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Alice Lenczewská (1934–2012)

Z duchovního pokladu Alice Lenczewské (48)
Místa v textu označena „†“ jsou slova Ježíšova, místa označena „•“ jsou slova Matky Boží, andělů, svatých či duší v očistci. Biblické texty jsou vždy od Ježíše po Alicině modlitbě a prosbě o slovo v duchu tzv. náhodného otevření.
Oproti předcházejícímu „Świadectwo“ Alice ve „Słowo pouczenia“ neoznačila každou Ježíšovu výpověď křížkem a svoji polopauzou,
učinila to pouze částečně. Zachováváme autentický zápis mystičky.
Pondělí 28. 8. 1989, 9:35 h.
Jestliže začínáš den, s touhou odevzdat
Mně ho začínej. Odevzdáním toho, co je
stálým úmyslem, záměrem dne, chvíle.
Odevzdáním všech, které potkáš, všeho,
co bude, co přichází.
A pros o horoucnost toužení, o oheň
lásky, o slzy lásky, o zrození lásky. Pros
za všechny a o všechno, co je drahé tvému srdci.
Důvěřuj a doufej. A zůstávej v lásce
a v pokoji s Marií i Josefem, s tvými blízkými v nebi, se svatými, s anděly. Ať tě
obklopuje jejich modlitba a jejich láska.
Buď sjednocená s nimi i se Mnou.
Aby se naplnilo v čase, ve kterém jsi:
ve tvém srdci a všude to, co je touhou Boha v Trojici Jediného.
„Jak je psáno: »Ti, jimž nebylo o něm
zvěstováno, uvidí a ti, kteří neslyšeli, pochopí.«“ (Řím 15,21)
Pátek 1. 9. 1989, 8:45 h.
Buď Mi věrná v malých každodenních
odříkáních. Rozvoj duše v lásce není bez
zapření sebe – svého egoismu v každé situaci, která dává takovou možnost.
Tvým životem a zalíbením jsem Já.
Nic kromě Mne pro tebe není dobré.
Jsou jenom věci nutné pro tvůj biologický organismus.
Kontempluj Lásku ve zkroušenosti a zbožnosti – to je tvůj program a radost každý den.
„Pokorní to spatří a budou mít radost; kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci. Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.“
(Ž 69,33–34)
Pátek 1. 9. 1989, 22:50 h.
Provázení druhých, to není poučování. To je se Mnou společné obětování se
za ně. Je to vytrvalá modlitba a obtíž odříkání se na jejich úmysl. Je to zamilování si Boha v nich a s nimi společné setrvávání v Mé lásce.
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A není nutná fyzická blízkost, ale blízkost a duchovní péče diktovaná čistou láskou svěřovanou do Mé náruče.
Věz, že pokrok tvých duchovních dětí
je vždy podmíněný tvým pokrokem v milování Mne obětující se láskou budovanou
na zapření sebe samé.
Pouze tehdy se dějí zázraky obrácení
a vnitřního uzdravení, které nejsou zkažené lidskými závislostmi.
Pondělí 18. 9. 1989, 12:15 h.
– V kostele vedle mne usedla starší
osoba, z níž byl cítit velice ostrý zápach.
Chtěla jsem změnit místo.
Tehdy Pán řekl:
Mnohem větší zápach vychází z duší
lidských setrvávajících v hříchu, a přece
od nich neodcházím a zůstávám s nimi,
abych je osvobodil.
Modli se a snes to z lásky k ní. V její
duši jsem také. Pomysli na to, jaká vůně vystupuje z tvé duše, když si myslíš,
že jsi čistá.
Úterý 19. 9. 1989, 12:20 h.
Modli se, dítě, za svět, aby Mne poznal, než projevím sílu Své spravedlnosti.
Modli se a plač, konej pokání za ně i za
sebe, protože velká je ubohost každého
vůči Mé svatosti. Velká je slepota a hřích
– všude. Veliká je vaše nouze.
Úterý 26. 9. 1989, 10:30 h.
Ve vztahu ke svým bližním se řiď
milosrdenstvím, a ne spravedlností. Ty
nejsi schopna nic posoudit spravedlivě.
Mohu to udělat jenom Já. Nikomu z lidí jsem nepřikázal hodnotit a trestat.
Vlastně naopak: varoval jsem před tím
a zakázal to.
Přišel jsem jako Člověk, abych učil milosrdenství. Ukázal jsem to celým Mým
životem a Mým učením. To je vzor pro
každého a Můj příkaz.
Skrze Mé milosrdenství pohlížej na
každého a měj k němu vztah. Ty, kte-

