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Diegova viera v Najsvätejšiu sviatosť zmenila
jeho rodinu
Patricio Hileman, kňaz zodpovedný za výstavbu kaplniek
večnej adorácie naprieč celou Latinskou Amerikou, sa
podelil o dojemnú výpoveď Diega, osemročného
mexického chlapca, ktorého viera v Najsvätejšiu sviatosť
zmenila situáciu jeho rodiny poznačenej problémami
spojenými s domácim násilím, alkoholizmom a chudobou.
Malý chlapec ho počul kázať o tom, že „tých, ktorí sú
ochotní bdieť za úsvitu, Ježiš požehná stokrát viac.“ „Tiež
som povedal, že Ježiš svojich priateľov pozýva k svätej
hodine a že by sa ich taktiež opýtal: „Nemôžete byť počas
tejto hodiny so mnou?“ spomínal argentínsky kňaz.
Chlapec sa vďaka jeho slovám rozhodol začať svoju stráž
3:00 ráno a bolo to niečo, čo prirodzene upútalo
pozornosť jeho matky, ktorej chlapec vysvetlil, že tak
koná, pretože „chce aby ocko prestal piť a aby už viac
neboli chudobní. Diegova viera v Najsvätejšiu sviatosť
zmenila jeho rodinu“. Počas prvého týždňa mu matka
robila spoločnosť. Na druhý týždeň Diego pozval svojho

otca. „O mesiac neskôr sa začali spolu zúčastňovať na
večnej adorácii a otec sa priznal, že zažil Ježišovu lásku a
bol vyliečený.“ Hneď nato priznal aj to, že „sa počas
týchto svätých hodín znova zaľúbil do svojej manželky.“
„Otec prestal piť a hádať sa s manželkou a taktiež boli
schopní vyjsť z chudoby. Vďaka viere osemročného
chlapca bola uzdravená celá rodina.“ Toto je jedno z
viacerých svedectiev o obráteniach, ktoré sa podľa
Hilemana často dejú v kaplnkách večnej adorácie. „Prvým
prikázaním večnej adorácie je nechať sa objať Ježišom,“
povedal otec Hileman „Je to miesto, kde sa učíme
odpočinku v Ježišovom srdci.“ Kňaz vysvetlil, že táto
iniciatíva začala v roku 1993 v španielskej Seville, kedy
sv. Ján Pavol II. vyjadril svoju túžbu, aby „každá farnosť
sveta mohla mať kaplnku večnej adorácie, kde by mohol
byť Ježiš vystavený v Najsvätejšej sviatosti a uctievaný
vo dne i v noci bez prerušenia.“ Hileman taktiež
spomínal, že „Sv. Ján Pavol II. strávil adoráciou šesť
hodín denne, písal dokumenty priamo pred vystavenou
Najsvätejšou sviatosťou a raz týždenne strávil adoráciou
celú noc. Toto je tajomstvo svätých, toto je tajomstvo
Cirkvi: otvoriť sa a byť spojený v Kristovi.“
Verím že nás príbeh osemročného mexického chlapca
Diega, ktorého viera v Najsvätejšiu sviatosť bola veľká
povzbudila vo viere v eucharistického Krista. Boh nám
chce veľa darovať keď ho budeme prosiť. Nemusíme
v noci ísť do kostola ale môžeme ísť niekedy v týždni na
sv. omšu a po sv. omši hľadieť na bohostánok a prosiť

ako Diego Pane Ježišu prosím pomôž mi veriť, pomôž mi
byť láskavý a pokojný k manželovi k manželke, k deťom.
Tak ako Boh vypočul prosbu Diega vypočuje aj tvoju.
Treba mu dôverovať a všetko zveriť do Božích rúk. V tom
spočíva naša viera.

