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SZANOWNI PAŃSTWO! 

 

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. 

Codziennie TE SŁOWA do serca biorę i zerkam wstecz – na dziś i jutro! 

Rozmyślam nad tym co było! Co jest i co będzie!? 

Ale czy należy to robić zawsze i wszędzie?! 

Zatem zostawmy tą przyszłość niezbadaną, 

bo za dużego wpływu nie mamy na nią! 

Inaczej to wygląda, kiedy ona wejdzie 

w towarzystwie wczoraj i dziś, by WSZYSTKO to, 

co dobre, jutro znów mogło przyjść! 

Dziś o trudzie z BOGIEM DZIELNYCH KOBIET Wam opowiem: 

Każda z nas  działa i pracuje i zapamiętajmy - 

TRUD NASZ Z BOGIEM NIGDY SIĘ NIE MARNUJE! 

Jak tych Pań, o których wiedzieć trzeba, 

bo droga ich życia i trudu przez JEZUSA CHRYSTUSA 

prowadzi wprost do nieba. 

Therese von Wüllenweber – kiedyś może ktoś zapyta Ciebie: 

czy o niej słyszałaś? 

Odpowiedz: Tak! To ta Siostra Błogosławiona Maria od Apostołów, 

która do wypełnienia Bożej woli w swoim życiu dążyła 

i nie poddała się okolicznościom, bo Dzielną Kobietą była! 

Na posterunku Bożego Posłańca wytrwała, 

złym i trudnym ludziom złamać się nie dała! 

Chociaż nie raz musiała opuścić swoje stanowisko, 

to jednak Bożej Woli poddawała WSZYSTKO! 

Wizje serca każdego dnia realizowała i wytrwała w MIŁOŚCI, 

bo to sam Zbawiciel Jezus Chrystus był! 

I o nią się troszczył! 

Zatem SŁUCHACZU DROGI! Kiedy staną Twoje nogi 

na drodze, gdzie kolce róż będą ranić Ciebie, 

to nie uciekaj, bo tam KTOŚ z ludzi będzie w potrzebie, 

a Ty stań na Bożym Posterunku i może dla tej chwili 

zostałeś stworzony, by wypełnić świadectwo MIŁOŚCI 

i znaleźć się w niebie! 

Poddajmy się Bożym Prawom nie igraszkom i zabawom, 

z których pożytku nie ma, 

a często przysparzają nam wiele pustego cierpienia, 

lecz kiedy z Bogiem ból i cierpienie przechodzisz 

to, do Bożej Szkoły chodzisz, 

bo kogo Ojciec doświadcza, tego kocha! 

Trudna to maksyma do zrozumienia, 

ale innego – wyjścia nie ma! Amen.  Elżbieta Ledwoń z Oświęcimia 


