SOUFANIEH
WEZWANIE DO JEDNOŒCI.
Soufanieh, to nazwa ma³ej dzielnicy Damaszku, stolicy Syrii. Pocz¹wszy od
26 listopada 1982 roku w³aœnie w tej dzielnicy, dochodzi do duchowego i
mistycznego fenomenu. Z ma³ej ikony Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem Jezus
wydzieli³ siê olej. Spowodowa³o to nadzwyczajne o¿ywienie modlitwy,
które trwa do dziœ.
Dzieñ po dniu ujawnia³y siê ró¿ne aspekty fenomenu. Modlitwa trwa³a
dzieñ i noc. Miêdzy 15 grudnia 1982-giego i 24 marca 83-ciego roku,
m³odej mê¿atce, Mirnie, która by³a w³aœcicielk¹ tej¿e ikony, 5 razy ukaza³a
siê Matka Bo¿a.
Gdy po raz pierwszy Myrna ujrza³a Najœwiêtsz¹ Maryjê Pannê - uciek³a. W
czasie czterech pozosta³ych objawieñ Matka Bo¿a powierzy³a jej przes³anie,
powiedziane po arabsku. By³o to streszczenie Ewangelii, wzywaj¹ce do
powrotu do Boga, do mi³oœci, pokuty, modlitwy, jednoœci serca z Bogiem i
do jednoœci Koœcio³a. Ca³ego Koœcio³a. Pocz¹wszy od 16 grudnia 1982, w
domu Matki Bo¿ej z Soufanieh -i nie tylko tam- mia³y miejsce uzdrowienia.
Miêdzy innymi dosz³o do uzdrowienia raka, a w kilku przypadkach
niedow³adu koñczyn dolnych i wylewu krwi do mózgu. Wszyscy, którzy
zostali uzdrowieni, do dziœ czuj¹ siê bardzo dobrze. Posiadamy orzeczenia
lekarskie.
Od 28 paŸdziernika, do duchowego i mistycznego fenomenu, dochodzi
jeszcze jeden element: Myrna poznaje to co nazywa siê ekstaz¹: Miêdzy 28
paŸdziernika 1983 i 26 listopada1990, dosz³o do ekstazy 33 razy. Ekstazy te
trwa³y od 5 minut do pó³torej godziny. W ich trakcie Myrna widzia³a albo
Matkê Bo¿¹, albo Pana Jezusa. Ekstazy w czasie których mia³a widzieæ Pana
Jezusa, poprzedzone by³y wydzielaniem siê oleju z oczu Mirny. Przes³ania
w czasie tych ekstaz, przekazywane po arabsku, dotycz¹ Ewangelii.
Kolejny element: czterokrotnie Myrna doœwiadczy³a stygmatów. Pierwszy
raz wydarzy³o siê to 25 listopada 1983. Stygmaty otworzy³y siê po po³udniu
i ca³kowicie zabliŸni³y tej samej nocy, o godzinie 23-iej. Trzy pozosta³e razy
mia³y miejsce w Wielki Czwartek 1984, Wielki Czwartek 1987 i Wielki
Czwartek 1990 roku, to znaczy w latach kiedy katolicy i prawos³awni
1

obchodz¹ Œwiêta Wielkanocne razem.
W tych latach stygmatom
towarzyszy³a ekstaza i przes³anie, a o œwicie Wielkanocnym z ikony
wydziela³ siê olej. Te zjawiska mistyczne usta³y w Wielkim Tygodniu 1990
roku. W czasie ostatniej ekstazy Matka Bo¿a powiedzia³a do Mirny tak:
“Nie bój siê moja córko, gdy ci mówiê, ¿e jest to ostatnia wizja do czasu,
a¿ œwiêta zostan¹ zjednoczone. Powiedz wiêc moim dzieciom czy, patrz¹c
na twoje rany, chc¹ ogl¹daæ i przypominaæ sobie Rany Mojego Syna czy
te¿ nie. Jeœli im ³atwo jest patrzeæ jak cierpisz dwa razy, to dla mnie, która
jestem matk¹, nie jest ³atwo patrzeæ jak Mój Syn prze¿ywa wiele razy to
samo cierpienie. Zostañ w pokoju. Zostañ w pokoju moja córko. PrzyjdŸ,
niech [Jezus] da ci pokój, ¿ebyœ mog³a go przekazaæ ludziom. Co siê tyczy
oleju, to bêdzie on pojawia³ siê na twoich d³oniach dla uwielbienia Mego
Syna Jezusa, w czasie i miejscu twojego przebywania, o którym zadecyduje
Jezus, poniewa¿ jesteœmy z tob¹ i z wszystkimi, którzy pragn¹ ¿eby Œwiêta
by³y ujednolicone.”
Tote¿ od 1990 roku Myrna, odpowiadaj¹c na wezwanie Pana Jezusa z 26
listopada 1987 wyrusza g³osiæ ca³emu œwiatu, i czyni to bez obawy,
wezwanie do pracy nad jednoœci¹. Myrna podró¿uje. Na zaproszenie
dostojników Koœcio³a, zw³aszcza biskupów, odby³a wiele podró¿y by daæ
œwiadectwo i modliæ siê.
Jej pierwsza i druga podró¿ by³a do Stanów Zjednoczonych w 1988,
nastêpnie odwiedzi³a Belgiê, Holandiê, Niemcy, Francjê, ponownie Stany
Zjednoczone, Kanadê i Australiê. Aktualnie przyjechaliœmy do Kanady ze
Stanów Zjednoczonych. Zawsze celem podró¿y jest modlitwa i danie
œwiadectwa.
Tak oto z grubsza przedstawia³by siê ten fenomen w formie prze¿ywanej od
27 listopada 1982.
***
(Myrna)
Na pocz¹tku, Nicola i ja baliœmy siê. Nie wiedzieliœmy co siê dzia³o. Byliœmy
pod wra¿eniem tego, co mówili ludzie. Jedni mówili, ¿e powinnam odejœæ
od mê¿a, inni, ¿e jest to dzie³o diabelskie. Nie wierzyliœmy im, ale czuliœmy
siê za¿enowani. Chcieliœmy siê dowiedzieæ, co siê z nami dzia³o.
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Oczywiœcie teraz mamy wiêksz¹ œwiadomoœæ ni¿ na pocz¹tku i wszystko co
robimy, wykonujemy ze œwiadomoœci¹, ¿e to Pan Jezus nas prowadzi. To co
prze¿y³am nauczy³o mnie pewnoœci, ¿e jeœli ktoœ liczy na Pana, to Pan mu
pomaga. Nie zrozumieliœmy jeszcze wszystkiego w sposób doskona³y ale
zdaliœmy siê na wolê Bo¿¹, na to ¿eby spe³nia³a siê w nas Jego wola.
