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ŚWIAT OBJAWIONY

w proroctwach
przepowiedniach

objawieniach
to woda na młyn

w naszym material-
nym działaniu



To co osiągnęliśmy umysłem i modlitwą,
wykorzystujmy dla dobra człowieka,

czego zaś nie umiemy jeszcze wyjaśnić
otaczajmy szacunkiem

Wstęp
Lata wstrząsu i wejście w Erę Wodnika

Rok 1999 i następny, 2000 będą niezwykłymi latami wstrząsu dla całej ludzkości. Tego wstrząsu nie da się jednak
zdefiniować znanymi nam słowami i ziemskim językiem tak uważa wielu jasnowidzów, astrologów, wróżbitów.

- Czy należy się tego wszystkiego obawiać? Zależy od nas samych, gdyż to będzie ponadnaturalne oczyszczenie,
które zapowiadał Bóg już kilka lat temu; stoimy na progu nowego wymiaru. Zdaniem wielu astrologów, mistyków i
wróżbitów, rok 1999 będzie poddany działaniom destruktywnych sił kosmicznych, tj. niewidzialnemu Kościołowi wspo-
magająco-pokutującemu, w którym to tak siły destrukcyjne jak i pozytywne będą walczyły o największą wartość
człowieka, o jego Duszę.

- W naszym materialnym świecie mogą się zmienić biegi prądów morskich, może się zmienić ekliptyka i
biegunowość Ziemi, może się wiele przewartościować zanim nastąpią trzy dni ciemności i oczyszczanie planety
poprzedzające Paruzję Chrystusa.

Według wielu przepowiedni zbliżamy się do kolejnego okresu ewolucji wejścia w nową Erę. Świat nie zginie, ale
przeistoczy się, zarówno w materialnym i duchowym wymiarze. Chiński kalendarz przypomina, że do 10 lutego 1999
roku trwa jeszcze rok drapieżcy Tygrysa, potem zaczyna się rok Królika. Królik zaś jest zwierzęciem skocznym i
przyniesie duży skok w ewolucji człowieka i Ziemi. Rok 1999 będzie również rokiem Księżyca i kobiety. Księżyc zaś
jest odbiciem Słońca nie niesie światła, lecz mroki i to co w wielu wypadkach uważamy za dobre, może właśnie być
złem, przynoszącym destrukcje duchowe. Na te wszystkie rzeczy otworzą się nasze oczy. Wszystkie te przesłania
mają swoje potwierdzenia w objawieniach z przeszłości. Wiele już się spełniło, wiele nie spełni się, gdyż to zależy od
nas samych, od włączenia się duchowego w zamianę złego na dobre, w odrzucaniu złego na naszej drodze i obieraniu
dobra.

Zaczną się wytracać i przeminą bezpowrotnie wszelkie bałwochwalstwa, liczne religie i wyznania, które ciągle
jeszcze obstają przy wyobrażeniu Boga zemsty i wywodzą z niego wieczne potępienie. Również przeminie uwielbiane
ludzkiego ja, gdyż nie ma trwałości to, co nie jest z Boga. Nadchodzi czas, kiedy grzeszne życie przeminie, ludzie będą
zasiewać dobre ziarno w glebę życia. Plon będzie wówczas prawem życia, które oni spełnią - i które ich wypełnia.

Koło się zamyka – Każdy człowiek, rodzina, społeczeństwo kształtuje swoje życie tu na Ziemi. Poprzez swoje
postępowanie wytwarza energie, które odkładają się w świecie astralnym, duchowym i jakie siły wprawi on mądrze
czy niemądrze w ruch, takie muszą ku niemu, do punktu wyjścia powrócić, jak koło, które nieubłagalnie się zamyka.
Okres przejścia w nowe tysiąclecie jest okresem rozliczania, który oznacza, że świat nasz wyszedł już spod wpływu
znaku "Ryb", pod którym to wpływem pozostawał przez dwa tysiące lat, a zaczął wchodzić pod epokowy wpływ "Wod-
nika", pod którym pozostawać będzie przez nadchodzące tysiąc lat. W epoce poprzedniej panował astrologicznie
nad ziemią żywioł wody (Ryby) i z wody dostawaliśmy siłę, dawała ona moc i potęgę narodom i państwom. Państwa
morskie rządziły światem a panowanie nad oceanami stanowiło o potędze. Władca znaku Ryb, planeta Neptun, odd-
aje teraz swe królewskie berło, czy trójząb w ręce planety Urana, władcy znaku Wodnika i żywiołu powietrza.

Żywioł powietrza związany jest astralogicznie ze znakami zodiakalnymi Wagi, Wodnika i Bliźniąt. Oznacza na
wyższych planach świat myśli i strefę myślową, bo myśl zaczyna się już budzić przy wyższych uczuciach, choć
jeszcze bez pełnej świadomości własnego ja. Merkury przedstawiany był w przeszłości jako lotny posłaniec bogów
Olimpu, niosący rozkazy potęg wyższych, promotor myśli i postępu. Skrzydła u jego sandałów są symbolem tego ży-
wiołu.

Kto opanuje powietrze, bęazIe panował nad Ziemią – a potężne floty powietrzne bytów z kosmosu, szybować
będą w przestworzu, niosąc pomoc i wyzwolenie lub śmierć i zagładę, o ile ludzkość nie opamięta się na czas i nie
zjednoczy się we wspólnym wysiłku budowania Nowego Świata, by panujący obecnie chaos przewartościować w
Królestwo Pokoju na Ziemi.

Ten, kto rozpoznaje swoje własne przyczyny, ten również zna łańcuchowe powiązania przyczyn na tym świecie,
których skutki prowadzą do wielu różnorodnych chorób, cierpień i utrapień. Ten kto ma wgląd w prawo siewu i zbioru,
zna również drogę wyjścia z zaburzeń ludzkiego ja. I ten, kto idzie drogą wyprowadzającą z cierpienia, udręczenia,
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choroby i ułomności, będzie stwarzał coraz mniej przyczyn. Dzięki temu zły siew w glebie życia maleje, a wschodzi
w niej dobry siew, życie w Chrustusie.

Instynkt samozachowawczy. Narody skazane na zagładę odznaczają się tym, że zatracają wszelkie prawa i re-
ligijne uczucia. W związku z tym obniża się ich moralność, ponieważ duszą ludzi nie kierują już boskie prawa.

Wiadomym jest, że człowiek składa się z duszy i ciała. Ciało jest mieszkaniem ducha, który z kolei dzieli się na
złego ducha i ducha świętego. Skoro dusze zachwaszczone są złym duchem, staje się wiadomym, kto takim
człowiekiem kieruje.

Powoli następuje zwyrodnienie mózgu i wszystkie zdolności takiego narodu koncentrują się w jednym określonym
kierunku, a mianowicie w kierunku materialnych interesów. Umysły ich pracują wyłącznie w sferze twórczości prze-
mysłowej, przejawiają zadziwiające postępy w mechanice, chemii, handlu, elektronice, stwarzają warunki rozkosznego
życia. Natomiast odczuwanie pierwiastków boskich zaciera się, ustają emanacje wywoływane silną wiarą, a sztuka
przyjmuje pseudorealny zgubny kierunek.

Pod pozorem rzekomej "artystycznej prawdy" muzyka staje się jazgotliwa, hałaśliwa, chaotyczna i działająca w
sposób szczególny na nerwy! Malarstwo i rzeźba podnosi kult brzydoty i pornografii, literatura ulega skażeniu, ideal-
izując występki i rozluźnienie obyczajów.

Przez długi okres nikt nawet nie spostrzega, że pod kwitnącą i wysoko "kulturalną" zewnętrznością stopniowo
dokonuje się moralne i fizyczne zwyrodnienie. Społeczeństwo oddaje się zwierzęcym namiętnościom, niesłychana
pycha opanowuje umysły mas, a jej dzikie okrucieństwo staje się taką samą potrzebą, jak głód i pragnienie i czeka
tylko okazji, aby się przejawić w formie niebezpiecznego szaleństwa.

Przed wystraszonym wzrokiem całego cywilizowanego świata, nagle ukazuje się naród, który pod zewnętrzną
błyszczącą powłoką, zżerany jest przez żądze swego poprzednio dzikiego stanu; zatracił szacunek, poczucie god-
ności, moralności, obowiązku i miłosierdzia, poszanowania Boga i bliźniego.

I takie właśnie narody, które zeszły do poziomu pierwotnych hord, przedstawiają niebezpieczeństwo dla wszys-
tkiego co je otacza. Niebezpieczeństwo to jest tym większe, że narody te są straszne przez swoje bogactwo, ordy-
narną dyscyplinę, przez wyższość techniki, stan dzikości i okrucieństwa umysłowego.

W chwilach takich nieomylne przeznaczenie wydaje na światło ducha zniszczenia. Okoliczności nieuchronnie
prowadzą do samozniszczenia. Prowadząc wojny, mimo swej przewagi technicznej, nigdy ich nie wygrywają. Pod-
judzani są przez niebezpiecznych mącicieli powszechnego spokoju, którzy często w rękawiczkach doprowadzają do
takiego stanu, mając na uwadze korzyści materialne i bogacenie się na krzywdzie drugich. Wśród powszechnego stra-
chu, wywołanego ich zwierzęcym okrucieństwem nad bliźnimi, wskrzeszającym z głębin przeszłości obrazy pierwot-
nych czasów, są ujarzmiani i karani. Niechby taki narodek, który został rozproszony po świecie, został zupełnie
izolowany i pozostawiony samemu sobie, to wstręt do piękna i występki przeciw naturze cofnęłyby go do stanu
zwierzęcego, wymordowałby się nawzajem.

W tej Apokalipsie zniszczone zostaną tylko ciała, które stały się niebezpiecznymi i szkodliwymi nośnikami
bytów demonicznych - dlatego muszą zginąć. Dodajmy jeszcze, że to samo podstawowe prawo działa także we
wszystkich niższych światach. Zdarza się także niekiedy w ciągu wieków, że i kulturalne narody wpadają w stan ataw-
izmu i skutkiem tego stają się niebezpiecznymi dla innych sąsiadujących z nimi narodów. Wówczas i do nich stosuje
się wspomniane przez nas prawo. Przykładem niech będzie komunistyczna Rosja, która na podłożu milionów istnień
wybudowała pod przywództwem Żydów ustrój bez Boga.

Podobne wypadki zdarzały się zwykle w takich czasach, kiedy cywilizacja upadła na skutek swego przeżycia lub
nawet z powodu nieodpowiedniego jej rozrostu. Przykładem niech będzie potęga babilońska, państwo egipskie, rzym-
skie, które przez kult bożków zaczęły staczać się poprzez uprawianie szatańskich praktyk, wykorzystując demoniczne
pentagramy oraz siły astralne do swych praktyk. Wykonywanie z całą rozciągłością Lucyferycznego Planu zniszczenia
Kościoła przez duchowieństwo niech będzie tego przykładem w Kościele Chrześcijańskim. Balans energetyczny
pomiędzy złem a dobrem został zachwiany. Zło wzięło górę nad dobrem i pięknem. "Słuchaj ziemio! Oto Ja przywiodę
złe na lud, owoc myśli ich, że słów moich nie słuchali a zakon Mój porzucili". (Jerem 6,1)

Tylko modlitwa, egzorcyzmy, święcona woda i czyste powietrze mogłyby oczyścić podobne "akwarium", w którym
wszystko: aura, ściany i przedmioty przepełnione są astralnym kałem, w jakim społeczeństwo wyrasta. Siły demon-
iczne mnożą się, żywiąc się emanacjami mieszkańców i zarażonym powietrzem! Przy tym fluidyczni mieszkańcy
dusz mogą zamienić się w istoty wampiryczne, szkodliwe i tak dalece niebezpieczne, że niekiedy dla ich odpędzenia
trzeba używać ognia. Gdyby człowiek miał możność ujrzenia tych tysiące diabłów, które przyciągane przekleństwami,
alkoholem tworzą i bez tego gęstą powłokę na skutek jego ciemnych emanacji - wzdrygnąłby się z przerażenia. Lecz
ludzie nic nie widzą, oblepieni sa demonicznymi bakcylami wśród których żyją, skarżąc się na nagłe i niewyjaśnione
bóle w ciele, choroby, zawroty głowy, bezsenność i niepokój.
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Ratunek w nadenergii Chrystusa - Niewielu zdaje sobie sprawę, że istnieje nadenergia Chrystusowa, która
może zlikwidować wszelkie zło astralne ciążące nad nad nami jako nasza karma. Tą nadenergią jest Krew i Woda
Chrystusowa podana bł. S. Faustynie Kowalskiej w obrazie Jezusa Miłosiernego z wersetem "Jezu, ufam Tobie".
Ufność jest podstwowym składnikiem Miłosierdzia i z tych przekazów dowiadujemy się, że kto ze skruszonym sercem
zwróci się w modlitwie do Zbawiciela, poprosi o oczyszczenie przez Jego Krzyż, Krew, Wodę i ból duchowy. Jego
nadenergia oczyści wszelkie złe energie, znajdujące się w Kronice Atmosferycznej, w tym kazualnym komputerze,
czyli Gwieździe Całości, która jest fenomenem całego wszechświata. Było to podane ludzkości już za króla Dawida
i zakodowane jest w symbolice dwóch trójkątów na fladze izraelskiej, czyli heksagramie makrokosmosu. Trójkąt z os-
trzem skierowanym do góry, należy do Kościoła Tryumfującego, jako chrześcijańska Trójca, skupia się tam energia
wszystkich dobrych naszych uczynków, można to nazwać "Bankiem Bożym", i przedstwiane jest w trójkącie tetrag-
onalnym jako "Oko Opatrzności Boga Ojca" Trójkąt skierowany ostrzem w dół, jako odwrotność i Kronika Atmosfer-
yczna, czyli bank astralny złego postępowania, z którego spływa materializująca się energia w postaci chorób,
kataklizmów, wojen itp., to wielki magiczny krąg Yin-Yang (białe i czarne) przedstawione na chińskim kole
promieniowań. Dlatego też zgodnie z prawem przyczyn i skutku - stworzone już przyczyny, a więc to, co jeszcze nie
jest zmazane i wibruje w Kronice Atmosferycznej. W tych latach szybciej spadać będzie na człowieka i duszę i narody.
Ludzie z tego powodu będą znosić ciężki los. Dla niejednego przychodzący czas, może to być piekłem. W Kronice
Atmosferycznej zakodowana jest przyszłość ludzkości i ziemi, którą wielu postrzega przez sen, jasnowidzenie, czy
odczucia niepokoju.

Złe emenacje można przewrtościować - Już Nostradamus aby, dojrzeć przyszłość wchodził pod piramidę i w ek-
stazie obserwował jak układa się energia w ciągach czasów przyszłych. Wizjonerzy, jasnowidze, prorocy przez swoją
nadświadomość łączą się z tym kazualnym komputerem i przedstawiane są im obrazy przyszłych zdarzeń, które
spełniają się dlatego, iż nikt tych zdarzeń nie oczyszcza przez włączenie nadenergii, w którą my ludzie jesteśmy włą-
czeni. Energie kosmiczne spływają na Ziemię jako materializujące się elementale żywiołów, ziemi, ognia, wody i powi-
etrza, co nazywamy potocznie kataklizmami.

Złe wizje, przyszłe kataklizmy, zdarzenia można przewartościować przez heroiczne uczynki, posty, cierpienia czy
modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Chrystus z potężnej energii Swojego cierpienia w swojej dobroci niweluje tą Karmę
astralną i niwelują się złe emanacje w Kronice Atmosferycznej.

Różni wizjonerzy i mistycy dopatrują się w tych latach przejścia z jednego świata (materialnego) w świat duchowy
(energetyczny). Nie oznacza to, że będzie koniec świata, lecz koniec czasów zła, czasów antychrysta. W czasach
tego potężnego przełomu, spadną na całą Ziemię epidemie, choroby i kataklizmy. Planeta nasza jako żywy organizm
będzie zrzucała z siebie jarzmo złych energii, będzie trząść się i otwierać, dopóki człowiek chce nad nią panować. W
tym czasie ludzie mogą widzieć przeróżne znaki, które wstrząsną wieloma osobami, skorzystają z Miłosierdzia,
odwrócą się defrnytywnie od materializmu i zaczną gromadzić w Banku Bożym nieprzemijające skarby duchowe.

Co mówią stare przepowiednie, wizje, objawienia. Czym będą charakteryzowały się te lata, co może się dziać?
Królowa z Saby przewidywała, że nadejdzie taki dzień, iż po trzykroć słońce będzie wschodziło od zachodu, co
wzbudzi w ludziach wielki zamęt, szok. Może być więc tak, że jakiś kawałek materii słonecznej; planetoida, czy niez-
nana nam kometa przeleci w pobliżu Ziemi i może spowodować interferencję fal. Może ona zmienić biegunowość i
nie zapali się światło naturalne, co oznacza że grożą dni ciemności. Zdarzenia te przewidziane są przez astronomów,
gdyż potężna kometa zbliża się do Ziemi i przeleci koło nas w czasie, gdy planety naszego układu słonecznego
ustawią się w jedną linię, co może spowodować nawet wytrącenie Ziemi z orbity.

