Zgodnie z zaaprobowanym dekretem papieża Pawła VI w A.A.S 58/16 z 29.12.1996 r i
promulgowanym przez Kongregację do spraw Wiary z 15.11.1966 zezwala się na wydawanie bez
Imprimatur, tj pisemnego zezwolenia, pism mówiących o objawieniach, cudach, przepowiedniach lub
innych nadprzyrodzonych zjawiskach.

Osoba, która otrzymuje i przekazuje orędzia jako Adam-Człowiek pragnie
pozostać w ukryciu i oświadcza, że z ich publikacją nie zamierza
uprzedzać osądu kościelnego
Czyni to w duchu posłuszeństwa oraz zasady św. Pawła, aby otrzymanych
charyzmatów oraz darów nie zatrzymywać dla siebie, lecz by służyły dla
ogólnego pożytku i wzajemnego zbudowania. Czytelnicy powinni skupić
się na treści a nie na osobie.

ORĘDZIA - 2005
[1] 5 marzec 2005 (5:15)
Nad ranem obudził mnie Anioł. Był cały w jasności i trzymał
w ręku złota koronę. Jasne światło otaczało całą jego postać.
Powiedział do mnie, abym odmówił akty strzeliste: wiary,
nadziei i miłości. W pewnym momencie ukazało się ogromne
światło, jakby droga światła, na której stała Matka Boża,
ubrana cała na biało, przepasana niebieską szarfą i w ręku
trzymała czerwoną różę.
Poprosiłem o znak i otrzymałem go. Matka Boża zdawała
się przybliżać do mnie, chociaż miałem wrażenie, jakbym to
ja zbliżał się do Niej. Matka Boża spojrzała na mnie i
uczyniła znak krzyża świętego.
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie lękaj się, Moje dziecko,
lecz pochyl swoją głowę i przyjmij błogosławieństwo, które przynoszę dla twojego
umocnienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Słuchaj uważnie Moich Słów, abyś mógł dać świadectwo Prawdzie, która prowadzi do
wolności. Nie obawiaj się niczego, bo twój głos stanie się Moim głosem, aby
świadectwo prawdy stało się udziałem tych wszystkich, którzy szukają prawdziwej
wolności dzieci Bożych.
Moje kochane dzieci, otwórzcie wasze serca na światło Ewangelii i podążajcie za
Moim Boskim Synem. Weźcie wasze krzyże na ramiona i naśladujcie Go we
wszystkim. Czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca rozpoczął się i Ja zapraszam
was wszystkie, Moje dzieci, abyście odnowiły swój akt oddania i zawierzenia Mojemu
Synowi i Mnie. W ten sposób będziemy mogli rozpalić wasze serca gorącym
płomieniem Miłości Naszych Serc, abyście nie upadali na duchu.
Tryumf Mojego Serca to nie sprawa dat, czy pojedynczych wydarzeń, lecz ogarnia to
wszystko, co przybliża ludzkość do Mojego Boskiego Syna. Tryumf rozpoczyna się
wszędzie tam, gdzie dobro zwycięża. Tryumf Mojego Serca możecie doświadczyć w
was samych odrzucając zło. Wy możecie stać się płonącymi ogniwami, które
zespolone w łańcuch miłości, staną się prawdziwym owocem zwycięstwa Dobra.
Wiem, że wiele Moich dzieci z utęsknieniem spogląda na zwycięstwo Prawdy. Lecz
musicie wiedzieć, że wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Wydaje się, jakby Bóg
zamilkł i pozostawił swoje dzieci osierocone. Tak nie jest, bo ludzkość, która pogrąża
się w ciemności, nie chce zważać na Jego znaki i nie chce przyjąć Jego Miłosierdzia.
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Skoro ludzkość zwraca się ku upadkowi, Bóg mówi do Swojego stworzenia poprzez
znaki w przyrodzie. Tym mocniej będzie przemawiał poprzez naturę, aż w końcu
ludzie zrozumieją swój błąd. Są tacy, którzy oczekują widzialnego znaku a zapominają
o tym, że to co jest duchowe, jest niezniszczalne. Dopiero owoce przynoszą prawdziwe
żniwo.
Tak dzieje się teraz, kiedy duchowa walka pomiędzy Dobrem a złem, przybiera na sile,
lecz wynik tej walki jest wam dobrze znany, bo Bóg kocha Swoje dzieci i czuwa nad
nimi. Pamiętajcie, że zwycięstwo leży w krzyżu i jeśli do niego się udacie, wejdziecie
na Golgotę, wtedy dopiero zrozumiecie jak ważny jest owoc waszej modlitwy, waszej
ofiary. Nie ustawajcie na modlitwie, aby owoc waszego świadectwa był pełny.