Szeœæ miesiêcy po œlubie, kiedy to wszystko siê zaczê³o, Nicola i ja
zaczêliœmy, nieœwiadomie, baæ siê. Byæ mo¿e spowodowa³y to sugestie
ludzi, którzy codziennie do nas przychodzili. Sypialnia, któr¹ Nicola
przygotowa³ dla naszego ogniska rodzinnego sta³a siê czymœ w rodzaju
szpitala, gdzie przychodzili chorzy. Do tego stopnia, ¿e Nicola zacz¹³ spaæ
w jednym miejscu a ja w innym. Nieœwiadomie dosz³o wiêc do separacji.
Nie wiedzieliœmy jak nale¿a³o postêpowaæ, poza tym wiele osób wtr¹ca³o
siê do naszego ¿ycia. Wielu mówi³o, i¿ powinnam wst¹piæ do klasztoru, a
my wierzyliœmy im choæ pobraliœmy siê przecie¿ z mi³oœci i to wbrew
obydwu rodzinom, poniewa¿ Nicola by³ du¿o starszy ode mnie. On urodzi³
siê w 1940 roku ja w 1964. Kochaliœmy siê jednak bardzo i pobraliœmy mimo
sprzeciwów ich wszystkich.
Doszliœmy wiêc do tego, i¿ daliœmy wiarê ludziom, którzy uwa¿ali, ¿e
muszê odejœæ od mê¿a. Nicola te¿ tak myœla³. Nie oburzaliœmy siê jednak.
Wiedzieliœmy, ¿e to co siê dzia³o, by³o wielk¹ ³ask¹ dla naszego domu. W
koñcu, pewnego dnia, Matka Bo¿a powiedzia³a mi:
“Twoje ¿ycie ma³¿eñskie, ma byæ takie jak powinno byæ - z tym, ¿e nie
powinno ono przeszkadzaæ ci w modlitwie”.
Ojciec Elias Zahla’oui by³ obecny przy tym, wiêc zapyta³:
- “Dlaczego Najœwiêtsza Maryja Pannna tak mówi? Powiedzcie mi jak
wygl¹da wasze po¿ycie ma³¿eñskie”
Nicola odpowiedzia³:
- “Boimy siê”.
Na co Ojciec Elias:
-“Nie, nie macie prawa tak ¿yæ. Gdyby Matka Bo¿a chcia³a wybraæ was
przed œlubem, to uczyni³aby to. Ma³¿eñstwo jest bardzo wa¿ne w oczach
Jezusa”
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Podjêliœmy wiêc nasze normalne ¿ycie. W nastêpnych przes³aniach Jezus i
Najœwiêtsza Panna bardzo podkreœlali jakie to jest wa¿ne. Jezus powiedzia³
do mnie miêdzy innymi:

“Kontynuuj nadal ¿ycie ma³¿onki, matki i siostry”.
Chwa³a Bogu. Mamy dwoje dzieci, Miriam i Jean-Emmanuel’a i ¿yjemy teraz
bardzo zgodnie. £¹czy nas bardzo modlitwa i mi³oœæ. Bogu niech bêd¹
dziêki.
Wszyscy wiedz¹ o tym, ¿e Nicola kocha dzieci w ca³ej rodzinie. Cierpia³am,
gdy w pierwszym, drugim i trzecim roku nie mieliœmy dzieci. Chcia³am iœæ
do lekarza, ale Nicola siê nie zgadza³. Bogu niech bêd¹ za to dziêki. On siê
nie zgadza³ bym posz³a do lekarza gdy¿ mia³ wiarê. Mówi³:
-“Chwila jeszcze nie nadesz³a. Mo¿e Bóg chce ciê do jakiejœ misji. Jeœli Pan
zechce daæ nam dziecko to nam je da kiedyœ. Myœlê, ¿e masz jak¹œ misjê do
spe³nienia, pozwólmy wiêc dzia³aæ Panu”
To dlatego nigdy nie posz³am do lekarza. I któregoœ dnia Matka Bo¿a
powiedzia³a. By³o to 1-go maja 1985:
“Dam ci prezent na twoje trudy”.
Ja nie pomyœla³am, ¿e to mog³oby byæ dziecko. Ksiê¿a, którzy byli obecni
przy tym, Ojciel Malouï i Ojciec Zah’laoui, powiedzieli:
- “Tym prezentem bêdzie prawdopodobnie dziecko”
Uradowa³o nas to, ale nie powiedzia³am: “Tak powinno byæ”. Oddawa³am
wszystko na rêce Bogu i rzeczywiœcie, ju¿ w miesi¹c póŸniej by³am w ci¹¿y
i tym podarunkiem by³a moja córka Miriam. Oznacza to, i¿ dziecko jest
najwiêkszym podarunkiem z Nieba.
- Myrna, kiedy s³yszysz, ¿e w niektórych krajach na przyk³ad w Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych i Europie zalegalizowano rozwód i mówi siê o
setkach tysiêcy zabijanych p³odów, kiedy s³yszysz podobne rzeczy to o
czym myœlisz? Zw³aszcza w kontekœcie przes³ania Matki Bo¿ej:
“Dam ci prezent na twoje trudy”.
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- Bardzo cierpiê z tego powodu. Nie mam prawa by s¹dziæ. Koœció³ musi siê
wypowiedzieæ, ale ja, bior¹c pod uwagê doœwiadczenie duchowe, które
prze¿y³am, odrzucam usuwanie ci¹¿y. Kiedy s³yszê, ¿e p³ód tworzy siê w
pierwszych miesi¹cach to uwa¿am, i¿ jest to fa³szywe. Dla mnie, dusza
o¿ywia cia³o maleñstwa w ³onie matki od pierwszej chwili.
- Kiedy Pan Jezus powiedzia³:
“IdŸ i g³oœ ca³emu œwiatu bez obawy, ¿eby pracowano nad jednoœci¹”
- jaka by³a wasza pierwsza reakcja? szczególnie Nicoli?
- Nicola mówi³: “Gdybym wiedzia³, co siê Mirnie przydarzy to nie
o¿eni³bym siê z ni¹”. Nicola wiedzia³, ¿e jestem prost¹ dziewczyn¹. Nie
chcê mówiæ o sobie, ale to on zawsze powtarza, ¿e jestem m³od¹, prost¹,
sympatyczn¹ dziewczyn¹, która kocha ¿ycie. “Gdybym wiedzia³, co siê jej
przydarzy to nie o¿eni³bym siê z ni¹”. Nicola by³ na pocz¹tku niewierz¹cy i
kiedy us³ysza³ to zdanie [Jezusa], by³ zaskoczony. Pyta³ siê sam siebie: “Co
powiedzieæ ludziom?”
Wielu ksiê¿y stawia³o sobie to samo pytanie: “Co m³oda, prosta dziewczyna
mog³a mieæ do zrobienia.” Znam trochê Ewangeliê ale nie potrafiê nic
wyjaœniæ. Nie rozumiem jej tak jak ci, którzy j¹ studiowali. Wszyscy byli
pod wra¿eniem tego zdania, ale nie ja.
Nie czu³am, ¿ebym by³a niezdolna do czegokolwiek. Powiedzia³am Panu
Jezusowi: “B¹dŸ wola Twoja. Chcesz Panie ¿ebym to robi³a? to daj mi na to
si³ê. Rzeczywiœcie, od pierwszej kropli oleju nie pomyœla³am nawet o tym
do czego mam siê przygotowaæ, co mówiæ, czy robiæ.
