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 - 2009
[54] 1 styczeń 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci i przynoszę wam
błogosławieństwo Mojego Niepokalanego Serca dla
waszego umocnienia, by dodać wam otuchy i nadziei na
nadchodzące dni. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Drogie dzieci, rozpoczął się dla was kolejny rok, w
którym ludzkość doświadczy wiele cierpienia. Dlatego
pragnę napełnić wasze serca nadzieją, abyście byli
wytrwali i jeszcze bardzie umocnieni.
Kochane dzieci, jak sami widzicie, świat coraz
bardziej pogłębia się w grzechu i lekceważy znaki Bożej
Opatrzności – ślepo daje się zwodzić swojemu
przeciwnikowi. Świat skupia się na kryzysie
gospodarczym a zapomina o kryzysie dusz, które
oddalają się od Boga, ponieważ pochłania je
materializm. Gdzie jest wiara katolickiej Europy?
Obrońcy wiary są szykanowani, prześladowani i nie mają prawa głosu. Prawdziwe wierne
dzieci są wrzuceni jak niegdyś prorok Daniel w jaskinię lwów. Prorok Daniel jest nie tylko
obrazem Chrystusa, Mojego Syna, lecz także Kościoła walczącego. W słowach jego księgi
odnajdziecie odpowiedź na ten czas zmagania i prześladowania. Czas ukazania Chwały
Mojego Boskiego Syna jest bardzo bliski, lecz to co go powstrzymuje Jego powrót to brak ludu
gotowego na spotkanie z Nim. Żniwo nadejdzie wtedy, gdy owoc dojrzeje. (por Mt 4,23).
Historia Daniela ukazuje wam prawdę, że Bóg, który doświadcza swoich wybranych, chroni
ich i wywyższa. Daniel bezwzględnie ufał prawu Bożemu. Ludzie lekceważą sobie grzech, lecz
nie mogą lekceważyć jego skutków. Przykład Daniela uczy was, kochane dzieci, że
kiedy będziecie dostrzegać rzeczy doczesne w perspektywie wieczności,
będziecie mogli żyć dla tego, co jest prawdziwe, szlachetne i trwałe. Gdy
pozostaniecie wierni zasadom Królestwa Bożego i Prawu Bożemu, będziecie mogli
przygotować się na jego przyjście i przyjąć je w posiadanie.
Kochane dzieci, nie przypadkowo kieruję do was te słowa w Moje święto, ponieważ
czas i znaki wypełniają się. Moje Niepokalane Serce objawia wam nadejście Królestwa
Bożego. Tryumf Mojego Serca jest ADWENTEM przygotowującym ludzkość na objawienie
Chwały Mojego Syna. Przez Moje FIAT spełniły się obietnice dane przez Boga ludzkości.
Podobnie i teraz Mój Boski Syn powraca na ziemię w Tryumfie Mojego
Niepokalanego Serca. Pierwszy raz Jego chwałę objawili Aniołowie pasterzom a mędrcy
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oddali mu pokłon w Betlejem. Chwała Jego krzyża nie została jeszcze ujawniona, ale
nadchodzi dzień, w którym Bóg zostanie we wszystkim uwielbiony. Apokalipsa mówi o
Niewieście i jej Dziecku, które zostało porwane przed Tron Boga (Ap 12). Powrót Mojego Syna
ukazuje go już jako Króla i sędziego. To będzie EPIFANIA Jego Królestwa, Jego Boskości.
Już objawienie Jego chwały zniszczy potęgi ziemskich królestw i zniszczy nieprawość.
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.
[55] 6 styczeń 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci i dziękuję wam, że słuchacie Moich słów, które przynoszę wam dla waszego
umocnienia, abyście nie tracili ducha wiary i odwagi. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, Moje matczyne, Niepokalane Serce pragnie was prowadzić, abyście
doszli do poznania prawdy i przygotowali wasze serca na objawienie Chwały Mojego Boskiego
Syna. Bóg nie chce, aby Jego dzieci pozostały w niewiedzy, lecz, aby przygotowywały się
poprzez czytanie i rozważanie Słowa Bożego, które jest depozytem wiary całego Kościoła.
Objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna doświadczacie teraz, Moje
drogie dzieci, w wierze a nie w oglądaniu. (1 Kor 1,7). Faryzeusze opierali swoje
wypowiedzi na Prawie Mojżeszowym oraz na jego interpretowaniu i komentowaniu,
natomiast Mój Boski Syn w swoim nauczaniu nie był ani wykładowcą prawa, ani jego
komentatorem – lecz Prawodawcą. Mój Syn nie przyszedł na ziemię, by znieść prawo ani
proroków, lecz ukazać jego pełne znaczenie. Objawia się zatem jako Bóg, który przywraca raz
na zawsze ustalony i ustanowiony porządek przez Boga. Dlatego Mój Boski Syn zapowiada i
głosi sprawiedliwość, którą Bóg sam ustanowił. Stąd też objawienie Chwały Mojego
Boskiego Syna nie oznacza jeszcze jego ostatecznego przyjścia, lecz pełne
objawienie jego słów i posłannictwa, ponieważ ON sam jest wyzwodzicielem i
sprawcą wyzwolenia od grzechu jako podstawowego zła. Objawienie Jego Chwały
jest wyzwoleniem do prawdy, która daje człowiekowi uczestnictwo w „wolności synów
Bożych” (Rz 8,21). Wolność ta pochodzi z Daru Mojego Boskiego Syna, gdzie człowiek
wyzwolony przez Mojego Syna nie tylko dostępuje odpuszczenia grzechów, ale zostaje
wyniesiony do nowego życia. Doświadczenie prawdy dla człowieka - pogrążonego w grzechu i
odstępstwie - jest bolesne, ponieważ prawda wyzwala a grzech zniewala.
Przed takim objawieniem Chwały stoi teraz cała ludzkość, ponieważ jest rzeczą
oczywistą, że ludzie nie mają kontroli nad tym, co jest odwiecznym zamiarem Boga
dotyczącym ludzkiego odkupienia. Nikt nie pozostanie nieświadomy co do tego wydarzenia,
gdyż grzech i plan zbawienia dotyczą całej ludzkości.
Ludzkość stanęła przed głęboką przemianą wewnętrzną, którą Bóg sam urzeczywistnia
w człowieku przez „tchnienie swego Ducha”. Jeśli ktoś pozostaje wierny Chrystusowi jest
„nowym stworzeniem”. Owocem odkupienia jest ta „nowość życia”, do której wzywa
was Moje Niepokalane Serce. Odkupienie, które jest nowym stworzeniem w Chrystusie
jest darem i łaską daną od Boga i niesie ze sobą wezwanie skierowane do człowieka.
Człowiek musi współdziałać w dziele duchowego wyzwolenia i to jest sens
Mojego posłannictwa do całej ludzkości, gdyż w Moim Sercu pragnę
przygotować was na spotkanie z Boskością Mojego Syna, która rozproszy
ciemności. Właśnie teraz chcę zwrócić wam szczególną uwagę na Moje słowa, ponieważ
ludzkość zapomniała rozważać Przyjście Mojego Syna. Nawet wielu Moich synów kapłanów
twierdzi, że czas jest jeszcze daleki. Dzisiejsze święto ukazuje wam bowiem prawdę, że
objawienie Bożej chwały jest możliwe w każdym czasie i to objawienie zmienia świat –
odrzuca zło i prowadzi do dobra.
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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[56] 23 styczeń 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i przynoszę wam Miłość Mojego Niepokalanego Serca, abyście napełniali wasze serca odwagą,
radością i pokojem. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje matczyne błogosławieństwo w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, nie lękajcie się o waszą przyszłość, gdyż wszystko Bóg zaplanował w
Swojej Opatrzności i w Swoim Miłosierdziu Nie spoglądajcie smutnymi oczami na ziemię,
lecz cieszcie się, ponieważ zmienia się oblicze tego świata. Jedynym smutkiem, którym także
ogarnięte jest Moje matczyne Serce, to utrata tak wielu dusz, które świadomie odrzucają Boga
i tym samym decydują o swojej przerażającej wieczności. Tych dusz jest tak wiele, gdyż
pozostają ślepe i głuche na Boże znaki i słowa. Módlcie się za tych, którzy się nie
modlą, pokutujcie za tych, którzy odrzucają łaskę Bożą i wynagradzajcie za tych,
którzy obrażają Majestat Boży.
Pomimo tego, że świat ogarnięty jest przez liberalizm i materializm, to pozostaje wam
wiara i nadzieja, które powinny cechować prawdziwe dzieci Boże. Bądźcie pewni, że Bóg
dokończy swoje dzieło, które zapoczątkował. ON sprawuje wszystko według zamysłu swojej
woli, dlatego też nowe stworzenie, o którym czytacie w Apokalipsie nie można odłączyć od
pierwotnego stworzenia, o którym mowa w Księdze Rodzaju. Bóg prowadzi przez Swojego
Syna wszystko do jedności i wypełnienia. Jeśli Mój Boski Syn oznajmia całemu
światu, że czyni wszystko nowe (Ap 21,5), to nie oznacza to zniesienia porządku
stworzenia, lecz usunięcie tego wszystkiego, co powodowało ból i wypaczenie ze
względu na grzech człowieka. Wszystko stanie się nowe przez oczyszczenie porządku
rzeczy i powrót do pierwotnego stanu.
Tak więc wszystko to, co teraz znosicie – cierpienie, ból, prześladowanie – dla Chwały
Mojego Boskiego Syna, jest przemijające. I to wszystko ofiarujcie za tych, którzy uparcie
trwają w ciemności.
Im bardziej wzrasta na świecie walka przeciw prawom Boga i Kościoła, a rozwija się
masoński duch materializmu i liberalizmu, coraz częściej przychodzę do was, Moje kochane
dzieci, aby utwierdzić was w wierze oraz przekazać wam odpowiednie środki zaradcze.
Przychodzę na ziemię, ponieważ do was przysyła Mnie Bóg, abym przygotowała was do walki,
która ma swój decydujący finał w zwycięstwie Boga. Objawiam wam ten czas jako
ostatni czas, który nie jest określony jakąkolwiek datą albo liczbą lat, lecz jako
określenie sytuacji świata w czasie zbliżania się końca, o którym wie tylko Bóg.
Gdy rozważycie Moje słowa, opadnie zasłona z waszych oczu i zobaczycie wyraźnie, w
jaki sposób ten świat wypacza i desakralizuje prawo Boże i całą strukturę społeczną –
politykę, ekonomię, prawo. Zrozumiecie, w jaki sposób szatan przygotowuje świat na
nadejście Antychrysta, który szybko zdobędzie władzę absolutną i zajmie miejsce Boga. To
wszystko musi nadejść, Moje kochane dzieci, aby wypełniło się Pismo, lecz wy pozostańcie
wierni i nieugięci waszej wierze.
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.
[57] 2 luty 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci i dziękuję, że jesteście otwarci na Moje słowa. Przynoszę wam Moją Miłość, by umocnić
wasze serca w tym trudnym czasie. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje dzieci, ten czas nie tylko duchowej walki ukazuje ludzkości i Świętej Matce
Kościołowi Moją matczyną rolę, którą Ojciec pragnie objawić przez Syna w znaku Ducha
Świętego.
Pochylony, rozdarty i prześladowany Kościół, który jest osłabiony,
otrzyma – podobnie jak Ja w czasie zwiastowania – Moc Najwyższego, ponieważ
objawienie Chwały, jak również wszystko to, co staje się Nowe, jest naznaczone
działaniem Ducha Świętego, Który mieszka we Mnie. On sam napełni Kościół coraz
bardziej. Zanim jednak ukaże się znak Syna Człowieczego na niebie (Mt 24,30), ukaże się on
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wpierw w sercach Moich wiernych, głęboko wierzących dzieciach, które Ja sama
przygotowuję teraz na to wydarzenie.
