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 „Drogie dzieci! Dziś wzywam was, byście jeszcze 
więcej się modlili, dopóki w waszym sercu nie 
odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi

być świętość, gdyż, kochane dzieci, bez miłości i świętości nie 
ma przyszłości dla świata; bo wy w świętości i radości oddajecie
się Bogu Stworzycielowi, który was kocha bezmierną miłością. 
Dlatego mnie posyła do was. Dziękuję wam, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

ROZWAŻANIE

           Święta Maryjo, wzywasz nas, abyśmy modlili się jeszcze więcej.
Dlaczego ? Aby odczuć w sercu świętość przebaczenia. Nasze serca mogą
być  zepsute,  grzeszne,  a  wtedy  odczuwamy złość,  gniew,  nienawiść  czy
chęć  zemsty.  Maryjo,  Ty  pragniesz  dla  nas  przemiany,  uwolnienia  
i  uzdrowienia.  Pragniesz  dla  naszych  serc  odczuwania  świętości
przebaczenia.  Pragniesz  tego  dla  nas,  którzy  czujemy  cuchnący  zapach
wszelkiego  zepsucia,  grzechów,  nienawiści,  gniewów,  niechęci,  irytacji,
podziałów, egoizmu, pychy, walki i toczonych wojen. Czuć ten zaduch w
gnijących  sercach,  rodzinach,  społecznościach,  narodach  i  na  całym
świecie.  Rzeczywistość  grzechów  i  zatwardziałości  oswaja  i  staje  się
niezauważalna tak dla nas, jak i dla otaczających nas ludzi. 

        W rodzinach musi być świętość.  A więc musi być: Kościół św.,
Sakramenty  święte,  Najświętszy  Sakrament,  Krzyż  św.,  Pismo  św.,
Sakrament małżeństwa  święty i aż do śmierci), dzień święty, święci, życie
święte,  święte  rozmowy,  przebaczenie,   miłość,  radość  oraz  świętość
przebaczenia…Największe,  najpotężniejsze,  najdoskonalsze i najświętsze



przebaczenie  –  to  przebaczenie  Syna  Bożego  na  Krzyżu;  przebaczenie
Baranka  Bożego,  który gładzi  nasze  grzechy.  Kontemplujmy  tę świętość
przebaczenia,  przyjmijmy  ją  i żyjmy  nią  w  swojej  rodzinie. Święta
Maryjo, Matko Boża, zanurzona w świętym przebaczeniu Syna, pomóż nam
przebaczać.

     Módlcie się jeszcze więcej- bo przebywając z Bogiem i z Tobą Matko,
zaczynamy pragnąć  świętości, miłości, radości i  świętości przebaczenia.
Na  modlitwie  zostawiamy  siebie,  a  zbliżamy  się  do  Boga;  odwracamy
wzrok  od  tego,  co  w  nas  grzeszne,  a  patrzymy  w  świętość  Boga.  Na
modlitwie  słuchamy  świętych  pragnień  Boga  i  karmimy  się  Jego  wolą.
Podczas  modlitwy  ogarnia  nas  miłość,  świętość  Boga  i  świętość  Jego
przebaczenia. 

     Świętość przebaczenia. Przez modlitwę człowiek, którego imię często
jest  „nie-świętość”  i  „nie-przebaczenie”,  zbliża  się  do  Serca  Boga  na
Krzyżu. Człowiek, który nie umie i nie ma mocy przebaczenia, otrzymuje
darmo uczestnictwo w Bożej Mocy, a mając ją staje się podobny do Boga,
który jest Miłością Przebaczającą. Przyjmując życiodajną śmierć Jezusa na
Krzyżu, zaczyna tą miłością żyć i przebaczać. Przebaczająca Miłość Boga-
to Miłość dająca nam siebie. Gdy tę Miłość przyjmujemy i dajemy innym,
to wtedy zawsze dajemy darmo swoje życie. A wtedy przeżywamy świętość
przebaczenia.

     W rodzinach musi  być świętość.  Dlatego  codziennie  wypełniajmy
konkretne polecenia Matki z Nieba. Tych o rodzinie jest bardzo dużo. Oto
niektóre z nich: Niechaj modlitwa będzie na pierwszym miejscu w waszych
rodzinach  (01.11.1984);  W  tych  dniach  wzywam  was  do  rodzinnej
modlitwy  (06.12.1984);  Najpierw  zacznijcie  kochać  swoją  rodzinę
(13.12.1984); Każda rodzina powinna modlić się wspólnie i czytać Biblię
(14.02.1985); Drogie dzieci, nakłońcie najmłodszych do modlitwy i niechaj
dzieci  chodzą  na  Mszę  św.  (07.03.1985);  Dziękuję  wszystkim,  którzy  w
swoich rodzinach  rozniecili  modlitwę (28.03.1985);  Niech każda  rodzina
będzie aktywna w modlitwie, pragnę bowiem by pewnego dnia pojawiły się
i owoce w rodzinie (01.05.1986); Wasza rodzina niechaj będzie miejscem,

gdzie  się  rodzi  świętość.  Pomóżcie  wszystkim,  aby  żyli  w  świętości,  
a  przede  wszystkim  waszej  własnej  rodzinie  (24.07.1986);  Przede
wszystkim  dajcie  swoją  miłość  i  przykład  w rodzinach… Niech  Bóg  w
waszych rodzinach zajmuje pierwsze miejsce,  aby mógł dać wam pokój,
aby was bronił nie tylko od wojny, ale by was chronił i zachował w pokoju
od wszelkich napaści szatańskich (25.12.1991); W obecnych czasach szatan
chce wprowadzić nieład w wasze serca i wasze rodziny. Dzieci, nie dajcie
się. Nie pozwólcie, aby on kierował wami, waszym życiem (25.01.1994).
Pragnę, abyście obudzili miłość w waszych rodzinach; Tam, gdzie niepokój
i nienawiść- niech zapanuje miłość, bo gdzie miłość w sercu, tam modlitwa.
Drogie dzieci, nie zapominajcie, że jestem z wami, wspomagam was swoją
modlitwą, aby Bóg dał wam moc miłowania (25.04.1993) Abyście wpierw
wybaczyli  swojej  rodzinie  aby  móc  wybaczyć  innym  (25.01.1996);
Pouczajcie swoje dzieci, lecz jeśli  nie będziecie dla nich przykładem, oni
staną się bezbożnikami (25.08.1996); Proście Jezusa, aby uzdrowił wasze
rany, których doznaliście, drogie dzieci w ciągu waszego życia z powodu
własnych  grzechów  lub  z  powodu  grzechów  waszych  rodziców
(25.03.1997) - Z braku miejsca musimy na tym poprzestać.

     Gdy będziemy to wszystko czynić codziennie, to codziennie też będzie
w  naszym  domu  i  rodzinie  świętość,  miłość  i  radość  oraz  będziemy
przeżywać  i  odczuwać  świętość  przebaczenia.  Będziemy  budować
przyszłość  świata.  Wypełniając  codziennie  polecenia Królowej Pokoju w
rodzinie,  będziemy  się  też  codziennie  oddawać  Bogu  Stworzycielowi,
który nas kocha bezmierną miłością. Dziękujmy Bogu, że posyła do nas
Maryję, Królową Pokoju. Amen.
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