod. KicdyI
0<Rlywal0 oM; 10 w .nll)' spon6b. Ittaa ...wnic: lU. a juuo prqłHcnc 1«""I" ~ do W"f"'OIÓ'" daD<j drwili. Ci. kl6ny I'OI'po... ali kl:l >poJób
driabn4 &op. n ... powinni wd>odril w jokicko/wiclr. konI\ill.y z ___
m~ bÓle 'ego nIC IOI:po;m_ly_ I\Jwinni jedynie własny'" pnykbdcm pobz:of
l«ln~ d.....ia Maryi.
Hi "";a WJlll.ilohbbr zupełnie inacuj, ,dyby Maryja w ni."! nil: w.......
czyb.. I"rzypommam KIOie o 1~1lI =wur. kirdy "",Nę nuwy wio;bqch
i mniej"y"h unkluariów lU~ryjny<:h. Róg nie
głuchy na
nla ~o narodu. Zrrtz"ljolr. mógłby po....,~• •koro jm najwyts"L"l

n'"

poi'*""

"""twa-

llliłoki<t~

DAĆ ŻYCIE

L,wo >I.t .ię cgoi.. ~. Wy'La,--c'Y tylw podhdlat nale J"'''j~ ..ja"
i .j." i jut upadamy II. lO; dJorobę. Ni~ "ni!t.ajcj nikl, <hYN te oprócz
,j~' klol um", powird.i<:ł Lali" _,y".
bu'il:j;llys4ce f"I"'Od6w i uspn..nlliwic1l db qoiVllU. Jedell .. nich
wynib •. !",,'awy wyraw""':i pog4</em .dla<:ttgoja nic mi.albym korzyJla<' ł tycia. pn.eóet ja ,d mam do tego pr.noo•. Teore!)"C'Zllic -nic w 'rm
niapoly!t.an.es". Tyk tylko, te PI'l'Y
olt.atji lapom;namy O prawach
innyd! ooób. Gdy " 'T'" p,amiętamy, 10 nuu: pr.noo otrzymoje -.je
gr.onitt i wytnaCUIill.
Pr.owo do tycoa ma,R Lał.i<: ci. klórły jeucu ,,~ ZUłlaH ponęri.
Róg 1aIlfal na... n~ 1~1o" ile pozwolił nam ,-"Jcqdowat. ile .......1'1 po-

'''j

woLomy D" 'y<:;~ Onl""'k;e, te w 'en .J><K'Ib n,e oJ~1 """ wulnuki
nJł,odpowoedl~lnej,nie dal motlrwoki deqrłow-~nw w opa..:iu O m.....
egoi..... I
1OO"e
Chciał, aby!:",y pnyjęll odl'",w;wrialn~
posIawę i I'0
dlidl, te będriemy miec'jedDO, dwoje, I~, pięcioro.
dliotsio;cioro dlm.
MotJJWOl:t decydowania O lpD. ay lomul: pncblat tycie, nie d<Kyay przypadiu, ~ onojuż -wo poaęł". Nie P _tM, IIf: -=bmd.
phm, dni. tJSOdni ay ~ lO tycie <rWa. wu...,p tyil:o lO. ... jut
się uaęło. J"1 <bwno tenn.l na KÓ"'" Synaj R6s f'O"ic<Wał do 1)"'1600<:
..... ~l·
Krółuwa lI:>W;u w -.oda ~ nieu&tannic IW WlJ'WlI do ......
..... łyria we wsqsU.ich..l"l" fonDacb. Ona mówi O dZ>«iach. rod'ica<h,
żyriu ducb::lwy.... tyciu fiq.....",m, odpoc:zJliku. modblwie Wodrólnie-mu od rótnydl mocony l ~ Iq<> iwiaQ. ~ ~ nił.oso nie
zn>ewab. ale wr-ab. by mćgł tbwal iycie innym. Uczy IW tq<l. be do>pieto po UlJsbI... Iq<> przdooania i <tj ~ 'fCiooo'CJ lWLicmy ~
WIll:, LIo U""" plnoadnie ~ l tycia J byt db lIU1ydl. Tylko ci,
UlIrq btłd"lo ""'I'l ""'""'~ ~ic znane ... WSf~ Iittta·
uuy: .picklo to inn,·. W s!ownibo MalJi ~ lO inaczej; ....j ID inm·.
lk. wzglt;du IIa "''!i<= tyt:it;Jwo, przekonania <god.imy się • lyln, że
cI...,,,,y b)lt rajem M<>Żemy.ięjedynie r&nit w t;lJ>lnii na '<:maI lego,
pki to ...j. m. niekuKy<:h p l nim tycie wed"'lI U-loi&d e-goUl)'QllydI, dla
innych - wedlug rasady dawania tycia. Nie mam ~tpliwok;,j.ka je$(
ll...... "dpo..iedt.

,,,ut,.....,..

WYPEŁNIENIE

Kiedy' Wlwn" na'Lala I"JS,L w na•. ludzi.ch. Biblia m(,wl, te It.1o
w chwili J>'IV"łnieni. prze. ",dl; gtUChu pie'''''" odnego, Od tej
chwili alowiek nie\'$('nnie u.iłuje czynU I( pustkę updnit.
Wypeilliaj:tC w lObie P"'u.ę pc-oIi ....py.~ ~rz<llymi ludzkimi
0J0b0w0kiaml Wtedy odL-ywamy =-:='1M: slów. Pisma $więIego, zgodo
<llc • który..,i .wolałi''''' ~i na ob.... i ~~ Bog:a.
T.k. nidatwo 'o mzystko P""Prowadr.io". 00 tycÓOWJ'dl prttk<>olrn
nie dochodzi W( pne. ~ noc, ale potncba na Ul wyuwalyd1, a..
d>.ieru>ydl $W1Il\. K><dy po< zr.uza aoło. <ęa! md~.wyaepa"Ut i duo
~

I,()

u:o. opic.. łl( cicmnokiom, odbywa .ię '" pr«,d..x!lcnoc do ",ncgo jotn;"n .... t:ocm~, na klón:j lr.jclny, n~ jen jut m;q.ccm ci....!';.,,.,. ~Ie tyllo
zablrro'", k~n.~, wiod'łCł ""'. ku łwiatłoki.
l<kolodl)' tzw. N-rch ~ koo-~ z podobr>ego ołoomiu.
I'tud kilku wockamj Wj»dli .... ~ by ten ....lll. U~li( zgodn..
z wb~ koncepc,R- Niewzięlipl.w pod - . iMnlClllll &op. lamoe~ bou:Iował ten
~ wedh.tg wbony<h poo.. ysłćw UtywaM
prttt ndl ...." i łn>dki p~ "'""!R dIOniosłoki'l. 80 kto Mo; nie
ąr>dtJ t pnwami czlo,neb, ~ oiIy j 'Y'" Włt)'ttlum, w
"""'enor mrwat humanizmem? Chrtd<ijanie oię z 'Y'" "" prom<> Ip<!nił- OruJe<huk~.;roc.. lunit dakj- Iluma.. ;nn ba 80p 10 tylko
pięba ~ >buna .... wchn;ęoe ho. potnd:!<Iydl do qcu. irodków.
To B6s Mwoo .,IIw'Jwnzm, amidOl lO pr-... btdy... cdowoeku i dla·
tq<> ......je mu Je'" ; ~.
Ap....... pO(knpni l.ocot:ep<joau '_(600 .Nowych WlJ6w" ....
UY.JC'O( I,1ko Cl)'KJ' "K'Ji=. KIedy lII6wi:t O zje<lDOCttnlO,l jo;u{a., nie
lieru.,M łO( molokq do innyclo ludzi, ale cbęO:t wlWocn... toboe 'Pr.IWOwania nad ".mi wbd..,. KJcdy lwi,.. jetl: tjcdnoc1on" by nad ",m rądrit:
wyst2IO)' pen cdowJek • Il"'~ pomornikbw. Obtq:o "'Ult;ł -woj.....
... e~ rótnl(e międl)' ludlmi i lWO<1auoi. N~ wolno myilet Um<>d>jdn~, ale wedlu!l unalon}"<h reguł. ""'lI...om Incba ~ llinaIetno§l, ~ h.td.iocll ich woInoU osobi>~'
KrOIuw-.. tbkoju.jak.o .. a.... dobra ""'tb. ""'je n:u pnM t,mi 1""
bpurn;' o,,~ td p'"ignie. by nie było międl)' ludbIli i narotl~mi r6.tnic.
Ale jedynym lrodki""', j~li Ilosuje, by to oo~gn'łt, jelt m,lclt. W ten
.pooóI.> kien!iemy I;ę drug~ łwi<;toki i lllo1cmy t,ć be. ,ótnic,jedllOCteluje ~lIOW\1j~właln~ tw~"'. Gdyby Ilóg ,hci;oJ, al>yituy l>yJj id""')'1.-."j,
nic nwarulby nU w taliej rótnomdnoki. W mihrid mlnia: nie '" ...... d'ł,

"'''''t

'"l (rymll'o'~d~ny"'.
Wypełnieni milok", 1Iog~

""""'Y rroo1liwo't $fwarunia §Wiata peł.
pozyj<:mllym micj!l<cm do tycia. Tak .. ap',.....
dO; dołwia.daam,. czym był raj na <iemi. 19odrr~ z tym. CO "am ",6ooi
I'iomo Sw.ęt<:. rltj byl jeden, ale pelen ró!nyoch bo .... i iwWd.
ną;o

,ótnie,

będ:teego tak

WYCL\CNIĘTE RĘCE

K..edy KlIjo:my obliou uudnoki. ub............ ~ U<bwX pytanie,
_Gd:tk pet. 1Iok?"_ Wy<bje nam "(. u Bóg nas .-avit i motnny
1ic>:J't; tyllo na >icbioeKr6Iowll tblo;u nicwt;onn.......m powwu. te I16f:jcsl uww: pI"ZJ'
on. N ... zosawia nas ani pnuchwilę·Jep ręb.jest do .... sWe~
s:~, A

gdlJl: p l """"" ręb.?
Bóg IW tacha. więc cbjc nam czas.

ticdr Jego "",ob IW uczy. jak

~:tpitcn,oepntmicny<' tę Dcmię. <IoJłl do

Kr6Icolw:J. N~iqo. Nicrozumicmywagi tqo Boqo pncdsięwDcda.W jał.d..,....
oćb!IQlo .... db IW .... wratno.. :re btdqo dn" ~ do ..... Maryja.
A lo noc JCSI _""lw"aloc-, to jest b,u, k.t(..-.j Bóg """" cb« oonelit.
Nallcj'4 <nit. kiedy te codllennc wypowiedri Kr6Iowej ":>It<:!ju .......
"".Jeili Jej n;" sluchamy i nie idl;"my Jej 1L&dy. będzie nam tal 'ych
minionych dni; będliemy chcieli, ~ ' aly lIakj. A o"", ~1f'<"""'t>Ulic
min~. Wtedy w'tanie nam 'ylko 1wiadomoM' niewylonyłlanej owji
; ",idb rólu~ w Je'Ul. Z ,ego l'QW<ldu
tycie duchowe lubokje. ~ ludl_
ko~ Ilraci widą doz<; dobl1l..I",Ól'egO potTZebuje tak ",mo,jak powielru. klórym oddy<:ha.
M"';my...ru.il' do 1Iów Maryi i odJl(lWj( modliIWę w ~h Jercach, Myjesldmyp~i Iloga, Onje... nanym przyjadele1n, ale
lo n .. ma<:l)', ujcotdmy od Nicoto wi(Ui. On nas p=wytsu pod btdym ""i1ęOem i dlalq<> musimy sluchat Jeao wsbz6wek i urnawat Go
:El swo,eso Bosa. N .. suniemy sI( wtedy hopmi. ale banhiej łoę do
NiefO upodobniIDy i powoli $ię t Nim IJ"dnoo:q".,_ Będziemy dotwUdWIt radok" w niej P'u:trw:ol
dni.
Róg ucq6Inie pouttl:luje wter'Il}'d>, bór'q Mu .... w jWł lpoo6b
..........cili. CO ...... lw~, nie 0ULaC:U. t t reszta """"" sobiIe potW'OIit ....
btloejakok. Duęł..i swo;.:"" pulw",ccnio q oni wnw:mi do p'u:wod.ue·
lW<1. do 0Int:łn" w piennzym SU""l" lU polu :tmapol l CI>drioen~.
Ich rob lo rola p=wodnib. kIóoa jednał. nicjest bardzioj _tna od mi
innrch lud";. Sobót- WalybńU.J II ok.mlillO tak. te.....,...:,. jesldmy
Iudcm Bot,m.
Pnet te ostatnie Lua wiciu. nas wyratało swoje oddan;" Bogu
popr.e< rotani"". ktÓry wrotny lposób nooili. 1Iy<' motc aałami lr.Iktowali go Iylkojako ozdob<:o ale w w;~koroKj pn.yp"dków Iymboł'.owai
tyciowy wyhór. !\>woli uel"lil",y w nim dOSlnegat wyci~gni"lc n;ce
6osa, k,óry nll p<>lncbujc. kl6ry chce rucm > llami ulllac~etnit lę
stełY, częsw nic

n.,>o:

swo;e

u,

~iem,~

i 5pr_il, by _lUla "'" mjo,jKCm, Sdtie będlicmy rpn;" tył. ~
nIC rywali..-Kzc ~ Zpo-><I.. nauych wrcounoętyd>r.t1. BóS nam
w rólny 1p<»6b J>O""lIl;U, f'ragnIC I"'ł" oktc le...... Sp6jruny. ar nau.<:
ręc:e Ioll WfUlK'D~'
NASn;>'CV
R:wrąo dnia ....... lw"y pooc<ę<i. P"""nqo dnia pnyu1iimy na t.,n
JwiaL Dla wil;"'zo&d nalol)'d1 rodriców bylto powód do ~Ania.
bum. nimi l.. ięt-.oJi I~kie ich pnyjaciek:, ...,icdri i m~jorni_ WUJ"
K)' Cluli, te j.,.tdmy gw'Arancj;l pł7.edlu:knia ich tycia na tej ~mi.
Maryj"- była takim lamy'" cdowiekiem jak my, wię< """,,""go d"ia
tet p""y"la na 'wiat. I'row.d.ila >W)"'''''-jn" ty<:;" al du chwili, ki.,dy anioł
J\ ... pyt;U. czy U»lan;" Matk\ naSlego 7.kowiciela. Jej oopowicdt .. '~"ny_
fb....u.b l'ł saJn\ osolq, ak: letu pnybyło Jej jeucze jedno ...da"ie.
WIp)'''' oio; do bqu pnodków Jnus.a i ZOlO'" Rv ttlllrUm.
llau poouw;o M~i jeII jednoo:dnie welW'Im.:m db. nas wuyII_
kich. My tatk jcsIdm)' wt--.ni do tego. by .-x ayimi> pnodkami.
Byt mok nic bo;dzioeDI)' mm... oo:rnic fuynIly"", ale ........,.,)' byt .. len'
..., duchowym. Mm"n)' łtW<&n:al oIol>o"'Io .. onoofu-ę w btdfal miqxu,
w którym oio; .. ""UJ"" ł)'OU nu.Jdricmy. W ten łpooób młodsi ~
w IW dob<y . . . i będue im brwiq ~ na p.-dziwydl Iud.ti
; chndcijan.
Cr,..'....i .ię .dar:r.a, u Qb tn>U.a. .. naszyo;h ~ 'P.-adu
.ię do twyt;:r.ajowcgll Jwięt-.onia. Gzę"o jest tak. te im to łwięta.....;"
wio;l<.Slo:, tym mniej.u pl'Jtniej"""- troska. ~ "'kiego laCh""'aoia
j(st na..e ma",riali")'CU!e podejkie do lwiala. A n..; n~"ępcy nio: 1ln.d"!i\ pr.<ede ....ystkim n.,rycl>. hogact.. natl"'alny<:h, .le bogactw duo

chowy<:h.
Orę<ltia Rog;i, lu6n:: Maryja nieulonn;" do lIa. kieruj(. prag"" nam
P"1II01JUlia' o powadre chwili. Życi<: nie jcsI "")'kigicm po bog<IIC\WZ
.....tenal"" i nnb:>uowllniem lię nimi. tycic 10 pielgrzymow:anie do ....•
!Uj drugirj <>ju,U». Kl:o będzie o tym wie<:łziel, będzie iii; 1mDtzcWU)'Stloch tfciow,d. pooblc:mćw. ODe nie tylko go nie złanlq. a1e ...... t\ mu
drosę i dod.... ą mil rdolnok>.
~ oię .... -.u..gurV.iej panlii, Maryja powiedziab. ujeM
~ 1\Moju_ Cbciab . - " ten łpooób uchęcie do ItW;U'Unia pokoju
w sobol: i woł.6llicbie.. Ci. "'óny J":i ~ suoli II( J":i na>tą>Cilm.i.

",

"IC

f'onow"", m>driI..... rym ~ Bog3 Dla.~
m~ >ił: martWJl,
co ....
kiedy ~bryP'JUl pro:stanlC uam pn.cb:rywat pr=b"1a

OWI"'.

Bop. .....Imy 1168 będn(:

~

popnn nich

Bvt SOBĄ U SIEBIE
Scw>en:lKllie. !I: posIadan", domu nie JeK wiltm:. moglib, uryqkow>ot rylko ~ btzbotnlC)'.jak lU. pnyUad komuniki. Woerz(. te cala
raUlI myłli inaacj i .S'••bibby.~ także. rym. te domu trttba broni(
; w łI<:ZI:g<>ln,..pos6b O n.ego dbał.
I'rtc:z wiele dlugi<:h la, dl.. n .... ChOlwa'6w. la prawda .t.:oł.o pod wiei·
kim znakicm upy"•.Jlia, Najpierw lwia'owi ,,,oc;,rte ".. rzucili nam -l...·
dobnie u-es,qjak wid" i"ny'" niewinnym narodnm - .tr.... ne p;tnowa·
mc kolll"nwnu. Kiedy ten "kn::o >ił: ""la",al. \ot ró1ny spooób p~i
go ocali( i pomóc .były.". ponownie P"";'ll wbd~. U ...... w Chorwacji,
.~ .0 n", udalo. I dbtcso mieliłmy~.k'órej ci ""i.alOWi D><X:I.ru n",
chce!> pow.mymal. Co ""(Uj _ dodawah odw<lli ag'''''''OI''' twicrdąc
Ibl! lnOł'ł lo zrOOit, byle szybW. by unibąt moiliw)dt niq>nyJemll)"Ch
proteK6w Ibtem dod:ow:ah .m otiwasi ..->a,M( lniiIk równoki moędq
or......... ~ . Nie zaIualo im na pr.owd_. Przy pomoq' ~
ovomne:i "ły. ""'"" Of>'4&nę-li w lÓ1DJ 'f'O'6b, ~ .ylL> O włuny
um.e.. I tak nasz. ci"", wx.k.r RMild pooowwe uWazł się w .. id>np..,.
czefurW><:.Jcdni bunyli uam domy i ubiJ"li ...... dru<hy pn'Jbowalt uno·
~~du>Zę~~~

Uop~i~pr<>

buJC= lIa. pIRb>nał, że "'" WllT'" .ię opie...ot "" 'ynl. co w na. dobre.
Kr61ow:o I\>koju p,."ynlust:. ''''-'lI inny łwiawpogląd. Zł.. nie jest .n·

nicjue od dobr... Mija naWel wtedy, gdy ,,,.._i.. "'r.ttc";" lilllego i ''''1II~
IIegO i p,ócz niewyratnyd. w.pumnieli nic lOltaje po nim nic,. ,Kto ł""
dtie czyni( dobro. b<;.l1ic żył dalej.
Mu.imy pod.zj~~ tym wuystkim. kL6rzy u",ieli dobne tył jcłz·
<:Ze ptUd <>b;-W:ni.anu Maryi. Icb modlilwy umotłiwily Jej pnyjłcic,
dDo;t. ltl6n:mu wit... osób uwrócilo ... ~ drogi i mimo woZ)"\'
t.eh ludzkich p"",ciw""'ci ~ żył qodJUe z pnyka=li.arni Bop.
f)laIcp dm _my byt u loICbte. nicu.luaie od '''I''-', dojaIr.iqo nar0du tIalezymy - nit ryIko w snuio: ~ ale lalr.k duchowym.
Żadn, ~ro.m.mi.ali mocanc "latowi nit ""'8'ł ..... ltllSZOJ't- M~ 1"1"-'

.... ",

Zwy(:oę>lWO

naltty woęc do nu. klóny m.eldmy udw<Ig( odą>nct

pLa"" m. To "-'li..... ~ 1}'1J1 .. c;km. dnęki U6remu m<>1ady po_

stX KIblI "" ......un. Wrmocnitni i oiwitu:... dtoęki nitj będ"'my witd.toet, pki muny
kołg",. ruch.

wy""'"

NASZA MILOŚĆ POWSZEDNIA

W tyou p""'''''''aliimy >oę o tym. te bel ""loki nic mol'tmy tyŁ
Nitulclnie od 'ąr'. lim jeRdmy i jaą ujml!ic:n'y pozy<ję w ."olc..
ae(mwie. iKKnd>ujemy m'loki lak oamojak chleW, klórym.~ karm,..
my ka.,jego dnia.
Nieltety. milał(. k,óf:\ dajemy umYln. e.a"",,,,i tótni .ię n" rniloki.
jakiej bylllly chcieli dla liebie. fu_al'lmy sobie Da ego;>lyo.nc zachowa·
nie. oacku.Ft<: że ulni b<:<4 tyt. <godnie z na.')'''' iy<uniem. W len lpo.
l6b bn.ld.imy go"noU l niewinno5o.' miloki.
Któloow:> fukoju W wzyw:a "". do pndywa.nia miloki w jej pełni,
beJ. udn,..,h blUd6w. Mówl nam. ze be. miloki II'" morrmy -.rozum1Ct
tqo. ze w nnzym tyciu Ból p<M"inico ujmował pic... _ 1Ilicpcc. lu
~ic:nic:doc,uyIylkotych ooób. kt6n:obscntu~.bol.u i MO'cmyou:Dif,ic~ DotrarWicły<:h.któny~ icuyn~do

bro. Bn miloici gn:>D lm n>cbcrpic:czdłfwo, te1:lop od.. ·ol n.a bok
i rwtóą .... tylŁo ku 'l'''-'- ~ twioou.
Kn>-.:aayna .... oowotnof .... miło&ł, UCZY"" Olę upodobniał do ww:.
I\Ulku 1log:o w oobio:. BóB nas.twonył "" owój obru • podobio:tbtwo ,pk
najwiemic:j..c upodobnienie Iię do ''''10 obronu jest naszym najwięk.
Irym lub:"""",. K;wy w 'CD .posób p~jmielllY rnilołt. uanicmy cOrU
Mnlliej tracil cechy tego lw;at.:i. i pn.yblitat .ię <1<, miloki Boga.. Wtedy
racmierny kochal Uu~ milokil innych ludl; i odkryjemy. I.c je"c!my
bratmi i .iuolr...ni _ arii odkryjemy Ilalle czlowieo;eń"'ro. Nie da lię
lego osłu.... be. miloki Uosa. I dlatego n'yi.ll'~ ci, klóny w imieniu
samego alowicaell.-.o ~ ogółoe bntel"llW'O. I>b oido te wypowieohi Sil tak nap._d" lylŁo .......... za k.tóą uIuywaA-;.: inncUU)'D'
ki. Clytootamio nic m.itbimy najwięu:j klopot. . pncr ły<:h. kl6ny mówili
o~ie.jcdnooKi....... :oc:h
icb.. ORuklwali oir:bic: samrch i IW,
bo -IWąI("~ od nęli od Ilop.
KróIow:I ~ mów> na
k póęknoeJ rfJC len, k.to kocha ~
m'~. Nie potnda.tjc lMdiów, drogich rympoq:...l dobrych kooek·
~ .. by >oę prn-k... >( O f)'m. re dobrro: 0Jbi. O.. to po prosłU wie. 'I<j

",

wocdzy llIe zdobył z ui.\ttk. ale dzięl:i modlitwie. Bóg go ołw;«:o.l popnez m<Hi1;.~. a on byl wyst;or=oJ'lCO OO<:lny. by dosIyu« WYl""";""
<hi. Ob.ego mou: :d=p.-:o.t .nnych i wyb:o.a:o.l tym ~ , !:tą
go sl:rrywdzili. Na Ud pr<IWOI::o.c.te me odJ"""'i:o.d:o nien-nci'4,
milok:q , modhtw.t- To jpolę'n""'JSDbrolI. N...... w .....j UUdmeJUJ<h
ooon>entxh podl""'Ud:o. lI:l.nS, byjmy SIę me b:o.li, I«z m>boli wuyslLo,
co ..... m wolDo, t.,. obroni<' s>d>io: i sw<.; dom. ~,te .... m SI( to
L>(\:o., N oen-tf( bawiun .... ~ 'q.>, l<>go .... lI:lWidzimy, :0.10: nWczy
....s samych. MiIo:>&t i modlitwa ~ spnwM:dliwoll, która ~
Ja n:o.nos.zonlI. Cqt n", jot.o db IW paabllie • 'rd> n.u:ł)'Cb Ołt:luUch
ln>dnych dn, i b,?
Bóg jot ąry. bttm • N'm ""'on lDiIo&ł dołwiad<:u .... cj pclni
l siły. M~dneje .. mid.R W<kgo d .... a .... 1: smxzIly łwódy (hkb.

.e

li'"

FALE Zu.