Moje dzieci, nie lękajcie się o nic – a przede wszystkim o waszą przyszłość, i
wyznajcie waszą wiarę przed ludźmi. Wtedy zauważycie w waszych sercach
rosnącą moc wiary. Pamiętajcie jednak, że świat nie przyzna się do was, ponieważ siły zła
są teraz mocno w działaniu, jednakże Duch Święty umocni i utwierdzi waszą apostolską
gorliwość w głoszeniu wiary. Wasze apostolstwo jest mocnym światłem i pociechą. W waszym
opuszczeniu i zwątpieniu myślcie o Moim Boskim Synu, Który przychodzi do serc jako światło
i pociesza w Swojej Boskiej Obecności. Bóg jest dla ludzkich serc światłem, które przyćmiewa
ciemności tego czasu. To światło oślepia Mocnych tego świata i niszczy plany złego. Dlatego
świat nie chce o nim mówić. Teraz rządy państw przygotowują serię złych wiadomości i
beznadziejnych sytuacji, by wprowadzić zwątpienie w ludzkich sercach. Celowo
przygotowany kryzys ekonomiczny prowadzi do jednego światowego porządku i
jednego światowego rządu.
To wszystko wykorzystuje nieprzyjaciel, by zachować ciemność, aby żaden promień
nadziei nie mógł ogrzać ludzkich serc. Jednakże Obecność Pana może udzielić każdej mocy i
nadziei, które są potrzebne, by przeciwstawić się rozszalałym mocom złego.
W czasie zamieszania i kuszenia powinni ludzie odkryć, jak bardzo
potrzebują bliskości Boga. Powinni odkryć moc Drogi Krzyżowej Chrystusa,
ponieważ w niej upada pokusa i zniszczona zostaje moc prześladowania.
Moje dzieci, podobnie jak Mój Boski Syn przyszedł na ziemię na upadek i powstanie
wielu w Izraelu oraz jako znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34), tak też świecić będzie
jego chwała w całkiem nowym świetle – o wiele mocniejszym świetle, tak by światło i cień
jeszcze bardziej mogły odróżniać się od siebie, ponieważ czas ostateczny jest czasem podziału
pomiędzy posłuszną wiarą a zatwardziałością sprzeciwu. Właśnie w tym czasie narody są
poddane próbie i oczyszczane. Tak dojrzewa Miłość, która jest jasna i jednoznaczna.
Właśnie w tym czasie Nowego Adwentu wzrasta wewnętrzna siła głoszenia Słowa
Bożego i światła Ewangelii. Ten czas Nowego Adwentu objawia na nowo oblubieńczą Miłość
oraz przygotowanie Oblubienicy Chrystusa, która przysposabia dzieci światłości na wesele
Baranka. Cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam
was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
[58] 23 luty 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, z Mojego Niepokalanego Serca, aby jeszcze bardziej umocnić waszą wiarę. Pochylcie
wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje dzieci, ten szczególny czas wymaga od was poświęcenia, ofiary i modlitwy. Jeśli
jesteście tego świadomi, to znaczy, że trwacie przy Bogu i jesteście Jego
własnością. Świat odrzuca Boga świadomie, ponieważ poddał się złu, które walczy
przeciwko Bogu i Jego prawom. Ci, wszyscy, którzy są świadomi tej walki, są wyśmiewani i
lekceważeni. To także jest znak czasu, który ukazuje wam apokaliptyczną prawdę o
zwycięstwie Boga nad światem wraz z Jego prawdziwymi dziećmi. Ten czas musi się wypełnić,
ponieważ Boży Plan jest doskonały, a Boże zamierzenia – chociaż rozciągnięte w czasie –
prowadzą do ostatecznego celu.
Ten Plan dotyczy poszczególnych dusz, lecz również narodów, gdyż „wyznaczył im
granice i czasy zamieszkania, aby szukały Boga” (Dz.17,27). Bóg również wyznacza
powołanie narodom – rolę, jaką mają spełnić w danym im czasie w całym dziele istnienia
historii. Narody mogą wypełnić to powołanie, bądź nie: mogą trwać przez wieki, albo znikać z
map świata. Historia świata zdąża do przygotowania drogi na ponowne przyjście Boskiego
Syna. On jest Panem narodów i „wszystkie narody przyjdą i oddadzą Mu pokłon (Ap. 15,4) a
Syn Człowieczy jest Sędzią ponad narodami.
W tej tajemnicy powołania narodów, odgrywa również swoją rolę Izrael, który –
chociaż nadal toczy swoją walkę przeciwko Bogu - to wciąż wypełnia swoje posłannictwo,
ponieważ Bóg go nie odrzucił. Zachował ten naród, aby przy końcu czasu okazać mu Swoje
Miłosierdzie a przekleństwo zamienić w błogosławieństwo przez Swojego Jednorodzonego
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Syna. Izrael odnajdzie swoją drogę, podobnie jak inne narody, które teraz odrzucają Boga. To
wszystko musi się wydarzyć, aby ukazała się Mądrość Boża objawiona przed wiekami.
Moje kochane dzieci, nie sądźcie, że ten obecny Izrael przyniesie
błogosławieństwo narodom. To państwo ma wpływ na rzeczy, które stanowią
dominację polityczną i finansową w świecie a także na walkę przeciwko Bogu. Ten Izrael służy
posągowi z brązu i oddaje cześć złotemu cielcowi i nie jest ludem wybranym, natomiast
Izrael duchowy jest przedmiotem obietnicy i LUDEM WYBRANIA, bo wybranie jest
odkupieńczym przedłużeniem aktu stwórczego, z którego wyszedł rodzaj ludzki. Wybranie
jest inicjatywą Bożego Błogosławieństwa. Jedyną i prawdziwą tożsamością Izraela,
jest lud, który nosi imię Pana.
Objawiam wam te tajemnice, drogie dzieci, abyście były świadome, że ten czas Nowego
Adwentu jest także czasem przygotowania dla narodów, ponieważ i one doznają objawienia
Chwały Mojego Boskiego Syna, Który okaże na nimi swoje boskie, królewskie oblicze.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
[59] 19 marzec 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i posyłam wam pozdrowienie od Mojego Oblubieńca, Józefa, który przesyła wam zapewnienie
o Jego wstawienniczej modlitwie za wami. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, czyńcie wszystko, co jest w waszej mocy, aby szerzyć
nabożeństwo do Przeczystego Serca Józefa. Chociaż nadal pozostaje on w cieniu, a
jego „godzina” jeszcze nie wybiła, to pamiętajcie, że jest On wielkim orędownikiem przed
Bogiem, a moc Jego modlitwy rozciąga się na wszystkie potrzeby Kościoła i ludzkości.
Kościół jeszcze nie do końca odkrył znaczenie i rolę Jego osoby w historii
zbawienia. Odnajduje Go jako Opiekuna Boskiego Syna i Patrona, lecz zbyt mało
rozważa teologiczne znaczenie Jego Przeczystego i Sprawiedliwego Serca nie
tylko w ekonomii zbawienia, lecz przede wszystkim w perspektywie walki i
ostatecznego Tryumfu.
Przez wszystkie lata ziemskiego życia Bóg pozostawił Józefa w cieniu wielkich
wydarzeń, nie dlatego, aby Jego rola w wychowaniu Bożego Syna była umniejszona – wręcz
przeciwnie, by ukazać Jego ponadczasową wielkość i aktualność. Ojcowska postawa
wobec bezpośredniego działania Bożego, przejawia się w milczeniu i rozważaniu Mocy Bożej.
Taką postawę przyjął Mój Oblubieniec, ponieważ to On prowadził Jezusa w duchu Ojca
Niebieskiego. Jego milczenie nigdy nie oznaczało zakłopotania, lecz rozważność i
sprawiedliwość.
Teraz w obliczu wielkich wydarzeń, które czekają ludzkość, w czasie kiedy
Bóg zaingeruje w historię, gdzie Mój Boski Syn objawi swoją chwałę, Mój
Oblubieniec wyjdzie z cienia, by okazać świadectwo jedności Trzech Serc.
Przemiana ludzkości i Tryumf Mojego Niepokalanego Serca są wielkim znakiem tego czasu, o
którym mówiłam ludzkości w Fatimie. Mój Boski Syn nadal pragnie, aby Moje Serce było
bardziej poznane i czczone przez grzeszną ludzkość. Ja nie pragnę niczego innego, jak
pojednać zagubione i opuszczone dusze z Najświętszym Sercem Mojego Boskiego Syna, w
którym odnajdą Miłosierdzie i przebaczenie. W tym pragnieniu wspiera mnie Mój święty
Oblubieniec - Józef, którego Przeczyste Serce jest w wysokim stopniu zjednoczone ze Słowem
Wcielonym poprzez małżeńską jedność ze Mną. On także ma bezpośredni udział we
wstawienniczej modlitwie do Boskiego Syna – zna bogactwo ubogich i ubóstwo
bogatych.
Boża Opatrzność zapowiedziała Tryumf Mojego Niepokalanego Serca, aby nad
Kościołem i światem zajaśniało Objawienie Chwały Boskiego Syna. Serce Józefa ma także
udział w tym Tryumfie, ponieważ Jako Patron Kościoła i pogromca złych
duchów zna zagrożenia, które są konsekwencją ludzkiego grzechu i wynikiem
działania złego ducha. Jego potężna modlitwa pomaga przezwyciężyć
niepewność tego czasu, jak również powierzyć się Miłości Ojca, która decyduje o
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losach poszczególnych ludzi a także całego rodzaju ludzkiego. On pozwoli wam
zrozumieć potrzebę wynagrodzenia Mojemu Niepokalanemu Sercu i poznać
Moje Matczyne Serce.
Rozszerzajcie nabożeństwo do Jego Przeczystego Serca. Nie ustawajcie, gdy kapłani
będą wam odmawiać, bo większość z nich nie chce zrozumieć, że Mój Święty Oblubieniec,
przygotowuje wraz ze Mną ludzkość na Objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna. W Fatimie
ukazał się, aby stać się znakiem tego przygotowania.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
[60] 23 marzec 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i posyłam wam Moją matczyna Miłość, by umocnić wasze serca prawdziwą nadzieją.
Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, tak często zapraszam was, abyście coraz głębiej przeżywali waszą wiarę.
Czas Wielkiego Postu przypomina wam o przemianie, nieustannym nawróceniu oraz
potrzebie ofiary i zadośćuczynienia Bogu za grzechy. Tak powinniście przeżywać waszą wiarę,
dla której jesteście świadkami. Wiem, że słabi jesteście i potrzebujecie umocnienia na waszej
drodze. Dlatego przychodzę do was, aby was umocnić. Moje słowa przynoszą wam otuchę i
nadzieję w czasie, gdy świat odrzuca nadzieję i odrzuca wiarę, bądź traktuje ją bardzo
powierzchownie. Narody stały się oziębłe, gdyż zwróciły się w stronę księcia tego świata, który
ofiarował im wolność – lecz w gruncie rzeczy stały się niewolnikami i ofiarami swoich
własnych grzechów. Wiara wielu oziębła, ponieważ tak mało jest świadków wiary. Dzisiaj
świadectwo prawdziwej wiary wymaga również poświęcenia i ofiary, gdyż świat zamknął się
na słowa prawdy. Dlatego Moje wezwanie do nawrócenia jest jak najbardziej aktualne. Świat
stał się pogański, ponieważ adoruje bożków: pieniądz, władzę i
samouwielbienie. W takim świecie nie ma miejsca dla Boga, dla krzyża, dla ofiary i pokuty.
Moje wierne dzieci, które słuchają słów Bożych, doświadczają niezrozumienia i
prześladowania – lecz ich świadectwo wiary jest tym bardziej obfite, ponieważ sprzeciwiają
się oni duchowi tego świata. Ich ofiara i świadectwo łączą się z wyznaniem wiary, które
przynosi owoc. Moje wierne dzieci dobrze rozumieją jak poważny jest ten czas i jakie skutki
może przynieść zatwardziałość serc. Bóg widzi ich starania oraz ich codzienną ofiarę, i dlatego
dzięki ich modlitwom i ofiarom daje jeszcze czas, aby inni mogli powrócić na drogę prawdy.
