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Do wszystkich оsбЬ w\qczajqcych sig w R62aniec Rodzin
Do wszystkich Pielgrzymбw nawiedzaj4cych
Sanktuarium Matki Bo2ej Swigtorodzinnej w Miedniewicach
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Wszyscy jesteýmy dzieёmi tego samego Ojca. U stбр KrzyZa, kiedy Pan Jezus powiedzial do
Swigtego Jana,,Oto Matka twoja" Maryja stala sig dla nas wszystkich Matk4,
Z radoýciq przyjmujg wiadomoýё, 2е w 99 toczntcq urodzin ýw. Jana Pawla II w Sanktuarium
Matki Bo2ej Swigtorodzinnej w Miedniewicach rozpoczgla sig wielka modlitwa zаюdziпу.
Sаm Zbawiciel przyszedl na Swiat i wzrastat w ludzkiej rodzinie. Мбwil, 2е mаmу stаё sig jak
dzieci, jeýli chcemy wejý6 do KTбlestwa Niebieskiego. Zatem, slowa Pana Jezusa i objawienia Maryi,
ktбra od ponad 150 lat przychodzi do dzieci, pozwalaj4 nam stwierdziё,2e to wtraýnie dzieci majq
szczegбlne zadanie do spetrnienia we wspбlczesnym ýwiecie.
W ostatnim czasie па naszych oczach, podejmowane sq рrбЬу niszczenia rodziny i systemowej
demoralizacji dzieci - wszystko to pod szyldem postgpu i dobra wychowankбw. Jednoczeýnie, pod
pretekstem zwalczanta r62nych nadu2yё nasilajq sig рrбЬу zniszczenta autorytetu Koýciola. Trzeba
miеб ýwiadomoýd, 2е mamy tu do czynienia z walk4 duchow4. Dlatego inicjatywa modlitwy
r62aricowej rodzin ýwiadczy о duchowej czujnoýci, ktбrа dostrzega koniecznoýё podjgcia tej walki i
zna skuteczn4 i niezawodn4 brofr. Tq ,,Ьrопi4" jest R62aniec.
ТrzеЪа раmigtаб о tym, 2е we wszystkich objawieniach w Fatimie, jak rбwпiеZ we wszystkich
miejscach, gdzie Matka Во2а sig ukazywala, zawsze prositra i nadal prosi о odmawianie Rб2аriса.
Со powinniýmy uczyniё? Przede wszystkiш, w duchu dziecigctwa BoZego, dоkопаё aktu
zawierzenia Bogu Ojcu przez Maryjg, tak jak uczynili to pastuszkowie z Fatimy, а nastgpnie рбjý6
drog4, wskazan4 przez Maryjg, przez R62aniec i Nabo2efrstwo do Jej Niepokalanego Serca.
Niech R62aniec Rodzin rozwija sig i wzrasta. Niech stanie sig kolejn4 iskr4, ktбrа zapali w
ludzkich sercach milоýё do Jezusa i Jego Matki. Matka Во2а chce, byýmy zrozumieli, 2е droga
ratunku polega na tym, Ьу роýwigсiё sig Bogu w akcie osobistego zawierzenia. Gdy tego dokonamy,
Ona sama poprowadzi nas drogq modlitwy przez trudy codziennoýci.

Z

serca blogoslawig wszystkim osobom, ktбrе wejd4 do ,,Duchowego Wieczemika" i wlqczq sig w
R62aniec Rodzin. Nie zapominajcie w swojej modlitwie о Pasterzach Koýciola i osobach Bogu
poýwigconych, mбdlсiе sig za tych, ktбrzy jeszcze nie poznali miloýci Bo2ej. Niech Bogprzez MaryjE
umacnia nas wszystkich, аЬу Вбg Ojciec bytr znany, czczoly i kochany przez wszystkich ludzi na
calym ýwiecie. Niech taska Boga Ojca bgdzie waszq silq!
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