O.mui.. co..., częk~j myllę, te "a"e tycie na ~j ziem; pl7;)'JlOl'nin.
mors!:i "'j" CtasaJu; HlOrz< jel' .alie spokojnc, że mo!na po nim bo:t·
picanie pływa<" ',,"wc' w 1II1l;.j sl.:lbilny<:h łódb<:h. Kiedy indmjjcSl Gll:
lIiml:iehna.... te
lię lIiebe'pieczuc "","",- dla solidn"'jszy<:h .... tków.
Jdli chcemy pływal. mmimy.ię do'q.> dobne p~gol_aŁ 1\><1-

"*

<:U>

WOS~ W)'SIJlpi<' nicp~jtmnc j .k fa"'. Czy m.amylCgo łwiado
ay Id ,....... ~ zwr-:o.c:o.my UW:lk'?
M,..Jnr lud..., UWStt pIrw:ałi bo:'p«ooc I\-.Ii i cicho PO"iCO"""""

"'Jw

m<>łt

_li dod"'l'"""'!i'"~,~ mOlIIło""TJUSqtprttl-~wodr
ryti:o.. W n.., ~ OSI:lttloe ~ u.sunawia.Mc Nę. ery
O Cł)'fał noe upornnidi i d .... q.> dawali ~ JW .... n w:al ... wzbun:olorcb
bbcb. Umoeli Id. bu<lawX bupw:cnoe pony. Nirzd:o.walisię na .... pa:ę-łda. ak<Węli wb>oym W)"iIkom l:lP'XiOWjw:o.Ii
ht2~
SwoIm p.qpe:it::m lVólawa l'oko:!Iu pngnie
pnd:Judzit i spn.
wit. byirny tną<łndi N", dIo::. abyłlUy Nę KI.1i btwym łupem dla >łyd!
fal. Otwarcie ltIllori, k .... tym fwiene p.« rio. W ~D r.pot6b Ullniejon

no

silę, hu Wek:Uow ~mnokiach ubyw:o sw<:>A ozp<1otę.
W OI.a,"ich L.uch lIllpl"_dę dojwia<kzylilmy wiek zb. Zr: wszyst·
lich sil runęło na n:o.s bo:. "l:l.. dnien~. :t.ar-"agowaliimy na lO w ró.lnj
,pooól•. Najlepiej po...d.ili sobie ci, I:lórty odrc:-iedz;di na I);e .godnie

1<: w~k.loWwk...,mi

M."T\ Cok.olw",k id> SJlOłYk.lolo, rio id> nic unie,......,,·
lo DLlękJ nim nam WS>}"tluu> było \ą>;q
T.u.: dm rio o>ęod 1Uo~ n",<>d<hhło. D>1tJ cłI.or nas znisKzTt~ .....
wodudobr.o.. u.x., ....myw oubOe. 1dbl:"S'" nWiW 1<:~KrOn
.....1&. Ponib. DĄ wyim_ .rowllUje ~ ."c.wcw. ......... ~ic do
wolntllki l l U ) - ~ ... jdli jcso:dmy~,hęd1icmy1,lMoch
!UWit mu opór".
Tlok.tc Pr%)" ~i Prq'JM.i:a do ...su:go lr.Ju M~i rio >pr6bow-.1o
ouukat dobro. Tym ..,,<elll wykony>lalo do legO rodzimych pomocników. ·llI. pl6b:l. nic<:hlubll'" upodb. MU$in'ylyllo wy,.....-.ł, uic wię.:ej.
....le .1. uic ż.nuj~....."Ie~ w 'woje $ily. "'l~ 16•.11 dobn je$! je$l<;:<c
bud,iej l,..<d:.ollono" ,woim powolaniu, Plynie pcwn;~. mimo wnyslkich pn.e"lód. l~cl<nie je" w "iej byl,

N. ,,,''''' objawicd M.tyi w panlli Med.",gurjc n.l.ił"

mOÓSlWO

lsą!cl. \'o-"bloil. mcb <*odia Ic..-,..br=uajUo<XII. o>
ioenia; m';""
ni obłictt lej <icmi In .... ~.-uyuł.o 10
jah> ~ nun,_

odnuciIr

...."0<.

N", mam umiaru wniUtt ln'U w .rgumenty ....·, ani .pntt1W"'.
lomod "'nemu .Ibo .... tn~ oblJę. Ow;ę 'JIL> os........,.t
jcd~ "l"'h bi:ttcls.
Klóra to powin .... byt bqili? Jes'em I'""w~ o prawd.rwo4cl
objawICtI M.'J~ wi(c Jl'OW'n.... by lo byt bqJ:lt.a .U·, jed.... l w tych dniach
nic: </....., mi 'i c OlWieroK tad""j' "ich. Tn.d>;, ""bit roś i"""go.
Go OI'<ÓO. ny'ani., Ofll~d.u", i .lucltani. Oobjawieni;u;h Kroluwcj
I\tknju zrobiłem dla jej >I'... wyr To pylanic l,łull'" we lIlllie jak pochod·
Zołuwl.;sm 10

n'"

noc~.

110k uOl'r_dę nic robimy w tyciu nia<:go,jcśli ograni<umy ,;ę Iyl·
się ~ . Z '''S''' nic m.
bdrocj ~ . ~ b,,,,d<icj S1_ _"" i o>ride ""dniocjo:lc jcso: ut)bimie cz<:got. by lewydaru:n;" oię rouzenyIy na b1~ i dahq"OC<'
O ile rozumiem Kr6I<Iw.l hJkoju. Ona nie wymaga od n.. niaqo l-lCXf6lrqu. ~ J~JdIi tn>bimy rylb> lO, en ll00r0u,.
N;>szym -w.icDI JCSl tapaywanic -.q l*"bowj bątIU
niac:h KtóIt-:i ~. roie ........,. oię jcd..u ~ir;zyt wyłpllie do
.ki pis;\n", od aa>U do niUU musimy -"Id <>tIaytywX. bwue 00-..'"

lo tiu ułJaJtiw<ln" wy<bncll, lJ.ótt n.m

ooo;-;e..

mO"''''f uobOtjakii fałszywy k.n:>Ir.. lloupłetv wtedy. bedr um>!'''')' od<:quoI'
plrlmy !JOlowi, by ~ spęd...t clow,loe ,,~.
~ w ręa: b"4il< l<.ogoI: innegu. bo ~ ~mję'ryt.ltm
I'ncd nami WldkIt I"*' do pop
J<:ZuS jut dawno powoedwL te
Ul"'" pl. w",lkie. tylko robOlnik
mało. My, ~ w oIlj:owimia
~ f'oko:Iu. mtnimy ~ robotnikami na tym polu. a noe l}'Iko
cid.awy"', ~ i laan,J"')' ... pisywał ~ ~ . Noe ....
_
będne nam IalWO_ Im -:etj w IOwtołymy uudu,.,... poęk1ucjozy
~ ~ ~u.:.

bę<hae DUl rękopis·

NIFSTRUDZONE WEZWANIE

Wid. (a pnoczrio'" lak n""';"k) C'USll m'nęło od dlwili, kiedy
K.... ~ .....A I\.>itu;u zaczęb p,....mawlK do Jw":&Ia. Ci. kló~ olę aku....' wle·
dy Urodlili ••bil ",już ludfmi łwiadomymi ,iebie: i OUCJ._:i~(ego id' ""'a·
'" S'I dUKmi. klÓ'-': przy.dy mo 'wiat w n_.j .poet'. e'f będ~ umie:li
w ni.j godni. żyO
Wlzyscy. k1órzy l'''Agn~ ullyl1et w....;"'ie: M_ryi. ho;d~ umieli pr...·
ryllWOje .ie:ms..... dn' jak dol>rry ludzie i ch=k!janie:. Il-ęd~ osolwni
....l«hSlrorlllymi. nic lyUw pllOtllOflny",i.
s..wL. w ....órym obc<:nic :tyjemy. próbuje nas natł<ZfljcdnolUunnoki W~l n:om pc-tan.a, te mamy lony( wylt<znic .... 1icbie. Ten ~
P"I~ próbuJ" ~ ... wypooo<t">edtiami o ~ p.--ach alowIela,...."ej pnoki.._W.. boooie,n. te .... ma notji' d~lep kryJe soę ...
tym. al uMy WJ-r ołowioti UtRaJC to widkic i UUIa<ltliOQe.
KJ6low2 Ibko;u mówi. oc tyjemy .. ~ Iooriecic.. ~
In pngn;'" by wszrscy. bbny JC] WchlI.K, zosuIi no<>sOcicllml pobju
i ndokidb.~Mau. Nie powinhiab.lqOryD:ojcdcn r.IZ,
po:>wWnyb lO.....łobutnie. '10 mxzy.... ..", nau. iwial p napr.rwdę
~ i n", cJ>o: słochat ruewudloooqo wetW3rUa. Maryi A Ona
P"'-!JOlC SO oaIil. Nic dltt mu nicJqo<d>ic:nL. ale dKc mu dat.bopc.
lWO. k,ón: mok pod>od<illjlll.o od BoIJa.
Katdy, klarn(e pomóc: Maryi .. Jej d>.i:o.L",iu. musi najpaerwodnowit ty(ieJej on;dziami. NiewyMalttywyl~. ile "'-zy ....'" byl .. m"jKu Jej objawiclI i wymówil .1""", ok.-.:lloncj modlitwy. MUl' .w<>im ty.
(iem pOUtllĆ. t. zrozumial lU. (o "'ów; Król_a Pokoju w I'a ... m
Mc<b""liorje.

,,.

Modlitwa IUlfl6wny lrodd•• dzięki kt6R:mll kto! ,m..nia ,woje tyci<:
i tl'Wll na łWO.Jej drodte. W niekt6<y<:h OI~riat:h Maryja lulb r.q pn.."'...... hylmy oię modlili. Czy J".i I'osl.." .... my. ar Id powit:my, k to
rmbimY.lI:dr lRajdLie...,. więuj aasu?

Jak dolin matu '.b,», wytn<lI.le Jl'<"'t"l'U..-oje Włb1ówk.i. Ni<c
chccllraciludnqo ..,-.>Kb dzitci. Ni<c ~olibyImy ~..,;",._
~ ""'Jej olowajut ..... znudDły!
BvtSOIlĄ
.Kłopofy~la.M u:Ioooida' - KWitt<hili lIedyI motdny bhie.
a~, k i my ...... i 'Io" dilmyw ty<:iu do pocIubo'fCh wn;';"kbw. lani-.
....P "Y pncd plOblem.Im;' mokmJ myiW, te jescdmy oiI.... ale nie
w.....,.

.~

Ola

pewno.

Swoo.., P''1JkXm Kr6Iaw;;o ft>l<>ju p<óbujo: pnft:ludut ....... ~
przdnna.ni<c N.. m60n .... m. le z Bogioem WU)'J'ko będ...e b~, aIo:: ic
wszystko będzot radoonc. Nic ..... ,,;,,-damie.
Kw ..... nuywa chnd<ipnincm. powinien UOl1lmo« te Iłow:o Ma.
ryi. Nie,... chnekijaninem dlaląlo, k pewnego dni:;, wwl odI.... <;zon)'. ale dbtego,:lc tyje- ty'" swoim ch.... tnn_ Kiedy .. an"" pl"led probIe_
wami. nie będzie ..ubl pomoq na ..,..n~tn _ nie będzie chodził do
wr6tck.. chiromantów. nic będzi<, wywoływat ducl>6w, ale będ'ieje- "'"willrywa~ zgodnie 1.C JWUÓlni "hrzdcipń,kimi prKkonaniami. Czy "'amy
w~tpliwuki co do ,knteo.noIci tego Jposobu?
K:aMe CIlały lllrówno 'I'rzyjaj~.j.ak i nic .p yjaj~ nllzym cllnek;jań,kim pnekonaniom. W""y.tl.o zaldy od n
cj intcrprcl.qi. I'rzypomnijmy whic I'ierw"ych ehl"lckijan. ÓI«1.C.nc wl.d« ich nic ""0'('
dz.ly. Za .we ehrzekijatbkic I'rKkonania byli ka""ni Imiet'l:i~. Ajedn.k
nic I>oli .ię by~ JOból, Umic~ lię or row-...': dl. doh........pólnO!)'.
W ty'" "'''mc'Ki<: "'mielę .ię pomnie<' tla.. ~ch polclllydl toinie_
rzy. Mylimy I~ twicrdtItC. k mogli s.i<; wykJęrit i <>alit tycie. 11111<. mogli,
ale wtedy nic byliby ludbOli o QlWartym 'P'!in.eniu. peln~tIl Botctu dob..... Oni >:robili to. 00 -pk czuli - powinni...,b;t;; pou.li bronit swojej
~y, nawet pli wl:...nym qciem musieli lllpbci{ U te ow'!ic "r.d.....
Olania. Zrobili la.k l ra~ bo byli ~mi.
A1cchndcij:oń_lo nie tylko ndoU, 10 wteodpawircllialno6L Tu
dz.iab 86s. Pnychodzi do innydl ""p"'.... Dal, pntt lWk ~ir;lc

rob"" ..,....,

n;a:. ~~jmy K>bte Pl"~nic. co I"r,oz
,..:e~ Dy ~ l:WTÓCOn<:
ar In .. Slronę ludzi. bóny się znajtluJ;! wokóI nn~

tylk.o .. n:ul'4 SI"'n...

RIo tV<: SWOtlIl chnddjarl-=. • ~ odpowie: 11<1 10 pygn~.
W Raq6lR)' .polo6b m...'my tr.ohc:Jwał~. Nic..,.wi·
lory .,.,...obn. do ,~ by oio; • nimi kł6cit , ~..dniX im .łI"C!R
jeo<dmy powobni do
by by( db nich p~~m.WIftły.~
dobra. u6ft jeol .. uldym ałowidJl, doolnq:t, te nic lWI x
Ul
p<ttI. lo łycic - - . . ar • kiJnł równi<: sbbym jak my. ,xn
......

' 'go..

"""'' l;.

at pod rtk< ze twOIm Bo(>cmNic mówmy. te QSI<Ily trud.... CPOJ- Maryja lD6oti, te 10 Q<IO łaW.
Ucb nam olę. jdli l)'łko będ>iemy tqu c:bciK. Ona do
ninJ.ounnic
lI>6wi. p....ł'''....... .......art .... it:ox DUD: ....u.. n<tI>CZJ'f
byci<t ooilq.
"10 ąjcdynoe dn:w'i. pna b.n -.&:....;u' Ból. Nic zamybjmy ich ~
~ .-uSl_• ..,..wnem--- 80 p" ....... dnia będziemy tqu

....-.

ŚWIEŻOŚĆ BOŻEGO TCHNIENIA
N_ ....

Ta timoiol jt:5ł miqsa:m pmrym b6l.. i .....
-a pny1Mjmn«j tU tIulit.ą tłyWrri ~
Milą jaI_ pt2lJZMl. u CT.fSJD (I tym mpuni""....
f'"JfZ( .-,;qo &g.. ". m".. prwwdzjł do RC('*io
Bo nit ""'" Ultd/. ."kJtlllllfcj i dJIoda.
eJ.:Iu>If>ot lImlt mi lII6ali. ~ Bdg ~ Inllj gO.
N~ wae5l<je ",nk, czy słyszy go.ł:tm jD=u.
UJn.it W)'CiIgum tłO! do KtdIowq IbłDj...
itdra lu ~ ~ prza swojtxo Syna.
Wkm, te mn.it1Jl1"OWfldu wszystkidr Z4b1ftOlrł6w tąo Iwitlłll
ntlpo; m".. c::zystokilr ~, lliesb1iInqo pifhw
j n=g>lIl mroki na lUłSZt'j drodu.
J~ to pi(tN. jakit ll±yIocu.
Qlmit/olly tym nt.wym roVauilon iycior
w gą=u W5póku:snych Irasd r~1ffQW)IdI
UlI' wszyslOd! dos1rrmydt mj miejsau:h umi=m pllrl wł115~.
N~ Ilieohllwill~sir. /lit! brdf chcUll "....llSZU~.
MfJje pru:słJlnit pl proslf j krolm.
Oto od flIZu PJM skroml1ll propazycja:
potJJ.jmy ~~. wy=óimy swój glos.

'*'

WWn. to rozfmieszy sp«6w od...tllmry.
.ttmy lIAS potml ~ l4IltlZłlljt ""..

"'--'

PODR6:t:
WoeIol ~ IW poznało lbk-w Itnjc i inIIych ludli. w w~luoki przypJodkbw nie ""J'iddiaIiłmy d.LJ. P"JJ"IDDOki. Ue d..,tego, te m"oid""'Y

tU. uobie. łt6tnie ooboe radliliśmy podnas I~ podI6ty.
Czy _
~ 10 podoba, ar n.. - ~ ......... oenik>. N~
k1óre • nowo poEnanych _rIOki .xu;1iSmy <:enot, .. innt - odl"EU<3l. Po
poowrucie uaęlilmy rymi wartołci~",i ty( "'o."n Z n..j bliuzymi, kl6r>:y
lllnl n .. aehli.
fup... e.l<nyV:--.."ie .ię .uarych. i n<-yd' zwyt:=jów powlt.. l.. inle_
~ minnl,b uchowall_ Nic: brliimy jut UICJ' "'mi j.oł. pru:d wyja•.
dem, Ue nie by!iimy.d. kimi -rm. I\>d wpływem '''1'' WUfJlkieru
uaęb ~ un
iat >WD ~
7.. I<Z1!I
hrind.li, k ~...umib Mę mlOOriet a.odą
do bwUnu. ~ pc,"", bioroł ~ nie chot po;K(JOj...t..• Cz....m.
Ul opinia p ....svu. :Ue rylko <ZIIOUlIi. w.ę~ młodych ludzi po;ognio:
tył tak, jak n..ld.y. I'roblc:n' Wtym, te aęuo nit. n,~.A :d>yc dol>rych WZQI"cIJw <io nalbdowani>o. Co b<:>wiem po...iedzic:« nI lO, te nxbi« k'J'i;l zlc:
uo:howznie dzieci? W "'lIwill' <:u.ic: jednym • najboldniej.qch P""I'padkbwjol poud"bja n",lł.oły\6w. Ilodzioe ~ ..."'-'Ieni, k.iedy ich dzie·
ci na tym dobnc zarol:ą. Inna tnMinz kwatiz.lOdzwanic: dzieciom dużych
kwu pimoędq'. W tle "'I" .......nia pobc m'iew:Io >lWicrdllCRit; ja Mę
.=., w tyW ~ wię<:: ouaęd<ę 1C1O moim d nfCiom. 1Xy
rodzitt przy l'f1lI zzpoml~ k ałowid l2lWJO'I.i nie oeni leg<>..... CO
nie upr.ocował. IlIbe bupctwo go nWczy, ... m"'" mu pom6c.
Oaywikic:. nic: tneba .,.brtat i oo-;niat wJZ)'J(ki.:h oplÓC1 mło
doiety. Prawti'łj<:Sljedn.k lO, te miodzie! p...ejmuj<: te wI.. oki duchowe i .połea.ne, w któryc:h dor.o.",. Czym I"p_ te wartoki. lym mniej
mio<Wd. blldli i mniej_jej wybryki.
"h-oicbpodr6typ~ilmyld.obdlmic: }'I =.~.Od,
~je ........ ldw;>ooll..

mzwnitmy jejato aasy COClI-<OIi. tdewizji

ulelM.. mej - k.onic:cm.. z P""ł"""'" CNN, InlttnrW,~
go bog:oc"'''. Nie wiem, ar pn)"f1dlii...,. róWOId. pn:d.on:znM: o 1'f1lI,
te ... tym w>zy>ikim >lai ciętb pna. I'omijzmjul k.wnIię, czy la pr2Cll

'"

'->.Ie byb slic:l'OW3na na dobro. mówi<; [y..... O tym, le do IlW<)n:cnia
ICgu bylo potr.ro.. w",1e dlugio<h godz.in wysilłJJ.
8yłobr dobr.., ~ bardri<:j cnUl pno;'. O>uulio ~ _..... pracy jaloil UOCI<'b na'" ...nibt. pob WKIICIIIa. Próbo!/" się whllo"
moędly nas p.ukoow1"" kwUnt:ą tylł.o p;en"'ldzc.. Nie ..... znaacnia,
w pki sposóbjC urabiamy. Ttr:U. szcząólnie ~o probujC się"'robił:
"" haRdIlł. lJchowaj 1lo1c, llie dKę p<>Jricd<id. k bandcl_ w lObie:
pc aymł nlqodnym. 51* się laki dopicn>.vdy. ,dy nie lU db.nas
U1XZUlla.. aym lwIdIujrmr. albo kiedy jestdm)' P-i ouukX klien·
ta. Zapooni.-..y O lY"'. Ic nie p<JW'inniłmr ..... rc:<ława( iMym .,...,.. Ctt10 SlI"u "" lych >QJ'\II\kach bfimy ..... bzpili. W Wiol pod<j'h .,..;cban... soę nao.zc ea..-io:ucl\s!wo i nasze chrzdd..... "llwo.
To noewWM:. Ic podcza.s ~ podl6ty wi<Wo:lUmy u.kiI: ~
P"""'U'>C. Ta'" w..e _ ......... n ... Id jat de. A prttd o:aml, kl6ny -jak
twio=rdnmy- kochamy swój naród, """ D<b..,., ~ się do dobno Iq!> n;u-odu popncz -;.: <I!lł>tt zachuoon,Ilie. NalU vsp6l n a przysDołt ulcly od b1dcgol nas. Cq _
myilimy, lc lak lUCp? Jakiej
innej odpuwicdti Il2k:UIoby ." whidił?
MUII"'y d;olej podr6~K. N ... pozwólmy. by ""'" w \Y'" pruJlko-dlono. Ale Iln'l"',etmyz rych podr6ty wbk~ dary dla .... oją:o"" .....
duo Nied>aj gu """ unif:niaj'l. ale .itdyni<' ubogacaj'l. Katda próba naIbdowanta kogokolwiek jest dl. innych I",je"n. i ,doIlli lell'U, kto
L>.k pootepuje.

PAJĘCZYNA

Od r~.." wyjałnię, OCI> mi chud.i. Nie chcę "'...... i;odato t)'ciu P'"'Yrody. ale o tyciu w lllif:ki<: (chociat nic wicm dlaczego ono lellli<: miał<>
by na\el« do !,n:yrody). To tycie s",1o się wiolcm "';elkich luddjch
os",lV'ię( w jednym IlliejO(U. Dtlsiaj ,,,,,,,,,bi.:l ..-.ór, do kl6rą:o pr:agnie
d~ty< w",lll ludzi, lWl:uuu tych z bicdw.,jo.zy<h rq;i..n6w.
'1)kic tyt.ic ~.e pozost<n<alo pod o:h«>ma wpływ"~mi: rclig!inym
i Iudwm, nnyw;onyl!l dill bumaniotyo:ay"" Kócdył 1\.1 pitrwszym Ulitj.... znajdoooaly .... lc wpływy religijne. obecnie - w ~ ..,p6kttsnych. plCfWł:t!t m~jsa ...jęły wpływy Iuddic.

'"

By Iep,tJ 'g~ .c tenn,ny, J~lS""lcn. do efK"J'k~ii filowfii.
pn.e. p.ń.. wo, nit prze. kokiól, w yewny'" wsp6k:-.csnyUl eU:'''l''fj.kinl .......j u. kligijno6ćWSIa'" .u vlclin"""ana jako zespól
wicrzc:1I i dnabfi kulwwydl. ..,...-ua,Wydl ...........,k cdowicb do łwięut
ki i do b6sI:wa. W ~ obWk.j lOna>c bununinJ> -..ł
jako
pnel.onanioe filozofl<:Z%lC, akcnl.ru.Ra" ważnoU alowieb p ~
nego Bugu i natune. Z pnytoczonych definicji motemy wyc.~ ok.reiIone w,Uoski.
01.0 nu, chndcijan. tycio:
polep !Ul wXne w 8og<l Slwonyoeb., Syna Odt!.&pooda • I)u,cha . tp. Nie zadJodZJ lU więc tadna
be ..... ~ ... rcbrja 21więl;<:IIką ar bóstwem. MJiłę, to: \O wurstko jnt
dla nas ja>ne Prn:ciet tak a(>to powtaznmy te ....... odIWIwia.Rc OrtU
podaas Mszy lwi~'cj. Czy jt.'dn.k jest dl. nas ja.ne, czy'" je.. huma·
nilm? Albo lMIajray inne ~-ar my je••dmy hwmni ....m.i?
Kkdy """""""ohumaniuniewujl;riu ~ynl,~ j za_
=ynaray od ~""- On uqł lej
do ~ "'*80 anty~iuI ... SO i antytpcblLu., ..... SO sta-ub. ,~ jCgO pos\óIdr ~
.młod,· Maru. .stanq" "bru or!n.udł humaniun Feuerl>ach.a, bo
1'<.... ltal na b;lve idei J"l>suoncji. kw.a je" wieuna. On "'I""zennojc: poglltd. te natura cdnwieka,;"" hiotOl")"'UU, obdlo"" w JWoim bycie popna SlOSWlll ~. Potao 'ynl trci=>' JoriaJem nic IWI niaqowio;ZOot~l~ ..."d.".

obdJo,.,

rdt.

nazwr

ooj. Dotau,go""""';""iaal<lowicb i.,irtobrw ~taUtJ.PSarttt
w ""'!i<j koncepcji ~encja.IUo>u. Kr4f soę nrn,u. Wszptkic konrki, płyn'łQ Z.akich pogl'ldów. uwidoaniły się w Ił) 17 roł.u p<><Ia:o......
woluocji s<Xjali.tyc1.Ilej w Rmji. Be>!it<ńnil: ..."monluwar>o be. powodu
miliony Iudn. Takte my, naród rhorwadi. tosU.liJmy wrzu«:oi do '~o
.piekielncgo np·. ,.,
...m.- cho<"by BIeiłJurs (na .~ tyd>
W}'Ibnn\ w mo:jtj encyUopedii nie ..... infOf'Jna<ji).
Wspńbesny hu"'aninn tq>fC7CntU..i:ł prtcdewuy>tkim nuKlłU i I:W<>lennicy rochu New Age. ł'l6buję .naJdl tlcfinicję "'..onm;' Niejf:Sl to
utwc. To .ajna orpniucja, powołana do tycia w celu <niwelowania wpły.
W\] "':>kiob lU Iudn. Jej ałonkowoc wspomag;J..i:ł Jię nawojem, b,- jak
Dajwllecmocj działal. Z reguły ftodki ~ przdanI o nich ....
~. Byt _dbtqo. icczęslopozoMa~pod ich "l'1y.""•. lalWÓC]
.....ldl infonnacje n:a <eIWI' ruchu New Age. I~h dliatania polepA gil-nie n~ tym, by hul..ą wiedl~ i wian; 'prowa,l;rjl dow.póJneg" oWo"""",,"
nw' do pnypuwaol i tycia w j:okiejj ......q ene \-\lodnib, ...,mej poł.r>
ju i mdoIci WameJ"S' tylko to. nic więoej

z,,,,,,,.rt9mY

'"

Bj'( mo!c ID ""l)'Slko ")'I..... zbft rnnxzn"'- Bj'( mott. Ale CZJ' n'"
.... Iym poIoeg:o byt pa..K<ZY"Y~ W)'zą.b niewinnie. Dopiero wp~u.RC"
000: w n>t ",.... n. dołuttp. k lH:2 ";"pc. 7....... ię, ...... b~ lJJO'my,
pokrywa p;a~ human'łJOILJMtpnnnaaona dla 1ydI. bą ...·
cbA pyI..n;". dbaqo humanw.. midl7 brf CZJ'nd zły ...? WWn"'dlaaq<>? ~rurn pyuonoe -CZJ' my. chndc:ganic. motemy brf hu·
manł&Ulmi?

·'Cm

lnów o<';"nm bą,tki.
Illit, bÓff: mulna. nazwat thrrdO·
jal'llkimi. Jest Kh wideo Kaida a oic:h lr~buje" ałooric:ku, " humam·
.m;e. Jednym .Iaw"", - mów",,, tym. że ('1.eoo. byt (llowi"kiem w peł.
nym ."acuniu t"so.l()Wa. Nie odm...,.. .~w~ humani(mtL AI"j"" tot
jellae. C.,..y hu"'",,'''n, opi"rajw.lę wy~nie na rommk, ID lIy
punkt wyjkU.. Cdowid, nlept .two.-HOnktn :tOrientowanym wyąnnie
na tę .iem". J"" Slworttniem, k.t6.-.: jest jednoadnie uU<:nmw..anc
na. Rop. C>:Iowi<:k -W _Ol IDIJ.I ...... lloty obru. i podobic6stWo. Jako
UIIU p~ 1ydI, b6n:y:lio; ~ ... ~ hwnaQiSl6w.
OIndcij:min jest hu.........1Wj w pelo/m "'SO ....... ~.lkl Bop
brt 11Im n", mott. Kndy. bo rwJcrdzi. k jest lIic"ou""""jesI; huma~
tylko pok>ooiul"".~tbki.-:' k>ąili zpduA :Iio; • I"'I~ te lIaddoodli
N""", m. Ak .... cr.tI ni<: bę<Wc aaotm nanuani:o oię ......... wuystłJqo.
to (ylko~. ale Er.t. w WIn:] BólI-roęł1 w na.uych ~.1Q
pnowda, te mmi powsUIt .......,. duchowoIo/. ale.-IudwM.M nparu .... Bogu.
W MWl;Ugorjo, Nowa Enjul Widlo.:"'- Wltlu ludzijui dntlluglo
~jul....,nlę.Dlal<:g,,~pinaj'łlH;.... Góro;: Objawień. na Kritev;ot. id",do
kokiol... lI.óg pmwadt.i swój n"rod pOI'rze. Maryję. Tu ni" ma mi"j....
na bdne egoi"yezne konyki. Cd""';"k .ię .mien", wl:.raa.a w.idJie
i luUj t,,"pomaje. że nigdy nie m...i hoł~ tobio: p",,,mu CZJ' wb·
""'mu ronullOW~ ak mU>I oddał hoId Rogu. Dopiero potem _rw.,
pomat, Lm DID jo:st.