- Teraz, w czasie tego wywiadu na przyk³ad, nie pomyœla³aœ o czym mówiæ?
- Ale¿ wcale. Kiedy coœ takiego dzieje siê ze mn¹ to natychmiast myœlê o
zdaniu, które Jezus powiedzia³ do mnie:
“Nie wybieraj swojej drogi. Jestem z tob¹ i to Ja wyznaczy³em ci drogê”.
Wiêc przypominam Mu: “To Ty [Jezu] mi to powiedzia³eœ. Pomó¿ mi wiêc
bym sz³a drog¹, któr¹ mi wyznaczy³eœ”
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- Myrna. Widzia³aœ Najœwiêtsz¹ Dziewicê i dotyka³aœ jej.
Kiedy
dowiedzia³aœ siê, ¿e Jej wiêcej nie zobaczysz powiedzia³aœ sobie: “Co ja
takiego zrobi³am, ¿ebym nie mog³a Jej ju¿ zobaczyæ?”. Od 1990, a¿ do dziœ,
nie widzia³aœ ani Matki Bo¿ej ani Jezusa. Ca³y czas jednak modlisz siê.
Kiedy modlisz siê do Matki Bo¿ej, czy usi³ujesz przypomnieæ sobie to co
widzia³aœ? Albo zapytam inaczej: Jak wyobra¿asz sobie Najœwiêtsz¹
Dziewicê kiedy siê modlisz?
- Nawet kiedy siê nie modlê mam przed oczyma widok Matki Bo¿ej. Zdarza
siê, ¿e rozmawiam z ludŸmi i uœwiadamiam sobie, ¿e jestem gdzie indziej.
Nie mogê zapomnieæ tego widoku i wci¹¿ nim ¿yjê. Tak siê dzieje gdy nie
jestem w trakcie modlitwy, tym bardziej wiêc gdy siê modlê. Mam J¹
zawsze przed oczami.
- Czy od dawna nie widzia³aœ Matki Bo¿ej i Jezusa?
- Tak, oczywiœcie. Gdy widzê Najœwiêtsz¹ Dziewicê czujê, i¿ jest bli¿ej
mnie. Nie mam jednak wra¿enia, ¿e jestem od³¹czona od Jezusa i Maryi.
Wiem, ¿e Oni s¹ ze mn¹. Jezus powiedzia³ mi, ¿e pozostanie ze mn¹.
“Nie obawiaj siê, Jestem z tob¹”.
Wiem, ¿e s¹ zawsze ze mn¹, ale pragnê Ich zobaczyæ.
- Kiedy byliœmy we Francji, w ubieg³ym roku, siedzieliœmy w samochodzie
wraz z Bernadet¹ i ogl¹daliœmy wspania³e krajobrazy, zaproponowa³em ci
byœ popatrzy³a na nie ale ty odpowiedzia³aœ “Widzê jedynie to co mam w
sercu”.
- Teraz tu w Kanadzie, kiedy wracasz ze Stanów Zjednoczonych, te¿ widzisz
to co w masz w sercu?
- Tak, niech Bóg bêdzie uwielbiony, nic co z tego œwiata mnie nie dotyka.
Nie przestanê te¿ mówiæ: “Gdybyœcie widzieli to co ja, ca³y œwiat nie mia³by
dla was znaczenia. Dziêkujê za to Bogu i ¿yjê nadziej¹ zobaczenia Go.
Kiedy jestem w ekstazie i powracam do tego œwiata to pytam siê: Gdzie
wracam? Sama nie wiem, gdzie by³am, gdzie wracam. Kiedy powracam do
normalnego ¿ycia, to pozostajê pod wra¿eniem [tamtego]. Powinnam byæ
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szczêœliwa, ¿e widzê znów moje dzieci i rodzinê, ale ten kto widzia³
Œwiat³oœæ Pana zapomina nawet o swoich dzieciach. Naprawdê pragnê³am
nie wracaæ ju¿ na ziemiê.
- Chcia³bym zadaæ ci brutalne pytanie: “Gdyby ktoœ powiedzia³ ci: Myrna,
teraz, jutro, umrzesz, bêdziesz mog³a znowu widzieæ Pana - to jakie by³yby
twoje uczucia?”
- Nie ¿yczy³abym sobie lepiej ni¿ to, bo w³aœnie wtedy ¿y³abym naprawdê.
- A dzieci?
- Maj¹ przecie¿ ojca. Wiele osób mówi mi, i¿ jest to ucieczka przed
odpowiedzialnoœci¹. Nie, to nie jest ucieczka, to czysta mi³oœæ. Spotkanie z
Bogiem jest czyst¹ mi³oœci¹.
- Przypomina mi to dni, kiedy w 1984 roku Bo¿a Œwiat³oœæ przebywa³a w
tobie.
-Tak, pragnê³am nie wróciæ ju¿ do ziemskiego ¿ycia. Mimo, i¿ p³aka³am, bo
nie wiedzia³am co siê ze mn¹ dzieje, ale gdy zrozumia³am to pragnê³am ju¿
nie wróciæ.
- Jeszcze jedno pytanie: “Czy zdarzy³o ci siê modliæ o to, by Pan Jezus ciê
zabra³? Czy zdarzy³o ci siê to?”
-Tak, napisa³am o tym w moim dzienniczku. Kiedy zapisujê moje prze¿ycia
czêsto zdarza mi siê, ¿e pytam Jezusa “Panie, kiedy mnie zabierzesz do
siebie?”
- Mówisz to z powodu zaistnia³ych okolicznoœci czy jest to twoje g³êbokie
¿yczenie?
- Nie, nie okolicznoœci, to moje ukryte pragnienie.
- Zdarza ci siê, ¿e piszesz swój dzienniczek?
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- Tak, nie mogê jednak pisaæ z wyj¹tkiem kiedy czujê pragnienie pisania.
Lubiê pisaæ. Wiele osób wyrzuca mi, ¿e nie piszê. Potrzebny jest jednak na
to czas.
- No tak, trzeba mieæ czas. Tak wiêc doszliœmy do tego o czym ju¿
zadecydowaliœmy i umieœciliœmy nawet w naszym sprawozdaniu: trzeba
zarezerwowaæ dla ciebie, Nicoli i dzieci kilka godzin. Wtedy mia³abyœ czas
na pisanie.
- To by³oby dobre dla mnie, ale nie dla ludzi. Wiem, ¿e oni przychodz¹ by
popatrzeæ na Matkê Bo¿¹. Nie mogê ich jednak zmusiæ by zrozumieli, ¿e
przychodz¹ tylko dla Matki Bo¿ej. Mówi¹ do mnie: “Wiemy, ¿e Matka Bo¿a
jest w tym domu, ale chcielibyœmy zobaczyæ osobê, któr¹ Ona wybra³a”.
