2009
Przez publikacje orędzi Anioła Ave nie zamierzamy wyprzedzać osądu kościelnego

(1) 13/14 kwietnia 2009
W nocy obudził mnie głos, który powiedział do mnie: „Posłuchaj, człowiecze, i nie lękaj się
niczego. Oto ja posyłam do ciebie Mojego Anioła, który jest Aniołem Stróżem narodu, w
którym się urodziłeś, aby on prowadził ciebie w twojej misji. Będziesz słuchał jego słów i jego
wskazówek, bo pragnę, aby Moje dzieci tego narodu usłyszały słowa Prawdy i upadły na
kolana.”
Z tych słów, które dotarły do mnie w postaci światła, wyszła postać, która promieniowała
pulsującym światłem. Święty Anioł trzymał w ręku złoty dzwoneczek a jego biała szata
przepasana była niebieską szarfą. Zadzwonił jeden raz i powiedział:
ŚWIĘTY ANIOŁ: Nie bój się, jestem Anioł AVE. Bóg posyła mnie, bym przyniósł
słowa otuchy i prawdy wiernym dzieciom tego narodu. Przez wstawiennictwo
Niepokalanej Dziewicy Maryi – waszej Królowej oraz wielu Świętych – Bóg chce
uratować wasz naród przed działaniem bestii, które wyszły z morza i otchłani.
Potrzeba jest, abyś był gotowy przyjąć to słowo. Będę przychodził do ciebie każdego
12-tego dnia miesiąca, a ty spisz wszystko, co będę mówił dla umocnienia ciebie i
tego narodu.
Zmartwychwstanie Jezusa, naszego Pana i Boga, otworzyło drogę do ewangelizacji
narodów, by drogi Boże stały się bramą do ostatecznego zbawienia wszystkich
narodów zgromadzonych wokół Chrystusa. W Chrystusie Bóg wybiera narody, by
obdarzyć je szczególną Misją w dawaniu świadectwa wiary. Naród kształtuje się na
podobieństwo osoby i dlatego nie można w pełni zrozumieć posłannictwa narodu
bez posłannictwa Chrystusa.
Bóg – Ojciec wszystkich narodów – chce uświadomić wam rolę jaką otrzymaliście,
abyście otworzyli wasze oczy na prawdę i z wielkim zaangażowaniem walczyli o
nią. Niech Bóg będzie uwielbiony w swoim Dziele.

(2) 12 maja 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Przychodzę do ciebie z polecenia Bożego, abyś uważnie
słuchał Moich słów, które kieruję do Ciebie.
Odnowa narodu polskiego przyjdzie przez Maryję Niepokalaną, która ukaże
prawdziwe znaczenie Królestwa Chrystusa na ziemi. Matka – Królowa
poprowadzi Jej powierzony naród do Syna – Króla. Wszystko to jednak
uwarunkowane jest modlitwą i zaangażowaniem. Nie brak jest w narodzie polskim
dusz ofiarnych, które odpowiadają na wezwanie Maryi. W narodzie polskim toczy
się walka duchowa, ponieważ z jednej strony politycy zamiast prawdy
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rozpowszechniają liberalizm i nihilizm. Wmawiają ludziom, że mogą czynić co chcą,
bo są wolni; namawiają do swobody moralnej oraz do nie liczenia się z prawami
Bożymi. Obecny rząd nie liczy się z odpowiedzialnością za ojczyznę ani za
mieszkańców tej ziemi. Chcą Polskę podporządkować pogaństwu narzuconemu
przez organizację podległą współczesnej bestii. Jest to pułapka dla Polski, gdzie
prawdziwi Polacy wciąż nie mogą być sobą i nie mają własnego głosu, gdyż zostali
siłą wciągnięci w fałszywe formy polityczne nie wyrażające ich prawdziwej
suwerenności.
Pamiętajcie, że całą waszą przyszłość musicie złożyć w Niepokalanym Sercu Maryi i
do Niego uciekać się w waszych modlitwach. Jesteście narodem wybranym i Bóg
pragnie was uratować. Wymaga to jednak od was wysiłku. Pamiętajcie, że macie
przy waszym boku Królową i wraz z Nią możecie walczyć o ład w waszej Ojczyźnie,
o pokój Boży i o możliwość korzystania z wolności, która wam się należy. Tym
więcej macie prawo do korzystania z wolności, im bardziej będziecie kierować się
sumieniem narodowym.