.,

PIĘTNASclE NASZYCII LAT

Pne. tc !..La komuni.m palit i !",ul w naozp;h wiooUch.

Zmunał

,1.... do udlowywllnia .pokoju i ",H=nia. Mówili tylko ci, którzy chcieli
tlU WV.ow;odlit do .horicti.a''''j pn:yuloki". A jedruol< pisąc do nnqrlI

po <2Iym jwiccio: i Iicą; dni do wrikia kogM
twięvenio. - ~ ~_ W aiedżide i łwięu. ~
wognwnwrilillll)'się Dalobz)' fwiętq. ~""w len >poI6bJW<>M
pnriaciół. rouypan)'dl

wiarę

i .... nIołL

.u.io .i<; coj ninwyklcHo. Naue zwyaajnc d.icc. powic·
drialy, te wid,ialy Maryję. Nie o<i ralll im llwienylilmy. Alc lO wahanie
'"""-lo Uóc.ko. W;"~ ł.t~ midiliny .. ocrcach rozpomala, "'" d.ticci n..
kbm~ to. ~ p.-d(. N.. doouugli "'tO /udzie sp.........AcY .-bdzę,
bo im.-.ary ....Uo. W ich ........m ,.......... ab się cicmnołf. Knr<zcli. te niw;zymy p>ębc p.alUnwo, 1Ie jc<ctmy """,do;,co.mi, Ipon.nLa.
mi_ .. A Dl)' mik:u:liSm)' i t g<><iookq pnyjtnow:oJiJrny ~n". WICdrielilmy, "'" n..taje nowy ponnek i wymaga od ~ or..ry.
Do 1tr.oju, ... mic.diwanego pnu ">.aoofanyeh Ignor.ult6w" ....częli
pnyjetdUł Iud.ie ze ~ łlrOIl łwiala. Z btdy", dniem brło ich
_
w~ bo lO oni jako pi<:r.-si ~Ii ~ O outr:j..,.eh wyda.
.....i....... Nił.t nie IJl6KlIeSO ~ Iloply i Adowolony l siebie
Zach6d potnebował jeRczc acp: potr;o. A wbJnie 10 Maryja. wUJ
",.d:>Wab. W :umian cboab ')'li<o (lORrt"&O ocrn.
l'ielgn:ymi 1 pl<YPadk<lwi gt>kie byli uchwyo:nl
_utoScą
i gokiunoki~. 7'<»Lawoll "o"'Y"'i p""ypool",j ; ....drokil; nam l:.r.oju,
w którym łyliJm)'. 10 Da' do;""""ntowalo, bo dla n;u ""'T'tko było LaUc
n<y'<D~, cod~nM.. fu prostu uwsu ta<}' bylWn,.
Lata mijaly. a /rIbl)',JI Diaon.odzenie do Da. pnc.....wa.. W jedDrj
ze IW)"Ch p~ .,...... i<:dri ~ 1Ie ..,..,rab p.anf>ę MedU.o·
goojrr: i pragnie.i'l p",..;..hit.l'owinna się stX łwiatkm.lwiado;crwcllldLa
pl"l)"jcldt<oj'ICfCh tu ludu.
A czy my dowaliłm)' takie jwlod«two? Myllę. te t:lk, pomimo b1~
dów popelnian)'dl pnet nicł.t6Iych l nali. Cokiliłm, pielS"')mllw, ni<:
dIqc na lyIn Ja'. uajwięuj urobil, rau:m l nimi modlliiim, się. ~
!c. wchodri1iimy naG6<ę ot;-ied. Kriłt;Q:. Ten dobry~ze.
psulydopicrojedDOOtłi. którym buchórj .. leUłona tym, co_cńa1nc
ni! na tym. CO duc~. Pomija....,jut inne kweso:ie - Ipr=b.-aU zimlio:
Ucruj", .ięwy"owłdólof<:l\lW".... rch ~k, a nie """harni kuJ>Uj'l'C:i <>:tOby.
A wtedy

"'''''I

.,

It.t(n m"'ly >Iutrl nam Wlol)'1lLm.
Uusadnoah lo tym. k inni (ei; uok p""ępu,.M. 7..l1pomnieli. k tq'O u"P""
wicdliwit Po; ni<: da.
~ 1 ool:Me~. czy "" wWai ci,
tak poolWU,.M?
W'1eCWcłnmy. k rak me jelit, k -m"'J' it:b l",cW;:t,ł JWOIim dobrytu
uchowan...... nauym pod<:jicXm do ~ CD D.llI ouaa. Tqo
nas lOCZJ' Mal"l':P- Ona. >ię na nasopM:n. Ol<uujc IWD D'tb n ... N.. cflóe..
lilmytqjo OlnOt ~ powodu n~n'" ~ kopi czy czep.
Wojna nam pol.a;t;<la.,jU watnc jest umi« pnttnn<'. Odnucililmy
kom"nwn. ak na nalle "ioski Ip;>dlo innc tło. Chcieli naJ miJaczyŁ
Nic pozwoliliSRly na to. WakzyliS",y _ w5liyukich rąionach naJlej oj.
ar.my. Róuni« n. "a!lej 11)';
1 nal l niebem j l Mm; .amymi.
OIUOleClnie awy<:i(tylilmy. Urlo ciętko, ale honorowo.
W kon""k~i wojny.,..;ęWyla .i( liah. 0I6b, ktÓ<C Po; lWkocJ'l'l'
A. które by chciały bez wysiłJu.o j odcis.k6w na ,(kad., pncz ~ noc.
dojłt do jak. najwiębzqu bopctwa. Niot:klóny uaęli pił, upnwiał ha·
urd, prteklinaL .. Maryję na pewno IQ n.""o6lo. Wi.jak. ..... ~.
'f}q Iudzic przridd.bli w IleWlEJSlkido lln)Q, byłrIty ...A-:qli '" it:b slJon.
no6I::i 10,."...,. wsp6łnc dobro ",kcqlu ~ w ID> da. Nie ldobIo
upukit t.<lncni. ~ lit; do jcdnoMek. onp6lnoot;o ".. >ię oparb.
I tU. dosd<> do pięu>utcj roaną ~ Maryi. BylilmylUlni
i ~ Pncl len tIlinoony 02IS tU. wieIc "P..... pnerrr)'SIo:lily. Kto
aechci:.ol:uUd( cicl'pimic, d.rił tego dnia l pod~ ~ łwię\uje.
Inni."" l boku i mu ..,a~.

Budowali domy tabe W mocjocach,

w..-.r

w""...

CUDA TEi MOCĄ TRWAĆ PIĘTNAScn: LAT
lIyło lo da.wno, W 19l:l1 roku. SIÓltka dzieci z panfil Me<!li"JOIic
lObaczyla Maryję. WotytU.o odbylo li( lak...
Utywa..Ac w.;rn ~t pod<>bD)'Cb Uów OjC~·~~~"i m.aiłl opowiatbA
łWOt.m małym dzieciom <> W)'daruniath, do których tloWt> niedawroo,
a pnoadnioe uok ~. Wtroy >:aulo c'" nap..... dę cudownego.
2. curwca dUcó~kw1drialy Maryję. WIZ'f"Cfic:haW.ooolł.li
~ te nic wolno ivX l ~ • Ma'l.R- Na uaęk>e nic

poua).towzly Iq<> ...". powatnic i następnqo dnia pou:ły w lO _
mic.JKe. W ~ od plCl"WRlCgO dnia. koedy uciekły, lU;U ~
,~

le Iwietl;,,,, p<>ol'O(~ n>ZJl'lQWę i w l.." .poo6b cud w wid.i&lny.poo6b
wlroayl w hi'IOl'ię. Od tego tnOmcu{u wIdnie teg" dnia iwięmjemy tlXl'
n~ obj-ieo\ Maryi.
A WRJ>lko brio pn'''''''''''';'·
wydanen__. ~ >ię, te kom"ni=l - . n i silnymi ~i l.ooltroluje WRJ>lko. ~ ..........
bn~h pnez Chono?t6w. a talk w wielu irlO)'dl miejKadl "'" tułi licm.kicj. Był wytW<>n'rn idei ~niow<ji ry<:h wozYlllti<h i<IeoJogii, Jtt6n:
obiecywały ...j w"ynkim ludziom. o ile >dad", 'H; wy1łClnie na .icbie
i wb.uty rnwm. By 10 .,.qg~ uuba było opdnit jed<:n drobny waru·
ootk: cbłw E:l$bW siebie samep.. Na nievnę:łcie dla Wmunimw Iudrie
w He'''''g_ln''' tego po proKU nie WD",li i we chddi. Byli akon1enieni
w ~ witne i tn<ły<ji owuich o:;row. I'nywyk.li do pi1idJadowaJl, nie
'-'ldali .hy. wicie od ty<;ia. law"e umieli ~i" radlK. ~ .ll,oga pro.ili
tylku O to. hy ich nigdy nic opll.r.cuł. Oblego tet na ~th> nie wi.,..
dzit:li,jak >ię >achlJwal.. Ale 10 ro.c>orin>tnwanie oqoblD lD.lIlęk>.. I>oanegłi. '" to Ból >ię do "ich .... ~.

.""'ym

Ii.omunozm .,.q Wo:....,;c; ócnu><>fci.Lervwał pnttiwko 'Y'" wyda-

,,"en;"m. Zaczęly olę pndladowania wiljon.er6w; ludnoki. WICIu ludu
malul" l.ię w więneni". bo o<!watn;e \Wierd.ili, że po.z1i n~ Wlg6ne. na
k1óoyw objawia >ię Maryja.• U>lllft· _ ki1iy<:ttli na nich op/ac:llni zdr.ajq, ....,..-dnq i bzqi. O>cieli W$Z)"SÓoo zniuczyt. ZIo rozpomak> w nich
~ ~ I "ie brło ich out na nie innqo, tylko na ~ -.jej
nicnllWiłci. Nienawidzili Bop ; namdu <ł>onradiqo..Wymordowali już
waciniej wielu prled.t.awicieli doch<:>wień$\WOl i wiciu pro.tyt"h ludzi.
Innych wygnali w "'lal. 'l,rzc.c;wi".i~.ię lemu, by kiffiykolwick mogli
wn'JciŁ Ibzmtałym .a.tyli cięllie bjo;bny. A teru "ie ""'Iii UOZLlmicł,
ile B6lI;jednak żrie. a nzem l Nim tyje "'"doatW>d;j na<6cl.
MyiIę, .., nic da $lęod~na pytanie, dbcz,.,so Wa.yla olJPwib >ię abJt'"41 narodowi cbotwxt.ietJIU_ By( może dlalego, że:Uo komu·
uilm" n:>-lTilftło na najbM,bicj zdeqduwany O}'Órwłdniew na.zych kn..
jach, '''''że dlatąo że ... latl"ZpJliOjmy się na tym.1Iył: mot.c", WIem. że
W:łll'J" jut na ...mym pot.'qth> oI!l_icll ~ tt W)brab panfJę
Mo:dWgorjc. by popncz "'" p...:taówot doak(o_iata.
Wode osób IUłyJuło wezwoanie Maryi. l.>odtie ze ~ >ItOłI
łwi.:lla I""'pie"",li do nielnancj par.afii Mffiliugt>lje. WrK>.';" do d<>mÓW iwi~<layli O lym, CO widl~li. Ue.ba piclgrtym6w rosła w l.Wrot.
Dym tempie. Przyjeżdtaly ooobr be. tad""go wyk"t.aI«nia. a Q.kżc te
l n3Jw)UZj mi naul;owy:wi. rytubmi i ~mi. TtoQj lo ich w ">Qj'1D

'"

noe dżidiIo, bojcd)",m obooo;qlLlRJm kr)"ftiutd hyb motllitwa l (lłW;J.ftt
Wtdlus: nieU6o'ydo <:Word> ~ SIę. lo:: do I~ pory ID micjou
od'o"uhilo jut ponad 20 lIl,Jion6w ludzi.

1el'U_

toIalJ.ia nie 1tJ6w:ib" czymł nowpn. ~J'; m..nie ~ Ba
I,,,, n .. pokpIo. bo ~nic >ł.olkzyIo się >mU' U (mien:ili ""'-"tnir:go ~pooIob. Maryja uczęla na'" lIłÓWit n l,,,,. O CZ)'m upomnie!lł",,:
"modlitwie. poKic. naw>Ó«niu. 'powi~dzi.llO.i<"dnani". I'r.ed".wil:.i .ię
j.>Ll Królowa ł'ol<.oju. Wiciu osobom nic lpodoboały się l~ !Iowa. SJ.Cl~gól.
nie nic rysU'r"znani.lII l,.eh. btn, mA te poIo"da~ wyą.;zn<: pra·
wo do p,awd). Podjęli w>ęo: ~ próby. by J" uciU)'t i ",",k* Nie
udaIo im sio: ID. Maryja weąt do IlU m6wi.
GIo4no nbruniaIy JoIowa Maryi " I)'m, b:: lDOdłitw<l . - pow>In)'ltUoI' lIaWtI WIljnę. 1'I>wied>Wa ........ ID jo:szac- pned rmpocu;ciud sio: lej
WJodzWotj WC!iny. Komunizm n>dwiQI udowoIooy 1 Jicbie, a m, mieli·
iM) t,łh> nad'ic:k na wr-ol<:nic. Ylqna jol sdzid <bI<:Ll- mrftelUn,y.
A ..... edy ona .padła nam na głowę. &:,liloki.Jakby na ",~i<:.
W d,iele na ..ego....,....-alania Maryja odeg... ła owują rolę. n",;hOWll
i ""'lerialn". l>tM:howo urmila nasą du..... a malerialne - ""ue cialo.
W Jej O<'(dziach nigdy nie był<> t>e.... driei i rulpat."Z). Nawet w najlrud·
nicjoqdt db nu chwilxh. NinlrndJ:enie Jl"""W'Ub _......., i alomlu
......... byimy l1W:l.Ii PRY -.im Bop. 7. łlami byli '"")'KY Iudr.ie na
łotiuie. ł.I6ny jut wndniq usłyudi J~ ..... OOt:ja1nie nie midnnry
wtedy bdD,.eh p~. aJ.e W. n;,p. a_o" midiłrny ir:b t~
W len >pOOób docie:r:aliIo>y ...m. sdzic .. innych wanmbch byłoby ll\Id00 dotneŁ 86s p~.<iI!W"6j naród
Maryję.
Działy.ię cuda, moglił",y ich dOlkn~ł. I wc~ż lakje'L Zmicniły
na. i nadaj zmlenlaj~. To nie je.L lll.ie 1;W)'<:ujn". że lrwa lo już piętna
ki~ lat. Byt może je.L lo dowód na w.jack b.lrd ... wiZYKJ' upadli',uy.
IIt>/daw;oJun.y IW'Ojemu rowmowi. a powillwlmy oddawał hoId Bogu.
Chociaż ch)'ba jednak ni<: cbodzi" ID. lIo6s llie cha od nas tad ......
po<Idalkzcp hokIu. Cha. brłmy byli J~ pnriati6łm~ ~ na
to, by .... móIł obdanyt'
~. Byłoby al najmniq imia.lne
llie ~ I l<tbej <>blp. Maryja niestnKlzenic nas do lqoW>:J"""l.
II<: lopUD< pot"""'?

pop....,.

""*

.

,

DAI_EKOWIZJA I INNE M.EDIA

".tycie"""

Nit witm. na ile
.<blekowizja" ja.l "nudniono: w odniaoetW do w"Lld~_ które nolj<:zo;koej ~ tdewizA.. Mt.w;ę.
!c tąlo nic wicm. bo nit n.alclę do.Kzy~ w...,... ~jc
p......o do podejm"""",ia t;>kkh deqzji. Jednak lubi~ 10'1uwo. bo podejmuje p.-6bo; 1kro;lIrz-aoia .kzyka, który nnywamy chorwxk.im.
Będo; uacrr i przpnanl. !c zbyt aęoto nit ~ .daldowizji·.
Id: tdtwUji. OS~,.Ajcuacrudlitj. PYbr tąlO nit wymapty [e ...burwnc na.y. Ale czytam n:gulami< prognom telewizyjny. Nit
chciałbyn, p ~(tą;'"wart~go.Czytaj~(!en ptogr.om i 014·
~ .....kt6tt jcso ~ zauwUyło:.... !c wV6d nich bmho b.uujc
udci reliJijnrch. JQl oport, pOOqb. boroW:Ipy, blluua, P"'J"OU pogody.,Pt prttmoc,jcH... , ale religii ni< ma. Ajcd.!KK%dni< mówi .... na
<cma' duchowej odnowy n""tego n;arodu. A kw p l do lcg<> ... rl~n;a po-tany buthicj od religU1
~, pn.-łUIc:a. JQl w d:Ud.owizji reliJia. z-ue. klocdy
odd>ojc JO( do ułytho j:llli budynek, wMhimy Id WYlDXhu,.Aqda kropidlem kJięty. Wtroy .......ze o.ckam na j:aid .!owo, ale ono nigdy nic
pada. Pnccict kJi<;ta n;" ~ niemi. ani na lyle niewyuz!ałQni, by lm
lrUba. było od~ I""- Nit wiem ~ . IKW"r ~ <Welawil.iaWM: r6włuct lO; że Iuchio: nic _ _libr ~ kJięd..Q. d>oaat
""um;""" W)')l'C>Ioricdu polityków. I n;"jesl tu watne. !c widLOWi< aęłcicj
<:bod", na Mnę łwi~"" nit na debaty l'Olityanc.
Nit ~ lWU- ~.,DOe polityków i lW}'klych ~. o.:zy.
wikic.... potncbujcnry dcOqch poIirytiIw. To q txy, tlóny or kzadrq,
"it: kłarn~ nic toleruA pncmoo:y ; da "';dywanydl na. ekr.onach dalekowilorow w na.zych domadt, S'lllOJObienicm hallO'" i .... kcelu.

ar

M)'łloę'. że przyczyna ["I" wuysdicgo tk".; w uIotcnW:h roubialu
paAsnr.t od JCoM:iob. Nr ..-n nic pl ....",,1;0 1tmt.I. Ale 10 rak>knie nio;.
....annie n:alizujc lię popn« odbierani< głosu "'lip- M6wili nam, że 10
jat klOellia indywidualnego wyboru kaMeg<> (d..wicka. Ale ar n;" je>t
tet kwntiłjcgowył-.. 10, na P4 pani<; odda SWIlj głol,jaki .pon h,bi,
kt6tt wydancnia blllUnll"" IDU .... ~ .. Jako' ....... Iak;.;" i:llIttpmujcmy lę .,powicdt. Nr"""'" natIljcdlJ3t l.lI wsąoU:o obwiniao':
tylko konmnill6w. WinnajeJtjut .tyn"".-r:wo~ fn,ocu.ka ze JWI);mi
halbm; o......,lnoki, rów"ok; i bratentwic. W imię tych ha..,1 ~.w<>

'"

.-pl->b ooę l odi~ A wbfou<, na ~ ~ powuIuj(

$O(

dnw:oj widu ludzi na bd>odne. Co gon.D, próbu..A I1kiqo lKhow;J.n~
nauczrt wte innJCh.
Na bchod1Jc Trligia jat w głębokim ułrJciu. kttemnonialnie
"syn~~ z tycia publW:zntoso. ZXhoo,łnie teltwlzjt-infonn".H o wszys!'
kim, tylka oie O niej. Apli,.:I. tnówl~. najczęlOe) robi~ lo ó, ktÓlTJ'
o niej oi""'We wieilą Alo!' {,~ wy~JlfaJ~.1'lli b<:r uteno..auia.
Ibdolm;e m~.k n<-:t ~ pra~. radiem. lilletm1en•... MoŁemy .~
l "Kh dowiedVćto'wszystlim. lylko nie: ó t.,ligii. Cduwo .uy.... m oJowa
_""ligia", bo dotyay ~ nic: tylkochndcijan. ak ws>:)'łWdI kM;hi1W;er~ Ill: w1/:n4 w Bop.
'*imy na pnykbd p ~ TUCll:li« oIljawicd "bryi ... parafii
Medriugorje Chociai byk> lO doni<»/oe ~ ""liJijne, zachodnie
Iclcwiqe nic: wSJ?'Oł"niały Otym ani .kJw,eQl. 1..... to P'!Pwt!y się wypowie,hi o nekomym Ulk",ie pklgny...""",nW do Medziugo<:la. lnalnły się
""wc, na lylUlow)'ch >!ronach p.el. II kiedy .ię okazało. ile to nieje..
prnwd,,-. wiele z oich w og61e nic zarniddk> 'pro"""'an;a, albo zrobiło
lO od niechccnia. Tylko jedno wydane"ie ujęło w mediach n,,-leine
mu m;cjoce. Kilu dni prud "'m~ manią w McdziugOlju odbyl si~
konccn muzyki kb.yanq W....li w nim udział muzycy łwiatowq llaW)'. 110 byb infoo-rnacja dla wszysU.ich. Koncn\ zapooria<b.no jui ""CH'
InlCj. p'rblikl~ połwięwne mu ~ doo:bLki Olrdlono I"ja.k.o
wydarzenie kullun1Dc numer jcde:D. Pny obJ,ji nie dala.ię
faktu, ile koncen odbywalolę w nmxh obdood6w IS. roanIcy oą;a.
wieli Mary'_ W ten opoolIb dZt~ki kuJtllrtt pnyn,,-jmniej cz'C'f( z "'fI0. co
.ię odbywało w San!r.Narium Królowej fb~ pnedostalo lię do lrod.
lt6w ma>owcgo prub,,,, Nie mówię. te dOlOTlo do wiadom<>ki pu·
blic:r.nej. Bo l"d.ic" lym wiedzieli "awel bu lllcdiów. Swiadc"l" tym
cyrl'}'. Koncert obccjnalo !IOOO ludzi, a w czasie rounicy Sanł.tuariUltl
odwicdzilo pon.ad 100 000 osób.
To 0C%)'WUt'" '" media ł'I w ~ n;bch. KwI mme mi
zarzuo:it. "'je ol:Jr.m.m__ • ~ się
"""J"l.-dy, Uedy .. ln>dkrl
ma
ą;<> pnd.atu oprócz d ...hM
Y-f<h~ h1Illtm.,
polll"ee...yi) .. teniu, pn>gr.UDOaI.ldcwizyjnym m, ....lw-zę Id. d,...h,o
........ ~cony rdip. Czy .... prawdo; myłlimy, te rdigia .... 10 nłc zadug\I~
zacznijmy od włuno:godomu. Był mok .. tedy będri<: nicprawdopodobrtC, k 'Ii parlarnc:ncic ktoł of.g..lnic ... proponuje. by .. Med~;ugooju poWłl~1y b'ylla. I'omij;ojółCjut iłllle kwestie: _lo bł:ild w logi«:. Lud.ie ni"

pam.,..

..

,

~doN~b,o>ę.~huardu,"~pnctiw

noc - by .oę od RKJO od..,aaiŁ GcIyby pk nI<: bJ'ło:>. ayt ,.;ybnliby

atu".. Mtdriu~?

KJedr t<> pita;\."pnyd>o<W mi na

pełna .pr.ow.ljo"

n.)'il rwu

l%W.

i6łta pns3. J~

oq& pol"yL.:h,I"""Y'" ,,",listwie.. "')'da~
•.blit.."j j'dabl'l'j prL6z:loki. Nie~l,,;a';'j~" .p"....b.· " Ko(> ....

ki(1", w Ch(l"';ocji'.. J\k d"-.ego ld'<!ojdlie. Zółt >aleje Cłlll.owicie pn.cSlI'"l:<:II,'W k.órq ty;''''Y;: lię"pdrus~y. Qmi;oj1ll:d na n:u>: Ko6ciół~
Iię ObuŁ n;ebapieaor dl>. .ealiuqi łeb prawOOwyclI wni>l........ SUIt'by .>ę: c:2ytclPe i Rak.bd'śzybll.o b1-'tJ1cKt ~niu. Dł.a1qjO UM
cae~ lię>wypowialb NI temat,.......p "...,. nieoIuotnic)łlu-

pr..

llbąc I,... YDlJ""jej'n;~dDabn'"
7 ~ ltn -.yw6d wniosł.ioml: pnraę. by" o

pujtmy,

"'beii w udw>drUch

Jdli ""'my p..-o do wuInoki, .......

~I'I móorit publian;".
noki i br;olentWJI. ln1my let pr....,.,

do U'dci

n:~gijn,..:h. Oo:ywikit',

te

n~ 1<:0 .~m"t powi"!'Y'M; ~iad,at ooobr, kt6rc m".,H w tym WRY'okim
'ptem~nk. W pr,. .:c:n.nym l;Ilic pr<ypominalub)' to wyp<""i<:dz;" spoo
n:k ud.~l..,c plUt
ten lc'na! w ogóle "~;llIc",.ujc. Nie
ubr.ioni,u" innej
nie wkrqł w Bop. Ak ona Id. o;., moU mi

Wgcl.\:.oio'
<»<>l>it

ub<onitw Nie$o~ loboje ~y praw<>. bro Irm m6wiLJ....em
prukoNny. te wtedy ~j<I będ.De n:ap..-dę cWeko widziel. podobnie jol. ~ inn<c kndki " ' - r > pn<:kuu.
Cł.OS

I MV

\\'lCllic IPrawr uo:y",,~~ oH; ...,..:aj"ie: od ~ieni.a. lbIem
uuba 'ylko w Qim "'1'~' Ja~;" b.;<I~;e 10 poslanowieni<:, ...ldy od
lego,jak tyliśmy wcżdniej.