Gdy wiêc s³ucham tego co mówi¹, mówiê sobie: “Jeœli mogê im siê do
czegoœ przydaæ, to czemu nie?”
- Tak, to my dysponujemy czasem. Nie uwa¿asz wiêc, ¿e mog³abyœ znaleŸæ
czas równie¿ na pisanie?
- Ja uwa¿am, ¿e moje spotkanie z ludŸmi jest równie¿ modlitw¹. Jeœli mogê
im siê przydaæ, to jest to modlitwa. Moje ¿ycie z mê¿em, z dzieæmi stanowi
te¿ modlitwê. Dopóki wszystko jest w rêkach Pana, ca³a moja praca jest
modlitw¹.
- Jeszcze jedno pytanie, Myrna. Wezwanie do jednoœci Koœcio³a pozwoli³o
ci spotkaæ wielu ksiê¿y, biskupów, patriarchów i nuncjuszy apostolskich.
Ksiê¿y, biskupów i patriarchów rozmaitych wspólnot. Mo¿esz nam coœ
powiedzieæ o tych spotkaniach? Przynajmniej o niektórych i to w g³ównych
zarysach.
- Jeœli chodzi o stanowisko Koœcio³a wobec tego co dzieje siê w Soufanieh,
to nie zosta³o ono wyra¿one jak do tej pory i jest to normalne. Koœció³
potrzebuje czasu. Trzeba, ¿eby opiera³ siê on na solidnym gruncie zanim
wyda opiniê. Prywatnie, jest jednak wielu ksiê¿y, biskupów, patriarchów,
którzy nie wypowiedzieli siê, to prawda, ale u których czujê du¿o szacunku i
aprobaty dla Soufanieh. To co siê tam dzieje jest bezinteresownym darem.
Spotka³am mnóstwo ludzi i nie mogê powiedzieæ, ¿e jedna osoba jest
wa¿niejsza od drugiej. Kiedy rozmawiam z jakimœ ksiêdzem to g³owê
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spuszczam na dó³. Nie wiem jakie wra¿enie robi na nim to spotkanie, ale
jestem szczêœliwa, ¿e mogê spotkaæ ksiêdza, bo odpowiedzialni Koœcio³a
maj¹ wielk¹ rolê do odegrania w jednoczeniu Koœcio³a. Moj¹ misj¹ jest
przekazanie pragnienia Pana Jezusa, pragnienia o jednoœci Koœcio³a, a tak¿e
modliæ siê, ¿eby oni te¿ mogli pracowaæ na rzecz zjednoczenia.
- Na tyle spotkañ, czy by³y jakieœ szczególne, nadzwyczajne, i czy mog³abyœ
nam o nich coœ powiedzieæ?
- Nasze spotkanie z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ Patriarch¹ Zakka.
- Mo¿e raczej twoje spotkania jako, ¿e mia³aœ wiele wizyt.
- Wiele razy odwiedzi³am Jego Eminencjê Eshaksaka, ale pierwsza wizyta,
kiedy olej ukaza³ siê w Jego obecnoœci oraz jego wikariusza, pozostawi³a we
mnie g³êboki œlad. Jak s¹dzê, on równie¿ by³ bardzo wzruszony i du¿o siê za
nas modli. Proszê go o b³ogos³awieñstwo, poniewa¿ rzeczywiœcie jest to
cz³owiek wyj¹tkowy.
Tak samo Patriarcha Shenouda. Spotka³am go w Egipcie i by³am bardzo
szczêœliwa z tego spotkania. Opowiem wam trochê o tym Papie¿u. Kiedy
wesz³am do budynku Patriarchatu Koœcio³a Prawos³awnego w Egipcie, to
mój puls siêga³ chyba 300-tu uderzeñ. Nogi mi siê trzês³y, ba³am siê. Tyle
s³ysza³am o osobie Patriarchy. Nie tyle obawia³am siê go, ile uwa¿a³am, i¿
nie zas³ugiwa³am na to by go zobaczyæ.
Wikariusz Patriarchy powiedzia³ do nas:
- “Jego Œwi¹tobliwoœæ udzieli wam na audiencjê oko³o 7 minut”
Odpowiedzia³am:
- “Dobrze, to jest ³aska dla nas. Bogu niech bêd¹ dziêki”.
Weszliœmy do olbrzymiego salonu. Jego Œwi¹tobliwoœæ siedzia³ w g³êbi. Dla
wchodz¹cego sprawia to dziwne wra¿enie. Powoli zbli¿y³am siê,
uca³owa³am jego d³oñ, po czym usiad³am. Papie¿ mówi³ o Koœciele, o
wierze w Koœciele, o ludzie bo¿ym. Pokaza³ mi niektóre ksi¹¿ki.
Powiedzia³am do niego:
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- “Niech Jego Œwi¹tobliwoœæ pozwoli, ¿e powiem jak bardzo siê ba³am gdy
wchodzi³am tutaj. Kto jednak usi¹dzie z Jego Œwi¹tobliwoœci¹ to strach go
opuszcza”.
Tak. Byliœmy oboje szczêœliwi, poœmialiœmy siê wspólnie. Widz¹c tak¹
pokorê mo¿na siê rozluŸniæ. Opowiedzia³am Mu wiêc o tym co wydarzy³o
siê w Sufanieh, jako i¿ ¿yczy³ sobie tego. Podarowa³am mu te¿ du¿¹ ikonê z
Soufanieh i ksi¹¿ki. Papie¿ obieca³, ¿e je przeczyta. Powiedzia³:
- “Proszê mi opowiedzieæ coœ wiêcej”.
Kiedy opowiada³am mu o ekstazach i wydzielaniu siê oleju, olej pokry³
moje d³onie. Wyci¹gn¹³ chusteczkê i wytar³ moje rêce. Powiedzia³am:
- “Jego Œwi¹tobliwoœæ, czas przyznany mi na audiencjê ju¿ up³yn¹³...”
Odpowiedzia³:
- “Nie, nie, proszê zostaæ”.
Zostaliœmy 20 minut. Byliœmy bardzo szczêœliwi.
Aktualny nuncjusz apostolski w Damaszku, Jego Eminencja Pier Giacomo
De Niccolo, bardzo lubi Sufanieh. Zapozna³ siê dog³êbnie z przes³aniem z
Soufanieh i zaprasza tam wszystkich swoich zagranicznych znajomych. On
sam równie¿ pojawia siê tam od czasu do czasu by odmówiæ Ró¿aniec.
Czasami odmawiamy go wspólnie.
Poprzedni nuncjusz, Jego Eminencja Luigi Accogli te¿ odwiedza³ nasz dom.
On te¿ bardzo lubi przes³anie z Soufanieh.
Mia³am wiele spotkañ z nuncjuszami apostolskimi. Bogu niech bêd¹ dziêki.
***
Dzieci Matki Bo¿ej s¹ podzielone. Nie trzeba ¿eby to tak pozosta³o. By
odzyskaæ nasz¹ jednoœæ musimy modliæ siê do Matki Bo¿ej. Módlmy siê
wiêc do Niej.
