
Jak gwiaz dy...
„O Pa ni wiel ce chwa leb na, od gwiazd

na nie bie wznio ślej sza, wła sne go Stwór cę i Sy -
na kar mi łaś pier sią mat czy ną. Przez Ewę do -
bro stra co ne, przy wra casz ro dząc Je zu sa,
i grzesz nym, god nym li to ści, wska zu jesz dro -
gę do ra ju. O Bra mo Kró la Wszech świa ta,
pro mie nie ją ca ja sno ścią, niech ży cie da ne
przez Cie bie, z we se lem wiel bią zba wie ni.

Niech Oj ca z Du chem Naj święt szym, i Two -
im Sy nem, Dzie wi co, wy sła wia wszyst ko
na wie ki, gdyż On przy odział Cię ła ską. Amen”
(z Jutrz ni).

„Jak że wspa nia łą świa tło ścią ja śnie jesz,
Có ro kró lew ska ze szcze pu Da wi da, Świę ta
Ma ry jo, wy so ko się wzno sisz, po nad anio łów
i bło go sła wio nych” (z Jutrz ni).

Tak sła wi my Cię Mat ko w Li tur gii Go -
dzin. Tak że w pie śniach – szu ka jąc od po wied -
nich słów – na zy wa my Cię Gwiaz dą za ran ną,
Gwiaz dą ślicz ną, wspa nia łą. Aśw. Jan wApo -
ka lip sie mó wi o To bie: „Wiel ki znak uka zał się
na nie bie: Nie wia sta ob le czo na w słoń ce i księ -
życ pod Jej sto pa mi, a na Jej gło wie wie niec
z gwiazd dwu na stu” (Ap 12,1). 

Nie bo usia ne gwiaz da mi za pie ra dech, bu -
dzi tę sk no tę za nie bem, szczę ściem wiecz nym,
pięk nem, ra do ścią, po ko jem… Po cią ga na sze
ser ce ku Bo gu, ku świę to ści, mi ło ści i ra do ści.

„Dro gie dzie ci! Rów nież dziś wzy wam was,
aby ście i wy by li jak gwiaz dy, któ re swo im
bla skiem da ją świa tłość i pięk no in nym, by
się ra do wa li”. Otwie ram Pi smo Świę te i czy -
tam: „Nikt nie za pa la lam py i nie przy kry wa jej
garn cem, ani nie sta wia pod łóż kiem; lecz sta -
wia na świecz ni ku, aby wi dzie li świa tło ci, któ -
rzy wcho dzą” (Łk 8, 16).

„Ja je stem świa tło ścią świa ta. Kto idzie
za Mną, nie bę dzie cho dził w ciem no ści, lecz
bę dzie miał świa tło ży cia” (J 8,12). „Wy je ste -
ście świa tłem świa ta. Nie mo że się ukryć mia -
sto po ło żo ne na gó rze. Nie za pa la się też świa -
tła i nie sta wia pod kor cem, ale na świecz ni ku,
aby świe ci ło wszyst kim, któ rzy są w do mu. Tak
niech świe ci wa sze świa tło przed ludź mi, aby
wi dzie li wa sze do bre uczyn ki i chwa li li Oj ca
wa sze go, któ ry jest w nie bie” (Mt 5, 14-16).

„Ko cha ne dzie ci i wy bądź cie bla skiem,
pięk nem, ra do ścią i po ko jem, a zwłasz cza
mo dli twą dla tych wszyst kich, któ rzy są da -
le ko od mo jej mi ło ści i mi ło ści me go Sy na
Je zu sa”. Wzy wasz nas do wiel kich rze czy. Po -
dob nie mó wi łaś 10 lat te mu: „Dro gie dzie ci!
Dzi siaj rów nież wzy wam was, aby ście by li mi -
ło ścią tam, gdzie pa nu je nie na wiść i po kar mem
tam, gdzie pa nu je głód. Otwórz cie ser ca, ko -
cha ne dzie ci, a wa sze wy cią gnię te rę ce niech
się sta ną szczo dre, aby każ de stwo rze nie za wa -
szą przy czy ną dzię ko wa ło Bo gu Stwo rzy cie lo -
wi. Mó dl cie się ko cha ne dzie ci i otwórz cie ser -
ce na mi łość Bo żą, bo nie mo że cie te go uczy -
nić bez mo dli twy. Dla te go mó dl cie się, mó dl cie
się, mó dl cie się. Dzię ku ję, że od po wie dzie li ście
na mo je we zwa nie” (25.09.2004). Two je sło wa
wzy wa ją nas do grun tow nej prze mia ny serc
i umy słów. Pra gniesz aby śmy by li po dob ni
do Je zu sa i do Cie bie Mat ko, aby śmy by li od -
bla skiem Ewan ge lii i od bla skiem Krzy ża.