Moje wierne dzieci tworzą Wieczernik, w którym Moje Niepokalane Serce
objawia im na nowo tajemnicę Zesłania Ducha Świętego, Który udzieli Swojej
mocy i siły tym wszystkim, którzy otworzą się na Jego działanie. On doprowadzi do
poznania Prawdy i dokona tego w różnym stopniu poznania. Poznanie Jego działania dokona
się wobec Kościoła a następnie wobec świata, ponieważ Kościół także zatracił swoją
tożsamość w wyznaniu wiary, gdy chodzi o rzeczywistą obecność i bliskość Boga. Dlatego też
obietnica nawrócenia, jako działania Ducha Świętego, polega na przekonaniu
świata o grzechu oraz przypomnieniu Kościołowi oraz narodom tego
wszystkiego, co Mój Boski Syn mówił, aby On był otoczony chwałą. Działanie
Ducha Świętego to objawienie Prawdy, której podstawą jest wiara. Duch Święty
sprawi, że narody poznają prawdę. Dokona się to w boleści, ponieważ ci, którzy
odrzucili Prawdę staną wobec jej oblicza z całym ciężarem ich sumienia.
Już teraz jesteście, drogie dzieci, świadkami działania Ducha Świętego, który jeszcze
bardziej ujawni swoje posłannictwo. To On posyła mnie do was, abym była Zwiastunką tych
wszystkich wydarzeń, które mają doprowadzić ludzkość do pełni prawdy, ponieważ ukazuję
wam sens, jaki ma nowy porządek rzeczy.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
[61] 25 marzec 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje małe wierne
dzieci i przynoszę wam radość Mojego matczynego Serca, abyście i wy umieli cieszyć się
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rzeczywistością i bliskością Boga, który zamieszkał pośród was. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Słowo Boże działa nieprzerwanie pośród stworzenia i przynosi ciągły owoc Jego
obecności. Bóg stał się człowiekiem, aby ludzie poznali Jego Miłość i oddanie. Nieustannie
przychodzi także do świata, aby ludzie uświadomili sobie, że są dziećmi Bożymi i, że Bóg dał
im w dziedzictwo całe swoje Królestwo. Gdyby ludzie tak rozumieli swoje powołanie, nie
odrzucali by Mojego Boskiego Syna, lecz czynili wszystko, aby przyjąć Go za Króla i żyć Jego
nauką.
Moja postawa ukazuje wam, że wejście Boga w życie każdego człowieka
dokonuje wielkiej przemiany i niesie za sobą konsekwencje wierności. To
wszystko przenosi się także na narody. Bóg nie spogląda na świat jako Sędzia – wręcz
przeciwnie – posłał Swojego Syna na ziemię, aby przez Niego pojednać ludzkość ze Sobą.
Archanioł Gabriel zwiastował Mi, że Ten, którego pocznę „będzie wielki i nazwany Synem
Najwyższego” (Łk 1,32) Dopiero Jego ponowne Przyjście na świat ukaże Jego
prawdziwą Chwałę. Teraz świat doświadcza rozdzielenia, ponieważ stoi przed
radykalnym wyborem: za Chrystusem lub przeciwko Niemu.
Obietnica Ducha Świętego, Który zstąpił na Mnie i zamieszkał w Moim Niepokalanym
Sercu, ukazuje także Moją nieustanną obecność w historii zbawienia. W tym procesie
„rozdzielenia” Duch Święty jest świadkiem obrony i jednocześnie świadkiem oskarżenia. Jest
Obrońcą dla tych, którzy wytrwają do końca i Oskarżycielem dla tych, którzy w
swojej zatwardziałości odrzucają Prawdę. Ten sąd dokonuje się już teraz – odbywa się
on stopniowo w zależności od tego jak ludzkość będzie przyjmowała słowa ostrzeżenia i
wezwanie do nawrócenia - aż do momentu pełnego objawienia Prawdy podczas ostatecznego
Przyjścia Mojego Boskiego Syna na ziemię.
Rozważanie tajemnicy zwiastowania, Moje drogie dzieci, jest dla was osobistym
zaproszeniem, abyście odkrywali znaki obecności Bożej nie tylko w świecie, lecz przede
wszystkim w każdym z was. Bóg nie przychodzi nagle, lecz wpierw przygotowuje
człowieka na spotkanie z Nim. Wasza modlitwa niech będzie rozważaniem osobistego
spotkania, abyście mogli się w pełni otworzyć na działanie Ducha Świętego, ponieważ to On
przypomina wam, że jesteście dziećmi Bożymi i macie stać się prawdziwymi świadkami
Mojego Syna. Duch Święty pragnie zamieszkać także w was – takimi jacy jesteście
– aby mógł was przemieniać i udoskonalać. Jeśli otworzycie się na działanie
Jego łaski będzie On mógł także, poprzez wasze świadectwo, przemieniać
narody.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
[62] 19 kwiecień 2009 Święto Miłosierdzia Bożego
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci Moją macierzyńską Miłością i ofiaruję wam Moje Niepokalane Serce, abyście w Nim
znaleźli schronienie. Nie lękajcie się niczego. Zwierzcie was samych, waszą przyszłość i
wszystko co macie, Mojemu Boskiemu Synowi, który jest pełen miłosierdzia. Pochylcie wasze
głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Przychodzę do was, Moje dzieci, przede wszystkim jako wasza Matka, gdyż Najwyższy
wybrał Mnie – pokorną służebnicę – abym dała światu Jego Jednorodzonego Syna, a tym
samym świadczyła o Wielkim Bożym Miłosierdziu. Znam doskonale wasze troski i wasze
słabości, dlatego też jestem Matką Miłosierdzia i Współczucia. Pragnę budzić w sercach
ludzkich nadzieję na Boże Miłosierdzie i prowadzić was do źródeł Bożego Miłosierdzia. Cała
wiara pokoleń ludzkich, cała ich tęsknota odnosi się do Mojego FIAT, kiedy przyjęłam do
Swego Serca Słowo Wcielone. Wszystkie dzieła miłosierdzia Bożego, mające się ujawnić aż do
skończenia świata, urzeczywistniają się w akcie Zwiastowania.
Swoje największe Miłosierdzie Bóg okazuje też tym, którzy przestali ufać
w Jego obecność i przestali wierzyć w działanie Jego Miłości. Owocem Miłosierdzia
jest duch przemiany, wzrost i przeżywanie głębokiej wiary w Obecność i pomoc Boga – to
wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa Zmartwychwstałego, Mojego Syna, pośród świata
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pełnego cierpienia. Prawdziwi świadkowie Bożego Miłosierdzia świadczą całym swoim
życiem, że Bóg jest w nich a oni trwają w Bogu, w Jego spojrzeniu i w Jego rzeczywistości. Tą
obecność zatrzymują w swoim życiu, by w niej trwać, poruszać się i żyć (por Dz 17,28).
Dzisiejszy świat odrzuca Boże Miłosierdzie, lekceważy zaproszenie Boga, ponieważ nie
chce uznać Jego Obecności pośród stworzenia. Człowiek chce liczyć tylko na siebie jak
to uczynił syn marnotrawny. Skoro ludzkość odrzuca Obecność Boga, to tym
samym odczuwa lęk i brak sensu dla swojego istnienia, co jest konsekwencją
odrzucenia Źródła Życia.
Moje kochane dzieci, Miłosierdzie Boże skierowane jest do biednych grzeszników,
którzy porzucili nadzieję, lecz jeśli zwrócą się do Boga o pomoc dzięki łasce Bożej i ofiarności
dusz sprawiedliwych, otrzymają niezgłębiony dar przemiany. Mój Boski Syn pragnie, aby
każdy wierzący w Niego ukazywał Jego Miłosierdzie innym ludziom poprzez czyn, słowo i
modlitwę, a przez to stawał się w świecie świadkiem Boga niosącego pomoc człowiekowi.
Musicie jednak pamiętać, Moje kochane dzieci, że przypomnienie prawdy
o Miłosierdziu Bożym jest szczególnym darem łaski, którą Duch Święty objawia,
by przygotować świat na powtórne przyjście Zbawiciela
( Dzienniczek 965).
Bóg wybrał właśnie ten czas, aby tam, gdzie jest grzech jeszcze obficiej wylała się Jego łaska.
Mój Syn ponownie daje ludzkości Swoją odpowiedź na brak nadziei, aby pokładała ufność w
Nim i tylko w Nim. Jest kolejnym apelem o powrót do Boga, by przyjąć bogactwo łaski
przebaczenia, na którą jest ON cały czas gotowy, by ofiarować światu.
Lecz jeśli ten czas się skończy, to ludzkość dozna Sprawiedliwości Bożej.
Bóg zamanifestuje Swoją Obecność nad całym stworzeniem i ukaże swoją
chwałę. Mój Boski Syn chce przypomnieć światu, aby ludzkość czerpała z łask Jego
Odkupienia i ofiarowała Ojcu Przedwiecznemu Jego Ciało i krew, Duszę i Bóstwo jako
wynagrodzenie i przebłaganie za grzechy świata. Ja przypominam wam nieustannie, abyście
trwali w Bogu, abyście pełni ufności poznali i doświadczyli Miłosierdzie Boga., abyście umieli
prosić o przebaczenie i wierzyli w jego otrzymanie. Miłosierdzie Boże dodaje siły każdemu,
kto Go wzywa i wychwala, by powstać i zacząć życie od nowa.
Rozważajcie tajemnicę Boga, którą objawia światu w przymiocie Swojego Miłosierdzia
i bądźcie apostołami Jego miłosiernej Miłości. Nie pozwólcie, aby czas Bożego Miłosierdzia
przeminął na próżno.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
[63] 23 kwiecień 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci i dziękuję wam za waszą ofiarność, za waszą wiarę i oddanie. Potrzebuję dusz, które
odpowiadają na Moje matczyne wołanie oraz otwartych na działanie Bożej Miłości. Pochylcie
wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje dzieci, strzeżcie się wilków w owczej skórze, które pod płaszczem prawdy
wprowadzają wielkie zamieszanie. Pamiętajcie, że szatan może posługiwać się prawdą, by
oszukać wielu. Czyż nie wmawia ludziom, że mają być wolni, niezależni i tolerancyjni. To
wszystko jest jednak zgubne, ponieważ prowadzi do samowoli i oderwania od rzeczywistości
dzieci Bożych. Prawdziwa wolność prowadzi do zjednoczenia z Bogiem i do zachowywania
Jego praw. Boże prawo zostało dane wszystkim ludziom i zawiera się w Dekalogu. Czy Bóg
żąda wiele od swojego stworzenia? Nie! Jedynie wierności. Samo prawo daje możliwość
rozpoznania, ale jeszcze nie czynienia dobra; daje możliwość rozeznania
grzechu, ale nie możność wydostania się z niego. I w tym właśnie przejawia się
wolność dzieci Bożych, że swoją postawą – zachowując Boże prawo – potwierdzają ich wybór.
Wolność nie polega na swobodzie działania człowieka, lecz na nieustannym formowaniu
sumienia.
Współczesna cywilizacja opiera swoją domniemaną wolność na odrzuceniu Boga,
którego uważa za Nieobecnego w historii. Nie liczy się z pojedynczym człowiekiem, lecz
podporządkuje wszystko życiu ekonomicznemu i politycznemu, co w rzeczywistości prowadzi
do zniewolenia. Stworzyła Wielki Babilon, gdzie nie ma nikogo, kto ponosiłby
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odpowiedzialność za swoje czyny. I tutaj okazała się wielka pułapka dla
ludzkości, ponieważ pod namową Bestii unika odpowiedzialności za swoje
czyny. Lecz Bóg postawi ludzkość w obliczu prawdy, która osądzi czyny ludzkie.
Cała ludzkość znalazła się w momencie, w którym ma opowiedzieć się za Chrystusem
lub przeciwko Niemu. Moje wołanie do ludzkich serc nie jest naruszeniem wolności, lecz
zaproszeniem w obliczu niebezpieczeństwa, do podjęcia pełnej odpowiedzialności za dar
wolności. Czas, który Bóg Mi powierzył, abym przygotowała ludzkość na Objawienie Chwały
Syna, jest proroczym wezwaniem do wiernych dzieci, aby wyszły z Babilonu a dzięki łasce
coraz bardziej zrozumieli, że są obywatelami Niebieskiego Jeruzalem.
