Orędzie z 25.02.2015r
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej
mówcie. Na modlitwie szukajcie woli Bożej i żyjcie zgodnie z nią według przykazań, do
których wzywa was Bóg. Jestem z wami i z wami modlę się. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Najpierw spróbujmy uchwycić główne pragnienie Królowej Pokoju, objawione w tym
Orędziu. Otóż Matka Boża pragnie, abyśmy szukali woli Bożej. Gdzie i w jaki sposób? Na
modlitwie. Następnie wzywa nas, abyśmy żyli poznaną wolą Bożą. Wola Boża zawarta jest
w przykazaniach, do których wzywa nas Bóg. Całe Pismo Święte jest wołaniem Boga do
nas; jest wezwaniem, przykazaniem, drogowskazem.
W dzisiejszym świecie niezliczonych przepisów prawnych, nieustannie tworzonych i
zmienianych pod kątem partykularnych interesów czy z pobudek ideologicznych (gender),
my powracajmy do czystych, niezmiennych Dziesięciu Przykazań Bożych. W nich
znajdujemy zamysł Boży i światło dla naszego postępowania. Rozważmy je pokrótce i
módlmy się o życie według nich.
1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. Wyrzekam się wszelkich bożków i
modlę się, aby nic nie zajęło miejsca w moim sercu i umyśle należnego tylko Bogu,
ani pycha, ani próżność, ani pieniądz ani żadna zła skłonność czy nałóg. Nie mogę
więc nasiąknąć mediami, bić pokłonu zepsutemu światu, utracić samodzielność
myślenia.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. Jako chrześcijanin nie chcę
mówić i czynić lekkomyślnie, bez należnego szacunku i świętej bojaźni Bożej.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Z miłością przyjmuję wolę Bożą co do dnia
świętego. Co to znaczy świętować dzień święty? Świętować osobistą świętością,
przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, zadbać o wspólną modlitwę rodzinną, o radość
spotkania całej rodziny z Bożym Słowem.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją. Bo przez nich otrzymałem dar życia. Będę czcił i
miłował rodziców poprzez opiekę, pomoc i modlitwę.
5. Nie zabijaj. A tymczasem: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, pornografia,
hazard, zabijanie dzieci poczętych(aborcja), eutanazja, in vitro, grzeszne prawo. Ale
też współudział w tych grzechach przez wybieranie do władzy tych, którzy są za
zabijaniem, niszczeniem rodziny…
6. Nie cudzołóż. Nieczyste myśli, mowa, uczynki, profanacja świętości życia, brak
czystości przedmałżeńskiej, zdrady, rozwody, pornografia… Co będzie w najbliższym
czasie ze zdrowiem duszy i ciała? Co będzie ze zbawieniem wiecznym?
7. Nie kradnij. A tymczasem nie liczenie się z tym nakazem Bożym - na wysokich
szczeblach pod płaszczykiem przeróżnych restrukturyzacji, przekształceń
własnościowych, lichwy… a na dole, gdy jakaś okazja, gdy nikt nie widzi…

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Jezu Eucharystyczny, gdy
przychodzisz w Komunii Świętej, za każdym razem dotykasz mojego języka, moich
ust, serca, sumienia; wchodzisz w głębię mojego ducha, z której pochodzą myśli,
zamiary, decyzje, słowa… Jezu strzeż mego serca!
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego. Panie Jezu chcę usłyszeć Twój głos: „Słyszeliście,
że powiedziano: nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na
kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,27-28).
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Przed I Komunią Świętą uczyłem się o siedmiu
grzechach głównych. Wśród nich: chciwość i zazdrość.
Matko i Królowo Pokoju w tym czasie łaski wzywasz nas: więcej się módlcie a mniej
mówcie. Czas łaski, bo Wielki Post, rekolekcje, spowiedź i powrót do woli Bożej
wyrażonej w Dziesięciu Przykazaniach i w całym Pismie Świetym. Musimy też mniej
mówić, aby mieć czas na Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, medytację Męki Pańskiej,
adorację; aby być z Jezusem w Getsemanii i uczyć się od Niego pełnienia woli Bożej:
„Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie. Lecz nie
to, co Ja chcę, ale to co Ty (niech się stanie)” Mk 14, 36. Musimy mniej mówić, aby
głęboko przeżyć biczowanie Jezusa przyjęte dla nas, bo nam się ono należało; aby się
skruszyć i żałować za grzechy pychy rozważając cierniem ukoronowanie; aby pod
krzyżem z całego serca wołać do Ojca: dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i
całego świata.
Maryjo, dobrze, że jesteś z nami i modlisz się z nami. To nic, że nieraz różaniec ktoś
nazywa pogardliwie „klepaniem”. My nie ustawajmy w modlitwie i z coraz większą
wiarą i miłością, a w godzinach walki duchowej z coraz większym wysiłkiem ale też z
entuzjazmem i radością wołajmy: Ave, Zdrowaś, bądź pozdrowiona Maryjo, łaskiś pełna,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Módl się za nami, choć jesteśmy grzeszni. Także w godzinę naszej śmierci bądź przy nas
i przeprowadź do domu Ojca. Amen.
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