„Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa będzie dla was radością i
więzią, łączącą was z Bogiem. Kochane dzieci, przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i
grzech będzie panował, ale jeżeli należeć będziecie do mnie - zwyciężycie, bo waszą
ucieczką będzie Serce mojego Syna Jezusa. Dlatego, kochane dzieci, powróćcie do
modlitwy, niech modlitwa w dzień i w nocy stanie się dla was życiem. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (Orędzie Matki Bożej z dnia 25.07.2019r)

ZWYCIĘŻYCIE
Wzywam was do modlitwy. Wierzę. Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Dziesięć
Przykazań Bożych. Pismo Święte. Różaniec. Psalmy. Adoracja. Rozmyślanie. Akty Strzeliste.
Dziękowanie. Uwielbienie. Prośby. Przepraszanie. Żal. Skrucha. Zachwyt nad pięknem
Stworzonego Świata. Przyjęcie Krzyża. Niesienie lęków, cierpienia, chorób, trudów.
Ofiarowanie Krzyża i cierpienia. Walka duchowa. Odrzucanie szatana i jego pokus. Nie
poddawanie się złym wpływom mediów i otaczającego świata. Odwaga. Modlitwa rano, w
południe i wieczorem. Modlitwa w domu, w kościele, w pracy. Modlitwa na ulicy, w
samochodzie, czekając… Modlitwa zasypiając i budząc się. Modlitwa różnorodna. W różnym
porach życia, spleciona z życiem, nauką, rodziną, pracą, powołaniem i stanem życia.
Modlitwa życiem i życie modlitwą. Kochane dzieci powróćcie do modlitwy, niech
modlitwa w dzień i w nocy stanie się dla was życiem.
Niech modlitwa będzie dla was radością i więzią, łączącą was z Bogiem. W
najbliższym czasie odkrywajmy tę radość w modlitwie różańcowej. Wraz z Królową Pokoju i
Naszą Matką zanurzajmy się w pragnieniach Bożych dotyczących naszego życia i zbawienia.
W każdej tajemnicy Radosnej jest tyle radości i więzi z Bogiem. Podobnie też w tajemnicach
Światła. Ale czy w tajemnicach Bolesnych można mówić o radości? Tak! W tajemnicach
Bolesnych przeżywamy najgłębszą więź z sercem Boga i czerpiemy najgłębszą radość życia
wiecznego. W tajemnicach Chwalebnych zobaczmy wieczny wymiar tego, co nas tu spotyka
w tym życiu na ziemi. Zobaczmy i rozradujmy się owocami naszego życia, gdy je
przeżywamy związani z Bogiem. Posłuchajmy co nam mówi Jezus z głębi Swego Serca:
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie» (Mt 11,20-30).
Jeżeli należeć będziecie do mnie… A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i
siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój».
Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
(J 19,25-27). Serce Jezusa dało nam z Krzyża Serce swojej Matki. Serce Jezusa powierzyło
nas Sercu Matki. Należymy do Niej. Nasza Matka mówi nam dzisiaj: Kochane dzieci,
przyjdą pokusy, a wy nie będziecie silni i grzech będzie panował, ale jeżeli należeć
będziecie do mnie - zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce mojego Syna Jezusa. A
w sercu Jezusa jest dla nas miłość, siła, moc, zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem,
życie wieczne, radość i pokój. Przywołajmy też na pamięć inne orędzie: „Niech

Zmartwychwstały da wam siłę, abyście w pokusach życia zawsze byli mocni i w modlitwie
oddani i wytrwali, ponieważ Jezus zbawił was przez swoje rany i przez Zmartwychwstanie
dał nowe życie.” (25.04.2018)
Zwyciężymy, bo „… gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu
goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i
woda „(J 19, 33 - 34). Zwyciężymy, bo naszą ucieczką jest przebite Serce Zbawiciela, Jego
Najświętsza Ofiara, Jego Kościół Święty oraz Sakramenty Święte - Chrzest, Eucharystia oraz
odpuszczenie grzechów. Serce Jezusa jest naszą ucieczką i schronieniem. Nie żyjemy już
poza nim i o własnych siłach, ale mocą tej Miłości, która się za nas ofiarowała i nieustannie
nam Siebie daje. Uciekamy się przez wierność, ufność i miłość. Serce Jezusa, cierpliwe i
wielkiego miłosierdzia - zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich którzy Cię
wzywają; Serca Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze; Serca Jezusa, aż do śmierci posłuszne;
Serce Jezusa, włócznią przebite; Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze; Serce Jezusa,
pokoju i pojednanie nasze; Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie; Serce Jezusa, nadziejo w
Tobie umierających - zmiłuj się nad nami.
Zwyciężycie, bo waszą ucieczką będzie Serce mojego Syna Jezusa. Warto też
pamiętać o obietnicach Jezusa danych św. Małgorzacie Marii Alacoque dla czcicieli Jego
Serca: Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich
rodzinach. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Będę ich
ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Błogosławić będę
wszystkim ich zamiarom i sprawom. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze
niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe
szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których
obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony. Kapłanom dam moc zmiękczania
serc najzatwardzialszych. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego
Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z
rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie
umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich
ucieczką w godzinę śmierci.
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