„Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są
już w świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze waszego nawrócenia.
Dziatki, bądźcie świadomi, że wasze życie jest krótkie i przemijające. Dlatego pragnijcie wieczności i
przygotujecie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami i oręduję przed moim Synem za każdym
z was, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i mojemu Synowi. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie. ”
Matko nasza i Królowo Pokoju, mówisz do nas przez Orędzia, bo nas kochasz i chcesz nam pomóc.
Jesteśmy Twoimi drogimi dziećmi. Odpowiadając na Twe wezwanie: Módlcie się w tym czasie łaski i
proście o orędownictwo wszystkich świętych, którzy są już w świetle, wołamy do Ciebie Matko i do was
Wszyscy Święci: wspierajcie nas, pomagajcie nam; wołajcie do Boga za nami o mądrość, dobre
przeżywanie czasu, aby dany nam tu na ziemi czas, był czasem łaski. Abyśmy te łaski postrzegali,
przyjmowali z radością i dziękczynieniem. Aby dany nam czas był wypełniony modlitwą , przechodzeniem
do wiecznego szczęścia w Bogu. Pomóżcie nam przekraczać pragnienia i cele ziemskie. Wszyscy święci!
Wiecie to, czego my nie wiemy. Widzicie to, czego my nie widzimy. Miłujecie w pełni. Pomóżcie nam w
przechodzeniu do światła, w pokonywaniu duchowych paraliżów, letniości, blokad, buntów, lenistwa i
odkładania na później.
Przykład Świętych nas poucza. Przywołajmy najbliższego nam Jana Pawła II(22 X). Św. Jan Paweł
II tak się modlił do Ducha Świętego „ Duchu Święty proszę Cię: o Dar Mądrości, do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych; o Dar Rozumu, do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary
świętej; o Dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary; o Dar Rady, abym we
wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował; o Dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani
względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać; o Dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu
Majestatowi z synowską miłością; o Dar Bojaźni Bożej, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły
mnie od Ciebie oderwać”. Tak się modlił, taki był, tak żył. Ile w tej modlitwie podpowiedzi, inspiracji,
motywacji - jak żyć, u kogo szukać rady, jak… Nazywany jest Janem Pawłem Wielkim , bo był Mądry,
Rozumiał, Umiał, radził się Ducha Świętego, był Mężny i nieustraszony. Był Pobożny- służył Majestatowi
Ducha Świętego. Nie bał się świata bo miał w sercu Bojaźń Bożą.
I nam nasza Mama z nieba mówi: bądźcie świadomi. Rozmyślajmy więc nad krótkością i
przemijalnością życia, bo pogłębia to naszą świadomość. Czytamy w życiorysach Świętych, że pamięć o
swej śmierci pomagała mężnie kroczyć drogą ku wieczności wśród ruchomych piasków i bagien tego
świata.
Pragnijcie. Jezus na krzyżu wśród tych kilku najważniejszych słów wypowiada: Pragnę. W tę
najgłębszą treść naszego życia wpisują się pragnienia. „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo
pragnę, żeby on już zapłonął” (Łk 12,49). Jakie są nasze pragnienia? Jakie pragnienia pielęgnujemy w
dzieciach i wnukach? Dać życie , to przekazać pragnienie wieczności. Wychowywać dzieci i wnuki, to
dzielić się swoim życiem, a w nim pragnieniem Boga i nieba. Młode pokolenie chłonie dziś małe pragnienia
dorosłych: pieniądze, przyjemność, doczesność. Ale one nie zaspokoją ukrytego w nas Boskiego „pragnę”.
Ożywieni słowami naszej Mamy z nieba zobaczmy w tajemnicach różańca świętego wieczność,
niebo i Bożą miłość. Cały Różaniec opowiada o wieczności i ożywia pragnienie wieczności. W
Tajemnicach Radosnych dziękujemy Ojcu, który posyła na świat Swojego Syna, abyśmy mieli piękną
wieczność. Uwielbiajmy przychodzącego na świat Jezusa, a Ducha Świętego prośmy aby ożywiał nasze
serca tak jak wszystkich ludzi spotkanych w tych radosnych tajemnicach ( Maryja, Józef, pasterze, Trzej
Mędrcy, starzec Symeon, uczeni, z którymi Jezus rozmawia w świątyni). W Tajemnicach Światła
przyjmijmy Ewangelię i nawracajmy się, jak czynili to święci i w ten sposób weszli do wiecznego
Królestwa w niebie. W Tajemnicach Bolesnych zobaczmy cenę naszego życia wiecznego. W Tajemnicach
Chwalebnych przylgnijmy do Zmartwychwstałego Pana, przyjmijmy Jego zwycięstwo, wstępujmy do nieba
przez dobre życie, przez życie w Duchu Świętym, aby cieszyć się szczęściem wiecznym z Bogiem, Maryją,
wszystkimi świętymi i aniołami. We wszystkich częściach Różańca z dziecięcym oddaniem mówmy Maryi:
Błogosławionaś Ty, zatroskana o naszą wieczność. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę naszej
śmierci, by była ona błogosławionym przejściem do nieba. I prośmy o zdrowie duszy, aby nam się chciało

pić, abyśmy pragnęli wieczności. W ten sposób doświadczymy, że „ten czas” jest czasem łaski. Nasze serca
będą się podczas modlitwy oczyszczać. I spełni się słowo: „Błogosławieni czystego serca , albowiem oni
Boga oglądać będą” (Mt 5,8). Przez całą wieczność.
Dziękujemy Ci Matko, że przychodzisz z nieba, aby być z nami w wędrówce przez ziemię do
wieczności. Dziękujemy, że orędujesz u Syna za każdym z nas, a szczególnie za tymi, którzy ofiarowali
się Tobie i Twemu Synowi. Pociągnięci przykładem Św. Jana Pawła II, który oddał się Tobie przez
codzienne „Totus Tuus – cały Twój” i my pod wpływem Tych słów ponawiamy nasze ofiarowanie się
Tobie i Jezusowi, wołając z głębi serca: Pod Twoją obronę…. Ty nam zawsze dziękujesz za odpowiedź na
Twoje wezwania. A my dziękujemy Ci za te 33 lata niestrudzonej troski, wychowywania nas,
błogosławieństwa i modlitwy za nami. Bo z grzechami i bez miłości nie weszlibyśmy do nieba. Amen.
o.Eugeniusz Śpiołek Sch.P. niech
w Polsce zło zanika

