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 - 2008
[36] 23 styczeń 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci i posyłam wam Płomień
Miłości Mojego Niepokalanego Serca, by umocnić waszą
miłość i was samych na drodze prawdy. Pochylcie wasze
głowy i przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w Imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, bądźcie wytrwałe na modlitwie a
zobaczycie, że blask światła Mojego Boskiego Syna opromieni
wasze serca.
Od II stuleci przychodzę coraz częściej na ziemię, by
nieść Moim dzieciom słowa otuchy i jednocześnie ostrzeżenia
przed zagrażającymi niebezpieczeństwami. Pragnę bowiem
przynieść Moim kochanym dzieciom słowo umocnienia i
chronić Świętą Matkę Kościół przed atakami przeciwnika.
Wiecie przecież, drogie dzieci, że walka duchowa, która
rozgrywa się na ziemi, ma swoje konsekwencje w wieczności.
Przeciwnik używa wszelkich sposobów, by osłabić waszą
wiarę i waszą czujność.
Kiedy
mówię
o
niebezpieczeństwach
grożących Kościołowi, to nie używam słów krytyki,
lecz upominam Moich synów, którym Bóg powierzył
odpowiedzialności, aby byli czujni i troszczyli się o Królestwo Mojego Boskiego
Syna na ziemi.
Nie dziwcie się zatem, Moje dzieci, gdy widzicie, że świat coraz bardziej pogłębia się w
ciemnościach, skoro tak mało jest dusz, które poważnie traktują Moje słowa. Bądźcie wytrwali
na modlitwie, ale także wytrwali w pracy nad sobą. Przecież to wy podejmujecie decyzje
dotyczące waszej przyszłości. Od was samych zależy wasza współpraca z Bożym Planem
Zbawienia i od waszego zaangażowania zależy wasze wewnętrzne kształtowanie w sobie
nowego człowieka. Nie czyńcie waszych rzeczy powierzchownie, ani nie módlcie się tylko
wargami. Zobaczcie, że przeciwnik zaangażował wszystkie swoje siły i walczy przeciwko wam
na wszystkich płaszczyznach – przede wszystkim na płaszczyźnie ducha. To, co budujecie w
swojej pysze jest chwiejne, czasowe i przeminie, natomiast to wszystko, co buduje Duch
Boży, jest trwałe i wieczne.
Grzech, który jest dobrowolnym i świadomym waszym wyborem , rozbija waszą
jedność i powoduje rozpad wewnętrzny prawdziwej tożsamości. Pycha natomiast rozprasza -
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uzewnętrznia was i materializuje, wystawiając na wszelkie ataki świata zewnętrznego i
podporządkuje materii.
Pamiętajcie jednak, drogie dzieci, że wasze upadki nie mogą umniejszać wielkości
Miłości, w której każdy z was powinien odnaleźć siebie – swoją tożsamość w Bogu. Na tym
polega odnowa ludzkości, odnowa człowieczeństwa, które zatraca swoją godność. Prawdziwe
człowieczeństwo odnajdziecie w podporządkowaniu się działaniu Boga i w trwaniu w
SŁOWIE. Musicie uwolnić się od siebie samych i żyć Słowem Bożym, które jest światłością ze
światłości, trwałym Odblaskiem Oblicza Bożego. Jesteście powołani do odnoszenia
zwycięstwa w Jezusie Chrystusie, Moim Boskim Synu. Takie zwycięstwo oznacza życie w
prawdzie i rozwój duchowy waszego człowieczeństwa. Od was zależy tak wiele. Nie bądźcie
zrezygnowani, by podejmować wciąż na nowo ogromny wysiłek dotyczący przemiany i
odnowy: Czuwajcie, drogie dzieci!
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[37] 23 luty 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie
dzieci i posyłam potrzebne wam łaski z Mojego Niepokalanego Serca. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Szczególna Moją Miłością otaczam wszystkich chorych, cierpiących, oraz te dusze, które
świadomie dźwigają ciężar krzyża.
Drogie dzieci, bądźcie cierpliwi i trwajcie w nadziei, która jest darem Boga. Bóg jest
przedmiotem waszej nadziei, dlatego, że chce być waszym szczęściem wiecznym i daje się tym
wszystkim, którzy trwają w nadziei, aby mogli je osiągnąć. ON oddaje się człowiekowi jako
jedyny cel. Pragnienie wszystkiego innego poza Bogiem jest ciągłym osłabianiem cnoty
nadziei. Pamiętajcie jednak, drogie dzieci, że prawdziwa nadzieja uwalnia was od więzów
czasu, którym czujecie się przygniecieni – ona prowadzi was do prawdziwej wolności.
Świat chce pozbawić człowieka nadziei i kusi go tylko tym, co przemijające. Człowiek
traci czas na zupełnie nieważne i niepotrzebne rzeczy. Diabeł przedstawia wam tylko
perspektywę życia na ziemi, po to, aby zająć was tylko tym, co przemijające, abyście nie mieli
czasu dla Boga.
Nadzieja, która pochodzi od Ducha, jest wyrazem oczekiwania na spełnienie się
obietnic Bożych. Tak przemieniajcie wasze życie, aby wasze prace, modlitwy, wyrzeczenia
były na większą chwałę Bożą. Lecz pamiętajcie, że prawdziwa nadzieja wymaga od was
waszego zaangażowania. Zaufanie Bogu nie może oznaczać wyręczanie się Bogiem w tym, co
należy do człowieka. To wy musicie czynić sobie ziemię poddaną, a nie ulegać światu. Diabeł
chce podporządkować sobie świat; chce, aby jemu służono i oddawano pokłon. Dlatego
wzrasta coraz bardziej napięcie pomiędzy dobrem i złem – coraz bardziej odczuwalny jest
dystans stworzenia do Stwórcy, ponieważ stworzenie buntuje się.
Kochane dzieci, bądźcie jednak pewne, że ta walka zawarta jest w czasie, to znaczy, że
szatan ma ograniczony czas dla swoich działań. On nie ma już żadnej nadziei, został
pozbawiony szczęścia oglądania Boga, i tego samego chce pozbawić człowieka.
Drogie dzieci, w Fatimie wezwałam świat do pokuty, modlitwy i zadośćuczynienia,
ponieważ Bóg jest bardzo obrażany przez niewdzięczną ludzkość. Przekazałam ludzkości
warunki jak można uratować świat przed samozagładą. Od tamtego czasu niewiele się
zmieniło, a ludzkość coraz bardziej odchodzi od Boga. Wy, którzy trwacie w Bogu, trwajcie
także w nadziei. Jesteście własnością Boga i poświęcajcie Mu wszystko. W nadziei zwycięstwa
jesteście już teraz dziedzicami Jego obietnic. Nie lękajcie się niczego, gdyż błogosławieni
jesteście wy, którzy znosicie prześladowanie. Trzymajcie się mocno krzyża Mojego Boskiego
Syna, gdyż on zajaśnieje nad światem blaskiem zwycięstwa, a wy wraz z nim.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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[38] 23 marzec 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i posyłam Wam Moją matczyną Miłość dla waszego umocnienia, abyście nabrali odwagi na
drodze waszego powołania. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, trwajcie na modlitwie i wiedzcie, że blask Zmartwychwstania rozproszy
ciemności, które panują teraz na ziemi. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest bliski, lecz
potrzeba, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, dlatego też i przeciwnik wasz musi okazać w
pełni swoje oblicze, aby zwycięstwo Chrystusa Mojego Boskiego Syna, przyniosło jeszcze
większy blask zmartwychwstania prawdy. Krzyż jest znakiem zwycięstwa i wkrótce ukaże się
całemu światu.
Kochane dzieci, pamiętajcie, że wasze zwycięstwo jest po stronie Boga, i to wy musicie
dać pełne świadectwo waszego powołania. W ten sposób jesteście jeszcze bardziej zanurzeni
w śmierć i zmartwychwstanie Mojego Syna. Wasze świadectwo jest znakiem waszej wiary dla
umocnienia Kościoła oraz wobec całego świata, który odrzuca Mojego Syna. Świadectwo
wasze nie polega tylko i wyłącznie na modlitwie, lecz na całej waszej postawie wobec Boga i
bliźniego. Żyjecie w świecie, który jest ogarnięty przez ciemność, lecz nie żyjecie dla świata,
bo on nie jest celem waszego pielgrzymowania. Dlatego wasze świadectwo jest darem, który
powinniście sobie okazywać wzajemnie, gdyż tym samym świadczycie o waszym powołaniu i
o waszej przynależności do Prawdy, którą jest Mój Boski Syn.
Dopóki świat pozostaje w ciemności, nie może dać pełni świadectwa, lecz wiecie
przecież, że ciemności przeminą i nastanie nowe niebo i nowa ziemia. Duch Święty przemieni
oblicze ziemi i wszystko stanie się nowe. Bez Ducha Świętego nie można zrozumieć czynów i
działalności Syna Bożego, dlatego ten sam Duch objawi światu na nowo moc i działanie, aby
wszyscy poznali, że Mój Boski Syn jest Królem i Panem całego świata. Gdy Mój Syn objawi
swoją moc i panowanie, wtedy otworzą się oczy wielu i ujrzą Bożą Sprawiedliwość. Teraz
jeszcze ludzkość doświadcza Miłosierdzia Bożego, lecz Sprawiedliwość okaże swoje oblicze.
Sprawiedliwość jest Prawdą, wobec której ludzkość jest bezsilna, ponieważ odrzuca prawdę i
nie chce jej przyjąć. Objawienie Prawdy będzie bolesnym doświadczeniem dla ludzkości.
