Orędzie Matki Bożej 25 luty 2016r.
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich do nawrócenia.
Kochane dzieci, mało miłujecie, a jeszcze mniej się modlicie. Zgubiliście się i nie wiecie
jaki jest wasz cel. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i naśladujcie Go. On się wam oddaje
aż po śmierć na krzyżu, ponieważ was kocha. Kochane dzieci, wzywam was, abyście
powrócili do modlitwy sercem, byście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego
istnienia. Jestem z wami i modlę się za was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie”.
Królowa Pokoju bardzo wiele razy nam mówi, byśmy przeżywali Jej orędzia, słuchali
Jej wskazówek i żyli według orędzi. Prosi byśmy byli Jej posłuszni i z powagą przyjęli
orędzia. Możemy je zgłębiać i przeżywać także podczas modlitwy różańcowej. W tym
najbliższym czasie Wielkiego Postu proponuję aby treść tego ostatniego orędzia towarzyszyła
nam w rozważaniach różańcowych.
Tajemnice Radosne: 1) Maryjo, podczas zwiastowania stałaś się Matką Zbawieciela.
Pragniesz, abyśmy Mu powiedzieli TAK i dlatego wzywasz nas wszystkich do nawrócenia.
2) Wędrujesz ponad 150 kilometrów do Elżbiety. Ten czas jest wypełniony miłością i
modlitwą. Teraz nam mówisz: Kochane dzieci, mało miłujecie, a jeszcze mniej się
modlicie. 3) W Betlejem Jezus przychodzi na świat, aby być Drogą, Prawdą i Życiem.
Przychodzi, aby odnaleźć wszystkich pogubionych i nie znających celu swojego życia.
4) Ofiarowanie Jezusa w świątyni Bogu Ojcu zapowiada Jego Najświętszą Ofiarę na Krzyżu.
Maryjo, teraz nam w Wielkim Poście mówisz: weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i
naśladujcie Go. 5) Maryjo, po odnalezieniu Jezusa w świątyni usłyszałaś z Jego ust:
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego
Ojca? Panie Jezu, co miałeś na myśli? Matko, Ty nam podpowiadasz: On (Jezus) się wam
daje aż po śmierć na krzyżu, ponieważ was kocha.
Tajemnice Światła: 1) 1050 rocznica Chrztu Polski! Mój chrzest. Moje przymierze z
Bogiem. Bóg jest wierny zawartemu ze mną na Chrzcie Świętym przymierzu. Ja nie zawsze.
W tej tajemnicy zagłębiam się w wezwanie Matki: w tym czasie łaski wzywam was
wszystkich do nawrócenia. 2) Królowo Pokoju, Twoje serce dostrzega niepokój na weselu w
Kanie Galilejskiej. Twoja miłość jest konkretna i modlisz się do Jezusa: Nie mają wina.
Wszystkiego też starannie dopatrzysz, toteż i sługom polecasz: zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie. Patrząc na nasze życie i na niedostatek w nim miłości i modlitwy upominasz nas:
mało miłujecie a jeszcze mniej się modlicie. 3) Nawracjacie się i wierzcie w Ewangelię!
Zgubiliście się i nie wiecie jaki jest wasz cel. 4) Przemienienie. Jezus odsłania swoje
Bóstwo. Umacnia trzech uczniów przed Męką. Czy znam Ciebie Jezu? Weźcie krzyż,
patrzcie na Jezusa i naśladujcie Go. 5) Ustanowienie Eucharystii. Bóg żywy w Hostii
Konsekrowanej. Najświętsza Ofiara. Miłość Syna Bożego do nas, aż po śmierć na krzyżu. On
(Jezus) się wam daje, aż po śmierć na krzyżu, ponieważ was kocha.
Tajemnice Bolesne: 1) Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Wszakże, nie
moja wola, lecz Twoja niech się stanie! Pocisz się krwawym potem, bo oporni jesteśmy.
„Zabiegacie o wiele spraw, lecz najmniej troszczycie się o duszę i życie duchowe.
Przebudźcie wasze dusze z męczącego uśpienia i z całej mocy powiedźcie Bogu swoje TAK.
Zdecydujcie się na nawrócenie i świętość” (25.03.2001). I w ostatnim orędziu: wzywam was
do nawrócenia. 2) Biczują Ciebie - Boską Miłość. Ale Ty nie przestajesz miłować i modlić
się za nas biczujących. Miłujesz i modlisz się tą wielką raną, jaką się stajesz podczas
okrutnego biczowania. A my? Kochane dzieci, mało miłujecie, a jeszcze mniej się
modlicie. 3) Cierniem ukoronowanie. Oplucie. Bicie po twarzy. Szyderstwo. Złościwość.
Głupota. Po co my ludzie to robimy? Zgubiliście się i nie wiecie jaki jest wasz cel. 4)
Dzwiganie krzyża. Weźcie krzyż, patrzcie na Jezusa i naśladujcie Go. Patrzmy jak Maryja,

Szymon i Weronika. Przeżywajmy jak oni. Usłyszmy: Jeśli ktoś chce pojść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. 5) Śmierć Pana Jezusa.
On się wam daje aż po śmierć na krzyżu, ponieważ was kocha. Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciól swoich.
Tajemnice Chwalebne: 1) Pokonałeś grzech, śmierć i szatana. Zmartwychwstałeś.
Obdarzasz zwycięstwem, radością i pokojem. Twoja Matka nam mówi: „Postawcie Boga na
pierwszym miejscu, aby Jezus Zmartwychwstały stał się waszym przyjacielem” (25.03.1999).
A w ostatnim orędziu: Kochane dzieci, wzywam was abyście powrócili do modlitwy
sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego istnienia.
2) Wniebowstąpienie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Ja jestem drogą i prawdą i
życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie. Kochane dzieci, wzywam
was abyście powrócili do modlitwy sercem, abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens
waszego istnienia. 3) Zesłanie Ducha Świętego. Matko Boża z Wieczernika w Duchu
Świętym rozmodlona jeszcze raz chcę usłyszeć Twe słowa: Zgubiliście się i nie wiecie jaki
jest wasz cel. Świadomy zagubienia i własnej słabości wołam: Duchu Święty, napełnij mnie
darami mądrości, rozumu, umiejętności, rady, męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.
4) Wniebowzięcie. Maryjo, pragniesz dla nas nieba. Dlatego podpowiadasz nam pięć
rodzajów broni w walce o niebo: modlitwa, post, Pismo Święte, spowiedź i Eucharystia. A w
ostatnim orędziu: Kochane dzieci, wzywam was abyście powrócili do modlitwy sercem,
abyście w modlitwie znaleźli nadzieję i sens waszego istnienia. 5) Ukoronowanie. Bardzo
często mówisz: Jestem z wami, jestem waszą Matką, jestem blisko was. A także: modlę się
za wami, oręduję u Boga za każdym z was.
Przemodlone podczas różańca orędzie niech się nam przypomina w ciągu dnia w
różnych sytuacjach w domu, w pracy, na ulicy. Bo Królowa Pokoju jest z nami i nieustannie
czuwa nad każdym sercem, które Jej się oddaje.
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