Nostradamus określił, iż w siódmym miesiącu 1999 roku stąpi z nieba "pan terroru". Potwierdzają to przytoczone
dalej przepowiednie sprzed kilkudziesięciu lat. Lubimy wszystko personifIkować, a słowo "pan", nie musi oznaczać
ziemskiego człowieka, może oznaczać szatana, który ogłosił się "panem bogiem" I tego zepsutego materialnego
świata. Stąd też pozdrowienia boga karzącego; "Z Panem Bogiem, - a nie z Bogiem Ojcem".

Trudna wiosna roku 2000 powinna być zakończeniem cyklu planetarnego, co będzie miało oddziaływanie w zaniku
świata polityki, co będzie największym szokiem dla rządzących.

W Polsce nastanie czas ludzi dobrej woli. Na Ziemi nie dokona się dramat świata, lecz jego wyzwolenie. Już ks.
Klimuszko, znany jasnowidz, przepowiadał dla Polski słoneczną przyszłosć, że ona jedna wyjdzie ze światowych
kataklizmów chroniona wyższą opieką, a od niej rozpocznie się odrodzenie duchowe narodów ziemi.

Niezbyt różowo przedstawia się przyszłość wielkich miast, USA, Niemiec, Francji. Nad tymi miastami wiszą potężne
chmury czarnych destruktywnych energii astralnych, które muszą być rozładowne w tym energetycznym oczyszczeniu
na zasadzie astralnych kosmicznych praw: podobne przyciąga podobne.

Wyleją wody podziemne, w wielu miejscach będą trzęsienia ziemi, nastąpi wymiana wód oceanicznych dolnych
na górne. Zajdą nieprawdopodobne zmiany. Poruszone zostaną moce i żywioły Ziemi, Ognia, Wody i Powietrza.
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Czas kapitalizmu i komunizmu mija. W momencie, w którym powstaje jedna Wielka Europa, musimy sobie
uświadomić, że powstaje państwo ponadnarodowe.

Zbawienny wpływ czakramów. Skoro w naszym świecie wszystko poddane jest biegunowości, a więc i ujemnym
elementalom żywiołów, które napędzane przez siły nieczyste działają w skupiska energetyczne na zasadzie burzy
magnetycznej z błyskawicami i piorunami, należałoby oczyścić te skupiska za pomocą magnetycznych przepromien-
ników "czakramów" piramidalno-magnetycznych, których przewartościowanie promieniowania ma zbawienny wpływ
na zdrowie i życie ludzkości.

Czakram - odpromiennik po wielokroć sprawdzany, mający potwierdzenia naukowe, oczyszcza niewidzialny świat
energii ze szkodliwych pól promieniowania oraz wszelkiego "kału astrlnego", który jest źródłem destrukcji w naszym
życiu fizycznym i psychicznym.

Taki odpromiennik magnetyczno-piramidalny pochłania szkodliwe promieniowanie, tworząc wokół siebie pole uz-
drawiającej białej energii, o średnicy dochodzącej nieraz do kilkudziesięciu metrów. Kilka czakramów ustawionych na
pewnej większej powierzchni potrafi odpromieniować całe pola negatywnej energii, emitując znacznie powiększoną
kulę białej energii.

Aby zapobiec kataklizmom, które nawiedzą w/w kraje powinniśmy MY WSZYSCY LUDZIE PLANETY ZIEMIA
przyczynić się do oczyszczenia jej za pomocą modlitwy oraz ustawienia odpromienników w miejscach negatywnych
promieniowań żył wodnych sieci geopatycznej, miejscach kultów religijnych. Wchodzimy na bardzo niebezpieczną
płaszczyznę dziejów.

Nowe tysiąclecie wprowadza nas na nie znaną arenę dziejów, na której będziemy musieli się określić kto jest kim,
kogo reprezentuje. Te lata są latami Boga Ojca czyli okresem sprawiedliwości, a więc wyrównaniem rachunków.
Sprawiedliwość jest wyższym przejawem Miłosierdzia. Odzyskanie świadomości, tożsamości, będzie równoznaczne
z określeniem się, co wykonałem dobrego z własnej i nieprzymuszonej woli. Ta wolna wola w ludziach może uratować
świat przed zagładą, która grozi i wylewa się na Ziemię z różnych układów planetarnych.

Lata nowego tysiąclecia, są latami kobiety - dla nas chrześcijan może to być Matka Boska Zbawienia, która objawi
swoją moc w sposób ponadnaturalny. Właśnie w Polsce rodzi się nowe duchowe Betlejem i spłynie Nowa Jerozolima
w Oławie, tam powstanie wg objawień oławskich "Świątyna Pokoju jakiej Świat nie widział".

Po duchowym oczyszczeniu Ziemi w nowym czasie Boga Ojca i kobiety, każdy człowiek będzie mógł nawiązać
łączność ze swoją nadświadomością, swoją drugą połową wyższego "Ja". Nareszcie objawi się człowiek - kobieta i
mężczyzna razem, czyli zespolenie tożsamości a nie biologicznej potrzeby.

W nowym tysiącleciu wejdziemy w światło rozumowe, będzie to wejście w światło duchowe, a nie w ułudę świetlną.
Dla wielu ludzi, którzy potrafią wyciszyć w sobie wszystkie wewnętrzne astralne szumy, odrzucić dezinformację - ten
okres będzie wspaniały dla ludzkości.

Zapoznajmy się. co na te tematy mówią objawienia, przepowiednie i przekazy duchowe. Jako najbardziej wiary-
godne przytoczymy mało znane wizje Podlasianki; objawienia bł. s. Faustyny, Ojca Pio, przekazy z objawień fatims-
kich, oraz mało znane, a jedno z najważniejszych w naszym tysiącleciu; Objawinie Boga Ojca o dniach Gniewu
Bożego. Tekst ten wysyłany był do Papieża, lecz został odrzucony przez Watykan, tak jak inne Objawienia i Przekazy
nawołujące do drogi powrotu.

Czytając uważnie te Objawienie natrafImy na słowa naszego Ojca, który nam pokazuje możliwość drogi odwrotu
i to nie przez duchowieństwo, nie przez cierpienie naszego ciała, nie przez oczyszczenie żywiołami, lecz przez:
bezpośredni kontakt z Ojcem i zwrócenie się do Jego Miłosierdzia przez Krzyż, energię cierpienia Jego Syna. Chrys-
tus przez podjęcie męki za grzechy świata, tę energię oczyszczającą wytworzył i każdy z nas ma do niej dostęp.
Czas zaprawdę jest już krótki i mam poważne obawy czy publikacja ta dotrze na czas do wszystkich tych, którzy
szukają drogi do wejścia w lepszą przyszłość następnego tysiąclecia.

Zbigniew Kozłowski

Proroctwo Wernyhory z 1763r.
W British Museum znajduje się komplet czasopisma "Pielgrzym Koronny i Litewski” - wydany przez emigrantów

polskich w Paryżu w r. 1834. W nr 2 tego czasopisma z 4 marca 1834r. oraz w nr 7 znajduje się proroctwo Wernyhory,
dotyczące przyszłości narodu polskiego.

Proroctwo to przedrukowano z książki "Prawdziwa wieszczba Wernyhory w roku 1763, Spiritu Divino, wyrzeczona
w Kamieńcu w twierdzy, za radą 1. W. Wojewody Potockiego przez świadków zaprzysiężona i od Jacka Więck-
owskiego, burgrabiego litewskiego do druku podana w Warszawie za przywilejem drukarni Michała Groela typografa
JK Mości MDCCXCV"
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Sława, sława Bogu i Dziewicy i Matce pokłon. Niech będzie pochwalonem Imię Świętego Stanisława Biskupa i
Męczennika, patrona tej Korony i imię Świętego Kazimierza Królewicza, patrona Litwy, i imię Świętego Michała
Archanioła, opiekuna Rusi. Sława, Sława. Błogosławieni niech będą ci, którzy o północy z sercem czystym i ustami
niekłamanymi czytają to pismo, albowiem nie będzie im tajna przyszłość. Bądźcie wierni aż do śmierci, a wasza
będzie Korona.

1. Oto prawdziwe proroctwo moje wam objawiam, otrzymane w zachwyceniu Ducha. Módlcie się, bo widzę nad
wami wielkie cienie, jak chmury nad przepaściami.

2. Runie to Królestwo nieprawości, pełne wszetecznictwa ludzkiego. Ziemia po nim zaorana w trzy łany, a imię jego
zapomniane. Orły czarne unosić się będą na niebie.

3. Królestwo powstanie mimo to pod ziemią. Gminną pieśnią przez wieszczów będzie przyrzeczone, zbrojnym
ramieniem zdobyte, pracą ludu wykute, zalśni gwiazdą i nadzieją. Opadną orły, ale zło nie zginie.

4. Podniesie się wydra przebrzydła, a Królestwo Korony nie zetrze jej, aby dopełniło się słowo Pańskie.
5. I znowu będzie Królestwo wszelkim grzechem napełnione, stolica będzie rozpustnicą, gdzie będą przysięgali

na moc wieszcze, inni blizny pokażą, inni ręce czarne od roli.
6. I staną się w Królestwie Polskim, w Ziemi Ruskiej i Ziemi Litewskiej kłótnie wielkie. Nienawidzić się będą, różami

bratobójcę pokryją. Mszę zaśpiewają fałszywi kapłani.
7. Bat jedni będą wielbić, inni kląć. Swary swoje wyniosą nad Kościół i nad cerkiew, na rynki i na morze, aż uwierzą

w głupocie swojej, że proch za szkiełkiem ich zbawi, a proch będzie inny, a oni będą sami.
8. Wtedy przyjdzie pożoga, Hetmani się spodlą. Niebo będzie pobojowiskiem i rzucać będzie pioruny. Wstanie

szatan w tysiącach pancerzy i diabłu rękę poda.
9. Zginie raz jeszcze Królestwo nasze. Nawet Święty Ojciec nie zapłacze, choć Kościoły będą zhańbione i kapłani

będą niewolnikami diabłów.
10. Szatan Krzyż połamie, diabeł gwiazdę pochwyci. Na Św. Górze się godzą. Trującego prochu strzegą.
11. Kominy tylko sterczą z domów. Pola zaorane kopytami, lasy do pni zrąbane, męże jak psy nędzne, kobiety jako

suki, dzieci jak szczenięta.
12. Synowie porżnięci leżą, aby nie powstali i nie dziedziczyli ziemi ojców. Córki przebite w łonie, aby nie rodziły

potomka.
13. Pędzą ich nagich w noc, a mróz pali im stopy, idą w wicher północy, który dmie w ich oblicze, ale grzeje ich

płomień świętej miłości, a cnota ich odziewa.
14. Też Żydowie los swój przeklinają i ryczą boleśnie jako bydlęta w rzeźni bite. Powrozy mają u szyi.
15. Stolica pokuty czyni i święta się stanie, bo wszyscy czyści są i próżni grzechu. Wszyscy w łasce Chrystusa żyją.
16. A przede mną góry czaszek polskich, czerń trupów żydowskich, zwały litewskich kości, morze krwi polskiej.
17. Pan zastępów piekielnych zaciągnie ciemności i powie: "Pokój ziemi, pokój zdobytemu Królestwu, mojem ci

jest. Jam Bogiem i teraz lądem przepełznę, morzem przepłynę, niebem polecę".
18. A Pan zastępów niebieskich rozedrze ciemności i powie: "Walcz szatanie" i skłóci go z diabłem i w piekle wojna

się zapali. 19. Diabeł zyska błogosławieństwo. Ojciec święty w niewoli i modli się za niego, aby razem z szatanem
legł w morzu krwi.

20. A na zachodzie słońce wstaje i zwolna posuwa się po niebie, ramiony je swemi podeprze lew zaspany i jego
brat.

21. Gdy kogut nagle zapieje, oto orzeł przyleci, a lew zaryczy, buldog zaszczeka, zające się podniosą, wilki zedrą
łańcuchy, woły hyżo pociągną, żółwie się wylęgną, jastrzębie się namnożą, ryby na ziemię wylezą.

22. I gad juchą rzygnie, a szakal zdechnie, małpy uciekną, osły się skryją, a świnie sądzone będą. Smród powstanie
z ciał kijami dobitych, robactwo własne je stoczy, a ropa gnijąca zaleje.

23. Ziemia się otworzy i szatana z diabłem połknie. Na górze modły odprawi, a dzwon uderzy.
24. Naprzód konie tureckie wodę pić będą z Wisły, potem owe z podwodnych Indyj, potem przyjdą

Mrykańczykowie, a Czech z Polakiem na krepaku siędą.
25. Jednogłów biały wodę przepłynie, skrzydła roztoczy.
26. Potem grzyby będą lecieć z nieba, a głodne nakarmią, odzieją nagie niewiasty, utulą dzikie dzieci.
27. Na padlinie wężej Korona zakwitnie, a wiatry wonne przepędzą smrody precz.
28. Stanie się to w roku pod znakiem księżyca i luny Idy Wictorii, jak wieszcz objawił.
29. Ale najpierw się to stanie, nim ptaszek konia nie dosiędzie, morza sucho nie przekroczy, rosy nie pokosztuje.
30. Nim u bram Babilonu mały tygrys, przez śniegi przeszedłszy, nie zapuka. Nim papuga za wodą nie zamilknie,

a lisy nie spokornieją. A raki nie bądą miały przyciętych wąsów.
Dlatego czyńcie pokuty i módlcie się kornie, albowiem dzień ten jest bliski.
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Przepowiednia Brata Lodowico Rocca z 1849r.
Z zakonu franciszkanów - odpisana z książki wydanej przez drukarnię nadworną Watykanu w 1853 r. Książka dr.

Johanesa, w której zamieszczona jest przepowiednia Brata Rocca, znajduje się w Bibliotece Narodowej w Wiedniu,
pod Nr. 71- 42/7314.

Brat Rocca po zwiedzeniu Betlejem i Ziemi Świętej i Grobu Chrystusa, przepowiedział jako 92 letni starzec w
1849r. na Górze Synaj, gdzie przez znajdujący się tam klasztor został przyjaźnie przyjęty. Tam opuściły go siły, popadł
w jakiś osobliwy stan, w którym przetrwał 6 tygodni. Na tydzień przed śmiercią prosił dwóch księży, aby pozostali przy
nim w dzień i w nocy i każde jego słowo zapisywali.

"W 66 lat po mojej śmierci - rozpocznie się wojna morderstwem na bałkanach, gdzie zamordowany zostanie panu-
jący z domu Habsburgów. Po Austrii wybuchnie wojna z całą siłą niemiecką, która ukończy się po czterech latach.
Cesarz niemiecki zechce zbić pod swe nogi całą Europę. I Bóg dopuści, że odniesie zwycięstwo, a w szczególności
będą zniszczenia na zachodzie w Belgii, we Francji, bo tamtędy wojska niemieckie przechodzić będą, zostawiając
po sobie zgliszcza. Przekleństwo podwójne spadnie na Niemcy za zniewagę świątyń i mordowanie sług Bożych.
Będą oni nosić na swych szatach hasło "Bóg z nami", a to będzie bluźnierstwo, bo rzeczy, które oni czynić będą, będą
się równały czynom antychrysta.

Skaże Pan Bóg również Francję i upokorzy za nieszanowanie kościołów, a to będzie dopiero początek kary. Niemcy
dojdą do stolicy Francji, potem będą się cofać, a potem znów zwyciężać, to już mały skok tylko, po którym nastąpi
błyskawiczny upadek.

Rosję strasznie Bóg ukarze, gdyż własnym mieczem karę od swoich odbierze. Car zginie od swoich poddanych -
to będzie kara. Nikt nie odniesie zwycięstwa zaborczego. Małe państwa powstaną·

W 90 lat po mojej śmierci wybuchnie wojna bratobójcza w Europie, która ogarnie cały świat. Z nieba, z głębi ziemi
ogień żelazem wytryśnie, krew lać się będzie strumieniami. Największe spustoszenie uczynią żelazne ptaki, które
warkotem skrzydeł pomagać będą walczącym, szerząc spustoszenie, a żelazne smoki obrócą w perzynę pół Europy.
Naówczas Słowianie krwią swoją wypisywać będą niesłychane niesprawiedliwości Niemców, których do ostatniego
upodlenia doprowadzi wódz - szaleniec, Żyd z pochodzenia.

Groza tej wojny będzie tak wielka, że wielu ze strachu rozum postrada. Widzę rzekę krwi pełną, płonące stepy, góry
trupów pod śniegiem, zwierzęcą trwogę wywołaną przez najeźdzców. Marsz i odwrót i znowu marsz na zagładę. Trzy
potęgi, którym zdawało się, że nic im się nie oprze, zostaną złamane w kraju, gdzie od lat zapomniano o Bogu,
radości, śmiechu. Zostanie wymordowanych przeszło 5 milionów Żydów. Kiedy zdawać się będzie, że grób zagraża
Europie - Bóg przyjdze z pomocą. Widzę oszalały pęd na zachód, a tam ptaki żelazne spuszczą swe dzieci. Widzę
klęskę ziemi Franków. Piękna Italio i nad tobą płaczę i nad twoim losem.