W moim posłannictwie do was, do narodu polskiego, którego jestem patronem, chcę
wam uświadomić waszą rolę, która ma podwójny charakter: naturalny i
nadprzyrodzony. Naturalny, ponieważ z Miłości Ojca Niebieskiego – poprzez
rodziców – rodzi się życie na ziemi. Rodzice powinni cały swój wysiłek poświęcić dla
dobra rodziny. Z miłości powstaje także wielka rodzina – Ojczyzna. Pełne narodziny
narodu, które ukształtowały go jako chrześcijański, nastąpiły gdy przyjął sakramenty
jako obowiązujące powszechnie. Chrześcijański naród polski, mimo, że pojawił się
tysiąc lat po Chrystusie sięgał i doświadczał zbawczego dzieła Chrystusa. Każdy
naród musi także przeżyć swoją „pełnię czasów”. I tej pełni czasu musicie pozostać
wierni, ponieważ znaleźli się zdrajcy, którzy całą historię zakorzenioną w Chrystusie
chcą zniszczyć. Bądźcie jednak pewni, że w historii Polski realizują się stale dzieje
Jezusa Chrystusa. Naród polski musi przejść swoją chwilę opuszczenia na krzyżu,
ale także i wielki moment „zmartwychwstania”. Tutaj leży także próba dla całego
narodu: aby mógł on utrzymać jedność, musi on doświadczyć krzyża. Od tysiąca lat
jedynie Krzyż był nadzieją Polaków.
Dzisiaj właśnie z krzyża woła do was Jezus, abyście obrali Go za swojego Króla,
ponieważ chce, aby inne narody szły za waszym przykładem. Jezus chce królować
w waszej Ojczyźnie i wybrał ją, aby właśnie tutaj objawić swoją Chwałę. Dlatego w
tym momencie odrodzenia narodu przychodzi Maryja, która jest duchową mocą
zwycięstwa. Przez Maryję zawstydzał Jezus waszych wrogów! Przecież nie własną
siłą zwyciężali wasi królowie, ale mocą Boga, który wzbudził w ich sercach
prawdziwą miłość i żywą cześć dla Maryi . Ona zawsze była mocą i obroną w czasie
udręki i burzy. To Ona – „Łaski pełna” – wyprasza łaskę dla waszego narodu.
Bądźcie czujni i pozostańcie wierni. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +.
Amen.

(3)12 czerwca 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Nie obawiaj się twojego posłannictwa, które powierzył
ci Bóg dla umocnienia wiary wielu w tym narodzie.
Naród polski otrzymał misję od Boga, która jest jej dziejowym powołaniem. I
chociaż wielu zdrajców przyczyniło się i nadal przyczynia się do upadku waszej
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Ojczyzny, to pamiętajcie, że Płaszcz Niepokalanej – waszej Królowej – jest nad
wami. Zawierzenie Maryi–Królowej jest znakiem zwycięstwa tych, co wbrew
wszystkiemu zawierzyli i ratując wiarę, ratowali ojczyznę. Waszym dziejowym
powołaniem jest dać przykład innym narodom w zachowaniu wiary i tradycji ojców.
Wy otrzymaliście obietnicę, że Polska zostanie wywyższona w potędze i sile a z niej
wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa. Ta
obietnica zobowiązuje was, ponieważ uwarunkowana jest waszą postawą. Od was
samych zależy, czy chcecie być prawdziwie wolnym narodem, czy też ulegniecie
antychrześcijańskiemu buntowi przeciwko Bożemu porządkowi. Europa odrzuca
prawdy, na których została zbudowana. Chrześcijaństwo upada poprzez swoją
pychę i stoi w obliczu zagłady. Jeśli wasz kraj pozostanie wierny, być może zdoła
wydać z siebie tę „iskrę”, która zapali inne narody.
