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Przedmowa do wydania polskiego

Niedawno wydano pierwszą książkę dla dzieci o Medziugorje
zatytułowaną: "Moi Aniołowie". Książka jest bogato ilustrowana.

Piękne obrazki przedstawiają rzeczywiste wydarzenia i zapoznają nas
z fenomenem Medziugorja od samego początku do dnia dzisiejszego.
Tekst dostosowany jest dla najmłodszych czytelników. Książka
przesiąknięta jest duchem wiary, modlitwy, miłości i nadziei. Gdy Matka
Boża mówiła do dzieci, nazywała ich "aniołami". Wy również swoje dzieci
oraz wnuczęta nazywajcie tak samo. Sądzę, że lektura tej książki napełni

radością serca "waszych aniołków".

Ks. Stanisław Kolarski



OPOWIEŚĆ

OZUZANNIE
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WSTĘP

Skrupulatny franciszkanin, kronikarz
wydarzeń w parafii Medziugorje pod koniec
czerwca 1991 roku napisał gorzkie słowa.

W jego ojczyźnie toczyła się wojna. Serbia
zaatakowała Chorwację.

Napadnięte państwo oczekiwało pomocy
innych krajów, szczególnie tych, które dyktują

politykę światową. Ale kraje te powodowane
egoizmem nie chciały się wtrącać.



PRZYJAZD ZUZANNY DO MEDZIUCORJE

W parafii Medziugorje obchodzono 10 rocznicę Objawień Matki Bożej.

W tym czasie wybuchła wojna. Przyjeżdżali pielgrzymi z wszystkich stron
świata.

Zachwyceni atmosferą nieustannie modlili się i śpiewali.

"Co będzie jeśli wojna wybuchnie w Medziugorju" - pytaliśmy się

w sercach.
Nie odpowiadaliśmy, lecz kierowaliśmy spojrzenia na Wzgórze

Objawień.

Do Medziugorje w tych dniach przyjechała z grupą pielgrzymów
dziewczyna z Ameryki o imieniu Zuzanna.

Nie mogła mówić i chodzić.
Poruszała się na wózku inwalidzkim.
Miała 21 lat. Wszyscy pielgrzymi jej pomagali.
Wydarzenia wojenne ich przestraszyły i wielu z nich z pośpiechem

wracało do swoich domów.
Powiedziano Zuzannie co się dzieje, lecz ona tylko się uśmiechnęła

i zdecydowała się zostać.

Coś jej mówiło, aby ich nie posłuchała.

Zuzanna uczestniczyław Mszy św., Różańcu, adoracji Najświętszego

Sakramentu. .. i nie było ważne dla niej, że nie może mówić i chodzić.
Była szczęśliwa.
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Podczas jednej modlitwy odczuła bliskość Pana Boga.
Później nie potrafiła tego dokładnie opisać.

Pokój wypełnił każdy kątek jej duszy.
Niczego się nie bała i niczego jej nie brakowało.

Zaczęła wspominać wydarzenia z życia.

BYlE ŻYCIE ZUZANNY

Kiedy Zuzanna była małym dzieckiem, nie mogła zrozumieć, dlaczego
rodzice ciągle zwracali jej uwagę, aby ostrożnie się bawiła.

Nie mogła zrozumieć, dlaczego dzieci są wobec niej lepsze niż wobec
innych.

Pewnego dnia zrozumiała: "Ja nie mogę chodzić i mówić jak inne
dzieci" .

Rozpłakała się wtedy, jak nigdy w życiu.

Dzień był piękny i słoneczny. Ptaki śpiewały.

"Dlaczego ja nie jestem jak inni?" - pytała swoich rodziców.
"Urodziłaś się chora" - odpowiadali jej.
"Czy zawsze będę taka?" - pytała dalej.
"Tak" - odpowiadali jej - "lekarze powiedzieli, że nie mogą ci

pomóc".
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Z biegiem lat Zuzannie było coraz gorzej.
Nie wiedziała co ma uczynić. Pewnego dnia po powrocie ze szkoły

specjalnej podjęła decyzję.