Drogie dziecko, ta róża, którą trzymam w ręku to symbol modlitwy, o którą proszę
Moje dzieci. Odnówcie wasze akty zawierzenie i jak najczęściej adorujcie Mojego
Boskiego Syna w Najświętszym Sakramencie. W ciszy adoracji usłyszycie bicie Jego
Najświętszego Serca. Trwajcie tak na modlitwie, aby wasze serce w jednym rytmie
biło wraz z Jego Sercem. Błogosławię wam, drogie dzieci w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego a do ciebie, drogie dziecko będę przychodziła każdego 23-go miesiąca. W
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[2] 23 kwiecień 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje
dziecko i posyłam ci Moja Miłość i błogosławieństwo Mojego Boskiego Syna. Bądź
odważny i nie lękaj się niczego. Pochyl swoją głowę i przyjmij błogosławieństwo w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przekaż dalej, Moje Słowa i dawaj świadectwo
Prawdzie, do czego zostałeś powołany, by wypełniło się to wszystko, co zaplanował
Ojciec Niebieski wobec ciebie.
Drogie dzieci, wielu z was jest rozczarowanych po odejściu Jana Pawła II, Naszego
umiłowanego Wikariusza. Dlaczego niespokojni jesteście? Bóg jest Panem dziejów i
On tworzy historię począwszy od aktu stworzenia aż po pełne zjednoczenie z Nim. W
Nim dokonuje się wszystko i wszystko się wypełnia. Pontyfikat Jana Pawła II
przygotował Kościół na wiele wydarzeń dotyczących spełniania proroctw
i obietnic, natomiast jego następca, chociaż nie będzie miał łatwego
zadania, będzie starał się, by to, co zostało zapowiedziane, wypełniło się.
Słowo Boże jest niezmienne a wypełnienie się proroctw jest zależne nie od miejsca,
lecz od czasu. Kościół w swojej próbie potrzebuje waszych modlitw i waszego
zaangażowania, abyście mogli zaświadczyć o prawdzie. Ten pontyfikat wywoła wiele
kontrowersji, Moje dzieci, gdyż przeciwnicy Kościoła będą szukali cały czas
sposobności, by wprowadzić coraz większe zamieszanie i niepokój pośród dzieci
Kościoła.
Wy jednak utwierdzajcie waszą wiarę w modlitwie i wierności prawdziwej nauce
Kościoła. Wiosna odnowy nadchodzi a to, co stare przemija. Bądźcie cierpliwi i
czuwajcie na modlitwie, a zrozumiecie działanie Ducha Świętego, który wszystkim
kieruje i wszystko umacnia. Wróg z pewnością zostanie pokonany, lecz zanim to
nastąpi musi przyjść odstępstwo i ciemność, aby blask chwały zajaśniał prawdziwym
blaskiem zmartwychwstania, w którym dokona się przemiana oblicza ziemi.
Jeszcze raz wam powtarzam, drogie dzieci, nie lękajcie się, ale tak, jak wielki papież
dany Kościołowi na ten czas, który przygotował drogę dla was i nie lękał się stawić
czoła duchowemu męczeństwu za sprawiedliwość, tak i wy nie lękajcie się, by pójść za
jego głosem, świadcząc o prawdzie. Wiele rzeczy zostanie jeszcze odkrytych przed
wami, kiedy nadejdzie czas i kiedy prawda odnajdzie swoją prawdziwą wolność w
Kościele i pomiędzy narodami. Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
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[3] 23 maj 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje
dziecko i posyłam ci Moją matczyną Miłość oraz błogosławieństwo Mojego Boskiego
Syna. Pochyl swoją głowę i przyjmij błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Nadchodzi czas, Moje drogie dzieci, kiedy jeszcze większe ciemności ogarną ziemię z
powodu grzechów. Ludzkość coraz bardziej zuchwale odrzuca Boga i nie liczy się
zupełnie z Jego Przykazaniami. Ta cywilizacja stanęła już u progu swojej „świetności”.
Ten czas przypomina wam jednak, że chwila nadeszła, kiedy Bóg okaże Swoje oblicze
całej ziemi. Bóg upomni się o swoje Prawa i nadejdzie dzień sprawiedliwości Dlatego
wy bądźcie czujni, Moje drogie dzieci, i trwajcie na modlitwie, która umocni was w
każdej chwil i w każdy czas. Teraz świat wyśmiewa się publicznie z Boga i lekceważy
Jego Przykazania, lecz Bóg okazuje Swoje Miłosierdzie nad tymi, którzy błądzą.