Nie dajcie się manipulować, ponieważ ci, którzy obiecują wam wolność i
dobrobyt, sami popadli w sidła egoizmu i zniewolenia. Szukają tylko zysku dla
siebie a nie troszczą się o naród. Zobaczcie jak bardzo podatne są ludzkie serca na
żądzę posiadania i szybko zapominają o Bogu. Musicie pamiętać, że wasza
odpowiedzialność za naród jest wielka. Otwórzcie szeroko oczy, by zobaczyć jak
Europa upada, abyście mogli obronić się przed zagładą. Nie wystarczy tylko mówić,
co wy oczekujecie od narodu i państwa, lecz trzeba, abyście zastanowili się, co wy
daliście narodowi! Od tego rządu i każdego innego, który przyjmuje ustawy
przeciwne prawu Boga oraz odrzuca Jego istnienie nie możecie spodziewać się
prawdziwej suwerenności ani umocnienia w wierze. Każde zwycięstwo musi być
okupione trudem i krzyżem, a prawdziwa wolność jest efektem oddania się w
niewolę Miłości – jest pójściem za Chrystusem. Zwycięstwo nad każdym złem to
duchowy rozwój. Chrystus Król chce was prowadzić do zwycięstwa mocą wiary i
nadziei – mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Jeśli zaczniecie drogę odnowy
od was samych, to sami zauważycie, że Maryja, Królowa narodu polskiego przyjdzie
wam z pomocą. Jej wezwanie do pokuty i modlitwy za naród Polski jest jej matczyną
troską, ponieważ pokuta nie jest znakiem słabości, lecz dojrzałości narodu.
Polskie dzieci! Bądźcie czujne i wytrwałe na modlitwie i pracy nad waszym
duchowym rozwojem. Obecny rząd będzie nadal ulegał naciskom i wprowadzał
prawa sprzeczne z Bożymi, lecz czas i zakres działania tych ludzi jest ograniczony.
Ich faryzeizm zostanie odkryty, ponieważ ta stworzona sztucznie cywilizacja
rozpadnie się, a wtedy wielu otworzą się oczy. Potrzeba jest jednak wielkiej
modlitwy. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen.

(4) 12 lipca 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Trwaj na drodze prawdy i daj się prowadzić Bożej
Opatrzności, a sam zobaczysz jakim błogosławieństwem obdarzył cię Bóg.
Wasza ojczyzna potrzebuje modlitwy i choć wielu świętych i wiele dusz ofiarnych
ofiarowało swoje modlitwy i cierpienia za wasz naród, to nadal potrzeba jest wiele
modlitwy. Wasza ojczyzna stała się miejscem walki nie tylko pomiędzy Zachodem i
Wschodem, lecz pomiędzy liberalizmem a prawdziwą wiarą.
Musicie być czujni, gdyż „wolność”, którą oferuje wam prawo ustanowione przez
ludzi, nie jest prawdziwą wolnością, lecz zniewoleniem. Wielu kapłanów straciło
także czujność i przyjmują to wszystko, co prowadzi do upadku wiary. Wielu ludzi
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uległo pokusie i przyjęło modernizm i liberalizm za swój model życia. Pamiętajcie, że
ten rząd, ani żaden inny, który nie będzie opierał swoich wartości na prawie Bożym,
nie doprowadzi waszego narodu do prawdziwej wolności. Oni powinni przede
wszystkim kierować się umiłowaniem prawdy, bo ona wyzwala i zrzuca kajdany.
Naród polski potrzebuje prawdziwej odnowy moralnej i społecznej, aby mógł
odnaleźć na nowo wiarę w siebie, w swoją przyszłość, do której został powołany. Nie
zrozumiecie swojego prawdziwego powołania – w całych dziejach narodu – bez
Chrystusa! Nie zrozumiecie drogi prawdziwego zwycięstwa narodu, który miał
przeszłość wspaniałą i jednocześnie trudną – bez Chrystusa! Dlatego warunkiem
do wypełnienia wszystkich obietnic, które zostały złożone przez Boga poprzez
Świętych i Mistyków dla ratowania narodu polskiego są dwie drogi [jednoczesne
kroczenie dwiema drogami]:
--Wierność Maryi.
--Intronizacja Chrystusa na Króla Polski.
Maryja pozostając wierna we wszystkim aż do końca jako Królowa Narodu
Polskiego, z pewnością poprowadzi cały naród do Swojego Syna. To jest nie tylko Jej
pragnienie, lecz misja, którą otrzymała, tym bardziej, że naród obrał Ją za swoją
Przewodniczkę. Wierność narodu swojej Królowej przynosi owoc Jej
wstawiennictwa u Króla. Aby jednak modlitwa Królowej – Matki mogła być jak
najbardziej skuteczna, naród musi obrać i uznać Jej Syna za swojego Króla. W ten
sposób Jej wstawiennictwo będzie pełne, ponieważ będzie oparte na woli narodu.
Maryja – Królowa Narodu Polskiego jest świadoma waszych losów, spraw i potrzeb.
