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      „Toto obdobie adventu začnite so mnou, milovaní synovia. S radosťou sa 

pripravujte prijať Pána, ktorý prichádza. Zahaľte sa pritom do môjho nepo-

škvrneného svetla, ktoré sa všade šíri ako ranné zore, aby oznamovali Kristov 

príchod.

   Dobre sa pripravte na posvätnú vianočnú noc. Pripravujte sa so mnou na 

liturgickú spomienku jeho narodenia v pokoji, tichosti a v rozochvenom oča-

kávaní. V tomto období prípravy nech vaša viera rastie, vaša nádej nech sa 

vyjasňuje, láska zosilnie a vaša modlitba nech sa zdokonaľuje.

    Pripravujte sa spolu so mnou na Ježišov príchod, ktorý sa každodenne 

uskutočňuje v tajomstve jeho skutočnej prítomnosti v Eucharistii a v ľudskej 

schránke každého človeka, s ktorým sa stretávate. Toto každodenné stretnutie 

s Ježišom nech je pre vás radostnými a trvalými Vianocami.

    Otvorte svoje duše, aby ste mohli prijať dar jeho milosti a lásky. Otvorte 

brány vašich sŕdc, aby ste mu mohli ponúknuť teplý útulok lásky, keď príde, 

keď sa osobne daruje každému jednému z vás v okamihu eucharistického pri-

jímania. 

     Vyjasnite svojho ducha, aby ste ho vždy mohli ro-

zoznať pod krehkým a bolestným výzorom maličkých, 

chudobných, chorých, ubiedených,  hriešnikov,  zblúdi-

lých,  odsunutých  na okraj, potláčaných, prenasledova-

ných a zomierajúcich.

      Pripravujte sa spolu so mnou na jeho návrat v 
sláve. V tomto čase musím Cirkev a celé ľudstvo pripra-

vovať na jeho blízky a slávny príchod. Preto bude moja 

prítomnosť medzi vami vždy zreteľnejšia... Nech ustúpi 

noc nevery a pýchy, aby som vás mohla pripraviť na príchod Ježiša vo viere a 

pokore... Čím viac sa všade rozšíri nepoškvrnené svetlo vašej nebeskej Matky, 

tým lepšie bude ľudstvo a Cirkev pripravená prijať Pána, ktorý teraz prichád-

za.“                                                                                                      (28.11.1987)
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