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Drodzy Pielgrzymi
Tego roczna pielgrzymka z Jasnej Góry do Łagiewnik odbędzie się pod hasłem Misja Kościoła wciąż trwa. Obecnie
widzimy zmasowany atak na to co dotyczy naszej wiary
oraz na to co łączy się z polskością. Systemowa ateizacja
młodzieży, moralna destrukcja rodzin przynosi tragiczne
skutki. W wielu parafiach zanika życie sakramentalne.
Jednak my się nie poddajemy z nową siłą chcemy podjąć
odpowiedzialność za Kościół i pracować dla niego przez
modlitwę, mądre działanie, aby rodzić innych w wierze,
współpracując z łaską Bożą.
Naglącym wezwaniem na dziś jest świętość. To wy,
uczestnicy tej pielgrzymki stajecie się nowymi świętymi
tak jak wcześniej św. Cyryl i św. Metody, św. Wojciech i św.
Stanisław dla obudzenia świadomości Boga w Trójcy Świętej i poświęcenia własnego życia dla Bożej miłości.
Tego roczna pielgrzymka ma już swoja 18 rocznicę. Zdobywamy więc dorosłość do kontynuacji misji głoszenia
Ewangelii w naszych czasach.
Ks. Michał Dłutowski, ks. Mariusz Bernyś
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Trasa XVIII Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki
Zawierzenia pod wezwaniem „Jezu Ufam Tobie”
Sobota 22.06.2019
Częstochowa - Olsztyn (18 km)
Msza Święta na Jasnej Górze o godz. 11:00.
1 etap kościół św. Stanisława.........................7 km
2 etap Odrzykoń.................................................6 km
3 etap Olsztyn (nocleg)....................................5 km
Niedziela 23.06.2019
Olsztyn - Leśniów (19 km)
Msza św. w Olsztynie godz. 8:30
1 etap Biskupice..................................................6 km
2 etap Przybyszów.............................................7 km
3 etap Leśniów ...................................................6 km
Poniedziałek 24.06.2019
Leśniów - Pilica (34 km)
Msza św. Leśniów godz. 6:00
1 etap Kotowice..................................................9 km
2 etap Hucisko.....................................................4 km
3 etap Kroczyce ..................................................6 km
4 etap Siamoszyce.............................................6 km
5 etap Giebło........................................................4 km
6 etap Pilica (nocleg).........................................5 km
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Wtorek 25.06.2019
Pilica - Imbramowice (34 km)
Msza św. w Sankt. Matki Bożej Śnieżnej godz. 6:00
1 etap Strzegowa................................................10 km
2 etap Wolbrom..................................................8 km
3 etap Sucha.........................................................8 km
4 etap Imbramowice.........................................8 km
Środa 26.06.2019
Imbramowice - Skała (20 km)
Msza św. godz. 7:00 w Sankt. Jezusa Cierpiącego
1 etap Tarnawa....................................................6 km
2 etap Sobiesęki..................................................5 km
3 etap Grodzisko (obiad 13:30)......................5 km
4 etap Skała (nocleg).........................................4 km
Czwartek 27.06.2019
Skała - Sankt. Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach
26 km
Msza św. godz 7:00
1 etap Brama Krakowska.................................5 km
2 etap Giebułtów kościół św. Idziego..........8 km
3 etap kościół św. Królowej Jadwigi.............7 km
4 etap Łagiewniki (nocleg)..............................6 km
Piątek28.06.2019
Msza św. godz. 7.00, Bazylika Bożego Miłosierdzia
Rozwiązanie Pielgrzymki godz. 11:00
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Regulamin XVIII Pieszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki
z Jasnej Góry do Łagiewnik
1. Pielgrzymka ma charakter pokutny i dziękczynny
dlatego uczestnik zobowiązany jest do właściwego
zachowania. Zabronione jest stosowanie wszelkiego
rodzaju używek, np. alkohol, papierosy itp.. Bardzo
ważny jest sposób zachowania uczestnika, nie używanie wulgaryzmów i szanowanie drugiego człowieka
jako brata i siostrę. Uczestnika powinna cechować
serdeczność i uczynność oraz cierpliwość.
