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Świętość...

Niepokalana jako najukochańsza Matka pragnie ubogacać, uświęcać,
upodabniać do siebie swoje umiłowane dzieci.  Nasze oddanie się Jej
daje Jej pełną możliwość czynienia nam dobrze. Niech Ona nadal i co-
raz więcej napełnia dusze nasze sobą, Bogiem.

Maryja Niepokalana jest najlepszą i nieustającą pomocą w zwalcza-
niu zła i czynienia dobra. W zdobywaniu świętości życia.

Osobista świętość jest pierwszoplanowym zadaniem, a z niej wypły-
wa apostolstwo.

Wierzymy,  że  cierpienia  połączone  przez  oddanie  Niepokalanej
z Męką  Pana  Jezusa  mają  wielką  wartość  zbawczą.  Może  dlatego
Niepokalana daje je swoim Umiłowanym, bo ma do nich zaufanie, że
dobrze je wykorzystają.

Tylko święty kapłan, całkowicie oddany Chrystusowi przez Niepoka-
laną Jego i naszą Matkę, ma szanse skutecznego apostolstwa.

Najlepszym darem dla Maryi są gorące serca, święte pragnienia i po-
korna usłużność bliźnim. 

Świat i moda ciągnie jak wichura, ale nie do tego co godne człowie-
ka, ale często na złe drogi. Z Maryją zawsze zwycięstwo, więc trzymaj-
my się Jej.

Życie w łasce uświęcającej daje człowiekowi siłę, radość i nadzieję
niezawodną.

Charyzmat cierpienia należy do najznakomitszych charyzmatów. Jest
to szczególne wybraństwo, szczególne zaufanie ze strony Niepokalanej,
że Jej rycerz nie zawiedzie. Jest też najowocniejsze i najbliższe Sercu
Jezusa i Sercu Maryi.
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Praca nad sobą...

Życie na tej  ziemi jest jak nowicjat,  wszystko przemija, a dopiero
w domu Ojca będzie wszystko na stałe, będzie prawdziwe życie, w mia-
rę  jak się tu  przygotujemy.  Warto więc z  wielką radością  dążyć  tam
gdzie jest wieczne wesele. Gdzie już nie ma rozstania, smutku i cierpie-
nia.

Musimy się trzymać mocno Matki łaski Bożej, aby nie upaść,  nie
zbłądzić, lecz rozwijać się, wzmacniać i rosnąć do pełni życia Bożego,
do pełnej świętości, do jakiej jesteśmy wezwani i przeznaczeni przez ła-
skę odkupienia i usynowienia przez chrzest święty.

Częste, jak najczęstsze zwracanie się do Niepokalanej jest tajemnicą
zwycięstwa wszystkich choćby najgorszych wad i grzechów.

Gdy jest okazja, to raczej bratu zrobić przyjemność, a sobie przy-
krość, niż odwrotnie. 

Wpatrujmy się w Niepokalaną, naśladujmy Jej cnoty, zwłaszcza po-
korę, usłużność, wiarę i pobożność. 

Najgorsze  to  te  trudności  wewnętrzne.  Zdobyć  samego  siebie  dla
Niepokalanej. Umrzeć sobie, by żyć dla Niej to wielkie dzieło i nie tak
łatwe, bo miłość własna jak potwór przewrotna i zła.

Niech się nikt nie boi, ale z radością i ufnością mówi w swej duszy –
Matko prowadź, chcę iść za Tobą, chcę wszystko wypełnić, dopomóż
poznać Twoją wolę i dobrze ją wypełnić. 

Kto uchwyci się ręki Niepokalanej, to Ona najlepiej potrafi wycho-
wać i upodobnić do siebie i do Jezusa. Zapatrzeni w Nią, zasłuchani
w Jej słowa, zakochani w Niej, możemy być pewni, że Ona nie zawie-
dzie. Ona nas kocha, Ona nas potrzebuje, aby swoją miłość rozniecać
w sercach wielu ludzi, w sercach wszystkich. 
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