ří činí zlo, kteří bloudí, obklop největší
láskou a milosrdenstvím – ve svém nitru a ve vnějších projevech tvého vztahu
k nim. Měj je ráda, modli se za ně a konej pokání, abys vyléčila křivdu, kterou
působí sobě i druhým. A abys vynahradila jejich zradu Lásky.
[...]
Já jsem Milosrdenství dané světu i každému člověku.
Jsem Milosrdenstvím, které touží zahrnout celý svět, všechna srdce, aby je zachránilo, uzdravilo, proměnilo.
Pátek 29. 9. 1989, 23:45 h.
Boží milost je vždy větší než očekávání a způsob jejího projevení je mnohem
dokonalejší než lidské předpovědi.
Pátek 17. 11. 1989, 9:15 h.
Mé veliké milosti obdržíš tehdy, když
se tvá láska stane podobnou Mé lásce.
Neukazuji ti lidskou ubohost proto,
abys ji hodnotila, aby v tobě vzbuzovala
chuť kritizovat – ale proto, abys zahrnovala milosrdenstvím, konala pokání a přinášela prosebné oběti. Toužím v tobě vytvořit srdce matky, které jenom miluje
a odčiňuje chyby a pády dětí. Taková je
Moje láska, kterou vlévám do tvého srdce, aby se stalo Mým Srdcem.
Milovat, to je vynahrazovat, brát něčí
ubohost, hřích a chybu na sebe, aby byl
uvolněn a čistý odevzdán do Mé náruče.
Milovat znamená brát veškeré zlo a darovat Dobro.
(Pokračování)
Z knihy Alicja Lenczewska:
Słowo pouczenia.
Wydawnictwo Agape sp. z o.o.,
wydanie drugie zmienione,
Poznań 2019.
Přeložila -vv(Redakčně upraveno)
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P. Mieczysław Piotrowski TChr – Bartłomiej Grysa

Zmrtvýchvstalý Ježíš překonává veškeré zlo
Epidemie koronaviru je ohrožením pro mnoho lidí a zcela jistě se nesmí znevažovat. Je třeba podřídit se doporučením
státních zdravotnických služeb a dodržovat základní hygienické zásady. To ale není všechno.