Wy jednak, Moje drogie dzieci, pozostawajcie w Prawdzie, która was wyzwala, abyście
byli wolnymi dziećmi Bożymi. W tej Prawdzie ukaże się w pełni wasze świadectwo.
Pamiętajcie,. Że bez miłości nie można być wolnym. Kiedy Sprawiedliwość ukaże się nad
światem, na widok tej ojcowskiej miłości zniknie z waszych oczu łza niewolnika, a pojawi się
wiekuista radość dziecka Bożego. Pamiętajcie, że Mój Boski Syn zmartwychwstał, aby
podzielić się z wami swoim zmartwychwstaniem, by powołać was do nowego życia.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[39] 23 kwiecień 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i posyłam Wam Moją pokój Mojego Boskiego Syna, aby napełnił wasze serca radością i mocą.
Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Kochane dzieci, pamiętajcie, że nie jesteście osamotnione w tej walce, która teraz toczy
się na ziemi. Wiele naszych dzieci doświadcza prześladowania i cierpi. Duch tego świata
wywiera coraz większy nacisk, by zniewolić jeszcze bardziej całą ludzkość. Wierne dzieci coraz
bardziej są ograniczane w swoich wypowiedziach – a to wszystko dzieje się w imię fałszywie
pojmowanej tolerancji, w której mniejszość będąca pod wpływem zła, dyktuje i ustanawia
prawa sprzeczne z Bożym Planem. Europa, która kiedyś była ostoją chrześcijaństwa, stała się
pogańska i prowadzi do zburzenia cywilizacji, którą budowała na fundamencie wiary
świętych, co w konsekwencji prowadzi do zupełnego upadku.
Dzisiaj, kiedy wszyscy naokoło krzyczą o pokoju i wolności, te wartości są jak
najbardziej zagrożone Jaki pokój możecie osiągnąć, kiedy przywódcy państw i narody
odrzucają Boga? Jaką macie wolność, kiedy ludzkość zniewolona jest egoizmem, gdzie prawo
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jest narzucane? Sam Bóg dał człowiekowi prawo wyboru dobra i zła a dzisiejszy świat mówi o
wolności w fałszywej formie zniewolenia.
Do was, Moje kochane dzieci, kieruję mój apel, abyście się obudzili i odrodzili
duchowo, bo tylko w ten sposób zrozumiecie prawdziwy sens waszego powołania. Odrodzić
się z ducha, to znaczy odnaleźć swoją tożsamość wobec Boga i bliźniego. To jest pragnienie
prawdziwej Miłości, jako daru Ducha Świętego. Celem jest wielbienie – błogosławienie –
Boga w odpowiedzi na dar życia, w którym od początku błogosławi was w Jezusie, byście byli
święci. Takiej odnowy potrzebuje to pokolenie, które jest ślepe i zatwardziałe.
Jeśli chcecie prawdziwie być wolni, to musicie podjąć się trudu wewnętrznej walki,
aby udoskonalać swoje życie duchowe, gdyż w ten sposób poznacie Ducha, który w was jest.
Musicie otworzyć się na Jego działanie, bo tylko ON wskaże wam prawdziwą drogę poznania
prawdy i udzieli wam upragnionego pokoju.
Wkrótce ten stan rzeczy, który stworzył człowiek, zamieni się w gruzy. Lecz zanim to
nastąpi przeciwnik ludzkości ukaże swoją moc nad światem. Jego bronią jest materia i
wszystko, co jest z nią związane i tej broni użyje, by wprowadzić jeszcze większy chaos i ucisk.
Wasza broń jest o wiele potężniejsza, ponieważ pochodzi ona od Ducha Świętego i stanowi
wszystko to, co jest duchowe. Jeśli używać będziecie tej broni, nic co ziemskie, materialne nie
będzie mogło wam zaszkodzić ani was zniewolić, gdyż sam Duch Święty umocni was i napełni
Swoimi darami.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[40] 3 maj 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i posyłam wam Moją matczyną Miłość, by umocnić wasze serca nadzieją. Pochylcie wasze
głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, przychodzę do was jako Królowa waszego narodu, lecz co widzę w
waszych sercach? Czy jesteście wierni waszym ślubom, które składaliście na Jasnej Górze?
Czy pozostajecie wierni waszej tradycji? Bardzo zasmuca Moje Serce, że tak szybko
zapominacie o swoich zobowiązaniach. Dzisiaj czcicie Mnie jako waszą Królową, gdyż
rzeczywiście Nią jestem, lecz niestety w większości jest to szacunek wyrażony wargami, lecz
nie czynem. Tytuł raz Mi przyznany zobowiązuje Mnie, by wstawiała się za waszym narodem
przed Moim Boskim Synem, bym broniła was i waszej ziemi jako wasza Królowa, lecz
konsekwencji nadania mi Tytułu waszej Królowej i waszego oddania oczekuje również od
was, Moje drogie polskie dzieci.
Jestem Królową Korony Polskiej i waszego narodu i ten Tytuł zobowiązuje Mnie także,
abym w sposób szczególny prowadziła was do Mojego Boskiego Syna. Skoro akt zaślubin we
Lwowie wywarł skutek prawny, to także i Ja wymagam od was, abyście dokonali aktu
intronizacji Mojego Boskiego Syna, który będzie miał to samo znaczenie, jak Mój akt
intronizacji z 1656 roku. Czyż to nie wy, Moje drogie polskie dzieci, przyrzekaliście Bogu i
Mnie, że przyrzekacie kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym,
podczas Ślubów Jasnogórskich? Gdzie jest teraz wasza odwaga? Gdzie jest zdecydowana
wola?
Otwieracie się coraz bardziej na Zachód, lecz tam nie odnajdziecie prawdziwej
wolności, ponieważ Europa odrzuca całe swoje dziedzictwo, historię i kulturę. Odrzuca Boga i
Jego prawa, by narzucić narodom prawa, które są sprzeczne z prawem naturalnym. Europa
tworzy teraz cywilizację zniszczenia i samozagłady, ponieważ odcina się od swoich korzeni.
Bóg przygotował jednak dla waszego narodu szczególny Plan, który jest konsekwencją
waszej tożsamości narodowej, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. JA SAMA
PRZEKAŻE MOJE BERŁO TEMU, KTÓRY ZOSTAŁ WYBRANY, ABY POPROWADZIĆ
WASZ NARÓD POD SZTANDARAMI PRAWDY, ABY NARÓD POLSKI STAŁ SIĘ
PRZYKŁADEM DLA INNYCH NARODÓW. Zanim jednak to nastąpi, musicie okazać
prawdziwą wierność i oddanie.
Ten rząd prowadzi was do zguby, gdyż nie zapewnia wam prawdziwej wolności, ani
swobody. To są marionetki, które wypełniają ogólny plan zniewolenia narodów. Bądźcie
rozsądni i módlcie się o światło.
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Otrzymaliście pozorną wolność, gdyż Bóg chce was w ten sposób doświadczyć i
jednocześnie umocnić, abyście umieli rozpoznać prawdziwą wolność od swobody obyczajów,
która nie jest wpisana w naturalny porządek rzeczy. Prawdziwa wolność polega na rozumnym
rozeznaniu dobra i zła i tylko w ten sposób możecie być prawdziwie wolni, jeśli odnajdziecie
swoją tożsamość w porządku naturalnym zgodnym z Prawem ustanowionym przez Boga.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[41] 23 maj 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i posyłam wam Moją Miłość, abyście każdego dnia napełniali się prawdziwą nadzieją.
Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Kochane dzieci, czas, w którym żyjecie, ukazuje wam prawdziwą rzeczywistość
grzechu, który powoduje zniszczenie. Gdy ludzkość odrzuca BOGA doświadcza przez to
udręki oraz ucisku i przeżywa kryzys milczenia BOGA. I chociaż jest tak wiele znaków Jego
obecności, to w przeciwnik chce je wszystkie zagłuszyć i zbagatelizować, aby ludzkie serca nie
mogły dostrzec działania Bożej Opatrzności w tym czasie. Dlatego interwencja Boga w tę
rzeczywistość jest konieczna.
Wielu z was zadaje pytanie: dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Bóg milczy i tak długo
czeka? Otóż musicie zrozumieć, kochane dzieci, że Boża Miłość ogarnia całą historię ludzkości
– od jej początku aż po ostateczny kres. BÓG jest Panem historii i ON wyznacza jej bieg, lecz
to właśnie ludzie ciągle ulegali pokusie, by odwrócić się od BOGA i jego Miłości. Przecież to
nie BÓG jest przyczyną wojen, które prowadzone są od stuleci! To nie ON stał na czele
rewolucji i prześladowań! Tego wszystkiego dopuścił się człowiek, ponieważ już od samego
początku nie zrozumiał, jak należy uczynić sobie ziemię poddaną. Zjadł owoc poznania dobra
i zła i od tamtego czasu posiadł wiedzę o tym, co jest moralnym dobrem i złem. Właśnie
dlatego szatan dąży do tego, aby człowiek – w imię wolności – nie słyszał Głosu Boga i
zwracał się tylko i wyłącznie w stronę doczesności. Za wszelką cenę nie chce dopuścić do
panowania Królestwa Mojego Boskiego Syna. Używa wszelkich środków, posługuję się nawet
hierarchami Kościoła, by wprowadzić zamieszanie i chaos.
