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Mówi´ do was jak brat, jak ksiàdz, jak spowiednik. Ka˚dego dnia módlcie si´
za nas, poniewa˚ jesteÊmy s∏abi. Bez waszej pomocy nie mo˚emy skutecznie
g∏osiç wam Ewangelii. Bez modlitwy nie mo˚emy ze czcià sprawowaç Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowad˝cie je w ˚ycie! Tylko w ten
sposób mo˚ecie prze˚yç wielkie i g∏´bokie doÊwiadczenie KoÊcio∏a.

Zróbcie Margaretk´ dla swoich kap∏anów!
„Powiedzcie moim drogim kap∏anom, moim drogim synom, ˝e muszà mocniej wierzyç! Muszà chroniç wiar´ KoÊcio∏a”.
„Powiedzcie moim drogim kap∏anom, aby
modlili si´ na ró˝aƒcu! Aby ka˝dego dnia
modlili si´ na ró˝aƒcu”.
Or´dzie Matki Bo˝ej z Medziugorja
... i Matka Bo˚a p∏aka∏a z powodu kap∏anów. P∏aka∏a nie dlatego, ˚e jesteÊmy
gorsi od innych. Nie! Matka Bo˚a p∏aka∏a, gdy˚ zapomnieliÊmy wpatrywaç si´
w Tajemnic´ Kap∏aƒstwa. Maryja pragnie abyÊmy szukali kap∏anów. Ponad 70
tys. kap∏anów odesz∏o, gdy˚ KoÊció∏ zapomnia∏ o nich i nie modli∏ si´ za nich.
Upadli z powodu braku modlitewnej pomocy ze strony KoÊcio∏a! Byli zdolni,
studiowali, ale brakowa∏o pomocy KoÊcio∏a, jego ∏aski. Matka Bo˚a pragnie,
aby KoÊció∏ kocha∏ swych kapa∏anów, gdy˚ kap∏an jest jak Moj˚esz prowadzàcy swój lud. Bez kap∏ana KoÊció∏ nie wiedzia∏by dokàd iÊç. Bez nich nie ma
chrzeÊcijaƒskiego – sakramentalnego ˚ycia i Eucharystii. Bez nich bylibyÊmy
jak latoroÊle oddzielone od winnego krzewu. Matka Bo˚a pragnie, aby kap∏ani wrócili do twojego serca, do twojej modlitwy, do twojej rodziny; abyÊmy ich
ochraniali.
W czasie jednego z kazaƒ mówi∏em o kap∏anach. Zrozumia∏a mnie pewna pani profesor, która przyby∏a do Medziugorja z Kanady. Zrozumia∏a i rozwin´∏a
apostolat modlitwy za kap∏anów. Porzuci∏a Uniwersytet, aby w ca∏ej Ameryce
tworzyç wieczerniki modlitwy za kapa∏anów. Apostolat ten nazwa∏a Margaretkà, od kwiatu margaretki. W centrum symbolicznego kwiatka wpisane jest nazwisko ksi´dza a wokó∏ niego na siedmiu p∏atkach nazwiska osób, które przed
NajÊwi´tszym Sakramentem sk∏adajà przyrzeczenie wieczystej modlitwy. Przyrzekajà, ˚e przez ca∏e ˚ycie w wybranym dniu tygodnia b´dà modliç si´ za
tego kap∏ana. Nie przez miesiàc, nie przez rok, ale przez ca∏e ˚ycie!
Pierwsza taka Margaretka powsta∏a tutaj w Medziugorju, a w jej centrum wpisano moje imi´. Ch´tni, którzy wpisali swoje imiona na siedmiu kolejnych
p∏atkach z∏o˚yli przysi´g´, ˚e b´dà modliç si´ za mnie przez ca∏e ˚ycie! Teraz
czuj´ si´ jak ma∏a rybka w wodzie. Codziennie KoÊció∏ modli si´ za mnie!
W∏aÊnie tego chce Matka Bo˚a, pragnie ˚eby chrzeÊcijanie umieÊcili kap∏anów
w centrum swej modlitwy, swoich serc, swoich myÊli.

ojciec Jozo Zovko
Poni˚ej podajemy wzór modlitwy za kap∏anów. Polecamy te˚ Koronk´
Medziugorskà jako, ˚e Apostolat Margaretka w∏aÊnie przez Medziugorje
jest najbardziej rozpowszechniany. Radzimy, aby zobowiàzania modlitewne nie by∏y zbyt absorbujàce, gdy˚ mo˚e to doprowadziç do szybkiego zniech´cenia i porzucenia modlitwy, a przecie˚ nie o to chodzi. Liczy
si´ wytrwa∏oÊç. Wa˚ne jest, aby ka˚dego dnia ktoÊ modli∏ si´ za wybranego kap∏ana.

Modlitwa
O Jezu Boski Pasterzu, który powo∏a∏eÊ Aposto∏ów, aby uczyniç ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociàgnà∏eÊ ku Sobie ks...., uczyƒ Go
Swoim gorliwym naÊladowcà i s∏ugà. Spraw, aby dzieli∏ z Tobà pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego na wszystkich o∏tarzach
ponawiasz Swojà Ofiar´. Ty o Panie, który ˚yjesz na wieki, aby wstawiaç si´ za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzega∏ Êwiat spragniony Êwiat∏a prawdy i mi∏oÊci; by
by∏ solà ziemi i Êwiat∏oÊcià Êwiata. Umacniaj Go
Twojà mocà i b∏ogos∏aw Mu. Âwi´ty (imi´ patrona), którego imi´ nosi ks...., Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Prosz´
Ci´, abyÊ wstawia∏ si´ za Nim przed Bogiem
i pomaga∏ Mu we wszystkich potrzebach.
Spraw, aby dochowa∏ Bogu wiernoÊci i owocnie
pracowa∏ dla Jego wi´kszej chwa∏y. Maryjo strze˚
Go przed wszelkim z∏em. Amen
Koronka Medziugorska: Wierz´, 7 x Ojcze Nasz,
7 x ZdrowaÊ Maryjo, 7 x Chwa∏a Ojcu.

Margaretki majà z∏ote serca
– i Ty bàd˝ równie˚ taki!
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Kap∏ana:
jeden dzieƒ tygodnia do koƒca ˚ycia,
polecajàc Go Królowej Pokoju”.
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