Legion małych dusz - kwiecień 2020 r
Drodzy bracia i siostry, Małe dusze z całego świata,
W obecnych warunkach pandemii, Stella na kwiecień 2020 zawiera tylko 2
strony.
W tym czasie zróbmy sobie małe doświadczenie. Wyobraźmy sobie wagę:

Na lewej szali odłóżmy czas, który tracimy na:
- aby słuchać radia lub oglądać telewizję
- aby dzielić się pesymistycznymi wiadomościami przez wiele godzin
przez telefon
- surfować po Internecie i zostać złapanym w sieci ,
- aby odpowiadać na wiadomości e-mail lub przesyłać je masowo
- aby zatopić się oceanie portali społecznościowych ...
Na prawej szali odłóżmy czas, który poświęcamy
- aby odmawiać różaniec,
- aby czytać to co napisali mistrzowie życia duchowego
- aby medytować nad Orędziem Miłosiernej Miłości
- aby być razem z Jezusem na modlitwie,
- aby zatopić się w ciszę, niezbędną do życia w prawdziwej komunii
duchowej …
Zobaczmy, w którą stronę przychyla się igła !
Bądźmy świadomi naszego harmonogramu dnia . Czy jesteśmy naprawdę w
służbie Pana, w komunii z Nim ?
Nie zapominajmy, że nasz ruch nazywa
się „ Legionem ”. Jesteśmy wojownikami. Ale nie popełniajmy błędu !

- Z jednej strony strach i panika ,
- Z drugiej natomiast zaufanie i modlitwa za świat !
Ostrożnie !
Wirus „utrata wiary” jest bardziej zaraźliwy i bardziej poważny
od Coronavirus .
Trójca Święta za cenę Krwi Jezusa zapłaciła cenę za niezawodną
szczepionkę! Co z tym robimy ?
Jego imię ? Duch Święty ! Bóg w Osobie !
To w Nim musimy „zaufać” !
Posłuchajmy Świętego Pawła :
W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,
byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom,
przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na
wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w
dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie
więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz,
którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej
nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę, jako tarczę, dzięki
której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm
zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i
błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie
czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby
dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego
głoszenia tajemnicy Ewangelii
List Św. Pawła do Efezjan 6, 10-19

Naprzód ! Z odwagą i determinacją, wypełniajmy to Słowo, podejmując
właściwą broń !
Ojciec Marcel