Czy nie widzicie, drogie dzieci, że to właśnie on – wasz przeciwnik – uciska narody, a
posługuje się tym, co najbardziej do niego należy: a więc systemami politycznymi i
ekonomicznymi. Pamiętajcie, że wszyscy ci, którzy wmawiają wam poprawę życia i dobrobyt,
kłamią! Oni dążą tylko i wyłącznie do ucisku, aby „nikt nie mógł kupić ani sprzedać, kto nie
ma znamienia bestii” (Ap 13.17). Wszelkie międzynarodowe organizacje, które odrzucają
Prawa Boże, są narzędziem w ręku tego, który chce się ogłosić „wyzwolicielem” świata.
Wy pamiętajcie jednak, że ten ucisk, który teraz przeżywacie, znosicie dla Imienia
JEZUS, bo zbliżacie się do decydującej bitwy, w której Mój Boski Syn okaże swoją chwałę, a
wraz z Nim zajaśnieją blaskiem Prawdy, ci wszyscy, którzy wytrwali do końca.
Milczenie Boga jest zatem konsekwencją wyboru całej ludzkości. Ale to milczenie jest
tylko pozorne, ponieważ Bóg jest wiecznością. To ludzkość odizolowała się od prawdziwego
porządku i harmonii z Bogiem i zatraciła całą rzeczywistość, której sama nie potrafi już
odbudować. Dlatego milczenie Boga jest znakiem, że to właśnie ON wprowadzi ponowny
porządek rzeczy, gdzie Jego SYN zostanie uwielbiony a Duch Święty odnowi oblicze ziemi.
Sam fakt, Moje drogie dzieci, że wielu nie rozumie milczenia Boga jest dowodem na
to, że ludzkość ogarnięta jest tylko umysłem, a przecież istoty Boga oraz wiary nie da się ani
zmierzyć, ani zweryfikować. Dlatego tak bardzo aktualne jest Moje wołanie o nawrócenie,
abyście otwarli na nowo wasze serca na prawdziwą wiarę i miłość, a nie szukali Boga waszymi
teleskopami i przyrządami, gdyż w ten sposób – choćby przemówił – i tak Go nie usłyszycie.
Właśnie to milczenie Boga w obecnym czasie jest znakiem Jego obecności pośród swojego
stworzenia. Ten, kto chce usłyszeć Jego Głos, znajdzie go na pustyni i w zgiełku. Dlatego Mój
Boski Syn zwracał się z upomnieniem do siedmiu Kościołów ze słowami” Kto ma uszy niechaj
słucha”, ponieważ potrzeba jest wysiłku i zaangażowania, by w milczeniu Boga usłyszeć Jego
Głos.
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Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[42] 3o maj 2008
MATKA BOŻA: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moje drogie dzieci,
z Mojego Niepokalanego Serca i posyłam wam Moją matczyną miłość, by was umocnić na
drodze Prawdy i wiary. Uniżcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo, które posyłam
wam w święto Najświętszego Serca Mojego Syna, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Moje dzieci, nie lękajcie się przyszłości, ale zawsze bądźcie gotowi, by służyć Mojemu
Boskiemu Synowi i Mnie. Święta Matka Kościół potrzebuje waszej modlitwy i waszej
gotowości, aby dać świadectwo wiary. Prawdziwym świadectwem wiary jest nie tylko
modlitwą, lecz także codzienne uczynki. Zostaliście powołani, aby dać świadectwo waszej
wiary, bo teraz szatan chce odciągnąć wszystkich ludzi od prawdy. Otrzymał władzę nad
światem materialnym i oferuje wszystko to, co szkodzi duszy. Zły duch wprowadza
zamieszanie, niepokój i zniszczenie. Ludzkość stała się tak bardzo uzależniona od
materialnego dobrobytu, że nie pojmuje zupełnie, jak bardzo oddaliła się od Boga.
Upadek wiary jest tak wielki, że spełniają się słowa Mojego Syna, gdy zapytał, czy Syn
Człowieczy znajdzie wiarę, gdy powróci na ziemię? Bóg jednak przygotował plan ratunku dla
wszystkich tych, którzy słuchają Jego słów. Pragnie przemiany i odnowienia Swojego
stworzenia. Ten Plan rozpoczyna się w was, Moje dzieci. Dlatego przychodzę do was i
zapraszam was do Mojego Niepokalanego matczynego Serca, abyście się Jemu poświęcili. To
poświęcenie polecam nie tylko poszczególnym duszom, ale również krajom, aby pozostały
pod Moim płaszczem obronnym. Jeśli świadomie dokonacie tego poświęcenia, w pełni
poznacie Prawdę, i odczujecie prawdziwą tęsknotę za Bogiem i za prawdziwą wiarą.
Pamiętajcie, Moje drogie dzieci, że Jezus, mój Boski Syn, ofiarował wszystko z miłości
dla was: swoją godność, całe dzieło zbawienia, swoją krew - całe swoje życie, abyście byli
wolni na drodze do zbawienia. W Jego Sercu, odnajdziecie pokój, spokój i szczęście. W Moim
Sercu prowadzę was do Jego Serca, abyście mieli swój udział w tym planie odnowy.
Wy, którzy przyjmujecie Moje Słowa do waszych serc, rozumiecie dobrze, co oznacza
znajdować się pośrodku tej trudnej walki ze złymi mocami, gdzie musicie dokonać wyboru
pomiędzy dobrem i złem. Wasze spojrzenie na Boga i zaufanie Jego łasce już staje się znakiem
zwycięstwa. Zrozumcie, drogie dzieci, że cierpienie jest zjednoczeniem z Bogiem, w którym
człowiek głęboko jednoczy się z Bogiem. Dlatego powinniście pozostać małymi przed Bogiem,
a staniecie się światłem dla poszukujących.
Bądźcie odważne, Moje dzieci, gdyż wasz przykład może uczynić wielkie cuda jak
powiedział Mój Syn: " „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim,
nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” "(Jan 14,26)
W dzisiejszym świecie wydaje się, że prawo milczy a tylko przemoc dochodzi do głosu.
Lecz tak dzieje się za przyzwoleniem Boga, ponieważ nadchodzi czas żniwa, a prawda rozjaśni
ludzkie serca z krzyża Mojego Syna. Prawda was wyzwoli a wiele dusz odnajdzie prawdziwą
drogę. Błogosławię was w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
[43] 23 czerwiec 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci.
Przyjmijcie Moją Miłość wraz z błogosławieństwem, które przynoszę wam dla waszego
umocnienia. Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, w najbliższym czasie doświadczycie wiele zmian, nie tylko w Europie,
lecz na całym świecie. Europa przestaje być świadkiem cywilizacji chrześcijańskiej, ponieważ
narzuca prawa, które są z sprzeczne z moralnym i etycznym porządkiem rzeczy
ustanowionych przez Boga. Te prawa narzucane są narodom w imię „wolności”, lecz tak
naprawdę są niczym innym jak zniewoleniem umysłów i chęcią podporządkowania sobie woli
człowieka władzy bestii żądnej krwi niewinnych. Ucisk i prześladowania nasilą się, gdyż
dążenia przywódców Europy przyniosą ogromny kryzys. Taktyka szatana, który nieustannie
pracuje nad swoim planem, przynosi mu pozorne zwycięstwo, chociaż tak wiele dusz wpadło
w jego sidła.
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Dwie bestie, które otrzymały władzę od smoka, są w samym centrum swoich działań.
Pierwsza z nich – wychodząca z morza – otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko
Bogu (Ap 13,6). Czyż jej działaniem nie jest pustynia ludzkich serc, które odeszły od Boga?
Czyż tego skutkiem nie jest brak powołań i dusz ofiarnych? To pod jej wpływem ludzkość
weszła na duchową pustynię. To ona sprawia, że ludzie oddają pokłon bożkom. Jej dano
przecież władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem (Ap 13,7), by rozpoczęła
walkę. Ponieważ ludzkość nie odpowiedziała na mój apel o pokutę i zadośćuczynienie, dlatego
jeszcze bardziej będzie doświadczać jej ucisku.
Druga bestia, która wyszła z ziemi, czyni wielkie znaki (Ap.13.13), by zniewolić
ludzkość tym wszystkim, co ziemskie – by doprowadzić do ucisku i wyzysku materialnego. To
ona sprawia, że rządzący państwami prowadzą do kryzysu ekonomicznego, aby nikt nie mógł
kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia bestii. (por Ap 13,17).
Jak widzicie, drogie dzieci, walka toczy się na dwóch płaszczyznach: duchowej i
materialnej. To, o czym jesteście oficjalnie informowani, jest tylko grą i manipulacją, bo tak
naprawdę, to ten przebiegły plan został już przygotowany. I czeka tylko na odpowiedni
moment realizacji. Tu jest właśnie potrzebna mądrość, abyście usłyszeli głos Boga w waszych
sercach pośród tej pustyni.. Nie jesteście przecież sami, ponieważ Ja jestem pośród was.
Wstawiam się za wami nieustannie do Mojego Boskiego Syna i przynoszę wam łaski, abyście
wytrwali. Wiele jednak zależy od was, Moje kochane dzieci. Ponieważ to wy sami jesteście
odpowiedzią na Boże wezwanie. Wy sami jesteście miarą waszej świętości, w której okazuje
się wytrwałość.
Czyż dzisiejszy świat nie zachowuje się tak, jak to powiedział mój Boski Syn: „Jak
działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i
za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił
wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali,
sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i
siarki i wygubił wszystkich” (Lk 17:26-29)
Niestety, kochane dzieci, dzisiejszy świat jest tak samo obojętny na Boży głos.