2. Pielgrzym uczestniczy w duchowym programie
pielgrzymki oraz włącza się w różne posługi i funkcje
3. Pielgrzymi mają zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania
pielgrzymki
4. Uczestnik pielgrzymki dostosowuje się do poleceń księdza przewodnika oraz osób porządkowych
w czasie przebiegu całej pielgrzymki – czyli marszu,
postojów, posiłków oraz noclegów.
5. Pielgrzym zobowiązany jest do bezwzględnego
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,
zarządzeń władz terenowych, policji oraz okazuje
posłuszeństwo księdzu przewodnikowi i służbom
pielgrzymki.
6. Pielgrzym idzie w pielgrzymkowej grupie. Zabrania
się iść poza grupą bez zgody odpowiednich służb
pielgrzymki
7. Uczestnik pielgrzymki powinien być zdrowy i nie
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mieć przeciwwskazań medycznych do uprawiania
długotrwałego intensywnego wysiłku fizycznego.
8. Pielgrzym posiada przy sobie lub w bagażu wszystkie zażywane przez siebie lekarstwa.
9. Pielgrzyma obowiązuje odpowiedni do charakteru
pielgrzymki strój, winien być przygotowany na każdą
pogodową ewentualność oraz posiadać: kubek, naczynia na posiłki, sztuczce, karimatę, śpiwór, ewentualnie namiot.
10. Pielgrzym bierze udział w pielgrzymce na własną
odpowiedzialność (dzieci za zgodą pisemną rodziców), ponosi koszty za wyrządzone szkody.
11. Organizatorzy starają się zapewnić podstawowe
wyżywienie rano, w obiad i wieczorem. W przypadku
częstowania posiłkami na trasie pielgrzymki, goszczącym okazujemy serdeczną wdzięczność.
12. Noclegi są organizowane w budynkach szkół
lub parafii w których poruszamy się tylko w wyznaczonych przestrzeniach. Zabronione są noclegi
koedukacyjne, chyba, że nie ma innych możliwości
pomieszczenia pielgrzymów.
13. Bez zgody organizatorów pielgrzymki nie wolno
rozpowszechniać żadnych materiałów ani zbierać
jakichkolwiek ofiar. Niesione obrazy, flagi itd. muszą
uzyskać aprobatę organizatorów pielgrzymki.
14. Pielgrzym wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z treścią poniższej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przekazanych Fundacji Promień Bożego
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Miłosierdzia - organizatorowi XVII Pieszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki z Jasnej Góry do Łagiewnik
dla potrzeb związanych z rejestracją uczestnictwa
oraz informowania o kolejnych pielgrzymkach i społecznych inicjatywach organizatora (zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych wraz z późniejszymi zmianami)
15. Nie podporządkowanie się zasadom regulaminu
oraz osobom prowadzącym pielgrzymkę powoduje
wykluczenie z grona jej uczestników.
16. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie dotyczące pielgrzymki rozstrzyga ksiądz przewodnik
pielgrzymki.
17. Telefony informacyjne na trasie pielgrzymki:
Jadwiga: 509 159 436; Bożena: 515 106 181
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Godzinki o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny:
Jutrznia
Zacznijcie wargi nasze, chwalić Pannę świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą.
Przybądź nam miłościwa pani, ku pomocy,
A wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,
I równemu Im w Bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy Jedyny na wiek wieków słynie.
Hymn
Zawitaj Pani świata, niebieska Królowa,
Witaj, Panno nad panny, gwiazdo porankowa!
Zawitaj, pełna łaski, prześliczna światłości,
Pani, na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas z złości!
Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu;
Przez które ziemi okrąg i nieba ogniste,
I powietrze i wody stworzył przeźroczyste,
Ciebie, Oblubienicę przyozdobił sobie,
Bo przestępstwo Adama nie ma prawa w Tobie.
K.: Wybrał Ją Bóg i wywyższył ponad wszystko,
W.: I wziął Ją na mieszkanie do przybytku swego.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
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Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska,
Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa i Pani świata, która nikogo nie opuszczasz i nikim nie gardzisz, wejrzyj
na nas, Pani nasza, łaskawym okiem miłosierdzia swego i uproś nam u Syna swego miłego odpuszczenie
wszystkich grzechów naszych, abyśmy, którzy teraz
święte Twoje Niepokalane Poczęcie nabożnym sercem rozpamiętywamy, wiecznego błogosławieństwa
zapłatę w niebie otrzymać mogli; co niechaj da Ten,
któregoś Ty o Panno, porodziła, Syn Twój, a Pan nasz
Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje
i króluje w Trójcy Świętej jedyny, Bóg na wieki wieków.
