
Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Różaniec oczyszczeniem duszy, ciała i umysłu

Kathleen Beckman

Różaniec oczyszczeniem duszy,

ciała i umysłu

1

Księgarnia religijna Izajasz.pl

https://izajasz.pl/ksiazka/rozaniec-oczyszczeniem-duszy-ciala-i-umyslu?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/rozaniec-oczyszczeniem-duszy-ciala-i-umyslu?book=1,51
https://izajasz.pl/ksiazka/rozaniec-oczyszczeniem-duszy-ciala-i-umyslu?book=1,51


Zobacz więcej w księgarni religijnej Izajasz:

Różaniec oczyszczeniem duszy, ciała i umysłu

ŚWIĘTY RÓŻANIEC: 

NIEZAWODNA UWALNIAJĄCA BROŃ 

I MODLITWA KONTEMPLACYJNA 

Ta  książeczka została napisana w określonej intencji modlitewnej, by 

pokonywać zarówno pokusy dotyczące pożądliwości i nieczystości, jak i

uzależnienie od grzechów natury seksualnej. Oznacza to, że może stać się 

praktycznym narzędziem używanym w czasie kuszenia, jak i w codziennej 

walce z grzechami ciała. Ale co najważniejsze, ma na celu pomoc w

kontemplowaniu piękna i wolności czystego seksualnie ciała, umysłu i

ducha.

Czystość seksualna jest koniecznym warunkiem, który umożliwia  oglądanie

Boga. Musimy zostać oczyszczeni ze wszystkiego, co nie jest  zgodne z

Bożą łaską. Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że  czystego serca

są ci, którzy: dostosowali swój umysł i swoją wolę do  Bożych wymagań

świętości, zwłaszcza w trzech dziedzinach: miłości,  czystości, czyli prawości

płciowej, umiłowania prawdy i prawowierności w wierze (2518).

Na dorocznej konferencji dotyczącej uzdrowienia i uwolnienia w Mundelein

Seminary, Dr Margarett Schlientz, asystentka  dyrektora Instytutu Formacji

Duszpasterskiej na Creighton University, z wielką mądrością radziła

uczestnikom, aby zapraszali Jezusa Chrystusa do  miejsc, w których nie

radzą sobie z grzechami ciała. Dlatego też  napisałam refleksje, w których

Drogi Czytelniku będziesz mógł "związać  się" z konkretną Tajemnicą

Różańca w taki sposób, aby przylgnąć do  Chrystusa i pozwolić Mu nie

odstępować Cię na krok w najtrudniejszych  chwilach kuszenia.

Pokonywanie pokus niewątpliwie będzie wiele  kosztowało Twoją pychę. W

Biblii czytamy, że Bóg pozostaje wierny bez  względu na to, z jaką pokusą

się mierzymy, zapewnia On, że: wskaże  sposób jej pokonania, abyście

mogli przetrwać (1 Kor 10, 13).

Inspiracja  do napisania tej książeczki to łaska, jaką otrzymałam po powrocie

z konferencji w Mundelein Seminary. Modliłam się o praktyczne narzędzie, 

które będę mogła dać księżom i klerykom w czasie przemówień w

seminariach duchownych i na zgromadzeniach dla księży. Po przejrzeniu 
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wstępnego szkicu tej książeczki znajomy ksiądz z archidiecezji w

Waszyngtonie powiedział, że chętnie dałby ją swoim parafianom i

penitentom. Bóg wie, że księża modlą się za wielu ludzi, którzy są 

niewolnikami grzechu nieczystości, usidleni przez żądze aż po seksualne 

uzależnienia. Utrata prawdziwej wolności nigdy nie prowadzi do radości.  Nie

ma nic radosnego w nałogach, które zniewalają, izolują i powodują  poczucie

wstydu. Jezus jest boskim lekarzem, który leczy nas miłością.