Na dalekim wschodzie płomienie i zaraza. Walki i zbydlęcenie poróżnią rasy, a gdy żółty najeźdzca wyląduje na
ziemi człowieka o stalowej woli, jedna z trzech wielkich cór Kraju Smoka, chytrym podstępem rzuci pod nogi swemu
narodowi liliową chryzantemę. Ale przed tym widzę nad Krajem Kwitnącej Wiśni, chmurę ogniem ziejącą, obróci w
gruzy południe i środek wyspy. Kraj Czarnej Pagody zdobędzie wreszcie niepodległość. Po potopie germańskim - je-
dynie Anglia ostoi się, aby nieść kaganiec starej kultury poprzez kraje Europy.

Wielka Rosja zbankrutuje i rozpadnie się na drobne państewka. Po wojnach, z gruzów i popiołów powstanie Polska.
Nim minie lat 50, Polska będzie miała swego króla z prastarego rodu książęcego, krwi Słowian o wielkim umyśle i
duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wszyscy wrócą do porządku i spokoju.
Poza krajowe posiadłości (kolonie) - od wielu się oderwą. Jedynie czarny lud zostanie podzielony między Polskę i An-
glię.

Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej zaś Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu Pa-
pieża. Pod hegemonią Polski, Słowianie połączą się i utworzą własne słowiańskie, wschodnie mocarstwo Europy,
którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr, Dźwina. Polska zawrze wieczną przyjaźń
z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż z Ameryki, roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę,
pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie".

Widzenie Ks. Bronisława Markiewicza 1863 r.
"Pokój Wam Słudzy i Służebnice Pańskie. Ponieważ Pan Najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dop-

uści na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z grzechów waszych stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które
niebawem odbiorą karę surowszą od waszej, w zupełności grzechów swoich. Otóż stoją zbrojne miliony wojsk z
bronią w ręku strasznie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony
na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie.
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Groza tej wojny będzie tak wielka, iż wielu ze strachu rozum postrada. Za nią pójdą następstwa jej, głód, mur na
bydło i dwie zarazy na ludzi, które pochłoną więcej ludzi, aniżeli wojna sama. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące
dzieci opuszczonych wołających chleba. W końcu wojna religijna: walczyć będą dwa przeciwne obozy. Obóz ludzi
wierzących w Boga i nie wierzących w Niego. Nastąpi wreszcie bankructwo powszechne i nędza, jakiej świat nie
widział nigdy. Do tego stopnia, iż wojna sama ustanie z braku środków i sił.

Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się,
a między nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki i zdumiewające straszliwe zbrodnie, popełnione
w opętaniu na całym świecie.

Wy, Polacy przez ucisk dzisiejszy oczyszczeni, miłością wspólną silni nie tylko będziecie się wzajemnie wspoma-
gali, poniesiecie nadto ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. Tym sposobem wprowadzicie
dotąd nie widziane Braterstwo Ludów. Bóg wyleje na was łaski i dary. Wznieci między Wami ludzi świętych i mądrych
i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego uczyć się będą na całym
świecie. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii uksz-
tałtują się i inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża.

Witajcie przeto w Panu, bo dobry i miłosierny nieskończenie jest Bóg. On pokornych wywyższa i im łaskę daje, a
pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego dóbr duchowych, które tr-
wają na wieki, bo co nie trwa na wieki nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie Niebo, a na tej ziemi
znajdziecie szczęście, jakiego świat nie może dać.

Polacy! - Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanow-
czych, ale wojowania cichego, pokornego, znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych
dusz. Żąda od was walki w duchu świętych Jego. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede
wszystkim - na każdy dzień - bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do Nieba, a w dodatku za-
jmiecie już na tej ziemi świetne stanowiska pomiędzy narodami. Pokój wam".

Przepowiednia Ks. Cieślaka z 1889r.
Ks. Cieślak umarł przy budowie mostu na Wiśle. Znaleziono przy nim stary brewiarz. W okładce brewiarza złożony

był pożółkły papier, na nim pismo z datą: 2. 08. 1889r.
" Gdy spełni się wola Boga Najwyższego, ujawnię swoje nazwisko i gotów jestem pod uroczystą przysięgą

stwierdzić prawdę słów Bożych. A oto słowa Anioła, który pokazał na gwiazdy i rzekł: "Patrz jak Bóg losy ułożył
człowiecze, Ojczyzny Twojej Bóg wyznaczył dzieje, o którąś modlił się i płakał. Dziś w żałobie czarnej i okrytą nocą,
lecz ... patrz, jak dla Niej lepsze jutro dnieje, niedługo jeszcze będzie pod przemocą, bo od tej chwili znów minie
ćwierćwiecze. Świat się pożogą zarumieni, i rzeki krwią poleją. A z tych łun i pożarów Polska wyjdzie wolna. Mąż ją
powiedzie, co Bogu posłuszny, pomazaniec Boży na straż ziem tych serce swe położy. Lecz nie trać nadziei i módl
się w pokorze. Nie zgłębi Boga myślenie człowiecze. Wilk (Niemiec) z krwawą paszczą wiecznie głodną, co się pod
znakiem zawsze Krzyża chowa. Krzyż splugawiony znów weźmie za godło, pocznie narody pożerać dookoła. Krwawe
swe ślepia ku Wschodowi zwróci, zastęp pancerny na kształt chmury płaszcza, całą potęgę na kraj wasz wyrzuci. A
drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły rozwalał, co prawo Boże w błoto zdeptał, nóż wam wsadzi w plecy.
Lecz próżno będziecie dobywać oręża bo teraz jeszcze dobro nie zwycięża, on zginie własnym jadem zachłyśnięty.
Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni.

W stolicy Świętej tajne dokumenty ze 113-stej papież wyjmie szafy. W Rzymie się pocznie odrodzenie świata. Bóg
wstrząśnie ziemią, powalą się domy. Gdy mijać będzie strasznie sroga zima, od Boga dany będzie znak wiadomy.
Od gór i stepów idzie zbawienie. Wilk z krwawą paszczą zewsząd osaczony, choć grozi wszystkim dookoła ściśnięty,
próżno się miotać będzie jak szalony, w bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty.

Wicher w południe powieje na państwo, krwawy najeźdzca przerwie swe tyraństwa. Niedźwiedź, co dotąd zżerał
swoje dzieci, krwią zaleje się własną .... i upadnie niby olbrzym przez karła z północy, co drugi cios straszny otrzyma
z południa, a smok ze Wschodu dobije olbrzyma.

Pokój Boży stanie się w Warszawie. Polska się granicami ku morzu rozstrzela, potężna w trójprzymierza, w bo-
gactwie i sławie! Dla tych co cierpią, przyjdzie dzień wesela, a tych co zwątpili, dzień sądu i kara.

"Tak rzekł Anioł i uleciał w gwiazdy, a jam się ocknął na swoim klęczniku i jeszczem głos posłyszał co mówił z
daleka: "Niech się Twój Naród burzy nie ulęknie, gdy ufał będzie Bogu, to w gromach nie zginie. Zanim nadejdą dni
lata gorące, rozdepcze w proch swych wrogów, wyjdzie w sławie".
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Przepowiednia Mickiewiczowska 1893r.
Przepowiednia "mickiewiczowska" (wypowiedziana przez ducha poety) nie jest przepowiednią. Powstała ona w

czasie seansu w r. 1893 we dworze Władysława Wielogłowskiego w Tęgoborzu. Protokół z tego seansu był sporząd-
zony na miejscu i przechowywany w bibliotece Ossolińskich we Lwowie, wielu widziało oryginał. Pierwszą publikację
tego tekstu widział piszący w r. 1912 w lwowskiej "Gazecie Narodowej", potem często ogłaszano ją w rozmaitych pis-
mach i rozmaitych czasach. Jest bardzo popularną, lecz trudną do skomentowania.

W dwa lat dziesiątki nastaną te pory, gdy z nieba ogień wytryśnie, spełnią się wtedy pieśni Wernyhory, świat cały
krwią się zachłyśnie ...

Polska powstanie ze świata pożogi, dwa orły padną rozbite, lecz długo jeszcze los jej złowrogi, marzenia ciągle
nie zbyte. Gdy lat trzydzieści we łzach i rozterce trwać będą cierpienia ludu, na koniec przyjdzie jedno wielkie serce
i samo dokona cudu.

Gdy czarny orzeł krzyża znak splugawi, skrzydła rozłoży złowieszcze, dwa padną kraje których nikt nie zbawi, siła
przed prawem jest jeszcze.

W ciężkich zmaganiach z butą Teutona, świat znowu krwią się zrumieni, gdy Północ Wschodem będzie zagrożona,
w poczwórną jedność się zmieni.

Lew na zachodzie, nikczemnie zdradzony przez swego wyzwoleńca, złonczon z kogutem dla lewka obrony, na tron
wprowadzi młodzieńca.

Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje, gdy oczy na wschód obróci, krzyżackie swoje szerząc obyczaje, ze zła-
manym skrzydłem powróci.

Złamana siła mącicieli świata tym razem będzie na wieki: rękę wyciągnie brat do swego brata, wróg w kraj odjedzie
daleki.

U wschodu słońca, młot będzie złamany, pożarem step jest objęty, gdy orzeł z młotem zajmie cudze łany, nad
rzeką w pień jest wycięty.

Krzyż splugawiony razem z młotem padnie, zaborcom nic nie zostanie, mazurska ziemia znów Polsce przypadnie,
A w Gdańsku nasz port powstanie ...

Bitna Białoruś, bujne Zaporoże pod polskie dążą sztandary, sięga nasz Orzeł aż po Czarne Morze, wracając na
szlak swój stary ...

Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy, to Europy bastiony, a barbarzyńca aż po wieczne czasy do Azji ujdzie str-
wożony.

Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice, dalekie błota porzuci Azjata, a smok odnowi swe
lice. Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie, Dunaj w przepychu znów tonie, a kiedy pokój nastąpi w Warszawie,
trzech króli napoi w nim konie.

Trzy rzeki świata dadzą trzy korony Pomazańcowi z Krakowa, cztery na krańcach sojusznicze strony przysięgi
złożą mu słowa.

Węgier z Polakiem gdy połączą dłonie, trzy kraje razem z Rumunią, przy majestacie polskiego tronu wieczną
połączą się unią.

A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, choć wiary swojej nie zmienia, Polski potężnej uprosi opieki, i wierny będzie
tej ziemi.

Powstanie Polska od morza do morza, czekajcie na to pół wieku, chronić nas będzie stale łaska Boża, więc, cierp
i módl się człowieku ...

Wizje Podlasianki
Dwie możliwości rozwoju świata - odległe i bliskie sprawy Polski

Ojciec Józef Prus, długoletni Prowincjał zakonu Karmelitów Bosych w Polsce, miał kontakt z "Podlasianką", która
starała się o przyjęcie jej do Sióstr Karmelitanek Bosych. Niechęć do widzeń i żywych kontaktów z nadprzyrodzonoś-
cią jest tak wielka, że żaden z klasztorów karmelitańskich w Polsce nie chciał przyjąć kandydatki mającej wizję.
Niniejsze sprawozdanie jest zwięzłym skrótem całości zawartej w dwóch tomach maszynopisu. Ojciec Józef już nie
żyje, a tych parę uwag podaje na podstawie relacji Brata Wawrzyńca. Sprawozdanie choć krótkie, rzuca dużo światła
na przeszłość i przyszłość Polski.

"Sprawy z widzeń dotyczące przyszłości"
Na polecenie kierownika duchowego składam to sprawozdanie z widzeń, udzielonych mi przez Boga. Łaskami

mistycznymi byłam obdarowana od dzieciństwa, lecz nikt o tym nie wiedział poza konfesjonałem, aż do chwili złożenia
na piśmie relacji o widzeniach nakazanych mi przez mojego przewodnika. Nie mogę zaprzeczyć faktom, które miały
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miejsce w moim życiu, ani uważać ich za urojenia. Mając tak dużo dowodów przekonywujących o ich realności.
Kiedy w roku 1926, szarpały mną największe niepokoje, czy nie jestem ofiarą chorobliwych lub szatańskich

złudzeń, wtedy Najświętsza Panna Maria, miłosierna pocieszycielka strapionych, sama raczyła się objawić i udzielić
mi zapewnienia, że niezwykłe rzeczy, których doznaję, pochodzą z działania Bożego, zapowiedziała, że papież Pius
XII ogłosi dogmat o Jej chwalebnym wniebowzięciu.

W maju 1926r. w żaden sposób nie przyszłoby mi na myśl, że taki fakt zaistnieje. Uroczyste proklamowanie tego
dogmatu przez papieża Piusa XII, odbyło się 1 listopada 1950r. Fakt ten był dla mnie rękojmią, że rzeczywiście Matka
Boża w swojej dobroci dała mi zapewnienie, że podobało się Bogu Najwyższemu udzielić mi łask nadzwyczajnych.

Moment ten jest ważny. Uderzyła godzina wielkiej duchowej mobilizacji, jedna z tych godzin, których nie wolno
przespać ani zmarnować. Ingerencja nadprzyrodzonego czynnika jest w takich momentach zawsze większa niż
kiedykolwiek. Duch Boży tchnie, kędy chce.

Nie jestem godna charyzmatów, które zostały mnie udzielone. Pan Zastępów powiedział do mnie, w czasie
widzenia pierwszego Trójcy Przenajświętszej: - "Nie badaj, dlaczego cię wyróżniłem. Czynię to, bo mi się tak podoba".
Choć dziwna wydaje mi się myśl, że mam Bogu służyć za posła w tak doniosłych dla ludzkości sprawach, z pokorą
powierzam treść udzielonych mi objawień orzeczeniu Kościoła.

Podobało się Panu Jezusowi objawić mi, że jestem ostatnią z szeregów posłanek jego Najświętszego Serca.
Kończy się bowiem czas miłosierdzia, a zbliża sprawiedliwość i godzina sądu.

W czasie wojny w 1944r. dane mi było widzieć Najświętsze Serce Jezusa - uwieńczone cierniami z krzyżem. Serce
Zbawiciela, cierpiące i czekające na skruchę grzeszników, gorejące płomieniem znieważonej miłości, Serce Króla i
Sędziego.

Jesienią 1948 roku, Pan Jezus powiedział mi te słowa: - "Jeszcze tylko raz odezwę się do ludzi głosem mego
Miłosierdzia. Potem będę mówił przez ogień i pioruny. Podaj to ludziom do wiadomości!"

Cóż stanie się z Ziemią zanieczyszczoną ogromem grzechów apostazji dzisiejszych czasów, jeżeli nie zdołamy
przebłagać Serca naszego Zbawiciela? Ludzkość ma dwie alternatywy: pokutę albo katastrofę.

Bardzo trudno jest w tych krótkich streszczeniach wyrazić i opisać treść udzielonych mi widzeń i objawień, wielkie
światło ducha, udzielone mi przez obrazy czy słowa lub przez ogólne idee. Z trudem daje się język ducha przetłu-
maczyć na ubogie ludzkie słowa.

Spróbuję więc oddać zasadniczą treść licznych i w różnym czasie udzielonych mi widzeń w układzie rzeczowym,
ubolewając nad swoją nieudolnością wobec tak trudnego zadania.

Bliskość końca demonicznego świata
Wizje, które odnoszą się do końca świata miałam w latach: 1926, 1932 i 1950. Różnie mi się przedstawiały, raz

były to wizje obrazowe, innym razem formalne słowa, które się z nimi łączyły, lub występowały oddzielnie, wizje na-
jwyższego typu intelektualnego, udzielające bardzo jasnego, przekonywującego poznania przez własne rozumowi
bezpośrednie wielkie idee syntetyczne, bez słów i obrazów, bez następstwa pojęć, ponadludzkie i pozaczasowe.
One to, chociaż dają najwięcej wiedzy o duszy, która je otrzymuje, najtrudniejsze są do przekazania innym.

Koniec dziejów zła w ludzkości jest bliski. Wiosną w 1932r. gdy pochylona nad książką Apokalipsy, myślałam z
żalem, że jestem za głupia, by zrozumieć wielkie prawdy w niej zawarte, ukazał mi się Anioł jasny, jako młodzieniec
w białych szatach ze złotą opaską na długich włosach i tak rzekł do mnie: "Wiele z tego co tu napisane, spełni się w
twoich czasach. Wznieś oczy". Kiedy podniosłam wzrok (nie mogłam uczynić innego ruchu, gdyż ekstaza mnie unie-
ruchomiła), ujrzałam na obłoku na niebie wielką białą księgę, zamkniętą na pieczęcie. Naraz wionął wiatr, zerwał
pieczęcie i począł odwracać karty księgi, odniosłam wrażenie, że odwrócił ich wiele, może kilkaset, przez chwilę wiatr
przestał wiać i ujrzałam kartę zapisaną literami gorejącymi blaskiem. Anioł rzekł: -" Ta karta odpowiada obecnym cza-
som". Wiatr powiał znowu, odwróciło się kilka kartek, może pięć i księga zamknęła się.

