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Orędzie
z 25 grudnia 2017 r.
„Drogie dzieci! Dziś niosę
wam mego Syna Jezusa, aby dał
wam swój pokój i błogosławieństwo. Wzywam was wszystkich,
kochane dzieci, abyście dawali
świadectwo i żyli łaskami i darami, które otrzymaliście. Nie
bójcie się! Módlcie się, aby
Duch Święty dał wam moc, abyście byli radosnymi świadkami
i ludźmi pokoju i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie”.

Niosę wam mego Syna
Dziś niosę wam mego Syna Jezusa. Królowo Pokoju, mówisz do każdego z nas,
do wszystkich ludzi na całym świecie, tam
gdzie wojny i pokój, gdzie dostatek i bieda,
gdzie bezpieczeństwo i strach, gdzie piękne
domy i ludzie bezdomni, gdzie ludzie u siebie i w podróży. Przynosisz Jezusa do naszego codziennego życia w rodzinie i w pracy.
Przynosisz Jezusa i dajesz nam Go przez Tajemnicę Wcielenia i Narodzenia. Pragniesz,
abyśmy otworzyli Mu drzwi, abyśmy Go
przyjęli do naszej groty, do naszej stajenki,
do naszych serc, do naszego Betlejem.
Aby dał wam swój pokój i błogosławieństwo. Jezus przyszedł przez Tajemnicę
Wcielenia i Narodzenia, przez Krzyż
i Zmartwychwstanie, aby nas zbawić, pokonać niepokój grzechu, pokonać niepokój
śmierci i niepokój szatana. Dziecię Jezus
z Betlejem, Baranek Boży z Krzyża i Pan
Zmartwychwstały daje nam pokój. „Pokój
wam” (J 20,19). „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” (Mt 11,28-29).
Idziemy po pokój w Sakramencie Pojednania, aby otrzymać i usłyszeć: „Bóg, Ojciec
Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego
Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła...”.

Oto mój Syn
„Pasterze mówili między sobą: Pójdźmy
do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło
i o czym nam Pan oznajmił” (Łk 2,15). Udali się pośpiesznie do Jezusa po łaski i dary,
a po osobistym z Nim spotkaniu wrócili
do swoich obowiązków wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko co słyszeli i widzieli
(Łk 2,20). My też wzajemnie się zachęcajmy, aby iść do Jezusa obecnego w Sakramentach świętych, we Mszy Świętej, w spowiedzi, na adoracji, w modlitwie i opowiadajmy innym, co wtedy widzimy i słyszymy.
Nie bójcie się! Usłyszała te słowa Maryja przy Zwiastowaniu. Usłyszał je też św.
Józef i kapłan Zachariasz. My się też nie
bójmy, bo Emmanuel – Bóg z nami – przyszedł na ziemię, by prawdziwie być z nami,
codziennie, przez całe życie i we wszystkich sytuacjach. Nie pozostawajmy sami
z naszymi problemami, ale zawsze śpieszmy do Jezusa, czyli ciągle się nawracajmy,
aby przechodzić z oddalenia do bliskości.
Śpieszmy na adorację i módlmy się:
Bądź uwielbiony Panie Jezu! Dziękuję Ci
za tajemnicę Wcielenia i Twego Narodzenia.
Narodziłeś się w Betlejem, co znaczy „Dom
Chleba”. Uwielbiam Cię Jezu w Hostii ukryty! Tylko Ty mogłeś wymyślić ten sposób
przebywania z nami w Konsekrowanej Hostii.
Bądź uwielbiony Panie w Twojej niepojętej
dla nas Miłości. Bądź uwielbiony w Najświętszym Sakramencie – w Żywej Hostii. Przychodzę do Ciebie, by trwać w Twojej obecności. Przychodzę, by przyjąć Twoją Ewangelię;
przyjąć moc Twojego Krzyża. Chcę otworzyć
drzwi mojego ducha dla Ciebie.
Pragnę być dla Ciebie Panie Jezu gościnnym Betlejem. Pragnę, abyś Ty zajął pierwsze
miejsce w moim życiu osobistym, w życiu rodzinnym, w Ojczyźnie naszej i na całym świecie. Chcę Ci dać pierwsze miejsce w moich
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Doroczne objawienie
dla Jakova Ćolo z 25.12.2017 r.
„Drogie dzieci, dzisiaj w tym
dniu łaski wzywam was, abyście
prosili Pana o dar wiary. Dzieci
moje, zdecydujcie się na Boga
i zacznijcie żyć i wierzyć w to,
do czego Bóg was wzywa. Wierzyć, dzieci moje, oznacza złożyć
swoje życie w ręce Boga, w ręce
Pana, który was stworzył i który
was kocha bezgranicznie. Nie
bądźcie wierzącymi tylko w słowach, lecz świadczcie o waszej
wierze i żyjcie nią poprzez czyny
i osobisty przykład. Rozmawiajcie z Bogiem jak ze swoim Ojcem. Otwórzcie i oddajcie Mu
swoje serca, a zobaczycie, jak wasze serca przemienią się i będziecie mogli podziwiać dzieła Boga
w waszym życiu. Dzieci moje, nie
ma życia bez Boga, i dlatego jako
wasza Matka wstawiam się i proszę mojego Syna, aby odnowił
wasze serca i napełnił wasze życie
swoją bezgraniczną miłością.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie”.
myślach, sercu i woli. Wyrzekam się szatana
i wszystkich jego spraw. Wyrzekam się zgubnych wpływów tego świata, wyrzekam się moich błędnych decyzji, moich grzechów, egoizmu i wszystkich złych skłonności. Wyrzekam się wszystkich grzechów głównych
a więc: pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu, lenistwa. Wywyższam Cię, ufam Tobie,
wierzę Tobie. Ty jesteś moim ocaleniem, Ty jesteś moim Zbawieniem. Ty jesteś Chlebem,
który z nieba zstąpił. Duchu Święty, przyjdź
i ożywiaj nas, daj moc i radość, obdarz darem
pokoju i nadziei, posyłaj nas, udzielaj odwagi
i entuzjazmu, abyśmy byli radosnymi świadkami i ludźmi pokoju i nadziei.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