Kościół też czeka próba, gdyż nadal są tacy, którzy chcą szkodzić Kościołowi i
przemycają do Jego wnętrza, to, co świat przyjmuje „za swoje”. Dzisiaj wielu jest
kapłanów, którzy zdradzają swoje powołanie i podążają za tym, co przemijające i nie
trwałe Liberalizm i tolerancja szerzą się w Kościele, a to dla tego, że sami kapłani się
są czujni. Modernistyczna teologia nie nazywa zła po imieniu, lecz tłumaczy je
słabością i uległością człowieka stawiając na pierwszym miejscu intelektualną
skłonność do ulegania słabościom. Dzisiaj problem zła przedstawia się w formie
filozoficznej doktryny. Jakże wielką pustynię przygotowują sami kapłani dla swoich
owiec. Zło pozostaje złem, które prowadzi do upadku. Przyczyną zła jest grzech i
odejście od źródła Prawdy. Diabeł tak sprytnie wszedł do Kościoła, do społeczeństw,
do umysłów wielu, że dzisiaj pytanie Piłata: „A cóż to jest Prawda?” mogłoby pozostać
bez odpowiedzi.
Jednakże każdy, kto rzeczywiście zdaje sobie sprawę z powagi chwili i zagrożeń, może
dać odpowiedź na to pytanie poprzez świadectwo wiary i uczynków. Nie wszyscy
bowiem zostali zaślepieni i nie wszyscy podążają w ciemnościach. To jest dla was,
drogie dzieci, znak, że Duch Święty nadal jest obecny i prowadzi potomstwo wybrane.
To jest znak nadziei dla wszystkich wyczekujących zmartwychwstania Prawdy, że Bóg
czuwa nad Swoimi wybranymi dziećmi i przygotowuje dla nich prawdziwą wiosnę
odnowy. Ta cywilizacja sama doprowadzi się do zguby, lecz powstanie nowa
cywilizacja, w której odnowiona ludzkość, powróci do źródła sprawiedliwości w Bogu.
Taki też sens ma każde wasze cierpienie i każda próba, której jesteście poddawani.
Wasza ofiara i wasza modlitwa nie idą na marne, lecz są już teraz zaczynem tego, co
zostanie odnowione i udoskonalone. Każdy przez was niesiony krzyż przyniesie owoc
w niedalekiej przyszłości i połączy się w łańcuch prawdziwej Ofiary, którą złożył Mój
Boski Syn na Ołtarzu zadośćuczynienia, wynagrodzenia i zbawienia ludzkości.
„Błogosławieni jesteście, gdy was prześladują….” Błogosławieństwo oznacza moc i
wytrwałość a jednocześnie jest umocnieniem w Słowie. Błogosławieni jesteście, bo
przyjęliście Słowo i trwacie w Nim. Wasza radość wypływa ze źródła błogosławieństwa
i napełnia was pełnią nadziei. Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
[4] 23 czerwiec 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam cię, Moje drogie dziecko.
Nie obawiaj się niczego, gdyż Boży Plan jest doskonały i prowadzi po drodze Ewangelii i
Prawdy Pochyl swoją głowę i przyjmij błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego. Nie lękaj się przekazywać tych słów choć nie zawsze znajdziesz u wszystkich
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zrozumienie, to wiedz, że ziarno zasiane na dobrą glebę przynosi podwójny owoc. Bądź
cierpliwy a wszystko dokona się w swoim czasie.
Drogie dzieci, przyjmijcie Moje Słowa z wiarą, gdyż pragnę was umocnić i jeszcze bardziej
przybliżyć do Mojego Niepokalanego Serca, w którym odnajdziecie Źródło Prawdy. Czas
doświadczenia, który teraz ludzkość przeżywa, to czas próby wolności. Otrzymaliście
wolność, którą potwierdził jeszcze bardziej Mój Boski Syn składając ofiarę na krzyżu. Poddał
się wszystkiemu, co go spotkało, by pojednać ludzkość z Ojcem, ale również, by potwierdzić
wolność, do której zostaliście powołani. Prawdziwa wolność to zjednoczenie z Moim Boskim
Synem.
Świat nie tylko nadużywa wolności, lecz także ją odrzuca, gdyż ludzkość stała się
niewolnikiem swoich własnych, przez siebie utworzonych praw, które są sprzeczne z
Dekalogiem. Ludzkość manifestuje swoją „wolność”, która prowadzi do zniewolenia
umysłów. To wszystko, co ludzkość stworzyła odrzucając Prawo Boże, sprowadza ją w
niewolę grzechu.
Dlatego, gdy pośród tych ciemności zajaśnieje krzyż prawdy, ludzkość ogarnie przerażenie.