Jej macierzyńskie Serce nie jest obojętne na potrzeby waszych serc. Jej prośba i
prośba Jej Syna o intronizację w narodzie polskim jest nie tylko potrzebą czasu, lecz
odpowiedzią na powołanie narodu. Polaków nie zdobywa się groźbą, lecz sercem i
rozsądkiem. To właśnie Maryja, która w Kanie Galilejskiej dała znak, aby uczynić
wszystko, co Jej Syn powie, tak dzisiaj Jej słowa i Jej posłannictwo do tego narodu
brzmią podobnie, bo „jeśli Pan nie zbuduje domu, daremnie trudzą się ci, którzy go
budują” (Ps 127.1).
Naród polski wiele zawdzięcza Maryi w kształtowaniu swojej narodowej tradycji,
wiele czerpał także z Jej godności i dostojeństwa, dlatego wierność Jej królewskiej
godności doprowadzi was do Majestatu Króla.
Nie dajcie handlować waszą ojczyzną, ufając, że ktoś wam pomoże. Także i ludzie
ze starymi nałogami nie odnowią waszego narodu. Nie oglądajcie się na innych, lecz
już teraz zacznijcie duchową odnowę od was samych. Nie wystarczy tylko i
wyłącznie wpatrywać się w Macierzyńskie Oblicze Matki, lecz przede wszystkim
pracować nad tym, co potrzebne jest dla odnowy życia narodowego. Skoro Maryja
już teraz zwyciężyła głowę węża, to z pewnością przy Jej pomocy zdołacie odnowić
oblicze polskiej ziemi. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen.

(5) 12 sierpnia 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Umacniaj swoją wiarę, abyś mógł dać świadectwo tym,
którzy potrzebują umocnienia.
Trwajcie na straży waszej wiary i tradycji, drodzy Polacy, bo musicie pamiętać, że
zwycięstwo nie leży ani od siły i liczby wojska, lecz od pomocy, która przychodzi z
Nieba. Ta zaś uwarunkowana jest waszą modlitwą. Gorliwość i pobożność upadają
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w waszej ojczyźnie, ponieważ pokusa wolności i posiadania stała się bardzo duża.
Całe zło, które za Zachodzie podgryzło chrześcijańskie korzenie Europy, skupiło
swoja uwagę na Polskę. Zdrajcy, którzy za cenę własnych korzyści wypierają się
ducha narodu i wyprzedają jego dobra, szykują się do ośmieszenia nie tylko
religijności, lecz zniszczenia maryjnego ducha tego narodu.
Apokaliptyczna bestia, i całe siły wokół niej skupione, chce zniszczyć wasz naród,
ponieważ dobrze wie, że zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a wy jesteście Jej
Królestwem. Musicie podjąć wszelkie wysiłki, by odnowić żarliwość w modlitwie –
szczególnie przez ręce Maryi, waszej Królowej – która nigdy was nie opuści. Jej
macierzyńska Miłość towarzyszy wam i wspiera was w waszych zmaganiach. Kiedy
wypowiadacie słowa Apelu Jasnogórskiego, to dajecie świadectwo nie tylko
duchowej obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkałych polską ziemię, ale
świadczą one, że wierzycie w Jej obecność i Miłość. I do tej matczynej miłości
powinniście się stale odwoływać w czasie trudnym, a szczególnie w czasie próby.
Wy jeszcze nie nauczyliście się korzystać z wolności, która została wam dana,
ponieważ ta pozorna wolność jest kłamstwem narzuconym wam, abyście jeszcze
bardziej popadli w zniewolenie. Nie wstydźcie się waszej historii i waszej tradycji,
ponieważ to wy macie dać świadectwo innym narodom o waszej wytrwałości.
Miłować to znaczy pamiętać i czuwać. Czuwanie zaś oznacza sumienie narodu, które
nie powinno być zagłuszane, ani zniekształcane. Należy rzeczy złe i dobre nazywać
po imieniu i nie dać się manipulować. Przyszłość narodu zależy od tego jaki będzie
człowiek w sensie odpowiedzialności za naród, ponieważ to, że jesteście Polakami i
stanowicie naród polski – to wszystko was określa, zobowiązuje i jednocześnie
kosztuje, bo przecież walka toczy się na tej ziemi i pośród was, gdzie Bóg wybrał was
do dawania świadectwa innym narodom.
