POZNÁMKA k 14. vydání v Itálii
z 8. 9. 1987
Dvacet tři tisíce výtisků 13. vydání knihy „Ai Sacerdoti figli prediletti della Madonna“ bylo rozebráno v několika měsících. Toto rychlé rozšíření udivuje. Je to jasný důkaz, jak odpovídá hluboce vycítěným požadavkům duší a skutečným potřebám
dnešního církevního života.
Co však udivuje ještě více, je neustálý požadavek nových knih. Přichází ze všech
stran. Proto bylo nutné připravit toto nové vydání.
U předcházejícího vydání byl zvláště ceněn úvod, velice jasný a vyčerpávající,
a sbírka všech poselství v jediném svazku, s dosti významnou fotografickou dokumentací z večeřadel, konaných ve všech částech světa.
A tak po uvážení se text nezměnil, připojila se jen nová poselství, která obdržel
Don Stefano v těchto posledních měsících.
Co je obsahem knihy?
Naznačuje cestu, kterou musí jít každý, kdo chce konkrétně prožít své zasvěcení
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Je to velký dar, který Srdce nebeské Matky nabízí církvi, aby jí pomáhalo v bolestných chvílích očisty.
Toto nové vydání, které vychází v Mariánském roce, se stává cennou pomocí, abychom zasvěcení prožívali s větším uvědoměním a s větší horlivostí.
Jak se má číst tato kniha?
Kdo ji vezme do rukou, má se především modlit, aby dostal světlo Ducha Svatého, pak se má připravit, aby ji četl s vnitřní učenlivostí a s opravdovou pokorou srdce.
„Čtěte ji s prostotou dítěte, které naslouchá mamince. Dítě se neptá, proč matka
hovoří nebo jak hovoří nebo kam ho svými slovy vede. Miluje a naslouchá. Dělá to, co
matka říká. Tehdy je dítě šťastné, protože cítí, že ho matka vede a všechno mu vysvětluje, a – vedeno matkou a formováno jejími slovy – roste každým dnem. Tak to má být
u vás. Čtěte je s prostotou a nedělejte si tolik problémů… Mne zajímá jen to, abyste žili
podle toho, co jsem vám řekla. Vaše srdce se pak rozehřeje láskou, vaše duše bude ozářena mým světlem a já vás budu vnitřně přetvářet, abych vás každým dnem přiváděla
k tomu, že budete dělat to, co je milé Ježíšovu Srdci.“ (21. 1. 1984)
Jestliže přistoupíte ke knize s touto dispozicí, pak poselství v ní obsažené se stane cennou pomocí k překonání pochybností a zmatků, nedůvěry a odporu, abychom
mohli pokračovat v pokoji po cestě dokonalé důvěry k Marii.
Komu je určena tato kniha? Především kněžím, kteří jsou Panně Marii zvlášť milými syny. Pak všem řeholníkům a věřícím, kteří chtějí prožívat podivuhodnou, ale i zavazující zkušenost zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Mariinu.
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Zdá se mi užitečným uvést zde slova P. Gabriela Amortha, ředitele nejrozšířenějšího mariánského časopisu „MADRE DI DIO“, který napsal v říjnovém čísle 1986
(jako odpověď tomu, kdo se ho ptal, zda je možno četbu této knihy doporučit laikům):
„Doporučujeme ji i laikům. Věříme, že může velice prospět (jak se to již skutečně také stalo) všem, kteří ji čtou s otevřeným srdcem, s touhou naslouchat, co
vnuká Duch Svatý každému, kdo je ochoten učinit svůj křesťanský život lepším. Naopak nedoporučujeme četbu těm, kteří hledají nedostatky v knize místo v sobě, nebo které vede k četbě duch zvědavosti po kdovíjakých proroctvích.
Zůstal by rozčarován… I když máme dobře na mysli závažnost doby, kterou lidstvo právě prožívá.“
Po těchto slovech zbývá mi už jen přát všem, aby v knize našli pomoc a povzbuzení na každodenní cestě, když se zasvětili Marii. Naše pozemská existence tak bude
stále více ozářena světlem a mateřskou láskou jejího Neposkvrněného Srdce.
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