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Na ten wyjątkowy czas musimy oczyścić nasze serca, 

odrodzić się duchowo 

Małgorzata Rutkowska 

27 kwietnia 2014 r., w dniu kanonizacji bł. Jana Pawła II, z Nieba popłyną na świat 

strumienie łask. Na ten wyjątkowy czas musimy oczyścić nasze serca, odrodzić się duchowo. 

W wymiarze indywidualnym i zbiorowym, bo walka z Bogiem ma dziś charakter publiczny, 

zorganizowany i niszczy całe narody. Zapraszamy do wielkiej modlitwy: podejmijmy razem z 

błogosławionym Papieżem nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca, by złożył nasz dar 

u stóp Matki Bożej Fatimskiej. 

O to nabożeństwo prosiła w Fatimie w 1917 r. sama Matka Boża, ofiarowując je jako 

ratunek dla ludzkości zmierzającej na skutek grzechu i zła ku zagładzie. Fatimskie orędzie – 

ostrzeżenia i prośby Najświętszej Maryi Panny – to jednocześnie testament Jana Pawła II, 

maryjnego Papieża, pozostawiony nam jako dar i zobowiązanie. Pierwsze życzenie Maryi – 

poświęcenie Rosji i świata Jej Niepokalanemu Sercu – Ojciec Święty spełnił w 1984 r., 

dokonując Aktu zawierzenia. „Orędzie fatimskie tchnie miłością Serca Matki, które jest 

zawsze otwarte dla dziecka, nieustannie mu towarzyszy, zawsze o nim myśli, nawet wtedy, 

gdy dziecko schodzi na bezdroża i staje się marnotrawnym synem” – wołał Jan Paweł II do 

Maryi 25 marca 1984 r. w Watykanie. 

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje” – zapowiedziała Maryja w Fatimie. 

Aby przybliżyć ten dzień, konieczne jest wynagrodzenie za zniewagi i bluźnierstwa, którymi 

ludzie ranią Niepokalane Serce. Pan Jezus powiedział Siostrze Łucji, co najbardziej znieważa 

Jego Matkę: obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw Jej Dziewictwu, bluźnierstwa 

przeciwko Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie Maryi za Matkę ludzi, starania tych, 

którzy usiłują publicznie wpajać w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet odrazę do 

Niepokalanej Matki, bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach. To 

wszystko dzieje się dziś także w Polsce. Bluźnierstwem przeciwko Niepokalanemu Poczęciu 

jest zgoda na zabijanie chorych dzieci. Znieważaniem Maryi w Jej Dziewictwie – 

antykoncepcja, wolne związki. Nowa totalitarna ideologia gender przekreśla naturę 

człowieka, instytucję rodziny. Szkoła i programy nauczania wyrywają Boga z serc dzieci. 

Walka z krzyżem, profanacja Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, niszczenie 

figur, wizerunków Maryi, świętokradcze akty w kościołach – to już nie pojedyncze fakty, ale 

cały ciąg wydarzeń. Polska, która dała światu wielkiego Papieża, jest dziś z ogromną 

zaciekłością atakowana przez siły ciemności. 

Ale zło nigdy nie będzie mieć ostatniego słowa. Maryja przyrzekła w Fatimie: „Bóg 

chce wprowadzić na świecie cześć Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to 

nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Dusze te będą przez Boga kochane jak kwiaty, postawione 

przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu”. Matka Boża dotrzymuje słowa, doświadczyliśmy Jej 

macierzyńskiej dobroci wiele razy w historii. Czeka tylko na nasze działanie. Pokolenie Jana 

Pawła II musi odważnie podjąć prośby Niepokalanej. Weźmy do ręki klucz do ocalenia 

świata, jaki dała nam Maryja w Fatimie. 



Zapraszamy do udziału w nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca, począwszy od 

najbliższej, 7 grudnia 2013 r., do 5 kwietnia 2014 roku. Deklaracje modlitwy złożymy Ojcu 

Świętemu Franciszkowi jako dar Czytelników „Naszego Dziennika” na kanonizację bł. Jana 

Pawła II. 

 

Nasz Dziennik, 04 grudnia 2013 r. 

 