Rozważania  Tajemnic Bolesnych Różańca Świętego mają na celu

zanurzenie Cię w Pasji  Chrystusa, abyś przezwyciężył namiętności ciała i

świata. Rozważania  Tajemnic Chwalebnych Różańca Świętego pomogą Ci

przylgnąć do Jezusa  Zmartwychwstałego, aby wprowadzić Cię w chwałę

uporządkowanego i uzdrowionego człowieka stworzonego na obraz Boga,

który jest Miłością.  Do przezwyciężenia nałogu potrzebna jest cnota

czystości. Nałóg  pożądliwości i nieczystości musi być przemieniony w

piękno czystości i niewinność z chrztu świętego.

W tradycji Kościoła znaleźć możemy  mnóstwo przypowieści o duchowym i

fizycznym uzdrowieniu oraz wyzwoleniu  od złego przez modlitwę

Różańcem. Osobiście jestem świadkiem wielu cudów  wyproszonych przez

wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi,  szczególnie dzięki modlitwie

różańcowej. Kościół zachęca do całkowitego  zawierzenia modlitwom na

różańcu, ponieważ jest on biblijnie oparty na  życiu Jezusa Chrystusa. Z

mojego doświadczenia bez wątpienia wynika, że  Święty Różaniec zaraz po

Najświętszej Ofierze Eucharystii, stał się  najpotężniejszą i przynoszącą

wielkie owoce modlitwą. Podróżowałam do  kilku państw, aby przekazać tam

świadectwo o uzdrawiającej mocy Mszy  Świętej i o cudach otrzymanych

dzięki modlitwie różańcowej. W czasie  podróży, poznałam wielu ludzi, w tym

księży i zakonników, którzy  dzielili się również historiami o

nieprawdopodobnych cudach.

W świecie, który z łatwością ulega kłamstwom New Age, odnajduję

podstawy  wiary katolickiej - są lekarstwem na choroby ludzkości. Jestem

tego  całkowicie pewna, ponieważ doświadczam wielu cudów płynących z

łaski,  jaką dają sakramenty i sakramentalia Kościoła. Jest ona dobrą matka 

wierzących dzieci. Nie ma potrzeby szukania uzdrowienia gdzie indziej.

Miej  wiarę w panowanie Jezusa Chrystusa, którego wszechmoc jest ponad 

wszystkim. Bez względu na to, jak wielkie jest Twoje przewinienie, Pan 

Jezus już wcześniej przewidział je i zabezpieczył Cię przed nim. Nie  wątp w
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to, że Jezus Chrystus jest Twoim najlepszym przyjacielem i Zbawcą. Twój

grzech Go nie odpycha, ponieważ On przemienia grzesznika.

W Liście Apostolskim "O Różańcu Świętym" napisanym w 2002 roku na 

rozpoczęcie Roku Różańca przez Jana Pawła II, Autor cytuje papieża Leona

 XIII, który stwierdził, że: "Różaniec jest skutecznym duchowym  narzędziem

wobec bolączek społeczeństwa". Zdecydowanie aprobuję to, co  papież

Leon XIII powiedział o Różańcu jako duchowej broni. Służąc przez  kilka lat

w diecezjalnej grupie modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie,  potwierdzam, że

modlitwy różańcowe bardzo często powodują urażenie i znieważenie złych

duchów, które niepokoją i gnębią ludzi.
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Księgarnia Izajasz poleca

Fotel z widokiem na pole

Zapis rozmowy z ojcem Joachimem Badenim o ważnych

sprawach duchowych: o życiu w prostocie i zachwycie - w

bliskości z Bogiem i ludźmi, o naszym  pogrążaniu się w materii i

o mistyce, która nie jest zarezerwowana dla  wybrańców.

Warto być ojcem

Fascynująca książka o roli męża i ojca w rodzinie. O radości z

bycia ojcem, ale także o odpowiedzialności, władzy i służbie.

Warto naprawić małżeństwo

Naprawdę chcesz naprawić swoje małżeństwo? Zacznij od teraz!

Ta książka pomoże Ci znaleźć przyczynę problemu a potem

powie jak z nim zwyciężyć.

Urzekająca

Każda kobieta była kiedyś małą dziewczynką. A każda mała

dziewczynka piastuje w swoim sercu najskrytsze marzenia.

Marzy o porwaniu w wir romansu, o odegraniu niezastąpionej roli

w wielkiej przygodzie, o roli Pięknej w czyjejś historii. Te

pragnienia są czymś więcej niż ...
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