
Wi dzi cie, sły szy cie, czu je cie
Wi dzi my, że usi łu je się dzi siaj bu do wać

świat bez Bo ga! Awięc bez mi ło ści, bo Bóg jest
mi ło ścią. Że tak jest, wi dać to go łym okiem.
Gdzie za bi ja się dzie ci? Tam, gdzie za ni ka wia -
ra w Bo ga. Wraz z za ni kiem wia ry umie ra mi -
łość. Gdy w ser cach nie ma Bo ga, wcho dzi nie -
przy ja ciel czło wie ka z si łą nisz cze nia. 

Sły szy my o prze śla do wa niach chrze ści jan
na ca łym świe cie. Do cho dzą do nas gło sy, że
cho dzi dziś o znisz cze nie chrze ści jań stwa,
a wraz z nim znisz cze nie ro dzi ny i ży cia. Ostat -
nio sły sze li śmy, że w Bel gii usta no wio no pra -
wo po zwa la ją ce za bi jać cho re i ka le kie dzie ci
do 18 ro ku ży cia. Dla te go pod pi su je my się
pod pe ty cją do kró la Bel gii, aby te go „an ty -pra -
wa” nie pod pi sał. 

Czu je my, że w ser cach wie lu lu dzi, któ rzy rzą -
dzą świa tem, nie ma Bo ga. Czu je my gro zę, zim -
no, brak mi ło ści i prze wrot ność pa trząc na wie lu
lu dzi z me diów i po li ty ki. Do strze ga my i czu je my
brak Bo ga w ser cach wie lu lu dzi wo kół nas, w są -
siedz twie, w pra cy, ale tak że w swo jej ro dzi nie.
Tak że co dzien ne nie po ko je, nasz spo sób ży cia
i grze chy, któ re po peł nia my, wo ła ją, że w na szych
ser cach bra ku je miej sca i cza su dla Bo ga. Czu je -
my, że nie po strze że nie wci ska się zły duch, któ ry
z po mo cą swych sług chce zbu do wać świat bez
Bo ga i znisz czyć chrze ści jań stwo.

„Nie pra gną Go, są bo wiem da le ko
od mo dli twy i nie ma ją po ko ju”. Kil ka dni

te mu na re ko lek cjach dla ro -
dzin po pro si łem Mat kę Bo żą
aby wska za ła orę dzie naj bar -
dziej im po trzeb ne. Otwo rzy -
łem na sło wach: „Dziś wzy -
wam was, aby ście ży li po ko -
jem w wa szych ser cach i ro dzi -
nach” (25.03.95). Ży je my po -
ży wie niem, od dy cha niem, pra -
cą, od po czyn kiem. Ży je my bi -
ciem ser ca, krą że niem krwi,
ży ciem któ re jest w na szym
cie le i du szy. 

A Mat ka Bo ża mó wi, aby
żyć po ko jem w ser cach i ro dzi -
nach. I pod po wia da: „nie ma
po ko ju tam, gdzie nie ma mo -
dli twy”. A więc gdy do ty ka nas
ate izm, „brak Bo ga”; gdy do -
pad nie nas wro gość, sprzecz ki,
kłót nie, lę ki, nie pew ność,
smut ki, za gu bie nie, bez rad -
ność, ciem no ści, to ra tun kiem
jest mo dli twa! Bez od kła da nia!
Mo dli twa – to Bo że Po go to wie
Ra tun ko we. Na mo dli twie
wra ca po kój i pra gnie nie Bo ga.

„Ko cha ne dzie ci, mó dl cie
się, żyj cie we dług Bo żych przy ka zań”. Gdy
lu dzie od cho dzą od Przy ka zań Bo żych po pie ra -
ją bez wied nie kłam stwo, ży cie na ni by, po pie ra -
ją ko rup cję, wy zby wa ją się ho no ru, re zy gnu ją
ze swej god no ści. Nie ko cha ją sie bie – bo ży cie
bez Bo ga i w grze chach – to brak mi ło ści sie bie
sa me go. Nie ko cha ją swo jej ro dzi ny – ła two się
roz wo dzą, i nie ko cha ją Oj czy zny. 

Bez ży cia we dług Bo żych Przy ka zań nie
ma mi ło ści. „Nie ma mi ło ści tam, gdzie nie ma
wia ry” (25.03.95). Uwierz my Bo gu, po stę puj -
my dro gą Je go Przy ka zań, a wte dy bę dzie
w nas mi łość. Niech mo dli twa na sza bę dzie ży -
ciem, a ży cie mo dli twą. Bo że Przy ka za nia są
ży ciem, bez piecz ną dro gą i świa tłem na tej zie -
mi. Uwierz my Bo gu, bo „nie ma mi ło ści, tam,
gdzie nie ma wia ry”. Gdy po wró ci wia ra w Bo -
ga, po wró ci też mi łość.

