„Drogie dzieci, Bóg w swym miłosierdziu pozwolił mi, abym była z wami, aby was pouczać i
prowadzić na drogę do nawrócenia. Kochane dzieci, wszyscy jesteście wezwani do modlitwy
całym sercem, aby zrealizował się plan zbawienia dla was i przez was. Bądźcie świadomi,
kochane dzieci, że życie jest krótkie i, że czeka was życie wieczne według waszych zasług.
Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście byli godnymi narzędziami w Bożych
rękach. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (orędzie Matki Bożej z dnia
25.05.2019r)
Plan zbawienia
Boże Miłosierny! Bądź uwielbiony w swym miłosierdziu dla nas. Twoje miłosierdzie
z pokolenia na pokolenie. Ty Jesteś - pomny na swe miłosierdzie. Ty wybrałeś Maryję na
Matkę Swego Syna. Bądź uwielbiony w Jej Niepokalanym Poczęciu i Bożym
macierzyństwie. Bądź uwielbiony w Jej Niepokalanym Sercu. Ty pozwoliłeś Maryi, aby była
z nami, aby nas pouczała i prowadziła na drodze nawrócenia. Matko łaski pełna,
wypełniona miłosierdziem Bożym. Matko kochająca swe dzieci. Matko pouczająca nas.
Matko nieustannie obecna z nami. Matko wzywająca nas do nawrócenia. Dziękujemy Ci, że
kochasz nas - swe dzieci. Dziękujemy Ci, że pouczasz nas przez orędzia. Dziękujemy Ci za
obecność przez te wszystkie lata. Dziękujemy Ci za każde „wzywam was”. Dziękujemy Ci za
wezwanie do nawrócenia. Dziękujemy Ci, że prowadzisz nas drogą nawrócenia. Z Tobą
jesteśmy bezpieczni na drodze życia. Z Tobą zwyciężamy w walce duchowej. Ty nas
prowadzisz, zachęcasz i umacniasz w drodze do nieba.
Maryjo wybrana przez Boga, w pełni powiedziałaś Bogu tak. Twoje Niepokalane
Serce w pełni oddało się planom zbawienia. Rozważamy głębię Bożych planów i Twojego w
nich uczestnictwa w modlitwie różańcowej. W części radosnej w tajemnicy pierwszej
widzimy jak uważnie słuchasz, rozważasz Słowo Boże, a później słyszymy, jak mówisz Bogu
tak. W drugiej tajemnicy widzimy Ciebie wędrującą ponad 150 kilometrów do Elżbiety.
Jesteś wypełniona modlitwą: wielbi dusza moja Pana i adoracją Jezusa, którego niesiesz w
sobie. Po pozdrowieniu Elżbiety doświadczasz, jak plan zbawienia realizuje się dla niej i Jana
Chrzciciela. Widzisz, jak potrzebne było Twoje przyjście do Elżbiety. Jesteś narzędziem w
rękach Boga. W grocie betlejemskiej przyjmujesz pasterzy, którzy też uczestniczą w historii
zbawienia, a później widzisz Boże działanie i Boży plan zbawienia w trzech mędrcach
przybywających z daleka… W tajemnicy Ofiarowania w świątyni jerozolimskiej już dotykasz
sercem Dzieła Zbawienia, które się dokona dla nas na Krzyżu. W świątyni i u stóp Krzyża
Twoje Niepokalane Sece zanurzone jest w realizującym się Bożym planie zbawienia świata.
W tym orędziu mówisz nam: Kochane dzieci, wszyscy jesteście wezwani do
modlitwy całym sercem, aby zrealizował się plan zbawienia dla was i przez was. Dzisiaj
wielu ludzi poprzez grzech niewiary porzuciło Boży plan zbawienia. Może i my przeżywamy
kolejne dni nie myśląc o Bożym planie zbawienia dla nas. A jeszcze rzadziej myślimy, że ten
plan ma się realizować także przez nas. Aby tak z nami nie było, Królowo Pokoju, wzywasz
nas do modlitwy całym sercem. Całym sercem, a więc niepodzielonym, nierozdartym...
Całym sercem, a więc sercem czystym, płonącym wiarą i miłością. Całym sercem wypełnionym Słowem Bożym i obecnością Boga Żywego. Bóg jest miłością. Gdy otworzymy

dla Niego nasze serce w modlitwie, wtedy przyjmiemy Jego miłość miłosierną i Jego
pragnienie zbawienia nas. Gdy przyjmiemy Jego pragnienia i Jego miłość, wtedy nie
będziemy żałować czasu i siebie dla zaangażowania się w Boży plan zbawienia ludzi.
W tajemnicy Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni zobaczmy też przykład i
świadectwo starca Symeona. Był to człowiek prawy i pobożny. Otrzymał obietnicę, że przed
śmiercią zobaczy Mesjasza Pańskiego. Posłuszny Duchowi Świętemu idzie do świątyni, idzie
tu i teraz, nie odkłada na później i spełnia się dla niego obietnica. Maryjo, podajesz mu
Jezusa, a on oddaje chwałę Bogu. Bogaty w zasługi idzie do nieba. W tym orędziu, Matko
nasza, przypominasz nam, że życie nasze jest krótkie i że czeka nas życie wieczne według
naszych zasług. Módl się dla nas o świadomość naszej ważności w historii zbawienia, o
świadomość naszej roli w rodzinie, w miejscu pracy, w sąsiedztwie, w tym mieście i wiosce,
w Ojczyźnie…
Po każdej Mszy św. idziemy do naszych domów ze Zbawicielem w sercu, z Jego
Słowem i Jego obecnością w przyjętej Komunii Świętej. W tym bloku, kamienicy, na tej ulicy
- jesteśmy narzędziem w Bożych rękach. Mamy być w tym miejscu i w tym czasie w którym
żyjemy - bijącym sercem, żarliwą modlitwą, pracownikami w winnicy Bożej, pokojem i
ofiarną miłością. Maryjo, wzywasz nas, abyśmy byli godnymi narzędziami w Bożych
rękach. A więc musimy iść drogą nawrócenia i świętości, aby mieć czyste serce i być
godnymi narzędziami. Trzeba nam się zaangażować na serio i ze wszystkich sił w Boży plan
zbawienia. Maryjo, w tajemnicy piątej części radosnej różańca słyszymy, jak Jezus pyta
Ciebie i Józefa: dlaczego mnie szukaliście, czy nie wiedzieliście że powinienem być w
sprawach Ojca Mego? Pouczaj nas i przypominaj, że trzeba być w sprawach Ojca, że trzeba
pracować dla zbawienia świata, że trzeba zdobywać zasługi na życie wieczne.
Matko nasza, pomóż nam! Abyśmy się zbliżali do Ciebie. Abyśmy Cię z uwagą
słuchali, gdy nas pouczasz. Abyśmy coraz bardziej rozumieli Twoje orędzia. Abyśmy je
zapamiętywali, aby były one w naszych głowach i sercach. Abyśmy Cię Matko kochali.
Abyśmy się dali Tobie prowadzić. Amen.
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