Ludzkość od zawsze stała przed wyborem. Tak dzieje się i teraz, bo ma do wyboru:
nierządnicę bądź niewiastę, Wielki Babilon bądź Nowe Jeruzalem i wreszcie Chrystusa bądź
Antychrysta. Bóg jednak nie opuszcza Swoich dzieci, i chociaż pozostawia im
wolny wybór, to obdarza ludzkość Swoimi darami, aby w Jego Synu doznała
usprawiedliwienia. Ukazuje Swojemu ludowi nowy exodus (wyjście), aby w
Boskim Synu odnalazł prawdziwą wolność. Mój Syn ukazuje wam w czasie tego
zmagania Moje Niepokalane Serce jako Arkę, w której zamieszkuje Duch Święty,
Który przemienia i udoskonala, aby ludzkie serca stały się żywe.
Rozważajcie Moje Słowa. Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że
przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego
[64] 23 maj 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci
i przesyłam wam Miłość Mojego Serca dla waszego umocnienia. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, sami widzicie jak ten czas jest trudny i jak wiele wymaga on
ofiarności i wytrwałości z waszej strony. Szatan, któremu została dana władza, czyni
wszystko, by przyciągnąć ludzkość na swoją stronę a wierne dzieci prześladować i trzymać w
niepewności. Pozostańcie jednak wytrwałe, Moje kochane dzieci, ponieważ zwycięstwo i
tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest bardzo bliskie. To, czego teraz jesteście świadkami,
musi się wydarzyć, aby „na jaw wyszły zamysły serc wielu”, ale także, aby dokonał się
prawdziwy podział pomiędzy ciemnością a światłością.
W Moim Niepokalanym Sercu, zgromadzeni jak w Wieczerniku,
przygotowujecie się na głęboką przemianę, która ma swoje konsekwencje w
Kościele i w całym stworzeniu. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca dokonuje się
właśnie poprzez nowe narodzenie Mojego Boskiego Syna w ludzkich sercach, w sercach
Moich dzieci poświęconych Mnie – jest drogą, która ukazuje wam objawienie Chwały Mojego
Syna. W Tryumfie Mojego Niepokalanego Serca objawia Bóg Moje macierzyńskie zadanie
wobec Kościoła i całej ludzkości na przyjęcie Mojego Syna. Gdy oddacie Mi wasze serca,
Ja przeleję w was Moją Miłość i w was będę adorować, wychwalać i kochać
Jezusa. Duch Święty, Który mieszka we Mnie, przemieniać będzie wasze czyny i
intencje, a Ja ofiaruję Je Bogu. Mój Syn przyjmie dar waszych serc przez Moje
Niepokalane Serce i podniesie was do wielkiej godności. Moje Niepokalane Serce jest dla was
wielkim znakiem, jestem ukazującą się Niewiastą, która pomaga wam rozeznać Prawdę.
Musicie jednak wiedzieć, Moje kochane dzieci, że zapowiadany Tryumf, który dotyczy
waszych serc, wiele też zależy od was samych. JEŚLI CHCECIE MIEĆ W NIM SWÓJ UDZIAŁ
MUSICIE WYPEŁNIĆ WARUNKI, KTÓRE ZAPOWIEDZIAŁAM WAM W FATIMIE. Nie
wystarczy Boga wielbić tylko wargami, lecz przede wszystkim uczynkami. Radość
tryumfu musicie wypracować w konfrontacji z walką i w nieustannych prowokacjach tego,
który ukazuje się jako ognisty smok. Pamiętajcie jednak, że zawsze możecie liczyć na Moją
pomoc. Szatan działa z wielką siłą, lecz przegra, tak jak przegrał pierwszy raz, tak
zawsze będzie przegrywał, bo Moje Niepokalane Serce mocą Bożego działania
pomaga człowiekowi i strzeże dzieła zbawienia.
Moje kochane dzieci, Tryumf Mojego Niepokalanego Serca zdemaskuje bardzo
radykalnie grzech. W objawieniu Chwały Mojego Boskiego Syna ujrzycie wyraźnie okropność
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grzechu, zło egoizmu i konsekwencję oddalenia się od Boga. Ludzkość pozna złe zrozumienie
wolności oraz grzeszne dążenie do władzy. Tryumf Mojego Serca ukazuje całą Prawdę Bożego
Planu zbawienia i dlatego wymaga od was zaangażowania i modlitwy i wynagrodzenia.
Rozważajcie Moje Słowa. Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że
przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego
[65] 31 maj 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci.
Przynoszę wam wszystkim Płomień Miłości Mojego Niepokalanego Serca oraz łaski Ducha
Świętego, Który mieszka w Moim Sercu. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, otwórzcie wasze serca na działanie Ducha Świętego, Który prowadzi
was i usprawiedliwia wasze czyny przed Ojcem. Dajcie się prowadzić Duchowi Świętemu w
Moim Niepokalanym Sercu, a ujrzycie Jego moc, która was przemieni. Radość przepełnia
Moje matczyne serce, gdy widzę jak dusze rzeczywiście szukają Boga sercem, bo w nich rośnie
Chrystus – Mój Syn. Duch Święty działa z całą swoją mocą na wnętrze człowieka, aby go
jeszcze bardziej udoskonalić. Bóg działa z wewnątrz człowieka na całe jego
zewnętrzne działanie, natomiast całe stworzenie, które uległo upadkowi i jest w
mocy złego, działa z zewnątrz poprzez zmysły na wnętrze człowieka, który jest
skłonny do upadku. Dlatego łaska i wszelkie dary Boże wyłaniają się z wnętrza
duszy i przemieniają całego człowieka.
Teraz świat i całą ludzkość cierpi, ponieważ odrzuca Boga, chce Go wyrzucić nie tylko
ze świadomości pojedynczego człowieka, lecz także całych społeczeństw. Ludzkość znalazła
się w ciemności, ponieważ odrzuca nie tylko prawdę, lecz także Światłość. Mój Boski Syn jest
światłem Ojca, a poza Nim nie ma innego światła, ani w niebie, ani na ziemi. Jego Słowo w
was jest wpływem Jego światła i Jego łaski. Łaska Boża, która wypływa z samego Boga
oznacza dla was działanie Ducha Świętego, Który oddziaływuje na was i prowadzi was do
przemiany. I chociaż siły zła całą swoją potęgę skierowały przeciwko człowiekowi i
stworzeniu, to jednak mają ograniczony czas i działanie, ponieważ nie mogą powstrzymać
boskiego działania Ducha Świętego w całym okresie historii zbawienia, gdyż i tak całe
stworzenie zmierza do Boga i do ostatecznego Jego zwycięstwa.
Bądźcie wytrwałe, Moje kochane dzieci, ponieważ Bóg nie opuści was w potrzebie i
właśnie w tym, co jest wewnętrzne szukajcie siły i wsparcia, a zobaczycie, że Duch Święty
Pocieszyciel umocni was w tej walce i uzdolni was do wielkiej odwagi. Pamiętajcie, drogie
dzieci, że jesteście Listem Chrystusowym (por. 2 Kor. 3,3), to znaczy by służyć sobie
nawzajem nie tylko słowem, ale i przykładem. Jest to służba wobec Ducha Świętego, która
nie jest działaniem pojedynczym, lecz służy budowaniu, ponieważ to wy, Moje małe dzieci,
macie być świadkami Chrystusa – prawdziwym światłem pośród ciemności. Wasze
świadectwo jest owocem działania Ducha Świętego, ponieważ ON odbija w was
obraz Syna Bożego i nieustannie kształtuje w was Jego wizerunek. W obecności
Chrystusa stajecie na górze Tabor i jesteście przemienieni, aby żyć dla świętości.
Taki jest też sens objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna a także
doświadczenie Nowego Zesłania Ducha Świętego, Który odnowi oblicze ziemi. Po
tym głębokim doświadczeniu, ludzkość pozna prawdę.
Rozważajcie Moje Słowa. Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że
przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego
[66] 23 czerwiec 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje drogie dzieci.
Przynoszę wam wszystkim Płomień Miłości Mojego Niepokalanego Serca oraz łaski Ducha
Świętego, Który mieszka w Moim Sercu. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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Moje drogie dzieci, nabierzcie odwagi w wasze serca i bądźcie odważne w wyznawaniu
waszej wiary. Zawierzcie wszystko Mojemu Niepokalanemu Sercu i żyjcie duchem
waszego poświęcenia. Pamiętajcie, drogie dzieci, że Moja Miłość jest przy was i prowadzę
was na drodze przygotowania do Objawienia Chwały Mojego Boskiego Syna.
Moje Niepokalane Serce ukazuje wam wszelkie zagrożenia tego czasu, abyście byli
świadomi walki, która teraz toczy się na ziemi. Kryzys wiary pogłębia się coraz bardziej, lecz
wiele Moich dzieci, które oddaliły się od Boga nie jest świadomych tak wielu duchowych
zasadzek zastawionych przez złego ducha. Zdecydowana większość ludzkości spogląda tylko i
wyłącznie na świat materialny i szuka ucieczki w tym, co materialne, ziemskie i zmysłowe. To
wszystko prowadzi do jeszcze większej rozwiązłości i upadku moralnego, ponieważ
współczesny człowiek nie ma odniesienia do prawdy, ani do wartości duchowych. Prawo
naturalne zostaje odrzucone, w tej konsekwencji pozostaje tylko prawo
ustanowione przez człowieka, które nie ma odniesienia do większych wartości,
ponieważ opiera się na zupełnej swobodzie. Taka swoboda nie ma nic wspólnego z
prawdziwą wolnością, która jest darem.
EUROPA USTANAWIAJĄC PRAWO ODCINA SIĘ OD SWOICH KORZENI I WYRZUCA BOGA ZE
SWOJEJ HISTORII. Konsekwencje takiego prawa będą dla niej gorzkie, ponieważ, to
co dzisiaj ustanawia jako swoje prawo, spowoduje jej upadek. Kiedy Europa
odcina się od swoich chrześcijańskich korzeni, pozwala w ten sposób, aby
czciciele fałszywego proroka budowali swoje świątynie a pod płaszczem jego
prawa siali nienawiść do wszystkiego, co jest katolickie. Bojownicy tego
fałszywego proroka dadzą o sobie wkrótce znać.
Kolejnym zagrożeniem dla Europy są ci, którzy nazywają się żydami a
nimi nie są. To oni mają wpływ na gospodarkę, którą chcą podporządkować
jednemu systemowi, opartemu na monopolowi władzy. Dla nich prawo moralne nie
ma żadnego znaczenia, lecz jedynie chęć zysku. To oni chcą wprowadzić światowy porządek,
który pragną mieć pod swoją wyłączną kontrolą.
Jak widzicie, drogie dzieci, świat, który odrzuca Boga staje się pustynią, a ponieważ ta
walka dotyczy dusz, ma ona swoje odbicie w Kościele Mojego Boskiego Syna, który
także cierpi z powodu kryzysu wiary. Dlatego dzisiaj potrzeba świadectwa i
prawdziwych świadków wiary, abyście na pustyni duchowej potrafili wznosić oazy głębokiego
zawierzenia Bożej Opatrzności i Bożego prowadzenia. Bóg czuwa nad historią narodów:
doświadcza je, i gdy nadchodzi czas prowadzi rózgą żelazną, by doprowadzić je do jedności.
Trwajcie na modlitwie, kochane dzieci, nie upadajcie na duchu i bądźcie odważne, aby
wasze świadectwo było pełne.
Rozważajcie Moje Słowa. Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że
przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego
[67] 16 lipiec 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci i przynoszę wam błogosławieństwo Mojego Boskiego Syna dla umocnienia waszej
wiary. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Moje drogie dzieci, w dzisiejsze święto pragnę umocnić waszą wiarę, abyście pozostali
blisko Mojego Niepokalanego Serca. Lekceważenie przez Moje dzieci faktu, że
zostałam wprowadzona w tajemnicę zbawienia, oznacza nic innego jak
odrzucenie Woli Stwórcy, ponieważ poprzez Moje przyjście do was, przynoszę
Jego Wolę i ostrzegam was w Jego imieniu. W Moich orędziach, kierowanych do
świata, ostrzegam was przed skutkami waszych grzechów i podaję wam pomocną dłoń,
abyście potrafili zrozumieć znaki czasu i rozpoznali grożące wam niebezpieczeństwa ze strony
złego ducha. Chcę prowadzić was po prostej ścieżce do Mojego Boskiego Syna, abyście
odnaleźli prawdziwy sens waszego powołania.
