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 4. štvrťrok

             

  

Rodiny mne zasvätené
  „Pozerám sa s láskou na rodiny, ktoré sa mi 
zasvätili... Som Matkou a kráľovnou rodín. 
Bdiem nad ich životom. Ležia mi na srdci ich 
problémy, zaujíma ma nielen ich duchovné 
dobro, ale i hmotné dobro všetkých ich členov... 
Preto chcem, aby sa všetky kresťanské rodiny 
zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. 
Žiadam, aby sa mi otvorili brány všetkých 
domov, aby som mohla vojsť a prebývať medzi 

vami ako Matka. Potom vojdem ako vaša Matka a prebývam s vami a 
mám účasť na celom vašom živote.
   Predovšetkým sa starám o váš duchovný život. Snažím sa priviesť 
duše tých, ktorí tvoria rodinu, k tomu, aby žili stále v Božej milosti... 
Keďže sviatosť manželstva vám dáva zvláštnu sviatostnú milosť pre 
rast vášho spoločného života, je mojou úlohou, aby som hlboko upev-
ňovala jednotu rodiny, aby som priviedla muža  a ženu k stále  hlb-
šiemu a duchovnejšiemu spoločenstvu, k zdokonaľovaniu ich ľudskej 
lásky... Starám sa aj o hmotné blaho rodín mne zasvätených.
   Najvzácnejším dobrom  rodiny sú deti.  Deti sú znamením zvlášt-
nej priazne Ježišovej i mojej. Deti majú byť chcené, prijaté, chránené 
ako najvzácnejšie perly rodinného vlastníctva. Keď zasvätením vstúpim 
do rodiny, hneď sa starám o deti, ktoré sa stanú zároveň mojimi deťmi. 
Beriem  ich za ruku a vediem ich cestou, na ktorej by uskutočnili Boží 
plán, ktorý má každý od večnosti presne určený. Milujem ich, nikdy ich 
neopustím, stanú sa vzácnou súčasťou môjho materského vlastníctva...
   Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou istota. Nič vám 
nebude chýbať. Ja zdokonalím vašu činnosť, očistím vašu vlastnú prá-
cu... Viem, že dnes má každá rodina veľa starostí. Sú vaše, ale stanú 
sa mojimi...
   Napredujte teda v dôvere, v nádeji, v mlčaní, vo svojej každodennej 
práci, v modlitbe a v pokore. Napredujte vždy viac v čistote a v dobrom 
úmysle...  Ak pôjdete cestou, ktorú vám ukazujem... vaše rodiny budú 
prvými jarnými výhonkami môjho víťazstva. Tieto predchádzajú novú 
éru a nové časy, ktoré sú už predo dvermi. Všetkých vás pozdravujem 
a všetkých vás žehnám.“ (23. júla 1987)

Národný pochod za život, Bratislava, 22. septembra 2019
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   Poštovné úverované
   820 12  Bratislava 212
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