Jeśli chcecie Polski prawdziwie wolnej, to musicie wiedzieć, że będzie to związane z
prześladowaniem i niezrozumieniem ze strony tych, którzy chcą sobie
podporządkować świat. Czuwajcie na modlitwie, abyście byli bogaci w imię Prawdy,
ponieważ ona kształtuje prawdziwą wolność. Jako naród maryjny nie możecie być
przecież niewolnikami, ponieważ wasze synostwo Boże, jako narodu, niesie także w
sobie dziedzictwo wolności. Maryja jest Darem dla waszego narodu: jest waszą
Królową i Przewodniczką na trudne czasy. Jest Matką troskliwą, ale jednocześnie
Matką wymagającą, ponieważ dobrze wie, jako Córka narodu wybranego – że naród
ginie, jeśli upada jego duch, a rośnie wtedy, gdy jego duch coraz bardziej się
oczyszcza.
Maryja jest wymagająca ponieważ w tym wyraża się potęga Jej Niepokalanego Serca.
A jako Matka Chrystusa chce prowadzić cały wasz naród do Swojego Syna. Jest
Matką Chrystusa-Króla, który także w imieniu [pod imieniem] Prawda wymaga
wiele od swoich dzieci i współdziedziców. To właśnie Jemu powinniście zawierzyć
całą swoją przyszłość i nie lękajcie się konsekwencji ze strony rządzących, ani tych,
którzy uzurpują sobie prawo do rządzenia tym światem. W Imię Ojca + i Syna + i
Ducha Świętego +. Amen.

(6) 12 WRZEŚNIA 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Przekaż Moje słowa, tym, którzy pragną ich słuchać,
aby mogli umocnić swoją wiarę i podjąć duchową walkę dla ratowania waszej
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ojczyzny.
Drogie dzieci narodu polskiego, pamiętajcie o modlitwę za waszą ojczyznę. Jeśli nie
będziecie się modlić i przepraszać za grzechy, to nie będę mógł wam pomóc, ani was
ochronić. Nie zapominajcie o tym, że jesteście narodem, który powierzył siebie i całą
swoją przyszłość Maryi, która prowadzić was pragnie do Chrystusa, który jest
Panem i Królem narodów. Zawierzyliście Niepokalanej Dziewicy wasze i przyszłe
pokolenia – lecz pamiętajcie, że czas jest krótki, i potrzeba jest teraz wytężonej pracy i
modlitwy, aby zło nie doprowadziło was do upadku.
Maryja pozostaje wierna waszemu poświęceniu. Stoi wiernie na straży waszej
pobożności i waszego oddania. Wy jednak musicie okazać Jej waszą lojalność. Nie
myślcie, że za słabi jesteście, że w takiej sytuacji nic wiele uczynić nie możecie. To
prawda, że Bóg dopuścił ten czas próby, aby zdrajcy ojczyzny okazali swoje oblicze,
lecz jeśli wy porzucicie ducha modlitwy i wierności, to oni jeszcze bardziej będą się
panoszyć. Jako naród nie potrzebujecie systemów i ideologii, żeby dać świadectwo
wiary i rozpalić na nowo narody Europy przykładem waszego oddania Bogu. Nie
dajcie sobie odebrać prawa do prawdy, prawa do wolności, do sprawiedliwości i
miłości! Całą waszą historią potwierdzaliście prawo do tego, by być suwerennym
gospodarzem tej ziemi, którą dziedziczycie po praojcach, a która należy do Maryi.
Broniąc swojej niepodległości, broniliście waszej wiary.
Dzisiaj jednak ulegacie fałszywej wolności i już nie dbacie tak żarliwie o wiarę. W
waszym narodzie zaczyna szerzyć się to samo pogaństwo, które opanowało Europę i
świat. Ta propaganda szerzy się coraz bardziej, ponieważ to, co jest dobre i
szlachetne, jest wyśmiewane, szkalowane i prześladowane. Nie dajcie zniewolić
waszych umysłów i szukajcie ratunku tam, skąd z pewnością on przyjdzie.
Zanoście wasze błagalne prośby i modlitwy do Maryi, proście Mnie – Orędownika
waszego narodu – o wstawiennictwo i nie dajcie się zwieść diabłu. Warunkiem
waszego zwycięstwa, pewnym Obrońcą i Celem jest Chrystus-Król.