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- Myrna, w czasie twych podró¿y po Europie, Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie i Australii uœwiadomi³aœ sobie, ¿e Pan chcia³ coœ przekazaæ
ludziom poprzez ciebie.
- Czujê gdy mówiê, kiedy jestem w koœciele, i kiedy widzê ³zy ludzi, to zdajê
sobie sprawê z ich szczêœcia. Nie mogê powiedzieæ, ¿e coœ robiê, lub ¿e to
co robiê jest wystarczaj¹ce.
Wa¿ne bym nie poprzestawa³a na
samozadowoleniu. Mo¿liwe ¿e Panu to wystarcza gdy¿ On wie jak jestem
s³aba, ale mnie nie zadowala to co robiê. Czujê, ¿e mam stale coœ do
zrobienia i ¿e niczego jeszcze nie dokona³am.
Zauwa¿y³am, ¿e ludzie s¹ pod chwilowym wra¿eniem a potem o wszystkim
zapominaj¹. Mam nadziejê, ¿e zasia³am jakieœ ziarno w Kanadzie i ¿e
bêdzie mo¿na zobaczyæ rezultaty. By³am w innych miejscach, gdzie
mog³am stwierdziæ, i¿ naprawdê bardzo pracuje siê nad jednoœci¹ Koœcio³a.
W³aœnie to jest wa¿ne. Nie, by rozs³awiæ moje imiê, tylko ¿eby zasiaæ S³owo
bo¿e. Do mnie nale¿y dawanie œwiadectwa, do nich praca nad jednoœci¹, a
tak¿e modlitwa. Przede wszystkim modlitwa. A Pan pob³ogos³awi ich
wysi³ki.
- W czasie naszej ostatniej podró¿y do Stanów Zjednoczonych odkry³aœ
zmianê w ludziach, których spotyka³aœ. Na przyk³ad: w New Jersey by³aœ
chyba bardzo szczêœliwa gdy zobaczy³aœ, ¿e zosta³ utworzony chór. Sk³ada
siê on z wielu osób z ró¿nych wspólnot. Ten piêkny chór jest czymœ
nowym.
- Ojcze, uwierz mi, ja nic nie widzê. Nawet kiedy powracam do pisania,
mówiê:
“Panie, dziêkujê Ci, ¿e pozwoli³eœ mi spotkaæ Ciê dzisiaj. Spotkaæ Ciê w
ludziach”.
Zapytano mnie:
- ”Jaki kraj, z tych które widzia³aœ jest najpiêkniejszy?”
A ja na to :
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- “Niczego nie dostrzegam. Tam gdzie jestem widzê tylko Jezusa w
ludziach. Zapominam o wszystkim”.
Kiedyœ modliliœmy siê w New Jersey. Wiem, ¿e u Greków te¿ by³a bardzo
piêkna Msza. Co siê dzia³o? Kto do mnie mówi³? Nie wiem. Przypominam
sobie ksiêdza, pamiêtam ludzi, ale widzê tylko Jezusa i Matkê Bo¿¹. I
mówiê:
“Dziêkujê Ci Panie, bo spotka³am Ciê dzisiaj w tych wszystkich osobach”.
- No tak. A ta wspania³a Msza, któr¹ prze¿yliœmy na Brooklynie u
Archimandryty Eugène Pappas’a, czy nie by³a dla ciebie inna od
pozosta³ych?
- Msza by³a wspania³a i wyj¹tkowa. Mo¿e nadzwyczajny charakter tej Mszy
spowodowany by³ faktem, i¿ po raz pierwszy poczu³am siê tak szczêœliwa,
gdy¿ znajdowa³am siê w Koœciele grecko-prawos³awnym, helleñskoprawos³awnym. Mo¿e dlatego by³am tak szczêœliwa.
- A przecie¿, modliliœmy siê ju¿ wczeœniej w Koœciele prawos³awnym.
- Ale po raz pierwszy u Greków, u Hellenów. Sposób w jaki oni siê modl¹, i
ich ¿arliwoœæ si³¹ rzeczy pozostawia wra¿enie.
- Tak, to prawda. Czy mo¿esz nam powiedzieæ jak, pod koniec Mszy, olej
wydzieli³ siê z twoich d³oni?
- Pod koniec Mszy by³am bardzo szczêœliwa, poniewa¿ wypada³o wtedy
Œwiêto Ducha Œwiêtego, Zielone Œwi¹tki. To tak jakby tego dnia Jezus
wzywa³ wszystkich do jednoœci. By³o to w pocz¹tkach mojego dawania
œwiadectwa. Pod koniec Mszy Ojciec Eugène chcia³ byœmy zmówili
modlitwê do Ducha Œwiêtego. Wzi¹³ mnie za rêkê. Zbli¿yliœmy siê do ikony
i uklêkliœmy. Ludzie te¿ uklêkli. On siê pomodli³, po czym poprosi³ bym
zaœpiewa³a. Poprosi³am chór by zaœpiewa³. Wstaliœmy. Ojciec skoñczy³ siê
modliæ, odwróci³ siê w moj¹ stronê. Wszyscy patrzyli na mnie, bo by³o w
zwyczaju pod koniec Mszy lub mojego œwiadectwa, patrzeæ czy mia³o
miejsce wylanie siê oleju. Zauwa¿y³am, ¿e wszyscy patrzyli na mnie a ja
mówi³am:
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- “Nie wiem”.
Kiedy Ojciec wsta³ z klêczek, otworzy³ swe ramiona i uœcisn¹³ mnie. I gdy
tak mnie œciska³ olej pop³yn¹³ z jego d³oni. Wzruszy³o mnie to g³êboko. Nie
wiem nic o m¹droœci Bo¿ej, ale dla mnie wyra¿a³o to wiêzy mi³oœci.
- Kiedy opowiada³aœ mi to wydarzenie, przypomnia³a mi siê scena
nawiedzenia. Wizyta Najœwiêtszej Maryi Panny u Œw. El¿biety. Szczytem
mi³oœci jest zes³anie Ducha Œwiêtego.
Opowiedzia³aœ mi te¿ inne wydarzenie. To u Ojca Georg’a Szal-hu, w
Detroit. Czy mog³abyœ opowiedzieæ jak dosz³o do pojawienia siê oleju?
- Ojciec George Szal-hu skontaktowa³ siê ze mn¹, tam gdzie w³aœnie
przebywa³am tzn. u mojego kuzyna, Józefa Haddad w Detroit. Ojciec
¿yczy³ sobie byœmy udali siê do jego parafii by razem z ma³¹ grup¹
odmówiæ Modlitwê do Ducha Œwiêtego tzw. Paraclesis. Odpowiedzia³am,
¿e oczywiœcie, z radoœci¹.
By³am bardzo zdziwiona, gdy przybywaj¹c zobaczy³am koœció³ pe³en ludzi.
Ojciec Hadda’d rozpocz¹³ modlitwê, po czym zapyta³ czy chcia³am coœ
powiedzieæ. Odpowiedzia³am, i¿ wolê by to Ojciec Zachlaoui powiedzia³
kilka s³ów. Ojciec Elias przemówi³ a na koniec poprosi³ bym zaœpiewa³a.
