„Drogie dzieci! Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że jestem z wami. Módlcie się, kochane
dzieci i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam dobrze na ziemi. Dziś, w
tym dniu łaski, pragnę wam dać swoje macierzyńskie błogosławieństwo pokoju i mojej
miłości. Oręduję za wami u mego Syna i wzywam was, abyście wytrwali na modlitwie,
abym z wami mogła zrealizować moje plany. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie”. (Orędzie Matki Bożej 25.06.2016)
Aby było wam dobrze na ziemi
Królowa Pokoju daje nam to orędzie nie po to, aby ożywić nasze zainteresowanie i
ciekawość, ale pragnie abyśmy je wprowadzili w życie. Przypomina to, co już tyle razy powiedziała
w różnej formie, ale my jeszcze tego nie wprowadziliśmy w pełni w nasze życie. Są także nowi
ludzie, którzy dopiero co dowiedzieli się o objawieniach, pojechali do Medugorje, zaczęli czytać
orędzia. Ostatnio zwróćmy uwagę na słowa: aby było wam dobrze na ziemi. Nie jest nam na ziemi
dobrze, gdy w skutek burz i nawałnic w domu czy w gospodarstwie nie ma prądu. Nie działają wtedy
różne urządzenia. Rozmraża się lodówka i psuje się żywność. Jeszcze bardziej nie jest nam dobrze i
nie jesteśmy szczęśliwi gdy w sercu, w rodzinie, w pracy czy po sąsiedzku nie ma przykazań
Bożych, Bożej Miłości, cierpliwości i pokoju. Bez Boga nasze ludzkie życie dopadają burze
nienawiści, rozwodów, nieprzebaczania, nałogów, przekleństw. Wszystkie te wichry niszczą,
wprowadzają zamęt i cierpienie. A Matka Boża pragnie, aby nam było dobrze na ziemi. Dlatego
przyjmijmy Jej słowa: „żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo dane ode
mnie. Niech się staną dla was drogocenne, gdyż pochodzą z nieba” (25.06.2002). Te słowa Matki nas
obronią.
Dziękujcie ze mną Bogu za dar, że Jestem z wami. Już wiele razy nas do tego wzywałaś,
jak chociażby 25.06.2009: „Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar
mojej obecności pośród was”. Ale widocznie w tych dniach jest to bardzo ważne, abyśmy wraz z
Tobą dziękowali Bogu. Boże, dziękujemy Ci za Matkę, za to że jest z nami, aby nas kochać i
chronić, za Jej macierzyńską miłość i błogosławieństwo, za to że wstawia się za każdym z nas u
Ciebie. Boże dziękujemy Ci za to, że jest z nami, żeby chronić nasze serca przed szatanem, aby
coraz bardziej przybliżać nas do Serca Jezusa (26.06.1993). Boże dziękujemy Ci za Maryję, za to że
jest naszą Matką, że pragnie nam pomagać, aby nie zwodził nas szatan, który chce nas sprowadzić na
złą drogę (25.07.1993). Boże dziękujemy Ci, że Maryja jest naszą Matką, która nieustannie wzywa
nas do modlitwy, że daje nam orędzia, abyśmy je wprowadzali w życie, że nakłania nas, abyśmy
czytali Pismo Święte, żyli nim i modlili się, abyśmy mogli zrozumieć znaki tego czasu, o którym
mówi, że jest to czas szczególny (25.08.1993). Dziękujemy, że nas poucza „żyjcie radośnie
przesłaniami Ewangelii, które potarzam od czasu, kiedy jestem z wami” (25.12.1996).
Boże dziękujemy ci za Jej troskę i pouczenia: „Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu,
gdyż to jest czas łaski dany wam od Boga” (25.02.2000). „Umieście Pismo Święte w waszej rodzinie
na widocznym miejscu i czytajcie je. W ten sposób poznacie modlitwę sercem i wasze myśli będą
przy Bogu” (25.01.2007). „Poprzez spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi świętej pozostawcie
grzech i zdecydujcie się na świętość. Uczyńcie to z miłości do Jezusa, który wszystkich was odkupił

swoją krwią, abyście byli szczęśliwi i żyli w pokoju” (25.02.2007). „Niech Msza Święta będzie dla
was życiem” (25.04.1988).
Módlcie się, kochane dzieci i żyjcie zgodnie z przykazaniami Bożymi, aby było wam
dobrze na ziemi. Bardzo niedawno, bo 25 kwietnia tego roku Maryja też powiedziała: „Wzywam
was, powróćcie do Boga i modlitwy, aby wam było dobrze na ziemi”. Maryja widzi wszystkie
niedole na świecie. Być może chce zapobiec temu o czym my jeszcze nie wiemy. I dlatego wzywa
do życia zgodnie z przykazaniami Bożymi. Niezgoda z Bogiem, nieposłuszeństwo Jego
przykazaniom i Jego Słowu umacniają w nas złe skłonności, a życie według nich owocuje
cierpieniem dla siebie, rodziny i innych ludzi. Życie pod wpływem pychy i egoizmu, chciwości,
nieczystości, zazdrości, alkoholu, narkotyków, hazardu, pornografii oraz lenistwa powoduje, że
wielu ludziom nie jest dziś dobrze na ziemi. Nie jest dobrze ani w sercu człowieka, ani w jego
rodzinie, ani na świecie. Życie według dziesięciu przykazań Bożych i Ewangelii jest ratunkiem i
ocaleniem. Dlatego w najbliższym czasie wzorem poprzednich pokoleń mówmy pacierz i 10
przykazań Bożych.
Od Bożych przykazań odciąga szatan, aby w nasze serca i myśli wprowadzić bałagan i niepokój jak
Maryja powiedziała miesiąc temu. Dlatego słuchajmy się Ewangelii: Kto ma przykazania moje i
zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
również Ja będę go miłował i objawię mu siebie (J 14,21). Wtedy będzie nam dobrze na ziemi.
Miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem… Nie sądźcie, nie potępiajcie. Wtedy będzie nam
dobrze na ziemi.
Królowo Pokoju, Matko niestrudzona! Minęło 35 lat Twojego macierzyńskiego
błogosławieństwa pokoju i miłości. Czas łaski! Orędujesz za nami u swego Syna. Pragniesz, aby
było nam dobrze na ziemi. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że chcesz razem z nami zrealizować
Boże i Twoje plany. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, Światowe Dni Młodzieży, przemiany w naszej
Ojczyźnie i Twoje słowa abyście wytrwali na modlitwie. Bierzemy do ręki różaniec i codziennie
kto tylko może, to wszystkie cztery części. „Kto się modli nie boi się przyszłości” (25.06.2000). I
będzie nam dobrze na ziemi.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