Każdy naród, każdy człowiek, mimo że jest związany z rodziną, ze społeczeństwem,
zobowiązany jest pracować nad sobą i nad swoim własnym uświęceniem. W tej
pracy potrzebna jest osobista współpraca z Chrystusem, ponieważ to ON udziela
nowego życia i staje się życiem wewnętrznym: w człowieku, ale także w całym
narodzie. Każdy naród - ale w szczególności polski, który został wybrany do
dawania świadectwa – powołany został do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie
Chrystusie. O tym zwycięstwie wielokrotnie mówiła Królowa waszego narodu. To
powołanie jest tym bardziej widoczne, ponieważ nie można zrozumieć waszego
narodu, jego całej historii bez Chrystusa i Jego Matki.
Jeśli chcecie lepiej zrozumieć wasze powołanie i odnieść zwycięstwo w tej duchowej
walce, to musicie jeszcze bardziej zagłębić się w krzyż Chrystusa i z niego czerpać
siłę i moc. W ten sposób zrozumiecie również sens tej walki, która toczy się w waszej
ojczyźnie i o waszą ojczyznę. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego +. Amen.

(7) 12 października 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Dawaj świadectwo wszystkim tym, którzy zatroskani
są o losy ojczyzny i bądź świadomy swojego powołania.
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Drogie polskie dzieci, ofiarujcie wasze modlitwy za waszą ojczyznę i bądźcie
prawdziwymi obrońcami wiary, ponieważ Bóg pragnie od was świadectwa, abyście
mogli je przekazać innym narodom.
Polska stała się teraz polem walki, która toczy się pomiędzy Wschodem a Zachodem.
Nie bądźcie naiwni i nie wierzcie w to, co chce wam wmówić propaganda przeciwna
waszej suwerenności a przede wszystkim wiary. Z jednej strony wasz kraj został
wciągnięty w liberalny nurt walczący z prawdziwą wolnością i stawia swoje cele w
walce przeciwko Bożym prawom i przykazaniom, a z drugiej strony sami ulegacie
coraz bardziej temu wszystkiemu, co pozbawia was godności dzieci Bożych. Nie
spoglądajcie ani na Wschód ani na Zachód. Ameryka chce sprzedać was i oddać pod
wpływ Rosji, która dąży do militarnej ekspansji. By wprowadzić jeden światowy
rząd słudzy bestii opracowali plan, który został już ściśle dopracowany, by
doprowadzić do podziału na dwie strony konfliktu. Zadaniem Ameryki jest
doprowadzić do kryzysu światowego, by osłabić ekonomicznie państwa Europy, by
w ten sposób Rosja mogła dyktować warunki w sprzedaży surowców naturalnych.
To wszystko zostało zaplanowane, aby powstały tylko dwa obozy wpływów na
całym świecie, ponieważ w ten sposób można łatwiej doprowadzić do jednego
światowego rządu i wprowadzić kontrolę nad światem. Ten plan realizuje się
właśnie teraz. Jedynym krajem, który stoi jeszcze na przeszkodzie tego
zaplanowanego podziału, jest wasz kraj. Pomimo tego, że wasi rządzący okazali się
zdrajcami ojczyzny i wkrótce sami uznają się oszukanymi, to potężną bronią, i tym,
co powstrzymuje jeszcze globalne działanie bestii, jest wasza wiara.
Aktualność intronizacji Chrystusa Króla w waszej ojczyźnie jest bardzo nagląca,
ponieważ siły ciemności czynią wszystko, by nie dopuścić do tego, ponieważ ta
sprawa ukazałaby ich klęskę. Niestety wielu hierarchów lekceważy tę sprawę,
ponieważ są zaślepieni i nie chcą widzieć niebezpieczeństwa w wymiarze nie tylko
religijnym, lecz również społecznym. Intronizacja poza aspektem religijnym ma
przecież ogromne konsekwencje społeczne. Wielu biskupów zachowuje się właśnie
tak, jak tego życzą sobie wrogowie Kościoła, którzy tak wiele mówią o tolerancji i
wolności. Pamiętajcie jednak, że BÓG jest Panem narodów. To ON prowadzi was
poprzez historię i pośród dziejów wszystkich narodów. Dlatego musicie pamiętać o
waszym powołaniu, aby dać przykład wiary szczególnie w Europie, która duchowo
umiera. Waszą mocą jest krzyż, który zawsze wskazywał drogę do zwycięstwa.
Dlatego w obecnej chwili dziejowej musicie głosić wiarę narodom w Chrystusa
Zmartwychwstałego i Tryumfującego ponad narodami. Tak umocnicie waszą wiarę.
