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Świadectwo Dziennik Duchowy Alicja
Lenczewska mały format, opr.
miękka
Cena

29,90 zł

Cena poprzednia

31,30 zł

Numer katalogowy

id7346

Kod EAN

9788364774607

PKWiU

58.11.11.0

Producent

Agape

Opis produktu

Świadectwo Dziennik Duchowy - Alicja
Lenczewska - mały format, oprawa miękka
„Kochać Chrystusa trzeba w ludziach, bo On tam jest spragniony miłości. Nie w abstrakcyjnych wyobrażeniach,
lecz w konkretnych osobach, które znam i spotykam, zwłaszcza w tych, w których brak miłości”.
Alicja Lenczewska
Ta coraz bardziej znana mistyczka zostawiła nam poruszające dzienniki, w których zapisała słowa, jakie za jej pośrednictwem,
Pan Jezus kieruje do każdego z nas.

Słowa Jezusa do Alicji Lenczewskiej - cytaty ze Świadectwa:
Każdego prowadzę drogą dopasowaną do jego możliwości. Maksymalnie optymalną. Dlatego drogi są różne i nie można komuś
zazdrościć jego drogi, jego doznań czy łask. Każdy otrzymuje to, co dla niego najwłaściwsze i najlepsze, choćby wydawało się
inaczej. Wy nie macie pełnego rozeznania. Dlatego musicie Mi ufać i godzić się na to, co czynię w waszym życiu. Godzić się z
radością i ufnością, bo jest to najlepsze ze wszystkiego, co mogłoby być.
Udoskonalaj swą codzienność - te wszystkie małe sprawy. Wszystko czyń dla Mnie z miłością i wszystko przyjmuj także dla
Mnie z miłością. We wszystkim bądź umiarkowana i ze wszystkiego zadowolona. Moim pokojem napełniaj serce i Moim
błogosławieństwem się otaczaj. Ono będzie cię chronić i wskazywać drogę.
Największą ofiarą jest uczciwe i dobre wypełnianie codziennych obowiązków, uczynność i miłość w każdych okolicznościach.
Każdy ma takie same szanse odnalezienia Mnie i oddania Mi siebie, choć każdy może osiągnąć to swoim sposobem. Każdego
prowadzę w sposób najlepszy dla niego. Każdego zabieram z tego świata w chwili największego zbliżenia do Mnie. Troszczę
się, aby każdy przyszedł do Mnie z największym bogactwem, jakie dla niego jest możliwe.
Nie zdajesz sobie sprawy, jak wiele możesz otrzymać dzięki posłuszeństwu Mojej woli i jak wiele tracisz przez niedbałość.
Doskonałemu wypełnianiu woli Mojej towarzyszy pokój i spokój. Wszystko jest na właściwym miejscu i we właściwym czasie. I
jest zadowolenie z dobrze wypełnionego obowiązku.

Alicja Lenczewska zmarła w Szczecinie 5 stycznia 2012 roku.
Jej książki Świadectwo Dziennik Duchowy oraz Słowo pouczenia czytane są przez coraz większą liczbę katolików. Alicja
Lenczewska często nazywana jest współczesną Faustyną Kowalską, a Jej książki porównywane są z Dzienniczkiem Świętej
Faustyny.
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