O CO MATKA BOŻA CHCIAŁABY PROSIĆ
SWOJE KOCHANE POLSKIE DZIECI
Maryja cierpi teraz jak nigdy pod mieczem boleści, zapowiedzianym przez Symeona, gdyż na jaw
wychodzą zamysły serc wielu – tak wielu, jak nigdy dotychczas. To serca Jej dzieci, które chciałaby
uratować od piekła, świadoma Bożych planów i decyzji co do nadchodzących dni. Obwołuje więc w
Polsce pospolite ruszenie na ratunek światu, powtarzając swoje Fatimskie przesłanie z 14 sierpnia:
niech jak najwięcej ludzi ofiaruje się i modli, ratując w ten sposób ogromną rzeszę pędzących na oślep
do piekła!
Jak praktycznie odpowiedzieć na ten apel? Najlepszym sposobem jest zakładanie „Wieczerników”
Maryjnych – od rodzinnych począwszy, poprzez wielorodzinne i parafialne. Coraz liczniejsi kapłani,
zachęceni zwłaszcza przez Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, uczestniczą w spotkaniach „wieczernikowych”, zawieszonych 35 lat temu. Na mapie Polski pojawia się coraz więcej miejscowości, w
których zaistniały „Wieczerniki” ludzi świeckich. Jednak czas nagli! Kto tylko może, kto czuje takie
powołanie, niech je tworzy albo uczestniczy w spotkaniach tam, gdzie one istnieją. Ich mapka na
stronie www.paruzja-iskraz.pl daje w tym orientację.
„Iskra z Polski” proponuje wszystkim już wypróbowany program spotkań wieczernikowych, który
ukazał się w dużym nakładzie w naszym wydawnictwie o tejże nazwie, można go także samemu
wydrukować z PDF-u, tyle że w formacie A4 i bez kolorowej okładki. Gdyby Księża Proboszczowie,
otrzymawszy ten program wraz z niniejszym apelem, zechcieli w swoich parafiach pozwolić ludziom
świeckim na samoorganizację, „Wieczerniki” Maryjne powstawałyby szybko w oparciu o
pomieszczenia parafialne, sami nie musieliby nawet nad nimi czuwać. Niech mają świadomość, że
każdy z uczestników, poprzez swoje ofiarowanie się i modlitwę za świat, ma wpływ na losy całego
świata oraz na bieg nadchodzących wydarzeń. O tych wydarzeniach powiedziała już Maryja tak wiele
księdzu Gobbiemu, założycielowi „Wieczerników” w świecie, co przekazał w „niebieskiej książce”
dostępnej dla wszystkich (do nabycia przez internet w wydawn. VOX DOMINI). Jej fragmenty są
czytane na spotkaniach wieczernikowych. Koniecznym elementem spotkań jest modlitwa różańcowa,
jednak nie mniej ważnym powinno być wspomniane już ofiarowanie się Bogu za nawrócenie świata
oraz postawienie modlitwy za świat na głównym miejscu wśród wszystkich intencji.
Matka Boża ukształtowała w swojej własnej szkole świętego Papieża Jana Pawła II. Boli i martwi
Ją to, że nawet przez niektórych swoich własnych rodaków jest on szkalowany i ośmieszany. Jednak
ten atak piekła na niego, choćby się nawet nasilał, będzie tylko potwierdzeniem wielkości i świętości
wybrańca Maryi, a poza tym zmobilizuje dzieci Maryi do kontrofensywy: wzmoże jego kult. Oby to
się stało właśnie w Maryjnych „Wieczernikach”, w których święty Jan Paweł II, na zawsze
zjednoczony z Maryją, będzie czczony i przyzywany jako nasz wielki orędownik w tak trudnych
czasach i jako wzór całkowitego oddania się Królowej Nieba i Ziemi w niewolę miłości.
Maryja nasz naród szczególnie umiłowała i wybrała na swoje królestwo. Przez mobilizację do
utworzenia jak największej liczby „Wieczerników” pragnie Ona rozciągnąć płaszcz swej
Macierzyńskiej czułej opieki nad Polską, a przez Polskę nad światem. W jaki sposób nad światem?
Ano przez to, że pozbiera wszystkie duchowe owoce z polskich „Wieczerników” i zaniesie je do
Nieba, przed Tron Boga. Zaniesie tam to wielkie wołanie o Boże Miłosierdzie, dopóki Bóg chce go
jeszcze wysłuchiwać, zanim nie nadejdzie trudna i bolesna godzina Jego Sprawiedliwości. Dzięki
naszej Orędowniczce będzie to jeden ze sposobów wypełniania przez Polskę jej misji przygotowania
świata do Paruzji.
Niech Prawdziwi Polacy usłyszą w swym sercu głos Matki i Królowej i nań odpowiedzą,
odważnie i ofiarnie, z miłości do Boga i do bliźniego w potrzebie. Ruszajmy do dzieła!
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