Przecież wy nie musicie nikogo pytać, aby utworzyć zapis o waszej pobożności i
odwoływania się do wiary katolickiej! To jest pułapka! W takich kryteriach nie
można spoglądać w przeszłość, lecz w przyszłość, która ukaże wierność narodów
wobec ich dziedzictwa. Rządzący Europą wykreślając BOGA z historii używają tej
samej sztuczki, którą stosowali już wielcy przegrani. Pamiętajcie, że to nie oni
decydują o waszej wierze, zaangażowaniu i pobożności, lecz wy sami, którzy
tworzycie naród. Błogosławię wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(8) 12 listopada 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Pamiętaj, że potrzebne jest świadectwo prawdy, nie
tylko wam, którzy wierzycie i przyjmujecie słowa z Nieba, lecz całemu narodowi.
___________________________________________________________________________
7
Anioł Ave

aniol-ave.blogspot.com

rok 2009

Nie ustawajcie w wysiłkach oraz w waszych modlitwach i prośbach o ratunek dla
Polski i dla wszystkich jej mieszkańców.
Drogie dzieci, zastanówcie się, czy tak naprawdę jesteście narodem niepodległym,
skoro zapominacie coraz bardziej o waszych chrześcijańskich korzeniach, a ulegacie
tym, którzy w rzeczywistości nie pragną wolności dla Europy, lecz jej zniewolenia.
Musicie być bardzo czujni i wiedzcie, że tylko Bóg może okazać wam prawdziwą
wolność, aby rzeczywista iskra rozświetliła nie tylko wasz naród, lecz także dała
przykład innym narodom. Mimo woli staliście się świadkami czasów, w których
„Książe tego świata” panuje nad tymi wszystkimi, którzy zatracili swoje sumienia.
Czy zdajecie sobie sprawę, co oznacza, że jesteście narodem wybranym? To
ogromna odpowiedzialność wobec Boga, Kościoła i narodu! Boży wybór jest
przywilejem dla narodu, który otrzymuje szczególne wsparcie i błogosławieństwo
Boga. Wybór i posłannictwo dla narodu oznaczają także walkę dla Królestwa
Bożego, które ma wymiar nie tylko dla poszczególnych dusz, lecz także dla
narodów. Bóg nie musi podejmować walki z szatanem, lecz konieczne jest, aby tę
walkę podjął człowiek. Skoro zostaliście wezwani do Królestwa Chrystusowego, to
musicie podjąć duchową walkę – i to walkę w znaku krzyża, który ma moc
zwycięską ku większemu upokorzeniu szatana.
Dzisiejszy świat, który odrzuca Boga, w obliczu nacisku nowoczesnego pogaństwa,
które szerzy się nie tylko w ludzkich sercach, lecz także w świadomości całych
narodów, potrzebuje świadectwa, aby trwać przy prawdzie. To świadectwo wymaga
odwagi. Rządzący chcą manipulować świadomością i historią narodu. Ulegają im
umysły słabe oraz te, których sumienie nie jest czyste. Nie ulegajcie terrorowi
zniewolenia poprzez kłamstwo, lecz bądźcie czujni, abyście nie ulegli pokusie. Wasz
naród jest związany z Chrystusem i Jego Matką i dlatego tylko za wstawiennictwem
Maryi oraz za łaską Chrystusa możecie otrzymać łaskę odnowy. Działanie łaski
Ducha Świętego ma dopiero nadejść! Wołanie waszego Rodaka – Namiestnika
Chrystusowego, było proroczym wezwaniem, które dopiero okaże się w przyszłości.
Jeszcze nie powiał wiatr odnowy. Wy stoicie dopiero teraz przed tym wydarzeniem,
ponieważ czas jego wypełnienia zależy od was samych. Musicie tak angażować się w
sprawy narodu, aby w Polsce rządził Bóg ze Swoimi prawami, a nie człowiek. Tylko
w ten sposób będzie mogła wyjść iskra z waszego narodu i będziecie mogli dać
świadectwo innym narodom. Wrogowie Polski, którzy działają za parawanem
europejskich organizacji, są wrogami chrześcijaństwa – nienawidzą Chrystusa, Który
wymaga zachowania Przykazań i Praw Bożych. Oni nienawidzą wszystkiego tego,
co wiąże się z chrześcijaństwem i dlatego chcą pozbawić narody ich tożsamości. Nie
dajcie się oszukać. Ja otoczę was moimi skrzydłami i wstawiam się za was
nieustannie. Błogosławię wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(9) 12 GRUDNIA 2009
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Polska potrzebuje krucjaty modlitwy, gdyż jest w
niebezpieczeństwie. Zauważcie, jak szybko wasz naród odwrócił się od prawdy i od
Kościoła. Dla wielu wiara stała się tylko tradycją, a mało jest takich dusz, które są
prawdziwie zaangażowane w duchowe wartości. Polska nie jest wolna od wrogów,
którzy czynią wszystko, by zniszczyć wiarę. Jest naprawdę niewiele dusz, które
modlą się za waszą ojczyznę i czynią pokutę jako wynagrodzenie za grzechy narodu.