- "Czy mam rozumieć, że tak blisko jest koniec tego świata?"
Zapytałam zrozumiawszy symbolikę widzenia. - "Tak" - odpowiedział Anioł i wyjaśnił mi, że ilość stron nie oznacza

jednak konkretnej liczby lat, po prostu wyraża stosunek czasu, jaki jeszcze pozostał do końca świata, a tego który już
upłynął.

- "Ludzkość wkracza w ostatnią (trzecią) fazę swego rozwoju". Pierwsza faza działania Ducha Św. - do narodzenia
Chrystusa, 4.000lat. Druga faza kończy się około roku 2000-nego. Koniec trzeciej będzie około r. 3000. Siedem tysią-
cleci przedstawia wielki kosmiczny tydzień ludzkości. (przyp. tłumacza)

To mówiąc, zaczął wyjaśniać, co w książce Apokalipsy odnosi się do naszych czasów. A oto słowa Anioła: - "Bestia
siedmiogłowa oznacza państwo totalitarne. Totalitaryzm, to idea supremacji państwa, zbiorowego Molocha, który
przywłaszczył sobie prawa boskie. Idea jest jedna, lecz formy jej są różne, co wyraża jedność bestii w wielkości głów.
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Niegdyś takim państwem totalitarnym był Rzym cezarów. Obecnie łbami bestii, rzucającymi bluźnierstwa i zwraca-
niem rogów przeciw Bogu są: faszyzm, hitleryzm, komunizm a nieco łagodniejszy polski etatyzm za dyktatury Piłsud-
skiego.

Najgroźniejszy łeb ma znak czerwonej gwiazdy, - komunizm. Rosję sowiecką nazwał Anioł "królestwem Anty-
chrysta". Bestia prześladuje wszystkich, którzy nie chcą jej służyć i nie biorą znaku jej na czoło i na ramię.

Wszystkie totalitarne systemy stosując terror, zmuszają do posłuszeństwa żądając podporządkowania ich pro-
gramom i zasadom. Następnie Anioł pokazał mi skutki panowania bestii totalitaryzmu: straszne widma trzech
jeźdźców Apokalipsy. Przemknęły mi nad głową rude pęciny czerwonego kasztana wojny, a bokiem przeleciały nad
Warszawą czarne kopyta konia głodu i mordu. Ujrzałam, że ani głód ani mór nie będą się szczególnie srożyć w
Warszawie, ale tyran wojny zdruzgocze ją okrutnie.

Usłyszałam słowa: - "Czy nie chciałabyś spętać tego konia?" Zrozumiałam ten rozkaz jako polecenie, aby modlitwą
i pokutą wyprosić złagodzenie okrucieństwa wojny, która zagrażała ludzkości.

Dom, w którym miałam to widzenie, a także gmach ministerstwa wojny, znajdujący się na wprost okna, przez które
widziałam księgę na niebie, już nie istnieją. Tak jak w widzeniu stratowały je kopyta ryżego rumaka wojny, w rzeczy-
wistości zburzyły je działania wojenne.

We wcześniejszych widzeniach w 1926r. było mi zapowiedziane, że termin katastrofy, która ma zniszczyć ziemię
może być wcześniejszy lub późniejszy, w zależności jak ludzkość zareaguje na zesłane kary, czy się poprawi i
opamięta.

W roku 1928 Pan nasz te słowa powiedział do mnie, - "Ludzkość stoi na krawędzi przepaści, gdyż równowaga
między dobrem a złem została naruszona. Jeżeli nie znajdę dusz dobrej woli, które zechcą ze mną cierpieć, zmuszony
będę zniszczyć ten świat.

Dwie możliwości rozwoju świata
W roku 1928 zostały mi ukazane dwie możliwości końca świata w wielkich wizjach intelektualnych:
a. świat może utonąć bardzo szybko w straszliwej III wojnie światowej i powszechnej rewolucji, jeżeli okropności

II wojny światowej, którą ze zgrozą oglądałam we wstrząsających obrazach, nie poruszą ludzkich sumień i nie skłonią
do pokuty.

b. jeśli przyjdzie skrucha, a ludzkość podniesie się po doznanych klęskach, nastąpi odrodzenie duchowe, w ślad
za nim okres szczęśliwości, pokoju i rozkwitu. Wtedy świat potrwa dłużej, aczkolwiek w stosunku do jego dotychcza-
sowego istnienia nie tak długo.

Ta druga możliwość jest po myśli bożej, lecz Bóg nie chce narzucać swojej woli ludziom. Wolna wola ludzi, upier-
ająca się przy złym, czyni pierwszą możliwość realną. Bóg chce dać się przebłagać, lecz nie może zabraknąć tych,
co błagać będą.

Powyższe wizje dały mi jasno do zrozumienia, że nie ma fatalistycznego zdeterminowania - ludzkość jest powołana
do współdziałania w realizacji planów Bożych. Dlatego moralna postawa ludzkości wpłynie na czas i okoliczności
końca świata.

Prześladowanie Kościoła
W roku 1926 łącznie z wizjami końca świata i poprzedzającym go działaniem Antychrysta, miałam widzenie stras-

zliwego prześladowania Kościoła. Otrzymałam ogólne poznanie bez żadnych szczegółowych obrazów, że będzie
ono niezwykle srogie większe niż było za czasów rzymskich cezarów.

Wiernym będzie bardzo trudno wytrwać. Dla uproszenia łaski wytrwania, ludzie winni zwrócić się do Matki Bożej.
Hasłem pierwszych męczenników było: "pro Christi", hasłem ostatnich będzie wezwanie "pro Christi per Mariam".

Kościół w tym czasie wyda wielkich świętych, którzy będą orszakiem Chrystusa Króla, jako Króla i Sędziego. Będą
przewyższać doskonałością dotychczasowych świętych, posiadając coś z blasku i wielkości, która udzielona jest
apostołom. Bliskość Chrystusa obdarzy szczególną chwałą ostatnich ludzi.

Przytoczę tu treść udzielonego mi objawienia swoimi słowami. Wizja ta bowiem była bez obrazów i słów, która
dawała czysto intelektualne poznanie. Ogólne światło miało w sobie wszystkie potrzebne szczegóły. Treść pierwszego
dopełniało drugie, analogiczne. Zaznaczam, że nie znałam wtedy książki napisanej przez św. Ludwika de Montfort -
"O doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny", oraz hasła "per Maryiam", było to dla mnie zupełną
nowością. Poznałam je wewnętrznie, duchowo bez słyszenia i obrazów, a jednak miało taką właśnie łacińską formę.
W tym czasie na wiosnę 1926 roku, ukazał mi się św. Piotr. Widzenie było poza ekstazą. Mogłam poruszać się swo-
bodnie i mówić z księciem Apostołów.

Powiedział mi te słowa: - " W Polsce nieprzyjaciele Boga dojdą do władzy. To, że Polska wytrwa w katolicyźmie
będzie zasługą waszych biskupów, którzy staną na wysokości zadania".
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Powiedział także, że papież Pius XI nie na próżno ostrzegał Polaków przed masonami. Polecił mi, abym modliła
się za nawrócenie masonów polskich i ofiarowała Bogu w ich intencji cierpienia ciężkiej choroby, którą mi za-
powiedział.

Choroba istotnie miała miejsce połączone z bardziej duchowymi niż fizycznymi cierpieniami. W czasie cierpień up-
rosiłam Pana Jezusa o nawrócenie pewnego masona z Ministerstwa Oświaty, Ludomira Czerwińskiego. Nawrócenie
to nastąpiło w okolicznościach jakie mi dane było wiedzieć, a których nie mogłam sobie na kilka lat naprzód wyobrazić.
Nazwisko Czerwińskiego też poznałam z objawienia, wcześniej niż został ministrem, a równocześnie dane mi było
do wiadomości, że obejmie On to stanowisko po powrocie za Piłsudskiego i że rozwinie działalność wrogą Kościołowi
w Polsce. Nawrócenie Czerwińskiego, było dla mnie dowodem prawdziwości udzielonych mi łask mistycznych.

W latach 1926 i 1932 miałam przerażające widzenie przyszłości zagrażającej Kościołowi ponownej schizmy od
wewnątrz. Ujrzałam jakby cień murów Avionu, oznaczający wygnanie prawowitego papieża z Rzymu i czarne widmo
antypapieża. Nie wiem czy to był obraz straszliwej przyszłości, czy możliwości, które mogą odwrócić modlitwy. Pod-
czas tych widzeń miałam mocne przeświadczenie, że wrogowie Boga będą usiłowali wywołać w Polsce oderwanie
się od Rzymu by utworzyć schizmatycki kościół wielowyznaniowy, wobec trudności doprowadzenia Polaków do
bezbożności.

Po śmierci Piusa XI, podczas konklawe, kiedy modliłam się o jednomyślny wybór nowego papieża, otrzymałam ob-
jawienie, że ten papież będzie miał szczególnie trudny pontyfikat i że schizma zagrozi Kościołowi właśnie od jego pon-
tyfikatu. W 1950r. Pan Jezus dał mi poznać, że dopuści do prześladowania Kościoła, ponieważ ma powody do
niezadowolenia z kapłanów i zakonów. Dwa razy usłyszałam wewnętrznie te same słowa, pełne gniewu: - "Biada
wam faryzeusze w sutannach i habitach".

Kiedy modliłam się prosząc o powstrzymanie prześladowania, a raz drugi w czasie dziękczynienia po Komunii,
zrozumiałam dzięki wewnętrznemu światłu, że Jezus wytyka zakonnikom przede wszystkim formalistykę w przestrze-
ganiu reguły z niezrozumieniem jej ducha, oraz brak miłosierdzia w stosunku do bliźnich.

Ujrzałam, że tak jak w narodzie żydowskim, gdy Jezus żył na ziemi, tak i w świecie współczesnym mnóstwo jest
sadyceuszów i zdemoralizowania u duchownych, wiele zamaskowanego faryzeizmu. W umyśle uświadomiłam sobie
konieczność prześladowania, które było potrzebne dla oczyszczenia Kościoła w jego duchowej formie. Świat potrze-
buje pokuty. Nie mniej potrzebują jej duchowni i zakony, które są zwietrzałą solą ziemi.

To samo o nadejściu prześladowania powiedziała Teresa z Avilla, gdy objawiła mi się przed dniem swego święta
w 1948r. Powiedziała te słowa. - "Sprawiedliwość Boża podniesie rękę przeciw zakonom".

Ataki szatana
Do akcji siedmiogłowej bestii totalitaryzmu włączą się ataki szatana przeciw Bogu i Kościołowi Chrystusowemu.

W roku 1932 podczas Mszy św. przed ołtarzem św. Michała Archanioła w kościele Zbawiciela w Warszawie, ujrzałam
wodza anielskich zastępów w ten sposób, że wizerunek jego na obrazie zajaśniał nagle światłem nadprzyrodzonym,
twarz ożywiła się i jednocześnie usłyszałam głos, który uprzedził mnie o wielkim szturmie, jaki szatan zamierza dop-
uścić na ziemię.

Ataki przeprowadzał sam książę ciemności. Św. Michał Archanioł, który wezwał mnie bym wzięła udział w walce,
gdy zapytałam go w jaki to ma się odbyć sposób i powiedziałam, że jestem za słaba, aby wziąć udział w walce, rzekł
mi: - "Nic trudnego. Uczynisz to, czego ja nie mogę. Możesz cierpieć. Oddaj mi swoje cierpienia do walki ze złem, a
ja ci w zamian dam moją siłę".

W tym samym roku, w lecie miałam kilka wizji zwolnionego z otchłani Lucyfera. Czy szatan jest już wolny od
więzów, którymi był skrępowany w działaniu od chwili zwycięstwa Pana Jezusa na krzyżu, aż do czasu, gdy przed
końcem świata ma być na krótko rozwiązany, czy też kłamał? - nie wiem.

Za pierwszym razem ukazał mi się w najgroźniejszej postaci. Zdawało się, jakoby jego cień okrywał całą ziemię.
Przechwalał się swoim zwycięstwem, władzą i wpływami w dziedzinie polityki, kultury i sztuki. Twierdził, że zwycięży,
gdyż ma wszystko w swym ręku.

Polsce groził zagładą od hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji, a Kościołowi w Polsce prześladowaniem.
- "Jeszcze się doczekasz, (mówił z nienawiścią) że spłoną kościoły w Polsce, tak jak spłonęły kościoły w Hiszpanii".

Z widzenia tego, które nastąpiło po udzieleniu mi poprzednio przejmującego widzenia Męki Pańskiej, mogłam
wnioskować, jak wielką nienawiścią pała szatan do Boga Ojca i wszystkiego co stworzył, nawet do własnego bytu,
który by zniszczył chętnie wraz ze wszystkim co istnieje, gdyby mógł. Powrót do nicości niebytu - oto niezniszczalne
marzenie szatana, ponieważ chciałby tym zarazić ludzi.

Obie wizje ujawniły mi jednocześnie i siłę szatana, jako przeciwnika ludzi i jego słabość wobec wszechmocy bożej,
której się lęka i przed którą musi się korzyć.
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W święto narodzenia Panny Maryi, 8 września 1950r. otrzymałam od naszej Królowej obietnicę pomocy wojsk
niebieskich dla obrony Polski przeciw ciemnym mocom, które będą zmuszone ją opuścić i powrócą do otchłani.

W depresji i złości demony będą mściły się okrutnie nad złymi ludźmi; którzy służyli im za narzędzia, gdyż nie
mają mocy ludzi sprawiedliwych. Wojska niebieskie uwolnią ziemię od nieprzyjaciół Boga, porywając ludzi złych do
ciemności. Światło, które otrzymałam z tego objawienia, pozwoliło mi zrozumieć sprawy, dla mnie ciemne w proroctwie
błogosławionej Anny Marii Tajgi,

W sierpniu 1953r. miałam wspaniałą i wstrząsającą wizję Chrystusa Króla na bojowym rydwanie, na czele niezlic-
zonych hufców anielskich, które stanowiły jakby gwarancję, uzbrojoną w ogniste miecze.

Zastępy cherubinów - jako Aniołów Sprawiedliwości Bożej przed rydwanem zwycięskiego Króla Nieba i ziemi, a
przed nim cofała się w tył ku odchłani potworna siedmiogłowa bestia. Na rozkaz Chrystusa Pana, Anioł sprawiedli-
wości podszedł z wyciągniętym ku niej ognistym mieczem, siedem głów opadło na obie strony, jak zwiędłe liście na
zwiotczałych łodygach, spod nich wyjrzała ósma głowa właściwego przeciwnika, ukrytego poza wszelkimi formami to-
talitaryzmu - płaski łeb węża w otchłani. Oczy jego rażone światłem z nieba były oślepione i zmrużone, groźna paszcza
oniemiała.

Konieczność pokuty i modlitwy ekspijacyjnej
Święty Piotr, który ukazał mi się w maju 1926r., gdy go zapytałam w jaki sposób można najskuteczniej zwalczyć

zło na świecie powiedział mi, że znajdę odpowiedź w encyklice, którą wyda papież. Wygłosił przy tym piękną pochwałę
dla Piusa XI: - "Czasy obecne mają więcej wspólnego z epoką krucjaty, niż sądzisz, a Pius XI, więcej z Innocentym
niż myślisz. To prawdziwie godny mój następca".

Następnie powiedział mi, że papież wyda szereg ważnych encyklik, które unormują wiele rzeczy pierwszorzędnego
znaczenia. Jedna z tych encyklik da mi upragnioną odpowiedź. Poza tym powiedział mi św. Piotr, że dzisiaj nie czas
na zwoływanie zbrojnych krucjat, gdyż miecz, który zwycięży komunizm - będzie bezkrwawym mieczem ducha.

Gdy mówiłam z księciem Apostołów, nie widziałam jego osoby, lecz miałam zupełną pewność z kim mówię. Pod
koniec widziałam wzrokowo zupełnie wyraźnie piękną starczą rękę, która trzymała rulon opatrzony pieczęcią papieską.
Kiedy spojrzałam na zwój, który rozwinął się, ukazując mi pergamin pokryty znanym, smukłym pismem gotyckim
kancelarii papieskiej, zdążyłam przeczytać tylko dwa wyrazy, zanim ręka z pismem zniknęła. Oto one: "Mizerandis-
simus Redemptore".

Był to tytuł encykliki, którą wydano w Rzymie parę lat później, z której treścią zapoznałam się ze zrozumiałym
zainteresowaniem. Zawierała naukę o znaczeniu modlitwy ekspiacyjnej, (modlitwy pokutnej) jako potężnej broni prze-
ciwko złu panującemu na ziemi. Ta encyklika stała się dla mnie przekonywującym dowodem udzielonego mi przez
św. Piotra objawienia. Wyobraźnia moja, choćby najbardziej podniecona, nie mogła mi podsunąć zapowiedzi wydania
tej encykliki z taką wiernością. Nawet szatan łudząc mnie, nie mógł mi dawać do ręki broni przeciw sobie.