KnytJnwa

mr

Jnusa nic ..... ~1 .li pnn ~ L Pnn
lata pnesr.kaqoo...wm ~ pań»w_IDl i ~jnym. Wozysdo było
w p<:n:otdb.t diop6l;i r;IICIII"&j6ł.dem ~ja"" ddla.. JUcdr ~
pno:mawiat, wnWl d<>.1:yd; tirj wsp6Inocy ~.
W~Jall" Zydli tyli rwodnic llbwno .....Ionym; u,...;b......
""~. 1e ich pnodticm brI Ab.-aham, 1e Mojku ich wyp~1
• niewoJ; ~g;l'.k.i~j. Ż~ midi wlasn~ p.!loLWO i w~lk.i<:h tróiów. Ooproduł

..,

.....d"ili do perfekcji "u,.dy ligij"" i obyw<tlcl.itie. K.o li\, 00 nich
lIoso:;wwal, był pow~bny i <h Jooy, ~ bo wpitikolw".k spos6bje bmał
- byl odn:lJCIlny.
Jero....~ia1 wulnoiŁ Nie mob... .>o; podporqdkowr-f,;..,
kim.I u>a<lom i m,11tt, te: jut P"U" o.amo ich ItOWWanie
oię
dobo ,mi ludtmi. Najwatni<j= jat naou Ie'm'. Jdli ono .......noe tmie-niooc:, ...... nimy łiI; Id coli. Będtir::my ~ ~ prawa, b6n: nu
..... ~ ~ ale ""ID upewni;twolno6t i be~.
Kn:yt .ICaI łIę db J,....... ~ ... Jqo .Yl'O"lcdli. N~ byli
oównic:t ~ "cuÓ' Ic. I\>d knykm wary; ~ jc<lynit:
Jan. h6ry łIę 1lJe ...........a nie roq>o<n;ony jako lICłltIl Jeztrla.. kiedy
wydawało 00(, ... WRy>lkD jut ~Jnus.......... ydl._ botci<;J:y1

"*10,

imicot. pech i prawo.

Na:akny'O.

Troch<' podobnie: wyz!łdałt wyd;o=ni:o w ~ chorw.w.j hUlarii. Pl:> Fo' l,b,<:iu "" ue lere1ly l <Wekich kr'ajów, ~Iiimy wiarę w jed_
ocso Buga, Zbaowiocieb Oli': s."n:go i N"""XO ·restarmnru.Ju Wwiao;Iay.
lo wieh, Iudll, pnyoięgliSmy M.. wicrnolt. I niawyUe mocno IrWalilmy
w Iym pr.,.ttCbtniu. Inni midi nam to ta zJe: i wytrwaJe nas pndJadowali. Pou:ł,laduJo im ",",Oli': od<bnic: Bogu i Kokiołowi. I ""'... hiltoria
popIyll('la wielkimi loIrumieniami, umiaSI opoko>jnymi polakami.
A jednak II\, nie poddo.lilmy. Takle wtedy, gdy lllIlnt lik !"""ogli
rutWCt ci, kl6ny pny.... g~li w;""'yt w lego .. mego !log" CO my. ł'rzyp<>
mnijmy ..,1';10 len Str.l""y eras agresji tun:ckiej. Wledy wien:ylilmy w
pomoc d"'lekijańskiej Europy, liO""I.< te n,.. Wl:$l'n:e cho&y po to, by
unik.n,.t wtargnięcia agn:JOr.II na swoje tereny. AJe ta nad.iej. olatała si\,
.h.rdna, Ch''lekijańsla Eum"" leniwie Jnib \Ol lWoim dobroby.:ie, llyli.
lmy dl. niej dziki", plemieniem. Nieklór7y Z n,...ych nie wytn:ymali
tego It'....,ego ciosu. rr.yjo;li wia~ ...-qją{u uwpanl' wie.:ąc. 1<: d"ięki
teDlU '>caIeA' Cłowę ...blo im .~ ocalić, .110 godnokl i d... ry -jut nie.
Inn; ~ nie "oddali,
cenę tycia ""''-ali I'nr IWOjej wiene i I,."dycji
owoich pl"lOdków. U<blo im I~ lu d';ęJr.j "ll"''''''ym wysill<om.
Nie """"rwuje ''''' obdlatie ..chndci.Pń • w odniesieniu do Eu.
n..... 000 jej Iyllo
ropy. Ono jej nie uniemoiliwilo zrobił lego. (:O '
pomugIo rrobot cob>Iorielr.. Bez nqu jq iotnien>e byluby ja.zae bardziej

za

........
".

ll6s ~ ~ m.i:lI jilicl "bn)' .....";<km nauqo c ~
...","",. N~~ ...m pozwoli!, byirny się oayicili .... plUWttni hi>torii
- podobnie,Pl się oaykill tydzi ~ P"""" pwl)'nię. Klcdy odnióoł wnknil:, ile ju1 ""'lUliimy ~ ~ .. l Nim Wprryja1ni. ..prowadził"",do Ziemi~.I\lSbI ........ -.j;l Maił<, Wn ~
b.kw~)''f'O'6b.. ,boab'''''''''R6odo;dtoeci~lWZqO~
poo:III jedtq l ftUl)"dI ~ ; ałr dJoo wadi rwód. DDęki tmIU wybomoriniemmbnamJHqnicłl~

...... dubrobt<Oe,.~

b. ~ się Kali p:.a.. pnU;1, ........ i

~~

OD ~

N-, ~ ~ lNllarl się lU pustyni. f'ouuboje kopi. by do
niqo po tt"o6WiI pl. pn;rro<y w Starym i N-rm TOWłICD<:ie.
\\-"oenę, ile jed"'ll ""vi'd Do lU5Zt niDt~ ••y'............dd'pjnt
...u..M i p3ń..-. "'<In: w ooounioch btach oo:~ldnl1.lb widli nad,
ile do '''lO dostlo. To p..-da, tC przo lm QlIJ wiek~.~Ie
wicia( loeflO 0W"0Ce. ll6s ..;", uyt:h Mu Iudti ""'sndu nie I)'lko w n~,

tal:ic .... lU 1tCmi.
0pr6n. C60y Obpwd. "'" "'órq ..... poaęlo .lo; ta "ICUI6Ina .. ~
ri:a Maryi i """-WIZ)'Ilk.ich ludzi pr.o~ dobno-walniejntjelzt=
im>e on;gór'tC: Kntevac. lU. łU.~ la sÓ'" jnt lI"'lOem nancj wio"}'
i n:uqo od<bn;". W)'bllc\ow;ono lU niej knyt, liedy było nam trudno
I:yl FxxI oI:w:ym pa_nitm. W.en spooób n;"klóny ludzie wyr.afnit
•.adc:monMl'OWllli ~ wył:>6r. Nic: boim~ .~ Ju-~yta i jak Jan jc:'ldrny go-IOW; OIat pO<l nlm • Mary.R. nic: pytajł". ja.... ttnę prtyjdlie ram ... lO
ul'bdł.. Od lej chwili g6n Kritevac p,'Z)'ci~l\ala - najpie..... 1)'lko na•.
a od CIasów objawień Maryi przyci~ga tak'-" w.zystkich ludzi łwiala. Su·
mw.,u krt)'h prtypomina ....yotkim .. tym, te U;.,jal t.two ~ godnokią
p....e.iit prl"ll" .;emi~. ~le wano lo m:>bil.
Z-u<. kiedy palrz.. n. KTit"""c, wydaje mi l;". te dyn" jakił g.....
lam I'rz<",_;a Bóg, tak jak I'=mówil .... gór1-e Synaj. Tern wybn1
...... ale nie po lO. by lIa, n>LZlł(hw-~lil, ak byłrny •.aehowaliJego g/oo
w >Obie i posili ta nim mem • """J'Ilimi Iudfn,i. JCSld"'y I)'lko "0<1kiem, d.~ki kl!l«:m\l BólI cba doln:tt do ...ty>UJch Iud.i na ziemi.
Ooywijcie. m6tl' 10 uobil' tal:ic bt........ Iąu nie cI.d,,1. KaMy, klO
Co r-Juchal, un"na Iw pnysrloKi 'J~ I .......... lObie. 10 prawda,
te >łuchanie'q<>tlolu oznx:u. '!JOd<; na noszc..;"lnyU, ale nie .... my
innej d...... jdb chamy by<'~.
•

I'K:l.ECHYTRZMY IClI

f'ewnego popoIudnia to .rorm~1120"'''0;10 mi li<; u"'o.lied)'
próbowałem trowmi«, o co at. napr3Wd<; cbod.. w OUICUJ~m lll.I>;"
~. WledJ po prmtu wypłynęło ze mn .. pk wnlOKk.
NikJ. ~ n:.. nic ~n.... miod probknt1l ot: uozumicnicm lC(o. co
oię dżi<jo:, czyt nic? Wouk tricmJ w aaoad> ~nychpnaz. ~
<hę, k.r.6n daje JOI<I"OC odpuw1e<hi na ~ Pfl"'nia. dr'f>onllje"lY

in>dbn:1i ~pncbnJ ~ ich tyIko~"'" Nioe3l;ay.
to mO: p l lab!: prosto:.
W
.;artnic aknu.tnic nic """ WQjny. Byb JCUQC nieobwno,

moR

a ar tnO"'\I b<;due - nic wiem. 7amia" ~ w l<.onIhkaoe ~
po jCj rin.nach 1II:IU.CIU.,k teru tołnicnc ~ te _
pny!liriIi
• P"j' .. ~ pokl;. Na piot:o WSZj1 nu!: obją! at. .... pnwdę. Umilllj' loln:II)r.
Iuduept _&~ Akooobr~tylh>łUchaAlI:IlOoę4. Wyjo~ lo: ci ~ nic przyjddt.a.,k lU ~anJ ~ do kop.......,k. Pnyjdd....,k po
Tq>rezotn.-x.egOllolJ"CZM ml~y_
ich knjóW. Chq, .., .... wojna siO; sL>flayb w 1p<>s6b. it.(>1'}' ich
usatysfu.qo.,uJC. a nic w 'I"""6b spnwiedh..,.. Cdrbl' d~1i n:lSUł0
dobn, w os6Ie .., lIJe dopukili do jtj wybuchu. lol"flli jej up9bicl;. oayw'kk. te 1I1Og1a.
z-..... pn:yjmowalem do wiadomofci PQ8~y "'~, ludu. Te.
~.et prtyjmuję. Nap...-d<;, nic .-.ze mote:my m~wptyw na 10~·
Iw, CO li<; d.;,,;e wol<ól na•. To ci. k.t~ u~na.M się ta "oetkkh, a CO ta
lym idLic: - 'I''''-M:dtiwy<:h ~wy.n~j;ł ""11,1 100 ~1I.IIl wblllO:go .... 'a_
ni... KledyobSl:rwuję te i<:h d~n-"" ... f>9<I1wl..domuł<;i CI)I"I' wrr.otniej
dochod<ll do "'nic: .1<...-•• któTt ui}\iekilem I" l)'tUle: pruchYl.rlmy khl
N'ekl~ ,obecnie: dl.i..bj~(h Lttwli~" liI cbq nal pneehylr.rt Jl~ wl.dk'e lposoby. Bo dla nid!jesleJ.wy ~ bardto 1Ob~. Mówimy.
tewie.-zymy w Boga. te chcemy posI~...,d"-'3Jego payk.a,utj. A klM
lo widział .. nany<h wlp6k-.",,,ych <:=s;ochl Swoj;ł P9St.1w~ zakłócamy
rów"_~llo;. klór~ te 'iły Zll w.. elq <:enę pnjj/lól OII~n~t. T~ wicdziet, kto jcK wielki. a ku> mały, (D k<>m.. wolno myJlet ipk li<; udoowy.
waŁ A nam 10 po proslU nic odpowiada.
N", bcd< II<; d""n""Y'" pncd <pni. kr:óny mi leraz ~ że
wychodzę za dalek<>. uhaaam o polilJ'kę....... iaK się InyINlt ..,Iigii.
ProIz<; ich, by II<; u.w:anowiIi, tzym je>< rdigia. ~ coyrn poliIyb. Był _
n:a>lWny pnyU>d o;oj nam o tym powic:.

to.'"

-

w jednej , "4.. ~"h 1("4'''' prz=zywem <»l:tlnit>. te ;lime· ; .CNN"
d..... obee"ic !».rd....""r><: .ywły - podtły. it le <»<>by. klóre aękiej

hyw:a.i<4 w .kołockle. rutlricj wodą do Iebrz.a. Uliwi""'" 'ię. bo!e media

do tej ~ nIC .. ,pow... dały.>ęw ten 'JI'O'Ól'. Z anylUl'" o:\owiedliałcm
.0.;. te ",ki wynik <bły b>odania rumlowc p"-"pn:>Wl>dwne .. Ameryce.
I ua('to O l~m gloW>o mc'.ooriŁ 7.a~niano przy I)'rn. te Iud~~·
er w Bop mów,1i tU ju! dawno. Ak: do tej po.,. ich P"llł~dy nie były
watnc. Dopiero po połWioerdzeniu ich ptn'l pąt eli~ tllIU~ lJJOo
gły uiMnid w mediadl. BT'f _ j u t wkr6!n bę<4 upomll.iaM. Same
w "Obie: ..... "I .... kic ... ~ ."uuo była Okup. by w,porolli« O okrdJo"ych nautownch. To nie jol. polityka., ort nie?
W """tnim owlKiu ........,..,... opędziła nin:lia:one iIofO godzin na.
pn'>bach """"'odn"",.. ""In, te ~ potndluje:my Bop. by b,t Idn>ooi
W",Ic..tJb..M podu tJm~"" w l)'IIl pndooaniu., PfYd-naIiąz. Fn:u.
<b na aeIc.Jdb ~ m~ inaoczcj. brłwyimicwany Tooaywd6edm..
lu .o.; przypadk..,.... ayt nIC?
fbtcumo lO lud.... ~ w Boga łtałi , podn~ gloą.. Ni<
nie mos:lu mm, DChwiat. W łWOicb modli<wach dowiadywali.>ę. te1:lóg
id> Lxha i mole uldrowit taUc ich ciało. Mu~ I)'Ito lC'gO prątął. llÓC
więcej. Wte<l""li Wie. te nawet. jdIi do tego nic dojdu., ich dun. hę
d>Me ldn:-.l i ~.ie 100gb. midt ws>:y>!ko. co $i( l nim, będ.... driaJo.
Wrcsl(ie wypowte<lt religijl1ll, ort nie?
Ale lOltllWmyjut ""rb=.. 7.a.-ówno wypowied.i ..,Iigij"",jak i poli!yane. powinny ~ uwUlliialc tlili. W<ieKOwic=tcego alowieb. Nikl
polilyce "ie d"je pr...... do ""alania w.>y>-!Jti<:h ..,l;ocji międ,~ lu<limi.
Nic d"je go Id ..,Iigii. K.td. ,nidI ma wla'"e pole do ,biala"ia i powinna .ię go lr:P;ymK. Wledy u.alysIakjonuj~ i u'łCJ.ęlliwi~ ]"d.i. 0.:.,.
wiście, te obie powinny 1<or.<ystat zgodnych 1rodków.
Kied~J wypowiedzi religijne hyty w..echobecne. Teru motu. by
ut~t legO ohelkni" w odnie.ien;o do polilyki. Ona pr6b<.oje .ię 'orga_
ni''-K lak, by .. ogóle oię nie opielAł nz Rogu. A jelli jut 10 robi,
.. ledy je.. lO 1:Ióg bel obliaa i ooobowoki Tn ~ podejkic. N.j.
pierw "U pr6b<.oje nie""...... Ulnic t>ddalX od Boga.. któreso =amy , ....
uych p<><lręa:ników ,.,ligii. a polew będi.il: jcjjut btwo oddal;t od na.
myłl Ojakim~lwiek Rogu_
Jesldmy wuwani do I~ by ~ -;c pnekofuomll rd,j.
gijne i "'" _ydńtsię ich. C:tyt lO. co ~ łwlalOWC Wui mob:

'"

byt dllo n.;u at lam wa1"eOlTak. wbln;" tak. Ol> nich dop;"ro leraz wyl"""M>dri .. wdrowicidJkicj mocy modlitwy stały.~ wyłWCU~w>pól_
~. l chc'I b)1my ich poIraklO....li ~ ... Ald Jol pow:uni!
larnWt Jluchat ich wuysWch, posIuchajray racuj tqI'O. CO Bam mówi
M:uyj:o. N4 pneslnCni hUtoriiwidoł.rrJtnicrwr;oabsię do ludU. Obcc·
nie robi tal Wftl'W"1oe od w"lu dłuJich 101. Cqt 10 n .. ow;oc;za. ze jut za
b...dw sIi>chaliśmy lJ'Ch wsp6lacsnydI <U>6W?
Nic cbci;olbym. 1cby .... ~ tt nie I""'" mi się tycio: _
wsp6kxmycb o m.... , Ob IIltIir: I<: ~ Jol .a.ajpoęlnqs<e. bo ~
~ ~ I n>e lIIoOfę ód! odnuril' jalllhiotc:ięuj rabawl.i. N.. ~
IJ'II;o poo~ N W. by .. im"i.. 'J'd1 ~ <DI6w .... mnie
oozuLwaI; po_adrii powbsnydl cgoGiyanyet. bełku llOwuyod:D.
W ApIUIaet. w>dat dził ~jak banbo ~ IW Ofnl~lt ""mozwaIkzy~...."'" lOOici M~.k""muszęmóorit.że
.. "f'ÓIah' u:Iooo .. l rqubrnieSlajo pned nojw;otnll:JlqM poobkml'm: łfcla
iim....::i. Um lekami: nas
o N~ Iebch i poSI~ .. medyI:ynie. w ndIó<ydt • nich _ _ Icplnic "'1<'....
tuWIaZji, ale rzadko się wru, t". Iekar:r; "pytał d>ooeeo- cq' tIlI:W topy
wizyty kIoędz.a. 1b po P'-" nic,Pl n<M<JCZC:Sne! Ub f"I'JI"W» jeJ! co
najmnj<:j bezaclna. 1m. klo udaje ukie P'l'Ianie, n.. musi ~
lJrt wict'ącym. D~ I~ odmawiał plawll do takiego podcjłcia
wspób"'<>ej me<l)qu,/ 1\:>u>ugIoby ID tiu. Iekaruml. 7~ """:R prv(
nigdy n;" I""Y.inlOWolla". bJ'Ó"'ek i nic qdaliby bdnqo ~nhI.1\;J proSIu b)iliby w::zęlliwi. ~ pomag;>t ludziom.

inf"""""

l'ropo.,o:ja ...wa'U l lytule pl "'c41 ..ktual"". Czy im n..
zwolimy/

U>

po-

ONI JUŻ NIE SĄŻOLNIERZAMI

Kiedy łwie<:iło JIofw:c i doj....,..,,1y winogrona. liedziałem w Medzi..gorju. alowiekiem. który kiedyl był 1o!n;"zum. T..-rnju1 nim n;"jest.
I dtięki Bogu. k n;" jat _ chc:;"libyłmy byt mok powiedzie(. A on mówi
- nie wioeml
Był na wuy>lkic:h fmnlac:h. Zgłosił się na sawYlll ~. NikJ. g<>
n.. onobih,zował. SI.m opukil pn>&i "'uje", doon<>. C1Iu..i'll N j>Okg'oanic 100ę j dzieci. Oni mikzcli. Cicuyliby .~, .dyby z nimi lOSIai, ale
ponwabli ...... ił( Npnwiat llitspr~Nioe wolno nam ""... kat'
IZ)' społ;ojzIic się pnrs~.jak kKd uniceslwia nasz n>.r6d.

Wrócił do doi""", kit:dy brl f"'W"y. te I<> ju:! 1I.ooie<.. RodLi~ l ""duki<I pr"l)',kb go l powl"Olem i d.iękawab Bogu. je wr60l cały i .drowy.
Ja~ CUI chod.ilwkolo ....Slaruowi:o>,W się. co dalej l ~ poa,.t. 1\od..Rł
d«yl,K, by WSlVlit. do poOcji. Nic go .p«jaInic do lqo nic ~
ale wytbo<alo aw się,:te ojczyttI2 go jocs=<: potnebuje.
lJrobm: tobie poncWI w Iydo
wanmkxh. "lnbtł trIU się >p<>do::>bal >pOkój. tycie rochinDe. l)n1niIo go tyłku lO, k po po... odc: ~ nic_
n60P .....dnocJU1dl ~ilbch uuomył l t >amc 0SCJi>J. ~ je ....j _aływ m_b aunioocgoU>UOju. [);aj spokój - m6wil_ do >icbic
_ btdy się mok pomyIit.. Ale ooi ...., uac>lnic:t)'1i W ttj WCJllMl i~
....,A O nicjp.t>d do-c hiSl<>ric ~ ... m "'-'od~ 10 nicwa:IDc,
wywn~, UIUIIlakicb Iudri lbykfo~kt6ny rucm lC""'"
.nlayli i byti tw>cuo.. CIaojut.byo p".. nycb rua:ach .... pom.lUC'ł. Wozr.:, pooncbuJ""'Y poto;u i ~
I ""k pncljUd CU' w06dI >palDjroe :tycie. lO:I. -uyt, k pn.ad:;o.
<ha Iudtiom lby/qosy>le-" Nic im ~tobóI.Alc im jHlC l'~rał Nic
LW,x::aI ~ lO ~ lNał'- Nagle....,..u:.o'1ę pocoayłow_.
nym ,emp;e.. o.kar:Iono go o jilid 'P1'3WJ'. kt6rydI nic pnpełniIbr na-.. ..., lnie. W pn:y>p~ trybie ouunię\o go l pnq, bel jaliegoI
dochodunla
decy7ji. Wx:dzial, k wuy>lk<> musiU> >ię odbJ( szybko.
by nic było c:r.a.... na ""YkrJ"ic ich khm.tw. IllIk lIUola" .ię lUUj. Jicdzj
<>buł. mnie; .... SllInawia .~, co tn"n uobit.WWnic _ CO powi";,,n nOOit i co trobilitJrimy my. będ~ ~ jego
miej>Ol? 1.ulall06wmy II( po ko~_
Clf wsl)'KJ' lud.ie byłego .y>temu ~ pn:eQwllikami nallego pall.twa i naJ'ego l'''''w;\ do ..... In<>kił Nic. K6t"e były moiM lym.l<l"''''y
popierali był~ wład.ę. H.e.I''''"dmiOl''''''' jest ler... dyll:.<llowanie O tym
wllyltkim i bicie .ię w pieni, te my się nic "'ymilmy. C.... sy były de
i btdy sobie ""d.iłlll.... jak umial. '11:r~l pomimo wojny i powoje''''yd'
trodnoki aasy ą dobro:. mUlimy tylko ~ pned Ik>gicn. - .idli;:'leImy wic~i, albo pr«<l ~ >amym i innymi Iud1mi - jd1i pclmy
n~mi. , naene pot,dowJ: .... W>Z)'>lkie błędy i nic.prawicdliwołci, b6ryc:h się dopod';liboy. Zar:zrnaR się ......... aasy i musimy w nich
by( """"T'Di 1ud1mi.
Jednak oj ludzie. klónyw byłym oyw:mic nic mieli JemI. nic ma,A
go ""kic: ln-u. Jest im wuysU.n jedno, co się df.ieJe. Pnt<!OIawia,M się
jaM> pnyjaaele bIdcj władzy, alt D.ifldy dla Iydo wiU nie potwięąi:t
:Ijtio. tl':R tylko dla siebie. Na WRdkio: >p<06Obji docbodq do dóbr""'lIC-

_,m

ar

rUhly<:h. r "'łalnie Ie: nc:a~ male r"" "I. id> cUoo<i«ttń-..m, ich pnynale'nołcil narod_~ ICh ""-~J:l.'ł
1 _ '..zynkich >tlIrunbch SWU.R
lud.I pod"'ny<:h do sielHe•• nimi Po; prqjatn~ I próbu.i'l -rstkim
~ osobo,,", ...tad«;.....
'J:ili", lud.iom od\ na rękę ci. kl6ny n:>'powlMbj~ po j".ic:cie, k
wszyltm. co lJę .wało Dol ry<:h
bylo I~lko wyraum .uo::jon;oli.
........ Wuytq .-aum by-litmy qoi.>umi i db.~ do I~ douI9- Oar... ~, pny lej obljl nic mówił, k oni wszyxy ""'.H
paAslwa,
bÓR: ich bn>nq_ Nic IDÓW~ Id o (ym. te próbu-Altlo'Orl)'tje<lell-r
łwi<o..... b6ryDl brłb11J1kojeden rLl'i.jrde" Jm)w6<b i jMna ideoło
1i2.1 dbl~ - ~ _1ade.. daI&I ..... pawi"",n dm qtyt do woI·
n<>Ioci i ukbd:uUl.....ta.neso pań-. toflll'q przauot lII.tlIK takk le .....
bÓR: iltnic.HJU1 od da.ua. Oaywikie.jUo oownie pncot.lI..M iItniet te
~ . których pochodq OI\dooo"q Iilich~. Kiedy.JW: do

",ren;u:h.

"'"*

~ ~ d q d• ..,.oni~~Oni~wybralk:ami,,...u.y..

mi po"

i PCbwytbw. Do '''10 ~ nie pouuba tad""J w·

~ 1I11W Po; Itał cz,ęicqjednej rdip: n<lWCj qdi.
.00000jd!, SU.an..,· - ~ daw-DO U'!ll\l Jnw Cbryotus. dodo.Re- prr)' ty..., be 1~llo Bosu winnWny od<bwX pok..... LudlIC ba !>0'3-nr nie ehc-~ lego lluchać.
Mar,:p nas.....,.....a do lego. bybn~ byli inn;' !'Tl)'b,b do na. nie po
lO, by-imy li<; komul U:oni;di,;ok po to, by n:OJ "')'JWOIiŁ Ona nic chce,
bylmy plUd kimkoft<Iek "li",,11.,...,jc kob"", Niech 10 nłe tdene......'je
'ych, którl:y ",o...i~, te naleUłoby lo uobit pn:ed
Dogiem. Bo
,n.cb;o "'ied-.kt, te uginanie lwia'... pned 1W0im Bogiem nic jes, tad·
nym znakiem słaboki, ale najwi\kszym ....-yci\""'elll alOOlleka. 1}lko
człowiek um',....,"y w Bugu jen pr~wd1lwym ałowiekiem. l>lalello 1;(.
lic80 ctynll nic lrzeblll mie.zat. zachowaniem na lej .icmi.
Ci, ki6n)r b",,,Ili ,wojego domu i WOllloKi, przel wnys!lue te lata
nic el>cieli uliltł swojcgu lwlana. IlO jcll. ich najloiękul" b1~d '" <><:>;K),
w"rySl1<.ich .od!Jntych i f>,o;a.-rch osk.>.rtycio:J;. Stan, któty próbujlt zor·
gani..,....~t ci oobrtycielc:.PL daleki od jakiegokolwiek narodu. On; po
l'mlUl nie koc~j~ narodbw. Oni lw<:hlljlt siebie.
Czas mija. Na nanych o<nch. ruzgr}""'l się bediwsna ..,.lk.>.. TojcIt
wo;n.. >lr.UU1"'J!"" od wojen. kt6ryc.h wspólnie doJwladczylilrnl". To"';tul O ducha. Komu Po; ud> nad nim ~ lm Iti<lby"'ll ""1ol)'>tko.
Na polu boju konysu. się • .....,..wet> motIlwy<:h irodk6w. ~ nic

OJ. Kat<b

.,...,ilI,

jel.I je b ..... dowuc. en"",".; "'I op;okoononc w ~ o p~ ałowiek.:o,
aliNom' w d"...;..ę, a<ał.i, CłM'IIW w zbftnie ~ ~ pnytllJetnoki do~o ""rodu" cAJldni w. __
MÓJ n>UJ>Owa. aullO wszystko. Oblq<> Id pnr-dł olę pondtit
._ . .,~el~O Bop. ft>ozc-dł Aa C6o-ę ~ Aa KrueYac, pn;pqpil do op<>w~n. L:.om2I olę w ~ W>edzial co powinlnl ucbót, alt ol:>awJaI aaę
-,ej Kabołci. I\>oftcduał Illl., te drii ~ Dat ~k dotUąl
łl"o;elO d",,_ Cb~ ~ jak pnwdriwy aIowiek, '" inni mu na 10 "'"

pozwabAOpowiedri:al m; jcuae wiele ruay o swoioch ~ z CronllJ, kr6fołnie.-z.ami. ITzygn;"laj~ iclllalie "'"'"
luh podobne lroiki. Kiedy o"i walczyli (I ,",,"ok; wyi..e, inni wywakzyli
dla .iebie wygodne IIoIki. Oni illl l~ch stoików ni" uzdr00z.c::<i4. pr.. s"-'ł
jedynie. by ich ZOSIaWÓ(W lpo~_ A r...mQ ..lamie tego nie chcól.
~Ajed""k prryjemniejest byt bylyn. toin;""""... " - powie<:lzial mi
~ ,OUZ>ÓWC;O na odchodnym.• 1'Ilł;6j. klÓl")' I""i'd'" IDe dl. ..... umienit .... nic intqo na rym fwMac. Ci iwti n.itdr 10 nie bę.ą midi. Oni .....
bę.ą bat.. Ilo;dt boone-m m.« przcciwb> JObM: nie ryIlw nas, br/ydl toI·

nr podobnie jak on nie "'I jI.i

...eny, a1tWlZ)'SdidlI>CZlci_jdlludzi. Tęwąsnęwsqxy

~WYP"'Y.

z.,pamięuJto~_

JAK ODKRYU:M, llJESTUt CJIORY

rubJ'eh 1uą1c:k, wyglonono nie·

Na ........ t cbotób ""pisano vide
zliaon~ iJojt wykb<i6w. WledzWem o tym

..-,zylllim. ak .pe<jaln", ronie
lo nic inte'~aIo. "tylem !WOimi codzien"~mi .p......... i. nie Z.Ulana.. iaj~, ~ię nad .woim zdrowiem i nic u.k.1rtaj~, ~ię rui jakid ozczcg6illc
dolegliwości_ A jednak pewn"lfO dni. pn:n .. dl:Jcm dowicdziałc-m lię, t"
chorotJa równid mnie dotknęła.