W.: Amen.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
K.: Błogosławmy Panu,
W.: Bogu chwała.
K.: A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie
Boże niech odpoczywają w pokoju.
W.: Amen.
Pryma
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...
Hymn
Zawitaj Panno mądra, domie poświęcony,
Siedmioma kolumnami pięknie ozdobiony.
Od wszelakiej zarazy świata ochroniona,
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Pierwej święta w żywocie matki, ni zrodzona.
Tyś Matką wszech żyjących, Tyś jest Świętych drzwiami;
Nowa gwiazdo z Jakuba, Tyś nad Aniołami.
Ogromna czartu jesteś, w szyku obóz silny,
Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny.
K.: Sam Ją stworzył w Duchu Świętym,
W.: I wyniósł ją nad wszystkie dzieła rąk swoich.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Tercja
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...
Hymn
Witaj arko przymierza, tronie Salomona,
Tęczo wszechmocną ręką, z pięknych farb złożona.
Tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca,
Tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca.
Brama rajska zamkniona, runo Gedeona,
Tyś niezwyciężonego plastr miodu Samsona.
Przystało, aby Cię Syn tak zacny od winy
Pierworodnej zachował i zmazy Ewinej.
Który Ciebie za matkę obierając sobie,
Chciał, by przywara grzechu nie postała w Tobie.
K.: Ja mieszkam na wysokościach,
W.: I tron mój w słupie obłoku.
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K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Seksta
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...
Hymn
Witaj świątynio Boga w Trójcy jedynego,
Tyś raj Aniołów, pałac wstydu panieńskiego.
Pociecho utrapionych, ogrodzie wdzięczności,
O palmo cierpliwości, o cedrze czystości!
Ziemia jesteś kapłańska i błogosławiona,
Święta i pierowrodną zmazą nie dotkniona.
Miasto Pańskie i brama na wschód wystawiona,
Wszelkąś łaską, jedyna Panno, wypełniona.
K.: Jak lilia między cierniem,
W.: Tak przyjaciółka moja między córkami
Adamowymi.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Nona
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...
Hymn
Witaj, miasto ucieczki, wieżo utwierdzona,
Dawidowa basztami i bronią wzmocniona.
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Tyś przy poczęciu ogniem miłości pałała,
Przez Cię władza piekielnych mocarzów stajała.
O mężna biołogłowo, Judyt wojująca.
Od niewoli okrutnej lud swój ratująca.
Rachel ożywiciela Egiptu nosiła,
Nam Zbawiciela świata Maryja powiła.
K.: Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja,
W.: A zmaza pierworodna nigdy w Tobie nie
postała.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Nieszpory
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...
Hymn
Witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało,
Z Ciebie Słowo Przedwieczne w ciało się przybrało.
Aby człowiek z padołu powstał wywyższony,
Niewiele od Aniołów jest on umniejszony.
Słońca tego promieńmi Maryja jaśnieje,
W poczęciu swym, jak złota zorza światłem sieje.
Między cierniem lilija kruszy łeb smokowi,
Piękna jak w pełni księżyc, świeci człowiekowi.
K.: Jam sprawiła na niebie, aby wschodziła
światłość nieustająca,
W.: I jako mgła okryłam wszystką ziemię.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
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W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...

Kompleta
Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci,
A swoje zagniewanie niech od nas odwróci.
Przybądź nam miłościwa Pani, ku pomocy...
Hymn
Witaj, Matko szlachetna w panieńskiej czystości,
Gwiazdami uwieńczona, Pani łaskawości.
Niepokalana, czystsza niźli Aniołowie,
Po prawej ręce Króla stoisz w złotogłowie.
O Rodzicielko łaski, nadziejo grzeszących,
O jasna gwiazdo morska, o porcie tonących.
Brama rajska, niemocnych zdrowie w Twej obronie,
Niech Boga oglądamy na górnym Syjonie.
K.: Jako olej wylany, o Maryjo, Imię Twoje,
W.: Słudzy Twoi zakochali się bardzo w Tobie.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Święta Maryjo, Królowo niebieska...