Na wiosnę 1932 roku miałam piękną wizję wyobrażeniową, ukazującą symboliczny obraz globu ziemi, wznos-
zonego ku górze rękoma małych dzieci w białych szatkach jak do Komunii Świętej. Symbolizowało to, że krucjata mod-
litwy dzieci będzie skuteczną i uratuje świat od zguby. Papież słusznie polecił sprawę pokoju modlitwom dzieci.

W widzeniach dotyczących czasów ostatecznych i końca świata, dano mi poznać jak wielki wpływ na losy ziemi
mieć będzie ludzka skrucha i pokuta, jak straszny byłby jej koniec, gdyby pokuty zabrakło.

W roku 1948 prorok Eliasz polecił mi pisać w imieniu Boga, gdy otrzymałam natchnienie. Na skutek rozkazu pod
wpływem nagłego natchnienia w roku 1951 napisałam "Księgę ostrzeżenia", która jest wezwaniem do pokuty z
powodu nadchodzącej kary. Jest to przestroga, której lekceważyć nie można: los i byt ziemi nie zależy od czynników
zewnętrznych - uzbrojonych narodów, a czynników wewnętrznych - są to modlitwy i pokuta w zjednoczeniu z męką
Pana Jezusa.

Tę książkę poddaję pod sąd i roztrzygnięcie Kościoła. Zebrany w niej materiał, czerpany jest z wielu udzielonych
mi wizji. Pisałam jednym tchem, a słowa same układały mi się pod piórem w jakiś archaiczny, niemal biblijny styl.

Gdyby nie wewnętrzny nakaz, nigdy bym się nie odważyła w ten sposób pisać. Nagliły mnie wciąż żywe słowa Pro-
roka Eliasza, który mi powiedział: -"Nie wahaj się, kiedy ogarnie cię natchnienie pisać tak, jak prorocy Starego Zakonu:
Słuchaj Izraelu, bo to bowiem mówi tobie Pan". I nakłaniał mnie, abym miała odwagę pisać w Imieniu Boga, używać
pierwszej Osoby.

Z takim nakazem zetknęłam się po raz pierwszy w życiu. Pan Jezus Chrystus kazał mi raz pisać słowa pociechy
dla dusz, które przechodzą ciemną noc mistyczną, takimi słowami i w formie, jak On sam mówił do dusz. Podyktował
mi pierwsze zdanie, a następnie gdy wahałam się, czy mam tak pisać dalej rzekł:

- "Czy mam ci dyktować słowo po słowie?"
Z tego szczęśliwego natchnienia jest dzieło: "Droga przez ciemności". Czasu katastrof zagrażających Ziemi nie
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objawiono mi dokładnie. Z wcześniejszych wizji wiem tylko tyle, że nastąpi ono wtedy, gdy ludzkość nie będzie poku-
towała po przeżyciu ostrzegawczego alarmu II wojny światowej.

Pod jaką postacią przyjdzie kara Boża? Wydaje mi się, że będzie to kataklizm ognia i straszliwych wyładowań at-
mosferycznych. Słyszałam dziwne słowa, że - "Zbliża się nowy potop, ale nie deszczu, a ognia i piorunów". Łączy się
to z innymi słowami Pana Jezusa: - "Potem, będę już mówił tylko przez ogień i pioruny".

Miłosierdzie Boże
W roku 1926 przed wizjami końca świata, Pan dał mi ujrzeć w intelektualnym widzeniu ogrom grzechów ludzkich,

a następnie grozę wojny, jako ich konsekwencję i karę. Niepodobna wyrazić słowami okropność grzechu, widzianego
od wewnątrz w całej jego ohydzie. Żadna kara doczesna nie może tej okropności wyrównać. Na widok takiego rozlewu
nieprawości, takiej orgii zła i grzechu, jaką przedstawia współczesny świat, nie mogłam się powstrzymać od okrzyku
oburzenia i zgrozy: -"Ojcze niebieski, sprawiedliwego sądu i kary".

-" Tak", powiedział mi Pan. "Prosisz mnie, bym ludzkość ukarał. A przecież miałaś mnie prosić o miłosierdzie".
Zawstydzona swoim wybuchem, tłumaczyłam się: ,,Ależ to jest więcej niż można znieść"

- "Tak sądzisz? " - powiedział mi Pan. - ,,A więc ci powiem, że marne masz pojęcie o moim Miłosierdziu. Wiedz,
że mimo wszystko, raz jeszcze okażę światu moje miłosierdzie".

Ogarnął mnie bezgraniczny podziw dla dobroci i cierpliwości Boga. Gdyż ludzkość wydała mi się dojrzałą do os-
tatecznej zagłady.

Zrozumiałam jednak, że będzie to przebaczenie ostatnie, jeśli po tym zmiłowaniu ludzkość będzie stawiała opór
w swojej złości, spadnie na nią zasłużona kara.

Następnie w różnej formie ukazywały się obrazy, mającej nadejść wojny (1939-1945). Widziałam nie tylko to, co
nastąpiło lecz i to, co by mogło nastąpić, gdyby Bóg ukarał ludzi nie według miłosierdzia, a według sprawiedliwości.

Same konsekwencje ludzkich grzechów, rozpętana nienawiść doprowadziłyby ziemię i ludzkość do takiego spus-
toszenia i wyniszczenia, że to co się stało rzeczywiście jest teraz bardzo łagodne, choć wspomnienia tego cośmy
przeszli w II wojnie światowej przejmują nas zgrozą. Bóg pozwolił mi doznać tylu groźnych klęsk, ile winno wystarczyć,
by doprowadzić ludzkość do opamiętania.

Na początku Adwentu w 1950r., kiedy trwało wielkie napięcie w sytuacji międzynarodowej i konflikt koreański groził
rozpętaniem nowej wojny światowej, Pan Jezus powiedział do mnie te słowa -"Ziemia znajduje się w obliczu swego
końca. Przewaga zła sprawia, że ludzkość zasługuje na zagładę i to bezzwłocznie".

Wtedy polecił mi Pan Jezus modlitwy przez 40 dni i nocy do Ojca Niebieskiego jako Stwórcy świata i dawcy Żywota,
o miłosierdzie dla grzesznej ludzkości.

Powtarzałam modlitwy przebłagalne w ciągu 40 dni i nocy z całą gorliwością jak tylko potrafiłam. Następnie
rozpoczęłam modlitwy przez 40 dni do Pana Jezusa, jako Zbawiciela ludzkości. Podczas postu tegoż roku Pan nasz
powiedział mi: - "Daruję ci topór, którym miałem wyciąć suche drzewa. Daruję ci zamiast tego życie". Zrozumiałam
te słowa jako amnestię dla ludzkości i odsunięcie terminu zagłady ludzkości.

W zestawieniu z wizjami o podwójnej możliwości końca świata wygląda, że ludzkość ma przed sobą okres podźwig-
nięcia się i odrodzenia się duchowego. To odrodzenie ma być wynikiem mojej modlitwy i pokuty.

Losy narodów
W roku 1932 miałam objawione jasno w wizji intelektualnej, że traktat wersalski będzie traktowany jako świstek pa-

pieru, ponieważ jego twórcy pominęli Boga i Jego prawa, usuwając z nagłówka traktatu święcone tradycją słowa: "
W Imię Boga Wszechmocnego".

Ludzie woleli sobie zaufać niż Bogu, ale środek tak czysto ludzki jak Liga Narodów, nie wystarczy, żeby, zapobiec
nowej wojnie. Wojny ustaną wtedy, gdy Chrystus, Król Narodów i Król Pokoju, zostanie uznany przez Narody, a prawa
Jego będą szanowane we wszystkich dziedzinach życia politycznego i gospodarczego.

W tym roku ujrzałam wiele szczegółów dotyczących wojny światowej 1939-1945. Spełnienie tych proroctw dało
jeszcze jedną gwarancję, iż nie uroiłam sobie tych rzeczy. Ponieważ teraz, post factum, znak ten ma wartość tylko
dla mnie, dodaje mi więcej śmiałości, by podać do wiadomości te widzenia.

Mieszczą się w nich obrazy oblężenia Warszawy z 1939r., groza obozów koncentracyjnych, okupacji, zburzenie
Warszawy i ostateczna klęska Niemiec.

Tak samo w 1932r. usłyszałam nieoczekiwanie wśród zwykłych zajęć dnia, prorocze słowa: - "Jeszcze tylko dwie
wojny oczekują świat". Niemcy sprowokują II wojnę światową, która zakończy się ich klęską".

- "Następnie rozbudzone ludy Azji powstaną przeciw europejskim narodom".
Nie pamiętam ściśle wyrażenia, może było przeciwko rasie białej? Będzie to walka tytanów. Azja przeciw Europie,

po czym nastąpi pokój.
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W tymże roku było mi objawione, że powstaną tak zwane "Stany Zjednoczone Europy". Miałam wizję wielkiego
międzynarodowego kongresu Stanów Europy. Stolicą tych Stanów ma być Warszawa, która zdystansuje podczas
debat, kandydujący również do tej roli Paryż.

Innym razem usłyszałam te słowa tajemnicze:
- " W przyszłości będą trzy wielkie centra świata: Paryż, Tokio i Warszawa".
Św. Ludwik, król Francji, ukazał mi się w tymże roku 1932 i tak powiedział: - "Ze względu na królową Jadwigę, którą

nazwał najpiękniejszym kwiatem rodu, lilii Andegawenów - obiecuję, że Francja nie opuści Polski w jej pojedynku z
Niemcami".

Polecił, bym ofiarowała część modlitw pokutnych, jako zadość-uczynienie za nie odpokutowane przez Francuzów
zbrodnie, profanacje, bluźnierstwa, jakich dopuścili się podczas rewolucji. Dodał, że za nieodpokutowane winy spadnie
na ten naród kara w postaci klęski i hańby. Potem ujrzałam symboliczny obraz, który przedstawiał Francję w postaci
mieszczanina z Calais w zgrzebnej koszuli ze sznurem na szyi.

Władzy Anglii na morzu zagrozi wschodząca potęga Japonii. Miałam widzenie japońskich okrętów wojennych,
które płynęły przez Pacyfik, a gdy zapytałam przeciwko komu płyną te okręty, Pan mi odpowiedział: - "Najpierw Szang-
haj, potem Pekin, a następnie złoty Lew brytyjski zadrży o swoją władzę nad światem. Nowa Królowa mórz płynie
naprzeciw starej". Wnioskuję z tego co mi objawiono, że kraje katolickie czeka odrodzenie. Wyraźnie to było
powiedziane o Italii.

W maju 1925r. Matka Boża w czasie pamiętnego dla mnie widzenia, kiedy zapowiedziała mi ogłoszenie dogmatu
o Jej Wniebowzięciu, tak powiedziała: - " Włosi są na drodze do religijnego odrodzenia".

W roku 1932, kiedy modliłam się za Hiszpanię, Pan Jezus powiedział mi: - "To jest kraj, który moje serce umiłował,
przez nabożeństwo do mojego serca. Wysoko się podniesie".

Niemcy poniosą zasłużoną karę. W kilku widzeniach w 1932r. ujrzałam apostazję Niemiec, dojście Hitlera do
władzy i zdradliwą napaść na Polskę i ostateczną klęskę Niemiec.

Usłyszałam surowe słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa pod adresem Germanów. Syn Boży, który jest
Królem narodów tak do mnie powiedział: -"Nie lękaj się potęgi dzisiejszych Niemiec. Oni już powiedzieli swoje ostatnie
słowo w dziejach. Słowem tym jest "nienawiść". Gniew Boży jest nad pychą Teutonów. Za długo są hańbą chrześci-
jaństwa, zhańbili krzyż na białych płaszczach zakonnych, obecnie złamali krzyż na znaku pogańskiej swastyki. Bliźsi
są im dzisiaj Wotan i ciemne duchy Walhalii, aniżeli Bóg. Niedługo wyprą się swego istnienia, którego są niegodni.
Wolę, iż by mieli nim dłużej osłaniać swe zbrodnie". I jeszcze dodał: - "Polski miecz skruszy swastykę nowoczesnych
Teutonów tak, jak zniszczył płaszcze krzyżackie z czarnym krzyżem".

Innym razem usłyszałam te słowa Boże: – "Powtórzyłem w waszych dziejach Częstochowę i Grunwald powtórzę.
Lecz nie ta sama ręka, co wtedy podźwignie zwycięski miecz".

W trzech kolejnych obrazach ujrzałam najpierw pożar Reichstagu, usłyszałam słowa: - "Całe Niemcy spłoną od
tego pożaru". Następnie scena powitania Hitlera, gdy doszedł do władzy, a wreszcie całkowite zburzenie Berlina.

W trzeciej wizji miałam wrażenie, jakbym znajdowała się w powietrzu nad Berlinem z eskadrą bombowców.
Usłyszałam kilka wielkich detonacji w dole, po czym zaległa śmiertelna cisza. Wyczuwałam tam w dole ruinę i pustkę.
Zatrwożona zapytałam: - "Co jest w dole pod nami? - "Tam był Berlin". Odpowiedział głos Boży. Nie jestem w stanie
wypowiedzieć, z jaką mocą było powiedziane "był”, przekreślało ono, niweczyło istnienie. Tylko Bóg może tak
powiedzieć o czymś, że było słowem, które jednocześnie sprawia, że już nie będzie.

Wstrząśnięta odważyłam się spytać: "Co teraz tu będzie?" Usłyszałam słowa potężne jak wyrok: -"To, co było
przed wiekami - puszcza".

Jednocześnie usłyszałam szum wiekowych drzew prastarych borów słowiańskich, a w tym szumie echo: "Brani-
bor-Branibor ...

Stanęła mi w oczach krwawa krzywda Słowian tak okrutnie wymordowanych. Głos ich zdawał się wołać z głębi
wieków o pomstę do nieba".

Zapytałam znowu: - "Więc już nie powstanie?" - "Już nie" - odpowiedziano mi.
- "To miasto pychy i zbrodni, prawdziwe miasto zbójeckie, zbudowane na ziemi zrabowanej Słowianom, straciło

prawo do istnienia. Spotka je los Niniwy" .
Rosja Sowiecka też nie utrzyma się przy potędze. W tym samym roku Pan Jezus powiedział mi wyraźnie: -

"Postawiłem ludy żółte na straży bezpieczeństwa Europy.
Ku Wschodowi zwróci się oblicze Rosji. Kiedy hegemonia jej zacznie zbytnio zagrażać Europie, spadnie na nią

miecz z Zachodu. Pomimo klęski dozna jeszcze Rosja Miłosierdzia Bożego". Innym razem powiedział Anioł: -
"Miłosierdzie Boże jest nad Rosją, ale nad Niemcami zawisł miecz Gniewu Bożego".

Komunizm upadnie, spełniwszy swoje zadanie. Rosja nawróci się i przyjmie katolicyzm, odnośnie tego miałam
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wizję. Dużo i żarliwie modliłam się za Rosję. Zlecił mi ten obowiązek arcybiskup Jan Cieplak, który objawił mi się w
roku 1926. Powiedział mi te słowa:

- "Idź w głąb czerwonej Rosji, polska biała dziewczyno. Módl się za Rosję. Pan Bóg chętnie wysłuchuje modlitwy
Polaków za Rosjan. Są to modlitwy dawnych ciemiężycieli. Ty zaś jako, że jesteś Podlasianką a więc najbliższa ro-
daczka Unitów, masz szczególne szanse, że będziesz wysłuchaną. Jesteś dziedziczką ich krwi i zasług, a
męczeństwo Unitów ma wielką wartość przed Bogiem". Zapowiedział mi też arcybp. Cieplak, że niebawem odbędzie
się proces beatyfikacyjny Męczenników podlaskich.

W roku 1932 Pan Jezus nakazał mi modlić się za Rosję. Kiedy gorąco modliłam się za Polskę, Pan ukazał mi
okryte całunem śniegu przestrzenie Rosji i powiedział: - "Oto twoja Ojczyzna. Polska ma wielu patronów, którzy orę-
dują za nią w niebie ... Rosja nie ma patronów. Módl się za Rosję".

Przypomniał mi Pan, że mam dług wdzięczności względem Rosjan: rosyjski marynarz, w czasie burzy na Morzu
Czarnym uratował mi życie.

W roku 1931, kiedy Pan Jezus raczył ze mną mówić i obiecał spełnić każdą prośbę, wspomniawszy na arcybiskupa
Cieplaka, prosiłam o zmiłowanie się nad narodem rosyjskim i nawrócenie go. Pan Jezus mi wtedy powiedział:

- " Prosisz o rzecz bardzo wielką, jednak ci jej nie odmówię".
Pragnęłam, aby to nastąpiło jak najprędzej, więc zapytałam: - "Czy narody Europy nie mogłyby wyzwolić Rosji z

komunizmu?"
Pan mi powiedział:
- "Bolszewizm nie może upaść pod wpływem zewnętrznego ciosu. Musi wpierw zbankrutować i przyznać się do

tego bankructwa. Czy uważasz, że dopuściłbym do tego, aby stała się rzecz tak okropna, gdyby to nie było konieczne?
Ta krwawa lekcja jest konieczna. W przeciwnym razie idea Marksa wisiałaby jak groźna chmura nad ludzkością,

aż do zakończenia świata. Przykład Rosji skomunizowanej będzie odstraszająco działać na społeczeństwa, otworzy
ludziom oczy!"