Wyrzucacie Boga i odrzucacie Jego Prawa, a zastępujecie je Anty-Prawem, które niszczy
ustanowiony porządek rzeczy. W państwach, które budowały swoją cywilizację na
wartościach chrześcijańskich, sprzedaje i burzy się kościoły, a pozwala budować świątynie
pod znakiem półksiężyca!
W Fatimie, prosiłam, Moje kochane dzieci, aby ludzie modlili się za Rosję. Nie chodzi
tylko i wyłącznie o jej nawrócenie, lecz, aby nie rozprzestrzeniała swoich błędów. Niestety
wielu rządzących nadal szerzy i promuje te błędy – już nie w samej Rosji, lecz na całym
świecie. Chcą podporządkować świat dla imienia bestii, gdyż liczba jego imienia jest liczbą
człowieka. Gdyby byli prawdziwymi dziećmi Abrahama, to pełniliby czyny Abrahama (por. J
8,39), a tak odwrócili się od niego i od Mojego Boskiego Syna.
Przychodzę do was, moje dzieci jako Niewiasta obleczona w słońca, by razem z wami
toczyć walkę na pustyni. Wytrwajcie i bądźcie świętymi tego czasu. Otwórzcie szeroko oczy,
by zobaczyć, że to wszystko, o czym wam mówię jest prawdą. Nie ulegajcie wpływom tego
świata. Nie dajcie się zwieść, ani oszukać. Ten trudny czas, o którym wam mówię, nie oznacza
przecież zwycięstwa szatana / lecz jego klęskę. Jemu dano czas, a zatem jest Ktoś, kto ma
władzę nad nim! Odnajdujcie zatem Boga, który ma wszelką władzę. Wspinajcie się na górę
Tabor, by tam odnaleźć jaśniejące oblicze Króla królów. Podążajcie drogą do Emaus, aby
słuchać tego, co wasz Zbawiciel do was mówi, i by zjednoczyć się z Nim.
Wiem, Moje dzieci, że nie wszyscy wezmą sobie do serca Moje wołanie, lecz Moje
słowa kieruję do tych wszystkich, których imiona zapisane są w księdze życia zabitego
Baranka (por. Ap 13,8), aby z większą odwagą walczyli o Królestwo Mojego Boskiego Syna na
ziemi.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[44] 23 lipiec 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci i
posyłam wam Moje matczyne pozdrowienie dla waszego umocnienia na drodze wiary.
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Przyjmijcie Moje błogosławieństwo. Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Kochane dzieci, świat podąża coraz bardziej w ciemności, lecz pamiętajcie, że zbliża się
czas tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Wiem, że wielu z was jest zniecierpliwionych, lecz
właśnie ten szczególny czas, w którym zło okazuje swoje oblicze, jest czasem próby i
wytrwałości, abyście z coraz większą odwagą mogli okazać wasze zaufanie Bogu i złożyć
świadectwo waszej wiary.
Nie bądźcie smutni ani przygnębieni, ponieważ Bóg czuwa nad wami, wysłuchuje
waszych modlitw, a Ja wstawiam się za wami przed Jego Obliczem jako wasza Matka.
Obecny czas jest dla was tajemnicą, ponieważ z jednej strony słyszycie słowa pełne
pocieszenia, a z drugiej strony doświadczacie coraz większej presji ze strony świata. Wiedzcie
jednak, Moje kochane dzieci, że tak dzieje się dlatego, ponieważ napięcie pomiędzy tym co
duchowe, a tym co materialne, przybrało teraz na sile. Hipokryzja rządzących światem
doprowadzi do upadku tego stanu rzeczy, ponieważ oni nie kierują się dobrem ludzi, lecz
własnym egoizmem – a przede wszystkim służą interesom szatana, który chce mieć wszystkie
dziedziny życia pod swoją kontrolą.
I to jest właśnie GODZINA FATIMY, gdzie Bóg Najwyższy objawia czas
ucisku i prześladowania a jednocześnie zapowiada Tryumf Mojego
Niepokalanego Serca. W czasie, kiedy człowiek zaczął liczyć tylko na siebie i zredukował
niebo do swoich wymiarów, Bóg ukazuje prawdę, że zwycięstwo należy do niego, i do
wszystkich tych, którzy wytrwają. Godzina Fatimy to także wymowny znak czasu
ostatecznego, w którym żyjecie, a którego kategoriami są nagroda i kara. To
właśnie w tym „pomiędzy” stanęła cała ludzkość, która doznaje skutków grzechu i odejścia od
Boga. To właśnie wy, drogie dzieci, stoicie przed tym wyborem. Godzina Fatimy jest
wezwaniem do pokuty i zadośćuczynienia, ale przede wszystkim obwieszcza
zwycięski charakter działania Bożego.
Pytacie się często, drogie dzieci, dlaczego sprawiedliwi cierpią i dźwigają krzyże? Moje
dzieci, tylko cierpieniem można zwyciężyć grzech. Jeśli grzech jest odwróceniem się od Boga,
jest raną przeciwko Bogu, zranieniem Kościoła, to wymaga on równie wielkiego
zadośćuczynienia. Grzech rodzi zło i jest przyczyną dalszych cierpień. Im bardziej
ludzkość odchodzi od Boga, tym więcej doznaje cierpień.
Jak widzicie, sprawiedliwi wypraszają pokój, a ich modlitwy i cierpienia są
wynagrodzeniem Bogu za zniewagi, których doznaje. Czy wy, Moje drogie dzieci, chcecie
pozostać sprawiedliwymi, aby otrzymać swoją nagrodę?
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[45] 15 sierpień 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i przesyłam wam Moje matczyne pozdrowienie. Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was jako Królowa Nieba i Ziemi i przynoszę słowa,
które wypływają z Mojej Matczynej troski o wszystkie Moje ziemskie dzieci.
Kościół w liturgii przedstawia Mnie dzisiaj jako Niewiastę Obleczoną w słońce i wielki
znak. Ten ZNAK towarzyszy ludzkości od czasu, kiedy Mój Boski Syn dokonał zbawienia, a
teraz coraz jaśniej i wyraźniej ukazuje się w zbawczej historii całej ludzkości. Moje
Niepokalane Serce jest Arką. Jak niegdyś Arka zbudowana przez Mojżesza była znakiem
i narzędziem przymierza Boga z narodem wybranym i pozostawała w Świątyni, tak teraz Moje
Niepokalane Serce jest ratunkiem dla świata - o czym mówiłam wam w Fatimie – oraz
znakiem i narzędziem Nowego Przymierza, ponieważ przyniosłam światu Zbawiciela.
W tym Wielkim Znaku odzwierciedla się również walka rozpoczęta w niebie, która trwa
aż do dzisiaj. Wąż przebiegły wypowiedział walkę przeciwko Niewieście i Jej Dziecięciu a
także przeciwko tym wszystkim, którzy są Moim potomstwem. Teraz ta walka przybiera na
sile. Jest to walka nie tylko upokorzenia i przeciwności, lecz także prześladowania. W tym
zmaganiu jestem Przewodniczką ludzkości i Moje Niepokalane Serce jest
prawdziwą Arką Schronienia. Mój Boski Syn powraca w Moim Niepokalanym Sercu
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ponownie na ziemię. Jednakże to właśnie ludzkość musi zrozumieć ten trudny czas i
poświęcić się Mojemu Niepokalanemu Sercu, a wtedy znajdzie prawdziwy ratunek i
schronienie.
Kochane dzieci, apokalipsa otwiera się przed waszymi oczami w całej swojej pełni, gdyż
doświadczacie teraz pełni znaczenia słów zawartych w jej treści. Jesteście w samym centrum
walki pomiędzy dobrem i złem. Ucisk i prześladowanie stają się coraz bardziej widoczne.
Teraz także Bóg dochodzi do głosu, gdyż przemawia przez siły natury, by okazać swoją potęgę
i moc.
W niedługim czasie doznacie, Moje kochane dzieci, jeszcze większego prześladowania,
gdyż bestia, która otrzymała władzę nad światem, będzie czyniła wszystko, aby upadek
ekonomiczny dotknął wiele państw. Siły ciemności dążą do tego, by doprowadzić do konfliktu
z Iranem, a wtedy wiele państw będzie wciągniętych w tę wojnę.
Wiedzcie, drogie dzieci, że istnieje grupa osób, które dążą do przejęcia
władzy i kontroli nad całym światem, by jeszcze bardziej uciskać ludzkość.
Wkrótce doświadczycie, Moje dzieci, jak wielką marnością jest wszystko to, co
posiadacie tutaj na ziemi. Ta grupa zawarła pakt przeciwko Bogu i prowokuje
działania zbrojne, by doprowadzić małe państwa do upadku.
Mówię wam o tym, ponieważ jestem zatroskana nie tylko o poszczególne dusze, lecz
także o losy narodów, które zamiast szukać schronienia i umocnienia w Moim Niepokalanym
Sercu, odrzucają Boga i Jego Przykazania. Pamiętajcie, że Unia Europejska nie służy
interesom narodów, lecz przed wszystkim jest poddana władzy tych, którzy służą bestii.
