Життя - Христос
Флп. 1:21
http://live-christ.com
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Година Ласк Непорочно Зачатої Пречистої Діви Марії" — цілеві молитви і
розважання це запалений смолоскип, який огріватиме серця вірних шанувальників Матері Божої Містичної Троянди.
Пречиста Діва 11 разів являлася сестрі кармелітці Пєріні і в одній із Своїх появ лагідним
та люблячим голосом промовила:
„Я — Непорочне Зачаття, Мати усіх ласк і Мати Мого Улюбленого Сина Ісуса. Моїм
бажанням є, щоб кожного року 8 грудня(22 - за старим стилем) опівдні була відбута
Година Ласк. Багато духовних благодатей і фізичних благословень отримають ті, які
безперервно будуть молитися цієї години". Троянда є знаком любові, а Марія
називається трояндою через любов, якою її Серце палало завжди до Господа Бога і до
нас.
Людська природа в Ісусі Христі з'єднана з Божою природою в одній тільки особі —
Особі Предвічного Слова.
Отже, Серце Ісуса є Серцем Бога і як таке заслуговує на честь і шану.
На думку Церкви, якщо шануємо знаряддя мук Відкупителя тому, що тільки
доткнулися Його Тіла, то наскільки більше ми повинні вшановувати саме Його Серце
Серце, з'єднане з Особою Божого Слова. Св. Церква проголошує і підтримує цю
побожність.
Тож нехай година молитов роздумів про Ісусові страждання та про ніжну материнську
любов Матері Божої Містичної Троянди запалює нас до Любови Ісуса і Марії та до
молитов за Церкву і наш народ.
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Монтіхіарі (Італія) від 24 листопада до 8 грудня 1947 року одинадцять
разів появлялася Пречиста Діва Марія сестрі-монахині Пєріні.
Під час цих об’явлень Пресвята Богородиця сказала, що хоче бути знана у світі як
«Містична Рожа», а також запевнила, що випросила у Свого Сина Ісуса Христа, щоб
кожного року 8 грудня з 12 – 13 години була Година ласк.
Марія пообіцяла, що багато духовних ласк і фізичних благословень та оздоровлень
одержать ті, які безперервно будуть молитися цієї години. «Мій Божественний Син
покаже стільки Свого безмірного Милосердя, скільки люди будуть молитися і просити.
Під час цієї Години ласк найбільш затверділі грішники будуть торкнені ласками від
Бога». Мати Божа пообіцяла, що навіть неможливі випадки будуть вислухані, якщо на
те буде Воля Отця Небесного.
Молитва має тривати 8 грудня з 12 до 13 години без перерви чи відволікання. В цей
час не треба відповідати на телефонні дзвінки і не відчиняти дверей, бо це –
перешкода молитві. Ці справи можуть почекати. Віддаймо хоч одну годину Господові,
не зважаючи на наші клопоти, а доручімо їх всіх Йому у молитві. У цю годину можна
випросити все для себе, для родини, для України і для цілого світу.
На початок треба помолитися 3 рази 50-й псалом «Помилуй мене, Боже» із
розпростертими угору руками як покута і винагородження, а решту часу можна
молитися Вервицю чи інші молитви. Обов’язково випрошувати ласк для себе, своєї
родини, парафії, дердави і для всього людства.
Це – особливий час, коли Господь хоче обдарувати нас, а через нашу молитву і все
людство потрібними ласками. Так багато людей чекає на нашу молитву. Скористаймо з
цього часу, поможімо через молитву тим бідним душам, які ще не пізнали Божу любов і
є далекі від Нього, наблизитись і бути з Ним навіки. У цю годину океан Божого
Милосердя і ласк відкритий для кожного, хто буде просити.
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