Słowo Pana!
Nadchodzi trudny czas dla świata, poszczególnych narodów, ludów, rodzin i dla każdego człowieka. Zbliża się
czas utrapień chyba największych w dziejach ludzkości - otwarcie sumień.
Zdać należy sobie sprawę, iż dotychczasowe wołanie Matki Najświętszej skierowane było do ludzi czczących
Jej Imię Różańcem. Dziś wołanie Jej przenosi się w serce każdego człowieka, gdyż przemiana serc, która dotyka już
poszczególne jednostki - lawiną spłynie na świat. Ten dogmat Kościół zna pod pojęciem wylania Ducha Świętego.
Jednak kojarzony jest on z mocą objawiającą się w chrzcie św., sakramencie bierzmowania i w innych okoliczno ściach, mających swe uzasadnienie z sakramentalną drogą człowieka. Swój udział w wylaniu Ducha Świętego przeistaczającego każde ludzkie serce mieć będzie każdy. Tym znamionować będzie się fala odnowień. Tym, jakże cięż kim doznaniem w formie zamętu, objęty zostanie świat.
Era Nowiu, Odrodzenia - nie poprzez kulturę czy innego rodzaju trendy twórcze - obejmie świat. To wołanie
Maryi otworzy serca. I to za sprawą Jej miłości. Ona orędująca u Syna za utrzymaniem ludzkości w łasce życia po dejmie ostatnie ogniwo łączące Jej Boskiego Syna z każdą ludzką istotą.
Odbędzie się sąd w każdym sercu, nie po śmierci, lecz za życia. Każdy w sobie dojrzy grzech i zniesławienia,
jak również udział tego grzechu w Męce Chrystusa. Będzie to odnowa sumień - brzmi to lekko, lecz doznania z tym
związane nieść będą skutki głębokie ponad miarę wytrzymałości tych, którzy nie znając Boga będą chcieli wejść w
doskonałość zawołań. W tej formie toczyć się będzie walka dobra i zła. Tym sposobem ukazane zostanie wielkie
dzieło zbawienia.
Poprzednie przyjście Mesjasza niosło odkupienie przez udział Boga w ludzkim życiu. Bóg, przyjmując ludzką
postać, swoim życiem ukazał stopnie, po których należy kroczyć, aby wspiąć się w dojrzałość, osiągnąć zbawienie
wieczne. Dziś ludzkość kroczy drogą samozagłady. Powtórne przyjście Chrystusa objawi się w każdej istocie ludz kiej. Bóg zrodzi siebie jawnie w każdym ludzkim bycie. Stan ducha, który obejmie ludzkość w zbawcze działanie,
będzie emanował pierwiastkiem boskim, iż każdy rozpozna w swym wnętrzu, czym jest Bóg i swoje winy wobec
Stwórcy. Proces odbywać się będzie jak nakładające się fale. Obejmować będzie stopniowo, najpierw liczne grupy
modlitewne, oddane sługi Boże, rzesze ludzi wiernych, aż do ogromnych przeobrażeń kulturowo-społecznych. Ten
fakt znajdzie nagłośnienie w ujawnianiu szczególnych osiągnięć w rozwoju myśli twórczej. Obok zniesławień powstawać będą zafascynowania altruizmem. Obok głębokich przemian społecznych, nacechowanych na dobro wspólne, rodzić się będą zafascynowania bogactwem, aż do upadku praworządności. W sposobie myślenia powstawać
będą nowe grupy religijne spójne uczuciowo - jedni tworzyć będą koła wielbiące Matkę Najświętszą, inni - Jezusa
Chrystusa, Ducha Świętego itp. Ten rodzaj kultu wzmoże swoje wpływy i zwalczać się będzie nie dążąc do zgody.
To są niektóre punkty, na które myśl Boża kieruje świat. Jedno rzec można: czas, który trwa, jest czasem osta tecznym. Zawołanie Maryi streszcza się w zdaniu: "Synu pragnę!". To "pragnę" oznacza kontynuację "pragnę" Jezusa na krzyżu. Wówczas stanowiło ono wołanie o przyjęcie odkupienia zawartego w krzyżu. Obecne "pragnę" wynika
z miłości Matki i Syna w trosce o ludzkość. Apostołowie nauczając wołali: uwierzcie, Jezus Chrystus oddał za was
życie.
W odnowie sumień każdy wołać będzie: wiem, że we mnie mieszka Bóg - i cała reszta zawiera się w tym woła niu. Droga życia, a w niej nawet najmniejsze przewinienia wobec Boga, przed oczyma stanie. Tym znamionować się
będzie kontynuacja zbawienia. W licznych środowiskach, w różny sposób dostrzegane będą te zjawiska. Bez względu na status społeczny ten sam stopień rozpoznania znajdzie w sobie każdy. Osoby zanurzone w Bogu, żyjące w łasce uświęcającej odbierać będą miłość Chrystusa jako łaskę, odnowienie, dojrzałą bytność w Bogu. Fala zgorzknień
obejmie nie znających Boga i postawą życia świadczących o służbie szatanowi. Zawsze, kiedy rodzi się dobro, zło
potęguje swój atak. Ten sam fakt zawierać się będzie w tym dziele.
Zanurzcie się poprzez modlitwę w służbę Bogu. Odmieńcie życie i stwórzcie siebie od nowa. Podejmijcie ogni wo łączące was z Męką Chrystusa - módlcie się Nowenną na bezkolizyjne przejście w III tysiąclecie.
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