Moje dzieci wybrane nie mają się jednak czego lękać, ponieważ ich schronieniem jest
Moje Niepokalane Serce, które jest prawdziwą Arką. Skoro Mój Boski Syn przyjdzie z
powrotem na ziemię, a który będzie pasł narody laską żelazną (Ap 12,5) oznacza to, że
przychodzi jako Dobry i Sprawiedliwy Pasterz, by pokonać prawa chaosu i zniszczenia, by
wypełniła się wyrocznia Boga: „I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą” (Iz 28,17)
Kiedy Pan Życia wprowadzi prawa sprawiedliwości mocą swej żelaznej władzy, rzesze
rodzaju ludzkiego nauczą się, że sprawiedliwość wywyższa naród, a grzech jest ku
pohańbieniu narodów”. Ludzkość przekona się, że plan Boży i Jego prawa ostatecznie okazują
się najlepsze dla wszystkich, których dotyczą i w końcu nauczy się miłować sprawiedliwość i
nienawidzić nieprawości
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[46] 23 sierpień 2008 Schrems NÖ
MATKA BOŻA: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moją kochane
ziemskie dzieci, i przynoszę wam pozdrowienie Mojego Niepokalanego Serca. Nie bójcie się
niczego, lecz powierzcie wasze troski, wasze problemy Mojemu Niepokalanemu Sercu , które
czuwa nad wami i troszczy się o was. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Moje kochane dzieci, czas jest rzeczywiście bardzo poważny, ponieważ przeciwnik
bardzo intensywnie pracuje nad tym, by wprowadzać swoje reguły i prawa. Wkrótce
zobaczycie, że nadejdzie chwila konfrontacji między dobrem i złem, ponieważ
jak was już często mówiłam: odrzucenie Boga, usunięcie Go z życia publicznego,
znaczy nic innego jak jeszcze potężniejsze przejęcie władzy przez moce
ciemności.
Nie bądźcie zatem rozczarowane, Moje kochane dzieci, kiedy doświadczacie coraz
większego ucisku ze strony świata, ponieważ to jest następstwo odrzucenia praw Boga. Nie
tylko poszczególne narody cierpią z powodu nieznajomości Boskich praw, lecz także całe
stworzenie, które znajduje się w bólach rodzenia. Święci aniołowie, którzy mają pieczęcie
ponad siłami natury, otwierają je powoli, po to aby grzeszna ludzkość odczuła moc i
sprawiedliwość Boga.
Wiedzcie jednak, Moje kochane dzieci, że jeszcze nie wszystko jest stracone.
Sytuacja świata będzie coraz trudniejsza, jednak rozstrzygający głos we
wszystkich rzeczach ma Bóg, który ten czas dopuścił , by pokazywać ludzkości
Jego potęgę i moc, a także obfitość Jego miłosierdzia. Ten czas walki jest
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jednocześnie czasem Mojego działania, gdzie BÓG objawia światu Moje Niepokalane Serce
jako ratunek dla świata.
Moje Niepokalane Niesplamione Serce pokazuje dzisiejszemu światu
prawdziwą wolność, niezależność, i jesta wzorem doskonałej jedności z Bogiem.
Przez Moje przyjście do was, przez Moje Słowa daję wam poznać, jak bardzo
odrzucenie Boga przynosi chaos i nieporządek w świecie. Tylko „wyzwolone“
serce może wznieść się na wyżyny życia z Bogiem. Ojciec Niebieski przygotował
triumf Mojego Niepokalanego Serca przede wszystkim na ten czas ostatecznej
walki, by w Moim Sercu połączyć wszystko to, co rozdarte i odnowić to, co
upadłe.
Moje Niepokalane Serce, zjednoczone z Boskim Sercem Mojego Syna, jest
schronieniem i drogą. Ta prawda została objawiona całej ludzkości od początku, od upadku w
grzech pierworodny, gdy Bóg ustanowił nieprzyjaźń między niewiastą a wężem (Rdz 3,15).
Teraz, kiedy czas nadszedł, w którym ukazuje się Moje potomstwo, jest to znak początku
zwycięstwa i triumfu Mojego Niepokalanego Serca. Moje dzieci, które z pełną wiarą i
zaufaniem poświęcą się Mojemu Sercu, już teraz stanowią pokolenie zwycięstwa, ponieważ
czas przyszedł.
Kochane dzieci, jak widzicie, Bóg nie opuszcza was pomimo toczącej się, lecz
przychodzi z Jego planem ratunku. Zaufajcie Mu, ponieważ On pokazuje ludzkości Swoje
miłosierdzie. Przychodźcie do Mojego Niepokalanego Serca, a ja schronię was pod Moim
macierzyńskim płaszczem. Złóżcie całą waszą przyszłość w Moim Sercu i nie lękajcie się
niczego, Rozważcie jednak, że czas jest rzeczywiście poważny!
Przyjmijcie Moje macierzyńskie błogosławieństwo; dziękuję , że przyjmujecie Moje
słowa do waszych sercach. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
[47] 8 wrzesień 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i przesyłam wam Moją matczyną miłość, by umocnić wasze serca i dodać wam otuchy.
Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, nie lękajcie się o waszą przyszłość, lecz wszystko zawierzcie Mojemu
Niepokalanemu Sercu. Moja Miłość towarzyszy wam w każdy czas: w waszych radościach i
smutkach. Wiem, że czas, który przeżywacie, jest trudny. Jest to czas doświadczeń, prób i
zmagań i tym bardziej powinniście umacniać waszą wiarę, ponieważ ona kształtuje waszą
przyszłość.
Ciągle narzekacie na brak czasu, lecz Ja pytam was: ile czasu poświęcacie dla
Boga? Modlitwa wydaje się wam długa, jesteście zniecierpliwieni, po Mszy świętej zaraz
wychodzicie z kościoła. W takim zabieganiu jak możecie się dobrze modlić? Bóg spogląda i
czuwa nad wami w każdy czas, a wy tak mało poświęcacie dla Niego! To wy sami sprawiacie,
że czas tak szybko wam „ucieka”, ponieważ ulegacie presji świata. Duch i aniołowie tego
świata chcą zabrać wam drogocenny czas na rozmowę z Bogiem, abyście w ogóle o Nim
zapomnieli. Pamiętajcie, drogie dzieci, że to jest jego przebiegłość, ponieważ on sam otrzymał
czas i niewiele już mu go pozostało. Dlatego czyni wszystko, by całą ludzkość doprowadzić do
jeszcze większego chaosu.
Bóg objawił i zawarł wszystko w czasie, aby człowiek dostrzegł Jego ingerencję w
sprawy świata. To wszystko, co dokonuje się w czasie jest wynikiem Jego Planów i zamierzeń,
które kierują przeznaczeniem człowieka, aby mógł osiągnąć ostateczny cel, czyli zbawienie.
Tak więc, wy, drogie dzieci, nie powinniście zaspokajać swojej ciekawości o konkretne daty,
lecz uświadamiać sobie wymagania duchowe wypływające z czasu, w którym żyjecie. Wy coraz
bardziej skupiacie uwagę na konkretne wydarzenia, a zapominacie o duchowym wymiarze
odczuwania biegu historii wyznaczonej przez Boga.
Dlatego dla was, Moje kochane dzieci, czas oznacza „teraz”, ponieważ Mój Boski
Syn chociaż uczestniczył w pełni odczuwania czasu, to właśnie ON prowadzi do
wypełnienia czasu w całej rozciągłości a wy wraz z NIM, ponieważ jesteście Jego
własnością. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie możecie odczuć i
wypełnić już teraz obiecane Królestwo Boże. Nawrócenie się, przyjęcie i wypełnienie
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Ewangelii oznacza już nowy czas, jest przejściem z czasu obecnego, który ulega zburzeniu, w
czas przyszły, który nie osiągnął jeszcze swojej pełni.
Mój Boski Syn nie powiedział, kiedy nastąpi wypełnienie czasu. Jest to
tajemnica, która zastrzegł OJCU, a wam nie jest dane poznać czasy i chwile,
Które OJCIEC ustanowił. Wy powinniście trwać na modlitwie i rozpoznawać
znaki czasu. Tym znakiem jest Moje Niepokalane Serce. Nawrócenie całej ludzkości
będzie bolesnym doświadczeniem, gdy objawi się Chwała Mojego Boskiego Syna. Ja
przynoszę wam prawdziwy pokój, który pochodzi z wnętrza, a nie z tego co na zewnątrz. Moje
dzieci, ludzkość osiągnie prawdziwy pokój, jeśli w ich sercach będzie miłość zakorzeniona do
Mojego Boskiego Syna, ale dopóki jest samolubna nie będzie mogła składać ofiar miłych
Bogu, ani dobrze się przygotować na Przyjście Mojego Boskiego Syna.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[47] 23 wrzesień 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i przesyłam wam Moją Miłość dla umocnienia waszych serc, waszej wiary i waszej
miłości. Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, trwajcie w waszej wierze i postępujcie drogą waszego ofiarowania się
Mojemu Niepokalanemu Sercu. Jesteście Moimi umiłowanymi dziećmi, które wraz ze Mną
podejmują walkę przeciwko mocom ciemności. Walka, którą doświadczacie, jest
konsekwencją waszego ofiarowania się Mojemu Niepokalanemu Sercu, gdyż w
ten sposób macie udział w Mojej walce i w Moim Tryumfie. Nie lękajcie się zatem
trwać wraz ze Mną przy krzyżu Mojego Boskiego Syna, by w milczeniu, cierpliwości i
prawdziwej wierze oczekiwać zmartwychwstania Prawdy, którą On sam ukaże światu poprzez
objawienie swojej chwały.
