POLSKA WOLNA OD ZŁEGO I POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ
TO INTENCJA KAŻDEGO POLAKA-KATOLIKA
Matka Boża Licheńska powiedział do Mikołaja Sikatki w 1850 roku:
Naród się zepsuł, gdy się nie nawróci, wkrótce przyjdzie ciężka wojna, od której wielu
ucierpi, przyjdzie zaraźliwa choroba, podczas której wielu ucierpi i umrze. [Ks. Eugeniusz
Makulski – Sanktuarium Maryjne w Licheniu – Reklamodruk –1983]
Choć słowa te były wypowiedziane 160 lat temu – spełniły się. Naród się nie nawrócił –
była I wojna. Po odzyskaniu wolności nie utrwalił jej w Bogu, wiec była II wojna. Czy dalej
chce być głuchy na głos Boga i żyć w wolności dla dobra i zła? Jeśli tak, to będzie III wojna.
Nie wystarczy bowiem wolność odzyskać – trzeba ją jeszcze ugruntować w dobru,
oddając swoją wolność w niewolę miłości Boga, bo tylko wtedy czyny zrodzone
w wolności będą dokonane w Bogu przez co ich dobre owoce będą trwałe.
Kara Boża, która przychodzi na bezbożny świat i Polskę, może być zatrzymana i złagodzona a nawet odwrócona. Matka Boże Licheńska mówi:
Miłosierdzie Ojca Niebieskiego jest nieprzebrane. Wszystko może być jeszcze odmienione.
Gdy naród będzie miał świętych – cały uratowany być może.
Zatem droga życia dla narodu jest: uzyskać wolność od złego i wejść w niewolę dobrego,
aby prowadzić życie święte zgodne w wolą Bożą, nie świętością ludzką, obłudną
i faryzejską, ale świętością samego Boga.
Matka Boża Licheńska powiedziała:
Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony, wywyższony, za przykład dawany
innym narodom. Szatan będzie z nim walczył na wszelki sposób, aby nie dopuścić do jego
odrodzenia, ale ostateczne zwycięstwo będzie ze mną. Tu, gdzie zabłysło światło wiary ku
zbawieniu – zabłyśnie moje światło ku odrodzeniu i powstaniu z grzechów. Nie dajcie się
uwieść piekielnemu smokowi, ale dochowajcie wierności Bogu; ja was swym płaszczem
okryję od śmiertelnych nieszczęść.
Jeśli chcemy wyrzucić z Polski wszystkie złe duchy, które krążą po Polsce na zgubę
Polaków, aby wprowadzić dusze i ciała Polaków na drogę zatracenia, trzeba nam, Polakom, świadomym tego stanu rzeczy podjąć MODLITWĘ NARODOWĄ, POST NARODOWY
I JAŁMUŻNĘ NARODOWĄ, czyli wysiłek armii Polaków zatroskanych o zbawienie dusz –
sióstr i braci Polaków a także o pomyślność ziemi polskiej, która coraz więcej przechodzi
w obce, prywatne ręce aż w końcu okaże się, że Polacy mieszkają nie na własnej ziemi i w
każdej chwili mogą być z niej usunięci w majestacie ludzkiego, bezbożnego prawa.
Świadomi swego życia duchowego Polacy nie są zadowoleni z tego, że Polska jest krajem
wolnym, bo ta wolność jest w równym stopniu wolnością dla wszystkiego, co dobre i dla
wszystkiego, co złe. Dopóki tak będzie, pokoju na ziemi polskiej nie będzie, lecz
permanentna walka, słowem i czynem. Nie chodzi bowiem o to, czy jakiś kraj jest wolny,
ale czy jest wolny OD ZŁEGO. A Polska dzisiejsza takim krajem nie jest , dlatego o wolność
od złego modlimy się, jak nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus. Prawa człowieka,
oddzielone od praw Boga, bez prawa człowieka do Boga, do pełni życia Bożego i praw
Boga do człowieka, w każdej sferze życia ludzkiego, prędzej czy później doprowadzą do
oddania Polski w jeszcze większą niewolę złych duchów i złych ludzi.
Jest możliwe dla Boga wyzwolenie Polski i Polaków od złego, ale nie za darmo, lecz przez
modlitwę, post i jałmużnę narodu. Całkowita wolność Polski od złego będzie wtedy, gdy
wszyscy Polacy staną się niewolnikami Dobrego Boga, sługami Jezusa i Maryi przez
zrozumienie sensu tej niewoli, która jest gwarancją boskiej i ludzkiej wolności.
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DO MODLITWY NARODOWEJ
ZAŁĄCZNIK DO INFORMATORA STOWARZYSZENIA MANCINELLI NR 7 / 2010
Stowarzyszenie Mancinelli wzywa wszystkie grupy modlitewne i osobiście jej członków do włączenia się w MODLITWĘ NARODOWĄ!
Jeśli Polakom naprawdę zależy na Polsce wolnej od wszelkiego złego i na
pomyślności ziemi Polskiej – to módlmy się JEDNOMYŚLNIE W TEJ INTENCJI!
Niech każda grupa modlitewna włączy tę intencję do swoich modlitw – nie trzeba nic
w nich zmieniać, ani w czasie ani w przestrzeni, trzeba tylko przed każdą wspólną
modlitwą albo przed wszystkimi modlitwami wyraźnie wypowiedzieć lub napisać tę
intencję jako jedną z wielu intencji lub intencję podstawową!
Powyższa intencja pochodzi od Jezusa i Maryi. Jest zawarta w modlitwie “Ojcze nasz”
w słowach Jezusa “zbaw nas od złego” oraz w słowach Królowej Polski, która zleciła
Juliuszowi Mancinellemu, aby modlił się nieustannie “o pomyślność tej ziemi”.
Prosimy i wzywamy wszystkie grupy modlitewne, którym zależy na Polsce wolnej od
złego i na pomyślności ziemi polskiej – módlmy się wspólnie w tej intencji:
ABY POLSKA BYŁA POLSKĄ WOLNĄ OD ZŁEGO I O POMYŚLNOŚĆ ZIEMI POLSKIEJ.
Ta intencja utoruje drogę wszystkim pozostałym intencjom, w których grupy
modlitewne modlą się. Dlatego jest tak ważna. Jeśli cały naród będzie się modlił
zgodnie, to będzie miał siłę niezwyciężoną, którą zwycięży każde zło stojące mu na
drodze i będzie miał skuteczną moc dla realizacji wszystkich dzieł Bożych w Polsce.
Grupa, która weźmie udział w tej modlitwie, niech zgłosi swój udział i poda namiary:
Nazwa Grupy ................................................................................................................................................
Parafia i miejscowość................................................................................................................................
Liczba członków .........................................................................................................................................
Częstotliwość modlitwy (1 x w roku, 1 x w miesiącu, 1 x w tygodniu, 1 x dziennie
............................................................................................................................................................................
Nazwisko i imię przewodniczącego grupy......................................................................................
Dane kontaktowe........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Zgłoszenia (tylko listowne lub osobiste) prosimy składać u sekretarza Stowarzyszenia Mancinelli. tel. 61 87 77 238 lub 663 695 644, e-mail:inprincipio@plusnet.pl
lub wysyłać na adres: Stowarzyszenie Mancinelli, Os. Czecha 78 / 91 , 61 - 289 Poznań
z dopiskiem: Modlitwa Narodowa.
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