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W Internecie powstaje coraz więcej stron, na których ludzie dzielą się 

swoją tęsknotą za tym co było kiedyś, te osoby wracają najczęściej do lat 
swojego dzieciństwa czy młodości, które przypadły w Polsce na czas 
komunizmu. Mówią o tym jak wtedy było pięknie i cudownie, jaka panowała 
harmonia, jak ludzie byli ludźmi dla siebie. Może żyło się biednie ale nie było 
tyle zawiści, zazdrości, nienawiści co obecnie. Wiemy że wspomnienia często są 
selektywne i zafałszowane. Pamięta się to co miłe i wesołe, a tego co straszne 
już nie.  

Tak działa nasza pamięć, kasuję to co trudne i przykre. A jednak tęsknimy 
ze swoją przyszłością za latami dzieciństwa, które z perspektywy czasu wydają 
nam się piękne i beztroskie - podobnie tęsknimy za tym, co Bóg stworzył na 
samym początku. Stworzył nas pięknych, czystych, stworzył na swoje 
podobieństwo i na swój obraz. Ta wewnętrzna tęsknota zawsze nam 
towarzyszy a w szczególności kiedy przechodzimy w życiu przez trudne 
momenty. Dobrą wiadomością dla nas wierzących jest to, że mamy duże szanse 
powrotu do życia w bliskości z Bogiem.  

Czas, który przeżywamy tutaj na ziemi kiedyś przeminie, dlatego często 
powinniśmy zwracać swe serce ku Bożej obietnicy powrotu do tej radości, 
harmonii i miłości jaka panowała na początku stworzenia. Dla mnie wspaniałą 
rzeczą na drodze konsekracji jest możliwość patrzenia z utęsknieniem w 
kierunku wieczności. Jakaż to wielka nadzieja, że kiedyś wszystkie nasze 
wyrzeczenia, wysiłki, cierpienia i ofiary staną się darem Bogu, ofiarnym i miłym 
otwierającym nam bramy nieba. Świadomość, że staniemy się takimi jakimi Bóg 
nas pragnie wiedzieć dodaje sił. To co w tej chwili przeżywamy nawet jeśli są to 
trudne i ciężkie chwile jest niczym w stosunku do tego, co Bóg przygotował 
tym, którzy go kochają. Czy naprawdę ten piękny sen, marzenie, które jest w 
sercu każdego człowieka się spełni ?? Jesteśmy stworzeni Przez Niego, na Jego 
obraz i podobieństwo. A czy staniemy się tacy, jacy powinniśmy być według 
Bożego zamysłu, w tej chwili zależy od nas, od naszej wolnej i dobrej woli, jest 
w naszych rękach. Jesteśmy na wspaniałej drodze konsekracji Bogu samemu 
poprzez Serce Najświętszego, Najczystszego, Najwspanialszego stworzenia na 
świecie jakim jest Maryja. Czy może być coś ważniejszego i piękniejszego niż to 
??  Jesteś na dobrej drodze nie lękaj się,  nie rezygnuj idź do przodu ! 
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