Pamiętajcie, drogie dzieci, że nic nie dzieje się bez Woli Bożej. Także i ten czas
zmagania i walki jest przyzwoleniem Boga, aby cała ludzkość odczuła, co oznacza odejście od
Źródła Prawdy. Ten czas jest także znakiem Mojej szczególnej obecności i pośród Moich
dzieci. Moje wezwanie do modlitwy, pokuty i zadośćuczynienia jest wezwaniem matczynej
troski o losy Moich dzieci.
Przynoszę wam także nadzieję, abyście nie ulegli zwątpieniu, ponieważ czas walki jest
ograniczony, a wasza wytrwałość doprowadzi was do pełni prawdy i prawdziwej wolności
dzieci Bożych.
Egoizm zniewala umysły i prowadzi ludzkość i narody do upadku, lecz BÓG czuwa nad
swoimi dziećmi a Jego Miłość do człowieka jest tak wielka, że – nie tylko posłał swojego
Jednorodzonego Syna, aby zbawił świat – lecz nadal wyciąga swoją Miłującą Dłoń i otwiera
ramiona w Swoim Synu, by pociągnąć grzeszną ludzkość do Siebie. W Swoim Planie ratunku
posyła Mnie do ludzkości przede wszystkim jako Matkę Kościoła i ludzkości, ale także jako Tę,
na Którą zstąpił Duch Święty (Łk 1,35) – Niewiastę obleczoną w słońce.
Duch Święty nie przestał zamieszkiwać Moje Niepokalane Serce, lecz właśnie teraz, w
tym czasie, realizuje On swoje posłannictwo poprzez Moje Niepokalane Serce. i objawia
Swoją moc (Łk 1,51). Duch Święty sprawi, że wejdziecie w samo serce prawdy i przypomni
wam to wszystko, co usłyszeliście – a znaczy to coś więcej niż tylko pomoc dla słabej ludzkiej
pamięci. Kim Jezus był dla uczniów, tym Duch Święty jest dla całego Kościoła. Stanie się jego
sumieniem, gdyż objawi prawdę nie tylko wobec Kościoła, lecz wobec wszystkich narodów.
Jeśli ofiarujecie się Mojemu Sercu i w Nim zjednoczycie się z Sercem
Mojego Boskiego Syna, to tym doskonalsza stanie się wasza modlitwa, gdyż
Duch Święty jeszcze skuteczniej będzie przychodził z pomocą waszej słabości,
umacniał was i przemieniał.
Moje kochane dzieci, wszystko, co dzieje się na świecie, i co jeszcze ma się wydarzyć,
zostało zaplanowane przez Boga, aby w całej historii ludzkości ukazała się Jego Chwała i,
abyście i wy mogli mieć udział w Jego chwale. Wszystko dokonuje się w czasie, aby w pełni
wypełniło się działanie Ducha Świętego, które polega na nauczaniu, przypominaniu i
doprowadzeniu wszystkiego do prawdy.
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Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[48] 7 październik 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci.
Przychodzę jako MARIA DE VICTORIA – w wielkim znaku jaki ukazał się na niebie, by
przekazać wam wszystkim błogosławieństwo Serca Mojego Boskiego Syna i obdarzyć was
Płomieniem Miłości Mojego Niepokalanego Serca. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, dzisiaj pragnę przekazać wam prośbę, która wypływa z Mojego
Niepokalanego, pełnego Miłości Serca, abyście przyjęli i szerzyli nabożeństwo do
Przeczystego Serca Mojego Świętego Oblubieńca Józefa. Proszę was o to, ponieważ
Bóg pragnie odkryć przed wami rolę, jaką Mój Święty Oblubieniec otrzymał na ten czas walki
dla wspomożenia Świętej Matki Kościoła i wszystkich Jej wiernych dzieci. Ojciec Niebieski
pragnie ukazać na nowo całemu Kościołowi i światu, tę wielką postać, która stała się Głową
naszej Rodziny – wiernego i posłusznego w realizowaniu Bożego Planu. Jego ciche i pokorne
Serce jest zjednoczone z Najświętszym Sercem Mojego Syna i z Moim Niepokalanym Sercem.
Nasze Serca złączone są w cierpieniu i radości, które napełniała radość służenia Bogu. Bóg
hojnie obdarzył Józefa swoimi łaskami, lecz zażądał od niego także ofiary: poświęcenia i
cierpienia. To także stanowiło element jedności naszych Serc. Bóg powierzył Mu nasz los i
udzielił potrzebnych łask, aby wypełnił to zadanie. Już wtedy rozpoczęła się Jego Misja jako
Patrona i Opiekuna Kościoła, ponieważ był przejęty troską o wychowanie Bożego Syna, Który
przyszedł na ziemię jako Słowo Wcielone.
Dzisiaj, kiedy Kościół zmaga się z tak wieloma przeciwnościami, jest opluwany i
biczowany także przez „swoich” potrzebna Mu jest pomoc i opieka. Serce Józefa
zjednoczone z naszymi sercami jest tym potężnym narzędziem w walce
przeciwko szatanowi i potężną obroną przeciwko jego atakom. Tak jak niegdyś
bronił nas przed Herodem, tak teraz tym bardziej broni wraz z Moim Niepokalanym Sercem
czci i godności Mojego Boskiego Syna w Kościele. Mówię wam to także w znaczeniu
zapowiedzianego Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca, ponieważ w Moim Tryumfie ukazuje
się objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna, a tym samym posłannictwo Józefa, który jako
jedyny człowiek ma do Jezusa prawa ojcowskie.
Mój Boski Syn powierzył mi was, abym była waszą Matką – wy jesteście Moim
potomstwem, które „ma strzec przykazań Boga i nieść świadectwo Jezusa”, a zatem duchowe
ojcostwo Mojego Oblubieńca rozciąga się na wszystkie wierne dzieci. Ojciec Niebieski nie
odmówi wam niczego, o co prosić będziecie Józefa, ponieważ On wraz ze Mną zanosi błagalne
modlitwy do Syna. Zanosząc prośby i modlitwy do Jego Przeczystego Serca doświadczycie
przede wszystkim wiary Józefa, Jego potężnego wstawiennictwa i obrony. W chwili
najważniejszej dla całej ludzkości, w pełni czasu, podjął decyzję, by przyjąć Mnie do siebie
jako małżonkę w sposób wolny, kierując się rozwagą, sprawiedliwością i sercem, dlatego teraz
Bóg pragnie ukazać wielkość Jego Serca, które wraz z Moim Niepokalanym Sercem
wprowadza wiernych świadków przez Najświętsze Serce Syna do Domu Trójcy Świętej.
Józef nie opuści nikogo z was i uprosi wam z obfitości Jego Przeczystego Serca łaski, o
które prosić Go będziecie, ponieważ On dobrze zna trudy zwyczajnego ziemskiego życia i
przeciwności zagrażające jego uświęceniu.
Zanotuj, drogie dziecko, słowa modlitwy, którą w imieniu Mojego Oblubieńca wam
przynoszę i zapewniam was, że każdy, kto z wiarą i ufnością odmawiać ją będzie przed
obrazem lub figurą świętego Józefa doświadczy jego pomocy.
1. Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i
zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś Świętego Józefa na
męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z
narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem oddajemy Ci, cześć, chwałę i uwielbienie.
Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży
Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i
ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski……..
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Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i
chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim
Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Ojcze nasz…. Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.
2. Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa – Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi
opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy
Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce
taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie
oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.
Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży
Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i
ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski……..
Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i
chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim
Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Ojcze nasz….Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.
3. Ojcze Niebieski, Ty, który wybrałeś świętego Józefa na ziemskiego ojca Twojego Syna i
małżonka Maryi pełnej łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego
duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem jak służyć Jezusowi i
Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci
cześć, chwałę i uwielbienie
Święty Józefie, Który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży
Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu Prowadzeniu, z wiarą i
ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski……..
Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i
chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim
Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych.
Ojcze nasz….Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.
Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna
na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości.
Przeczyste Serce Świętego Józefa, Lilio pokory i sprawiedliwości, wraz z Niepokalanym
Sercem Maryi błagamy Cię, wstawiaj się za nami i uproś nam u Twojego Przybranego Syna te
łaski, o które Cię prosimy i zjednocz nas w Twoim Sercu z Sercem Maryi, abyśmy odnaleźli
prawdziwy pokój i odpoczynek w Najświętszym Sercu Jezusa, naszego Boga, Zbawiciela i
Króla. Amen.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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[49] 12 październik 2008 Edynburg
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Mój drogi synu
kapłanie Mojego Serca i was Moje drogie dzieci. Dziękuję wam za wasz trud głoszenia
Ewangelii i dawania świadectwa prawdziwej wolności dzieci Bożych. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Pamiętajcie, kochane dzieci, że jestem razem z wami i jestem wszędzie tam, gdzie
Moje dzieci potrzebują umocnienia wiary, aby powiedzieć im, by uczynili wszystko, cokolwiek
Mój Syn im powie, i odpowiedzieli na Jego oczekiwanie. Przynoszę Moim dzieciom nadzieję i
jednocześnie wskazówkę, że Bóg oczekuje od nich czynu. Jeśli proszą o pomoc, to powinni
„napełnić stągwie wodą” i przynieść je Mojemu Synowi, aby On uczynił cud. Współpraca z
Bożą łaską musi wypływać także z waszej strony, jeśli prawdziwie chcecie stać się dziećmi
Bożymi. W tej sytuacji objawia się przed wami Moje Niepokalane Serce, na które zawsze
możecie liczyć, ponieważ Ja nieustannie modlę za wami. Ogarniam was Moją wstawienniczą
modlitwą i pomagam wam napełniać stągwie oraz błagam Mojego Syna o przemianę ludzkich
serc, aby stawały się coraz bardziej doskonalsze. Także i Mój Boski Syn nie jest daleki od
waszych zwykłych ludzkich kłopotów i problemów. Nie jest Bogiem dalekim i wyniosłym, lecz,
aby zwrócić się do Niego o pomoc, musicie się sami zaangażować, by Mu o tym powiedzieć, a
On udzieli wam wszystkiego w obfitości.