Kiedy mialem ""llis;ot

pracę dyplom_~

na ... koń<unie nauk;

w sUok, knpilcm owój pie,WSZJ' kompul"'. 7aon~ mi wicie ~
«nnego ez-osu i pome'lgl mi uko>6c2ył pracę w lerminie i z Atysfakc.R.

Kontynll<:JWaltm p.-.ę I hilo'mi i koonpu....- sla! ..... nicz_~~ po>
moq Aa moim biurku. 7~Umy ..... D3Io'UlJftll po;zn-x. Kompu....
~iętywal""!R ~ pracę. :znal dIwUe,jUie 'f"t'l" l: III .... piAt:IN i l.a>ow;uW, krótko lD60rąc - z.naI ~ ra~auticc. 1\ ja ~
Irm .....nitt lompuwa. ~ m oię, dbaąo p.....~ w w.;

~

nie inny Jpotób. umialem IW ... progra""",".,f, by pr.llCOWlllagodni<:
moimi t)'cu:niami, .....kit klbic na nim muzyk(. prry ~o pomocy OP'"
~ dtw~k, obn.J. i !eW. Kiedy to wsqRko zcbn""m ...um, W)'Wo
mi ...... to, te W$l2liłmy~_
l'cwiet1 wi«:łór tpędnh:m w t.-..~ onoKh pn)'jllci6I. Odp<>czywal;łrny po dłupn, ~ dniu. Oni .wm-iaIi
rótnydl
"P~. tmW, się. a ja id> slucham ujęty włunymi myłblni. N;"
lKUSIniu,k." aynbit: .. Iii ~.jal. to zwykk ~ Osauaio
duJ» ~ m na -'putcnc, pom3WUmI jqo -.e uojemmo:e i cielZ)'limI się 1 tąo. Kimy sięjuJ: \bdlna..,...t. ""sic do mnie dowło, k
"'" .ir:CiÓi łpęlhilocm ....... I'ruz ~ ~ od,hlikom oio: od
owoóch pnrjaci6I. lh k<xDputcr""';'" od nid> ~. Zadww_......
~ ~ sio; .zamknięcie w oobtr", ~ k m cały tok
•
<l._'
.
•
'
'
.....,.'" '-"1~''''
~_ .... __, por:n<w:y ru m
n~
-1lIę 1
pulotfftn , doaud"'m do obdIonyd> .... ios.k6w. Wszys<lio cbio llIę >pro-wt do iedroeso; ja nie cbcę brt doorJ.

,,_lu

_~'-'1:

''-ł.

~

i..icJ

.~ ~ DaZW3A>ym ~ O oUcj
podobnydljuJ:
~""nojakld artyluly. Jcd.... k ,,;"uznaje >ię id> la nioebapoeane. cho-

mltn ...... pewno lUC jot.
M6wuu,. te tyjemy "'" _ ~ cnsach. JCSI to p..-.b Il ryk.
"ile katdo: CD"'. w.p1Uch ""m ~rioe ""'. ą dla Ilał wspóbe>ne. Nic
ak wicnę. Ic kattk a:.oIt ""'.A
wiem, nie tykm w jał.lcM innych 0jalid ow..;c c:horobr. li: ~ mnic interesuj;!:mxznic bard6o:j nit te
""'='Rp. choci.It byloby cie"-"' pokusM.' li( "jal'Jeł porównanie.
Tł\ldno oktdlił, kiedy.ię- >.aoęły te n:one wspókulne a:osy. WM;\'
l_

....

W»ĆZ nas~jWnak «bn i•. te byłotogdl.idwXVwid.u.Wtedy llpWla koncepcja" rwill.ku Kvki"b i pań.twa. Nieklónjr obja!n;.'; tO .ooi~
w t~n sposób, t~ do tej pot.,.. czlowid, był >niewolony; trzcb;o, by się- teraz
~lil. Midi r:ocję <:o do t~l{O. te powiotu.nie Kokiola ; pańltwa "Ydało
wiek dych owoców.Jedn:.i, :talni:tOl odd"lit Koki6I i p;u!,"", na $UlOOWn~
odlcglołt i nauay( ich
jo:m~ J>OSUOl<'W'Inia, ludtie UlCZ(U O<Inu-

<:at Koki6ł. chowa~ sio; pańK""''''. OgIouooo. te IOczlowio:k llUjduje
sio; w o::nlrum Włl)'Mkiego. ~ nie łl6g. Te ~ .r.iłciow~ rozwijaR
<Woj rótni mY'liciele i docb<>d.q do oLdIonych wniool:.óoo: Nie ""'my tu
~ duio nUl)0Cl, by sio; o nich dokbdnięj wypowiedzóeŁJed
nał. wsqKkie te koncepcje dopn:owadriIy do tego, "'" teehnib Jlab się
w;otnym irodkiem do uw. ~ aJowio::u" wnikrw;b do wuy>tli::h
wanrw 1ut14' 80:t:ycia. ~ oobio: pr;owo do wu«llobeo olO,,"

Drii wiemy, do <=go <Ioprvwa<Ili"" .~nic: ałcJood;:;,. i =b·
nob.. SGlJiinły łię dobo >id.>ot' obcy. Naoza ... p6lnoł3 ulesb IOrbirioo polOM3/)' rylkDpno.ili. A qodnic & ~ nMOl';\pldmyp ............ic jeO.....wrni oalonk.>.rni ""P6lnotT. GdridDlwid. się ...rocimr, lechnik.>.
..... po prootU niuay_ Narrucib nam mOO'Ckroy rytm IlOeu""'nJKj p.-.cy.
Ni<: m~ o<Ipoczynlu. T,...dlóO lylko pnc( do pnodu, by
najwię<<j~_
g"~. Nic ,>dpocrywallly naWel podczaI ",rk'pu. Wd"t 11:110 mówi", te
poo<ilUliimy ogJ~d:K \el....i'.k, .Iu<:hat r.dia, bawić .i~ grami kompule'
rowymi. duchał mul)'k.i. Nie mów4 rwn tylko lego, k.icdy powinnilmy
llI6<wiŁ A wWnic tO jedno byloby poll'Zd)n...
n.--op wr-:dania się od .woInoIcit::z:łowicb.'pmwadD OOa:nicw r6t.,
oycb kJcrunbcb.. KtoI ayu i ~ KuM; inny utywa łmdlbw odoJ.
~ bo' jcuac ulep jat.iał wop .... ..,.... leoriom, bol... w,cbje mi się. ujat mol:liwa.l)"1lojedna drop: ~ pn.ed -.im Bopm
, • tego J>URUu wyruozy( w dro«ę ~i:a
wewn~"1I"'80
""'nu. In:oacJ o.i~ nic da. WbiI,ic ul uobilcw, licdy roap<Wlałcmswoj"
chot-obę. Zebr.lc'" cale dobro, ll~ dołwi<odc:lylemobcuj:ł<:. Bogiem,
dobru, kló'~ o...,..ymale", 0<1 rod.iców i inny<:h lud'; i kl6~go .i~ n~uay
lem 0<1 Królowej l\>koju .... Dalej I": p",y'pl~. koml'ulCrcm, zapisuję
no> nim lakU ten leUl, ale ułwiadomikmtol:Nc. te jest 00 tylko u""lduni<: ~ do pr.oq. i nic: wl«ej.
J'l-6buję jut więuj nic ...
.choroby~ •. Nic jeIWo nicpnypodc:m ~ I'rzeoctw nioj tnę. Nic znaay 10
jCdnał., te jntcm JrOWWJ ~ wszysd.u. co mi dlc::\ D:u'ZUCił prur6tni samozwmay jej rcprncnlaDCi. Jmcm ...... - o wUny. jal oni.

pl

......;ciJO

.-w ....

D:tlECI
lIóg nu 1tWOn}'1. dol nam rozum i ducha woJnoki. tr.i'lCJU'po'lU'
jemy. kim i czymje>l:efmy i pr:ognic"'J' ~ wi«1noki. jako 000by w~ wic-my, k 10 n:u ack.>. po oinlsiej Kn;wIic tycia. JcdnaIr. tyje
w n:u nio:uswutioc pngnicnic, by ~ ~ ta.kk .... uj &ile.....
sl.oro kJcdyi się jW. .... niej po;-iliimy.
jntdm)' a«-i D.lI wtCk, by ooiqąt nidmicrtclnołt .... tej.iemi. JnlIli c'" bl>du.A, inni piu.. hi'llłk; jazae inni pncui'l nad g_
pewni<:ni<:m lObie aUloryletu i nuwisk.>. _ czyli, ł.r6tko m6wi'llc,je1te'
lmy "iap<'~ni at do mo"..,nlu, Wk1Ó'1'm lObie zapewnimy~"oU.

'"

Najpowlzednitjuym lp<M<>bc:m na p,...~lutenic:IW0..i<'go pobrru na lej
lic:mipl ~ni" po oobic: p<>(omstw3.jeóynie db woelkicb przya:yn '")'neumy łłę lego, by dostrzepo" oicbio: w i>locie do nal poo:\oOOej.
Kio:<łrł He'oeso-i"" byb pdn;o dzic:ci. Ol<ucfo wichry hiStorii nic:
mogły nu pnqnał 1 Iydll<:n:nów. Dzil po ł)'IIl WlZYlllUm pozoqMy
rylL> p .... ko.unll.. ROOtiny posiMb.A otw<;e.....jwytej ~ dtio:ci. 101_
nic:,k.,..~ powodóW ~ t.aq ~ I u.k dochodzi do
unnM=jRmilo olę bad:NooIci nasugo cboo -ck' 10 lWRIdu, do jqo poUAibI.
ToW» powUnoc:: podLjt( do kwarii liczbydti«i w 1'OIiDnie. 10 nic:
jo:ot..,.ąanic: nuu. wew,........... opnwa, .... ~ kl6ftj nilu nie pori.
nie.. aboe.at p:.u. jl!:lCdmy ~bmi, ale jedftOC1dnio: jI!:ICdnoy
nionkJ"" naoodu chcntod.iqo i ~ dowspólOlO'J JCo4ńob k.l.Io-

.....tneso

Iidio:p. Wlp6lnou ma....."....,.......g;un..i--'"im ~ Touczy-ni 1 nas u100wych ludu. jedn.d lO ni<: IIaba drieci p l krywrium oauy
wio:!koKi pbe.JI rodiliiy. ~i po poosN nie onołna w 0Sók: aUo:t

driec:i albo nie mołn:o mlCt ich więaj. NajwUnio:juy jI!:IC _""k do
drio:ci. Czy um;emy je ..yd....., i >kic._at na ~ d~? To nic:
jest I.>.kie pfOSi.e. 81ę<1em jot ~nic:. &: dtio:ci q male i niaqo nic:
~ ...........bnoosu jeK leoria, &: d>:i<O .. icd1<j WlZYllko. .,.lko nic:
um;q;. le-so W)'1'Uit. T.-..:b.> 1 nimi ..,~ W)'jdniX im. dlaa"K"
lak wyg4dJ otaeD,Aq ich łwiou i jaJ< .... w nim odnaldŁ On" tego Iłtr

°

dt:aj~. a""I;mj~ i potem w OfN"'iu I<> k"'J!n!k"",* t.IICbowanic:.
O.icci lub" wolnoU i "'I nJjbo.n:l'iej r2dowolone. kioedy ........wiamy
je w .pokoju. A n,y lo rom"';emy tak, te po P""'u je WYp'uuu"'y • <lomu. ·lb 1ul",lnie niewłakiwe uchowani". O.i"cko. klÓl" I~'" eu, na

"liry. nie ukUlaluy.: 'ię w dojnal~osobę, O.iedu mot" 'l'<;dut Z rówie.
Inikami okrello"y .:-.... pou do",em wtedy. gdy je <.10 lego wcrdnio:j
odpowiednio J.'~gOllljemy potIeu. rodzinn"j nnmowy. Mu.imy lnu
umiet; ehcietodpuwiedli« na .....,..lkioe lrudl'" J.>1I""ia. Iuóre nam uda.
Nie wolno nam odpowiadał. te 10 niejestlarwe i te my Id wamy pr.....,
do wypieilo uwy 1 pnr.ja.ci6łrni. nb. pootaw". Wlkuuje na 10. te UlUi
jeuac nie dojnelil",y i ~jemy wycbowywania.
Do pewnqco owpl)ia lposób tyria rodaKów w m/odoki powiela.A
ich <Wed. Myi~ te tal 'f"*'>b jI!:IC dobry. Dopiero kiedy pod~ do~ u:go. Q)'m jot .tycie ; <btrzcn. w bórym miejtcu popdnili
~ ich rochicc. Niotrty. dla widu 1 nich .... wiele"l'DW będ.Ue ~
WledyU p6tno. Nie będtie im łaowuwyjltacłWlU,w b6lym No; ugA

• ~.,....; uoqpit
rHO!f dla. dobn prz)'lZl<>ki. rw g.
mydl i ~ dzieci. Ms. w klórq<>
nie........ pneciwny lnnU,
byt.my ~ • tycia i byli na tq ziani u.aęłliwi.JOl" tylko pncowny
lo=\!, by p~jcmnoki lego .......... .stały lię cd.;m, do~ nieustan·
nic .d~tamy.
Byśmy nic mu.idi za bardzo zach",!lit w glow~, CO powinni/my r0bót, • W)'rafnym; W>kazówumi payozb <)o na. Maryja. W swoKh Ofę'
dziad> wielokrotnie mÓW1b O rodzinie ijcJ "cwno;trznydl ",lacjacla. Nie
..........y robot nic w>ęaj. W)'M1R:ZJ lyIko posłucha<'J~ 1.I6w. To pnwda.
lic nic jcsllO równic brwc. jU p"""Kbanic rad • jUichJ u:1ewizyjDJdo
tcriałi. aIo: ryłb:> lo _
rw 6oprowadlJt. do caIlDonlqo ~ Pokuywury .. flbnach fahzt'wr bb>k i:yo»" OOs-=tw;" 10 lylko iluzja. nic
..;ę.:q_ ~ "1lI~.u oupdnic ilUlCZej_
ZD.ot\amylę ~t Itwieniu:n"'m, kc d.ieci JóI na uj ~i
błogoslawic:o\slWem.Czy lneba ~ coł jcsu:zt:~
w.~ lcndenc}<l

pncd

do

~

~ z wbłow,ch

""',,"'y.

ZACHOWUJMY SIĘ

MĄDRZE

Na l~ ticmi dtniały i m\Ply obdione U>U<ljc społcanc i będzie ... k
jut .-ue. Czlowieł:: musi Jię do nich o d ~ odnirit i "'" rym
poIorp cala nądrnU.
A czy .0 un>>cmy ~ N' 10 W)''1'''''~ pyunic ......,.::uj odpowiada.
my .......•. Kl6t by Jię pr:t)'Zlwdo tego. lc nic U"""?
Kiftl.y nmn)ibm o pr:telllijalnoki usuoj6w społecznych.pnypomi.
nam lObie. ~ dvłwia<kzylilmy ich 00..: komunU.mu i kapiuli.mll. Je·
den przehulał ~d n....,mi regionami jak nieokiełznany
IIi ..·
cąe W'SZ)'SIIw, 00 mu sun.;1o na d~ a dl'\lł:i wWn;" się do l-CgOszykuje.
KomIIw.... był u.driumy. "bil tobM: do głowy, kc mok O<"'lcanie
lI~zil MiaL op.o.il...p6lno..; i TÓWtIOUP"""'icnM: wuy.stUch Iudn.
Do ~i.z tq toDtepcji miał "'fSIZ1'QY'" b:Wj rono.. I =aywikic wysu<ttył. W,moodowallO milion-, ludzi ryłb:> po 10, by ~nit,
te w tej -v6lnocic lliWllny JólI'6wnlejW od innydl. Ból pamył na 10
• nieba i ad.al, at ludzie Iię ~ op.""ięlaj;( i ~ nonnaInic
~
K.api...lizm " ...... ł troChę wadniej nit komunizn,. On jab> not;ae..
la wszy.tkiego ogłosiłjc:dnO<lkę, "ie w,pólnOlę_ Ouywikic:.jc:mll let "ie

'''''''pn,

'"

jest porrmmy Bóg. Jego oj«m jnł libenli.m eurul'cj.ki, klbry tlukon;d
...,.dltich SUItaII, by OSUOle<:UI.ie oddititli<' czlowieb od Rop. 110ki libe·
niny bpit3li..... twienbi,:bo: czk,w;ek pko .,ied_b w in'", -.jej wolnoki mok by( be.... ględoy. czyli wolno m... wuyW;o db ~
wbs.. ych i.. ~ ; IWlIcU.... ych konyłci.
W leli spotób kokl się umyb: czlowie.. omym ~ ~ aboolut·
~. Monlne jat tylko 10, co obje knnyjO. W kom
,.,.,.;., lak:( .....,....,1DIIIłt ,woąhi· wsp6lnola, w bpil~li.mie -jednool.b. Mot.: "ad jIt-r

lwiMowy porąo:k.l.
~.Rc się w ~ M.,.łJ:iugoojc tobrrP woąsUJm pnrnio::u;ob
szyli A lQZ)'$tko uaęłu jut at. ~ ~ ItooaInizm wypdnił -;.: ucbnie
b'w. Wodoodrir. a bpiu.
uw. bchodrir
GodDIIIłt Iu<hb
b podepta..... Rop
czloww:b ~
i JW: mołna było łyt pdJą par;\- A M:oqp. tO -.yKko chciab odw.6ciŁ
ClI ." ...........
"'Y p<MDp/l Nie dottJ do poslępu.
do -.-mie·
ni<!.. Nie chce się od_Id( w ....,.,...,.....
To .....'" MWienbeni;a,. czy1 nie? l'nnoalin~lIl" U:.uw WiaWl ),bryi
,$luw ~ ł.omu .......u, bpioli..... u.
,.t.ic jnł Maryp. i gdl;ie jnl; modli...., k>ditit .. mie,M się 1e
ml>:I spotybt, 1'QY.Pbli<'. nie SlOR!R pu"""",", ~ bop:i d..m..m, 3 aęsto
i IWItmalnie, ..ie oNwi<lj;l się, dzi«i ~ db nich r-.o<Iok" i P'"'fU"""4._.
Z dnJg~ .11011)' - ""m, Jditit p;onujo: komu..izm albo bpitalinn ludzie
się ..", um~~ '" sollq konlakt~. pnyja1ni<', łtosu.A pn"mcx. ~ lIbod.y duch",... a CZęSlU i m3'~ln"'. 1>0 ich ~o jest na'" zagro!ołl<:,
wszySlkiego .ię 1>oj~ dzieci l'l db nich Oęun:m. którego .ię próbl!Rjak
~jlZYbciej i najwygoduicj pozbyt... 7.c jut nie wyliczam dalejl
Jclli!wg'" intere5U.A moje poglądy, pn:y"'~~. tC''''\-ay1 mniei k0munizm, i bpitali.",. Wiem. te teraz uJec>się mÓWienie, te komuni..n
n", m"l udnyeh zaln. Nie laka. się jednak twienl"",,", te kal'i[a.li'rn
Id niejen dob.')'. lud.i<:, k,6rt')' oglosili wolnołt ablOhun~ uwalnie pil·
llu.A, by kt.. nie slt.rytykoor.ol ioch pog1<ld6w. Jdli 10 uobi, nie olIejm~ lU
okrdlone program,. gospodarne, ni<: wejdzie tiu okrdlonyeh orgoni.....
eji, ZOSIanie uman,. za :lKOCanego... Jak sio; to ma do zasady całkow,tej
woInołci _ nic in,cresuje jut nikogo..
11ok, :e:ao:Itiwilo IW, to: komunizm ponownie zwycio;tył w pewnych bajach.• kllJo')'ch jut lOSlał wynuctXIf. WrociI bel ~ilI łię, btt nJ'
mieOk"ów natwany. Wbb&ludrwaly-i z ~ sb'q-cobrtowida<'
"" 1Ol0Jr.llr"""" jego reprncDtanlÓor. Nie tncba było wide. by jut ..~

3'"

nn..

n:o lO nie polWOIić. Tr>dt;o było 'ylko tegu. by Iudl.ie. k<6rty kom""i>nm
nie miel; ~,~l; dKllby mały ~ i t.omuniJm byłby ~ n:o
. - . Czy jedn:ok jest motliwe. by klot ~ br.la _ b1ilni:oka?
7.ostawmy tu ~ i '<M'%nijmy driabł tndwo. lttyuIo mi I<> do
głowypko ironiczna lNap kiedy _atpi<> ayudr= ~ DUlił gazdO;.
W dod~Ik" do niej maIadem mykuł o cdooridw. klÓI}' odniMI Jukccs
podc!llll)'th woc;mnrch bL Z ~.-.nył ogromne kIo'l :-. To
kr6Iarwo lWI>
~lDW'''''''' pmdukr)'. ~, tlM:llIlClnln<M...
Dzintnikana 10 nie in..,.......... On opdnił
utbnic i ~ ZOl 10
~ I'bnchił oabie w sywarji .,..w-;. Spou<bI ""ÓJ produb. Nirc
do nqo!Wtł1 ooena tqo, ay Il:n produb ..... ~ wanDIt.
W tej ~ ~ tyIlD my, chndcij>n". pr6bujcmy baD.
dI<Joqt qodnic & ja' 'mi! SłaI)'mi n'wami Ob IW na p~m mioj>Ol jol ..--.ł1no6t..Jdli pn><k1h i- monlay, opnc<bmy 10 lÓWnio: pomyOnie.jU inni
No. dobne, poj<;cia .prudt.tkł. ; .spnoobt"
~ najodpoooicdnir}
120: dl>. obdlenill kwestii & pbszayzny~. Ale otmb.j;l pIuzcz)'mo: _erilllą. Obacp my, ~, nif, midib)'łmywreszcie od.<blit O$kamlI O odm..."nirc ......terii? Nirc odrzuoc::amy" <li> jut ty'" nzy
mstH:> powiedmnc: w dtndcija6ilitj duebowoki ....'billie upiłuj<; tt
słowa n;> dclboym kornputtrzo:_ Kim jatem _ komuniłl:ł r::ty kapllal~?
Ani jo:-dnym. ani drugim. Komputtr I<> tylko irodt:k ubtwia.Rq mi pracO;.
podobniepk wirc'e innych oway. Nirc tyję dla bopclW naluralnycb ani
t1L.. dc..cnia li<; & nagn;nn.;odwnych oway. To mnie odrótni:t od komu·
ni"ów i kapitaliMÓ'".
~ikie, tejako cruzekijanin rolnię.>( od wmuniotów i opila.
li"ÓW jena.e pod wieloma inllymi wzglo".1allli. WICru; w Il<>g•• a lU po-

oIen;e

-;e

.u.e

ci.lga li! ."h~ cal~ n:..t".
~t:u. n. kt(\rym tyjo:my. I<> tak rtap.-.w<lęjedna wielka wymwa. J""
pden hłyluącydl barw. 0"" p~j;l nan Wlłok i IOzp,:tlaj~ cmu<jc:
Jdlijełtdmy dOlołli. będziemy

umieli loObirc powicdzict, te ~ nic
potnebujemy i ~ ml ... pdnie innego_ Czyli mu.imy ,.;ę ud>owywaI'
m'ł'l=. Tylko - 00 10 OUlaCnł lnaaej rozumie.i.ł nqdro6ł kow"n;ki,
kapilaliki," inacuj dtndcijanic.
Nirc pnescanę b1f"'WX pu:c. og\'ł'łat ttk:wilj; (00 pnwda - os4:
dam rud.... ale CUlloUni Irzeba), iłudIat' radia, P ' ' - _ na
ayli po pr'Oll\l ~ z ~ 00 ""'" oIenije WOf>6Icze-

= ...

kom.,......

'"

...... ",du"u. i\Ic d.~k.i swoim dHukip'bkim pn.dóll"''''iom ~ wie·
d>.ict. j;Wc CZ)'lam gazety. czyje bn2/y td"wizrjne og~m i jakio: pro~y,ja.Ur:j m.:ji radiowq oIucham ... ~"",.jdli odc:n!,k, te 86s" <bI
mi dosy( dar6W. wqaę Hę do zmagań" p<XYSkiwan'" P"I~' '.b"..,,·
tam za ł>O"C!l" osobiste "'lidA: zachowanie.