Ofiarowanie Godzinek
Z pokłonem Panno Święta, ofiarujem Tobie
Te godzinki ku większej czci Twej i ozdobie;
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Prosząc, byś nas zbawienną drogą prowadziła,
A przy śmierci nam słodką Opiekunką była.
Antyfona
Tać to różdżka, w której ani pierworodnej, ani uczynkowej winy skaza nie postała.
K.: W poczęciu Swoim, Panno, niepokalanaś była.
W.: Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
Módlmy się: Najchwalebniejsza Panno Maryjo, niepokalana od zmazy grzechu wszelkiego, Rodzicielko
Jezusa, królowo niebieska, cesarzowo świata, ucieczko i patronko wszystkich grzesznych, Matko nieprzebranego miłosierdzia! Wspomnij na nas, święta Panno
i Matko miłościwa w godzinę śmierci, kiedy gasnące
oczy nasze nie będą mogły widzieć męki Jezusowej,
ani język zdrętwiały nie będzie mógł wzywać imion:
Jezus, Maryja! Natenczas, święta Panno i Matko miłościwa, broń nas od najazdów nieprzyjacielskich, zachowaj od potępienia wiekuistego i doprowadź dusze
nasze do królestwa niebieskiego. O najłaskawsza Dziewico, niepokalana Maryjo!
W.: Amen.
K.: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
K.: Pani, wysłuchaj modlitwy nasze,
W.: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane
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Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu mieszkanie zgotował, Ciebie prosimy, abyś
przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy
zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą żyje
i króluje na wieki wieków.
W.: Amen.
Modlitwa do Św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.
Modlitwa poranna
Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy,
abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.
Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg!
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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Akt ofiarowania dnia Bożemu Miłosierdziu
Trójco Najświętsza, oddaje Tobie: modlitwy, prace,
cierpienia, myśli, słowa zdarzenia tego dnia, ludzi, których spotkam, ażeby Twoje Miłosierdzie było poznane,
obdarzone zaufaniem i ukochane. Ufam, że stworzysz
we mnie serce szlachetne i wytrwałe, które nakarmi
głodnych Twojej Miłości. Jezu, Oddaję się do twojej
dyspozycji, aby orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło
do każdego człowieka a Bóg , naszą ojczyznę wywyższył w potędze i świętości.
Jezu ufam Tobie
Niepokalane Serce Maryi módl się za nami.
Amen.
Modlitwa zawierzenia Rodzin i Domów Bożemu
Miłosierdziu
Boże Wszechmogący, Życie i Zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać o Miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi
naszych słabości i niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Cię:
Uzdrów naszą rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje
Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia.
Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który
najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam
wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie
świadkami Miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie.
Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej
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i rodzinnej. Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej
rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas
strzegli na drogach Twych przykazań i doprowadź
do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Akt zawierzenia losów Polski Bożemu Miłosierdziu
Boże, który jesteś Stwórcą, wszystkiego co istnieje,
Ty dałeś nam tchnienie życia.
Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę
do przekazywania światu iskry
Bożego Miłosierdzia
na powtórne przyjście Twoje.
Nie opuszczaj nas
mimo naszych grzechów, waśni,
słabości i niewierności,
pychy i egoizmu.
Pragniemy Ciebie przebłagać,
zatrzymać naszą modlitwą,
byś dokonał zmartwychwstania serc naszych.
Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością,
Nie pozwól zmarnować dziedzictwa naszych świętych,
proroków miłosierdzia:
św. Faustyny Kowalskiej i bł. ks. Michała Sopoćki oraz
św. Jana Pawła II.
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Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny,
jej teraźniejszość i przyszłość.
Przez miłość do Matki Bożej, prosimy Cię Jezu,
uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy,
od głodu, ognia i wojny, zniszczenia.
Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnej chwili.
Bez Ciebie nic nie możemy uczynić,
a z Tobą możemy wszystko, by Polska była wierna
Twojej woli,
abyś ją wywyższył w potędze i świętości.
Amen.
