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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



KRÓLOWA POKOJU

Codziennie z niebios Bóg spoglądał na ziemię którą stworzył.

Ziemia była małą, podobną do kamyczka z plaży.

Lecz żyło na niej wiele ludzi.
Patrząc na ziemię Bóg przypomniał sobie czasy, kiedy ją stwarzał

i sposób w jaki stworzył pierwszych ludzi. Rozmawiał z tymi ludźmi.

Siedział w cieniu przepięknych drzew.
Grzech pierwszych ludzi spowodował wygnanie ich z raju.
Pewnego dnia Bóg zauważył, że ludzie na ziemi są niezadowoleni.
Chodzili po ziemi z przygnębionym, smutnym obliczem, nie potrafili

wspólnie się zabawić, kochać jedni drugich, przychodzić na urodziny
i uroczystości.

Bóg z politowaniem spoglądał na takich ludzi. Słuchał o tym, że chcą

mieć najpiękniejsze domy, najlepsze samochody, wszystko naj ...
Bóg pragnął, aby ludzie w duszy byli naj ... , ponieważ dopiero wtedy

będą mieć wielu przyjaciół i będą w stanie zbudować najpiękniejsze domy,
uszyć najładniejsze sukienki.
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-
Zdecydował się, aby im pomóc.
Bóg wezwał na zebranie w niebie aniołów

i świętych i zapytał ich, co najlepiej uczynić

w takiej sytuacji.
Cenił ich i chciał usłyszeć ich zdanie.
Jeden z aniołów powiedział, że najlepiej

byłoby wysłać błogosławioną Dziewicę Maryję

na ziemię, aby zwróciła uwagę ludziom na ich
złe postępowanie. Wszyscy zgodzili się z tą

propozycją.

Maryja z radością podjęła się zadania.
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o CZYM MÓWI MATKA BOŻA

Tomisław, oczywiście nic nie wiedział o tym zebraniu.
Natomiast wiedział, że Matka Boża przyszła na ziemię, w jakim miejscu

się to wydarzyło, komu się objawiła i jeszcze wiele innych spraw. Dzisiaj
przed pójściem do szkoły dziadek zaskoczył go pytaniem: ,,0 czym
mówiła Matka Boża"?

Do tej pory myślał, że to wie, ale zorientował się, w jaki sposób może

się dokładnie dowiedzieć i swoją wiedzą zrobić niespodziankę dziadkowi.
Ksiądz katecheta kończył lekcje religii.

Jak zwykle przy końcu lekcji postawił pytanie: "Czy jest coś jeszcze do
wyjaśnienia?"

Tomisław wykorzystał okazje i zapytał: "Proszę powiedzieć, co
powiedziała Matka Boża, kiedy objawiła się w parafii Medziugorje?"

Ksiądz uśmiechnął się z zadowoleniem, że Tomisław zadał takie
pytanie.
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"Jedną z pierwszych spraw, o których mówiła Matka Boża było to,
że jest Ona - Królową Pokoju" - odpowiedział katecheta.

To ma znaczyć, że Ona pragnie, abyśmy wszyscy żyli w pokoju.
Później słowo "pokój" było napisane nawet na niebie...
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Wielu ludzi to widziało. Widzieli również inne znaki.
"Moi rodzice uważają, że pokój jest największym bogactwem każdego

człowieka" - dodała 1elena. 1a też tak myślę.

ż i, się dzieje, kiedy toczy się wojna lub ludzie są skłóceni.

"Masz rację" - powiedział kapłan.

Powinniśmy zapamiętać, że Bóg nas stworzył, abyśmy wspólnie żyli

z innymi ludźmi. Matka Boża w jednym orędziu powiedziała,

"abyśmy kochali się wzajemnie".
"Nauczycie się tego szybko, jeśli będziecie dobrzy jedni wobec

drugich".
"Pomagajcie sobie wzajemnie, nie wyśmiewajcie jedni drugich, po

prostu bądźcie przyjaciółmi".

A jeśli nam się nie uda? - zapytał Domagaj

Istnieje lekarstwo, które zaleciła Matka Boża - odpowiedział kapłan.

Ona powiedziała,że musimy się modlić.

Poprzez modlitwę człowiek zmienia swoje życie.

Czy wy się nie modlicie?
,,1a modlę się rano, kiedy wstanę i wieczorem, kiedy idę spać" 

poważnie dorzucił Kreśimir.

,~spólnie modlimy się w domu. Zazwyczaj odmawiamy Różaniec,

ponieważ to jest pragnieniem Matki Bożej", tak mówi moja babcia.
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Nawet mi się to podoba.
Matka Boża jest najpiękniejszą i najlepszą Królową, którą kiedykolwiek

widziałem i będę Jej posłuszny.

"Dzieci, wiem, że macie dobre chęci, chcecie być dobrzy, lecz nie
zapominajcie, że szatan będzie chciał sprowadzić was z dobrej drogi.
On próbował przeszkodzić w realizacji planu Bożego z Maryją. Wszyscy
wierzący w Boga są pomocnikami Maryi i szatan swego planu zrealizować

nie będzie mógł - wymawiając te słowa kapłan przyglądał się dzieciom.
Porównywał ich do kwiatków na śniegu, o czym kilka razy wspominała

Matka Boża. Wiedział, że dzieci będą posłuszne. I to przekonanie
napełniło go radością.

Nie było mu żal straconego czasu. Chociaż nieraz psocili lubił ich
i to z odwzajemnieniem.
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- "Jak poucza nas Matka Boża, co.mamy czynić, kiedy zgrzeszymy"
zapytał kapłan patrząc ciepło na uczniów w klasie.