Spojrzała w niebo i powiedziała:
"Boże, chciałabym być inną, lecz akceptuję siebie taką, jaka jestem

i pragnę żyć".

Zapłakała, tym razem z radości.

UZDROWIENIE ZUZANNY

Zuzanna przyjechała do Medziugorje, lecz nie z celem by prosić Boga
o uzdrowienie.

Z politowaniem patrzyła na tych, którzy według jej osądu nie byli
dostatecznie ładni lub zdrowi.

Drugiego dnia pobytu w Medziugorje, Zuzannę wniesiono na Wzgórze
Objawień i postawiono pomiędzy dwoma wielkimi kamieniami. Oparła
się na nich, jak na przyjacielach. Modliła się.

"Naprawdę, tutaj objawiła się Matka Boża" - wywnioskowała po
zakończonej modlitwie.

Serce jej było przepełnione radością.

Następnego dnia Zuzanna zapragnęła powtórnie znaleźć się na
Wzgórzu Objawień, lecz nie miał jej kto tam wnieść.
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W Medziugorje było mało pielgrzymów. Zuzanna pozostała w pobliżu

kościoła i modliła się. Czuła się jakoś wyjątkowo.

"Pięknie byłoby, gdybym była uzdrowiona i sama mogła się wspinać na
Wzgórze Objawień i Kri- evac" - pomyślała.

Kapłan prowadził codzienny Różaniec. Wielu ludzi klęczało.

Zuzanna też tego pragnęła, ale w jaki sposób?
,Wstań i uklęknij" - słyszała głos w sobie. Posłuchała.
Kiedy zrozumiała, co się wydarzyło, napełniła ją wielka radość.

"Ja mogę chodzić" - oddzwaniało w jej uszach.
Próbowała głośno się modlić.

"Ja mogę i mówić" - usłyszała samą siebie.
Ludzie zgromadzeni wokół niej z wielkim zdziwieniem patrzyli na to,

co się dzieje.
Tego wieczora w kościele św. Jakuba było szczególnie uroczyście.

Kapłan ogłosił uzdrowienie Zuzanny.
Zgromadzeni dziękowali Bogu.
"Boże, dziękuję Ci. Wracam do Ameryki, chociaż chętnie zostałabym

tutaj".
,W Ameryce istnieją ludzie, którzy nie są dobrzy w stosunku do Ciebie,

ja będę dobra. Pomogę im, aby byli dobrzy" - zdecydowała Zuzanna.
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POSlOWIE

Późno w nocy kronikarz zapisał w swojej kronice:
"Bóg nas nie opuścił. Gotów jest czynić cuda. Musimy tylko wytrwać"!

Z jego okna widać było z lewej strony Wzgórze Objawień, a z prawej
Kri <evac.

Parafia Medziugorje odpoczywała, strzeżona ręką Bożą i ręką Matki
Najświętszej.
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OJCIEC MILJENKO STOJIĆ

- franciszkanin, pisarz

Urodził się l czerwca 1960 roku w miejscowości Dragićina w pobliżu

Medziugorje.
Na papieskim uniwersytecie "Antonianum" w Rzymie otrzymał

licencjat z dziedziny duchowości chrześcijańskiej i franciszkańskiej.
Jest członkiem Towarzystwa Chorwackich Pisarzy.

KREŚlMIR ŚEOO

-urodził się 11 lutego 1950 roku w Medziugorje.

Studia socjologii ukończył w 1974 roku w Sarajewie.
Opublikowano dziesięć jego książek - poezje i eseje. .
Jest członkiem Towarzystwa Chorwackich Pisarzy i Chorwackiego PEN

Klubu.

82



SPIS TREŚCI

Cudowne dni (Miljenko Stojić) 6

Wzgórze Objawień (Kreśimir Śego) 27

Kriżevac (Kreśimir Śego) 31

Kościół św. Jakuba (Kreśimir Śego) 37

Mój modlitewnik (Miljenko Stojić) 43

Opowieść o Zuzannie (Miljenko Stojić) 58

Królowa Pokoju (Miljenko Stojić) 67

83





o

0 0 0 ,






