Polední mše svatá pro veřejnost v pondělí 1. 11. 2021 na Svaté
Hoře, otec Montfort Okanwikpo, SHL
Evangelium o Zvěstování: Lukáš 1,26-38
Slavnost Všech svatých
Naši nebeští bratři a sestry, přijďte nám prosím na pomoc
Jste svatí? Svatý Pavel by vás mohl nazvat svatými – vy, kdo
následujete Krista ve Dvou Srdcích Lásky, jste už svatí. Kristus řekl
svým apoštolům: „Neradujte se z toho, že můžete vyhánět démony
a uzdravovat nemoci, ale že už jste svatí, že jsou vaše jména
zapsána v nebesích“ (srov. Lk 10,20). Vy všichni, kdo mě
následujete ve Dvou Srdcích Lásky, vaše jména jsou už zapsána v
nebi.
To, co mi Bůh ukázal, co vlastníme a co vlastní nás, naše místo v
nebesích je velmi jisté, dobře chráněné. Kristus se modlil: „Tatínku,
chci, aby také všichni ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem
já“ (Jan 17,24). Tato modlitba už byla od Boha vyslyšena. Proto se
radujte. Oslavujeme nesčetné množství svatých, kteří jsou všichni
v nebi, i naši předkové – někteří z nich ani nebyli pokřtěni. Z milosti
Boží, z lásky Boží, z milosrdenství Božího, díky našim obětem za
ně je už většina z nich v nebi.
Všichni ti bezejmenní, nekanonizovaní svatí jsou v nebi. Naši
nebeští bratři a sestry, prosím vás, z vašich trůnů v nebi, kde

přebýváte s Bohem, mějte s námi soucit, přijďte nám na pomoc.
Pomozte nám, abychom dosáhli toho, že budeme moci být tam, kde
jste nyní vy. Všichni nebeští andělé a svatí, pomozte nám dokonale
plnit Boží vůli, aby toto místo bylo tím, čím má být: nebem na zemi,
nebeským městem.
„Má lásko, během těchto svátků všech duší a všech svatých uvidíš
cíl svého poslání: spásu všech, poslání přivést všechny k mé Lásce.
Toto je poslání jediného řešení, které jsem ti svěřil, aby všechno
bylo sjednoceno ve mně, v Kristu. Aby všechno bylo sjednoceno se
Dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci Lásky.“
Před několika lety, během noci mezi prvním listopadem, slavností
Všech svatých, a druhým listopadem, vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé, ke mně Pán přišel jako malé dítě a já jsem ho s
velkou láskou nesl v náručí. Vzpomněl jsem si, jakou radost zažíval
svatý Antonín z Padovy. Děkuji ti, můj Bože, za toto mimořádné
znamení lásky, lásky ke mně a lásky ke všem duším.
Naším povoláním, naším posláním je být svatí. O vás všech, kdo
mě následujete v Srdcích Lásky, Bůh vydal rozhodnutí: „Vy všichni
musíte být kanonizovaní, kanonizovatelní svatí.“ Tuto svatost dává
Bůh, On řekl: „Nakonec si to uvědomí“, uvidí to, oči všech lidí se
otevřou, takže uvidí svatost, kterou On obdařil všechny, kdo
dokonale následují Srdce Lásky. Jen vytrvejte v tomto životě až do

konce. To stačí. To stačí. To stačí. Modlete se o milost vytrvalosti
až do konce, vaše vytrvalost z vás udělá světce.
Když jste povoláni ke svatosti, nemáte čas na nesmysly. Matka
Tereza neměla čas, když umývala umírající a přišli za ní američtí
senátoři s televizí, ona jim řekla: „Já nemám čas na televizi“ a dál
umývala umírající. A co udělali oni? Svlékli si taláry a začali
umývat umírající spolu s ní. Potom matce Tereze poděkovali: „Moc
vám děkujeme, protože nic kromě vás by nás nedokázalo přivést k
těm ubohým, páchnoucím lidem čekajícím na smrt.“ Přidali se k ní.
A stejně tak se lidé přidají zde k nám – řekněte Amen. Přicházejí,
aby se k nám přidali, aby se s námi klaněli v prostraci a modlili se
na Svatých schodech. To je nebe na zemi. Nebe na zemi.
Měli byste dnes upéct stovky dortů, pro svého svatého patrona a pro
všechny vaše předky, kteří jsou v nebi, abyste to s nimi oslavili.
Pokud víte, že máte v nebi nějakého příbuzného, přineste dort a
oslavte ho! Všichni svatí, všichni věrní zesnulí – to je dvojí oslava.