CZY MAMY CZASł

By( mote let! relior:ton
aao?

f"""iDim

oię- ~ od

pyu.r>": po CO ""...

t,iold-x: "" pc:wno by nam .... lO <>dpowielhieli pn)'tXUI.Rc ll:l.3j-

dA: lcorie. ta>Iujj. .'" _ podobWc. dod~.. do "'I" ja=.e ' . d _1Iit
pyunit po co ....... ~ -aWJr be~ocłpowifthi.
'b prliU1'" 1ol:O.1" pn.nl. nami w dJwi.Ii,. body otw"ramy sna: pmr:d
-..om> 8op=. Wtcdyj<:stdmybułloouni,duucl .... ,y~ _
CIlWar_
cie. Ból .... potn.ebujCcnJU. ~jenqol~ iDJqo. Stwo"')"I ""O "" sw<; obr-at i pnpie. bymIr doslluzli w tob..e lO P""""'>iellKwo. Wl~ laku my nic będ"""'" potnd>owali cusu. bę<Wc dla nas
_pl szrblo 'pl chwib. Będzir:my się auli glęboto wypdnieni.
Dy jcd.... k <t<;'ł do tq<> punktu. w którym (Uł n.. będue nam jut
potn.cbny, mw"...y 10 rtajp...... miet. A to uIety od btdeso t nas.
Olana nas tak wiele r6tny<:h oP"''' i nic ..... my CUSU, by to .... yll_
lo uonlmict, c"""iu byJmy leg<> chcieli. Dlalego lię spi"uymy i się
nie u.nymujemy. Jatdmy jak d.i«lo, kt6re ...alulo się ...lI"pie
• uba..u",i. Wllyllkie '" dla niego piękn<- i "'szyllkie chc.W<>by doItat, a to niejelt motliwe. By jaW sobie. tym por.odlit. pról>uje .,.ba..
wy jut ... ,klepie.
Wiem, wnyscy -ja Id _ "wicnb-'{. '" t"go czallt nap~.. dę brakuje.
'Ih"ba wykonu "racę. tn."b;o doltądJ p6jś(, tn.eb;o ... Dopiet'O kiedy ruu
dopada .lIoroba, zamyb nu w pokoju i pnykJ.rwa do Ió!b, nagle mamy
au_; to ... nadmiaru. Wtedy płynie dLo. mu powoli, zbyt wolno.
'~go bralut aalu nallCZ)'la nas otacr.a,Rca IW bezbotr'loU. Bo jej nic
wolno mid aasu. Cdyb,- go miała, '~'''r,;ę ....... t..-iX .. ad ~
nad owoim uchowaniem i groaiIoby jej ... pnyut.ólniem. ile R6gjednak
istnieje. A do ~ł" nie wolno dopuJciL Trzeba ludnon> wloty( do r.t1.
-.alo-ki. by ,;ę nimi bón<ili i nie zadawali r.będ")'Cb pyw\. Trubo. jal.
.....jwięo:ej W)"tb.--l. O kl60ych tDOtna opowiadat,jal. najooięuj wya.a.bz.
d > ~ ale

ków i«hnocmych, bÓR:

~

Itów ~ ..... ~u .. fObwoo

zą~, jak najwię<'cj-..l.

Cho<hi o to, by jol.

~

produblwat i ItomuD><JOo"K.
T~1tio: rUeodpowKd~ po>t~oe dop......ad:>ło do trgo, te
dzisiaj lud.ie ~.~Ii "ę bat sIo.6ca, bÓR: t-i«i. W ~tJUOlfe ...e pows,.,ły

dziury ownowe i pru:L nie słolke 0tl"'CWlI zie'ni<; i nu ... mych bardtiej
n;1 p"""inno. Wy.tawiaj.;lc się lIa promienic .łoneczne "a,...tamy się na
niebeą>icaeI\ltW'O uch..-ulia n~ ró1roe choroby oIt6<y. I CO ,.,....., Nic
- odpawia<b.i'l ci, p= Itlórydt poontaly 'e dziury oronowe. T...... na_
pnwdę ich to .. og6Ie nie in~je. Oni q bogaci, ""'A pO'dx~ne,
a .",...., i >ku anzwury .. 1aDenbcb., Ile jut nie wspomtUmf O innydt
locvg.... Z'X'Iixh. CoP jesxJIe tngi<=iejaze - ani do IąOdaWilp.
nie I pr3W'Cm. Ono in> ~b prudutowa( .... CO DisIcq iouduooitłD.
potwoob in> na~ dobno "",tcrilJnt. ~ nu ><sqstI<ich_~
.. niemiłosiernywykig prodult<ji i kon."mpcji.
i"ne""d.a",1 Był mok. Pnyjnyjmy lio;. ""''''emu zach"...,.niu. Cły
mamy cza., by ".i~ L ,biKmi i poroLm.oowi.oł. nimi II ich problemach,
czy m~my cus na rod.inne """iłli, czy ma"'y aas n~ modlit~, pn.yję.
cie pnyjKiól, dOknie
wiqtyl Odpo..icduny łOl:JH: szacne i 1>0;.
dllCmJ znał ..... p<>loinlie.
Swoimi nlCOUUdzorrymi .., ......ie<Wami M'"'J':P IW UCZJ.jol.-ąt
sio; .. briIJ. Nie po ql'(-"'na- ...toóe. by Uedykolwiek ~ H:
p_mnWny odnucit '<>. al II.U otxza i zyt ~jak tyli l\2I.i pn:<>dIt.owoe
przed ty>i~mt lat.. Plqpom........ sobie~nH, ile móWiła, jak """"'1
tr.Iltt<w.oc'otacu~m.. tUCZY. Ucty n;u. te dop~W1edy,1tiedymai)'
na. dl~
Doga, mokrny :rnnumiet ou=oj'lCt RaI wyd~nenia
i lię do nich oollidł.
Lud.ie • wielu 1tnj6w lwiata pn.yjetdt.ali i w~ pn.yjetdbj~ do
MedriugOlja. Czy SI",cili -ll:i au? Oaywif<:ie. te tai,jdli .. Medtiu·
J<":iu niez.ego nie poznali. jdl.i n-et tu nM: mieli =u.u. by .... utny_
ma( i .... ~_j( sio; ~ JOIbt-Iotatyja n'" chce: od 1W'pb:hł~
n)'Ch woczyst<>f<:i ku ......;ej CIci. p.behł Aa:qól",ch móW, wizyt, <bet
jedynie modhlWJ xrotI. ~ btwo jcK ~iewal p1dń M~ryi, czy
pnyJOłował col ku Jej eW.
Cob ma,ma pnemija, ak pozootaje duch. li) wypowiedzi nie wy-myiWo <h"'ekijań.nwo. Ona jest obecna .. lwiadomoki c:<I.....ieb od
... meKop<><:ąllw.C..... ię tu pojawiajak.o pne>tnd. '" It'Ót"j to realiro_
jellly.Jak go Ipęd...my?

ko,,""

-;ego

'"

BRZOGRlZ·

Kiedy po r:u pielWU)' zobaayłem to .olowo .... jednym Ioblu lP.,mnomicmym.• alą<>KTD oio; m>dmialew. ~~okre
ilcnie. w ......j lepUJ motJiwy oposób P""Uacb ang'du..; zwrot..l'a>t r<.><>d"_
byt II>OOU do uj po<J nie iuoiałow.kzrbl dtofw;Ickim., ale wu Iluunie
roą>rttltrwniasię ukres jeau oqua~. to: obcoUr: qooLdlmia nie lpO()'bmy tyIkow p
... ocoo<nii.J~ olx.<;De labcw pozost:ałrd! drir:dtinxh ludWcj dziab•.
noki. la>dzie nirwannie Jię ~ Dir: =:R czasu, bf Uę ~
i pnyDajmniej uocbę Uę n.,anowił llad -.im d,)(ydKU-rm posł(
pawaniem. Tak Uę l3d>ooou.,A..-et artyjci. fi~ ... ..,WOdCr Id..
J!jai... Twieni~ to: ~"LJ'bko d . 'o1ZybłD gryU. bf zdobt't.....oj
b

bvmr:k _ .

Maryja taU nie jesl. 7..a.miast połpied .. i >Z}'bLcro polybnia za1e.CI .... m post.. Nie wysura:y tylko jo:Ien lhin1. de dwa dni w l)'Iodniu
i nie cbocW O post <płoy a n;u;zymi obrtnyLtli daJOW:onyaU n ...dami_
Kiedy jol! pco*i... y. l.....m pojcil O chlebie ; wodzie. t~nych ~.-.
nydldaA.tadrqo~~poto.bfnastęJlł'CSOdnia

móc więttj ajdŁ lylko chleb. woda i modlitwa. Wymap..Aoc dla ciab.

ale ~ dla duUJ.
Maryja uic ....rxua takich ~ uo;od p<>SI.JJ tym ludzio.... kl6ryJn
na tO nie p<m<aJa .d..,..ie. Niecbcc Id, by klot si( rozchorowałłIOSU.Ac
oię do Jej ulcttll. Pngnic jedynie w <en >fI<"'Ób 1'n:)'WObt na. do m>_
""diw i pn:ypomnict, te la .icmi. nic jat micj>«m. gd1.ic motemy 00łwiadctyt pełnego sv:z<icia. fukann. k1óry .potywamy. lluty wy'~ic
do "tn:ym."'. dab. Nigdy nie mok .taĆ .ię tród~m .. tylfakcj~ k16remu ~Itclmy gotowi WSlystJw podpon~dk.owaŁ
rco ter:u? Maryja. mówi ~dno, a na..., OIocunie c:oł zupełnie inne·
go. Odpowicdt jcJll'l"OSta: "",,",chajmy .lbojednej strony, albo drugiej.
Jeśli cbodzi O mnie, j>Ol.lar:>IIl lię posluch:ot Maryi. lIyt mok nic
......."., ",i 'M; to lld;t. ale będę 'M:: stli...... LuddJc dofwiadc>;cnic mi mówi,
k na poo:wno nic popełnię Mędu, jdIi podejmę łW3nia. 00 r<ea:y wiel_
kich i OObtych nic dochod.i łię pr=:jcd~ noc.

" lInos..a-dloowa<Lc ~ dooI 'JPU rulQod. .. _
(aąblo) ; f'U" <vPO-

...

, od .......

Wiem.... UUl~ oio;

\O

"Ii"

uq, U6rq pny~ m; .... dfwięlr. - - . .pop;am
nic jallr.wesu.> ~ _ (Io;zywikie. Ile wieJe..a. wbJnic t'"li"

....._""""•. A ja >acbaoqm ~ Ir.r-. UlJUl ...,. U

by cbciało.
Wc ... uyMlich tych chw'bo:h, licdy OlWarcio: .io; u.. 8Ofl.. wyda m; .io;
lrudne. powiem sobie. "" 10 otwarte IICTCC jat ....."'nliem 1'..........d.'łCY'"
dowolu""', j udawolell'''. Dlaczego wj~ nic miałbym teBO .robill
Odculilmy od '>aUegO oIudIcn.i.l .bn<>griz". A mob: wcok nicI
Obcup miclibyłmy oio; opicuył. rozwijana rozwo.UA ... tym felielonic? Czy nic: p _icjszc, by I" qjJ wf oio; teIIIu, co mamy; kim jc:MekPy. a
ieoo poeem prujU: clo ,........,g ~ł

.to,

"""66'" do ~ lemaW. W jcdn,... • muzycft miut 'Mb to '"

mitjocu. gdzie powou~ l>(>WOC1ICł,ll.y lobJ • <hniaJlIi qopu. &ot food.
Lob! W>paIli31y, lłn~jak w rlłmach_ ~ j wiclir.ic pbkat, infonnu.Att,
sd.ic jcnoc IOOtna .....kU Wic micjocl. Obiccu-.R'zrbl.1I obslugę i (\o.
blcjcd.cnic. Chyb;> nic~., .byt d,ngo. Chybal
[);owno ju1 powiedziano. te nic m.. lenili dydulOWat O Jl"",a<;h. Ja ld
łię prrycl>y\anl do 'ego ilwie,dzenia. Nic <~'P"'Y7"m tylko lUylJ.i, te nic
n'" >en1U rormawiał o Olanie t\aUCIi" dlłCha. Ryf. motc \O te!jcot bw:oti:lj
~ ..... l)'1c ~ lic rUcodpowied·j'lnokil byłoby \O ~
Nau duch p_~* ~. Głównl rolę 0<18')"''' 1\1 JUUll)'łbnic.
7................ do wyb<xu tal.ich... nic innych dl"Ól". f\>nlala ....... .,0 .iOl
w chwib<:b uudllJ'C" i dcqdu.Rc1'd' O n.uzych .,..... ach.
To jut .yfwitchtany pog!ld, :łt ... ....-j cpocc ~~ duch .....
IUmp<jani%mu. Obtego tcl po<D)'łlmy r.tlCUj O naozym od>iotym duchu.
N..jpnwdopodobrucj pt'1:W"W"..JWny dętki (Za> ",,;"y_ ł'ncdtem pru~
Irwali~my CUJy komu"i'mu. Co. "ich wynika dla n....ej leratlliejlloKi
i przyWoki? C.y wprow3<himy tlo nicb niepokój; nicud-..lc"ie. czy
let pokój i JM>IU'oowicnie. Ile bę<Wcmy ....1czyt o jak najlcpmr, pn:prloitl
Czy jcdooeuf.nic podcjmócmy doccr9;. ze będricmy «nit ......;t i nOc
podpoo ądrr..ycm, oię bodncmu curopq.lr.iclOU ~?
To trochę nic.'IO<L>c pytania i odpow>Cdzi. ~mniq lał. twiet"dq """""nicy lC'Orii,. DIr.b<b.Rtt:i :łt poorinniłmy p~ ~ ......
cepcjt ~ o łwiau i cicozyt łię • p<>ZOOUW2ll;" pod czyim
lWinxh.nictw<:m. N.. tyrh ,ercnaocb znamr <O dobnc. ay1 nici
z-uc podej"""""km decyz~, wię<: oaywikic uobio; 'o i teraz.
[)"lo1~ jcdnall.... r-~ń.. by li~ tO nic odbylo w połpiechll. fuwoIi pl"2ctllję
le wytwaoia. lt6n: .l.... ia pncde mnl W.pókzc>IlY lw~,. Najpierw je
Pę.

'"

odn~ do I'is.rnlr. s..oę<qo. 1u6tt.....nu1l mn'" Ind>a aytal. A pou:m
~.K. czy JC PI"I)'Ju:Ię. ar odrnor;ę. NOe będę och od........ do I'OI~.
d6w..... kJchł aęsIO p•• 'wd} .... nyd!. "'1""" "'ych fiJozofów. One ""'ll"
m, tylko po<oóc lrUChę ban:hitj n>zj:oin'" ... ~. '"'" nit WJ<bdz'ł ...

mnie oM>l'a;u"'llo oądu.
Kiedy ID ~ uxan-um się. jak mnOe ~ ci, Iuilny ba
zbr!nicJo USW>OWicZIia przyjęli wuysUw>. CO pnynosi dzisiejsu mob
ty<:i;I. Czy mnie odbło::ą jUo akJwieb ~ . ar ...m ....u(tąo
... pbejł prttS>:łokir
m> lWO..io'j ob"'n,. Ju~ tlnzl:ł nico u...>!am ... ~ . 1><>Wiem
t,lko 10' dobro ju' t>kie ""mo .......,zyltkJdl c-.a.... ch. Pyl.nie mote
brtmi«. CZ)' pn.c• ......,je wypowied>.ijajc Up<l"'i>d"m i o,U.ry...."', ar
let U-\ilU...." 'n mgl~r

M..mm, .t:m~ pned oob'I Jamym i 0I.a0<Z<łJ;tcym nu łw1atem. JdIi

tą<>

nie <robimy. wytLorunia lego łw1atól . - pnd~ dokbdnic i uybIr;o.
Byimy uWdli siły do ,..o;.go ~oa, Maryja nam lD6wi, k ID
jestJ~ aas. To p<-.b. k thX:R się teł de ruay, a.Io: ID nie -..uay, te
ll6c nit ••,....,tJ. MMyja ~ ......, QU)'. One jak byw;t -oda
tmD4 wszyst1irc r:tUfY ~ Wledy przetnr.l.R lylko ci, l.t6~ .....,Ii odę
powolny i tk>tładDy matU. Dnwi do Iq gtupy ~
OI_ua tam pru.od na.mi. c., bę<hiem, pytt N:ybko; niestut«mie.
ar leł ~i ; dolbtin"'?
MILECO DNIA, WOZIE
Wobecnym CUJaCb wielu. na' dutu a.uu ,~... w .....nochod.ie.
w "a.zym codziennym t,o...
Dawno l<> ...uw:atyłi łudlk.lu.6rym... lety n>jak ....jwiększej spned:l.
ty olrdlony<:h lowarów. O,...,;ch produ~huaęli nu infu~ najpieni pl'Ul r.lIDo, kWre = y w owoich umocho<bdo•• potem pncz
infonnacje "'minttTane na. ~ lablicach lłlUWianycb W1dłut .....
uydl dńJs (nitwicm, motc tóI ~ byt. in ). Ooatnio~..M
naJZOI tIW'ZB': za f"""'X' tzw...... 'mho pbb
Ir.apominaA. be blwioej
iI7łobf ... m.........,;,no nuwę dw>ow""",,
.t>V*kV- Swoim hl· .....
i hasłami ... kl>n..., •••; nęq .... do bJpoerua obdloa)do pmcIo'kl ,
Scoł ,ię niez.ltąpio",,,, lrodltiem

=

Rcgiao"""i~tełnir~~ep06emii·.

Byt _ k odpoooic:w, ... lO. dlaczego niby tólk

..

,

miałoby bJł,

$koto pu:a.

r.... "..,dzillgonu nie jo:>I jut nielnanym

pun);t~m

na

m~l'ic. ~lc

mirj_

Kern, do k.r~ przybywa~ miliony lu<hi. Oni prqwot.:ł te ~ ł.....;e
,cujenia i lrttba'e prq'lW)'CUjen....... ~ Hml

po",...

Kłór.łkolwiek d"'K" briror chóelo ~ tqd1 ~ l ~,;
Med.u.lpje. ~ "Sf'<*lni:uq .Jumbo q>idcmię·. r.:;-;a się ....jpOrnt nidmiak> w lcilku m"j>och. ak w mialę zbIi..tani:o się do SanbuariuaI jat jej jut .,.~ en &'qbóoo po ""~",,;
Ut. parafia N ~ .ue jat jut ob. jak kicdył. Zmimib się
W. duchowo.jalr. i fizycznie. Z _p.ioti kraiay po ....... AlJ.. łię p<WOIJ

w otruburę..uejl.4 ilI pncm~
k.l.lw)'dl parafia M ~ oWa
B~ w oczy id> prupozytje.
" j doł!nqli.

odzib n1D!.;j;.. m ~ dla
~nk.iem nic do pominięcia.

~jU DlIjgIołnitj. byi"'fje jat ....j~

Medli"gorili pJZy>t.ilJM;k jw nie rrl1oodwiffl1any I'ne. 'y<h .I'itlKJ"'ymów"; pl'7')'jddta.i'l lU let inni. 10 ci,lJ.6rzy pnybywll.i'l. by li<' " ....
dlił. Ju6n:y ą gOl_i uw.. tnie .luch~ lJ:g<>. <Xl Maryja do DlIlllIÓW; i ""'.
go od nal chce. PrzyllOSą"" lIOI"I !WOj~ dobmt i "'SZy.tlie owujc pn.>blcmy.
Raum I innymi

l'r~gn'l. do$wiadcut pięllJ"-

I>u<.lowania swojego 1y<ia

•••>01,,1.. I Bog;"m.
Ci p"'rw.; wyr.otoj'l.Jię najaytel""'j p....,a ,Jumboepidemię", OctywUc;." te i on; mu.... <arobit .... chleb i nie <J,e"".........alooby naJ lo za
boordzo, gdyby li<:zyło oM; dla nich ~ wię«j ni! 'ylko l)'$l. "UleNlny.
Zamialt pinie oferował.
towilry (pnccietobdlonc dobra Sił .... m

""*

do rycia), beitOll:lnioe 1nl,.M ....,-slkicb ~ Jumbocpidtm~-.
Cqr .... m się lo po<Ioba, OJ Id "lO:, bedy po<Ir6tuj<:mr po nauydl dJo.
peli. DlIsJe udcr:u ~ col. CO się' U6ci • nuoymi aoadamL NUlęJIMJO
dnia w tym amytD""""" :wowje nas lO p<>BOO'nlc:; In $ię dtif.,re W·
dq:o dna. WIcdy ucbjnDr p)'WIie. ki<> ........ lo ~ pozwooIiI?
Odpooried.t bnmi: oni o;uni. A mok .... nit: jal?
"TIIkt.e do ma -!io= pb:ny i Ul _ I q ~ d:t4 do ich raIiucj. TO;
~ WJPOOrioedf UZDa Ul aGl1t na Jiebic, ognnia:&n..... wotno.
ki do dv.abA pułilicznydo_ ł'oooe, te tyjemy .. "J'<'Io;ucń.ooeocwanym
na -..,lltlc P"""J'ły i .... lDlLItly bdnq<:> pr-.. do ich nquwan". Szo:e.
IóInie je ol;lurq jilicltolwiek łlowa O IUOnlnoki_ W....k k.a!dy jat -.ol.
"Y i robi 10. en chce.
'Irch pielgrzymów. klóny nie popienj;l ,Jumbo epidemij"••id.imy
ll~ KriI.,..." i Có= Obp.icń., oni niltogo njc alaku)'ł czymi, 00 sję .p....,.
c;wia nu:ym chndcijań.kim usadom.•:t=J"lc .ię do ciebie ulmie<:h:o.
ninbędnc

""*'

..

,

}1J. M6wi:t o monlnok.. bÓD poonnn~ WSZ)'$łkKh nas pru"ilu~ Ujmu~ lU lq>i<j _ m6wq O p.-dlie. klÓnl P
l;lb """""" dl> W$Z'fsd>th
lud.l:i i WRptkidl ,~hg". ~ D.aI Illls um.odcil}1J w n:uzydlloer'
CKh i I,.".Z musimy}ll lflko ll<!kzJL
OUęki pnw<t...,.m
Zj '_lO poęktuejno. p.<tthj>_at w n>edtlu.
gonkJej p"nfU. Wtedy NJn nie pnazbdn,M ~nj rozkopane d"'Ji, ani
~ innJCh nic<Josodnołci. Cr;ujtmy, to: W Illls ~ i prowadzi "q
~r6d. Tu kryminaIiIci ocl><>dą z drogi p ~ nariwmani pruOlaj,. .ię n~~ alkoholicy J'ru'~.R pito haurdWd J'ru:ol.a.R
up..~wial: ""...nI. "np"'lniqr pne>~j~ '''''lIlI)O';Olnie tył. ludzie plUWO.R
p,ttklill~ł... Jednym łlow<:m _ """hod"; jalił lIO"'" por.mek.
Jcw;zc w",o"'~jayl.lilm~W podn;anibch h;"o.ii. te nowaj"t"'cnka ulwi... b dl~ .... , mniej wię<"ej dwa wieki te'nu. n,i,i..j to.twierdleni c
lIiejcOljui lll.ic oaywi.. c... Ie tet. fik..i<'>t Wj'OGOrcuj'lW ZWl'ÓCOOC _ cI",1'I""·OO1ę. To były a:&ł)' """'liny paryokicj. cza.y ..... tnych l:iljnydl lpirytu:oJi>łyany<:h~zel\. 1'lcw'Kgodni;o UOW'OCOO'ały poom;oniem Zw~
ku KomuniOlJnDCfO (1847).. N..lc:teli do nieso Il M;lIb i f: En~b.
lW6Ią .J09Wzmu -.~._Waicj zxhodnicj f.urop~ która lub>la Olę otrribtjałD .pootępowa•• uaętoop..x. te Rop nie lDll i wiu:o
w NICfO to tylko ...... CQJlit:nóc n:uzydlludilich 1"'Ittd/iw. T.. pcow,lkę
olwpłly ......... tyciem mi1.oony n;"";nnych luoW. Pop ....... ido pnebt1.\
krew p~wprow-Ml.xw tycie......,. łw"'t~_
By oit poł;uoK O doUodnoil, >npOnlnijmy O pewnyclo podobnych
idcKh. wpn-.odzanydl ta!. wadn"'j. jak i pó1ni<j. Przypomnijmy
....... Plato"" ijrgo .ł"~l\0l""'·, Cornpa.nclle·so; .ł"~ń""'" oIońca". Moru i .Utopi..•• MachiavcJlego i .WI..d",·, Nic•.."hego i.1lIko '.. cae
7 tUJt..•. Marb~ i r.ngcl ... i .Manifci'I,• .,ii mmuniłlyeLncj". Le'
nina i .PańUwo" ... ~etOC1Yły li.. puez lc" łw;atjał. nisze.,.'c wichury
i unicesM"ty w.zy>tko. 00 ilę ",.. 1..10 przed nimi. W 'Y'" wnyltkim
pomacali im inni, kl6ny gurl;';" wp.-adali w tycie ich konc"JK..i<'.
WuyKJ" razem p.--óbowali ""' rym 0I"'pit, ....o6wit nam,. 11: IW ~po
nltll<l.;M i ~ d'"
dobn.
Byt ....... adoo.Jl'ft')'''''' pyun;",jdi ..... ~...ą.d.między,Jumbo
epido:lI,q· i KoInutq ~ zjq ~ A.Id Dlnicjdj«bb, dnidl)' probuJ'ł fUZC'dru( nao.q ....... i "" nas ~ Jestdmy db nido
tylkoJC'dnrm z produll.6w. b6ly tnd>oro jal ""joqobciq opicniętyŁ Zmóc1Ua,A p.-zy tym ...e,c fonny, ~.A .oę do ohrtn,.:h _",Mów.

pk",

-so

".

probu.... c Ofn,bt opieraj.\cyeh im sio; lu.hi. A lud!;" pr.g~ J'O"'nku.
bóry im ..sbk dros~. Oc7yMwx. to: pop..;...się pylanoe,jati len pono.
nck pawin;"n bJ't.? Kr6tko mÓWi'l< - .....,..tko zalety od ,w.
JaIllO pięluUl: wiul ay>It: por.,w, .. j:aI< niŁ", .,jt:mnie.1dY ą srof.M
i _p-:. 1)0 tej po<Y p"",konaJiłmy się o !JOl lliedicron\ ikM ną'.
~ j od poBlUu ukUł potem ały <hir:1I. Wo=ę, k '~jnl: d.b
.....j:une.jakie.,.,...uu., brl' le ~ ponnki.
S... nuję wu, Iudric. i dla,qo nie ehó3lbrn> wam tDóWit dlif,i;aj Wc
innqo,J3k !Ju.o..al. dm:."- 8clpicanit: ~ p _ dr-osi
i ro<urIloe,Pt pnab.ni3. W- inni kitfuA do .... podc:nJ lej pocIróty.
0clId0: - . q duwę i ~ się prooto w IWan. tym, b6ny w;lm .A
dqoknłL~,~ Tylkopoono1..oe"mHe&odn;""taUt
JObiIo ...... ym.1o .... ro<bo ....i do l:06a..
Wł.AŚCIWE PODEJŚCIE

Na pOtrwsl)' nu! ob ""bcilI J<Utp wydab mi się

p;jtnicd.l w ~~m 1tJ6L

,,11<0 jEszcze ~

,j~. Nicqm ~ y m Olę nic
bnn pomimo wieku wyn<iiol& ~

Brł _
tyu.o jej
mlodoki.
N3Wl ""'nowę uaęlilmy pnypadIwwo. 1'= ~klc cod';"nnc
.-.. powoli wybniab. sio;jq "'~.Aca dusu.
I\::>wiedtial3 m~ te CO wojna wielejej ode\>rab. Najpierw łtn<:ib wie-lu bli.Uch. a potem coktc do.... Zna ludzi, k1ór!)' jej to nobili. Ale ich nie
,,;"n,o.. id,i. 1'Tagnie tylko tnów .naJcit .io; ..., .. łunym domu. Zrobi
wnystko, by tllk si~ IUlm.
Uwatnie .ięjej prryg4daleDl. Te kilu .dall O lIObiewypowic.uiala
• idealnym spokojem. Sp",wiala wraten;e, fe .. lalnic takie uchowanie
je" c.,.m' najnalull1lnk.iuym na świecie. Bou, czy to je" naprawd~
n..turalne?