Zaœpiewa³am wiêc, po czym uœcisnê³am d³oñ chorym. By³o ich wielu. I jak
zwykle, patrzano na mnie czy pojawi³ siê olej. Ojciec Georges powiedzia³
do ludzi:
- “Ci, którzy chc¹ uœcisn¹æ d³oñ Mirny, proszê by przeszli na œrodek, gdzie
ona bêdzie sta³a, po czym by wyszli”.
Zajê³am wiêc wskazane miejsce i ludzie podchodzili by uœcisn¹æ mi d³oñ.
Jedni prosili mnie o modlitwê, inny polecali swoje intencje modlitewne. Ju¿
spora czêœæ ludzi przesz³a, witali siê ze mn¹, po czym zatrzymywali siê.
Nagle jakaœ pani powiedzia³a:
- “Myrna, b³agam ciê. Potrzebujê oleju”.
Powiedzia³am:
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- “Kiedy Pan zechce, zeœle nam olej”.
Ojciec George na to:
- “ChodŸ, mam œwiêty olej, dam ci”
Zawo³a³ t¹ kobiêtê gdy¿ zobaczy³, ¿e olej pokrywa³ moje obie d³onie.
Mo¿na by powiedzieæ, ¿e czas Boga nie jest naszym czasem. To tak jakby
Bóg nam mówi³:
“Wy nie jesteœcie hojniejsi ode Mnie. Proœcie a otrzymacie”.
By³am bardzo wzruszona. Ci, którzy ju¿ wczeœniej uœcisnêli mi d³oñ,
powrócili by byæ namaszczonymi olejem. Ojciec George by³ bardzo
szczêœliwy. Niech Bóg bêdzie uwielbiony.
- Czêsto, podczas modlitwy, olej pojawia siê na twoich d³oniach. Mówi³aœ,
¿e ludzie czekaj¹ i posy³aj¹ ci pytaj¹ce spojrzenia. Kiedy olej siê pojawia,
znaczy to, ¿e Pan Bóg go da³. To On stworzy³ olej. Jakie uczucie wywo³uje
w tobie ta pewnoœæ, ¿e Pan jest z tob¹?
- Cieszê siê w imieniu ludzi, ¿e olej siê pojawi³. Wiem, ¿e to ich dotknie i
zmieni bardziej ni¿ przes³anie, przekazane przeze mnie sam¹. Nigdy jednak
nie pragnê³am, ani nie prosi³am, by olej siê pojawi³. Czasami, gdy widzê
gor¹c¹ wiarê ludzi to proszê, zawsze jednak mówi¹c:
“Niech siê stanie Twoja wola”.
Nigdy nie proszê o olej jako taki lecz mówiê:
“Twoja wola Panie”.
Nie wiem wczeœniej kiedy olej ma siê ukazaæ. Dopiero w danym momencie,
gdy on siê pojawia czujê dreszcz. Wtedy uœwiadamiam sobie i jeœli spojrzê
na rêce, widzê olej. Wszystko trwa mniej ni¿ sekundê.
- Pamiêtasz jak 25 lutego 1985 roku, pojechaliœmy na kilka dni modlitwy do
Habab. Nicola te¿ by³. Olej wyp³yn¹³ z obrazka Matki Bo¿ej z Soufanieh,
niedaleko biurka Jego Exelencji, z twoich r¹k i z wielu obrazków.
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Zw³aszcza gdy byliœmy na modlitwie u chorych, wœród których znajdowa³a
siê mama wikariusza, Ojca Moiffa.
W niedzielê Jego Ekselencja Buros-Ortos zadecydowa³ by przenieœæ ikonê z
koœcio³a do Arcybiskupstwa, podczas gdy w pi¹tek przeniós³ j¹ z
Archidiecezji do koœcio³a. Czy mo¿esz nam powiedzieæ co siê wtedy
wydarzy³o?
- Tak, po odprawionym nabo¿eñstwie przenieœliœmy obraz z Katedry do
Arcybiskupstwa. Po¿egnaliœmy siê z Biskupem i ja odesz³am by wsi¹œæ do
samochodu. Gdy znalaz³am siê wewn¹trz, razem z Nicol¹, nic nie czu³am.
Dowiedzia³am siê jednak, ¿e olej pokry³ moj¹ twarz i d³onie. Nicola
zaprowadzi³ mnie do Arcybiskupstwa. Po³o¿ono mnie na ³ó¿ku jednej z
sióstr - sióstr dobrej pomocy, dobrej obs³ugi. Nie wiem jak d³ugo by³am
nieobecna, ile minut trwa³a ekstaza.
Widzia³am Najœwiêtsz¹ Dziewicê z otwartymi ramionami a przed Ni¹
ksiêdza, który b³ogos³awi³. Nie wiedzia³am kto to by³. Opowiedzia³am
biskupowi, i¿ chodzi o szczup³ego, wrêcz chudego biskupa. Zapytano
mnie:
- “Nie widzia³aœ go nigdy wczeœniej?”
Ja na to, ¿e nie.
Nie wiem, jak do tego dosz³o, ale przyniesiono mi kilka zdjêæ, zdjêæ
jakiegoœ biskupa. Przyjrza³am siê i powiedzia³am, ¿e to w³aœnie ten z mojej
wizji.
By³o to zdjêcie biskupa, poprzednika Jego Ekselencji Buros-Burtos’a z
diecezji Horan. Powiedziano mi, ¿e by³ to cz³owiek o nadzwyczajnej
pokorze, mi³uj¹cy, uczynny, kochaj¹cy swoj¹ diecezjê, i który za¿yczy³
sobie by go pochowano wœród ludu, na cmentarzu w swojej wiosce.
Byliœmy te¿ na jego grobie. Zmar³ on w miesi¹cu sierpniu 1982, to znaczy
na kilka miesiêcy zanim rozpocz¹³ siê fenomen Sufanieh. Rozpozna³am go
dziêki temu zdjêciu.
- Któregoœ dnia odby³o siê w Münster, w Niemczech, sympozjum
teologiczne, zorganizowane przez Ojca Adel Huri, niemieckiego ksiêdza,
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libañskiego pochodzenia. By³o to miêdzy 11 a 14 wrzeœnia 1991 roku.
Wiele piêknych rzeczy wydarzy³o siê w trakcie tego sympozjum.
Przyby³o wielu teologów francuskich i niemieckich. Wœród nich ojciec Adel
Huri i teolog Vor Knigner. Na samym pocz¹tku sympozjum pomodliliœmy
siê. Nastêpnie poproszono mnie bym przedstawi³ wydarzenia z Soufanieh
tak ¿eby ci, którzy nie byli na bie¿¹co mogli zapoznaæ siê z ich treœci¹.
Oczywiœcie, wczeœniej Ojciec Huri wprowadzi³ ich nieco w temat, ale
wszystko nabiera innej wartoœci jeœli przedstawione jest przez
bezpoœredniego œwiadka.
