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Orędzie z 25 października 2021 r.
„Drogie dzieci! Powróćcie do modlitwy, bo ten kto się modli
nie boi się przyszłości. Kto się modli otwarty jest na życie
i szanuje życie innych. Dziatki, kto się modli odczuwa
wolność dzieci Bożych i z radością w sercu służy dla dobra
brata człowieka. Bo Bóg jest miłością i wolnością. Dlatego
dziatki, kiedy chcą was zakuć w kajdany i wami się
posługiwać, to nie jest od Boga, bo Bóg jest miłością i daje
Swój pokój każdemu stworzeniu. Dlatego mnie posłał, abym
wam pomogła, abyście wzrastali na drodze świętości.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Wywiad OJCA LIVIO we włoskim Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI
25 października 2021 r.

Co pochodzi od Boga, a co nie?
O.Livo. W tych słowach Matki Bożej najbardziej uderza dobitne
wezwanie do modlitwy. „Powróćcie do modlitwy” Tak jakby chciała
podkreślić przede wszystkim niezbywalną potrzebę intensywnego życia
modlitwy.
Marija : Tak! W moim odczuciu to orędzie jest bardzo ważne i
konkretne na ten czas. W czerwcu Matka Boża mówiła o wolności.
A teraz mówi „Kto się modli, nie boi się przyszłości”. Kto się modli,
otwarty jest na życie i szanuje życie innych. W dzisiejszych czasach nie
ma umiłowania modlitwy, zanika szacunek dla życia, Matka Boża
nawołuje, byśmy powrócili do modlitwy. Modlitwa czyni cuda. Myśmy

tego doświadczyli. Widzieliśmy wiele owoców. W dzisiejszym świecie
życie nie ma wartości. Widać to na przykładzie aborcji, eutanazji czy
różnych ideologii, które próbują zawładnąć ludzkimi sercami. Wiele
osób próbuje odebrać sobie życie, bo nie widzą dla siebie przyszłości.
Tymczasem Matka Boża mówi żeby powrócić do modlitwy (…)Wydaje
się, że Matka Boża chce byśmy powrócili do źródła. Bóg chce, aby
każdy człowiek poczuł więź ze swym Stwórcą. Człowiek, który się
modli jest otwarty, jest człowiekiem nadziei, miłującym życie (…)
O. L. Ważne jest podkreślenie: „Kto się modli otwarty jest na życie i
szanuje życie innych”. Wydaje mi się, że te słowa odnoszą się do
pewnego typu społeczeństwa, w którym ludzie są zdegradowani, są
wykorzystywani, gdzie nie szanuje się godności osoby ludzkiej… . To
odnosi się do aborcji, eutanazji i wszelkiego rodzaju zamachów na
ludzkie życie, z którymi mamy dziś do czynienia. Ludzkie życie się nie
liczy, jest traktowane jako coś, co ma mniejszą wartość niż bogactwa i
rzeczy materialne.
M: Staliśmy się niewolnikami i dlatego Matka Boża przypomina w
swoim orędziu, że Bóg jest miłością i wolnością. Kiedy ludzie
spotykają Boga miłości, Boga wolności, zadają sobie pytanie, o jaką
wolność chodzi? Ja jestem pewna, że Matka Boża chce nam dać
konkretne wskazówki. Mówi, jak powinniśmy się zachowywać. Mówi
o więzach, które nas krępują (…) Ważne jest podkreślenie Kto się
modli otwarty jest na życie i szanuje życie innych. Wydaje mi się, że te
słowa odnoszą się do pewnego typu społeczeństwa. W którym ludzie są
zdegradowani, są wykorzystywani. Gdzie nie szanuje się godności
osoby ludzkiej. To odnosi się do aborcji, eutanazji i wszelkiego rodzaju
zamachów na ludzkie życie. Jest wiele ideologii, które chcą posługiwać
się nami. Chcą założyć łańcuchy, aby odebrać nam wolność i miłość.
Którą Bóg obdarza człowieka. Człowiek jest istotą twórczą. A dzisiaj
widzę, że każdej drobnostki młodzi ludzie szukają w Internecie. Nie ma
już spontaniczności. Zubożał nawet sposób wyrażania uczuć.
Zakochany człowiek już nie zbiera polnych kwiatów dla swej
dziewczyny. Nie szuka czekoladek, które mógłby jej podarować.
Ludzie są bardziej zamknięci.

