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Orędzie
z 25 czerwca 2019 r.
„Drogie dzieci! Dziękuję Bogu
za każdego z was. W szczególny
sposób, kochane dzieci, dziękuję
wam za to, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie. Przygotowuję
was na nowe czasy, abyście byli
mocni w wierze i wytrwali w modlitwie, aby poprzez was działał
Duch Święty i odnowił oblicze
ziemi. Modlę się z wami o pokój,
który jest najdrogocenniejszym
darem, choć szatan chce wojny
i nienawiści. Wy, kochane dzieci,
bądźcie moimi wyciągniętymi rękami i dumnie idźcie z Bogiem.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Przygotowuję was
na nowe czasy
Dziękujemy Ci Matko Najświętsza za
Twoją miłość. Ty każdego z nas dostrzegasz. Wszyscy jesteśmy w Twoim sercu.
Dziękujesz Bogu za każdego z nas. Mówisz:
w szczególny sposób dziękuję wam za to,
że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Królowo Pokoju, Ty wiesz, że nie zawsze jesteśmy w porządku, że nieraz pod wpływem
tego świata słabniemy w wierze i w modlitwie. A Ty – mimo to – widzisz w nas najmniejsze dobro, że się modlimy, że rozważamy orędzia, że się angażujemy.
Przypominamy sobie inne Twe słowa,
że każdy z nas jest bardzo ważny w Bożym
planie zbawienia człowieka. A w dzisiejszym
orędziu mówisz nam: Przygotowuję was
na nowe czasy. Umocnij to przygotowywanie w nas. Abyśmy wypełnili swoje powołanie. Abyśmy byli mocni w wierze. Aby nasze
czyny były według Słowa Bożego i zgodne
z wolą Bożą. Abyśmy byli wytrwali w modlitwie. Umacniaj nas w modlitwie, by każdy
dzień był wypełniony modlitwą. Byśmy nie
tylko od czasu do czasu się modlili – ale tak
jak w innych orędziach Maryjo nam mówisz
– byśmy byli modlitwą.
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Doroczne objawienie
dla Ivanki Ivanković-Elez
z 25 czerwca 2019 r.
„Kochane dzieci, módlcie się,
módlcie się, módlcie się”.

Przyszłaś do nas Droga Matko
Królowo Pokoju, przygotowujesz nas,
aby poprzez nas działał Duch Święty i odnowił oblicze ziemi. Przypominają nam
się słowa Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny: „Niech zstąpi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”.
Maryjo, módl się za nami, aby Duch Święty działał poprzez nas i odnawiał oblicze
naszych serc, aby były czułe na Słowo Boże, na wolę Bożą, na Jezusa ofiarującego
się za nas w Eucharystii i przychodzącego
do nas w Komunii Świętej. Duchu Święty
ożywiaj naszą wiarę; odnawiaj oblicze naszej wiary w rodzinach, aby młode pokolenie nie przestawało chodzić do kościoła
i na Mszę Świętą.
W 38. rocznicę objawień 25 czerwca
słyszeliśmy na Mszy Świętej Ewangelię
(Mt 7,6.12-14) w której Pan Jezus nam mówi: Nie dawajcie psom tego co święte i nie
rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie
podeptały nogami i obróciwszy się nie poszarpały was samych. W nas jest Chrzest
Święty i Bierzmowanie. W nas jest usłyszane
i przyjęte Słowo Boże. Dostępujemy odpuszczenia grzechów i przyjmujemy Jezusa
w Komunii Świętej. W nas jest życie wieczne. W ten sposób jesteśmy obdarowani pokojem – najdrogocenniejszym darem. A szatan
chce wojny i nienawiści. Nie możemy się
do niego zbliżać. Nie możemy złym duchom
dawać pereł naszego umysłu, serca i świętości. Nie możemy im dawać czasu oraz
miejsc, w których żyjemy i pracujemy.
Maryjo pragniesz, aby Duch Święty działał poprzez nas, a więc musimy być święci;
nie możemy oddawać naszego życia psom.
Nie możemy pereł naszego życia, pereł łaski
Bożej, pereł Słowa Bożego, perły obecności
Jezusa w nas – lekkomyślnie trwonić.
Musimy odciąć się od tego wszystkiego co
jest grzechem. Musimy zatrzymać plagę rozwodów, żeby świniom nie dawać naszego życia i świętości; sakramentu małżeństwa,

świętości rodziny, czystych serc dziecięcych,
czystych serc dziewcząt i chłopców. Szatan
robi wszystko by zniszczyć, aby pobrudzić,
zdeptać, zanurzyć w błocie. A nasze ciała mają być świątynią Ducha Świętego, aby przez
nas Duch Święty odnawiał oblicze ziemi.
Wy dzieci bądźcie moimi wyciągniętymi
rękami. Aby to pragnienie naszej Matki
z Nieba wypełnić, wyciągajmy ręce do Boga
w modlitwie za wszystkich ludzi i o pokój
na całym świecie. Wyciągajmy ręce po Pismo Święte, żeby się zbliżyć do woli Bożej,
do Bożej miłości i Jego czułości. Wyciągnijmy ręce poprzez adorację, bo w tej Hostii
Żywej Jezus jest wyciągniętymi rękami
do Ojca w naszym imieniu. Jezus Hostia,
Baranek Boży umęczony i Pan Zmartwychwstały – obecny w Hostii – jest wyciągniętymi rękami do Ojca za nas. On obecny w Hostii uwielbia Ojca w naszym imieniu, błaga
za nami i przeprasza za nasze grzechy. Matka
Boża chce byśmy byli Jej wyciągniętymi rękami, a więc przychodźmy na adorację, sięgajmy po Pismo Święte i bierzmy do ręki różaniec. Nie jesteśmy sami. Ona jest z nami
i modli się z nami o pokój – najdrogocenniejszy dar.
Zobaczcie, jak wielkie jest nasze powołanie – być wyciągniętymi rękami Maryi!
Matka Boża mówi: idźcie dumni z Bogiem.
A szatan chce, żeby ktoś był dumny z posiadanych rzeczy; ktoś inny jest dumny z tego,
że jego siłą jest język i usta jego mu służą
(patrz Psalm 12). Jeszcze ktoś inny jest dumny z tego, że umie się rozpychać i zwyciężać.
Szatan tego chce, bo wtedy wojna, zawiść,
niepokój, a jak niepokój to szatan podpowiada narkotyki, alkohol, zdrady, rozwody...
Wtedy ludzie rzucają perły przed świnie,
wybierają szeroką drogę, która prowadzi
na zatracenie.
Panie Jezu, wypełnij nas dzisiaj pokojem, pobłogosław to Orędzie złożone w naszych sercach i umysłach, pobłogosław te
słowa Matki z Nieba, aby one nas wypełniły
i byśmy byli pełni pokoju. Amen.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