„Bądź cie mo dli twą wy, któ rzy od sa me go
po cząt ku od po wie dzie li ście „tak” na mo je
we zwa nie”. Mó dl my się raz dzien nie – od ra -
na do wie czo ra, a tak że za sy piaj my z mo dli twą,
aby się z nią obu dzić w no wym dniu! Mo dli twa
– to spo tka nie z Bo giem, a więc słu chaj my Go,
mów my do Nie go w róż nych mo men tach dnia,
pa trz my w Nie go, bo On pa trzy na nas. Czyń my
to w do mu, w pra cy, na uli cy, w sa mo cho dzie. 

Wstę puj my w mia rę moż no ści do ko ścio -
ła. W ta ber na ku lum jest nasz Pan – Je zus Chry -
stus. On w Naj święt szym Sa kra men cie jest nie -
ustan ną mo dli twą, uwiel bie niem i ad o ra cją 

Oj ca, nie ustan nym prze bła ga -
niem i proś bą za no szo ną do Oj -
ca za nas. I my wszcze pie ni
na Chrzcie Świę tym w ży cie
Bo ga Trój jedynego, otrzy ma li -
śmy nie zwy kłe po wo ła nie
– być mo dli twą! Na mo cy po -
wszech ne go ka płań stwa wy ni -
ka ją ce go z Chrztu Świę te go
mo że my być po śred ni ka mi
mię dzy ro dzi ną, in ny mi ludź mi
i świa tem a na szym Oj cem
w nie bie. Mo dli twą bu du je my
Kró le stwo Bo że w nas i po śród
nas. Prze czy ta łem dziś, że
na Maj da nie w Ki jo wie roz da -
no co naj mniej 700 ty się cy ró -
żań ców. W ten spo sób wie lu
lu dzi sta ło się mo dli twą i od po -
wie dzia ło „tak” na we zwa nie
Ma ryi.

„Da waj cie świa dec two
o Bo gu i mo jej obec no ści”.
Mów my lu dziom o Orę dziach.
Do tych czas nie zna le zio no
w nich nic nie zgod ne go z na -
uką Ko ścio ła. Owo ce ob ja -
wień i orę dzi Kró lo wej Po ko ju

są wiel kie na ca łym świe cie. Wie my też o głę -
bo kim związ ku du cho wym bł. Ja na Paw ła
II z Me dziu gor jem. Co dzien nie łą czył się z tym
miej scem du cho wo.

„i nie za po mi naj cie, ko cha ne dzie ci, że je -
stem z wa mi i ko cham was”. Niech te sło wa
na szej Ma my oży wia ją nas, gdy mó wi my:
świę ta Ma ry jo, Mat ko Bo ża, módl się za na mi
grzesz ny mi, te raz i w go dzi nę śmier ci na szej.
W po przed nim orę dziu też nam po wie dzia ła:
„mo dlę się z wa mi i za was”. W tru dach ży cia
przy po mi naj my so bie też te Jej sło wa: „po przez
wy trwa łą mo dli twę przy tu laj cie się do mo je go
Macierzyńskiego Ser ca” (25.10.88). Wie le ra zy
na sza Ma ma z nie ba wy ra ża pra gnie nie, aby -
śmy by li w Jej ob ję ciach.

„Dzień po dniu wszyst kich was od da ję
me mu Sy no wi Je zu so wi”. Z pew no ścią co -
dzien nie wo ła my: „Pod Two ją Obro nę …,
swo je mu Sy no wi nas od da waj”. Nas: współ -
mał żon ka, dzie ci, ca łą ro dzi nę, Oj czy znę na -
szą, ca łą ludz kość, a Ona ty le ra zy mó wi: „orę -
du ję za wa mi”.

Stań my na pierw szej li nii fron tu w tym
cza sie gwał tow nych i prze wrot nych ata ków
złe go. Od po wia daj my na we zwa nie Kró lo wej
Po ko ju mo dli twą, prze mia ną ży cia, ży ciem
wia rą i po ko jem. Co dzien nie. Wy trwa le. Po mi -
mo wszyst ko! Kró lo wo Po ko ju dzię ku je my
za Twą obec ność, mi łość i pro wa dze nie.

o. Eu ge niusz Śpio łek SchP.
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Orę dzie 
z 25 lutego 2014 r.

„Dro gie dzie ci! Wi dzi cie, sły szy cie
i czu je cie, że w ser cach wie lu lu dzi
nie ma Bo ga. Nie pra gną Go, są bo -
wiem da le ko od mo dli twy i nie ma -
ją po ko ju. Ko cha ne dzie ci, mó dl cie
się, żyj cie we dług Bo żych przy ka -
zań. Bądź cie mo dli twą wy, któ rzy
od sa me go po cząt ku od po wie dzie li -
ście „tak” na mo je we zwa nie. Da -
waj cie świa dec two o Bo gu i mo jej
obec no ści i nie za po mi naj cie, ko -
cha ne dzie ci, że je stem z wa mi i ko -
cham was. Dzień po dniu wszyst -
kich was od da ję me mu Sy no wi Je -
zu so wi. Dzię ku ję wam, że od po wie -
dzie li ście na mo je we zwa nie”. 

Potrzebuję
Twoich rąk,

potrzebuję
Ciebie
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