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Orędzie z 25 maja 2020 r.
„Drogie dzieci! Módlcie się ze mną o nowe
życie was wszystkich. W swoich sercach, kochane dzieci, wiecie, co trzeba zmienić: wróćcie do
Boga i Jego przykazań, aby Duch Święty przemienił wasze życie i oblicze tej ziemi, która
potrzebuje odnowy w Duchu. Kochane dzieci,
bądźcie modlitwą dla tych wszystkich, którzy się
nie modlą, bądźcie radością dla tych wszystkich,
którzy nie widzą wyjścia, bądźcie nosicielami
światła w ciemności tego niespokojnego czasu.
Módlcie się i szukajcie pomocy i wstawiennictwa świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Jestem z wami
i wszystkich was chronię i błogosławię moim
macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Interesuje mnie wasza świętość
Wywiad OJCA LIVIO w Radio Maryja
z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI 25 maja 2020 r.
O. Livio: Jakie wrażenie wywarło na tobie to przesłanie?
Marija: Jest piękne. Bardzo mi się podobało, ponieważ Matka Boża chce nas mieć swoimi dziećmi, nazywa
nas drogimi dziećmi. W tym miesiącu maju mówi nam,
jak nigdy wcześniej: Módlcie się ze mną o nowe życie
was wszystkich. Te słowa uderzyły mnie, ponieważ
z pewnością modliliśmy się w maju, miesiącu specjalnie
poświęconym Maryi. Jest to również szczególny miesiąc, ponieważ z tym koronawirusem widzimy, że bez
pomocy Boga nigdzie się nie dojdzie. Myślę, że z tak
wieloma osobami, które odnalazły modlitwę, odkryły
na nowo wiarę, prosimy Maryję przede wszystkim,
aby uwolniła nas od tej pandemii. Te pierwsze słowa:
Módlcie się ze mną dodały mi pewności siebie.
O.L.: Tak, ponieważ Matka Boża modli się za nami w tym
niespokojnym czasie, w burzliwym czasie. To zaproszenie, aby
modlić się z Nią jest piękne. Nie tylko modli się za nami, ale
modli się z nami o nowe życie. Przypomina to, co powiedziała
w rocznicę 25 czerwca 2019 r.: „Modlę się o nowe czasy”. Teraz
mówi: „o nowe życie”. Co chce przez to powiedzieć?
M: Sama o tym mówi: W swoich sercach wiecie, co
musicie zmienić. Obecność Maryi w tych latach jest właściwie zaproszeniem do nawrócenia... Wszyscy pragniemy
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Jedyne schronienie dla ludzkości
Raju, pragniemy świętości, ale jest to trudne, ponieważ
wydaje się nam, że Bóg nie słucha naszych modlitw, że
Bóg jest daleko. To świat, to modernizm, wszystkie ideologie wkładają nam do głowy i w nasze serca. Bóg dał
nam wolność, ale świat chce nam ją zabrać... Gdzie jest
Duch? Wielu popełnia samobójstwo. Staliśmy się jak
owce, które widzą tylko zielony trawnik, jedzą i to
wszystko. Życie to nie tylko jedzenie, picie, spanie i praca. Różnimy się od owiec, ponieważ mamy ducha. Matka
Boża wzywa nas do tego, szczególnie teraz, gdy jesteśmy
w Nowennie przed Zesłaniem Ducha Świętego...
O.L.: Matka Boża mówi nam w tym przesłaniu, to co
mówi nam od ponad 38 lat, a czego nie robimy. Oznacza to,
że musimy się nawrócić. Nawrócenie polega na przestrzeganiu Przykazań Bożych, usuwaniu grzechów z naszego życia
i odnawianiu wiary. Ona nadal to powtarza. Mam wrażenie, że nie chcemy nawracać się, nie chcemy nawet tego słuchać, chcemy po prostu robić swoje.
M: Dokładnie tak, ale jednak nie jest to tylko z naszego powodu, ponieważ wpajają nam światowe, ziemskie
życie do tego stopnia, że zakochaliśmy się w tym, ziemskim życiu. Wygląda więc na to, że życie to zabawa, picie, jedzenie i zapominamy, że nasze życie to także duch.
Wielu nie widzi wyjścia, bo nie ma Boga, a ilu świętych,
ilu męczenników spotkało Boga?
Również w tym orędziu Matka Boża mówi nam:
Módlcie się i proście o pomoc i wstawiennictwo świętych, abyście i wy mogli tęsknić za niebem i niebiańską rzeczywistością. Matka Boża powiedziała nam
również: Czytajcie życie świętych i naśladujcie ich.
W tych dniach wspominamy setną rocznicę urodzin
Jana Pawła II. Ile programów telewizyjnych, ile wiadomości... Ile radości nam to dało! Człowiek Boży, człowiek głęboki, człowiek modlitwy, wierny i nieustraszony świadek. Natomiast my boimy się dzisiaj... ponieważ
nie mamy wystarczającej wiary w Boga, nie ufamy wystarczająco Bogu, nie modlimy się wystarczająco.
Dokończenie na str. 11