Utraciliście harmonię i porządek waszego życia. Zawładnięci jesteście chęcią
panowania nad wszystkim i nad wszystkimi – i to uczyniło was niewolnikami
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czasu i miejsca, gdzie pracujecie zbyt wiele, a nie cieszycie się owocami waszej
pracy. Wielu zgubiło złe zrozumienie wolności oraz podążyło za grzesznym dążeniem do
władzy. We współczesnym świecie szatan wprowadził chaos, który zniewala ludzkie serca.
Musicie jednak pamiętać, że prawdziwa wolność, to wolność wyboru. Ci, którzy chcą
sprawować władzę, muszą zdać sobie sprawę – i to jest kryterium ich oceny – czy ich władza
wynika z chęci panowania, czy służenia? Za pierwszą stoi symbolicznie Adam, który chciał
mieć władzę, która nie wiązałaby się z odpowiedzialnością. Drugiej uczy Chrystus, Mój Boski
Syn, ponieważ służba oznacza posłuszeństwo. Dzisiaj człowiek zatracił poczucie świętości,
pragnie bowiem stać się panem czasu i wszystkiego, co go otacza. Kto nie szanuje Woli
Ojca Niebieskiego, ten wprowadza własny porządek, niszczy siebie i owoce
swojej pracy. Ratunkiem jest powrót do Boga, poddanie się Jego władzy, służenie Mu i
oddanie się Jego woli.
Pamiętajcie, Moje kochane dzieci, że przychodzę do was na ziemię, aby przypomnieć
wam o waszym powołaniu do doskonałości. Ukazuję wam Oblicze Ojca Niebieskiego
poruszoną głęboką troską o was. Człowiek poprzez grzech przeciwstawia się Woli Ojca,
odrzuca Jego Miłość i Łaskę, ale tak naprawdę grzech rani przede wszystkim każdego
człowieka i sprowadza na niego nieszczęścia. NAJWIĘKSZYM NIESZCZĘŚCIEM DLA
CZŁOWIEKA JEST UTRATA MIŁOŚCI, KTÓREJ CZŁOWIEK TAK BARDZO PRAGNIE I ZA KTÓRĄ
TAK BARDZO TĘSKNI.
Rozważcie dokładnie, Moje kochane dzieci, że wydarzenia, które dotykają
teraz całą ludzkość: nieszczęścia, kataklizmy są następstwem naruszenia
równowagi pomiędzy czasem ofiarowanym Bogu a czasem przeznaczonym dla
siebie., między uwielbieniem Boga a zaspokajaniem własnych potrzeb. Te
wszystkie nieszczęścia są znakiem obumarcia w człowieku miłości do Boga. I
chociaż dotykają one winnych i niewinnych, to ukazują one znak czasu, że cała ludzkość nie
znalazła się w historii zbawienia przypadkowo i jednocześnie, że w tych znakach ukazuje się
zagniewane Oblicze Boga.
Rozważajcie Moje Słowa. Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że
przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego
[68] 23 lipiec 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci i jak zawsze przynoszę wam błogosławieństwo Mojego Boskiego Syna. Pochylcie wasze
głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje drogie dzieci, czas ucieka tak bardzo szybko i z każdym dniem przybliżacie się
do wydarzeń, które ukażą zagniewane Oblicze Ojca Niebieskiego. Ludzkość, odwracając
się od Boga, Który panuje nad czasem, nie jest sama w stanie zatrzymać
konsekwencji tych dzieł, który rozpoczął człowiek w walce z Bogiem. Dlatego
potrzebna jest interwencja Boga w historię, aby uratować to, co ma być
uratowane; i aby przywrócić porządek rzeczy ustanowiony przez Boga. Nie
dziwcie się zatem, że spotykają was kataklizmy i anomalie pogodowe, ponieważ
stworzenie, które znajduje się teraz „w bólach i mękach rodzenia”,
przeciwstawia się grzesznemu postępowaniu człowieka, który – poprzez
nieposłuszeństwo – wprowadził chaos i nieporządek. Ludzkość coraz bardziej traci
poczucie obecności Boga w przyrodzie. W zamiarze Stwórcy człowiek miał być ogniwem
łączącym świat ducha i świat materii. W nim miał się wypełnić i zrealizować doskonały Plan
doprowadzenia wszystkich stworzeń do Boga. Niestety człowiek zerwał to ogniwo, ponieważ
zechciał być jak Bóg i zapomniał, że sam jest stworzeniem. Tę pokusę i jednocześnie pychę
wykorzystuje szatan, by podniecać w człowieku chęć panowania nad stworzeniem. Z powodu
grzechu człowieka cierpi całe stworzenie, chociaż nie ciąży na nim żadna wina.
Stworzenie jednak tęskni za harmonią i powrotem do pierwotnego porządku. Ten stan
rzeczy nadejdzie, jak to zostało zapowiedziane: Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie
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je poganiał. (Iz 11.6), ponieważ „całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się
synów Bożych” ( Rz 8,19).
Kochane dzieci, aby równowaga i porządek zostały przywrócone, musi
przyjść oczyszczenie. Ono wiąże się z objawieniem Chwały Mojego Boskiego Syna, by w
ten sposób mogło objawić się w pełni nowe stworzenie, które zostało zapoczątkowane poprzez
Wcielenie Słowa. Mój Boski Syn jest celem i środkiem całego stworzenia i właśnie w Nim
dokonuje się odnowa wszystkiego, co jest stworzone. Kiedy Mój Boski Syn objawi światu
Swoją Moc i Chwałę, wtedy całe stworzenie skieruje się ku Bogu.
Zanim to jednak nastąpi, musi przyjść oczyszczenie, które dokonuje się przez przyrodę
i w przyrodzie. Ludzkość zatem doświadcza ucisku i prześladowania ze strony bestii, która
otrzymała władzę nad światem, jak również bólu ze strony stworzenia, które zostało
odpieczętowane za zezwoleniem Bożym. (Ap.9,14)
Oczyszczenie jest jednocześnie odnowieniem zapowiedzianym przez
Mojego Boskiego Syna, które nadejdzie mocą Ducha Świętego. To odnowienie
dotyczy całego stworzenia, dlatego Mój Boski Syn powiedział: „Oto czynię wszystko nowe”
(Ap.21.5). Uwielbienie i przeistoczenie ludzkiej natury w Chrystusie, Moim Synu, jest
początkiem nowego stworzenia. OCZEKIWANIE CZŁOWIEKA NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE
MOJEGO SYNA JEST TYM SAMYM NADZIEJĄ CAŁEGO STWORZENIA NA ODNOWIENIE.
Ponieważ człowiek zaczął niszczyć porządek stworzenia i nie odnosi do Boga tego
wszystkiego, co od Niego otrzymał, odczuwa teraz skutki i konsekwencje swoich czynów.
Uzurpuje sobie prawo jako ich właściciel, a przecież jest tylko ich zarządcą. Dlatego nie widzi
w rzeczach materialnych dobra i błogosławieństwa, lecz przede wszystkim chęć posiadania.
Przed wielu laty mówiłam wam już o tym, drogie dzieci, w La Salette, gdzie przestrzegałam
przed klęską głodu. Wyjaśniłam wam, że przyczyną klęski nieurodzaju nie jest ludzki brak
troski o zasiewy, lecz czas nadmiernie mu poświęcony, ponieważ brak poszanowania
niedzieli zawładnął człowiekiem do tego stopnia, że nie oddaje Bogu należnej Mu czci.
Mój Boski Syn pojednał świat i stworzenie z Ojcem i przez Jego usta stworzenie
najpełniej chwali Boga. ON pozostaje nadzieją i spełnieniem całego stworzenia.
Pamiętajcie, że w Eucharystii otrzymujecie przemienioną materię, która jest
samym Życiem, dlatego też materia zostaje w rękach kapłana wywyższona i
staje się Ciałem i Krwią Mojego Boskiego Syna. W ten sposób Eucharystia
zbawia człowieka a poprzez niego całe stworzenie. Przez Chrystusa, z
Chrystusem i w Chrystusie dokonuje się wielka przemiana całego stworzenia.
Każda Ofiara Mszy Świętej jest „paruzją”, gdzie Bóg wkracza w rzeczywistość
świata. Obecność Ducha Bożego podczas każdej Ofiary Mszy Świętej jest
początkiem odnowy i ukazaniem „nowego nieba i nowej ziemi” jako obrazu
Królestwa Bożego.
DROGIE DZIECI, ABY ZROZUMIEĆ DOKONUJĄCE SIĘ OCZYSZCZENIE I PRZEMIANĘ
ORAZ WYDARZENIA ZWIĄZANE Z DUCHOWĄ WALKĄ NA ZIEMI, MUSICIE WPIERW
ZROZUMIEĆ MISTERIUM EUCHARYSTII I UMACNIAĆ WASZĄ WIARĘ. W TEN SPOSÓB
ZROZUMIECIE JAK MIŁOSIERNY JEST BÓG I JEDNOCZEŚNIE JAK SPRAWIEDLIWY WOBEC
SWOJEGO STWORZENIA.
Rozważajcie Moje Słowa. Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że
przyjmujecie Moje słowa do waszych serc. Błogosławię i przytulam was w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego
[69] 15 sierpień 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i dziękuję wam za waszą ofiarność oraz za wasze modlitwy. Przychodzę dzisiaj do was z
Moimi łaskami, aby umocnić wasze serca wiarą, która każdego dnia powinna w was wzrastać,
abyście mogli dać pełne świadectwo waszego powołania. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was, aby umocnić waszą wiarę. Nie
upadajcie na duchu, lecz podążajcie wytrwale do celu waszego powołania – mianowicie do
świętości. Pamiętajcie, że jestem z wami i znam doskonale wasze troski. Wiem też, jak dusze
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ofiarne znoszą wiele dla Królestwa Bożego. Jestem waszą Matką i troszczę się o was jak
prawdziwa matka. Pamiętajcie, że stoję przy waszym boku gotowa, by wam pomóc. Wiem też
doskonale, jak trudny jest to czas walki, lecz pamiętajcie, że zwycięstwo należy do Boga, który
okaże swoje Sprawiedliwe Oblicze. Ten trudny czas wymaga od was poświęcenia i ofiary, ale
w ten sposób okazujecie waszą wytrwałość w wierze i wasze zaufanie.
Moje kochane dzieci, wiedzcie, że czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca rozpoczął
się, i choć w pełni nie został on jeszcze ujawniony światu, to jego objawienie jest bardzo
bliskie. Mój Syn pragnie, aby zwycięstwo przyszło przez Moje Serce, które tak
wiele uczyniło dla ludzkości. Tryumf Mojego Niepokalanego Serca nie oznacza
tylko pokonanie szatana, lecz przede wszystkim objawienie Królestwa Mojego
Boskiego Syna na ziemi. Mój Boski Syn objawi Swoją Chwałę przez Moje
Niepokalane Serce w mocy Ducha Świętego, Który mieszka we Mnie. By mógł
wypełnić się ten czas oczekiwania, w którym konfrontacja ze złem staje się coraz bardziej
widoczna, potrzeba jest czujności, modlitwy i zadośćuczynienia, ponieważ jest to czas
próby dla wszystkich. Im bliższe jest objawienie chwały Mojego Syna, tym bardziej potęguje
zło swoją moc. Powszechna niewiara, odstępstwo i publiczne lekceważenie Boga, są znakami
nadejścia antychrysta, który przejawia swoją obecność na każdej płaszczyźnie ludzkiego
działania. Ludzkość odeszła od Boga i tym samym dała możliwość większego działania
szatanowi. Ten czas duchowej walki, jest szczególnym zadaniem dla dusz ofiarnych, aby przez
ich cierpienie, ofiary i umartwienia, mogło jaśnieć światło prawdy. Do kogo macie się zwrócić,
gdy jesteście prześladowani, jak nie do waszej Matki, której Niepokalane Serce jest otwarte
dla wszystkich? Moje Niepokalane Serce jest dla was schronieniem i bezpieczną drogą, która
doprowadzi was do Boga. Musicie jednak wiedzieć, że ta droga jest wymagająca, ponieważ na
niej postawiona jest odpowiedzialność.