Tak wiêc ojciec po³o¿y³ na stole przed sob¹ ma³¹ ksi¹¿eczkê, zawieraj¹c¹
przekazy z Soufanieh. Dodam, i¿ on siedzia³ na g³ównym miejscu, a ja po
jego prawej stronie. Na ok³adce ksi¹¿eczki by³ obrazek Matki Bo¿ej z
Soufanieh. Zaledwie zacz¹³em przedstawiaæ historiê wydzielania siê oleju w
Soufanieh, kiedy nagle Ojciec Huri pochyli³ siê w moj¹ stronê i coœ mi
szepn¹³ na ucho. Ojciec Adel jest cz³owiekiem bardzo ³agodnym, o równie
³agodnym g³osie. S¹dzi³em, ¿e powiedzia³ do mnie:
- “Proszê pokazaæ ludziom ten obrazek”.
Wzi¹³em wiêc ksi¹¿eczkê i powiedzia³em:
- “Obraz Soufanieh wygl¹da tak jak ten, na ok³adce.”
W tym samym momencie Ojciec Adel podnosi g³os i mówi:
- “Ale¿ nie, niech Ojciec spojrzy na zdjêcie na ok³adce. Tam jest olej.”
Patrzê wiêc i widzê wielk¹ plamê oleju na piersiach Matki Bo¿ej i na d³oni
Jezusa. Mówiê wiêc do wszystkich:
- “Przepraszam. Na ok³adce jest olej”
Wszyscy os³upieli. Ka¿dy wsta³, podszed³ i dotkn¹³ oleju. Pomodliliœmy siê
chwilê po czym ka¿dy usiad³, ¿ebym móg³ dokoñczyæ przedstawiania
faktów.
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Up³ynê³o dok³adnie 13 minut, zacz¹³em opowiadaæ o wydzielaniu siê oleju
z d³oni Mirny, kiedy Ojciec Adel zwrac³ siê do mnie ze s³owami:
- “Ojcze Eliaszu, proszê spojrzeæ na rêce Mirny”.
Myrna siedzia³a po lewej stronie Ojca Adela. Spojrza³em na jej rêce, by³y
pe³ne oleju. Znowu powiedzia³em do wszystkich:
- “Chwa³a Bogu, oto olej na d³oniach Mirny”
Wszyscy wstaj¹. Jeden z nich, Xavier Jaquard, jeden z dwóch Ojców, braci
Jacquard, cz³owiek w wieku 60 lat, barczysty, in¿ynier, podchodzi i patrzy
na mnie. Go³ym okiem widaæ by³o jego czerwon¹, pe³n¹ wzruszenia twarz.
Po czym rozp³aka³ siê i uœcisn¹³ mnie mówi¹c:
- “Ojcze, Matka Bo¿a jest z nami!”
Odpowiedzia³em mu:
- “Xavier, ale¿ Ona jest zawsze z nami. Niech Bóg bêdzie uwielbiony”
W³aœnie to wydarzy³o siê na sympozjum i w czasie dok³adnie tych 3 dni olej
wydziela³ siê w czasie Mszy z r¹k Mirny, albo z obrazków.
(œpiew)
- Wiesz przecie¿, ¿e dziêki przyjacielom Soufanieh, chór Radoœæ móg³
pojechaæ 2 razy na tournée po Europie. Raz w 1995 i raz w 1996 roku. W
czasie obu podró¿y mogliœmy, razem z Chórem, nieœæ przekaz z Soufanieh.
- Oczywiœcie, Chór Radoœæ, ma dla mnie szczególne znaczenie. Bardzo ich
lubiê, prze¿y³am z nimi spory okres czasu. Chcia³abym im powiedzieæ,
¿eby byli ze sob¹ zjednoczeni, by siê nawzajem kochali i ¿eby pracowali
dla Pana.
- Pragnê nadmieniæ, ¿e reprodukcje ikony z Soufanieh rozdawano
dziesi¹tkami tysiêcy i mogê powiedzieæ, ¿e w sumie rozdano po œwiecie
miliony egzemplarzy. S¹ to reprodukcje Matki Bo¿ej z Soufanieh o ró¿nych
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wymiarach. W Damaszku, w domach chrzeœcijañskich i muzu³mañskich, z
niektórych kopii wydziela³ siê olej. Nawet poza Damaszkiem, w ca³ej Syrii.
Obecnie przypadki wydzielania siê oleju z ikon znane s¹ w ca³ym œwiecie.
Najs³ynniejsz¹ jest ta w Chicago, w domu prawos³awnego Syryjczyka.
Przyjecha³ on z Syrii, nazywa siê Daud Henna. WyobraŸcie sobie, ¿e od 14
lipca 1994 ta ikona, powiêkszenie Matki Bo¿ej z Soufanieh, wydziela olej
bez przerwy. Dom przekszta³ci³ siê w jeszcze jedno Soufanieh. Ludzie
przybywaj¹ na modlitwê z ró¿nych stron. Przychodz¹ modliæ siê z
najwiêksz¹ bezinteresownoœci¹. Rodzina Daud’a bardzo przychyla siê do
tych religijnych przejawów i przyjmuje ludzi z niewypowiedzian¹ radoœci¹.
- Myrna, czy masz wra¿enie, ¿e ta sieæ rozci¹gaj¹ca siê od ma³ej kropli
oleju w Soufanieh poprzez ca³y œwiat arabski, Europê, Stany Zjednoczone,
Kanadzê, Australiê i inne miejsca, ¿e ca³a ta sieæ stanowi jakby bazê pod to
co póŸniej mo¿e stanowiæ jednoœæ Koœcio³a?
- O tak! I to bardzo. Mogê stwierdziæ, ¿e ta ma³a kropla oleju spowodowa³a
plamy oleju w ca³ym œwiecie, by oznajmiæ wszystkim, ¿e Pan pragnie
jednoœci Koœcio³a. Zreszt¹ S³owo Jezusa mówi:
“Wy jesteœcie Moim Koœcio³em i to do Mnie nale¿y wasze serce”
Tak, te s³owa pobudzaj¹ ludzi do pracy na rzecz jednoœci. Ja chcia³abym
jednak by ludzie pracowali z mi³oœci¹, jako ¿e jednoœæ dokonuje siê w
mi³oœci. Nie chodzi o sam¹ pracê lecz równie¿ o to by siê modliæ o jednoœæ.
Mówi o tym jedno z przes³añ.
Nie mówcie: “Co zrobi³em” - to jest moja praca. Waszym obowi¹zkiem
jest modliæ siê i poœciæ. Nie to jest wa¿ne bym ja pracowa³a dla jednoœci,
gdy¿ poprzez modlitwê mogê im ukazaæ jednoœæ we mnie samej gdy¿
jednoœæ rozpoczyna siê we wnêtrzu ka¿dego cz³owieka. Nie mogê g³osiæ
jednoœci, jeœli jej nie ma we mnie, w mojej rodzinie, jeœli nie jestem w
jednoœci z moimi dzieæmi, z otaczaj¹cymi mnie ludŸmi, z rodzin¹. Muszê
sama ni¹ ¿yæ, by móc przekazaæ j¹ innym w modlitwie, gdy¿ to w modlitwie
Pan b³ogos³awi wszystkie nasze kroki i wysi³ki. Chcia³abym im powiedzieæ
tylko jedno, niech siê modl¹, modl¹ o jednoœæ.
