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Orędzie z 25 września 2014 r.
„Drogie dzieci! Również dziś
wzywam was, abyście i wy byli jak
gwiazdy, które swoim blaskiem
dają światłość i piękno innym, by
się radowali. Kochane dzieci i wy
bądźcie blaskiem, pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy
są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Kochane
dzieci, dawajcie świadectwo swej
wiary i modlitwy w radości, w radości wiary, która jest w waszych
sercach i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Jak gwiazdy...
„O Pani wielce chwalebna, od gwiazd
na niebie wznioślejsza, własnego Stwórcę i Syna karmiłaś piersią matczyną. Przez Ewę dobro stracone, przywracasz rodząc Jezusa,
i grzesznym, godnym litości, wskazujesz drogę do raju. O Bramo Króla Wszechświata,
promieniejąca jasnością, niech życie dane
przez Ciebie, z weselem wielbią zbawieni.
Niech Ojca z Duchem Najświętszym, i Twoim Synem, Dziewico, wysławia wszystko
na wieki, gdyż On przyodział Cię łaską. Amen”
(z Jutrzni).
„Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz,
Córo królewska ze szczepu Dawida, Święta
Maryjo, wysoko się wznosisz, ponad aniołów
i błogosławionych” (z Jutrzni).
Tak sławimy Cię Matko w Liturgii Godzin. Także w pieśniach – szukając odpowiednich słów – nazywamy Cię Gwiazdą zaranną,
Gwiazdą śliczną, wspaniałą. A św. Jan w Apokalipsie mówi o Tobie: „Wielki znak ukazał się
na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1).
Niebo usiane gwiazdami zapiera dech, budzi tęsknotę za niebem, szczęściem wiecznym,
pięknem, radością, pokojem… Pociąga nasze
serce ku Bogu, ku świętości, miłości i radości.

„Drogie dzieci! Również dziś wzywam was,
abyście i wy byli jak gwiazdy, które swoim
blaskiem dają światłość i piękno innym, by
się radowali”. Otwieram Pismo Święte i czytam: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej
garncem, ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą” (Łk 8, 16).
„Ja jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz
będzie miał światło życia” (J 8,12). „Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku,
aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak
niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16).
„Kochane dzieci i wy bądźcie blaskiem,
pięknem, radością i pokojem, a zwłaszcza
modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna
Jezusa”. Wzywasz nas do wielkich rzeczy. Podobnie mówiłaś 10 lat temu: „Drogie dzieci!
Dzisiaj również wzywam was, abyście byli miłością tam, gdzie panuje nienawiść i pokarmem
tam, gdzie panuje głód. Otwórzcie serca, kochane dzieci, a wasze wyciągnięte ręce niech
się staną szczodre, aby każde stworzenie za waszą przyczyną dziękowało Bogu Stworzycielowi. Módlcie się kochane dzieci i otwórzcie serce na miłość Bożą, bo nie możecie tego uczynić bez modlitwy. Dlatego módlcie się, módlcie
się, módlcie się. Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie” (25.09.2004). Twoje słowa
wzywają nas do gruntownej przemiany serc
i umysłów. Pragniesz abyśmy byli podobni
do Jezusa i do Ciebie Matko, abyśmy byli odblaskiem Ewangelii i odblaskiem Krzyża.
„Kochane dzieci, dawajcie świadectwo
swej wiary i modlitwy w radości, w radości wiary, która jest w waszych sercach
i módlcie się o pokój, który jest drogocennym darem od Boga”. Gdy świat pogrążony
jest w ciemności umysłów i serc, w ateizmie
i demoralizacji, gdy Ojciec Święty Franciszek
mówi o trzeciej wojnie światowej, toczonej
„w kawałkach” (Irak, Syria, Ukraina, Nigeria,
Republika Środkowo-Afrykańska, Strefa Gazy, Afganistan i inne miejsca na świecie, a nade wszystko niszczona rodzina, dzieci i młodzież), Ty Królowo Pokoju wzywasz nas
do życia wiarą, do radosnej modlitwy, do radosnej wiary i modlitwy o pokój.
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...i jak perły różańca
„Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko
Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios
błoga. Ty, coś Gabriela Słowem przywitana,
utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.
Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem zechciał być
na ziemi. O Dziewico sławna, i pokory wzorze,
wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze.
Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość
wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Świętym, Jedno uwielbienie. Amen” (z Nieszporów).
Królowo Pokoju módl się za nami, aby
nas nie opanowało pragnienie „dużo mieć”, ale
raczej „świadomie być” i pięknie żyć. Abyśmy
mieli w sobie Boże myśli, aby nas ożywiały
Boże pragnienia, abyśmy tęsknili za niebem
pełnym gwiazd. Abyśmy tego wszystkiego nie
ukrywali, nie zostawiali w domu, ale z tym szli
do ludzi, do pracy... Abyśmy byli blaskiem
przyjętej Komunii Świętej, przeczytanego
fragmentu Pisma Świętego... Abyśmy chłonęli
piękno, radość, pokój i abyśmy tych darów
strzegli w sobie, aby były one w nas trwałe.
Maryjo módl się za nami, abyśmy byli nieustanną modlitwą ogarniającą wszystkich, którzy nie poznali jeszcze Twojej miłości Maryjo
i miłości Twego Syna. Amen.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