Niektórzy zrozumieją komu tak naprawdę służyli, lecz inni pozostaną zatwardziali, gdyż Bóg
– w Swoim Planie – daje każdemu wolność wyboru, która polega na szukaniu i odnajdowaniu
Prawdy. Każdy otrzymał tę szansę, gdy owoc poznania dobra i zła został zerwany w Ogrodzie
Eden. Taka jest konsekwencja wyboru i jednocześnie poznanie prawdziwej wolności.
Im bardziej ludzkość zapada się w ciemność, tym bliższy staje się Dzień Pana, który objawi
swoją Chwałę – tym bliższy jest także Tryumf Mojego Niepokalanego Serca, który już teraz
dokonuje przemiany w dzieciach poświęconych Mojemu Synowi i Mnie.
Potrzebujecie, drogie dzieci, cierpliwości, odwagi i wytrwałości, aby zrozumieć i docenić dar
wolności. Pamiętajcie, że tylko w Moim Boskim Synu odnajdziecie prawdziwą wolność,
która doprowadzi wasze umysły do przemiany i odnowy. Nie patrzcie na świat, który już
dawno podeptał Prawa Boże. Wy noście głęboko w sercu wasze oddanie i modlitwę, której
ludzkość tak bardzo potrzebuje. Jesteście ziarnem nadziei i nie lękajcie się, gdyż Bóg jest
sprawiedliwy i oddaje sprawiedliwie za czyny swoich dzieci. Błogosławię wam, Moje
kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[5] 23 lipiec 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cie, Moje drogie
dziecko Moją matczyna Miłością i Moim Niepokalanym Sercem. Nabierz odwagi i bądź silny
wiarą i modlitwą, które zawsze cie będą umacniały na twojej drodze. Pochyl swoją głowę i
przyjmij błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Słuchaj uważnie Moich słów i przekazuj je tym, którzy słuchać je będą, ale także tym, którzy
wciąż poszukują swojej drogi. Nie bój się wypełniać nakazów Pana, gdyż tylko ON wie, jak
najlepiej pokierować kroki tych, dla których przygotował swój plan.
Drogie dzieci, wy także otwórzcie wasze serca dla Boga i porzućcie choć na chwilę zgiełk
tego świata, który stara się wszelkimi sposobami zagłuszyć głos Boga. Odnajdźcie w waszych
sercach Jego Miłość, która wzywa was, abyście podążali drogami miłości i prawdy. Jeśli
przyjmiecie Miłość Bożą i zrozumiecie prawdziwy sens waszej egzystencji dla Boga,
zrozumiecie jak zimny i okrutny stał się świat, który was otacza. Świat nie zna miłości, gdyż
ją odrzucił. Świat nie zna dobroci, gdyż Ją ukrzyżował! Tak przecież nie wygląda Królestwo
Mojego Boskiego Syna, w którym nie ma pokoju, miłości, zgody i radości w duchu!
Szukajcie Królestwa w was, abyście mogli dostąpić prawdziwej przemiany w duchu i
rozpoznać prawdziwe owoce chrystusowego panowania i królowania. W sakramencie chrztu
nosicie w sobie pieczęć Ducha Świętego, który umacnia, daje nadzieję i przemienia. Umiejcie
spojrzeć w siebie jako na prawdziwe dzieci Boże, bo nimi jesteście. Spójrzcie na to, co jest
duchowe i stanowi rzeczywisty owoc głębszego poznania Boga. Zauważcie, jak wielki
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kontrast panuje pomiędzy światem a Królestwem Niebieskim, w którym owoce ducha są
wieczną radością i szczęściem. Ta prawda was wyzwoli i ukaże wam rzeczywisty i
nieprzemijający charakter przemiany, która dokona się w was poprzez działanie Ducha
Świętego.
To wszystko, czego ludzkość dzisiaj doświadcza na wszystkich kontynentach, jest
zapowiedzią ostatecznej walki. Oto jeździec na białym koniu [Ap. 6, 1-9] ukazał swoje
oblicze i odnosi swoje pozorne zwycięstwa siejąc wszędzie strach i niepokój. Lecz w tych
przeciwnościach nie możecie tracić ducha, drogie dzieci, lecz zrozumieć, że moc zła ustąpi w
obliczu zamysłu Boga. Pamiętajcie, że za chaosem kryje się Oblicze Pana Boga, który w
ostatecznym rozrachunku ze złem, zawsze realizuje swoją wolę i ustanawia swoje prawa nad
światem.
