Vigilie v neděli 17. 10. 2021 na Svaté Hoře
otec Montfort Okanwikpo, SHL
Naším specifikem je modlitba po proměňování: Můj Bože, má
Lásko, mé Všechno...

Úvod:
Moji drazí bratři a sestry, vítám vás všechny na této oslavě Boží
lásky, na půlnoční mši svaté.

Kázání:
Moji drazí bratři a sestry, pokoj!
Nikdy nepřestanu děkovat Bohu za to, že už od stvoření světa
neustále zjevuje jednu věc: svou lásku. Všechno, co Bůh zjevuje,
co kdy zjevil a co ještě kdy zjeví, je Jeho láska. A to proto, aby nás
všechny přitáhl k tomuto dokonalému sjednocení se svou láskou,
abychom na Jeho lásku svobodně, láskyplně a ochotně odpověděli.
Tuto odpověď na Boží lásku dáváme při každé mši svaté, kterou
slavíme: „To konejte na mou památku“. V horní místnosti Kristus
použil chléb a víno, ale potom na kříži použil své tělo a krev. Byla
to stejná mše, ale už při ní nepoužil víno a chléb, ale své tělo a krev.
Byl to velkolepý vývoj, velkolepé završení – stal se člověkem, vzal

na sebe lidskou přirozenost, tělo a krev právě proto, aby mohl toto
vykonat. Chci vám říci, že jsem byl poslán na svět právě proto,
abych žil tento modlitební život, a stejně tak i vy, kteří jste povoláni
k tomuto poslání – k této modlitbě, ničemu jinému. Jsme povoláni
k tomu, abychom ji žili, milovali, střežili, rozhlašovali a šířili do
celého světa. A právě tuto modlitbu chce Bůh použít k tomu, aby
proměnil tvář celého stvoření. A já vím, že bez této modlitby jsem
neužitečný. Jeden člověk o mně řekl: „On neumí nic jiného než se
modlit.“ To je pravda.
Bůh mi dal takové požehnání, že každý člověk, kdo se mnou
jakkoliv přijde do styku, bude spasen – i když mě přijdete oklamat
a podvést, budete spaseni. Když přijdete do jakéhokoliv styku s
hořícím ohněm, ohřejete se. Když přijdete do jakéhokoliv styku s
vodou, namočíte se. Stejné je to se mnou – ať se mnou přijdete do
jakéhokoli styku, budete spaseni. Pohlédněte na hada, a budete
uzdraveni (srov. Nm 21,8). Pohlédněte na kříž – dokonce i všichni
ti, kdo Ježíše ukřižovali, jsou v nebi. Všichni ti, kdo ho probodli,
kdo ho zbičovali, jsou spaseni. On na kříži volal: „Otče, odpusť jim,
neboť nevědí, co činí.“ Všichni, kdo byli s Kristem, jsou spaseni.
Jeho jméno „Ježíš“ znamená „Bůh zachraňuje“. Stejné je to se
mnou, já mám zodpovědnost za spásu všech duší – každá duše,
která mě vidí, dotkne se mě, slyší mě, musí být spasena – dokonce
i ďábel, kdyby sem přišel, jen ať přijde. Musím ale zajistit, aby tady

