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Moi Kochani Członkowie Żywego Różańca !
Wszyscy żyjemy na tym świecie, który nam - patrząc powierzchownie - coraz mniej się podoba, przynajmniej z moralnego punktu widzenia. Bo istotnie, szatan jakby rozwinął skrzydła: prawo Boże łamane, odstępstwa, ataki na Kościół, czyli na nas, bo my jesteśmy
Kościołem. A jednak to wszystko uczciwych ludzi jeszcze bardziej mobilizuje. Myślę o Was, ludziach
żyjących perspektywą szczęśliwej przyszłości wiecznej.
Kto rozumie lepiej od nas, iż Chrystus przelał za ludzi swoją Krew, dał za ludzi okup z Krwi swojej. Więc
musimy tym bardziej pomagać Jezusowi w powrotach
tych, którzy odeszli, zdradzili. Matce Bożej sprawiać radość, pomagając Jej zbawiać dusze. I to czynimy przecież poprzez różaniec święty, który od lat odmawiamy
we wspólnocie Żywego Różańca.
Dramatyczne wyzwania naszych czasów wołają o
modlitwę. Grzechy wołające o pomstę do nieba i cała
sytuacja współczesnego świata sprawia, iż Ojciec Święty pragnie przynaglić ludzkość, by zwróciła się do Miłosierdzia Bożego, aby ratować świat wytrwałą modlitwą. My staramy się to czynić w naszym Żywym Różańcu. Bullą „Misericordiae vultus” z dnia 11 kwietnia
2015 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia. 8 grudnia 2015 r. w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek otworzy Drzwi Święte w Bazylice św.
Piotra na Watykanie. Staną się one „Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć
miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”.
W III niedzielę Adwentu zostaną otwarte Drzwi
Święte w kościołach lokalnych: w katedrach, konkatedrach i w świątyniach, które wyznaczył ks. biskup Ordynariusz. Taką świątynią jest również nasze lisewskie
Sanktuarium, w którym jest możliwość przejścia przez
Bramę Miłosierdzia i uzyskania odpustu oraz duchowych łask nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia. Więc
wszystkich zapraszam bardzo serdecznie do naszego
różańcowego Sanktuarium w Lisewie.
Wasz moderator
ks. prałat dr Gerard Gromowski
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Dziś rano widziałam w czasie Mszy św. Jezusa
cierpiącego. Męka Jego odbiła się w ciele moim, choć w
sposób niewidzialny, ale niemniej bolesny. Jezus spojrzał się na mnie i rzekł: „Dusze giną mimo Mojej
gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest
święto miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki. Sekretarko Mojego
miłosierdzia, pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień
Mojej sprawiedliwości”. (Dz 964-965)
Dziś usłyszałam słowa: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim miłosierdziem.
Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć
przytulając ją do Swego miłosiernego Serca. Kar
używam kiedy mnie sami zmuszają do tego, ręka Moja
niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości; przed
dniem sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia”.
Odpowiedziałam: „O mój Jezu, Ty Sam przemawiaj do
dusz, bo moje słowa są bez znaczenia”. (Dz 1588)
Kiedy poszłam na adorację, usłyszałam te słowa:
„Córko Moja umiłowana, zapisz te słowa, że odpoczęło
Serce Moje dziś w klasztorze tym. Mów światu o Moim
miłosierdziu, o Mojej miłości. Palą Mnie płomienie
miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie. O
jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą”.
(Dz 1074)
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wszyscy mogli doświadczać miłosierdzia Boga, który wciąż niestrudzenie nam przebacza.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby rodziny,
w szczególny sposób te, które cierpią, znajdowały w narodzinach
Jezusa znak niezawodnej nadziei.
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Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie,
gdzie przed oryginałem obrazu Jezusa Miłosiernego
trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu.