„Ko cha ne dzie ci, da waj cie świa dec two
swej wia ry i mo dli twy w ra do ści, w ra do -
ści wia ry, któ ra jest w wa szych ser cach
i mó dl cie się o po kój, któ ry jest dro go cen -
nym da rem od Bo ga”. Gdy świat po grą żo ny
jest w ciem no ści umy słów i serc, w ate izmie
i de mo ra li za cji, gdy Oj ciec Świę ty Fran ci szek
mó wi o trze ciej woj nie świa to wej, to czo nej
„w ka wał kach” (Irak, Sy ria, Ukra ina, Ni ge ria,
Re pu bli ka Środ ko wo -Afry kań ska, Stre fa Ga -
zy, Afga ni stan i in ne miej sca na świe cie, a na -
de wszyst ko nisz czo na ro dzi na, dzie ci i mło -
dzież), Ty Kró lo wo Po ko ju wzy wasz nas
do ży cia wia rą, do ra do snej mo dli twy, do ra do -
snej wia ry i mo dli twy o po kój.

„Wi taj, Gwiaz do mo rza, Wiel ka Mat ko
Bo ga, Pan no za wsze czy sta, Bra mo nie bios
bło ga. Ty, coś Ga brie la Sło wem przy wi ta na,
utwierdź nas w po ko ju, od mień Ewy mia no.

Win nych wy zwól z wię zów, śle pym przy -
wróć bla ski, od dal na sze nę dze, uproś wszel -
kie ła ski. Okaż, żeś jest Mat ką, wzrusz mo dła -
mi swy mi Te go, co Twym Sy nem ze chciał być
na zie mi. O Dzie wi co sław na, i po ko ry wzo rze,
wy zwo lo nym z wi ny, daj nam żyć w po ko rze.

Daj wieść ży cie czy ste, dro gę ściel bez piecz -
ną, wi dzieć daj Je zu sa, mieć z Nim ra dość
wiecz ną. Bo gu Oj cu chwa ła, Chry stu so wi pie -
nie, Obu z Du chem Świę tym, Jed no uwiel bie -
nie. Amen” (z Nie szpo rów).

Kró lo wo Po ko ju módl się za na mi, aby
nas nie opa no wa ło pra gnie nie „du żo mieć”, ale
ra czej „świa do mie być” i pięk nie żyć. Aby śmy
mie li w so bie Bo że my śli, aby nas oży wia ły
Bo że pra gnie nia, aby śmy tę sk ni li za nie bem
peł nym gwiazd. Aby śmy te go wszyst kie go nie
ukry wa li, nie zo sta wia li w do mu, ale z tym szli
do lu dzi, do pra cy... Aby śmy by li bla skiem
przy ję tej Ko mu nii Świę tej, prze czy ta ne go
frag men tu Pi sma Świę te go... Aby śmy chło nę li
pięk no, ra dość, po kój i aby śmy tych da rów
strze gli w so bie, aby by ły one w nas trwa łe.

Ma ry jo módl się za na mi, aby śmy by li nie -
ustan ną mo dli twą ogar nia ją cą wszyst kich, któ -
rzy nie po zna li jesz cze Two jej mi ło ści Ma ry jo
i mi ło ści Twe go Sy na. Amen. 

o. Eu ge niusz Śpio łek Sch.P. 
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...i jak perły różańca

Orę dzie z 25 wrze śnia 2014 r.
„Dro gie dzie ci! Rów nież dziś

wzy wam was, aby ście i wy by li jak
gwiaz dy, któ re swo im bla skiem
da ją świa tłość i pięk no in nym, by
się ra do wa li. Ko cha ne dzie ci i wy
bądź cie bla skiem, pięk nem, ra do -
ścią i po ko jem, a zwłasz cza mo dli -
twą dla tych wszyst kich, któ rzy 
są da le ko od mo jej mi ło ści i mi ło -
ści me go Sy na Je zu sa. Ko cha ne
dzie ci, da waj cie świa dec two swej
wia ry i mo dli twy w ra do ści, w ra -
do ści wia ry, któ ra jest w wa szych
ser cach i mó dl cie się o po kój, któ -
ry jest dro go cen nym da rem od Bo -
ga. Dzię ku ję wam, że od po wie dzie -
li ście na mo je we zwa nie”.
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