Woda w naczyniach służących do oczyszczenia przemieni się dzięki Jego łasce w napój
oczyszczenia ludzkich serc z grzechów. Tym winem zaś — napojem oczyszczającym — jest
krew Mojego Syna przelana na Krzyżu w Jego godzinie.
Nie lękajcie się, lecz składajcie świadectwo waszych uczynków i słuchajcie tego
wszystkiego, co mówi do was Mój Boski Syn, a zobaczycie, że wasze serca napełnią się
radością i wasze świadectwo będzie także w obfitości.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[50] 23 październik 2008
Złote światło ukazało się tutaj i zaczęło nas ogarniać. W tym świetle ukazały się trzy Serca:
Najświętsze Serce Pana Jezusa, Niepokalane Serca Matki Bożej oraz Przeczyste Serce
świętego Józefa. Wokół tych Serc zaczęły się tworzyć promienie, w których widoczne były
litery w trzech kolorach: pierwsza litera J w kolorze czerwonym (JEZUS), druga litera M w
kolorze niebieskim (MARYJA) i trzecia litera J w kolorze białym (JÓZEF).
W pewnym momencie te trzy Serca połączyła kolorowa tęcza. Serce świętego Józefa
zaczęło jakby rosnąć i w pewnym momencie „otoczyła” je cała postać Józefa, a dwa
pozostałe Serca znajdowały się po Jego prawej i lewej stronie. Święty Józef jest
uśmiechnięty spogląda na nas. Otwiera swoje ramiona i mówi.
ŚWIĘTY JÓZEF: Drogie dzieci zebrane tutaj na modlitwie, pragnę podzielić się z wami
Moją radością i przynoszę wam pokój i miłość oraz łaski, o które prosiliście przez
wstawiennictwo Mojego Przeczystego Serca.
Jak widzicie, przychodzę do was w zjednoczeniu z Najświętszym Sercem Mojego
przybranego Syna i z Niepokalanym Sercem Mojej najczystszej Oblubienicy. Przynoszę wam
pokój i błogosławieństwo Boskiego Serca oraz pozdrowienie Niepokalanego Serca. Uniżcie
wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, odwiecznym Planem Boga było, abym został wprowadzony w początki
Nowego i Wiecznego Przymierza i stał się świadkiem tajemnicy Wcielenia Słowa, które stało
się Ciałem. Bóg oddał w Moje Ręce Dziewictwo Mojej Oblubienicy Maryi, i powierzył Mi
troskę o wychowanie Tego, Który się począł z Ducha Świętego. Obdarzył Mnie jednocześnie
łaską wiary i udzielił ogrom łask, abym godnie wypełnił Moje posłannictwo. I chociaż ta wiara
była poddana wielu próbom i doświadczeniom, to przyjąłem na siebie trud opieki nad
Rodziną, którą powierzył Mi Bóg. Pamiętajcie, że przez próby wiary, wasze życie staje się
coraz głębsze i doskonalsze, bardziej oczyszczone i dojrzałe. Przez zwycięstwo wiary jesteście
tymi, którzy jesteście – mianowicie prawdziwymi dziećmi Bożymi poprzez waszą wolność,
przyjaźń z Bogiem i bogactwo duchowe.
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Nie prosiłem Boga o przywileje ani ułatwienia. Zrozumiałem, że mam być opiekunem
Jezusa i Maryi i podjąłem obowiązki ojca Rodziny. To wszystko dokonało się w milczeniu i
skupieniu. I wy pamiętajcie, że tajemnice Boże można przyjąć tylko w milczeniu. Poprzez
milczenie pozostajecie w Obliczu Boga i dlatego też wzywam was, abyście umieli zachować w
was przybytek milczenia, gdyż w ten sposób odnajdziecie duchowy Nazaret w was. Tajemnica
wyciszenia i skupienia nauczy was prawdziwych relacji pomiędzy Bogiem a wami, i w niej
zrozumiecie sens Przymierza, które Bóg zawarł przez swojego Syna.
Nie było Mi dane, by tutaj na ziemi przeżywać zwycięstwo Odkupienia rodzaju
ludzkiego, lecz Mój przybrany Syn – Zbawiciel – udzielił Mi przywileju współpracy w
szerzeniu tego zwycięstwa przez udział w rozwoju Kościoła – co więcej, rozszerzył Moją
ojcowską Opiekę na swój Kościół i na całą swoją wierną trzódkę.
Teraz jest ten czas, abyście i wy stali się świadkami Mojego posłannictwa,
aby Kościół stał się obrazem Świętej Rodziny. Nadszedł czas, aby Moja misja
stała się waszą, abyście strzegli Chrystusa, pozwolili Mu wzrastać w was i
dookoła was. Strzeżcie i brońcie Jego czci. Brońcie godności Maryi.
Nazaret jest szkołą, w której uczycie się rozumieć życie Jezusa i poznawać Jego
Ewangelię. Wasz duchowy Nazaret wzywa was do duchowej sprawiedliwości, którą Chrystus
pragnie znaleźć w Swoich uczniach, i która jest tryumfem światła Bożego., które oświeca
ciemności. Jeśli chcecie mieć udział w Tryumfie Niepokalanego Serca Maryi, musicie być
przejrzyści wobec Boga, Który w waszych sercach zapali jeszcze bardziej żarliwy płomień
miłości. Tryumf Serca Maryi jest objawieniem chwały Chrystusa i Królestwa Jego
Najświętszego Serca. Początek tego Tryumfu i Jego znaczenie dla Kościoła oraz całej
ludzkości bierze się właśnie duchowości Nazaretu, gdzie Bóg objawił moc i działanie Ducha
Świętego, z którego poczęła Maryja. Ten sam Duch objawia Jej rolę w obecnym czasie i
przygotowuje was na przemianę, abyście doświadczyli „cichego i pokornego Serca”
Zbawiciela. Celem tej przemiany jest jedność z Bogiem, z Boskim Sercem, w którym ma
udział cale stworzenie. Do tego celu prowadzi was Niepokalane Serce Mojej Oblubienicy wraz
z Moim Przeczystym Sercem, gdyż nasza duchowa jedność z Sercem Jezusa nigdy nie została
przerwana i jest nadal świadkiem czystości Serca Maryi.
Jak więc mogę wam odmówić czegokolwiek w waszych potrzebach, jeśli zanosicie je z
czystych intencji? Jakże mam nie wejrzeć na wasze troski, kłopoty i problemy?
Skoro zostaliście zanurzeni w Krew Chrystusa i staliście się dziedzicami Jego Woli, a
jednocześnie jesteście potomstwem Niewiasty obleczonej w słońce, tak Ja jestem waszym
duchowym Ojcem, który niczego wam nie odmówi, gdy chodzi o wypełnienie Woli Ojca, Który
jest w Niebie.
W Moim duchowym ojcostwie jestem Podporą rodzin, Pociechą
nieszczęśliwych, Nadzieją chory, Patronem umierających, Postrachem duchów
piekielnych i Opiekunem Kościoła Świętego.
Drogie dzieci tutaj zebrane, dziękuję za waszą wytrwałość i za wasze modlitwy, które
przedstawiam przed Tronem Bożym. Niech wasze serca staną się koroną w waszym dążeniu
do świętości, która kiedyś stanie się widzialnym znakiem na Mojej ukoronowanej figurze.
Pozdrawiam was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[51] 23 listopad 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i przesyłam wam Moją matczyną Miłość, gdyż pragnę wszystkich was przytulić do
Mojego Niepokalanego Serca. Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, bądźcie wytrwali na modlitwie i nie porzucajcie waszej nadziei, która
powinna z każdym dniem umacniać waszą wiarę. Stoicie przed wielkimi wydarzeniami, które
ukarzą wielu, że ludzkość bez Boga jest pustynią. Bóg jednak przygotowuje oazy, w których
nasze dzieci znajdują schronienie. Na tej pustyni znalazła się także Święta Matka Kościół,
która pomimo swoich słabości jaśnieje i zakwita chwałą i mocą swojego Założyciela – Mojego
Boskiego Syna. W Niej bije Boskie, Najświętsze Serce Zbawiciela, gdzie Moje Niepokalane
Serce ukazuje się jako WSPOMOŻENIE WIERNYCH a Przeczyste Serce Mojego Oblubieńca,
Józefa, rozpościera nad nią swoją obronę. I wstawiennictwo.
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Bliski jest ostateczny Tryumf Mojego Niepokalanego Serca, ponieważ
bliskie jest zwycięstwo Prawdy, lecz zanim to nastąpi musi się wszystko
wypełnić, jak to zostało zapowiedziane.
Moja prośba o modlitwę za Rosję i jej nawrócenie jest nadal aktualna,
Moje kochane dzieci, ponieważ ten kraj jeszcze się nie nawrócił - a wręcz
przeciwnie pogłębił swoje błędy. To, że przywódcy tego państwa odwiedzają
cerkiew, nie oznacza jeszcze, że się nawrócili bądź zadeklarowali swoją wiarę w
Trójjedynego Boga. Kościół Mojego Boskiego Syna jest nadal prześladowany.