Dlatego tak ważne jest, drogie dzieci, abyście szukali Boga tam, gdzie On z pewnością jest i
nie dali się oszukać światu. By odnaleźć Jego Miłość i prawdziwy Pokój, musicie wejść do
swoich serc i swoich dusz – odnaleźć w nich stwórcze piękno a zrozumiecie jak wielką ceną
zostaliście odkupieni na krzyżu. Krzyż zaś zaprowadzi was do prawdziwej wolności i
wyzwolenia.
Prawa, które teraz ustanawia świat, są sprzeczne z prawdziwą wolnością, bo w nich nie ma
Prawdy. Chrześcijańska Europa doświadcza prześladowań i strachu, bo odrzuciła BOGA jako
najwyższą prawdę i w imię fałszywej tolerancji dopuściła się bałwochwalstwa i zdrady. To
stało się pod hasłami wolności, lecz doprowadziło do zniewolenia. Dlatego musicie zerwać
kajdany z własnych dusz i zwrócić swoje oczy ku JEDYNEMU PRAWODAWCY STWORZYCIELU I ODKUPICIELU - ŚWIĘTEMU BOGU W TRZECH OSOBACH.
Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[6] 23 sierpień 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje małe
dziecko, i posyłam ci Moją matczyna Miłość dla umocnienia twojej drogi. Nie lękaj się
przekazywać Słowo, które otrzymujesz, bo ono jest świadectwem twojego posłannictwa a nie
ty sam. Pochyl swoją głowę i przyjmij błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Drogie dzieci, nie lękajcie się niczego, lecz wszystkie wasze troski i sprawy złóżcie w ręce
Bogu przez Moje Niepokalane Serce. To jest czas Zwycięstwa Mojego Serca, które ujawnia
się pośród ciemności. One muszą nadejść, aby w prawdziwym świetle ukazała się pełnia
Chwały Bożej.
Drogie dzieci, tyle razy słyszeliście upomnienia i Moje Słowa, które przynosiłam wam jako
wasza Matka, by was przygotować na ten czas. Teraz spełniają się one przed waszymi
oczami, gdyż BÓG wszystko zamierzył w swoim czasie i w swoim miejscu. Ludzie
doświadczać będą coraz więcej ucisku i doświadczenia na wielu płaszczyznach życia:
ekonomicznego, politycznego i duchowego. Dzieje się tak dlatego, że odrzucają Miłość Bożą
i samego BOGA.
Pamiętajcie, drogie dzieci, że jak Kościół nie może żyć i działać bez Mojego Boskiego Syna,
podobnie stworzenie nie może istnieć bez Boga. Skoro Jednak odrzuca GO i wybiera swoją
drogę, to tym samym skazuje się na drogę cierpienia i bólu. Na początku aktu stwórczego
BÓG oddzielił ciemność od światłości i pobłogosławił światło, bo widział, że jest dobre.
Wszyscy ci, którzy podążają w światłości otrzymują błogosławieństwo Boga i już teraz mają
udział w Jego panowaniu i chwale. Natomiast ci, którzy pozostają uparcie w ciemności
wybierają drogę odrzucenia.
Tak teraz dzieje się pomiędzy Naszymi dziećmi na ziemi , gdy ciemności ponownie okryły
ziemię, Mój Syn przychodzi, by oddzielić swoje baranki od kozłów. Jest to wielkie duchowe
doświadczenia dla ludzkości, w którym walka duchowa przybiera na sile. Wolność, jaką
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otrzymaliście, drogie dzieci, a której nie wykorzystujecie dla swojej prawdziwej przemiany w
Bogu, odwraca się w niewolnictwo. Stajecie się wtedy niewolnikami swojego egoizmu i
niewolnikami grzechu, który prowadzi do pogłębienia ciemności.
Europa, która jako pierwsza została wybrana, by przyjąć wiarę w Mojego Boskiego Syna,
ustanawiając swoje prawo nie chce zaakceptować Istnienia Boga, a co dopiero Jego Prawa!
Czy dziwicie się zatem, drogie dzieci, że ten moment wyboru pomiędzy prawdą a
kłamstwem, jest tak bolesnym doświadczeniem dla mieszkańców tego kontynentu? Skoro dla
Boga tak ważna jest każda poszczególna dusza, to również i całe narody. Pamiętajcie jednak,
że przywódcy państw nie służą prawdzie, lecz tylko i wyłącznie światowym mocom, które
doprowadzają do większego ucisku.