bylo nebe na zemi, proto každý musí konat prostraci. Tenhle náš
život, naše poslání, naše povolání, naše všechno – z toho nikdy
nesmíme spustit oči, soustřeďme se na tuto modlitbu. Celý svět
bude přiveden k tomuto modlitebnímu životu, a ten čas přijde velmi
brzy. V 15, 16, 18 hodin ... se každý musí zastavit a modlit se: „Ó
Srdce Lásky!“
Toto se modlíme v prostraci při proměňování: „Můj Bože, má
Lásko, mé Všechno, zachraň mě a postarej se o mě, zachraň nás a
postarej se o nás, o svou rodinu Dvou Srdcí Lásky, přímo v srdci
Katolické církve… dej nám své Božské schválení…“
Prosíme o Božské schválení, to je to nejhodnotnější a nejvyšší, které
podepíše Bůh. Papežské schválení podepisuje papež, diecézní
schválení podepisuje biskup, Božské schválení podepíše Bůh.
Prosíme o to, aby Bůh dal svůj podpis na náš život, na naši
spiritualitu, na naši konstituci. V případě diecézního schválení musí
být kongregace schválena biskupem. Papežské schválení schvaluje
kongregaci s platností na celém světě. V případě Božského
schválení Bůh dá svou pečeť a svůj podpis s platností v celém
stvoření. Bůh do neudělá, pokud nebudeme dokonale plnit Jeho vůli.
Prosíme o to nejvyšší a největší. Svrchovaně věčné, nekonečné,
trvalé Božské schválení, které znamená svatost pro všechny.

„…s pomocí svého Svatého Ducha, dej nám své zaslíbené papeže
Dvou Srdcí Lásky, biskupy Dvou Srdcí Lásky, kněze Dvou Srdcí
Lásky, řeholní bratry a sestry Dvou Srdcí Lásky, apoštoly Dvou
Srdcí Lásky, Oběti Lásky Dvou Srdcí Lásky a přidružené členy
Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Panny Marie, kteří všichni budou
milovat tento modlitební život a žít jej dokonale, podle Tvé
nejsvětější a nejkrásnější vůle, v duchu a v pravdě, tady i všude,
nyní i vždycky až navěky. Zasvěcujeme ti všechny duše, všechna
srdce, všechny lidi, celou Církev, celé lidstvo, celé stvoření…, aby
bylo jisté, že všichni budou spaseni. Přiveď celé stvoření, všechny
na nebi, na zemi i pod zemí, aby přišli a klaněli se v prostraci před
tvým slavným milujícím majestátem, vzdávali ti nejvyšší slávu,
nejvyšší čest, nejvyšší úctu a prokazovali ti nejvyšší lásku, pro
spásu všech, vítězství Dvou Srdcí Lásky a věčnou vládu tvého
Království lásky.“
Věčnou Boží vůlí je sjednotit všechno v Kristu. Bůh to učiní skrze
tuto modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Tuto modlitbu se modlíme v
prostraci v tu nejslavnostnější chvíli mše svaté, po proměňování.
Mám na vás prosbu: prosím, zpívejme ji, složte hudbu, abychom ji
mohli společně zpívat a všichni se k nám přidali. Církev dovoluje v
tuto chvíli zpívat, abychom přizpůsobili tajemství víry své úrovni.
Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.
Prosím, bratři a sestry, každý by měl umět tuto modlitbu, naučit se

ji nazpaměť a zpívat ji, měla by být vytištěna pro všechny, aby ji
všichni mohli zpívat. Tato modlitba je jako modlitba naší Maminky
Marie, Magnificat. Jako Zachariášův Benedictus, který zpívá celá
Církev. My jsme skutečně přímo v srdci Katolické církve, protože
zdrojem a vrcholem Církve je Nejsvětější Eucharistie a my se tuto
modlitbu modlíme přímo v srdci Eucharistie. To je naše specifikum.
Když přijdete do Medžugorje, Panna Maria prosila, aby se lidé na
konci mše svaté modlili růženec pokoje, a skutečně se to tak děje.
Ve Fatimě byla přidána modlitba „Pane Ježíši, odpusť nám naše
hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše,
zvláště ty, kterého tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Tady je
nejdůležitější tato modlitba, to je specifikum tohoto místa. Ale
potom se rozšíří do celého světa.
Děkuji ti, můj Bože, děkuji ti, má Lásko, děkuji ti, mé Všechno.
Všechna chvála, všechna sláva, všechno díkůvzdání, všechna čest
náleží tobě nyní i na věky věků. Amen.
Zdrávas Maria…
Bože, náš Otče, děkuji ti, děkuji ti, děkuji ti. Dej nám milost,
abychom dokonale znali a plnili tvou vůli a učili tomu celý svět.