Wielką pokusą tych przywódców jest wciąż podporządkowanie sobie i
panowanie nad narodami.
Dzisiaj wzywam was także do modlitwy za Amerykę, która chce także
rozszerzyć swoje militarne panowanie nad światem. Ostrzegałam was już
wcześniej, Moje kochane dzieci, że kryzys ekonomiczny jest wywołany sztucznie,
by jeszcze bardziej zniewolić nasze dzieci. Siły zła chcą, aby ludzie zostali
zniewoleni siłą posiadania pieniądza i wszystkiego, co materialne. Szatan złożył
w ręce ludzi, którzy dla niego pracują, wielki spisek. Podobnie jak spiskowcy
finansowali kampanię Hitlera i Lenina podobnie teraz finansują wybory w Rosji
i Stanach Zjednoczonych.
Nie dziwcie się, Moje dzieci, że wam o tym teraz mówię, ale ostrzegałam was już przed
tym w Fatimie, gdzie prosiłam o nawrócenie przez modlitwę i pokutę. Mówię wam też o tym,
drogie dzieci, abyście mieli świadomość, że walka, która toczy się na ziemi, jest batalią o
dusze, które z taką łatwością wpadają w sidła szatana.
Nie jest dla was już tajemnicą, że wielcy tego świata stworzyli światowy system
kontroli finansowej, który znajduje się w prywatnych rękach, zdolny wpływać na systemy
polityczne krajów oraz gospodarkę całego świata. Wolność wyboru jednostki znajduje się pod
kontrolą i mało kto ma wpływ na to, że od urodzenia aż do śmierci zostaje naznaczony
numerem. Wrogowie Boga położyli ręce na bogactwach naturalnych ziemi, bankach,
transporcie i bez żadnych skrupułów wywołują wojny i konflikty, by osiągnąć swój cel.
Zwracam się do was, Moje kochane dzieci, nie upadajcie na duchu, lecz wytrwale
módlcie się i wierzcie głęboko, a Bóg was uratuje i ochroni. Moje Niepokalane Serce jest dla
was otwarte i przyjmie wszystkich tych, którzy z wiarą i skruchą zwrócą się do Niego o pomoc.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[52] 8 grudzień 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
ziemskie dzieci, i przesyłam wam Moją matczyną Miłość, abyście odczuli w waszych sercach
Płomień Miłości Mojego Niepokalanego Serca. Pochylcie wasze głowy: w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Kochane dzieci, czas, w którym żyjecie jest czasem duchowej walki, gdzie musicie
zmagać się z wieloma niebezpieczeństwami. Świat staje się coraz bardziej agresywny a zło
coraz bardziej zuchwałe. Przychodzę do was, aby was ostrzec, ale również, aby wezwać do
nawrócenia. Nawrócenie oznacza pojednanie z Bogiem – powrót do pierwotnego
porządku praw ustanowionych przez Boga. Nawrócenie oznacza życie Ewangelia
Mojego Boskiego Syna, która jest najważniejszym orędziem zbawienia.
Dzisiaj przychodzę do Moich kochanych dzieci i przypominam o potrzebie modlitwy,
pokuty i wynagrodzenia. Razem z Kościołem przeżywacie Adwent – czas oczekiwania, który
ma wymiar ponadczasowy. Jest to oczekiwanie na Powrót Mojego Boskiego Syna, jest
wyrazem tęsknoty za objawieniem Królestwa i pokoju Bożego. Kto prawdziwie jednoczy się z
Kościołem Mojego Syna, ten prawdziwie odczuwa tę tęsknotę, natomiast ci wszyscy, którym
Kościół jest obojętny, ulegają pokusie świata i szatana, który chce odwrócić ich uwagę od
prawdziwie nadchodzącego dnia Pana. Szatan chce zaślepić umysły ludzkie, aby ludzkość nie
zauważyła, że Bóg przychodzi do swojej własności, a stworzenie, które ON podtrzymuje w
swoim istnieniu, jest Jego nosicielem.
Zrozumcie, drogie dzieci, że ta walka, która teraz toczy się na ziemi, jest walką
decydującą o przyszłości dusz i narodów, które powracają do Boga. W dzisiejsze święto
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pragnę wam wyjaśnić, że Bóg jest Ojcem wszystkich rzeczy stworzonych, a Mnie uczynił
Matką wszystkich rzeczy odnowionych – to znaczy, kochane dzieci, że wszystko zostało
stworzone przez Boga, wziął Ciało ze Mnie, i w ten sposób wszystko, co stworzył odnowił. Stąd
też cała Moje matczyne posłannictwo polega wzywaniu całej ludzkości do nawrócenia, aby
dzieło odkupienia całego stworzenia mogło dokonać pojednania z Bogiem. Kochane dzieci,
rozważajcie często tę tajemnicę a zrozumiecie Moje posłannictwo i troskę o was, o waszą
przyszłość.
Wasz śmiertelny wróg – wąż wraz z jego sługami – jest bardzo aktywny w tym czasie,
który został mu dany. Jego czas jest ograniczony i dlatego z tak wielką złością okazuje swoje
strategię – tylko po to, aby doprowadzić ludzi do upadku. Chce usunąć Mojego Boskiego Syna
i Mnie ze świadomości narodów, aby ludzie zwrócili się do niego i adorowali go. Wiele Moich
dzieci niestety ulega jego przebiegłości i czci wielu bożków.
Moje wierne dzieci jednak nie mają się o nic lękać, gdyż Moje Niepokalane Serce jest
Arką Schronienia, jest Wieczernikiem modlitwy, w którym oczekują na dary i owoce Ducha
Świętego. Muszą one jednak czuwać i trwać na modlitwie. Pozostańcie wierni waszemu
powołaniu i wiedzcie, że Moje Serce nigdy was nie opuści.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[53] 23 grudzień 2008
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i przesyłam wam błogosławieństwo Miłości Mojego matczynego Serca. Pochylcie wasze
głowy: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, widzę jak zabiegani jesteście przyziemnymi sprawami i smuci się Moje
Serce, gdy widzę was, jak coraz mniej czasu poświęcacie na duchowe przygotowanie się do
Świąt Bożego Narodzenia. Narzekacie, że czas wam ucieka i, że tempo życia jest coraz szybsze.
Czy zastanowiliście się dlaczego tak się dzieje? Im mniej czasu poświęcacie dla Boga, tym
szybciej on wam „ucieka”, ponieważ nie zwracacie uwagi na to, co jest najistotniejsze w życiu
duchowym.
Chrześcijanie ulegają pokusie tego czasu, nie szanują tradycji i stają się jak poganie. To
jest znak czasu :” Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali,
sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i
siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W
owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać;
a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. (Łk 17, 28-30). Tragedia tego pokolenia
polega na tym ,że mało kto zważa na znaki czasu i nie chce ich odczytywać. Jedni szukają
sensacji, inni odnajdują ciekawość w różnych praktykach i naukach, a zdecydowana
większość pozostaje zupełnie obojętna. Niewiele Moich dzieci kroczy drogą prawdy i
wewnętrznego umocnienia.
Jakie to smutne, że w obliczu tak krótkiego czasu, kiedy Syn Człowieczy objawi wkrótce
swoją chwałę, tak wiele dusz pozostaje obojętnych i zimnych.
Przychodzę do was jako MATKA ADWENTU – nie tylko w tym czasie liturgicznego
oczekiwania, lecz przede wszystkich WIELKIEGO ADWENTU, gdzie przygotowuję was na
objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna. Zanim Mój Boski Syn powróci na ziemię w całej
swojej pełni Królestwa i Panowania, objawi przez Ducha Świętego Swoją Moc i Potęgę, by
pokonać zło, aby ludzkość mogła wejść znowu na drogę prawdy i sprawiedliwości. To będzie
bolesne doświadczenie, ponieważ Boża Prawda niesie ze sobą sprawiedliwość. Konfrontacja
prawdy z grzechem dotknie całą ludzkość, w tym także narody, które będą musiały zgiąć
kolana przed Światłością świata. Ten stan, w którym znalazła się teraz ludzkość, jest
przemijający, ponieważ nie jest on oparty na Bożym Prawie. Każdy, kto przeciwstawia się
Bożemu Prawu prędzej czy później otrzyma swoją zapłatę: „A jeśli synowie jego porzucą moje
prawo i nie będą postępować według mych przykazań, jeżeli naruszą moje ustawy i nie
będą pełnili moich rozkazów, ukarzę rózgą ich przewinienia, a winę ich biczami; (Ps 89, 2833) – tak mówi Pan. Nie martwcie się, zatem, Moje kochane dzieci, bo niesprawiedliwość,
której teraz doświadczacie, zostanie wynagrodzona, a wasza wytrwałość w ucisku
pobłogosławiona.
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Musicie jednak wiedzieć, drogie dzieci, że ten trudny czas, jest dla was umocnieniem i
jednocześnie próbą. Niechaj dla was wszystkich będą umocnieniem słowa Ducha Świętego
przekazane przez Pawła – gorliwego apostola: „Fundamentu bowiem nikt nie może położyć
innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym
fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy,
tak też jawne się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień /Pański/; okaże się bowiem w
ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie
przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę: sam wprawdzie
ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. (Kor 3,11-15)
Rozważajcie często Moje słowa, Moje upomnienia, które kieruję do was z Miłości,
ponieważ troszczę się o was wszystkich.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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