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- A gdybym ciê teraz poprosi³ o zreasumowanie w kilku s³owach, tych
kilkunastu lat, które prze¿y³aœ z Panem i za spraw¹ Pana z ludŸmi, to co
mog³abyœ powiedzieæ?
- Gdybym mia³a mówiæ o mojej misji, to powiedzia³abym, ¿e nie
odczuwam tych 15 lat, które minê³y. Nie wiem czy ludzie to zrozumiej¹.
Mam na myœli siebie i to co prze¿y³am, ale gdy jestem z Panem to jestem
poza czasem. Mogê powiedzieæ, ¿e te 15 lat minê³y jak chwila.
Pan chce przede wszystkim jednoœci w sercu, mi³oœci, przebaczenia,
pojednania siê cz³owieka z sob¹ samym, z Bogiem, ze swym bratem. Chce
jednoœci w œwiecie, w rodzinie, poniewa¿ rodzina stanowi ma³y Koœció³.
Potem dopiero jednoœci w Koœciele. Trzeba zaj¹æ siê budowaniem dusz.
Niestety, budujemy koœcio³y a zapominamy o duszach. Matka Bo¿a
powiedzia³a:
“Za³ó¿cie (stwórzcie) koœció³, nie budujcie go”.
Ona nie ma na myœli budowli z kamienia, lecz koœció³ utworzony z ludzi, z
cz³owieka.
- Myrna, na koniec spotkania chcia³bym ciê zapytaæ, co chcia³abyœ
powiedzieæ wszystkim, których pozna³aœ dziêki Soufanieh, w ci¹gu tych 15
lat. Tym, których pamiêtasz jak równie¿ tym spotkanym w czasie podró¿y,
odbytych w celu niesienia misji, do Francji, Holandii, Belgii, Niemiec,
Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych i innych, czy te¿ tym w
Damaszku, Egipcie, Jordanii, Libii lub Syrii. Co chcia³abyœ im powiedzieæ?
- Najbardziej cierpiê gdy widzê grupê, która dzia³a na rzecz Koœcio³a,
jednoœci i misji Soufanieh i gdy w ³onie tej grupy, miêdzy poszczególnymi
osobami nie ma mi³oœci. To jest najwiêksze cierpienie dla mnie. Dlatego
chcia³abym powiedzieæ:
“Nie mo¿ecie mówiæ o jednoœci jeœli wy sami nie ¿yjecie zjednoczeni. Nie
mo¿ecie mówiæ o mi³oœci jeœli miêdzy sob¹ nie ¿yjecie ni¹.”
To wszystko co mogê powiedzieæ. By pracowaæ dla Pana w sposób
autentyczny, tak by Pan pob³ogos³awi³ t¹ pracê. Zanim zaczniecie mówiæ
innym, trzeba byœcie najpierw sami byli autentyczni. To wasza praca
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potwierdzi w oczach ludzi prawdê, dla której dzia³acie. Jak ludzie mog¹
wierzyæ komuœ kto nie ¿yje tym co g³osi? Trzeba ¿eby ludzie zobaczyli, ¿e
wasze ¿ycie potwierdza to, co g³osicie.
Pragnê wiêc by Pan pob³ogos³awi³ wasz¹ pracê, niech zaszczepi mi³oœæ w
waszych sercach, byœcie mogli staæ siê przyk³adem, za którym pójd¹ inni z
waszego otoczenia lub ci, których spotkacie na drodze waszego ¿ycia.
Proszê was te¿ o modlitwê za mnie, poniewa¿ pewne s³owa odnosz¹ siê
tylko do mnie, do mojej rodziny i rodziców.
Módlcie siê byœmy byli wierni naszej misji. Módlcie siê za to miejsce
modlitwy i pielgrzymek, wybrane przez Pana, oby pozosta³o ono zawsze
otwarte na modlitwê.

Bo¿e mój, pomó¿ mi pozostaæ wiern¹ mojej misji. Pomó¿ bym by³a dla
mojej rodziny tym, czym Ty by³eœ dla Aposto³ów. ¯ebyœmy ¿yli w mi³oœci i
pobo¿noœci. Pomó¿, by Twoja Matka by³a przyk³adem, który bêdê mia³a
stale przed oczyma. Bym ¿y³a, tak jak Ona, w pos³uszeñstwie, cierpliwoœci i
mi³oœci wobec mojej w³asnej rodziny i wobec ka¿dej rodziny. Pomó¿ mi
modliæ siê. Za te wszystkie rozbite rodziny, poniewa¿ rodzina stanowi ma³y
Koœció³. Przede wszystkim za rodziny, które nie myœl¹ wcale o tym, i¿ Bóg
jest równie¿ w ich ¿yciu. Pomó¿ im Panie ¿yæ w mi³oœci i pobo¿noœci tak,
by ³¹czy³y ich prawdziwe wiêzi pokoju, mi³oœci i jednoœci. Amen.
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Rassemblement à Son Image
Kaseta MA-14
T³umaczenie: Weronika Gandziarska-Synowiecki
Czytanie wersji polskiej:Andrzej Wiski i Weronika
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Ok³adka kasety:
Pocz¹wszy od 26 listopada 1982 roku, w Damaszku, w Syrii, w
Chrzeœcijañskiej dzielnicy Soufanieh ma³y obrazek Najœwiêtszej Maryi
Panny zacz¹³ wydzielaæ olej. Czêsto, w czasie modlitwy, olej pojawia siê na
d³oniach Mirny. Myrna mia³a równie¿ ekstazy i objawienia Maryi i Jezusa,
którzy przekazali jej przes³ania. W trakcie niektórych ekstaz, otrzymywa³a
stygmaty .
Od wielu lat Myrna podró¿uje by przekazaæ œwiatu Wezwanie do Jednoœci.
Przemierzy³a wiele krajów. Wszêdzie, w czasie modlitwy,jako znak sta³ej
obecnoœci Najœwiêtszej Maryi Panny, z r¹k Mirny wydziela³ siê olej,
wzmacniaj¹c œwiadectwo, z którym przybywa³a.
W tym wywiadzie Myrna dzieli siê z nami owocami swej duchowej drogi.
W prosty sposób opowiada nam o swych podró¿ach, spotkaniach, z których
wiele zosta³o zfilmowanych na miejscu.
Wydarzenia z Soufanieh zrelacjonowane s¹ w wielu ksi¹¿kach. Zwracamy
Pañstwa uwagê szczególnie na jedno z tych opracowañ, autorstwa Ojca
Elias’a Zahlaoui pod tytu³em: “Przypomnijcie sobie o Bogu, Przes³anie
Jezusa i Maryi w Soufanieh.”
www.soufanieh.com
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