Dominik Chmielewski SDB
NÁŠ PÁN CHCE NAŠE RODINY DOPROVÁZET DO MÍSTA ÚKRYTU V NAZARETĚ
Moji drazí, chci vás pozvat k něčemu, po čem hoří moje srdce už delší čas a co je tak velmi
potvrzované Duchem Svatým. Jsem přesvědčen, že náš Pán chce nás a naše rodiny doprovázet do
místa úkrytu v Nazaretě.
Už delší dobu cítím potřebu poprosit vás kněze, řeholní sestry, společenství, lidi dobré vůle,
otce a matky, abyste se ukryli v Nazaretě, aby se váš dům stal místem ukrytí. Co to znamená? Když
Panna Maria porodila Ježíše, po porodu čtyřicet dní očišťovala svůj dům skrze modlitbu, aby druhého
února obětovala své dítě Otci ke slávě Boha.
Navrhuji, abychom všichni společně - v našich domech, v našich rodinách, na farách,
v řeholních domech, v klášterech - 25.prosince začali čtyřicetidenní očišťování našeho domu, naší
rodiny, našeho manželství, abychom 2. února obětovali naše rodiny, naše domy, naše manželství
Svaté Trojici a pozvali Svatou Rodinu z Nazareta, aby začala bydlet v našem domě a aby učinila náš
domov Nazaretem.
Místem ukrytí před všemi útoky duchů, před globální temnotou, která přichází velkými kroky
na svět, na Polsko, na Církev, na každou rodinu. Zvu vás k tomu, abychom po dobu těchto čtyřiceti
dní odprošovali Boha za hříchy našeho manželství, naší rodiny a našeho domu. Budeme se společně
s rodinami modlit: 51. žalm , potom desátek růžence, kterým budeme zvát Pannu Marii, aby začala
kralovat v našem domě. Korunujeme Pannu Marii, Královnu nebe a země za Královnu našeho domu,
naší rodiny, našeho manželství.
Potom se pomodlíme žalm 121 s prosbou, aby nám Bůh udělil mimořádnou milost vedení
Boží Prozřetelností, aby nás silná a mocná Boží ruka chránila před mocnostmi zla.
2. února, v den Uvedení Páně do chrámu ukončíme tyto dny očišťování skrze moc modlitby a
odprošování za naše hříchy a zasvěcení a obětování naší rodiny Svaté Rodině z Nazaretu a Svaté
Trojici.
Bude to neuvěřitelný výkřik našich modliteb do nebe, čtyřicet dní boje. V těchto čtyřiceti
dnech se budeme nejen modlit, ale především ukrývat náš dům v Neposkvrněném Srdci Panny Marie,
aby náš dům se stal domem Svaté Rodiny z Nazaretu. Aby Bůh skryl tento dům před celým světem,
před Satanem, aby byl neviditelný před zlem. Je třeba, aby každý náš dům, každá farnost, každá
řehole se stala Nazaretem, aby Trojjediný Bůh mohl skrze zasvěcení naší rodiny, našeho domu,
našeho manželství přijmout pozvání Rodiny z Nazareta do našeho domu, aby se náš dům stal místem
ukrytí, místem posvěceným Boží mocí, Boží slávou a Boží silou, domem neviditelným pro zlo.
K tomu Vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Dominik Chmielewski

Na krásné místo, Matko, v touze spěchám,
Tam před oltářem s láskou tiše klekám
A v duchu se všemi se spojuji
Kdo tvému dílu život darují

Kéž v obraze tvém vždy se zrcadlíme,
Úmluvu lásky s tebou obnovíme
Ať jsme tvůj věrný odlesk, nástroj tvůj
Jím království své všude vybuduj

Náš dům je nyní nový Nazaret
Uprostřed temnot, které halí svět
Tam Panno čistá v prosbě naléhavé
Po jitru spásy voláš v touze žhavé
Tam nabídl ti úkol Gabriel
Tys řekla „ ano“, svět se rozedněl.

Zde znovu tiše zní tvé ano
A noci mizí, nové svítá ráno
I já se tobě za nástroj dnes dávám
Svůj život tvému dílu odevzdávám
Jak ty chci z milosti Boží žít
Nad ďáblem ve tvém díle zvítězit