O. L. Mamy do czynienia z praniem mózgów. To znaczy człowiek
człowiekowi wydaje się, że jest wolny, a wcale tak nie jest.
M.: Użyłabym tu mocniejszego słowa: po prostu ludzie robią się głupi.
Bez telefonu, bez Internetu tracą umiejętność radzenia sobie, wyrażania
myśli, tracą swoją spontaniczność, która rodzi się w umyśle i w sercu
podczas rozmowy z drugim człowiekiem. Matka Boża mówi nam, że
jesteśmy przywiązani do zbyt wielu rzeczy, jakby w okowach. I to nie
pochodzi od Boga (…) Często jesteśmy zniewoleni przez własne
przyzwyczajenia. Jesteśmy niewolnikami ideologii. Niewolnikami tego
wszystkiego, co nie pochodzi od Boga. Także, jeśli chodzi o rzeczy
materialne. Objawienia zaczęły się w czasach komunizmu. I czuję w
swoim sercu, że ta dzisiejsza sytuacja jest bardzo podobna. Dosłownie
ma się wrażenie, że to się powtarza, że znów powróciły sytuacje, które
przeżywaliśmy w tamtych czasach (…) Orędzie jest dla mnie bardzo
ważną lekcją. Stanowi próbę, na ile zdajemy sobie z tego sprawę i
zauważamy ideologie, które są nam wpajane. Matka Boża powiedziała:
„Powróćcie do modlitwy, bo kto się modli, nie boi się przyszłości. W
tym momencie postanowiłam, że i ja muszę powrócić do modlitwy.
Muszę dokonać wyboru (…) Kiedy się modlimy, Bóg może się nami
posłużyć. Człowiek to nie tylko istota materialna, lecz także istota
duchowa. A w dzisiejszym świecie nie ma już miejsca dla człowieka
jego wymiarze duchowym. Współczesne ideologie usiłują postawić
człowieka w miejscu Boga (…). Głęboko wierzę, że Bóg jest miłością.
Bóg obdarza nas pokojem o którym mówi Matka Boża. I wiem, że ten
pokój, który czuję w sercu, może mi dać tylko Bóg. Tego pokoju nie
może mi dać żaden człowiek, żadna terapia, żadna ideologia, żadna
joga, żadna medytacja. Czujemy, kiedy pokój pochodzi od Boga,
ponieważ zostaliśmy przez Boga stworzeni. Matka Boża mówi nam
żebyśmy zostawili to wszystko, co nie jest od Boga, ponieważ to nie
jest dla nas dobre (…). Dzisiejsze orędzie, tak bogate i pełne znaczeń to
dla mnie głębokie zaproszenie do zmiany życia i do dawania
świadectwa całym życiem. Do świadczenia o tym, że jesteśmy
chrześcijanami, że jesteśmy dziećmi Bożymi, a jednocześnie, że nie
jesteśmy niewolnikami żadnej ideologii, lecz sługami Bożej miłości nie z przymusu, tylko z własnego wyboru służymy Bogu, który z
miłości do nas posłał nam swoją Matkę aby przyszła nam z pomocą,
aby nas wyzwolić (…). Nawrócenie trwa przez całe życie. To nie jest

kwestia paru dni. Świętość, którą wybraliśmy przed laty, nie jest
doskonała. Zawsze możemy coś poprawić. Patrząc na tych ludzi,
odczuwam wielką radość. Widzę, że nie Jestem sama. Widzę wiele
osób, które zaczęły czynić dobro, idąc drogą świętości i nawrócenia.
Marija i o.Livio.odmówili na koniec Magnificat oraz Chwała Ojcu
i o Livio udzielił błogosławieństwa.
OGŁOSZENIA
W naszym Ognisku Bożego Pokoju trwa nieustanna adoracja
Najświętszego Sakramentu w dzień i w nocy. Serdecznie
zapraszamy na adorację (i stałe dyżury). Nakłońcie dzieci,
młodzież. Świat nie da tego, czym obdarzy Bóg.
Nabożeństwa Medjugorskie (modlitwa o pokój) - w każdą drugą
sobotę miesiąca. Rozpoczęcie o godzinie 18:00.
UWAGA ! W GRUDNIU, ze względu na to, że w tym czasie
O. Eugeniusz będzie głosił rekolekcje adwentowe w pewnej parafii,
modlitwa o pokój będzie połączona z nabożeństwem
pierwszosobotnim. Zapraszamy więc w pierwszą sobotę 4 grudnia
na godz. 18:00.
W pierwsze piątki miesiąca Droga Krzyżowa po Mszy św.
o godz, 18:30, a w pozostałe piątki po Koronce do Bożego
Miłosierdzia o godz.15:00.
W pierwsze czwartki- spotkanie Wspólnoty Różańcowej Mężczyzn.
Rozpoczęcie Różańcem o 18:00.
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