..,.-;"1&.

Czytaj'łC o.cotnio gazele w

kolumnie pułw~o""jgOłpodalU znaLa.

:do::n, artykoł O fonnach ....p6Io:cncgo kapicol;"",u. AuIOr udawał pyuo.
nic, CO aktualnie b,łobr ~nicj'zc dLa lJ.UUIO k",ju: pQ)"~ tak.l
funnę Upiullitrnu jaIl Europ:<, ar ,et laą. która obooo-~jc w n.ojpotętnit:jRym motant";" jwia"*Jm, b6rc się nu,.- AnMlryb. A CO rół·
oi '" kapiulli.my1 Rótoe fonor bpil>llizmu C\UOp'~jlbetl0 ~ się
o p.--nib. Nit: moina pot lat oobOc..,.......x • pf"<l.C)'. ar ",t unniIlju.yt. ""-kbdr 1\3- jqo płacę ar~" rvbotniae. Jtapiwi:zm ame--

'"

rykJ"hl.i tego nic uwzglę<lnia. w::.tne tylko, by pk ....jwio;«:j wyprodult>-wał i ""u~~łal. Lu. p,,"cewnik;, lli~ jo:.t lU t~ki i.totny. Artykul ni~ w"ihl
jut w to. .ąd mógł wypływał tiki spo>ób myllc:nia.
Wy<bje mi >il;, U fun<blD<'lItem WJZ)'JIkiqo jeJlltiłt<rio l'OlW<Jju
myłb dtndcij;ońWtj w El.toopio:: i W AmnyI:"" ChndcijaflJtwo woawiło
~ lbdy ... hislorii europtj>kioj. T", łbdr ~ ubtooc= tlk2Il: ItrU,
licdy Eurof.. PIK&
kon<:q)Cj<: .polca:n", oddolila .iI; od Bov·
W g~n~ch bpiulill<iw europejskich j<:.. upu.:..n, po.!.>w, chndocijall·
W i dlatego W Pl.ił .poo6b tro>=:ł ~ O owoi<:h pt'XOWlIil;ów. Amcryb
.., ....mi P"I~ mtOtru w inl>ym WNnW. Na jtj bist.orii dtndci~
odcDnęło W ~ Cbd6w jal. n:a hUtorii Europy. J""\O
.rozumialt, bo Amcryb jeJl ci.vlt p;&fi.~m1>« poano.a przynalet.no.
ki h;storyan"'j. Dwidci~ l~t lo .byt mało, by ""fi.two i naród mogły się
odwoływ,ł do ",,*j historii. I\> tdoby<:iu prz""l'li~"j iyciowcj dr.ięk.i
podbo;om (WJ>:YXJ ,...ocbtoni lO>l.lIli uIom;-w pncl P"KttdY.,....,.
lIlU .. """"'ut.. pnybrsz6wl Ameryb poo>b dalej q Ja~ drop. Oaywiłoe. te & Iq<> powodu nic ro_nęb >ię w Woj potn.cba, by bpil11t.mowi n<łCbtpk n>jblordlicj 1udU:.;j 1W>l1.
Z"j"'pirowany .łowam; I»bci Jauji "i~ piszę t~go f~lj~tonu, by o.ię
...j_..t polityk,... Dla mni~ watne jc>lllUUn<OWie,,,,, się lWi ",lacjami.
któłc "'kic w babci Janji wyk.mkiły Wic P"KttdY.
Ttn bptulWn.
pnyn;o.....nXj 1J'Od>o; .... "pnc:ownib, \O bopiuli:t.m, w kl6rąo ~ zadood&i rcbcjlo -ja' - .iMy cdowid:'.
Nie rerygnujc •• iebie. ale l'ÓWnoa<:ln;" wk. te inni td "ujól. ptawo do
tycia. Dlalego wydoodli im na sp"'wie i w.pól,,;" • nimi buduje JW<>.H
pny~ Kapitalizm. ktÓl'y nic dba O inlł)'dt to k.:o.piWilm. bóty ma
tylko rdację- .Ja'. Wuy>do oOę LICZY"" i to6ay na nim aPO)'m. Co >ię

""*

n.,

'o

ki...,

dliqe & innyJn -jut ... .ue intnuuje.
We wop6lnarlyrn łwiccic: na fundamenc;" ulich 1"'S4dów opołea..
ll)"'h

pow'lały rotn~

0'll",ni.,.cjc.

Być mot~

wuy.tkic

naryw-~jól. lię

"''''0. ,k: io:h ""I<: się między solą r6tnq.. Z io:h d.i:o.bnicm ulknę"

... 1.
się

td w mniorjszrm lub wię4lym ..."niu habcia J'nja. Te ~ _
wiły b;dxj Janji o pt'"4Wie do tycia, o ..........,. IIL:ltCn:lIncj, o jtj pnwOc do
po.tQlJJ., opotndooe ~,~ia.O ~ ..,.ok<:mym. któ'1 powinien wynikat • "'kich trudt""'i, o ... Ale baobci:o. J'''.P posłuch,ła
lyllw t~go, co';"j I'odpowi.odalo';"j d'.-.dcijatiotwQ i do,,"ia,kunic tyciow~. Cocicbwc - nic .ly>zab od nicho rdacji,Ja' - .in.... OoO<Jb:o.', ale
o relacji .ja' - .,blitni".

Bal..,;,o Jo'Ua kocha'" bidego ",łowicka. bJ"lnlU;laJem takte le jej
00w;0. Oblego inn)"'h ItKhi odbienb jako .b1iłnKb·. A blitniemu wyb;;J_

.ue-.

gUr; zJe. które ci W)'~. DbICfO jej uchow1.Pic niejesI
lu.....lne. jeslna.J>anWe:j t>alllralnoo. jakie tylko mole brt- Nioenatu..........
jeot tylI:.<> takie ucho•.,mie, które nie umie~, nie umie uUlat
SW<Jj<:j winy j prositu ~ie, funda"'entem kt6regojen nienawilól' ...
W Il<lSZ)"D' ~ nit: tyU;o bobcia J""P myłIi w '""II spooób. 00

aaa

M ~ pląj !dblo....... bthidoniejl"<kJI>t'fdi. I ........ -:Ir.itję.
te nacbI bę<4 pnrje!dtaŁ. Wszyxy oni nosili w oobic tyoą łwiadomoIł
JWOi<;h aapieti i lIWOjqo pl'""'" do ry.:ia, ale jednonclnie twiadOttoołt
konieanoki wyba<=nia j niepozwoleni.:o .oobioe na lWll".ieaie w to, k inni
bIDo: S4 1l<lSZ)",w b1itnimi. nkiej poouw)' ..-ayb id> ""Id....... hi>&ona. Gdybyłmy .... pnamcni historiijak>....rod oddali JOt ait:n3Wiki i.ue
upoIJurWi o tym, kim jesldmy,jou <bwno by na. nic byIo. Na pewno wie
O lym Mllryj:l i dbtegQ do n". pTt)'I<"'. T'at=te Ila to tlwhkicgo punkrn
wid:oema. nie pooąpiLo. ....jtuOtdruj. Nojpicn< t"" laJUb w okowach mmuni2:mu, a polem jak nicchóao<: dzitdolO lf"'Ioeanoki
lnjDw.
Ale Ona cbtiala 1 ........ brt- Wydaje mi ~ k ""'RJU> ~ podziękowaniem byIoby dla Nio:j wicmc Jl.uI<IWalllc się do Jej .... ka>:ówek..
W'I>6łncslU. hillo";"
Il;I.pnwd~ int~l!.i'l<:ll. N1 p"e]Wc wUY"lt.i.ru troduokiom ~nęliJmy >WO:H wolnoU. WICie innych ~>Iw, ""
acle 1 'ymi obecnioe ....jb:ordUrj wpł,_,D>i, ""Cqt ....... ~ do
.tgo P"-" - mniej lub bordri<j jawni.<. A plnoadnie mllÓlłWO Iu<hi
t Clą.:. łwiata 19~ do nallegO kr..ju. by UJ uc=p,,~wol"ołci i """':ki
gudnolci. Jed'lQ pncciW'st.>wi1 tir; dtugiemu, ay:t nie~
Nie wid.ę lu innej od~. pr6a <Wabnia Rop. JtIIlU oię
opodobolo .,.idł lIał Ż niewoti pomimoWUfłllD i pny nałlCj pomoq
żw.ócit oię do aą.:. łwiauo. To lIU<łJIe ra<bnie. Ilędtinn, umieli mu
tprootat,jdli będriemy odbicr.ol inny<hjako ,ich blitttich.
Bol>ciaJa,ua Of"""'iad:ua,w t.>kte o
, pm..;u uchodlq. AJwic-driab, te " " ~ rzo:cq w 11m pokcju jest dla niej obru Kr6l<Jwo'j

rm

je.,

~kt6rykupibl'"

\o

• ....;cj~~P4i.l)mki

do MedżlUgooja.bw$tt lilii nicg<> pootrty. kiedy jot jej clt;do. A Królowa
l'oU>ju jej mówi. te llU:b,;, W)'t.....:ot. Jej I.. l;te nic br/o ł.>tWO 'lat pod
knyk.n Jenu.:a. ak od tego nie uciekał.>. Wledriab, k lo ~icr"icnic wy<b

w'' 'kNic
ic wiem, a.y babciaJanja jeu:ae
.->tt.

~

ja. Nic ptt"-km jej Q 10. Dlaczego ","lbym

pt.Ji«lue do MedUuror-

pytał? W""".

te

doądŁol-

wid. $~ UIb, poll"'$IC <e: oob.:I. łw~domoU: wlakiwcj PO'I.<łWy. N;" pm:woli, by uo łw,~,lom"'t kiedykolw;"k w niej 'p.b, be. w'clędu 1\.11 lO, jał.
lrudno jej będlic. Dbtqru ~ric od~ pokojt'm ; mlo<Joki,._ Jej
Lm ~ lylko jlltcn:su.Aą o.tdolq i oiaym więcej.

OBRAZY WOKÓł. NAS

...;mM

ZOOw aytałna 1:u.:lJ. Odąd wnilkIy tr.lbY
conl rudDcj
biorę do I'\k pt'Uę ~..- pytacie, dbaqo uk jr:a. 'li\ld...

na nic odpow~J~.mo1liwych pl1'U'''jeM 10, te ~
mnit- ci, lu6ny MoW • bob> W1IiJ<sWi ~ do tej ..-ej uudMj J)'tUa<ji..

rym _ .. powtananiocm. te to on, .....,R l"kję, a my ~
mył:imy. To te w ich dowach jut "" ... mym pot:qlku ~ czIowio:k ba
włękuąo t)'cio ec" ~ i a tIopurąo oię ty..... qoo....... jau.,
ich ju. nie i n ~ Oni idóI <Wc}- D.u(im watnym powodem jeM
10, te WUlftm roUrtJ'cnncj prasy no<hodnicj upomina łłę O DMInloo-ki ,,"ykulów, podobnie jak lo było w cza>ach kocnuniunu. NicjeM watM. <:Z'f &nywly $luq dobru. czy
-me by budlily --.ię. by Iudric
je wpowali i ayuli. Pbtcm ~ potncbowat duW cusu, by _micł
Oczym czywi i czemu 10 ..... Wtyt -o ile wO(ólf: lO mnumic;'ł.
W jednym I najbarWicj inICO'CSU.Rcr<:h dodatków .nalallem informację O Iym, tejedn~. nuzydt d2icunihrck i pi... rck publilwjc leluty
7.....hili IIUI;"

nr.

w lianyeh knykJiwyd'l. popubrnych uo:hodnich gam.ach. Ueicnył<m
$~ • lego. bo wydaje mi $;ę tu OIlkowXie den1Oltr~IYCUle, te O tym, CO $i~
lU d.ieje i dlaczcgu ukjeS(, mol.c ~ publicznie wypowiadał uok.te klat

z Chorw-a<ji. Kiedy jednak pnCCZ)'talcm lIllWil!to Lej OlIOby, WIl)"lko $lalo $i~ dl. mnie jUIlc. 'r~ osoba nic w.uoJ.. dopun<:zona do tych g~'Cl
• powodu poIrzeb)' obiektywnego infol'mowa"i~$WQich ct)'lclniltów, ale
po to, by p .....y pomocy Oł....,..m~"ych od Boga darów sprobowała uciny<'
chorwaclu gło$ w lym ...p6lczc.nym łw~;". Za <;UlÓW Jugoslawii 'Wa
si( .law,,~ w ChOl"WlloCji. ~y naslalo pmltWO, klOn: n...ywamy pań
!tWem <:hOOtaCkim, naCIe >UJo ~ tu dJ.. n~j <byt cWuo. OJlooila 'M;
obywatelem bez pnynal.ctnoki pall.-...q i ~zyltowq. Specjalnie jej
nic rainl~1o10, tc w d~ dcrnokntyan1'=h wyboo6w więb.ołł
ludzi wybr.ob. wbl.nie to i takie pańllwo. Nic p=W.odziłolOjej ud>odnim pny}&ciolwn w 1)'11I. br towbłoic Fi I""""io:rzyt udanie ~"'n'"
1u<Uiom czego dq a-w.:;_ Jalt.U dziwna to dcmoł.rw:ja.ayt nit-?

'"

Jdli u/ooo'~k~.. uociwy, to J'O"'M:. te coó tU niejelt w porądku,
nicuktnie od 'ego. czy ja! wiel'1'ł'1'. czy nie. Demokncja I""""i""" byt
p...-m do W)'T'lb.ni.o pogl.:{d6w. a nM: celowym ~ro"alllem tym; polI:4tia<n;. Nie motlla O<kbral' prawa do P><u wię,kJloki, '1aW'el gdyby
pmost3WiIb .. błędtie, a jed~ <bw2l BO w nieogn.niczonej iIoki
~uokiom.

W Ik 'qo ~tkiqro Ikwi pngnialie. by "" wsulb: wot1iw<:
sf'O'ObT oc..... z,l Iał.i obnz. łwiau, jaki komuł odpowiad:l. W p.=
z !W'OIUI1Iem lqo obruu idzie ~ l>OOIIej ducIlooooki.. PO .. pły_
wie olrdkmqo naw >Ul1ib,imJ się ..-ymi ludtm; i byłoby- latwiej
......,.;rąd~

Ob ..... tella obdionydl obrazów i otrdIooej ducbo-<lKi ~
ta.kze • 1UrIdozwoIco,t<h !rodłboot Oloriat ""de pICI ..... ~
o po-.. czyIdn;k6w do ~ni.o po-d). od ~ do <UdU dI:a ooą
picria ~ h <dów pozw:obA .... pul>Iib;ię oaywiM.}'Ch ktam>n<.
Gdyby było iaaac). dlimnibr-z,-p.Nib!WJdo.kbnucwa sporybbby kan,
d>o przyn;ojmruq jatJd upomnio:nio:- Ale tak się nte dnępe. Zdarza .o.;
jedynir. re OU·T'mu.Ajał.id nagrody i rt,kirtki. .-..y- i ,I .. ",".
Nte l,lLo .ulIOłliwi>..;ę~ IUI lamach manlpu~
pz<:t. ale podobnI!: p.. ma "'I n:kbm-..ne i chronOOM tU:k w Chor-_
waeji. Jdli lię je w jakii sposób shytykuje.......... <lnimiem UJ bez,
podnoli s;ę nk.p<>Iyk'lII' krzyk i m;egowi.ko. Kie<Iy 'O oni kosot .kry_
'ykuj", albo kiedy pań.two .krytym.;.. kogoj Innell:O, zap;oda "Iko "PO<ayWZ ci.za. Wledy nI<: ma :IadhJ'<'h afH'li do d"ttlQkracji i p ....... do
wolności l/owa.
Klot k,o mniej w~j JlMri 1<:" .posób d~iabni;o. wypełni•• ię oks....
~loJl'l d""h"wf)łci~. wyrobn~ prude w,"y"ksm pl"le. niepokój i "goizm
Nie zawsze bowiem mOI". koguł niL"Sl'r.wiL"<lliw'" oskart'ć uchowuj~c
P"'Y Iym .pokój. bWlu kic:dy Iię uJe. dri"';". alowic:k oddala .ię od d".·
gią:o cdowid... i ,">gr4!:o .ię 00'"'" bolrdziej w samotnoki i egoi''''K:. Na
kofw:u Innie w tle.
Nie wltyd-.ę.ię I<:gu. k nie tledtę kon<ą><j; i uchowall., p"""""towanycll p~~ wiele roU.nyaanych gnc:t i dri<:nnikarzy. Nic robi tą:o
....kh Królowa I\>lwju. ()n;o IUIm mówi O tyriu bel. ~u. pdnym Po",*-,. 'Ilaki .pos6b najlcpiooj ob-ńI.o. rll:J'OD<: i dudsowo: tycie cdowieka.
KtO pooIucha KróIoon:;i ~. będzie w ......ioe u!ysla........at:.ię od
~ t:U1"t\~ któnl .. P"""""ł~ us;lnjc lię ""'" spnedaljako roł pu1lt.
<bnc:ro. Dowutt. te .....1 nit: ja! ~ bc:d.ompromioowo:.j wałsię

'"

ki ~ przy lliy<iu ww:llido lrodtilw, ak mitjke.... ~ pięk
niL i pnncmnie: tył. pomimo p~ prublem6oo.
Jalic ~ te ulłady. które próbuje się obecnie: wprowa<hat.

widzie:lilmy W)""tnie podcuo "",,,wiej walki bobenki<:j. kiedyjeden z pio;ścia.
rzy celowo odgJYZł drugiemu ka",akk ucha. W.zyS<.1' • jahchi J"""'Odów
negalywnie: ID ocenili. Kiedy jednak I"'db propoq'Cja. by ""I"""ni.;wego p ~ na -.-.u: pozbawit pl3W3 do upnwia.n" bokJu, wie:1e 056b
~iło, te ID nie: byłobr pądn: P'*,nio;Oc. I)oo;ili do wnios.W, te
wbłnic: tcr.lZ IWIIL się ba.-.:Woej alrakqjny db ~ A .... te..icl" uc:zy""k będzie: ncpl)'Wll.ic: wpływaI' .... innych bobc.-ów i 'f"O'W"'CÓ"". nic:
było jut takie: watnc. sw-otytni ~ia.nicjut dll'WllO ujęli taą f>O>U"'ę
w ha.ło: .ChlLł>a

i i~s1.·.

Kiedy O'ym wszy.tkim "'.myśla'" , ,,'szę, powol, ,ię UCZY''''''' jm~.
Pru<ie:t oni p.6buj-'ł na. ~ Strasą nu obnzam,i. które ",'*6/
na. porozwie.uJi. MyiL\. te jLt.trlmy paob.mi, b6rL: j:Wd strxby zda,.
bA pnąnal • poła. Oaywiłac. tr. nlldy sOę do le80 nic pnytnaj:t_ Jak
~ - ~ieHd"'1 im bfucy, .... pic:s.lcuj;l, nas i wcqi" nu ~
Prqo:hodzi mi do powy, te takte my_jatD<J<;ru1i lu<WL i ehndcipnie: - powinnilOlY wok<>Io poronticsutt who"" ob.-azy. NiL byłyby.o
ob.....,.. kl6'e by kogol Itra"yiy.•Ie takie. kt~ by wy...-al.ły. Wy>:woliiyLy w'lYstlic >tr.tCh,. od ich Ulro~WDia~ .iły i ,blyby ilU WlÓl". według
którą<> moglyby się uf<>rm<>W".of. Ju.;e pięk"" byłoby wtedy tyciel Z katd<:j stron)' wilalybf
rmdmianc lWaIU i opojJun" ople jat ..........
B6s ~ do pon:ooaądkNl. Od wielu Ial ....q.,b nam owąA
Mm.;. by nas ..-::zyb, w jaki spno6b m3my ndIu-yt wsqsdioc stncby
w sobie i ~ na$. Jej wypowie<hi p/yn4lWy<:UJn... i ttpto. Ci, kt6ny
Jej .... rommic:A, twicrd~ te I"""'inna mówił w '1>ooób bard'.jej złoto
ny. JUekomo wtedy byJ'I lroWIJ,ieli. et)' jc<lnak mot"a ukońnyt "kolę
wrtSZól.lJc. nauli w klasie dl:l poc7.'lliwj;l,<:y<h?
tycie nicubblaniL p/)'lliL jak WOtbpad. ktÓI"J się toCZ)' do ałębi

bysuqoi ~ojrnor.o.Nic: ""'t2kicbpzn, Wlttby rroogły;r;;uą
pil piękno ~ sOę jqo nurtem. N,.Jny Iudzic: się • niqo
cic.ą i ł jqo p.ęUa budu.,R ..q.: ~1I(lnnL p.ęlno.. JttI db nich
jednym. obrazów ter> iwiwt, pru:>. kt6ty oboerwuj;l, Boaa - łlWOIZJ'cic:.
la Lego> iw..'" i nas taJnych. Ocaywikie. ~ Id inne ob.-azy. Ola1er> Ma·
ryja nam mówi, by~my się nd.li na 10110 nalury. Ro>l'oswją.: I;~jej lO'K"
ni..,....llym iwi.tem uwnę-tnnym ;wdycha.R<~r~...nc piękno. kl6n:
daje nam Bóg, orrzymujc.ny fW<!i:ł pełnię.

n.

NASZE liCH DROCI

Z_m. kiedy I<.ogoł pyumy.jak w tyciu ""!ety poI~IIOW;oł, w od"-rrlltlony leru kwestię. ar Iym ,,,ien.I,,,,niom odpmn..d:oj;( uaynki, ka.tdy 1wic:rd1i, 1e ... k
jesl i Jio:y. te cUmy lelllU w~.
Kiedy czJow;ek P lJJłUSlOI'1l' do ujmowan.i..l łię poIilyq _ t.lIk pk
my w nauym chorwxiim qionic. wtedy le <>dpooooie<hi Ałe bnm~ dl>
niego uk NeWulIue, JU by lio; 10 .na picrwuy mil ob wytbw;>lo. W lej
chwili nic ryIko ID6wimy, te Ms kakle"''' odpbci la jego uaynki. ak
mamy ty......'! pocrzd)ę. by inni napnwdę UliIowali w ...... m tydu be.-x się doble•.
Będę lJOCbę baninej kon~ ale ba pocbwa.<ua imion. f'rtt.dota.
wi<id ..,;ędzynan::>doweJwsp6Inoty, b6<y lik naprawdę spnwuje władrę
w ..... "llli ~chorwacl.immidOl:. WJ'P""'"'Mbl ~ na lemal. poIiIrki pc.. ,.... o Ioil.nqo '"cbocłnirso pań>twa. nowo do aniaoy na _ .
obi minJwa op__ uJr."niany<h. co ~ un~nę berunku
połityki WZ(1ędoemjedMgO l aarodów umiarku.RcJch na nasrycb ~

JH""ied.i $Iył.l:ymy. to: rWoety ł.iauw;K Do; dobrem.

nach..WSPOOW'WI)'~~''''.izupdnio::nirioria.

domic•• "mnym społ.... 1ę poIi'ykl; pochwali!. M'ld'Y ałooriet. '"Jci:ł
g:> Wlcdy wniosek. 1e 1:1. poIi'yka nic byb. lIobn wadniej. albo nic je><
dobra tenL W ol:o.l prrypadbch lloi powinien pnynajmniej lloiyt wy_
połnienie. te jut nic wsl'''IJ''''' " <ym, te powinien naprawił wyn.ld"'>n'l
1r.nywdę· Ale mylI<;. te: lemu mjędryrwodoweDlUpned.~lowi.kl6ry ju1 !''''Mld "O ....!iej roli. na--. nic przpzlo lO do glowy, te mogloby
byt in:><:Jej, skooo w",y'O:.o lo. co on mówi. musi tryt wbidwe.
Nie Iwicrd",. te 'en pl"lt'd.tawiciel nic kierował się dobrem. 1}'1<O
'ylk.o. tejego dobro nie mus"'l" bytjednOO'dnie n<lnym dobrem.
PmI,le'" dobra poru.załjut wielki grecki lilwof A1yIlOleJe•. Wy......!.
nil trzy jego fonny: dobro potylecr.ne. dobn> przyjemne (lOlkosz) i <lobro moralne. MÓWi/Id, k In. co jesl potyteqs,e i lO. w sprawi. przy.
je<nnołt 10 fonny "ob...., klÓn:jednak Dl,""", byt podporqc:lkowane dobru
w jegowłakiwym len.ic _ dobnJ mo... l.... mu. W tez!.pos6b formuje byt
dołO<ly l monlnoki, religii ; polityki Te koonpono:uty się p ....nwj;( i lO
przenikanie nie jes.t ;mi P..-rn-'lr.owe. ani 1tOO:>ryanc:. ale W)"'lb l sa·
mej nawry ruay.
Ci, k.l6ny ~ obttnie obdla.i'l jako wsp6lnola międlflW'Odowa,
nie tylko nio: oluchaJ4 Boga, nic doc::ha.i'llet bdn)'Cb "71""'~.Acl'd>

on

Się lak rJlow(ów. Oni sb:Iwjł 'J'Ik<> """""". ZIJrt rnomo pe;.n.:.wanc~
Jdli ..... - ruch lIIi t.1oI f"""'W, CZfDl OlU 50( kittu.R~JU _
dod.odut
do \>Ilici rytuacji. ... «>i.,teSt dnsi>oj tabe, aju:ł julIO lUpdnir: inllC~ nkich pyuoll jat pzoc wtdf:
ArystoI:de1; mtdne .tawi..l polityko; w nędric obol< moralnoki i ~Ii_
gii. Wniosek, te: polityka 10 d~tenie do oszul.iw~n" ionych mógł się Z"ldzit tyll:.o ~ wyot>rowan;a <luth:>.. Takij<:'l howiem duth be. opiet<lJlia .ię
,1:0 Bogu; będ:tt n.ól tym Jwi«i<: ""m odczul potncbę, by W inllym do>In<:<: sw<;cgo ryw;ob. Itt'" 40 wicny i ceni moool~, n-iXdy tak nic
~i. Up~ ~ polityko; będzie n;" tylłD ~tyt do własnego
naęłcia i ... 1<ttoów,;aJ,: ... u.e do...-.ękY i ~ dLa innych.
~ ~ narvl(ODO ""m dł.ij cdo.o. N-'db I""P"'
ludJ;i ~ do zdobyc:ia W>dkqo btova'-a i pnp.: .... wszystł.ic-:>l!i.
wc sposoby u~ ....d tym łwiatem. Dbtqo pocncbuje nan.eso
ugulMn;" I n:uttj pr.oq. d<i<;Li hón:j soę wd><>p:i. ł'l'zy pomocy bopctwa próbuje p=,Rt wbd~ę ; pou:m rądtit według w1u.lC'gU uznania.
Równ<>e<dnie ti lud.i<: maj~ u>la pełne de"'okragi. któ.'ll je" - CO z,o·
I ... miale _ tU "apr.IWdęde",okT;KR tyUw dla ni<:h ",mych. Kiedy cI..","i
<> <:Z)'i:P KIow~. ~ to. wywóera.R nacisk w imię dclD<lł..ra<ji. N;" wyja.
wiaR. klo opl'Óa nid! ""Dych dał im I'nw<> do ..,..ie....";" tej plaji.
Micsunly im SZJ'u, k>cdy próbujemy trwX w wicnc w Bop i nic
Wcpt zacubicniu. U~ Icpsząo oUdlmia - lri"'poooomam,. im,
jK"j' p<RrinDi sio; >IX- ObląO let niep dziwne. te .,.icoaA ....jwięk
~ proję wWnic na ~ . I nic dUwi !et 10, k w.ic oacisLi ą
i llęd:;j bn3.Wleane.
Arys«>IcJes daje odpowocdt na pytanie, dla""'go nic oonos", sukce'u ci. którzy ufaj~ lylko wladr.y i pien4<Jwm. Zgodni<: • jego lWicnltc.
niem, .''Y'''1Uc IlWoncnia -ludllc i rwicnęta - dl"bj~ zgodnie. tekm. k.Ó<1" .ię nazywa Dobro. Ono nic nla lońa. jest nN:ogranin(llIe.
Innymi sIowy -IQ Dobro to 86(.
Rounyłb.ftc:o uponc oba:",c::h sarnozw<tńayc:: on;downik6w ..,.,..
wicdliwoki, nie jesz nam trudno >:n>=mocł, dIacrcJo Itróiowa ~
obpwU. oię at tak dłup. Jat lDOIlbb,.- n", byt lab wy"...a!a, wicd>.:tt.
jabc nicbe"P~nam łJ'OZi'
Maryja nic nanuca ....m.-:>id! pos4dów pi<:.. iędtmi a..i tad.. ymi
oUu>twami. Ona .ego ..ic poIn~buje. Swoje poglądyCU'rpi<: z WICCI.'IC·

,~

IJ" Dob.... Dlu"S<l "j" Jlu>uj<: "nem""". l"",. pn:y<:hod.i mi d<l gl"..
wy. te: d.~li lalUc::mu i"*~I"-~ni" je.. hardZ<l nowocteIna. wuool obtt.
ni<: w.::i:tlIO( mówi O ,óUlydl poł.ojowycl' 'I"....mch fWWI~tyWaniakonnib6w j niq>ommmit:tI. ·I'r«b;o lU jeszcze w.pomni« Ojednc:j w)"lli<:j
"Uniq polep.M«:j na ty"', k łwia,_i ~-"icy na IUU p",w ak>wieu "ł dobru: opbani 1LiI""';: pog!ól.dy. a dla Maryijcdy"'l upbLl
jesl: nao.ze I«t(ki<:. Nawet jdIi od na< ni<: otnymuje ,lej "rtatlrody",
Maryja JC" wytrwała, londou Itdy inni W laUej I)'tuxji oOę rlow;q

, "'lfIT"IR
Czy ~ "lWU" i..Kb- drogi oOę r6b0i:t pod widoma .... lędami?
T"łO rouótnlfttia .nau" i .id>" nie: mn.m"""y W""""'" ocIl"lUCllnu k0p. kto myil; itlXl<'j nit lIIJ'. Napnwdo;- jesl: 10 'yllo -..net. do dobni
i jednoadnie: mod~ bfłmywszyxy.w;q; p.-.hloq ,.ied"'*i:t•.
MówilHmy trochę i o..Kb· drop:h. bmy n.uzym drosom nicuswlni<: wymx:ut "'OIRU oręd.tiami Kr6I<-.o ~
W jednym • p...watl Maryi jesl: - . . O 'J"lI. byłmy tnałdJi ąca.
.... modlitwę Otoouq. {)I;mie:lam oOę l<> <rommio:tj:lto~do "'!tO.