- "Powinniśmy się wyspowiadać" - odpowiedziała Anna -
- "nie ma grzechu, którego Bóg nie przebaczyłby. Warunkiem jest

tylko żal za grzechy".
Anna z łatwością odpowiedziała na pytanie, ponieważ jej rodzina była

wierząca i czyniła, co Bóg nakazuje.
Iwanowi, przyjacielowi Anny sprawiałoby to pytanie kłopot.

Rodzina jego miała wielki, ładny dom, nowy samochód i wiele innych
rzeczy, ale nie była szczęśliwa.

Iwan cierpiał z tego powodu.
Rodzice jego wprawdzie mówili, że są chrześcijanami, lecz nie było

widać tego w ich życiu.
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Podczas rozmowy o pouczeniach Matki Bożej, Iwan spoglądał w okno.
Zamyślił się. Wyobraził sobie tatę w pijanym stanie przychodzącego do
domu, który kłóci się z mamą.

Jemu z tego powodu było smutno.
- "Iwanie, które przesłanie Matki Bożej najbardziej podobało się

tobie?"
Słowa księdza jakby przebudziły chłopca.

Iwan był nieco zmieszany.
- Podoba mi się wezwanie do czytania Pisma świętego.

PrzeczytałemPismo święte dla dzieci u mego przyjaciela Błaża,

ponieważ w moim domu go nie ma.
- Podoba mi się także to, że Matka Boża wszystkich nas wzywa

słowami "Moje dzieci"
Misław zauważył nauczycielkę i wstał.

Inni też ją dostrzegli:
- "Siadajcie - powiedziała.

- "Nie ważne, że moja lekcja się rozpoczęła.

Cieszę się z tematu waszej rozmowy, i z tego, że szanujecie innych.
O tym też mówiła Matka Boża".

Franek ucieszył się, kiedy usłyszał, że Matka Boża mówiła o szacunku
dla innych.
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Rodzina jego była niewierząca, lecz on pragnął chodzić na lekcje religii.
Zdarzyło się, że inne dzieci wymawiały mu, że jego rodzice nie chodzą

na Mszę św.

Teraz nie powinni tego czynić, ponieważ Matka Boża powiedziała, że

każdego powinno się szanować.

Franek nie tylko chodził na lekcje religii, ale także do kościoła na
Mszę św.

Podczas Mszy świętej zachowywał się pobożnie i spokojnie.
Był mądrym dzieckiem. Przeczytał któreś z orędzi Matki Bożej,

w którym powiedziano, że podczas Mszy św. powinniśmy być spokojni.
Przestrzegał tego.

Nie tylko był spokojnym, ale modlił się, by jego rodzice zaakceptowali
słowa Boga i Maryi.

Kochał swoich rodziców, oni jego też. A byłby najszczęśliwszy, gdyby
razem mogli chodzić na Mszę św.

Pragnął tego bardziej od obiecanego przez rodziców komputera.
Franek interesował się osiągnięciami techniki, chociaż nie wiedział

dlaczego.
Słyszał w kościele wypowiedziane przez kapłana słowa Matki Bożej

o telewizji i zastanowił się.

Już zdecydował nie interesować się osiągnięciami techniki, ale
przypomniał sobie, że Matka Boża nie ma nic przeciwko tym
osiągnięciom. Ważne jest to, aby prawidłowo z nich korzystać.
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Nie powinno się przez cały dzień siedzieć przed telewizorem, przy
komputerze, czy słuchać piosenek.

Osiągnięcia techniki powinny pomagać nam w życiu, a nie zabierać

drogocennego czasu.
Kapłan przypomniał sobie o czymś.

Wyciągnął z torby wiele ładnych obrazków.
Postanowił rozdać je uczniom w klasie. Kiedy im o tym powiedział,

ucieszyli się;

- Jak myślicie, co powinno się teraz uczynić? - zapytał kapłan.

- Powinno się pobłogosławić - odpowiedział Welimir.
- Tak, właśnie tak - przytaknął kapłan.

- Matka Boża zachęciła wszystkich, by nosili z sobą jakiś poświęcony

przedmiot.
- Kiedykolwiek spojrzymy na niego, będziemy świadomi, że Bóg

strzeże nas od zła.

Oczywiście ten przedmiot nie może być byle czym.
- Pięknie byłoby mieszkać z Matką Bożą - zauważyła Iwana.
Na pewno - potwierdza kapłan.

-To możemy już teraz. Powinniśmy żyć orędziami Matki Bożej.

W ten sposób lepiej zrozumiemy, kim jest Bóg i będzie nam lżej

pokonać zło.

Wtedy, staniemy się światłem. Ktokolwiek nas zobaczy, będzie
szczęśliwy wraz z nami. Tak mówi Matka Najświętsza.
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Kapłan uważał za stosowne zakończyć lekcję słowami:

- Możemy znać na pamięć to w$zY$tko o czym Matka Boża mówiła, ale
jeśli tym nie żyjemy, w$zY$tko nic nie znaczy.
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REZULTAT

Zadowolony Bóg niebios uśmiechał się.

Spoglądał na dzieci, spoglądał na dorosłych, którzy starali się

poprawiać swoje życie. Dlatego bywały uzdrowione ich dusza i ciało.

Ziemia została oświetlona, światłością chrześcijan.

Królowa Pokoju pouczała lud, a on z wdzięcznością modlił się z Nią,

uważając Ją za swoją Matkę i Królową.
Kiedy Matka Boża mówiła Bogu o ludziach nazywała ich "aniołami".

Kocha ludzi. Rozumie ich trudności i wraz z Bogiem czeka na nich
w raju.
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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.
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