Wy jednak nie poddawajcie się, drogie dzieci i nie traćcie ducha, bo waszą bronią jest wiara i
modlitwa. Przyjmijcie to doświadczenie dla umocnienia w was wewnętrznego, nowego
człowieka i dążcie do doskonałości. Bądźcie wytrwali, aby nic nie mogło oderwać was od
Miłości Mojego Boskiego Syna, który przychodzi, by sądzić narody jako KRÓL Królów i
PAN Panów. Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[7] 23 wrzesień 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje dziecko, i
posyłam ci Moją matczyna Miłość dla twojego umocnienia. Nabierz odwagi i podążaj na
twojej drodze wraz z twoim FIAT dla świadectwa Słowa. Pochyl swoją głowę i przyjmij
błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, przychodzę do was pełna macierzyńskiej troski, ale jednocześnie, z pełną
nadzieją i pokojem. Tyle razy wam mówiłam, abyście się nie lękali, lecz wszystko zawierzyli
Panu Bogu przez Mojego Boskiego Syna. Ten czas, chociaż tak bardzo trudny, jest czasem
łaski dla was, gdyż teraz możecie dać prawdziwe świadectwo waszej wiary i zaangażowania.
Bądźcie umocnione Krzyżem Mojego Boskiego Syna, na którym dokonało się wasze
zbawienie, lecz również otrzymaliście testament Mojego Macierzyństwa. W nim macie
świadomość Mojej pomocy i ochrony. Ja pragnę, abyście się stali prawdziwymi dziedzicami
wiary i każdego dnia przygotowywali się na objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna.
Sami widzicie, jakie nieszczęścia spadają na całą ludzkość, a to dlatego, że człowiek odrzuca
łaskę i nie chce przyjąć Praw Bożych. Świat tak naprawdę nie potrzebuje organizacji tylko
pozornie chroniących pokój, bo wystarczy Miłość i modlitwa. Wiem, że wiele dzieci modli
się o pokój, ale by modlić się o pokój dla świata musicie odnaleźć wpierw wewnętrzny pokój
w was samych. Musicie odwrócić swój wzrok od świata, który żyje w kłamstwie i żądzy
pieniądza oraz władzy, a spojrzeć w prawdziwy pokój wewnętrznego wyciszenia. W ten
sposób zrozumiecie rzeczywisty sens i znaczenie tych ciemności, który okryły ziemię.
Ujrzycie tę duchową walkę, która toczy się na ziemi pomiędzy Dobrem a złem. W ten sposób
nauczycie się żyć w obecności Bożej i poznacie duchowe wartości Królestwa Bożego.
Przecież to Królestwo przychodzi do was z całą mocą działania Ducha Świętego – ono jest w
was! Tylko musicie otworzyć się z całą świadomością. Starajcie się tak żyć obecnością Bożą,
abyście wszystkie swoje uczynki, prace, obowiązki stanu wykonywali na Chwałę Bożą.
Wasza modlitwa wyjdzie wtedy poza określonym czasem na nią przeznaczonym i rozciągnie
się na cały dzień. Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że modlitwa – we wszystkich swoich
formach – jest przede wszystkim sprawą Miłości a nie tylko zewnętrznej postawy. Jeśli
chcecie poznać w sobie owoce Królestwa Bożego i tego wszystkiego, co staje się Nowe, już
teraz musicie nauczyć się odpowiedniej relacji do otaczającego świata. I wtedy zauważycie,
że wasz wewnętrzny pokój będzie źródłem prawdziwej modlitwy wstawienniczej do Boga.
Jeśli nie jesteście dostatecznie zadowoleni jeszcze z waszej modlitwy, to bądźcie zadowoleni
z waszego niezadowolenia, gdyż wtedy Duch Święty, który modli się w was, będzie was
wspomagał i wspierał jeszcze bardziej.
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Tak, Moje kochane dzieci, dokonuje się wasza przemiana i przemiana całego stworzenia,
które ma swoje źródło w Ojcu. Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
[8] 23 październik 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje dziecko, i
posyłam tobie błogosławieństwo Miłości Mojego Niepokalanego Serca. Bądź odważny, gdyż
twoje świadectwo jest potrzebne dla umocnienia Naszych dzieci i dla potwierdzenia Słowa,
które otrzymujesz. Pochyl swoją głowę i przyjmij błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Drogie dzieci, jestem z wami i pragnę was prowadzić pod drodze otwartości, abyście jeszcze
bardziej jednoczyli się z Moim Boskim Synem. Wasze zjednoczenie jest waszym
wewnętrznym świadectwem dojrzałości i przynosi owoc dla pełniejszego zrozumienia tego
wszystkiego, co Bóg do was mówi przez znaki, które są na ziemi i na niebie.
Dusza, która nie podąża z wiarą i nadzieją, pozostaje w ciemności i jest przestraszona, gdyż
nie dostrzega pełnego celu, do jakiego dąży. Ogarnia ją coraz większy strach i nie szuka
zjednoczenia z Bogiem.