'*"'"

b)'łmy u ...... :up",~łJ nwnowy z
obok nn O modlitwio:.-bO_
Mej ua<:liimy upomiox w<o:dy. kiedy upomni<:łiJntr Id. O ~
• innymi. I'otnebę _mowy 1LiI>L1Pi.!y ....m rot.... nWwli dt.. ~.
Zap"'niono nanil tre~ pncslnt';ń ha>bmi. wylb.ncnWtti, """;nU.
mi ""'hninnymi..• Nic ''''''' nio: ~.ia"",o rym, lio:dy mamy odpocął i .....an-.t lię ~ ~ i .p.--.omi. klóre ..... do<y<:q.
Królow. ~ nic coo. nU Z<>IUWit oamy<:h woblkzu tych. bór"ly
ni" ch", ifof W"mnę Oob.... Dbt<:gowzywa nal do modli'wy jako podo"_ j tyc~j PO''''WY· I\> modłJtwi" .uj<:.ię dl< n•• }u..... jak pow;""i.

!m~ tyto [lolln"g.my, I.c: p ... wdziw~ iy<:iowoI ...dokU! jell .",k-n:'n;"
w Iln"'ę 1K>lJ.... ani" jakichI dóbT tego jwi<l'a.
Je.,,,,,,,, gk,-boko pnekonany, I.c: po wttyllkich podr6bch II:OSlall~ tylko
.,"'-Ue" drogi. To prawda, te:
bo po nich ehod.i, nałami ""I'0tyb
r6to" pmbkmy. al" 10 tylko ni<:dookonaloki
t"go łwiau. pme.

'''II,

r-eg;on6w

które'" drogi prudlOd"l. Kio:dy jul minie: caIy ""d i cinJ'''n''.
nic tylko ... dołt,

lOIl:I.-

."

l"kZł:RWANE

MILCZENIE

Jed,~. a...d, l:.tó~ oobic u>u.W"m ro.r.poayna;.- pi...nic

ty<:h r,,_
Jiclon6w,J'"" nie.-'awaruoe !adnY"h iminn. miqKOWOki ilp. In,,","MOwoob mnie <ylko ida, pncw;.p.ftc:a się pru-z oI:.rdlotM: zjawi.b. CIKi.o.
km..R oonald-t. ~ na iwiaIIn <hien"" i ><:>bacq(. co się Z ~
lWIic. ~Jednakłwiadnmicbm~ lę DJadę.
I"nypomn'Jmy lObic toen dzi<:1\. kiedy .... lilmy - PlTJ'naJ!DDicj w mribth - prl)' Inlmnic M~.kj Toen:sy. W lycb w>pńk7csnych ~ była
'""O",.... kl6ry prćbooo"~1Umy naila<IowX.1'I>lwimha1i In nic .yo.o blalicy. ~k l1tu h.ochx innych wyzruoll_ W.."t w Indiach. kl6K nioe ą m.1"= .~.oldim. urqdronojoej pognd> pny'pUcp pall_cjo doOl'!inib. Czy jcdll<lCZdnic pn:ypomirwDy ooI:>Ooe posrzcb hiętncj DU.ny;
lt6n zginęła w"...... samym c:usic? ....'odt.....lll>..R uwidboalo i byto ...._
~Iiwydl Z powodujej lcnioen:i. l.Ddrioe wyn.zaIi -;oe uaucia do Uięi
ncj prty..on~ ....zIiaono: bukiety kwi>.16w. W.ych dniach. opr6ct WJT'"
tania na....tnqo dl> idl tyria i pracy ~ ucbwalHmy P7t"""'.
lt6n Z nich pozoslaWłb po sobie na "':i .<icmi jlęł:>$zy łbd. WIębz<M
:ma. opowlC'dZlab .... "'" M..,..,. Toercą. ay1 nit?
Zgodn" z ~ pDCOWniłi>w .....di6w 10 lsięzna ...s/uzyb na
więaj mieJłO' w irodbch ~ "",,bzu. "'mulmy lu alkooricic
mo<)'WJ, ~ Olym .... d«yd<>Wały. Media ur>:tdziły oobioc .., imicrci Uięt.
ncj ubawę· Z MaIk<! Tc~ zrobił: 'CJO nic ""'Iły, więc potwięcilyjo:j lat
mało micjKa.jak 10 lylL> było motliwc. B~/o lO dop..~wd~ Sl""~ i poniU.j'tC c .
I'rty .ej Okluji o·zczcjólnic oię pop;w atn"ryu.ńoJd ko"cern medial_
ny AIIC. ·l"'n.mitowal pog.... eb Mn-ki -[c"'oy lak'pk wieje innych 'laeji
'''Iewizyjnych. Tujedn.... llToczyJloki pog... ebuwe kome"lowal ,dekJarow."y alci'la, l'odcza. l r.."'mi.ji "ic>!rudzenie pod1<JellallO 'W<ljc " ...
"owillo. I\>.",,~l .i« naw,", o klot dalej i n..... 1 Matkę"TereJę łwi«l.l
krow~ ; urozumial~ osobiJluki~. Nic wiedz;akm, CO na lo odpowie,!<i,"",
pny~o"" k'6rq- mi pl"lekazali te inron,_jo:.
Kioedy te dni były jut"'" ''''-mi, mogliśmy wróci{ do inn~ch wyd<&ra:II,
mniq .b""')'Ch. ale nie mnioej boIcs.nych. ł\lWłlawily w IW <yl.ko """'"
wniooki ; nowe poOllIwy.
I Malka ·lne.a. j księ1na Dian:. były matkami. Wda na inny sposób. 5'l u;mi laku '" Wlzystt.;oe m.aLł.i, klbn: .. iestrndlen~ odwlCdzajól
Sankn1anum Królowej l'bk.oju w Mc:driujooju. ....'idzęje lu laUe

.

,

10'' ' ' '

roku. Na ub.... niu nlCiuóry<:h 2 nich widnH:H zdjl;ci:o "'lIinionych ",lonków ro<hiny. 1",'( zna.R miej>« poch6wkll swoich najblitnych, ak nicwielu 'odl:o nich pociecha, dom i lak ich ju:ł n;" ..... wiród rod.iny.
T( .....cli wqayJy 5ię w nICh S _ MiIaIa. Pi:::wlW on plUd n»pę
tanJcn, się ~ny w naszc.i ~j ~n;". l fIot>l pom<>cl ma.ki
chci:dy upolNK ~ni(. albo pnynajmni<j ~. . 2 wojsb aalOOf';1
.-ich""', WIny w Unię onI<>Mi leki m;e!i Pobijał innych. Niotdy,
~ W( po:IhKb'li:lni Bop. .. ni makl. \o\<Ijna Olę uaęb. Unn.
stwłab wuystko, (O S1anęk> .... jtj <lro<Iu. WICie domów rosoło .n.........
nJ"h, wir:1u ludD >U1IciIo tycie. lk> ~..-iM>wWnc ln>ki, pomsawU~ U tol:q 1oo;Iow;o~ ciRo;:N.. mlCJlCU wy<bnd zn2bzłysię I""""'"'ic pl'Ul'Ótllol: irodki maJ0.wego prttLUU .zm-,,"
oOr; rxąf.. lJUywU prawdę, ~
a:aIi
W~ pny tym powuruli o cpn. 10: ... widq i ......

w.a,.

-+

fJIOdni.

odwatyl miel moc ~, by! nuyw,Uly IlqIym 1UlCjorWi>l.\. Na pole bolW)' byli wysyłani rq><>rt<:rą'", kIlIny • Pl wic<Wdi. a>
maA napiiat. Na baUe tat.1U'JOh>~1OftqlOobruu,...".....
wi mor:ane..,.konyw;Ui -.je rucby. N;" iowe..... ab idl rntW(t pnwda..
Gdyby lU było. oonal(tliby.R i w ci:Igu jcdntj nocy ucia:ryliby ce WSZ)"lkic tnedia, kny<:ącc o-..j<j ncutralnoki Ale ......0Wl1llOCllU niledw:idi
laUe ,~. Mogli jut .... "'mym ~k" Jl<"""lnl'a.x ~ ale tego
nioe chcieli. Oni nioe pooubu.R woInyclr. .... rodów, potrzd:oJ.R na<ji ob·
byd1, poddanych, g<>IUWYd1 btc. ustanow;"rn.. spdnil kaU\( icb tyctt.
n;". A pou lym _ n.. DbijMJiu i niiZCZCIIiu mulna dubnc ... robiot.
By( mol( k,(lj mi powi(, te pro:sad",m. Jdli prt'"ład.iłcm, nic<:1r.
mi oopowie napyl.. nle: k'n je.. a;vc><>.--cn', .. \:.lo ofia", w Iym ll;':'Zaę
kiu, luó.--c "....po'kak>? -TU., llilk, nic ...olllo lego wi(du«. Gdyby O rym
wied,ilono. ",,(ba by by'" podj~t okrcllonc kroki. A l'oocjn"ti~c je na
okrdlonyclr. lc~n;w;h nic moma by n:.. lizuwat ... ł"'''ych l"ce,'CłÓW. lJill,ell" "ajl:.or.ystniej jesl ogłołiot, tt .... zylC)' iW! tak samo odpowiedzialni
i wtedy .... d "'"zylCkimi 'ap.nowaŁ
W dniu, k>cdy .. sankJ.uarium były maIki. noclr.u S... ,,1fC MokJa,
prted moimi or;Dmi prteWin~1 5ię film tr.oll.u.Aq O wydartorniach lych
oatacnich ciętkich lat i posunięciach łwia~1r. mocony. lic m i nieb<h12 \l'O"""d" czyXlr.l in\elOÓWI
w lJ1I' cusM: KróIow:I l'Okqju dtiałab ... pdrli( inaczej. Nic Urtlll·
d ...b ~ 2 '(j ayttJxji ub;twy• .,.Il.o n;CllIud..,nóc nl6wib o pod>t-<>-

Jdli

lmł Olę

wyci> t""""ch wanokiach:" Ilof;u, ~ miłoki,...,.tMcttniu.

n·
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<ept:o(ji drugiąoalowieu. modlitwie. nawró«niu, posuoch ... l ni<: wydaw;ola wieUuch p~nię<hy, by pl7.don.owat l~.....;c: pog4<łY. Oparła.Oi;
wył;tani<: na pnwdl.ie. nic """:uj. WJCdriab. te pnwtb jescI nioemin.
<:ulna i tło l)'llto ~ -.R P ~ " " kń>lłll chwilę. Na
caieJ Iwli lic....liej wiek ludzi .... ~ i "" ""•..-,ch ttrnIXh rm1Ilo się o_le mn"; da. ni1 ""'K1o się .....1al..
Maw t S...... ,.,. . . dobnc duch:dy-+::i i nasuj Matki_ Maryi.
l'I-tt2 aq WCljrw: ~ wiemołl ....... ~ . WICn)'ly. te ich
modlitwa lI10U tbgodził zh OblegO Id ich 1OSp'lWlioe się na c..6<t
~ ,~róhAa nio:byłyrylko~ med~
~

aleOllUbj ~ pn,,",ooaoia
NioerylkoawlJIS:toab"'...... p<ID l lt"MooKrókJwq ~ I'nyjrMbjl do No.; laUc lOIniftv., bdny zosWi lU przysbni, by wjH_adJ.al
połlJ:i i Mn« 10. NuA:l; -........, pnymaot. to: jescI mi ICh ul Wbn:w ich
woli ~ięto dl wca.. doargo nic powinD<> dl;fti aqo nic r=unie.R- K!<>wOc, ctąoN( nasluchałi ijak zosWi .... '''ani Nie taJu.A idI ......·
l " ; rtI(lG1ne. JdIi oni lU nic pnri:o<4 ~ kt.:d illft)'.
bolosose i ponobJ~ "ł ,et I:omen'a.rte IJ\lIU medi6w O 'ym. ic ci
żoInicrle ~ ~ na. synów matU • SIiIOliu MŃilIll cą ja.kiehl
innych malel. ery <!iaY<.... Chono-a,6w albo innych narod6wpIC"'nem k>wi~ddlR, "" klórym maina. f>Oł-at i pot~m .-lIdut innych
...:dług w"'.nego Uln"""} Co ta >npa.ni.ob k.:>nctpcja .pnwie<lliwoki
i ><olnokii
Jedu..k niewiele tTUm ta J.ie wspomni.o.uyll' , ....... """YlR moanom.
Mam im ta de tylkojWn<>; dbaego ni",wiem, w Boga. Gdyby w Niego
wierl.yli, nie Ln"'M by .ię ob.iI.w"t "'La'>Owiu"~eh pn",. nich ~d6w,...,.·
powiadanych pLUt nich ,lów. Balibylmy .ię tylko własnych uczynków.
niczego wi\'Cej. DopóJ:j ni", UW;Cr2ł w Boga., być mote dllej będ~ na 'ile
oddawIć nall.ych ban:; pod swoje ~dy i d~1yt do ""kiego "m:d.uwienia
obr.un hi.torii, jaki im Otipowi.oda.. "lo jednok im nie pomnie w ",i~.
gnięciu uaęlcia i n;" tagw>ll&IIluje .pok.ojncgo ."". A my jeouze!>arwiej lio; w.mocnimy w ~ nicdomn<>ki i wielU w dobro, któn: n~
pewno zwycięty.
Tym swoom lebt",m nie ndw;om do bm;IOiI milaenia ani ......, oni
nikogo innego. J"" 10 INd"". lJwUa.m jed}'....., lo: bidy, klo mot<: md
ln>bić dla pnwdy i spnw>edliwuki, powinien 'o tdobit. bel w.lSIędu ....
1O,jU. ba.rdro lo boli.
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NASZł:

PORANKI

Kiedy uboenm się do p'toa=i trgo feltetoou. .... ot-....i joD! wiem·
ny , pochmurny ponneL Orwil.im.i pacb lakU: <kucz, P"IO<b jn<
n;«"wilna.
J\>daił. pierw_i I"'ram~ 101"'1 twóętej obo<;, " .... alem ~gmmadzo.
nydl wiernych. Niektórzy l nich to miejoc,,"'i, inni prLyjed>a~ lodle·
Hlyd, lu-ajów. ale ",i"k.ozo;t )lanowili chorwaccy piclgrtymi p,..ybyli t rót·
nydt oo;ki naszej ojcżyzny. Wnysq .-<:bn"i '" jMny'" miejocu. wRYK)'
się modl:t do tego RO>eI" 1Iop.
"bWe W.i olm... najpcłn~ odd.ajc wy<brzmia w Mnej ąiay1nie
Jl"""n. t,.ełI 0SU0t.nic;h bil. 8I.Khiły oię r6taoe pcnnk.i i W1qSC.lie UKba
było pnelnymX. Nigdyjednak nit byliłmy ........ z-.., m~~"k-al pę
lioI, bodJOał nam ~ podo:a. 'P"'lan," t nutym ><opóInym
Jkls'cm i ponl~ w nastyCh Itk>potach. CUP",; byllO luo4 m~.
cupm; ktot tjakłegoj odlq:lego kr.1ju. aa... mijaill na.. rodał.. Pnyt~ldnośt do jakiejl kr.1iuy HeognflCżI><j nie odiJ'T"'.la tu >.Inlne; roli.
Wdne bylo tylko Jetee.
T,..eba było wy.rwal '" tych e.. _h. 'lC:j mylJi n""'"annie tow"~n:y'
szyło Jłowo .n.aw>'ÓCenic·. To nie my je wymylliljjrny. Utyw;ol go BólI
jew:2e w Stirym T~. ł'ruto<:od.tiI do woInoki, tak łpolenu<j.jak
; ~j,. ow6i naród wybrany lznd. Cqm banioe.J było ID d.,,/UdJj zrozumiale. rym wio;ba byb. ic;h wolntl'Ł Chndc!PA- poW<> tól
~ d~. Byli ~ ktl:ny altDwirit m1....wi.....,e iJcir:.- N.jlepozym pnyUadem p lu twię<y P'awcl ChciaI r-ue by( obok 8op, ale
nie zawt2<: uml>! wybrX właiciw:t. łI~. Jednak w chwilach oIinienoa
zmieni.J się c"~lkooricie. ui<: ~ n. molliwc niq...tyjctnnołci. Jesu
przyl:J.:l.djdniejc przc~ <:aJą \oi"o<ię at po dril dz.ień. Ryt olo:!e .. pomtlielilmy <> tym WSl)'stltilll. ale Maryj. nam O ~ pr7o«ltie I'rryp<>min•.
Niemal od pieo-wszcgo dnia tnówi nam <> nawl'ÓCeniu _ lOOk indywW;łual·
nym,jak. i n:<Wróceniu alych lWOdÓOf.
lWdy • IW
na ile pooltKhal -.joj KI6lowcj Pot.c,o.t- Wyrodnie
inf<>o 1II""a1 go <> rym ponnel. blwy dla rtiIeF ..-..al.
O>ociat w 0IlalRit:b btadl naar ....odowe: poc:anlci zmio:nia.ly sięjalt
bdry .... tałmie roJmo:-:j. nic ......,.., to, to: br\Um)' jaltoł $UUg{Ilr"e

.n.:,

niew>r:nU swc;.:tt... Rogu. Ił. ~ nawet, to: byłoodwmmio:.
WtÓbny do pierw1q(:h dni objawień. kiedy Maryja powied>.i;"b. 1<:
w wugólny łl>oł6b wylir~b paraf><; MedtiuHorjo: i clt<:e j;[, prowadziŁ
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Nie<o p6łn"'j ""C~ $ię zw~ do cdq;o łw;ala. W len $p<>toólJ p"'podUdlit, te zwraa $ię do wnyW.icb. k popne. ""raf..; Melhiugooje: eha: ...... róoX caJy łwiat. WobKJU narod~ • ..-nętn"'l tego
mieJ>CO ~b Z "'ol,,""'~ nar<><ł<>oą; W<'Wnętn"" WU)'$lkkh l....tri
na tien1i. B6s bowiem kocha WUJIl~ narody jednakowo. Ty'" tyl.lo, te
... poucug6Inych momcnlKb lWlorii jo:<Ien nar6d odPY"'" pi"" ~.
gnęb

a druJi - j:z~ inn:t

Naród choowadi ... """'!i".i bi.on; orio::'" wyónpw. Niewielki pod
"'tględcm bc:ub"o'ci. rmniał .-io:' umk ze: .tOR)' tydI. kt6l'ycb br/o
wię<q. AjMnal nigdy .,;,., zapomniaI (I -.i... Bocu. W"oedtiał,
tylko
rucm Z Nim do<:z",u ciq>łych i ~h dni. X"..... ni.m po6bował
.... wydr«( «..i"I<>~.Wca&., 10";" oozaęduł.SWe: ~ • Zda-.-go bala. a <Zę$lO talie -.: 1mIerri. ChcUI .. "'" lfK*lb • ddibmej
~ Btoty lI...... z,ł -"""""10 ~ •. "lb olę me u<Wt>. llóI!:

*'"

pn>o<adlil ~ lIał"6d.
J:d:D ~ocidl: narodu c~ ni&dY nie mo«1DY up<>-

mmn' (I mi. 80p .. twZym tyciu. Kie<Ir o rym upomn;m",lopOWije na.
gęm. den>noIl, lu6n ~ .. jakil sposób uzeomęmni. 'lau cio=noło.'jnt
obecna ... dm"'juyrn łwH:cio:. Swoim przypm Królowa I\>loju ..-i
nam, k nie mU'lmy .ięjcj obawiaŁ Mmimy tyll.o ukasał rękawy; odda.·
lit.łli od nauych dni.
We w.póIaeonym twitrie zbyt wide je. a..nmoki ""'f""O'ł2n b",·
kie'" wiary ... Boga. więc Kr6J<-;o Pokoju <ostaje Znami uk dłUg<). byimy
swoje udan;" wykon_li honoruwo i doltladnie.
Oaywikie, wl>:y"ko .aczyna .ię od nujalwjednouel. Nie m_ odnowy $poIeczeń$lwa Ualtkolwiekje n....ie"'y), w kl6rym tyjemy. be. odnowy ilU ..",}'Ch. Dopiero wledy w tym .połecteń$lWie .... icj~ nOWe
wiatr)" i pn:egnaj~jego mgł)' .
.....dtie próbowali i w<:i~t pr6buj'l :wo-g.ni.owx ""'je wspólne tycie.
W..y>tlUc: le próby n.a prttllr".<tni wid:6w mogłyby tcharAllcl'}'Ul""'t lny
Jl'OWIwy. l'ierwua J>Ołl"W'I wyr.o:b pn<:k.onanie wytn~ ...,ligii mon<>.eistya,,}'Ch. IWitrdZ'ICJ'Ch. to ll6g p~A<hi lWOdy i ~ wbMlie pochodli ich monolno6of. Drug;l postawę rą>...,..,n~Iłynny filozof",,·
.on. Z,oonic z jego p<:ldonaniem ~unie monolne wynib .oc
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~państwa""nauuy_T~pootaWęwyrua6~
<łyKi. i nXr>e kierunki filozof......"" m;nio:Jnqo orio::w. ZSOdnie • nimi

alowx:kP ~Jnr i sam jol dla oid>oc p.-.:=. Stoi w a:a.
lJ'Utn WJzy>tkieK<> i dt>ęki wlas.... mu nml""""~ umiqętnokiom i tmni·
te ~eae(.. t"'" słan~ się mo.-aJne.
Ak,wt\nie w nal godzi ta 'rz~'da polława. Olięki 'eorii wyl~CZllo:ki
przyczrnit. lię do 'ego. te n:td n""""t ~m4 roZ(~~ si<: demnołt.
W hiwJru Iudd:oki t>palib fah.zywe-toriatJo; uk clKe sprtJWMl:tit lud_i
lU ~ drosę.
Krók>wa ft>ko;u...-i _
iwiatJo i po"_ Qkj l"'d_kołO """")'
poranek. Ru>um~m 10 uk, te próbuje posodDf 'e InJ'wpaaq6I.........
postawy. f'nrnosi nam Bog-. i IW Nim wypdn". ale jednoadcie CZJ'n.
z na...lr.e .i<'dnOłtki i dobrych czJonków naOZ)"'h lpoleanoki. Dzięki
temu. tejc"eimy napełnien; !logiem; silni. ';..za lpołea.noU po prostu nic mok nic byt d<>l>r;i ~.
I'ałaoI, jeden • lridkidt /i1omCów w hiOU>rii kKl>loki. jut <bwno
.-6<:il1"d·__ ....0: "" ich wieJl<Jlt,.IOO6wqc: _Cdooridt ninlD6aenic przewytsD alow"'b-. NUetoł de> aa~ ludu -;oj CJi'O'"
ki, Ue n.. po-ttsUadt.:ola mu to bytjed"""""n'" wielkim wiem,.... W....
dti;d. te poUlan'" oen:ern i " ..."anie n»:\UTIOtIWe musą ~ wocqJ. wujemnie
uzupełniK, by człowiek otrzymal IW0-R pełnit; i prttl.ow<>jc postępowa·
nie nie zboczył z drogi. Wypowiadaj'łC p.zytoaone .danie chciał poka.
ullulhioono swojej epoki. te n ... wszystko ko6<%y ~ na ttj ziem;' Ue te
jest .. i«u... to. CO jaIw Iudrie ri·'·h...,.. I'rz.a ukie D<huwan'" t.:oin... j,~ de> ~ myOettill pbe iouorch lud4
W)'da..l"'misię,tebrłobr nietlc~się nad takimi l:>onrillm.
kiedy abIilam, się do fwiętow"...u.a ~,ku dn.og1qu ~. Nieuot:ulnie m<owioł na ttn te.....t "nyocy. którym lię wydaje,:tt ""'j~ «>I do
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poleoj .,ak &O zdobył?
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,I

,I

lICZ)'tIić?

cO daje posl?
jak", rolę powinna odgrywać modlitwa w IlaStym :!:y<:iu?
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