14 czerwca 1955 roku Nasz Pan nakazał mi odmawianie 15 Tajemnic Różańca do końca
mojego życia. Ponieważ byłem bardzo zajęty, odpowiedziałem, że jest to niemożliwe.
Zacząłem układać mój dzienny plan z Nim. Powiedział znowu: „Ojcze Łukaszu, życzę
sobie, abyś odmawiał piętnaście Tajemnic Różańca codziennie, aż do śmierci.
Odpowiedziałem: „Dobrze, ale daj mi te 15 tajemnic” (…)

O. ŁUKASZ

RÓŻANIEC MISTYCZNY

(…)

18 czerwca 1994 roku, Pan nakazał mi odmawianie RÓŻAŃCA w ciągu dnia tak
często, jak to tylko możliwe. Wskazałem, że już odmawiam 15 Tajemnic każdego dnia.
Miało to znaczyć, ze tyle wystarczy. Wtedy Pan uświadomił mi, ze ojciec Pio odmawiał
Różaniec nieustannie każdego dnia. Pan życzył sobie, abym częściej odmawiał Różaniec.

(…)
(…)

Modlić się dobrze znaczy, modlić się sercem. Modlić się sercem znaczy, wciąż
zdawać sobie sprawę z tego, że znajdujemy się w obecności Boga w czasie modlitwy. Pan
także powiedział mi, że Misterium Różańcowe jest bardziej merytoryczne, zbawienne i
ma wartość bardziej nieskończoną niż wszystkie inne modlitwy razem wzięte, z
wyjątkiem Liturgii Eucharystycznej. Dlaczego jest to prawda? – Jest to prawdą, ponieważ
ta modlitwa jest ofiarowywana naszemu Ojcu Niebieskiemu w jedności z Jezusem i
Duchem Świętym w każdej Liturgii Eucharystycznej w całym świecie po wszystkie
czasy. Jest ofiarowywany przez naszą Matkę Maryję, Świętego Józefa, każdego św.
Anioła i Świętego w Niebie i każdą duszę w czyśćcu. (…)

(…)

Jesteśmy nieskończenie zależni od siebie, a nasze modlitwy nieograniczenie
penetrują się nawzajem. Każdy, kto modli się w ten sposób zamienia się w żywą modlitwę.
Czasami spotykamy się z zarzutem, ze odmawianie Misterium Różańcowego zabiera zbyt
dużo czasu. Odpowiadam, że to nie prawda. Powinniśmy modlić się medytując, aby
Bóg dał nam łaskę modlitwy kontemplacyjnej. Każdy powinien być hojny w dawaniu
czasu Bogu. To wymaga dyscypliny i poświęcenia każdego dnia.
Zapraszam was do odmawiania Misterium Różańcowego każdego dnia. Życzę, abyście
otrzymali wiele błogosławieństw.
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