Wiedzcie, drogie dzieci, że wasza wiara powinna być pełna nadziei i radosnego oczekiwania
na spełnienie się obietnic Bożych. Świat doświadcza ucisku, ponieważ odrzucił wiarę i nie
żyje już nadzieją, lecz stał się niewolnikiem swojego egoizmu. Wołanie o porzucenie starego
człowieka jest cały czas aktualne, gdyż i Ja pragnę, abyście w pełni zrozumieli, że nowy
człowiek, odkupiony Krwią Mojego Boskiego Syna, to nowe stworzenie, dla którego
wszystko, co było stare przeminęło. Nie spoglądajcie w przeszłość, lecz podążajcie do
prawdziwej wolności, która ukaże wam rzeczywisty sens waszego powołania, i odnajdziecie
wewnętrzną dojrzałość waszego świadectwa.
Burza, która teraz trwa, jest chwilowa a po niej nadejdzie Słońce, które swoimi promieniami
rozświetli mroki. Wtedy tak naprawdę zrozumiecie jak ważna była wasza wytrwałość i wasze
świadectwo. Bądźcie zatem cierpliwi i uczcie się cierpliwości na modlitwie, abyście jeszcze
pełniej mogli wzrastać w świadomości, że jesteście wybranymi dziećmi Boga, który wybrał
was w tym czasie, abyście Jemu służyli.
Tak naprawdę świat nie zazna spokoju dopóki nie powróci do Boga i nie przyjmie
królewskiego Panowania Mojego Boskiego Syna. Ta walka tak długo będzie trwała, aż w
końcu ludzkość nie upadnie na kolana. Oczywiście przeciwnik także jest bardzo aktywny
wszędzie i wmawia ludzkości, że jest samowystarczalna i nie potrzebuje Boga i Jego Praw.
To jest tylko zwodzenie, bo on sam dobrze wie, że przegrał i chce, aby jak najwięcej ludzi
podzieliło jego los. Bóg jest cierpliwy i łaskawy, dlatego w Swoim Miłosierdziu pozwala
także, aby wasza wiara była wypróbowana i jednocześnie umocniona. Dlatego każdy, kto
chce zjednoczyć się z Bogiem musi wejść do swego wnętrza, by tam szukać sprawiedliwości,
bo tylko w ten sposób będziecie mogli usłyszeć prawdziwy Głos Boga, który woła was,
abyście powrócili do Niego wraz z całym stworzeniem. Wszystko, co czynicie, czyńcie na
Chwałę Boga a odnajdziecie prawdziwy pokój i odnajdziecie w sobie Jego Królestwo.
Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[9] 23 listopad 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje dziecko, i
posyłam wam wszystkim, drogie dzieci, błogosławieństwo Miłości i pokoju, by umocnić
wasze serca wiarą i nadzieją. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo Mojego
Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, nie lękajcie się niczego, lecz pełni wiary podążajcie do prawdziwej jedności z
Moim Boskim Synem. Wasza wiara pomoże wam i umocni wasze kroki, gdyż tylko w ten
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sposób będziecie mogli zobaczyć pełna wartość waszych ofiar i modlitw, które teraz
zanosicie. Czas jest naprawdę krótki i całe stworzenie z utęsknieniem wyczekuje dnia
Objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna. Ten czas jest pośród was, gdyż możecie
zauważyć jak daleko ludzkość odeszła od Boga i jak bardzo lekceważy Jego Prawa. Ludzkość
odrzuca Prawa Boże i w ten sposób wybiera drogę zniewolenia w grzechu. Wolność, która nie
jest oparta na prawdziwym dziecięctwie, jest tylko pozorną wolnością. Pan Bóg obdarzył
człowieka wolną wolą, aby stał się prawdziwym dziedzicem Prawdy i jednocześnie
świadkiem tego wielkiego daru. W prawdziwej wolności odzywa się w człowieku duch
posłuszeństwa i wiary, która umacnia w podejmowaniu wyborów i decyzji. Człowiek
zniewolony jest tak zaślepiony, że nie dostrzega możliwości wyboru, tylko uparcie dąży do
zaspokojenia swojego egoizmu. Przez taki sposób myślenia upada człowiek a wraz z nim całe
społeczeństwa i narody, które wprowadzają i narzucają zniewolenie.
Tak więc, drogie dzieci, musicie zrozumieć, że odnowa ludzkości przychodzi przez
objawienie Prawdy, która dla wielu jest dostatecznie wielkim doświadczeniem, gdyż nie chcą
jej przyjąć. Dlatego Prawda, która jest w znaku krzyża, jest dla jej przeciwników nie tylko
symbolem, z którym trzeba walczyć, lecz także znakiem sprzeciwu.