Podczas innego widzenia Pan dał mi do zrozumienia, że komunizm był potrzebny jako mściciel nadużyć kapital-
izmu. Jest on konsekwencją grzechów i błędów chciwców i bogaczy, którzy ponoszą odpowiedzialność za bunt
wyzyskiwanych. Bowiem rozpacz wydała skrzywdzonego robotnika na łup bezbożnej demagogii.

Pan Jezus powiedział mi o potępionym Stalinie:
- "Wolę tego trybuna zemsty ludu od tych wszystkich bankierów i kupców, których bogiem jest pieniądz. Oni

ponoszą odpowiedzialność za to ci się stało". Stalin był naprawdę przekonany, że to co czyni jest słuszne. Zwalczał
mnie, jak uczciwy przeciwnik.

"Złoty cielec zasłużył na to by runąć pod młotem komunizmu" Kiedy w 1932r. modliłam się za Rosję, ubolewając
nad sprofanowaniem cerkwi przez rewolucję bolszewicką. Pan Jezus rzekł do mnie:

- "Dlaczego płaczesz nad cerkwią ruską? Przecież to tylko pięknie malowany grobowiec. Krew Unitów ją podmyła,
a młot bolszewizmu rozkruszy. Rosja będzie polem zaoranym pod zasiew katolicyzmu. - Polacy będą mieli piękną
sposobność do chrześcijańskiej zemsty.

Waszym zadaniem będzie, by Rosji dostarczyć gorliwych misjonarzy. Jeśli spełnicie ten obowiązek, to osiągniecie
wpływy aż po Ural. To, co sprawia największy ból sercu mojemu, to spalone kościoły w Hiszpanii".

Innego dnia w tymże roku modliłam się o Unię, sądząc że tą drogą cerkiew wróci do łączności z Kościołem. Pan
Jezus powiedział mi te słowa: - "Nie mów mi nic o Unii. Nie chcę o niej słyszeć. Dosyć popłynęło krwi z jej powodu".
Rosji nie potrzeba Unii, lecz rzymskiego Kościoła. Łacińskie krzyże zabłysną w przyszłości na Kremlu, na miejscu
zburzonej cerkwi Chrystusa Spasa, stanie kościół Zbawiciela.

Misja Polski
Polska jest wezwana do wielkiej misji, dlatego powinna stać się wzorem dla innych narodów. W nadchodzącej

epoce dominująca rola przypadnie Słowianom.
Pan powiedział do mnie: - "Nie do Germanów, lecz do Słowian należy przyszłość Europy. Będzie ona taka, jakimi

wy będziecie".
Przez wewnętrzne światło zostało mi ukazane, że Słowianie odpowiedzą wiernie zadaniu i imieniu, które noszą.

Staną się Ludem Słowa Wcielonego, realizując w życiu społecznym i politycznym idee chrześcijańskie pełniej niż to
uczyniły narody, którym dane było wcześniej dojść do znaczenia w dziejach ludzkości. Spośród Słowian, Polsce jest
dana rola przewodniczki Narodów. Jej przypadnie rola nawrócenia Rosji.

W tym samym roku 1932, w którym doznałam tyle łaski, ujrzałam w widzeniu wyobrażeniowym wielką, plastyczną
mapę, ukazaną z lotu ptaka. Zarysy Morza Bałtyckiego i Czarnego, charakterystyczną linię Wisły i łuk Karpat przy-
wiodły mi na myśl Polskę, lecz konfiguracja ich granic i rozciągłość jej obszaru była tak różna od wówczas istniejącego
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państwa, że nie dowierzając oczom zapytałam zdumiona: "Cóż to za kraj ogromny?" Usłyszałam słowa Pana:
-" To Polska".
Gdy ze zdziwienia nie mogłam ochłonąć usłyszałam: - "Kiedyś będzie taka. Mam wielkie zamiary względem was

- Polaków. Oby tylko wasze grzechy tych zamiarów nie udaremniły".
Zastanowiła mnie od razu ta warunkowość. Zupełnie tak, jak przy zapowiedzi końca świata. Ludzkość jest

wezwana do współpracy z Łaską Bożą przy realizacji planów Bożych. Jest to przywilej i zarazem obowiązek, wypły-
wający z tytułu ich wolności, którą Bogu podoba się szanować.

Mam nadzieję, że odpowiemy naszemu powołaniu!
Podczas wielkiej procesji w Boże Ciało, z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej i rządu modliłam się w kościele

Karmelitów przy jednym z czterech ołtarzy w intencji Ojczyzny. Pan Jezus przemówił do mnie z Hostii św.: - Pokuta
dziejowa już się kończy.

W roku 1932 Pan Jezus dał mi do zrozumienia przy wizjach nadchodzącej wojny i okupacji, że okrucieństwa
hitlerowskie miały stanowić ostatnią spłatę ciężkiego rachunku Polski wobec Sprawiedliwości Bożej za grzech seku-
laryzacji Prus, których dziejów pisarstwo polskie nie doceniało, ani naród nie odżałował. Wydanie całego kraju pod
wpływy luteranizmu było bardzo ciężkim grzechem zarówno króla Zygmunta Starego, który kierował się względami
rodzinnymi, jak i panów szlachty polskiej, która winna była przeciw temu oponować. Jako skutek tego grzechu wyrosła
potęga Hohenzolernów.

Luterańskie Prusy stały się klątwą Niemiec i całej Europy. Słuszne było, że od Prusaków ucierpieli najbardziej Po-
lacy. Król pruski był inicjatorem rozbioru Polski, a Prusacy najgorszymi z zaborców.

Dopiero po upadku państwa pruskiego, Polska odzyskała potęgę, wpierw jednak doznać miała uciemiężenia ze
strony hitleryzmu, w którym duch pruski znalazł najpełniejszy wyraz. Trzeba, aby naród polski uświadomił sobie winę
przodków i przestał uważać "hołd pruski" za chlubny moment w owych dziejach.

Miałam przejmującą wizję duszy króla Zygmunta Starego, cierpiącego w czyśćcu za to, że zgodził się, by Prusy
Wschodnie odpadły od Kościoła. Pokuta jego ma trwać do ostatecznego upadku państwa pruskiego. Jako znak
szczególny co do czasu, dane mi było zrozumieć, że państwo pruskie upadnie, gdy przestanie bić dzwon Zygmunta,
spiżowy symbol fałszywej chwały grzesznego króla.

Widziałam też oczyma umysłu, że szybkie wygaśnięcie rodu Jagiellonów było karą za stawianie wyżej względów
dynastii ponad Kościół Chrystusowy i zbawienie dusz. Gdy Polska przez cierpienie dopełni swej pokuty wtedy powróci
do dawnej potęgi. Widziałam, że Polska miała wiele wycierpieć od Niemców.

Wobec tego ogromu krzywd nie do naprawienia, prosiłam Pana Jezusa o zabezpieczenie jej przyszłości; o jedyną
najlepszą strategicznie i najsłuszniejszą granicę na Odrze i Nysie, prosiłam by na znak przebaczenia naszych
grzechów wróciły do nas dawno zagrabione ziemie śląskie.

W czasie modlitwy czułam, że będę wysłuchana. Jeśli Niemcy nabyli jakieś prawa do tych ziem, gdzie gospo-
darowali tak długo, wkładając w nie swój trud, to ich zbrodnicze czyny całkowicie te prawa przekreślają. Za ogrom
krzywd doznanych przez Polaków należy im się przynajmniej restytucja ziemi, skoro milionom pomordowanych życia
nie wskrzeszą, ani gwałtów i okrucieństw nie naprawią. Obecnie mamy tę granicę. Mogę to słusznie uważać za up-
roszony znak przebaczenia dla naszego narodu.

W roku 1926, objawiła się nasza królowa Jadwiga, obiecując nam odzyskanie wybrzeża Morza Bałtyckiego, oto
jej słowa: - "Nie tylko Gdańsk i Królewiec wasz będzie. Jako królowa dałam wam w wianie unię z Litwą. Jako
święta przyniosę wam panowanie nad całym Bałtykiem".

Następnie miałam dziwne widzenie na jawie, podobne do obrazów widzianych we śnie.
Ujrzałam scenę wbijania słupów granicznych przez Chrobrego. Król zwracając się do mnie powiedział: - "Pamię-

tajcie, że w nurty Sali wbiłem słupy graniczne, wyszczerbiłem swój miecz o złotą bramę Kijowa. Nie tylko wschód lecz
na zachód ma być zwrócone oblicze Polski". Zrozumiałam, że Potęga Słowian będzie rozrastała się, a siła Germanów
skurczy się i osłabnie. Myślę, że wielki ten Król tymi słowami nie zachęcał do zaborczości. Potwierdziły one tylko
okres potęgi zaborczej Germanów i powrót Słowian na ich dawne ziemie, prawem sprawiedliwości dziejowej.

Polacy mają odpokutować jeszcze drugą winę - niedotrzymanie ślubów Jana Kazimierza i wyrównanie krzywdy
społecznej, która była przyczyną niepowodzeń naszych powstań, a które nie miały oparcia w narodzie.To
spowodowało ostry kurs obecnej reformy rolnej. Wewnętrzne światło Boże dało mi poznać tę prawdę bez pomocy słów
i obrazów, lecz z dużą wyrazistością.

Trzecią winą narodu polskiego jest niewdzięczność względem naszej Królowej i naszych świętych rodaków, których
kult zaniedbujemy.

Podczas zanoszenia próśb o szczególne łaski dla Polski, tak do mnie powiedziała nasza Pani: - "Wy Polacy, nie
umiecie być wdzięczni. Gdyby Lourdes znajdowało się w Polsce, byłoby tak samo nieznane światu, jak jest Często-
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chowa". Z bólem i wstydem widziałam, jak mało uczynili moi rodacy, aby odwdzięczyć się Niebieskiej Królowej i Orę-
downiczce. Przepraszałam Ją jak umiałam najserdeczniej za tę niewdzięczność.

W parę lat później przemówiła do mnie królowa Jadwiga. Ona również wytykała Polakom niewdzięczność. Wspom-
niała o swym poświęceniu dla Polski, o wyrzeczeniu się osobistego szczęścia dla Narodu Polskiego. Tak powiedziała:
- "I cóż mi Polacy w zamian za to dali? Grób mój zapomniany przez lat 400".

Dodała, że proces beatyfikacyjny będzie wznowiony i doprowadzony do pomyślnego końca. Obiecała, że jako
święta przyniesie nam panowanie nad Bałtykiem: - "Wartość mojej zasługi jest nieprzemijająca przed Panem. Litwa
do was powróci".

Czyniła nam również wymówki o zaniedbanie w stosunku do ks. Piotra Skargi, którego nazwała narodowym Pro-
rokiem. Drugi raz objawiła mi się Matka Boża, Królowa Polski w 1932 roku, z naciskiem wymawiała nam naszą
niewdzięczność:

- "Póki ja cierpieć będę, o Polacy?" Cytując werset z psalmu powiedziała: - " Nie jestem waszą Panią i Królową?
Gdzie jest tedy cześć moja? Już tylko przez dwanaście lat będę z wami, a jeśli się nie poprawicie, opuszczę was i
pozostawię własnemu losowi".

Pełna bólu i wstydu za naszych rodaków, strapiona o los Ojczyzny, przepraszałam naszą Panią i Królową słusznie
obrażoną, błagałam, aby raczyła zlitować się nad nami i raz jeszcze przebaczyła nam, pozwalając złożyć ponownie
śluby Kazimierzowe, byśmy tym razem dotrzymali je.

Prosiłam też, by wpierw uczyniła to młodzież akademicka, którą zaledwie parę lat temu opuściłam, a która była mi
zawsze bliska, później by tego dokonał cały naród polski. Prosiłam również Matkę Bożą, aby doprowadziła nas do
oddania się pod panowanie Najśw. Serca Jezusa.

Dwanaście lat wyznaczonych na pokutę upłynęło w roku naszej klęski upamiętnionej zburzeniem Warszawy w
roku 1945 i Manifestem Lubelskim.

Nie opuściła nas Nasza Pani całkowicie skoro ruch ku poprawie, o którą tak się modliłam rozpoczął się. W roku
1945 młodzież akademicka złożyła swe śluby Królowej Nieba i Ziemi, a w roku 1946 uczynił to cały naród na Jasnej
Górze.

Pamiętne święto Chrystusa Króla w 1951r. w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa na Pradze. Prymas Polski
kard. Wyszyński, w asyście biskupów, całego duchowieństwa i zgromadzonych nieprzejrzanych rzesz społeczeństwa,
oddał kraj nasz Boskiemu Sercu naszego Zbawiciela.

Czyż nie mamy obowiązku dotrzymać tego cośmy ślubowali?
Jaką straszną rzeczą byłoby nie dotrzymanie ślubów po raz drugi. Nadzieja wyzwolenia. W roku 1932 byłam

przygnębiona perspektywą objawionych mi strasznych wojen, które groziły światu i Polsce.
Pan objawił mi przez tajemnicze słowa wypowiedziane przez niewidzialnego Anioła, że wrogowie Boga wymordują

się wzajemnie w tych strasznych rewolucjach i wojnach, ziemię zaś posiądą wierni Bogu.
Polska mimo klęsk doznanych, będzie wśród zwycięzców.
W czasie okupacji, gdy miałam możność czytać księgi proroków Starego Testamentu, znalazłam bardzo podobne

proroctwa u Izajasza i Ezechiela - o wzajemnym wytępieniu się wrogów Boga i że ci, którzy zostali wpierw złupieni i
uciemiężeni, zawładnęli ostatecznie łupami swych ciemiężców.

Wizja odbudowanej Warszawy została mi ukazana w 1926r., wcześniej niż obraz ruin. Widziałam z lotu ptaka Plac
Zbawiciela i jego okolice. Ulice zabudowane pięknymi domami, wykładanymi płytami z jasnego piaskowca, zupełnie
nie podobnych do tych, jakie tam wówczas stały.

Ulica Marszałkowska poszerzona na całej długości od Placu Zbawiciela do Ogrodu Saskiego, otwierała świetną
perspektywę na ogromny pomnik Chrystusa Króla, wzniesionego na wysokim cokole na środku placu, panującego
nad całym miastem z sercem - bez korony cierniowej. Z tej wyżyny zdawał się błogosławić Polsce i całemu światu.

Nawrócenie Żydów
Kilka razy miałam widzenia, w których zjawiali się prorocy: Eliasz, Mojżesz i Abraham w towarzystwie Izaaka,

Jakuba i Józefa. Wizje te napełniały mnie wielką miłością i współczuciem do narodu żydowskiego, pragnęłam jego
nawrócenia.

Eliasza ujrzałam w 1926 roku w tym samym czasie, kiedy miewałam wizje końca świata, tak wyraźnie, jakbym
zmysłowymi oczami oglądała człowieka z ciała i krwi. Był wysoki, barczysty, starzec ascetycznie wychudzony.

Twarz śniada, spalona wichrami pustyni, rysy wydatne, potężne czoło podwyższone łysiną, okolone białymi
włosami, broda długa i biała. Ubrany w szaty z jasno niebieskiej wełny, z szerokimi rękawami i ciemny wełniany
płaszcz przerzucony przez ramię. Prorok nic nie mówił. Miałam w umyśle jasną świadomość bliskości dokonania
czasów i odczułam zewnętrzny nakaz modlenia się o nawrócenie Żydów.
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W roku 1932 widziałam parę razy obrazy z życia tego narodu. Widziałam Mojżesza klęczącego przed gorejącym
krzakiem na wierzchołku góry Horeb.

Jednego razu w wielkim zdumieniu ujrzałam Joelę zabijającą wodza Sisarę, wroga swego narodu. Ukazano mi
wewnętrzny motyw jej czynu. Joela, powodowana litością i poczuciem prawa godności, nie wydała Sisary, który szukał
u niej schronienia, po klęsce zadanej przez Izraelitów, którzy w jej namiocie poszukiwali zbiegłego wodza pokonanej
armii. Po ich odejściu ujrzałam w proroczym widzeniu, że wódz jeśli ocaleje, zbierze rozproszone wojska i zada klęskę
nie spodziewającym się już napaści Izraelitom.

Poruszenie śpiącego Sisary zdradzało, że lada chwila się obudzi, a wtedy zdąży uciec. Joela poczuła się winna
zdrady względem własnego narodu. Przeraziła ją myśl o niebezpieczeństwie, które groziło jej rodakom. Aby ich ra-
tować, w nagłym porywie wyrwała kołek z namiotu i zabiła wroga, zanim się obudził.