Moje przyjście do was to nic innego jak większa chwała Boża i [pomoc w]
zbawieniu dusz. W Moim Niepokalanym Sercu chcę przygotować Moje dzieci na
objawienie Królestwa Mojego Syna, które jest królestwem pokoju i radości w Bogu. Od was
jednak, Moje drogie ziemskie dzieci, zależy czas nadejścia tego Królestwa, ponieważ im
bardziej będziecie się otwierać na Boga, tym większych łask użyczy wam Duch Święty dla
realizacji Bożego Planu.
Bicie Mojego Serca jest biciem Serca Mojego Boskiego Syna i dlatego
przychodzę do was, by was prowadzić na drodze zjednoczenia. Zostaliście
stworzeni, by Boga poznać, pokochać Go, służyć Mu i przez to osiągnąć Niebo.
Często odnawiajcie poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu,
ponieważ przez ten akt pozwalacie Mi wejść w wasze osobiste życie. Moje
Niepokalane Serce jest waszym ostatecznym ratunkiem, jest Arką waszego
schronienia. Jeżeli waszym pragnieniem jest mieć udział w Tryumfie Mojego
Serca, to musicie wziąć na siebie również odpowiedzialność za tę walkę i wziąć
w niej udział z całą odpowiedzialnością. Ja wzywam całe Moje potomstwo, aby z
orężem modlitwy, wynagrodzenia i pokuty stanęło do walki. O nic się nie
lękajcie.
Dziękuję wam, że słuchacie Moich słów i przyjmujecie je do waszych serc. Błogosławię
wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen
[70] 23 sierpień 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moje kochane
ziemskie dzieci i posyłam wam Moją matczyną Miłość dla umocnienia waszej wiary, abyście z
coraz większą odwagą dawali świadectwo waszego powołania. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, nabierzcie odwagi w wasze serca i bądźcie odważne w wyznawaniu
waszej wiary, ponieważ ten czas wymaga od was świadectwa. Bliskie jest objawienie Chwały
Mojego Boskiego Syna, Który ukaże światu Swoją moc, lecz ludzkość ignoruje wszelkie znaki
oraz ostrzeżenia, ponieważ znalazła się w ciemności. Zdecydowana większość dała się zwieść i
wybrała drogę fałszywej wolności, która nie prowadzi do wyzwolenia. Czy sądzicie, że
macie zagwarantowany pokój, skoro przywódcy państw chcą uzależnić państwa
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i narody od swoich decyzji i praw, które sprzeciwiają się Bogu? Jakże naiwni
jesteście, gdy myślicie, że rządzący chcą dobra społecznego. O, nie! To grupy ludzi i tajne
organizacje, które zawarły pakt przeciwko Bogu i Jego dzieciom, dążą do wielkiego ucisku,
aby wszystkich podporządkować sobie. Oni prowadzą nie tylko otwartą walkę
przeciwko Bogu, lecz także przeciwko Mojemu potomstwu. Ci, którzy są słabej
wiary, ulegają i upadają, natomiast ci, którzy wytrwają do końca, odniosą zwycięstwo wraz z
Moim Niepokalanym Sercem. Strategia przeciwników Boga jest bardzo przewrotna, ponieważ
ich hasła są pod sztandarem [złudnej] prawdy i sprawiedliwości, tolerancji i
równouprawnienia. To oni wprowadzili do tak wielu ludzkich umysłów zamieszanie,
ponieważ tak wiele Moich dzieci nie rozumie znaczenia prawdy, która w dzisiejszych czasach
stała się bardzo relatywna. Także wielu Moich synów kapłanów wpadło w te sidła,
ponieważ nie mówią zdecydowanie o konsekwencjach grzechu, nie głoszą
prawdy o potępieniu ani o karze za grzechy. Nikt z nich nie chce się narazić na
brak tolerancji.
Jak widzicie, cała ta ideologia przeniknęła ludzkość i Kościół. Nawet papież jest
krytykowany i zarzuca mu się zbyt wielki konserwatyzm. Czy ta sytuacja jest nadzieją na
trwały pokój? Nie! Mój Boski Syn zapowiedział wielki ucisk (Mt 24,20) przed swoim
przyjściem i Ja wielokrotnie upominałam was, abyście odwrócili się od grzechu, a weszli na
drogę pokuty i zadośćuczynienia. Ten czas prześladowania nie oznacza, że minął czas
łaski dla Kościoła - lecz, że sytuacja, w której znalazła się cała ludzkość, jest
bardzo poważna. Chodzi przede wszystkim o sprawiedliwość, która realizuje się w
porządku ustanowionym przez Boga, a która wzywa do szybkiej interwencji Boga w historię
ludzkości.
Moje kochane dzieci, napełnijcie wasze serca jeszcze większą wiarą. Zaufajcie Mojemu
Synowi i Mnie. Módlcie się, abyście podczas próby, byli prawdziwie czuwającymi. Nie lękajcie
się niczego, ponieważ ja jestem z wami. To pokolenie jest najbardziej dramatycznym
pokoleniem w historii ludzkości, ale jednocześnie jest pokoleniem, w którym
Mój Boski Syn objawi swoją Chwałę, moc i potęgę oraz urzeczywistni Swoje
panowanie i Królestwo wraz z Moim Niepokalanym Sercem.
Kochane dzieci, rozważajcie Moje słowa. Dziękuję wam, że przyjmujecie je do waszych
serc. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[71] 8 wrzesień 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
ziemskie dzieci i posyłam wam Moją matczyną Miłość, aby umocnić was na drodze waszego
powołania. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Kochane dzieci, dzisiaj pragnę z wami – Moimi wiernymi dziećmi – wielbić Boga za
Jego Miłość i Opiekę. Nawet dzieci oddane Mojemu Sercu tak często zapominają o
wdzięczności za dary i łaski, które każdego dnia udziela im Duch Święty z
Mojego Niepokalanego Serca. Wiem, że obarczeni jesteście tak wieloma problemami i
sprawami życia codziennego. Wiem także, że Moje wierne dzieci, poświęcają swój czas na
modlitwie i zadośćuczynieniu – lecz wielu zapomina o modlitwie dziękczynnej. Modlitwa jest
łaską i jednocześnie darem, ponieważ to Duch Święty wspiera was w waszych modlitwach.
Otwórzcie się na Jego działanie, a zauważycie jak poruszy On wasze serca. ON was nauczy
prawdziwej modlitwy.
Modlitwa nie polega na tym, abyście biegali od kościoła do kościoła, lecz
na wewnętrznym, cichym zjednoczeniu z Bogiem, który wie wszystko, zanim
przyjdziecie do Niego z waszymi prośbami.
Jeśli chcecie Mnie naśladować, to powinniście stać się żywą Ewangelią Mojego
Boskiego Syna! Wiara i modlitwa stanowią uświęcającą relację człowieka do Boga. Gdy
okazujecie posłuszeństwo wierze, tam też ukazuje się modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i
błagania. Gdy pielęgnujecie waszą modlitwę, to w ten sposób umacniacie waszą wiarę. W
modlitwie, Moje kochane dzieci, doświadczacie Boga, który zawsze wysłuchuje waszej
modlitwy.
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W dzisiejszym świecie musicie dać świadectwo Mojemu Boskiemu Synowi, a jeśli
chcecie pozostać Jego świadkami: pierwsze to wiara i oddanie, a drugie to modlitwa.
Pamiętajcie, abyście w waszej modlitwie zawsze dziękowali za Jego Miłosierdzie i wychwalali
Boga za Jego wielkie dzieła.
W tym czasie duchowej walki, gdzie otacza was ziemski hałas, potrzebujecie także
wyciszenia, aby otworzyć wasze serca na działanie Boże. Będziecie mogli naśladować
Moje Niepokalane, jeśli będzie rozważać w waszych sercach Wolę Bożą i
codziennie odnawiać wasze FIAT dla Boga. Wtedy Moje Matczyne Serce odsłoni przed
wami całe bogactwo wiary.
Przed ustanowieniem Ofiary Mszy Świętej wyraziłam Moją eucharystyczną wiarę
otwierając Moje łono na przyjęcie Słowa Wcielonego. W czasie zwiastowania poczęłam Syna
Bożego w prawdzie Jego krwi i ciała, a przez to dopełniło się to, co Moje dzieci otrzymują w
sakramentalnym przyjmowaniu Komunii świętej. Wasze Amen po przyjęciu Ciała Mojego
Boskiego Syna łączy się z Moim FIAT, które wypowiedziałam w Nazarecie. W ten sposób
uczycie się głębokiego zjednoczenia z Moim Boskim Synem poprzez Moje Niepokalane Serce.
Zawsze, gdy słyszycie: „Ciało Chrystusa” to wasza wiara uzupełnia to wyznanie – „ zrodzone z
Maryi Dziewicy”.
Tak oto łączycie się ze Mną w modlitwie uwielbienia Boga i dziękczynienia za wszystko,
co uczynił. Takiej wiary potrzebujecie, takiej wierze dawajcie świadectwo, a wasza modlitwa
stanie się Moją modlitwą za wami, bo jestem przecież waszą Orędowniczką, Wspomożycielką
i Obrończynią.
Kochane dzieci, rozważajcie Moje słowa. Dziękuję wam, że przyjmujecie je do waszych
serc. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[72] 23 wrzesień 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moje kochane
dzieci i przynoszę wam Moją matczyną Miłość dla waszego umocnienia, abyście z jeszcze
większa odwagą dawali świadectwo Mojemu Boskiemu Synowi a tym samym całemu
Kościołowi. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Kochane dzieci, chociaż nadszedł trudny czas dla ludów i narodów ziemi, to
pamiętajcie, że Bóg przygotował dla was wszystkich Plan ratunku i pomocy, który objawia
wam Moje Niepokalane Serce. To jest czas Mojego Serca, w którym przygotowuję Moje dzieci
na ostateczne zwycięstwo i tryumf. Nie lękajcie się niczego, Moje kochane dzieci, ponieważ Ja
pragnę ukazać wam – a także narodom ziemi – nadejście Królestwa Mojego Boskiego Syna i
objawienie Jego Boskiej Chwały. Moje Serce jest otwarte dla was i pragnę, abyście w waszych
sercach doświadczyły zwycięstwa Boga nad złem. To wymaga jednak od was wiele pracy i
zaangażowania, ponieważ duchowa przemiana wymaga współpracy z działaniem łaski, którą
otrzymujecie od Ducha Świętego, Który mieszka w Moim Niepokalanym Sercu.
Drogie dzieci, właśnie ten czas walki jest Moim szczególnym czasem, w którym
przygotowuję Moje potomstwo, ale także i całe narody na objawienie Chwały Mojego
Boskiego Syna. Ten czas zmagania i próby, którym poddane są narody, ma wam
wszystkim przypomnieć, jak bardzo zależni jesteście od Boga, a nie od waszych
praw, które pod wpływem bestii są narzucane mieszkańcom ziemi. Aby wszystko
mogło się wypełnić, co Bóg zaplanował, także i te ciemności oraz pozorne milczenie Boga
mają swoje znaczenie w ekonomii zbawienia. Właśnie pośród ciemności zajaśnieje blask
Chwały Mojego Boskiego Syna. Jego światło rozproszy ciemności i zło zostanie pokonane.
Pośród ciemności wypróbowana zostaje także wiara tych, którzy przeznaczeni są do
światłości, aby wytrwali do końca i nie ulegli zwątpieniu. To, że Bóg zezwala, aby zło tak
bardzo się panoszyło i zbierało swój plon, jest znakiem, jak bardzo szanuje
waszą wolności i decyzję waszych wyborów. Pozwolił, aby bestia wraz z jej
sługami wdarła się do serc narodów, aby na jaw wyszły zamysł serc i
jednocześnie okazała się moc i wytrwałość świętych. Skoro Ojciec oddał wszystko w
posiadanie swojemu Synowi, a Syn wszystko przekazuje z powrotem Ojcu, to całe stworzenie,
a także ludy i narody, muszą zostać poddane próbie, czy podporządkują się władzy Chrystusa
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i przyjmują Jego prawo. Jeśli odrzucą je w pełni świadomie, to oznacza, że te narody się nie
ostoją. Natomiast jeśli przyjmą za swoje prawo, prawo i porządek Boży, otrzymają obfite
błogosławieństwo.