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Duchowieństwo także wykazuje zbyt mało aktywności. Biskupi są podzieleni i nie
mają w sobie ducha swoich poprzedników, którzy ponosili ofiary dla Boga za
Kościół i ojczyznę. Duch narodu osłabł, ponieważ wiara w narodzie zmalała.
Zauważcie, że Bóg powołał wiele dusz w waszym narodzie, którzy składali Bogu
ofiary, poświęcali swoje życia dla ratowania waszej ojczyzny Idźcie za ich
przykładem, naśladujcie ich ofiarność i modlitwę. Dzisiaj tak samo tracicie wolność,
chociaż tak wiele mówi się o demokracji. Wiedzcie, że coraz bardziej dajecie się
zniewolić, ograniczacie waszą tożsamość, a tym samym oddajecie się w ręce wrogów
Boga i Kościoła. Dajecie się wciągnąć w szeroki nurt laicyzacji i liberalizmu, które
powszechnie panują w Europie.
Ze względu jednak na wytrwałą resztę dusz, które modlą się oraz ze względu na
wstawiennictwo świętych i błogosławionych – a przede wszystkim dzięki
nieustannemu wstawiennictwu Maryi, waszej Królowej, Bóg pozostawił jeszcze dla
was czas i możliwość, abyście doświadczyli Jego błogosławieństwa i Jego wolności.
Musicie jednak wypełnić Jego warunki, ponieważ czas nagli i chwila jest poważna.
Dobrze wiecie, czego od was żąda Bóg: abyście ukoronowali Jego Syna na Króla
waszej ojczyzny. Nie szukajcie podziałów, lecz w jedności poszukujcie siły w
działaniu. Pamiętajcie, że poprzez patie polityczne nie przyjdzie zwycięstwo, lecz
poprzez ruch odnowy ludzkich serc. Żądza władzy jest wielką pokusą, a niestety
wielu jej ulega. Nie w ekonomi ani gospodarce jest ratunek dla Polski, lecz przede
wszystkim w zachowaniu wiary, w modlitwie i w Intronizacji. Zrozumcie, że Bóg
pragnie, aby wasza Ojczyzna stała się prawdziwym Królestwem Jego Syna –
podobnie jak niegdyś ta oferta została skierowana do narodu wybranego. Ich
odpowiedź była jednoznaczna: „Poza cezarem nie mamy króla” (J 19,15) – wybrali,
to, co ziemskie i przemijające. Odrzucili prawdę i utracili swoją tożsamość. W
waszym narodzie jest garstka, która gotowa jest przyjąć Jezusa jako swojego Króla,
oraz elity Rządzących, którzy się temu sprzeciwiają. Zdecydowana większość jest
obojętna, ponieważ za mało jest motywacji. Osoby z różnych wspólnot i
stowarzyszeń są podzieleni. Nawet ludzie, którzy mogliby zaangażować się o wiele
więcej w to dzieło, są chwiejni i zmieniają swoje poglądy oraz środowisko.
Intronizacja Serca jest tylko drogą do intronizacji Chrystusa Króla, którego władzy i
i tak podlegają narody, lecz wasze przyzwolenie na jego królewskie panowanie,
pozwala na urzeczywistnienie Jego panowania i przywrócenia Jego Prawa oraz
pokoju.
Zmobilizujcie wasze wysiłki i tak jak kiedyś sługa Boży kardynał Wyszyński
rozpoczął narodową Nowennę do odnowienia Ślubów Jasnogórskich, zachęćcie
waszych biskupów, aby rozpoczęto narodową Nowennę przygotowującą do
Intronizacji zgodnie z życzeniem samego Jezusa – Króla Wszechświata. Ja będę
wstawiał się za wami i otoczę was moimi skrzydłami. Błogosławię wam w Imię +
Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.
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