Nie znałam wówczas historii Joeli. Widzenie to napełniło mnie zdumieniem. Dopiero w kilka lat po tym, w czasie
okupacji, gdy czytałam księgi Starego Testamentu, natrafiłam na opis tego momentu dziejów Izraela.

Obrazy dziejów Izraela pobudzały mnie do modlitwy za Żydów. Nie sądzę, aby moja wyobraźnia mogła mi wskazać
wewnętrzne przeżycia, stan sumienia i prorocze natchnienie kobiety, o której istnieniu nawet nie wiedziałam.

Kiedy płonęło getto warszawskie, patrząc przez okno na klatce schodowej domu, gdzie wówczas mieszkałam,
pełna goryczy i litości modliłam się za ginących w płomieniach żydów.

Zostało mi objawione przez wewnętrzne, czysto intelektualne jasne światło, że giną oni z powodu nienawiści, jaką
żywią do chrześcijan. Gdyby Żydzi nie zginęli z rąk hitlerowskich, staliby się przyczyną wymordowania Po-
laków, gdy Polska zostanie opanowana przez komunistów.

Nienawiść, jaką pałali ku Polakom, którzy ich przygarnęli, wygnańców bez ojczyzny, spowodowała, że Bóg w
sprawiedliwości swojej, dopuścił, że sami padli ofiarą nienawiści Germanów. Gdy ujrzałam to jasno, nie mogłam
prosić dla nich o ocalenie, lecz tylko o skruchę i nawrócenie ginących. Prosiłam też gorąco Pana Jezusa, aby te
serca chore od nienawiści, serca wygnańców bez ojczyzny, mogły powrócić do miłości przez miłość do odzyskanej
ojczyzny. W powrocie do Palestyny widziałam znak Miłosierdzia Bożego dla Żydów, dlatego też z wielką radością
przyjęłam wiadomość o powstaniu Izraela i że Żydzi pracujący na roli, zmieniają się wybitnie na korzyść.

Po raz drugi zjawił się prorok Eliasz ze św. Teresą z Avilla i ze św. Janem od Krzyża, na kilka dni przed 15-tym
października 1948r. Postać jego była niewidzialna, lecz słyszałam jego głos.

Abraham, któremu złożyłam należny hołd, włożył na moją głowę ręce i udzielił błogosławieństwa. Jednocześnie
światło Boże dało mi poznać, że czas nawrócenia Żydów jest bliski. Jednak żaden termin nie był mi podany. Od tego
widzenia miłość moja do Żydów i pragnienie ich nawrócenia wzrosły.

Ta przepowiednia to…
Woda na młyn w naszym materialnym działaniu!

Rozwiazanie konfliktu ukraińskiego.
Załatwić Putina jego własną metodą działania!
Ruski to wyzwoliciele, wyzwolili Krym z Tatarów, wyzwalają Ukrainę z Ukraińców, wyz-

wolili Królewiec z Polaków.
Ukraina chce przyłączenia do UE. Czy nie prościej zmienić Ukraińcom tożsamość z

ukraińskiej na polską? Zrobić na Ukrainie “głosowanie”, kto chce być Polakiem - a raczej
wszyscy zechcą - bo tylko zyskują!.

Dało by to przyłączenie ludności i terenów Ukrainy pod państwowość Polską.
Unia Europejska (mamy Tuska - negocjatora) musiała by dać pieniądze na dwakroć

powiększony Kraj w terytorium i ludność. Ukraina szybko się odbuduje. Będziemy mieli
Polskę od morza do morza, wg przepowiedni Podlasianki.

A Krym? Dać ultimatum Putinowi, aby Krym zwrócił Polsce, jeżeli NIE, przyłączymy
Kaleningrad (Królewiec) do korony polskiej. Na tej samej zasadzie co Ukrainę.

Czyż nie mamy zapewnienia Królowej Jadwigi, wg Podlasianki, że spowoduje, przyłącze-
nie Królewca do Polski.

Boże Ojcze! Wyzwól naszych przywódców z opętania demonicznego, daj im działać -
Aby Polska była Polską wg Twojej Woli - przecież to takie proste!
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Przepowiednie św. Faustyny Kowalskiej
W objawieniach s. Faustyny, dość dużo miejsca zajmuje Polska. Wprawdzie jej misja odnosi się do całego świata,

lecz Polska jest szczególnie umiłowaną przez Boga cząstką świata. Bóg Ojciec przez Matkę Najświętszą dał wiele
dobrodziejstwa naszej Ojczyźnie, lecz ona niestety nie jest dostatecznie wdzięczna. Dzieci jej dopuszczają się bardzo
ciężkich grzechów, za które czeka je surowa kara. Nie będzie to jednak całkowite unicestwienie, lecz raczej
oczyszczenie. Polska ma wielkie zadanie do spełnienia, zwłaszcza w czasach ostatecznych, gdyż z niej wyjdzie iskra,
która przygotuje świat na powtórne przyjście Pana.

W dzieje Polski wpisało się Miłosierdzie Boże. Siostra Faustyna wśród swoich opisów, widzi wielką księgę pisaną
krwią tych wszystkich, którzy za ziemskiego życia uwielbiali Boże Miłosierdzie. Księga jest złożona przed Stolicą
Baranka i przed tronem Świętych, którzy się wstawiali za Polską.

W lipcu 1937r. s. Faustyna pisze: Często się modlę za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie, rzucam się z ufnością
w przepaść Miłosierdzia i w nim zanurzam całą Polskę. Siostra Faustyna powiada, że gdyby Bóg zesłał na Polskę
największe kary, to jeszcze byłoby w tym Jego wielkie Miłosierdzie. Za takie bowiem występki, jakie popełniają w
naszym kraju, Bóg mógłby nas skazać na wieczną zagładę. Ale dzięki duszom wybranym Polska ocaleje. Odrodzenie
przyjdzie przez katolików.

Któregoś dnia s. Faustyna ujrzała Matkę Najświętszą w wielkiej jasności. Biała jej suknia przepasana była złotym
pasem, drobne złote gwiazdki były poumieszczane na całej szacie, rękawy wyłożone złotem. Miała na sobie cudny
płaszcz szafirowy, a na głowie śliczny welon, włosy pięknie rozpuszczone na głowie, korona złota, która w zakończeniu
posiada krzyżyki. Na lewej ręce trzymała dziecię Jezus. Siostra Faustyna wyznaje, że jeszcze nigdy nie widziała
Matki Bożej w tak pięknej postaci. Wtem Matka Boża spojrzała na nią łaskawie i powiedziała: "Jestem Matką Bożą
kapłańską". Zaraz potem Matka Boża postawiła Jezusa na ziemi, a prawą rękę podniosła w górę pokazując niebo i
rzekła: "Boże błogosław Polsce, błogosław kapłanom!" I znowu zwracając się do s. Faustyny powiedziała: "Przekaż
to, coś widziała, kapłanom!. Siostra Faustyna wyznaje, że nie rozumie w pełni tego widzenia. Przyszłość okaże Po-
lakom co ono ma oznaczać. (DzV,s153)

Z tym samym obrazem idzie w parze wspaniała zapowiedź przyszłości dla Polski. Gdy się modliłam za Polskę,
usłyszałam te słowa: "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie Mojej Woli i Woli Mego Syna,
wywyższę ją w potędze, wielkości i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście
Pana ... "

Tajemnica Fatimska
Od kilkudziesięciu lat ludzkość zastanawia się, jakie ostrzeżenia zostały nam przekazane w tzw. Objawieniach fa-

timskich, szczególnie w trzecim posłaniu utrzymywanym przez hierarchów Kościoła w ścisłej tajemnicy. Wielu zas-
tanawia się czy w tym przesłaniu znajduje się data początku końca świata.

Wszystko zaczęło się dziać w 1917r. w niewielkim miasteczku portugalskim Fatima. Trójka chłopskich dzieci pasą-
cych owce: Łucja, Franciszek i Jacinta miały 13 maja dziwną wizję. W pewnym momencie wystraszyło je coś, co
przypomniało błyskawicę, jednak grzmotu słyczać nie było. To dziwne zjawisko powórzyło się jeszcze kilka razy i ob-
jawiał się im Anioł, po czym dzieciom objawiła się Matka Boża, oświadczajac, że od tej pory będzie się objawiać
każdego trzynastego. Wieść o tym rozeszła się szybko i dzieciom przy objawieniach towarzyszyły coraz większe
tłumy. Dzieci prosiły Matkę Bożą, aby zabrała je do Nieba.

- "Po Franciszka i Jacintę, wkrótce przyjdę. Ty Łucio pozostaniesz na Ziemi dłużej ... " - i nie myliła się. Po niespełna
dwóch latach umiera Franciszek potem Jacinta. Śmierci obojga dzieci towarzyszyły niewyjaśnione tajemnicze światła
na niebie. Kilka miesięcy później, na początku 1921 roku, Łucja dos Santos - jedyny obecnie żyjący świadek fatimskich
objawień - wstępuje do klasztoru Świętej Doroty w Oporto.

Jedno z najważniejszych objawień ma miejsce 13 lipca i jest znane jako "Trzy posłania z Fatimy". Pierwsze z nich
mówi, że już wkrótce skończy się I wojna światowa i Kościół powinien uznać i ogłosić te posłania, aby ludzkość odwró-
ciła się od grzechów, gdyż dalsze grzechy ściągną II wojnę światową. Drugie posłanie zawierało precyzyjne dane:
druga wojna światowa ma wybuchnąć w roku śmierci papieża Piusa XI, tak też się stało.

Należy tu zaznaczyć że w objawieniach oławskich w 1985r., Chrystus nadmienia że: Oława to druga Fatima. Wy-
jaśnia, że w Fatimie ludzkość nie przyjęła "Orędzi Maryjnych" i nie zatwierdzono ich przez Kościół w swoim czasie,
dlatego była II Wojna Światowa. Wielu zastanawia się, czy Kościół katolicki, nie jest winien spowodowania wybuchu
drugiej wojny i zagłady 60-ciu milionów ludzi, zgodnie ze słowami: ... "co zatwierdzicie na Ziemi, będzie zatwierdzone
i w Niebie". Czy w obecnym czasie Kościół zatwierdzi Objawienia w Oławie, jak domaga się tego Chrystus?

Papież Pius XII, po wybuchu II wojny, reflektuje się, że objawienia te są znakami z Nieba, a przyjmowane były przez
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duchowieństwo ze sceptyzmem, zatwierdza je w 1940 roku. Po zatwierdzeniu przez Kościół, wielu podsycał fakt, że
trzecia tajemnica posłań Maryjnych, przekazana przez Łucję, miała być objawiona światu po roku1960, przed II So-
borem watykańskim, jako ostrzeżenie by nie reformowano Kościoła Chrystusowego, gdyż następstwa reformacji
soborowych mogą być tragiczne dla Kościoła i ludzkości, czego konsekwencją ma być III wojna światowa i kataklizmy.

Kościół wykorzystał te objawienia przy punkcie zapalnym do wybuchu nowej wojny światowej, który wywołał w lat-
ach 60tych konflikt kubański. Aby zażegnać punkt zapalny podał przesłania fatimskie o następstwach III wojny i katak-
lizmach prezydentowi Kenedyemu i Chruszczowowi, co odniosło porządany skutek i konflikt zażegnano. Lecz nie
zastosował tych przesłań do siebie i zaczęto reformować Kościół, przez II Sobór watykański.

Matka Boża w późniejszym czasie przekazała Łucji: "Nie bój się, droga córko! Mówi do Ciebie Matka Boża i poleca
ci ogłoszenie tych orędzi na cały świat. Wielka kara spadnie na cały rodzaj ludzki nie dzisiaj, nie jutro, ale w końcu
XX wieku. Objawiłam to już dzieciom w La Salette: Melanii i Maksymowi, a dziś powtarzam to tobie, ponieważ rodzaj
ludzki zgrzeszył przeciwko Bogu, który go stworzył. W żadnej części świata nie ma porządku i szatan króluje na na-
jwyższych stanowiskach, wyznaczając bieg rzeczy. Ostatecznie uda mu się usytuować na szczycie Kościoła. Uda mu
się zwieść umysły wielkich naukowców, którzy wymyślają bronie, jakimi będzie możliwe zniszczenie w kilka minut
większej części ludzkości. Będzie miał władzę nad przywódcami rządzącymi narodami i będzie ich podżegał do pro-
dukowania ogromnych ilości tych broni.

Jeżeli ludzkość nie będzie potrafiła im się przeciwstawić poprzez moralną odnowę ducha i pokutę, będę zmuszona
uwolnić karzące ramię mojego Syna. Jeśli wielcy tej ziemi i Kościoła nie będą chcieli przeszkodzić temu, to ja sama
zażądam od Boga Ojca, by spadła na ludzi wielka kara. Wiedz o tym teraz, że Bóg ukarze z większą surowością
ludzkość, niż to uczynił w czasie potopu. Przyjdzie kres czasów, jeżeli ludzkość nie nawróci się! A jeżeli wszystko po-
zostanie tak jak teraz lub jeszcze gorzej, to wielcy tego świata zginą z małymi i słabymi.

Również dla Kościoła przyjdzie czas wielkiej próby. Kardynałowie przeciwstawią się kardynałom, biskupi biskupom.
Szatan będzie chodził w ich szeregach, a w Rzymie nastąpią wielkie zmiany. To co jest skorumpowane - upadnie i
nie powstanie więcej. Kościół zostanie zasnuty ciemnymi chmurami, a świat wstrząśnięty strachem. Nadejdzie czas,
gdy hierarchowie Kościoła nie będą oczekiwali Tego, który przyjdzie, aby sądzić według planów Boga Ojca.

Wielka wojna wybuchnie. Ogień i dym spadną z nieba, wody oceanów zamienią się w parę, a piana podniesie się
i wszystko zatopi. Miliony ludzi będą ginąć z godziny na godzinę, a ci, którzy zostaną przy życiu będą zazdrościć
umarłym. W jakąkolwiek stronę zwróci się wzrok, tam będzie smutek, nędza i ruiny we wszystkich krajach. Czas ten
coraz bardziej zbliża się i przepaść poszerza. Dobrzy zginą razem ze złymi, wielcy z małymi, książęta Kościoła ze
swoimi wiernymi, rządzący państwami z ich własnymi narodami.

Będzie wszędzie szerzyć się śmierć z powodu błędów popełnionych przez służących szatanowi, który w tym okre-
sie będzie rządził światem. W końcu ci, którzy przeżyją wszystkie te wydarzenia, będą żyli i głosili na nowo chwałę
Boga. Będą mu służyć jak kiedyś, gdy świat jeszcze nie był zepsuty. Idź, moja mała i głoś to! Ja w tym celu będę za-
wsze przy twoim boku, aby ci pomagać".

Jak wiemy, postanowienia II Soboru odwracają wiele misteriów i odchodzą od tradycji łacińskiej: zlikwidowano
tabernakulum z centarlnego miejsca ołtarza, zliwidowano Mszę łacińską, sprofanowano relikwie męczenników z oł-
tarzy, podawanie Komunii zaczęło obywać się na stojąco, często tylko po spowiedzi powszechnej, zniesiono posty.
Jak wynika z relacji księży egzorcystów, ówczesny Papież Paweł VI, został zastąpiony sobowtórem, który stał się kukłą
masonerii watykańskiej, a za sznurki pociągali: kard. Benelli, Villot i Casaroli będący 12 lat sekretarzem stanu w
Watykanie.

Kult Boga zaczął się zatracać dla kultu ciała, człowieka i pieniądza. Emanacja pierwiastków boskich, silna wiara
ustąpiły pod działaniem świata demonicznego.

Obecnie mnożą się pytania i wątpliwości, dlaczego Kościół otacza wszelkie objawienia jak i tajemnicę fatimską,
tak ścisłą tajemnicą? Pod znakiem podobnych zapytań upływa rok 1975, ogłoszony "świętym rokiem". W wielu krajach
spodziewano się, że będzie to świetna okazja do uchylenia zasłony milczenia nad trzecim objawieniem fatimskim. Ni-
estety tak się nie stało.

Na tron piotrowy zasiada Papież Jan Paweł I, który wgłębia się w sprawy watykańskiego Banku Ambrosio i pragnie
usunąć wpływowych masońskich kardynałów ze spraw biznesu. Zamierza ogłosić drogę odwrotu z soborowych in-
owacji, ujawnić trzecią Tajemnicę Fatimską, gdyż straszna wizja wojny i kataklizmów wisi nad ludzkością. Po 33
dniach pontyfIkatu w tajemniczych okolicznościach umiera Papież uśmiechu, a śmierć ta nie była przypadkowa.

Kolejny Papież bierze czynny udział w dalszych reformacjach posoborowych, wprowadzeniem "ekumenizmu" tj.
łączeniem wszystkich wiar i sekt w jeden Kościół. Dla wielu jest nie do przyjęcia, że papieże byli nieomylnymi i wszys-
tko co z Rzymu wyszło jest dobre i święte.