Dlatego Bóg dopuścił ten czas na mieszkańców ziemi i zezwolił, aby bestia wraz z całą
jej daną mocą wyrządzania zła, poddała próbie narody, aby okazała się mądrość i wytrwałość
tych, którzy podejmą zdecydowaną walkę przeciwko niej. I choć jej bluźnierstwa przeciwko
Imieniu Boga i Jego Kościołowi są wielkie, to czas jej jest ograniczony. Dlatego niechaj
narody ziemi uklękną na kolana: ‘Ulękną się Boga i oddadzą Mu chwałę” (por. Ap. 14,7).
W waszych modlitwach zwracajcie się do Boga prosząc Go o miłosierdzie i nie traćcie
nadziei, lecz pomnażajcie waszą wiarę.
Kochane dzieci, rozważajcie Moje słowa. Dziękuję wam, że przyjmujecie je do waszych
serc. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[73] 24.09.2009 Warszawa kościół św. Anny
Po Komunii świętej ukazał się ponad ołtarzem Anioł otoczony światłością, który trzymał w
jednej ręce strzałę, a w drugiej lancę. Na jego białej tunice, na piersiach widoczne było
godło Polski. Spojrzał na mnie potem dostojnie spojrzał wokoło i powiedział:
ŚWIĘTY ANIOŁ: Pochyl swoją głowę człowiecze i pisz, aby dać świadectwo prawdzie.
Jestem Anioł ….[ wewnętrznie zrozumiałem, że to nie jest czas, aby podać publicznie jego
imię], Aniołem Stróżem Warszawy – miasta, które upada w moralności i grzechu.
WARSZAWO, WARSZAWO! Tyle razy Bóg okazywał ci, swoją Miłość i Miłosierdzie, a ty
uparcie powracałaś do swoich grzechów. Wielokrotnie Bóg ukazywał tobie, jak wielką
odpowiedzialność dźwigasz na swoich ramionach jako pierwsze miasto Rzeczypospolitej.
Zanim Maryja, Królowa Polski, objęła swój tron na Jasnej Górze, już tutaj otrzymała koronę,
a całe miasto złożyło Jej śluby i pozdrowiło Maryję Dziewicę. Czy nie widzisz, że Bóg cię
wybrał?! Dał ci tak wiele znaków i talentów, które ty zakopałaś, ponieważ otoczyłaś się pychą i
nie poskromiłaś swojego karku. Przez tak wiele stuleci obcowałaś z tymi, którzy zdradzili
Boga i nadal walczą przeciwko Niemu.
Maryja pozostała jednak wierna i nie opuściła was, nawet wtedy, gdy sprawiedliwość
domagała się od was krwi, poświęcenia i zadośćuczynienia. Maryja jest przy tobie, Warszawo,
lecz musisz pamiętać, że grzechy twoje przypominają bałwochwalstwo większe niż kapłanów
Beliala. Przyczyniasz się do zdrady i wpuszczasz do swojego łoża zdrajców, którzy jak pantera
i lew rozchodzą się po całym kraju przynosząc szkodę i moralne zniszczenie. Co stało się z
twoją duszą – ty, która byłaś poddana Łaskawej Dziewicy Niepokalanej? Zdradzałaś Boga i
Jego prawa wobec całego narodu i dlatego Bóg nałożył na twoje ramiona krzyż, cierpienie i
łzy.
WARSZAWO, nie powtarzaj błędów przeszłości! Nie wpuszczaj do siebie
wrogów Kościoła i ludu. Nie cudzołóż więcej z tymi, którzy zostali tutaj
przysłani, by zniszczyć nie tylko ciebie, ale cały naród. Nie ubieraj się więcej w
bisiory i modne szaty, bo ta sława przeminie. Otwórz się na Boga i jego prawo,
spójrz na twojego Oblubieńca, który przybijał ciebie do Swojego krzyża, a
zobaczysz, że w wytrwałej modlitwie pokonasz swoich wrogów.
WARSZAWO, nie ulegaj pokusie, bo już i tak daleko odeszłaś w swojej pysze.
Przypominam ci słowa, które Maryja skierowała w swoim objawieniu podczas
ostatniej wojny, że gdy twoje dzieci będą szły śladami Maryi, nie zginą. Także
Chrystus wypowiedział znamienne słowa, abyś Go broniła, Warszawo, wtedy i
On ciebie obroni. Czy rozumiesz ten czas i te słowa? Twój czas świetności już
dawno przeminął, ponieważ ty wybrałaś ziemskie uciechy. Jeśli się nie
nawrócisz Bóg ogołoci cię i już więcej nie będziesz przewodzić narodowi, bo
odebrana zostanie tobie korona. Przyoblecz się w pokorę i uniż się przed
majestatem Boga.
Módlcie się, bo czas jest bliski. Bóg ześle wam w niedługim czasie znak, aby
przypomnieć o Swojej obecności i wierności Maryi wobec dzieci Jej poświęconych.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

___________________________________________________________________________
17
Oto czynię wszystko nowe

adam-czlowiek.blogspot.com

rok 2009

[74] 23 październik 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moje kochane
dzieci i otwieram dla was Moje Niepokalane Serce, abyście przyjęli Moja matczyną Miłość,
którą otaczam każdego z was. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje dzieci, nadszedł smutny czas dla całej ludzkości, w którym zbliżacie się do
decydującej bitwy pomiędzy dobrem a złem. Świat odrzuca Moje wezwania do modlitwy,
pokuty i zadośćuczynienia Bogu za wszelkie zniewagi. Ludzkość nie chce przyjąć Mojej
macierzyńskiej miłości – odrzuca ją świadomie, ponieważ nie chce wynagradzać, ani
pokutować. Nie wielka liczba Moich dzieci przyjęła ze zrozumieniem Moje Matczyne
wezwanie. To jest też znak czasu dla wszystkich, że czas oczyszczenia i sprawiedliwości jest
bardzo bliski.
Teraz narody jeszcze bardziej będą doznawać ucisku ze strony tych, którzy
z całą zapalczywością walczą z Bogiem i Jego dziećmi. Ucisk dla narodów został
przygotowany przez dwie bestie, którym została dana moc, by wyrządzić krzywdę. Ludy i
narody będą zatem doświadczać jeszcze większego prześladowania ze względu na ucisk
ekonomiczny oraz ze strony fałszywej wolności, która prowadzi do prześladowania wiernych
dzieci Kościoła. Wiosna Kościoła jeszcze nie nadeszła, ponieważ zanim ukaże się chwała
Mojego Boskiego Syna, musi objawić swoje oblicze syn zatracenia – w całej swojej pełni.
Musicie wiedzieć, Moje kochane dzieci, że wrogowie Boga, którzy zatracili swoje
człowieczeństwo, opracowali plan zniszczenia Kościoła i ucisku w
najdrobniejszych szczegółach, a widząc, że ich zamiary przynoszą oczekiwany
skutek, stają sie coraz bardziej zuchwali w swoich poczynaniach.
Kościół i cała ludzkość potrzebują oczyszczenia, a Moje wezwanie do pokuty jest
częścią planu ratunku, które ofiaruje Bóg całej ludzkości poprzez Moje Niepokalane Serce.
Pamiętajcie, że do wielkich dzieł i posłannictw trzeba podejść z czystym sercem, a dzisiaj
ludzkość zatraciła pojęcie czystości – czystych serc oraz czystych intencji. Cały brud i wszelki
grzech można oczyścić prawdziwa miłość złączona z Miłością Mojego Boskiego Syna na
krzyżu. Dlatego ten czas walki naznaczony jest cierpieniem i jednocześnie znakiem Tryumfu
Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego Bóg dał światu Moje Niepokalane Serce, abyście w Nim
szukali waszego ratunku, i wraz z Nim odnieśli prawdziwe zwycięstwo. Moje wierne dzieci są
juz i tak wystarczająco zmęczone nienawiścią świata i zniecierpliwione oczekiwaniem na
powrót Mojego Boskiego Syna, że mogą oczekiwać tylko Miłości. Wasza wierność i prawdziwa
tęsknota wyzwala w sercach Moich prawdziwie wiernych dzieci jeszcze większą Miłość i
jeszcze większą tęsknotę. I dlatego właśnie, Moje kochane dzieci, musicie zrozumieć, że ten
czas zmagania, to zezwolenie Boga na działanie szatana, jest dla was błogosławionym czasem
waszej próby i wytrwałości.
Jeśli prawdziwie poświęciliście wasze Serca Mojemu Boskiemu Synowi i
Mnie, to Bóg przeprowadzi was „suchą nogą” przez wszelkie nawałnice. Moje
Niepokalane Serce jest miejscem waszego pocieszenia, jest miejscem działania
Ducha Świętego i umocnienia wiary. Moje Serce jest także miejscem
nawrócenia.
Dzisiejszy świat ma swoją drogę, która w ostateczności prowadzi do przemiany i
nowego życia. Lecz jest to droga krzyżowa, którą musicie przejść, jeśli chcecie osiągnąć
prawdziwą wolność.
Kochane dzieci, rozważajcie Moje słowa. Dziękuję wam, że przyjmujecie je do waszych serc.
Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[75] 23 listopad 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, moje kochane
ziemskie dzieci i dziękuję wam za wasze modlitwy, a przed wszystkim za waszą wytrwałość w
wierze. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
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Jestem waszą Matką i troszczę się o was, lecz potrzebuję od was także współpracy,
abyście byli nie tylko świadomi waszej odpowiedzialności za waszą przyszłość, lecz także,
abyście pomagali Mi w dziele ratowania dusz. Ludzkość stała się bardzo lekkomyślna,
odrzuca Boga i Jego Przykazania i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji swoich
czynów wobec Sprawiedliwości Bożej. Ludzie żyją w świecie, który pod wpływem bestii
zbudował ateistyczną cywilizację skierowaną przeciwko życiu i człowiekowi. Moje dzieci nie
szanują się nawzajem. Egoizm i nienawiść niszczą nasiona dobroci, które jeszcze są w
ludzkich sercach. Szatanowi udało się wszędzie rozciągnąć swoje królestwo
ciemności i śmierci i rządzi jakby był już pewnym zwycięzcą. Moje słowa
ostrzeżenia z Fatimy realizują się: „ jeśli nie odpowiecie na Moje wezwanie……”
Ludzkość nadal nie przyjęła Mojego matczynego zaproszenia do pokuty i zadośćuczynienia.
Szatan stał się panem XX wieku i nadal prowadzi ludzkość do odrzucenia Boga, szerząc
wszędzie podziały, nienawiść i niemoralność.
Dzisiaj powtarzam wam to samo wołanie: „jeśli się nie nawrócicie”, to te święta
Bożego Narodzenia będą ostatnimi, które ludzkość przeżyje w pokoju, ponieważ
ludzkość żyje w atmosferze zepsucia i trudno jest jej wytrwać w wierności
przykazaniom Bożym, które skłaniają do kroczenia drogą miłości, do unikania
grzechu, do życia w łasce uświęcającej. W tej konsekwencji coraz więcej Moich
dzieci daje się zwieść przez egoizm, zazdrość i nieczystość.
Jednakże musicie wiedzieć, Moje kochane dzieci, że nie przestaję modlić się za was i
cały czas wzywam do pokuty i modlitwy. Ile dusz możecie uratować i ocalić od ognia
piekielnego, jeżeli będziecie się ze Mną modlić każdego dnia za nie?! Moje Niepokalane Serce,
które jest ratunkiem dla świata, ukazuje wam prawdę, że Bóg zwycięży zło i w ten sposób
każdego dnia coraz bardziej zatryumfuje Moje Niepokalane Serce. Im bardziej będzie Ono
triumfować w sercach Moich dzieci, tym więcej będzie mógł Mój Boski Syn okazać ludzkości
swojego Miłosierdzia.
