Piękno ukryte jest w Tobie…
Pociągająca propozycja
Impulsy dla Kobiet, luty 2021.

Muszą pojawić się żywe
znaki! – 2
2 luty podkreśla nam prawdę,
że Jezus jest Światłością świata. Przez Więź
z Jezusem, na wzór Maryi, każda z nas staje się
„światłem dla świata”, lub dokładniej: ŻYWYM
ZNAKIEM, drogowskazem w kierunku Światła.
„Zachęcające, pociągające słowa, obietnice - to jednak jeszcze nie wszystko.
Pouczenia i wskazania psychoanalityków, kończą się szybko, najpóźniej po
40 minutach. Jak długo może trwać ich oddziaływanie?... Wkrótce człowiek
pozostaje sam i musi liczyć na własne siły. Natomiast rozmowa zapoczątkowana modlitwą "O Pani moja" trwa nadal, a nawet coś się zmienia, ponieważ
zostaje zawarte przymierze miłości, czyli wzajemne oddanie siebie na
własność. My, dzieci szensztackie, przekonaliśmy się, że Matka Boża, nasza
Trzykroć Przedziwna Matka i Zwycięska Królowa, w ten sam sposób oddaje
siebie temu, kto Jej się oddaje. Bardzo trafnie oddają to słowa znane już we
wczesnej historii Dzieła Szensztackiego:
"W moich oczach maryjne światło, na moim czole maryjny blask,
Na moich ustach maryjna radość, w mej duszy Ty, Maryjo cała!"
Małe poświęcenie oznacza, że od tej chwili Matka Boża jest ze mną,
a ja mam być Jej odbiciem dla innych. "W nas chciej przez ten czas przechodzić,
dla Chrystusa go przygotować"... To było najgłębsze życzenie naszego Ojca
Założyciela. W świecie, który coraz bardziej odwraca się od Boga i usuwa
symboliczne znaki, przypominające Boga, muszą pojawić się żywe znaki, ludzie;
którzy całym swoim życiem mówią o Bogu.

Najlepiej uczynią to wtedy, gdy upodobnią się do
Maryi, ponieważ Ona jest, najwymowniejszym
znakiem Boga. Wiele małych Maryi ma uobecniać tę
jedyną, wielką Maryję, aby Bóg stał się bliższy ziemi.
Wobec tego mamy przed sobą ważne zadanie,
jasno określony cel i dobre wyposażenie, ponieważ
dzięki przymierzu miłości do nas należy wszystko,
co jest własnością naszej Matki. Kto idzie przez życie
z Maryją, ten nie zna klęski. To prawda, że żadnego
człowieka nie ominą słabości i trudności. Kto sądzi,
że ich uniknie, prędzej czy później, załamie się na
skutek łudzenia samego siebie. Nie zapominajmy
jednak o tym, że mamy skarbiec łask.
Ogrom łask zawarty w tym skarbcu pomoże nam
nawet niepowodzenia zamienić w zwycięstwa dla
Królestwa Bożego. Wobec tego nasze serce może
być pełne szczerej i trwałej radości życia, odwagi,
wytrwałości, nadprzyrodzonej energii i męstwa.
Widzimy, więc że warto zastanowić się nad małym
poświęceniem, a dokład-niej nad poświęceniem oczu, ust, rąk i serca, tak jak to
czynił nasz Ojciec Założyciel - przy omawianiu tego tematu.” Tym przekonaniem
umocnione, wejdźmy w święty czas Wielkiego Postu – z Maryją i jak Maryja.
"Ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok" - Moje oczy. Wydaje się, że na
ten temat można powiedzieć tylko jedno: oczy dają zdolność widzenia,
są jednym z pięciu zmysłów zewnętrznych. Spontanicznie dodamy,
że oczy są bezcennym skarbem, o czym więcej już w kolejnym impulsie.
1. Maryjo, dziękuję Ci za oryginalność mojego usposobienia .
2. Pragnę poważnie potraktować moje oddanie się Tobie.
3. Maryjo, moja Matko i Królowo, pomóż mi, bym pośród zabieganej
codzienności nie traciła kontaktu z Tobą. Chcę przyswoić sobie słowa:
"W moich oczach maryjne światło, na moim czole maryjny blask,
na moich ustach maryjna radość, w mej duszy Ty, Maryjo cała!"
Pomóż mi być żywym, Bożym znakiem dla mojego otoczenia.
Szensztat, dn. 25.01.2021.
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