Domowe Ogniska Miłosierdzia
To inicjatywa, która jest odpowiedzią wiary, nadziei
i miłości na liczne zagrożenia naszych rodzin. Polega
na odmówieniu raz w miesiącu w gronie rodziny lub
znajomych Różańca św. + Koronki do Bożego Miłosierdzia+ Aktu Zawierzenia Rodzin i Domów Bożemu
Miłosierdziu.
Bóg powołał nas do sprawiedliwości, pokoju i radości. Do współtworzenia tej rzeczywistości, w której
żyjemy. Mamy budować królestwo Boże pośród nas
przez miłosierdzie i wzajemny szacunek. Czy to nie
wspaniałe zadanie? Bóg daje ci ziemię obiecaną,
na której będziesz bezpieczny i obronisz swoją własność. Jest nią Dekalog. Jeśli go zachowasz będziesz
błogosławiony i szczęśliwy. Lecz bardzo ważne, żeby
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go zachowali wszyscy twoi najbliżsi. Wiemy dobrze,
że bez pomocy Jezusa Chrystusa to nam się nie uda.
Bóg liczy na ciebie, że dochowasz mu wierności.
Niestety ze zdumiewającą prędkością następuje coś
odwrotnego – upadek moralny naszych domów. Tysiące polskich rodzin rozbitych przez grzech cudzołóstwa z przyzwoleniem rodziców lub ich obojętnością.
Co powoduje, że wiele tysięcy dzieci żyje jak sieroty
nie mające stałego kontaktu z ojcem lub matką. Porażająca ilość ludzi uzależnionych jest od alkoholu,
narkotyków, współczesnych mediów: komputerów,
telewizorów, telefonów komórkowych, itp. Doprowadza społeczeństwo polskie pozbawione jeszcze
stabilnych warunków materialnych do rozpaczy. Ten
stan rzeczy jest konsekwencją braku życia duchowego. Można stwierdzić krótko, kto przegrywa czas
na modlitwę – przegrywa i w życiu. Daje sobie ukraść
to, co najcenniejsze: miłość, wierność i uczciwość.
Te wszystkie wartości, które ślubował przed Bogiem
i wspólnotą Kościoła drugiej osobie tworząc przymierze małżeńskie. Jeśli odrzuci się Dekalog, to pomiędzy
nami pozostanie nieufność, niesprawiedliwość,
gniew, niezgoda, chciwość i nieczysta rządza.
Bez wierności Bogu człowiek staje się istotą dążącą
do samozatracenia. Dokonuje zniszczenia wszystkiego, co otrzymał od Boga oraz niszczy nie tylko siebie,
ale i innych wokół siebie – swoją rodzinę. Nie możemy
być obojętni na rzeczywistość grzechu, który niszczy
nas jak najgorsza zaraza. Wobec niego jak pokazuje
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życie Jezusa nie ma tolerancji i przyzwolenia, lecz
pozostaje ciągła troska o nawrócenie tych, którzy błądzą i są w niewoli złego ducha. To było misją Jezusa
Chrystusa: przynieść ulgę cierpiącym i uwolnić spod
mocy zła osobowego.
Dokonać się to może tylko wtedy, kiedy przeprowadzimy naszych bliskich przez bramę modlitwy i pokuty do życia w pełni łaski w sakramentach świętych
– do osobistego doświadczenia Boga Żywego.
Warto pamiętać, że Bóg nie pozostawił nas samych
i w sytuacjach beznadziejnych potrafi objawić swoją
wszechmoc. Przecież otrzymaliśmy orędzie nadziei –
orędzie Bożego Miłosierdzia, które przede wszystkim
jest adresowane przez Boga do każdej rodziny, umiejmy je odczytać dziś i w przyszłości.
Gromadźmy się w domach na wspólnych modlitwach
do Bożego Miłosierdzia, aby obronić, to co nam
najdroższe – nasze rodziny. Bóg nie po to dał nam
to przesłanie, byśmy je zlekceważyli i jako drogocenną szczepionkę przyjmowali systematycznie kiedy
gorączka choroby nas osłabia.
Walczmy więc o rodzinę, a wtedy przez nią przejdzie
wyzwolenie od zagłady cywilizacji śmierci, która jak
olbrzym na glinianych nogach rozpadnie się pod
wpływem modlitwy „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.
I Bóg okaże swoje miłosierdzie dla tych, co Go wzywają i przywróci wierność i miłość, która dziś jest
rzadkością!
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