Echo Medziugorja

Echo Maryi Królowej Pokoju
„E
„Echo
Maryi Królowej Pokoju”, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 24/U1
tel./fax (+48) 12 413-03-50, e-mail: echo@ceti.pl ISSN 1507-062X

Styczeń 2022

408

Orędzie z 25 grudnia 2021 r.
„Drogie dzieci! Dziś niosę wam mego Syna Jezusa, aby obdarzył was
swoim pokojem. Kochane dzieci, bez pokoju nie macie przyszłości ani
błogosławieństwa, dlatego wróćcie do modlitwy, bo owocem modlitwy
jest radość i wiara, bez których nie możecie żyć. Dzisiejsze błogosławieństwo, które wam dajemy nieście do swoich rodzin i ubogaćcie
wszystkich, których spotkacie, aby odczuli łaskę, którą przyjmujecie.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Dzisiejsze błogosławieństwo,
które wam dajemy
Wywiad OJCA LIVIO w Radio Maryja
z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI 25 grudnia 2021 r.
O. Livio: Myślę, że najważniejsze jest to, że dzisiaj
Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus.
Marija: Tak! Największym darem była Nowenna, którą
ofiarowaliśmy dziś wieczorem. Maryja i Jezus to największa potęga, podobnie jak błogosławieństwo, które nam przekazują przez te wszystkie lata. Przede wszystkim, Matka
Boża przyniosła nam Jezusa, który jest Królem Pokoju.
Matka Boża, przychodząc z Dzieciątkiem na ręku, obdarzyła nas Jego pokojem. Bogactwo tego pokoju nie jest nam
znane, dopóki nie zacznie się wojna. Dzisiaj Matka Boża
w szczególny sposób dała nam błogosławieństwo pokoju,
wraz ze swym Synem Jezusem.
O.L.: Bardzo uderzył mnie fakt, że Matka Boża wypowiedziała te słowa: „Dzisiejsze błogosławieństwo, które
wam dajemy”. Czy to znaczy, że Obydwoje udzielili nam błogosławieństwa pokoju? Także Dzieciątko Jezus?
M.: Dokładnie tak! Maryja z Dzieciątkiem Jezus przekazali nam błogosławieństwo. To rzecz nadzwyczajna
i bardzo piękna. To nadzwyczajne, ponieważ także Dzieciątko Jezus pobłogosławiło nas znakiem krzyża, tak jak to
zawsze czyni Matka Boża.
O.L.: To znaczy, Matka Boża trzymała Dzieciątko na
ręku, a Ono odwróciło się w twoją stronę i pobłogosławiło
patrząc na ciebie?
M.: Tak. Pobłogosławiło nie tylko tych, którzy byli obecni. Matka Boża powiedziała, że dzisiejsze błogosławieństwo,
które nam dają obydwoje wraz z Jezusem jest skierowane do
nas, do naszych rodzin i do wszystkich, których spotkamy!
O.L.: Jak wyglądało Dzieciątko?
M.: Jak każdego roku, było to śliczne niemowlę. Zawsze
serce się we mnie rozpływa, wypełnia się radością na samą
myśl o Bożym Narodzeniu. Każde Boże Narodzenie jest
szczególne. Matka Boża przybywa w odświętnej szacie,

Oto Ja posyłam
Mego wysłańca
jakby haftowanej złotem. Przychodzi z maleńkim Dzieciątkiem Jezus i mówi, że to Dzieciątko jest Królem Pokoju, że
obdarza nas pokojem, który jest dla nas błogosławieństwem
i przyszłością. Dzisiaj w szczególny sposób prosiłam Matkę
Bożą, także Dzieciątko Jezus, aby uwolnili nas od tej pandemii, aby dali pokój całemu światu. Matka Boża o tym też
mówi w dzisiejszym orędziu.
O.L.: Wybacz mi tę ciekawość. Chciałbym spytać, jak
wygląda Dzieciątko? Czy jest w powijakach, czy ma jakieś
ubranko?
M.: Jest opatulone w welon Matki Bożej. To bardzo
piękne! Odnosi się wrażenie, jakby Matka Boża i Dzieciątko stanowili jedno. Trudno opisać słowami to bogactwo
piękna, wyrazu twarzy, także stroju. Dziś widoczna była
jedność Maryi i Dzieciątka Jezus. Byli tak złączeni w jedno,
że trudno odróżnić jedną osobę od drugiej, także z powodu
pięknego stroju i obszernego welonu, który spowijał Obydwoje. Myślę, że dane mi było zobaczyć Raj. Coś tak pięknego można ujrzeć tylko w Raju.
O.L.: Mówiłaś, że Matka Boża miała złotą szatę. Czy
welon też był złoty?
M.: Cała szata była jakby haftowana złotem, o wiele
bogatsza niż zwykle. A najpiękniejsze jest to, że ten sam
welon spowija Dzieciątko Jezus.
O.L.: Czyli Matka Boża okrywa Dzieciątko swoim
welonem.
M.: Dzieciątko ma także ubranko. Kiedy uniosło rączkę
do błogosławieństwa, było widać, że ma ubranko z tej samej
tkaniny.
O.L.: A zatem, kiedy w Boże Narodzenie 2012 roku Dzieciątko Jezus powiedziało: «Jestem waszym pokojem, żyjcie
według moich przykazań», też miało taki strój?
M.: Tak. Dzieciątko ma ubranko, a jednocześnie jest
owinięte welonem.