Szatan czyni wszystko, aby zagłuszyć Prawdę i zniszczyć ja, gdyż dobrze wie, że wraz z jej
objawieniem, jego walka jest skończona. Lecz właśnie teraz nadchodzi ten czas, w którym
Bóg interweniuje poprzez swoje stworzenie, by pokazać, że On jest Panem i Królem ziemi.
Człowiek, który chełpi się ze swojej techniki nie jest wstanie uczynić nic przeciwko
żywiołom. Gdy nadejdzie susza nie może nic uczynić, jeśli nie spadnie kropla deszczu i nie
może ocalić siebie, gdy przyjdzie wichura.
Ludzkość będzie teraz nękana kolejnymi katastrofami i anomaliami aż zrozumie, że pycha
doprowadza ją do upadku. Prawa Boże leżą także w ustanowionym przez Niego porządku i w
prawach natury. Człowiek, który przez grzech niszczy ten porządek wprowadza chaos i
zniszczenie. Dlatego kara, jaką ponosi ludzkość za grzechy leży w Sprawiedliwości, gdyż
utracony porządek sprzeciwia się planom stworzenia i zbawienia. Odnowienie tego porządku
przyjdzie zatem przez krzyż, który zajaśnieje Prawdą, która prawdziwie was wyzwoli.
Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[10] 23 grudzień 2005
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Witam cię, drogie dziecko i
pozdrawiam w Moim Niepokalanym Sercu, które jest otwarte dla wszystkich naszych dzieci,
szczególnie dla tych, którzy poszukują wewnętrznego pokoju i prawdziwej jedności z
Bogiem. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo Mojego Serca w Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, nabierzcie głębokiej wiary i miejcie odwagę w waszych sercach, abyście się
stali prawdziwym i żywym świadectwem waszego powołania. Każdy z was został wezwany
do świętości i każdy z was ma swoją własną drogę, która prowadzi do celu. Żyjąc w świecie
musicie zwrócić szczególna uwagę na obecność BOGA i ku Niemu kierować wasze myśli i
pragnienia. W ten sposób każdy z was zrealizuje swoje powołanie. Świat stał się pusty i
jednocześnie okrutny w swojej przewrotności, gdyż nieustannie kusi. Wy jednak musicie być
wytrwali na waszej drodze, gdyż tylko w ten sposób przezwyciężycie wszelkie pokusy i
staniecie się prawdziwymi świadkami wiary.
Nie bójcie się dawać świadectwa waszej wiary pomimo tylu przeciwności, gdyż waszą mocą
jest Chrystus zmartwychwstały i Jego orędzie paschalne pełne radości, pokoju i miłości.
Mówię o tym szczególnie w tym czasie kończącego się roku u progu świąt Bożego
Narodzenia, abyście mogli przezywać prawdziwą radość z tajemnicy narodzenia Bożego
Syna. Przyjście na świat Mojego Boskiego Syna stało się początkiem nowego stworzenia,
które zostało potwierdzone w Jego zbawczej ofierze na krzyżu. Dzisiejszy świat minimalizuje
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to wielkie wydarzenie i sprowadza je w ramy tylko i wyłącznie ziemskiej radości. Tak dzieje
się dlatego, że wróg chce zatrzeć i wykreślić z umysłów wielu ludzi tajemnicę przyjścia Boga
na świat. To jest celowe działanie, by ludzkość zapomniała o narodzinach Zbawiciela a
kierowała się tylko i wyłącznie tradycją.
Kochane dzieci, pamiętajcie, że świat nie da wam pełni szczęścia, bo waszym szczęściem jest
BÓG w Trójcy Jedyny. Ku niemu kierujcie wasze myśli i kroki a zobaczycie, że postać tego
świata przemija. Nie dajcie się zniewolić, lecz bądźcie dziećmi wolnymi, gdyż do prawdziwej
wolności powołał was Bóg i w Moim Boskim Synu odnajdziecie prawdziwą radość.
Ten kończący się rok, Moje drogie dzieci, przybliżył was do zrozumienia działania Ducha
Świętego i jednocześnie ukazał wam jeszcze bliżej tajemnicę Krzyża, który wiele dusz
dźwiga w zjednoczeniu z Moim Boskim Synem. Jeszcze raz wam powtarzam: przemija
postać tego świata i nadchodzi nowy czas, w którym cała ludzkość ujrzy chwałę Syna
Człowieczego. Dla wielu będzie to zaskoczeniem, lecz wy bądźcie wytrwali i jednomyślni na
modlitwie a zobaczycie, że każdy kolejny dzień jest prawdziwym darem, w którym
odnajdziecie Miłość Bożą. Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
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