Pragnę, abyście poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu i często odnawiali to
poświęcenie, ponieważ chcę ogarnąć was szczególną troską w Duchu Świętym. Chcę,
abyście byli świadomi Bożego Planu zbawienia. Na Golgocie Mój Boski Syn
otworzył Moje Serca dla wszystkich i dał Mu nowy wymiar macierzyńskiej
Miłości w Duchu Świętym. Moja obecność pośród was jest konkretnym wyrazem Mojej
macierzyńskiej Miłości w tym stuleciu. Ten czas należy do Mnie, do Mojego zwycięstwa! To
czas Tryumfu naszych Serc! Ten wiek należy do BOGA i Jego dzieci!
Napełnijcie więc wasze serca nadzieją i wiarą. Módlcie się wraz z Moim Niepokalanym
Sercem, by uprosić Miłosierdzia dla świata. Odmawiajcie często modlitwę, którą przekazał
Anioł w Fatimie jako wynagrodzenie za grzechy świata. Pamiętajcie, że zawsze będę z wami.
Kochane dzieci, rozważajcie Moje słowa. Dziękuję wam, że przyjmujecie je do waszych
serc. Błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[76] 8 grudzień 2009 – Godzina łaski
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
ziemskie dzieci. Przynoszę wam dzisiaj szczególne błogosławieństwo Mojego Niepokalanego
Serca, by umocnić waszą wiarę i miłość do Mojego Boskiego Syna. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, otwórzcie wasze serca na moją miłość i nie lękajcie się! Świat podąża
swoją drogą, która prowadzi do upadku. Wy jednak oderwijcie wasz wzrok od tego, co
ziemskie, a spoglądajcie w górę, abyście mogli dostrzec rzeczywiste skarby, które nie
przemijają. Wy macie być świadkami Mojego Boskiego Syna – świadkami dla Kościoła.
Jesteście powołani, aby dać, szczególnie w tym czasie świadectwo waszej odważnej wiary.
Świat dąży do tego, abyście stali się niewolnikami. Szatan z całą swoją mocą chce
odciągnąć was od Boga, abyście nie zaznali szczęścia wiecznego. Jemu został dany czas, aby
mógł dokonać swojego dzieła, lecz ten czas się kończy, bo nadchodzi Tryumf Mojego
Niepokalanego Serca.
Rozważajcie znaki, a zobaczycie, z jaką siłą i mocą atakuje wasz przeciwnik. Ponieważ
jego klęska zaczęła się pod krzyżem, dlatego dzisiaj z taką zapalczywością walczy
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z tym znakiem, z taką zapalczywością atakuje niewiastę obleczoną w słońce,
ponieważ dobrze wie, że okres jego panowania doszedł do końca. Brońcie znaku
krzyża – wy, którzy wyznajecie waszą wiarę! To jest także czas dawania
świadectwa, czy będziecie bronić krzyża, czy się go wyprzecie w imię fałszywej
tolerancji. JEŚLI EUROPA WYPRZE SIĘ KRZYŻA SPOTKA JĄ LOS POGAN! W tym znaku
zwyciężali cesarze i królowie natchnieni Bożą mocą, a dzisiaj przywódcy państw nawołują do
wyrzucenia krzyża! Krzyż, którego nauka jest fundamentem Europy, stał się znakiem
zgorszenia, któremu „sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). Krzyż drażni i przygniata szatana;
przypomina mu o jego ostatecznej klęsce i dlatego chce go zniszczyć.
Wzywam was, Moje kochane dzieci, szczególnie w tym dniu i w tej godzinie łaski dla
świata, abyście z odwagą bronili symbolu waszej wiary. Nie pozwólcie do dominacji znaków
wielu bożków, których symbole coraz odważniej stawiane i czczone są publicznie. Nie
ulegajcie propagandzie, lecz z odwagą stańcie w obronie waszej wiary i jej symbolu.
Wiedzcie, drogie dzieci, że czas waszego świadectwa, jest też próbą dla
narodów. Nabierzcie odwagi a gdy was prześladują radujcie się w Panu, ponieważ w tej
walce nie jesteście sami. Moje Niepokalane Serce wspiera was i otacza pewną ochroną. Mówię
te słowa w dzisiejsze święto, które także wrogowie Kościoła chcą wyrzucić na margines.
Przychodzę do was, by obdarzyć was łaskami, których udzielił Mi Ojciec Niebieski w
przywileju Niepokalanego Poczęcia. Bóg rozpoczął dzieło odkupienia w Moim Niepokalanym
Sercu i dlatego bicie Serca Mojego Boskiego Syna jest biciem Mojego Serca. Nieogarnięty dar
Mojego Macierzyństwa jest także darem dla was, Moje kochane dzieci. Pragnę obdarzyć i
ofiarować wam Chrystusa, którego miałam w swoim łonie, którego miałam na ramionach w
Nazarecie, z Którym byłam pod krzyżem ma Golgocie. Skoro sam BÓG upomniał się o
cześć dla Mojego Niepokalanego Serca, to czy ja mogę zapomnieć o tych
wszystkich, którzy pozostają w ciemności?! Zapraszam was, abyście w Moim
Niepokalanym Sercu, odnaleźli skuteczny środek wstawiennictwa do Boga za
grzeszników i dla własnego uświęcenia. Wasz współudział w Moim wstawiennictwie to
wasza modlitwa, oddanie, poświęcenie i zjednoczenie z Naszymi sercami w akcie
zadośćuczynienia i dla zbawienia tych, którzy zeszli z prawdziwej drogi.
W Moim Sercu, wraz ze Mną, dotrzecie do Mojego Boskiego Syna, Który jest jedynym
Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi i wydał siebie na okup za wszystkich jako świadectwo
(por 1 Tym 2,10). Przywilej Niepokalanego Poczęcia jest także świadectwem i
owocem podporządkowanego udziału Matki w pośrednictwie Syna. Dzisiejsze
święto ukazuje przedwieczny Plan Ojca, Który wybrał Mnie nie tylko jako Matkę,
lecz także jako Pośredniczkę Wszelkich łask i Współodkupicielkę.
Pamiętajcie, że zapowiedziany Tryumf Mojego Niepokalanego Serca jest owocem
waszego współdziałania. Bądźcie odważne, Moje kochane dzieci. Brońcie waszej wiary i
brońcie krzyża, pod którym zostałam waszą Matką.
Moje kochane dzieci, Moja troska o was i o wasze dusze jest oznaką Mojego
Macierzyństwa. Pamiętajcie jednak, że wypraszam dla was u Mojego Boskiego Syna łaski
uzdrowienia dla ciała. Dałam temu wyraz podczas Moich objawień na wielu miejscach,
ponieważ dobrze wiem, czego potrzebują Moje dzieci dla umocnienia ich wiary. Dlatego
dzisiaj pragnę wam przekazać lekarstwo, abyście nie bali się żadnej epidemii, a
we wszystkim zaufali Bogu. Przygotujcie następujący napój: suszone owoce
głogu zalejcie szklanką gorącej wody. Dodajcie szczyptę imbiru oraz łyżeczkę
miodu lipowego. Do tego dodajcie łyżeczkę soku z cytryny oraz łyżeczkę
mocnego naparu z lipy. Podgrzejcie, ale tak, aby się cały napój nie zagotował i
ciepłe pijcie rano i wieczorem. To was uchroni przed wszelkimi bakteriami.
Dziękuję za wasze modlitwy i posyłam wam ogrom łask z Mojego Serca, które dla was
jest schronieniem, tarczą i umocnieniem. Rozważajcie Moje słowa w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego. Amen.
[77] 23 grudzień 2009
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i dziękuję wam za wszystkie wasze modlitwy i ofiary, które przyczyniają się do
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zbawienia dusz. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, stoicie u progu kończącego się roku. Przed wami kolejny ziemski rok,
który przyniesie wiele znaków Bożej Opatrzności, ale także dowodów, jak bardzo zło stało się
agresywne i zuchwałe. Nie zapominajcie jednak, że z każdym dniem przybliżacie się do
Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca oraz do zwycięstwa Boga nad złem. Z tą nadzieją
spoglądajcie w przyszłość, Moje drogie ziemskie dzieci.
Nadchodzący rok przyniesie wiele zmian, lecz niech nie trwożą się wasze
serca. Moje drogie dzieci światłości niech jeszcze bardziej umacniają swoją
wiarę i przygotowują się na objawienie Chwały Mojego Boskiego Syna. Ja cały
czas potrzebuję waszych modlitw, waszej ofiary, waszej współpracy z Moim
Niepokalanym Sercem dla ratowania grzeszników.
Jak wam już mówiłam, świat podąża swoją drogą, aby to, co ma się wydarzyć,
wypełniło się zgodnie z zamysłem i planem Boga. Nie bądźcie bojaźliwi, lecz pełni nadziei,
ponieważ Bóg pamięta o tych, którzy pozostają mu wierni. Przyszły rok przyniesie wiele
cierpienia, lecz również wiele światła, dla tych, którzy go szukają. Bądźcie cierpliwi i wiedzcie,
że wasza nagroda jest przygotowana.
Nie oczekujcie tylko i wyłącznie na zapowiedziane wydarzenia, lecz żyjcie
w nadziei tryumfu wraz z Moim Niepokalanym Sercem! Boży Plan jest
doskonały i prowadzi do odnowienia wszystkich rzeczy w Moim Boskim Synu,
dlatego starajcie się tak żyć, abyście byli w jedności z Najświętszym Sercem
Mojego Boskiego Syna i z Moim Niepokalanym Sercem. Wszystko inne
pozostawcie Nam, gdyż My będziemy troszczyć się o was w chwilach
najtrudniejszych.
Plan szatana dochodzi do decydującej fazy, gdyż chce on doprowadzić do
powszechnego chaosu, a przede wszystkim do upadku ekonomicznego państw i narodów, aby
podporządkować je swoim poplecznikom, którzy właśnie realizują jego plan. Siły antychrysta
planują i chcą wprowadzić w życie podział najpierw na cztery wpływowe siły, by potem móc
stworzyć jeden światowy rząd, który miałby wszystko pod kontrolą. Moje dzieci, to nie jest
puste ostrzeżenie, ponieważ do waszej wiadomości dochodzą tylko okruchy wiadomości o
wydarzeniach, które dzieją się potajemnie poza oczami świata. To, co diabeł planuje jest już
praktycznie przygotowane, teraz potrzebuje on wywołać ogólnoświatowy konflikt, który
urzeczywistniłby jego zamiary. Kryzys światowy prowadzi do wywołania takiego konfliktu,
który akceptowany jest przez te cztery układy państw, które mają w tym swój globalny
interes: Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja oraz Europa. Taki jest obecnie podział wpływów na
całym świecie. Poszczególne państwa nie liczą się zupełnie, ponieważ znalazły się pod
dominacją tych „czterech jeźdźców”*. Strategia szatana jest prosta, ponieważ w chce
uzależnić ludzkość od pieniędzy, od wszelkiego rodzaju kredytów, a następnie doprowadzić
do bankructwa, aby w ten sposób mieć kontrolę nad nimi i zawładnąć ich umysły, aby w ten
sposób mógł objawić swoje oblicze antychryst jako jedyny „wybawiciel ludzkości”. A ponieważ
ludzie oddalili się od Boga, dlatego są bardziej podatni na przyjęcie jego reguł i rządów.
Bądźcie wytrwali na modlitwie . Posyłam wam łaski z Mojego Serca, które dla was jest
ratunkiem i umocnieniem.
Rozważajcie Moje słowa w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
________________________________
*Czterej Jeźdźcy Apokalipsy - postacie z Apokalipsy św. Jana. Mają wyruszyć na koniach przed
Sądem Ostatecznym.
Według tradycji imiona czterech jeźdźców to:
1. Wojna,
2. Zaraza,
3. Głód
4. Śmierć.
I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech
Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: "Przyjdź
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I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca,
by [jeszcze] zwyciężać.
A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: "Przyjdź!" I wyszedł inny koń
barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano
mu wielki miecz.
A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę, mówiące: "Przyjdź!" I ujrzałem: a oto
czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę. 6 I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech
Zwierząt, mówiący: "Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź
oliwy i wina!"
A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: "Przyjdź!" I
ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano
im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.
(Ap 6, 1-8)
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