V

e sféře duchovní to, co je nejdůležitější, je čisté srdce neboli
setrvávání ve stavu milosti posvěcující, úplné odevzdání se Ježíši skrze
Marii v každodenní vytrvalé modlitbě, ve
svátosti pokání a Eucharistie a v co nejlepším plnění svých povinností.
„Když budeme mít čisté srdce a čisté
ruce, nikdo nás nepřemůže, protože sám
Bůh bude naší silou,“ řekl sv. Jan Pavel II.
Je třeba uvědomovat sám sebe i druhé,
jak velikým neštěstím je duchovní virus
smrtelného hříchu, morální zkaženost,
chybějící obrácení při vedení takového života, jako by Boha nebylo. To jsou největší ohrožení, poněvadž hříchy ničí lásku,
odsuzují na smrt Ježíše v lidském srdci,
demoralizují člověka a přivádějí k absolutnímu sobectví. Absolutní egoista ve
chvíli smrti definitivně a navždy odmítne Boží milosrdenství. Svatá sestra Faustyna napsala: „Budou zavrženy jen duše,
které samy chtějí, neboť Bůh nikoho nezavrhuje.“ (Deníček 1452)
Pán Ježíš zve všechny, aby k němu
přilnuli a přijali dar jeho milosrdenství:
„Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž
toužím je vyléčit přivinutím na své milosrdné srdce. Trestám jen tehdy, když
mě k tomu sami nutí, má ruka se nerada
chápe meče spravedlnosti; přede dnem
spravedlnosti posílám den milosrdenství.“ (D 1588) Skrze svatou Faustynu
nás Ježíš vyzývá: „Řekni duším, kde že
mají hledat útěchy, to znamená v tribunále milosrdenství; tam jsou největší zázraky, které se neustále opakují. K získání tohoto zázraku není třeba podniknout
dalekou pouť ani konat nějaké vnější obřady, nýbrž stačí s vírou přistoupit k nohám mého zástupce a vypovědět mu svou
bídu, a zázrak Božího milosrdenství se plně projeví. I kdyby duše byla jako mrtvola v rozkladu a lidsky vzato by vzkříšení
bylo nemožné a všechno by bylo ztracené, u Boha tomu tak není, zázrak Božího
milosrdenství křísí tuto duši zcela úplně.
Nebozí, kdo z toho zázraku Božího milosrdenství nečerpají; budete marně volat,
ale bude už pozdě.“ (D 1448) Ježíš nás
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čeká ve svátosti pokání, aby nám odpustil všechny hříchy, osvobodil nás z otroctví satanova a navrátil nám veškerou důstojnost dětí Božích. Kristus nám přece
dává v Eucharistii svůj božský zmrtvých
vstalý život – „antidotum na smrt a lék
nesmrtelnosti“ (sv. Ignác z Antiochie).
V krizových situacích Pán Ježíš svou
uzdravující lásku a uzdravení ze všech nemocí duše i těla odhaluje také na přímluvy svatých.
Zázrak uzdravení z koronaviru
Dne 1. března 2020 začala být aplikací
WhatsApp šířena nahrávka, na které otec
Louis Matar, správce sanktuária svatého
Šarbela v Libanonu, potvrzuje jeden neobvyklý příběh. Toho dne, v neděli ráno
žádala jedna dívka z Bejrútu o pomoc. Vyprávěla, že se jí ve snu ukázal svatý Šarbel
a požádal ji, aby vzala hrst hlíny z místa
jeho prvního hrobu. Dívka ji měla povařit ve vodě, vychladit, přefiltrovat přes gázu do skleničky a zanést ten „vývar“ do
Univerzitní nemocnice Rafika Al-Haririho. Ve snu ji také svatý Šarbel instruoval,
na kterém oddělení pobývají v karanténě
nemocní koronavirem, a označil jí lékaře, se kterým se měla setkat. Otec Louis
dívce pomohl s realizací tohoto úkolu.
Vypravila se do nemocnice, předala „vývar“ lékaři zodpovědnému za léčbu nakažených koronavirem a nemocní (nejenom
kvůli tomu), kteří se modlili a s vírou přijali ten lék, byli zázračně uzdraveni. Vysílání v Televizi OTV potvrdily také internetové stránky „Hlas Libanonu z Dbajje“.
Epidemie cholery
Arabské stránky Aleteia připomněly
v té souvislosti epidemii moru, která postihla Zahli v roce 1825. Tehdy zahynulo
mnoho obyvatel toho města. Arcibiskup
Adżdżuri však přijal odvážné rozhodnutí, že obejdou všechny čtvrti a ulice Zahli v procesí s Nejsvětější svátostí. Po eucharistickém procesí epidemie zázračně
skončila. Od těch dob všichni obyvatelé
Zahli oslavují onu velikou událost a děkují Bohu za prokázané milosrdenství.

Každoročně jdou v procesí s Nejsvětější svátostí do všech koutů města. Ulice
jsou plné květinami ozdobených oltářů,
před kterými se vznášejí modlitby k Ježíšovi skrytému v Eucharistii. Katolíci
se účastní mší svatých a adorace Nejsvětější svátosti.
Poselství pro dnešní dobu
Je důležité, abychom nezapomněli, že
Bůh má moc darovat uzdravení duchovní
i tělesné. Písmo svaté je plné úryvků, které hovoří o uzdravení nemocných. Uveďme několik z nich:
„Šel za ním velký zástup, poněvadž viděli znamení, která činil na nemocných.“
(Jan 6,2)
„Když to Ježíš uslyšel, řekl: »Ta nemoc
není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.«“ (Jan 11,4)
„Dokonce vynášeli nemocné i na ulici
a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na
některého padl aspoň Petrův stín, až půjde
kolem. Také z ostatních míst v okolí Jeruzaléma se scházelo množství lidí; přinášeli nemocné a sužované nečistými duchy
a všichni byli uzdravováni.“ (Sk 5,15–16)
„Bůh konal skrze Pavla neobvyklé
mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl,
a zlí duchové je opouštěli.“ (Sk 19,11–12)
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá
starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba
víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.“ (Jak 5,14–15)
Cožpak právě toto nekonal svatý Šarbel ve své poustevně? Přicházeli k němu
s nemocnými, a on je uzdravoval – ne
svou mocí, ale mocí Ježíše Krista, který
zemřel a vstal z mrtvých pro nás a pro naši spásu. Když mluvíme o uzdraveních, ke
kterým došlo na přímluvu svatého Šarbela a jiných svatých, mluvíme o všemocné
lásce zmrtvýchvstalého Krista, která působí ve svých svatých.
Z Miłujcie się! 2/2020 přeložila -vv(Redakčně upraveno)
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Knihkupectví a zásilková služba

MODLÍME SE

PRO DĚTI

BREVIÁŘ PRO ZAČÁTEČNÍKY
I MÍRNĚ POKROČILÉ
Radek Tichý • Odpovědná redaktorka Ludmila
Martinková
Breviář – jinak také denní modlitba církve nebo
liturgie hodin – je krásnou mozaikou, jejíž jednotlivé kamínky tvoří žalmy, písně, biblická čtení, orace, texty církevních otců, antifony a prosby. Vše je harmonicky uspořádáno podle denní doby, svátků a církevního období. Pro mnohé je
ale breviář neproniknutelný rébus... Chcete se v breviáři vyznat
a modlit se ho spolu s celou církví? Knížka Radka Tichého přichází na pomoc úplným začátečníkům i těm, kdo ho sice odříkávají, ale už jim zevšedněl.
Karmelitánské nakladatelství
Brož., 100x165 mm, 80 stran, 119 Kč

SVATÝ FRANTIŠEK, BRATR TĚLO
A SESTRA PÍSEŇ
Tomáš Vondrovic • Ilustrace Markéta Vydrová
Zábavné vyprávění o životě neobyčejného muže s duší básníka, srdcem rytíře a tělem toho nejprostšího člověka. Velkého, moudrého mystika i slitovného prosťáčka Božího se srdcem na dlani. Světce přísného na sebe, ale víc
než laskavého na ostatní. Knížka vypráví také o Františkových bratřích, jejich společných cestách, příhodách, slovech a skutcích –
těch veselých, i dojemných. Mluví o činech obyčejných, ale i o zázracích, o smíchu a o slzách, o prosté mysli a okouzlení krásou.
O srdci plném lásky. Pro děti od 8 let.
Stanislav Juhaňák – TRITON
Váz., 185x185 mm, křídový papír, 120 stran, 259 Kč

MODLITEBNÍ TRIDUUM KE SV. JOSEFOVI
Alvaro Grammatica • Překlad Koinonia Jan Křtitel • Předmluva Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský
U příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce
všeobecné církve stanovil papež František celý rok (8. 12. 2020 –
8. 12. 2021) za věnovaný tomuto významnému světci, jehož církevní tradice vždy výsostně ctila jako ochránce Panny Marie a Ježíše.
Stále se od něho můžeme mnohému učit a v rozličných životních
situacích prosit o jeho přímluvu za sebe i své blízké. Proto vznikla
knížečka s třídenní modlitbou, která nám má pomoci s důvěrou se na něj obrátit. Triduum ke sv. Josefovi má vnést modlitbu do našich domovů a rodin,
aby se staly domácí církví, tedy místem setkávání a radostného svědectví o naší cestě za Ježíšem.
Přátelé Koinonie
Brož., 105x170 mm, 30 stran, 50 Kč

AUTOBIOGRAFIE
ZASKOČEN RADOSTÍ
C. S. Lewis • Z angličtiny přeložil Dan Drápal • Redakce Alena Švecová, Pavel Hošek
Autobiografická kniha C. S. Lewise Zaskočen Radostí patří
k nejlepším dílům tohoto světoznámého autora. Lewis píše o své
životní cestě s pokorou, s humorem a s nenapodobitelným uměním vypravěče. Je to napínavý příběh jednoho z nejvzdělanějších
lidí 20. století, příběh, který si hned v první kapitole získá čtenáře svým neodolatelným kouzlem. Inspirující a lidsky přesvědčivý životopis autora fantastického světa
Narnie a blízkého přítele J. R. R. Tolkiena popisuje Lewisův život od raného dětství až po jeho příklon ke křesťanství ve třiatřiceti letech.
Nakladatelství Návrat domů • Druhé vydání
Váz., 115x185 mm, 224 stran, 249 Kč
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