Na coraz szerszą skalę wprowadzany jest materializm, kult człowieka, a zatracany kult Boga, stawianie pominków,
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nazywanie swoim imieniem: szkół, ulic, placów, domów, wszystko to niezgodne jest ze słowami: "Każdy kto się
wywyższa, będzie poniżony". Pod przykrywką dobra rozprzestrzenia się Pycha, której defnicja brzmi: "Jest to nad-
mierna miłość do samego siebie, czyli zbyt wysokie ocenianie swoich wartości". Jest to odstępstwo pochodzące z nie-
wiedzy, obojętności, apatii i duchowej anemii.

Wg przecieków z Rzymu, trzecia tajemnica fatimska nie jest powiązana z końcem Świata czy Kościoła. Jest
przesłaniem z Nieba, że wg Apokalipsy św. Jana, wszystkie siedem Kościołów zostało przewartościowanych przez
zło i zalecana jest droga odwrotu, przyznanie się do błędów i powrót na drogę Chrystusową, drogę Miłosierdzia
Bożego, w której balans energetyczny złych energii będzie oczyszczony przemianą łagodną na bazie modlitwy, przez
Krzyż, Krew i Mękę Chrystusową, a nie przez III wojnę i kataklizmy. Wg słów w przekazach Matki Bożej jest
wielokrotne, wyraźne przesłanie, że nigdy w naszych krajach nie będzie dobrze dopóki Jej Syn nie powróci w Taber-
nakulum na Centralne miejsce Ołtarzy.

Niestety, Pycha ma swoje prawa i trudno jest mając taki prestiż i autorytet jaki mają hierarchowie Kościoła, przyznać
się publicznie do błędów i wypaczeń popełnianych w przeszłości, czego konsekwencją może być śmierć 1/3 części
ludzkości. W wojnie i kataklizmach przekazanych w orędziach fatimskich powiedziane jest, że jeszcze nigdy nie
widziano tak straszliwego wstrząsu jaki ujrzy się w godzinach oczyszczania. Użyte tam będą wszystkie siły zebrane
na ziemi wokół diabła. Zapoznajmy się z ich treścią.

Przewidywany przebieg III wojny
Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa

będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: za-
skoczenie, szybkość i terror.

Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzucą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki
doświadczalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co
się później zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż
początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach tak, że Rosja będzie zmuszona walczyć na całej granicy, a
jednocześnie potężne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do wojny, ale widząc co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji
zwycięstwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki
będzie za mała i spóźniona. Cały świat bowiem skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii
(Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą
liczyć na zajęcie NRD i Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympatia Zachodu i reszty świata będzie po
stronie Rosji.

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszystkie miasta i wsie zamieszkałe przez ludność białą, a os-
zczędzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powstaną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku
chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciw hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką
sprawiedliwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę i wciągnie wszystkie państwa
Układu Warszawskiego. Polska i Czechosłowacja wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą
wspólną obronę przeciw Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu,
za przegrywanie na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim
inne narody bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie
spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosztem innych, wywoła odwet. Przykładem
będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego
zazna na sobie. Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stopniu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska
i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chro-
niony przez miłosierdzie Boże pozostanie Polska.

Czechosłowacja zniszczona zostanie już w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku
Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od
strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem za-
powiedzianym przez Maryję, Królową świata w wielu objawieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi za-
powiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu
za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała
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Ręka Pana. Sprawiedliwość Boża nie może dłużej znosić triumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw.
Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez
Miłosierdzie Boże.

Dane o kataklizmach
Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dalsze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe.

Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się
aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany.
Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice
Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia
atmosferyczne, deszcze popiołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu
Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna
Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodują naj-
większe zniszczenia brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Płd.) Najbardziej jednak ucierpi Europa,
USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia us-
pokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Holandia
oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną zalane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwały jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony
Pacyfiku, zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oceanu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie
miast będzie uzależnione od tego czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które
muszą pomścić własne postępowanie i będą zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta na-
jbardziej tolerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie
przybrzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ruchy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zer-
wanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp fran-
cuskich. Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą
lokalne trzęsienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nIe zostaną całkowicie
zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną
się wskutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne,
że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie
centrum. Paryż odbuduje się.

W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na ziemię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i
wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda do nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia,
litości i współczucia - to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla
bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszys-
tkich Polaków będących na ziemiach niemieckich, jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją cały
prawie kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda - zbuntują się, gdyż skalane zostaną
nieprawością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się prze-
ciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, które zmyją fale morza.
Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą. Również i przez Lon-
dyn przejdą fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski
aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i usuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat
zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jeszcze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar
nie jest celem życia. Zapragną braterstwa. Wzywać będą miłosierdzia Bożego, którego sami dla innych nie mieli.

Dane o Polsce
"W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przybrzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone

przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność
stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wrócić aż po katakliźmie. Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny,
bomby i pociski zagrożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na ziemiach zachodnich Niemcy nie będą niszczyć,
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licząc na ich zagarnięcie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i przemysłowe. Dużych zniszczeń nie
będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk, działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą
niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nienawiści zawsze wraca ku temu, kto je
stosował.

Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją
wojny, inne pod presją klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem będzie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako
państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. Od Polski rozpocznie
się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich
granicach będzie realizowała prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia.
Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie
potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycje, historię i
kulturę. Jako prawdziwa matka zwraca się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące
wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do Ojczyzny, uchroni was opieka Matki Boskiej Królowej Polski. Ale tam, gdzie
zamieszkujecie też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, ochotę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich,
wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali ziemię, a ocalałej
da błogosławieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski. On po raz pierwszy odczyta i
zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc - wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i
szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogaceniu się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być
czysty.

Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie
pomoc, gdyż wielkie masy ewakuowanej ludności przemieszczać się będą na ziemiach polskich.

Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski
otworzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym.

Orędzie Miłości do Polaków
Polska wolną zostanie i wielki powstanie z niej Kraj, choć położony jest między dwiema potęgami, to nikt nie ma

prawa czerpać i rozdzierać. Bóg umieścił tu "Słowo Boże", dlatego nazywamy się Słowianami, ze Słowa Bożego
bowiem powstał świat. Nikt was nie napadnie ani ze Wschodu ani z Zachodu, gdyż jesteśmy pod patronatem Królowej
Polski i Świata, która mówi: ... "Kto waży się podnieść rękę na "JEJ KRAJ", ręka ta będzie mu uciętą przez Jej "woj-
ska niebieskiego zastępy".

UKŁAD, który jest obecnie - rozpadać się będzie! Serca i wolę swoją miejcie zawsze oczyszczone i przygotowane
dla wykonywania rozkazów Jezusa Chrystusa i Jego i naszej Matki. Wy jesteście Narodem Wybranym do
wywyższenia, gdyż Naród żydowski, odrzucając Krzyż i Chrystusa, skazuje się sam z wyboru do samozniszczenia.

Polacy pamiętajcie! - Nie wolno być fałszywymi! Nie wolno pozwalać kraść, roztrwaniać dóbr narodowych, niszczyć
przemysłu, rolnictwa, rozprzedając je obcemu kapitałowi, który ma na uwadze dla siebie czerpanie z tego zysków i
korzyści, a nas zniewolić do pracy niewolniczej na naszych własnych ziemiach i dobrach, które były dorobkiem całych
pokoleń. Zmobilizujcie serca swoje i umysły, przez odmawianie egzorcyzmów, odłączenie alkoholu, poddanie się
Woli Jezusa i Maryi, by mądrze i szlachetnie bronić narodowych dorobków, pomagać i ochraniać ubogich, wspólnie
przetrwać "Wielki Ucisk Żydowski". Nie gardzcie swoimi sąsiadami, czy to w Kraju czy tymi, którzy tworzą z wami
wspólnotę za granicą. Starajcie się kochać wszystkie narody, gdyż nikt nie miał możliwości wybierać sobie miejsca
swego urodzenia, czy narodowości. Wszyscy mamy duszę stworzoną przez Boga Ojca - Ojca Miłości i wszelkiej do-
broci. Kochajcie przede wszystkim "Słowo Boże", kierując się w/g. zasad Ewangelii w życiu codziennym. Nie gromadź-
cie rzeczy niepotrzebnych, które na nic wam się w przyszłości nie przydadzą. Jak przychodzi błyskawica na Niebie,
tak przychodzi dzień Pański i Królestwo Boga, o które całe pokolenia nasze modliły się w modlitwie doskonałej "Ojcze
Nasz" przyjdź "Królestwo Twoje" - tu na Ziemię.

W ostatnich latach otworzona została Nowa Era. Era Miłości Boga Ojca w Trójcy Świętej Jedynego. Od Wschodu
do Zachodu, otacza was płaszcz Miłości i Miłosierdzia Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanej Najświętszej Maryi
Panny. Pamiętajcie, że bronią waszą i potęgą waszą jest Różaniec i Słowo Boże Chrystusa w Świętej Ewangelii,
Jego Krzyż, jako fundament na którym opiera się cały wszechświat, obmywając go własną Krwią i własnym męczeń-
stwem, aby tą "Charyzmatyczną Nadenergią", przez zasługi Przenajświętszej Krwi został oczyszczony Cały
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Wszechświat, przez Słowa w modlitwie różańcowej.
Polacy! Wszyscy Polacy!! - bratajcie się!!! - bądźcie braćmi i siostrami, kochając się nawzajem i wybaczając sobie!

U Boga, nie ma rzczy niemożliwych. Kochajcie tych, którzy wami przewodzą, ale warunek jest jeden! - Musicie
kierować się prawami Miłości i Szacunku - Kochaj bliźniego jak siebie samego, a nie odwrotnością tego prawa.

Słowo Boże i Krzyż, mają być w sercach waszych, w Senacie, w Sejmie, w szkołach, w szpitalach, w wojsku - mają
być Krzyże Chrystusa Pana, które są najdoskonalszymi ostrzami spływu energii modlitwy i przewartościowują zło na
dobro, aby nienawiść zamieniać w Miłość, pychę w Pokorę, moc ducha złego w Ducha dobrego - Świętego.

Pamiętajcie o jednym! - Nikt się nie ostoi, kto występuje przeciwko Bogu Ojcu, Chrystusowi, zmieniając odwieczne
doktryny Sakramentów Św., profanując Krzyże, profanując Jego Ciało w Najświętszej Eucharystii Ołtarza. Nauka
Chrystusa od samego założenia jest zawsze aktualna, tętniąca życiem, jest Źródłem życiodajnym naszych ciał i dusz.

Nie bójcie się, że nie widzicie Boga Żywego oczami zmysłowymi. Bóg was kocha! Każde tchnienie wasze ku
dobru, jest zawsze w potędze Ducha Świętego, każde uderzenie Serca, jest związa ne z życiem danym wam od
Boga - zaufajcie tym słowom, a włos z głowy wam nie spadnie!

Kościół musi być budowany w waszych sercach i Kościół widzialny musi być w waszych umysłach, któremu prze-
wodzi Papież. Nie odchodźcie od Kościoła na rzecz innych wiar i sekt, cokolwiek by się nie działo. Śpiewajcie dz-
iękczynne Alleluja - Bogu Sprawiedliwemu! Zaprawdę powiadam wam - Jestem wśród was - Ja Jezus Chrystus -
czuwajcie dla Chwały Wielkiej! Jam zwyciężył świat!!! Amen.

Objawienia w Oławie
Maryja płacze i mówi przez będącą w ekstazie dziewczynę,

do pielgrzymów na działce w Oławie w dniu 1 listopada 1985roku.
"Zwracam się do was w tej Wielkiej i Świętej sprawie. Już wkrótce otrzymacie zgodę na budowanie tu kaplicy.

Wymodliłyście! Ona przez dwa miesiące walczyła z samym strasznym księciem ciemności. Córko Moja - zwyciężyłaś,
wczoraj zabraliśmy go z ciebie. Przed chwilą zostałaś całkowicie oczyszczona, a oto ekstaza o której ci mówiłam.
Wkrótce zabierzemy Katarzynę (Szymon), masz zastąpić jej miejsce. Potwierdzam ci, że od tej chwili Twoje przekazy
pochodzą z Nieba. Błogosławiona jesteś, boś uwierzyła, że Ja cię z Synem nie zostawię. Zaprawdę powiadam tobie,
w tobie jednej zostaną skupione łaski wszystkich Moich Świętych. Nie dochodź nigdy córko miła, dzieweczko droga,
dlaczego właśnie ty, taka mała, taka mętna, Mój Syn wybrał sobie Ciebie jeszcze nim się narodziłaś. Dni które miałaś,
były przygotowaniem. Od tej chwili będę przemawiać przez nią w każdym objawieniu. Już wkrótce zaczną tu sta-
wiać klasztor. Obejmą go Pocieszyciele z Getsemani. Ona w tym zakonie nie będzie, inną przeznaczyłam jej drogę.
Powiedziałam ci, że objawię ci dziś moją wolę. Ojciec Kolbe wzywa cię do Oświęcimia. Musisz tam pojechać, dzieci
Moje - jest książka Ojca Kolbe, która musi zostać objawiona światu. Kilka dni temu zostałaś napełniona Duchem
Świętym, otrzymałaś wszystkie jego owoce i siedem Jego darów, zapieczętowałam ci dzisiaj - widziałaś Ducha
Świętego ... Jest tu także i Mój Syn, dzieci Moje. Ona Go widziała, widziała także i Mnie. Nie broń się przed tym co
ci przeznaczyłam, to nie jest żadne upokorzenie. Ty jeszcze nie wiesz do czego cię powołałam! ... Zbliżają się dni
ciemności, o których wam już tyle razy mówiłam. Wszystkie dzieci, które Mój Syn wybrał sobie otrzymają dary Ducha
Świętego i Jego owoce.

... Bądźcie spokojni, dni ciemności nie uczynią wam nic złego, jeśli będziecie czyści na duszy i ciele. Już wkrótce
wielki ogień z nieba spadnie i ziemia ogniem zapłonie, to widzenie, które miałaś dzieweczko tuż przed ekstazą, mówiło
zaprawdę o wojnie. Zbliża się wojna, Mój Syn nie wstrzyma już dłużej swego gniewu. Czy wy wiecie, że całe piekło
wyszło przeciwko wam, ale i całe niebo jest tutaj z wami. Pomóżcie mi dzieci - macie wolną wolę, Ja sama, chociaż
Jestem Matką Boga waszego, nie mogę nic uczynić - Pomóżcie Mi…

Dlaczego każecie mi tak cierpieć? Już nie siedem, ale miliony mieczy utkwiło w moim sercu, jak długo każecie mi
tak cierpieć? Czy wyście byli pod krzyżem, tam na Golgocie? Czy wy wiecie ile Syn Mój dla was wycierpiał?

- Nie wiecie! ... A Ja byłam do końca, patrzyłam jak konał konał, w takich mękach o jakich wy nawet nie myślicie.
Zlitujcie się nad Nim, On jest miłosierny, a sobie miłosierdzia nie może okazać, bo dał wam wolną wolę. Spala się w
ogniu miłości w Najświętszym Sakramencie. Słyszy kroki, jak przechodzicie, woła wróćcie - a wy idziecie!, - Dokąd
idziecie?!

Dzieci Moje, zlitujcie się nade Mną i nad Moim Synem.
Czy wy wiecie, że Pan Bóg Ojciec płacze już nad tym światem. Przecież Syn Mój oddał wam wszystko z siebie -

wszystko czego jeszcze od nas chcecie? ...
Żądam - ażeby te orędzia zostały przegrane i ażeby rozeszły się po waszym kraju! Daję wam przez tę dzieweczkę,

którą sobie wybrałam, ostatnie ostrzeżenie! Biada tym, którzy do nas nie powrócą, potem będzie za późno. Jam

25



Matka Boska Zwycięska, taką właśnie tu dzisiaj przyszłam, obiecałam ci to moja córeczko.
Dzieci moje - miłe są mi wasze "Jerycha": Cieszę się, że się modlicie. Mój Syn czeka i Ja czekam na modlitwy.

Odmawiajcie różańce,- odmawiajcie różańce! Chce także, ażebyście odmawiali te "EGZORCYZMY," które ~ odmaw-
iane na działce. Ona widziała, co się wtedy dzieje". Szatani wyskakiwali z was i uciekali. Czy wy wiecie, ile jest w was
ciemnych duchów? Tak. przeżywacie opetanie, chociaż o tym nie wiecie.

Straszna zbliża się chwila. Szatan będzie wyrywał z was dusze żywcem i unosił do piekła. Będziecie wtedy to
wszystko widzieć. Straszny jęk uderzy w niebo z ziemi, ale będzie za późno na powrót.

Sto czterdzieści cztery pokolenia Izraela zostało przeznaczonych jako dobry plon. Reszta idzie ku zagładzie.
Macie sami wybrać, gdzie chcecie iść. A teraz Wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.
Pokój z wami dzieci moje. Będę przemawiała w dniu Mego Święta w grudniu. To wszystko.
Drugie Objawienie w Oławie z grudnia 1985r
Matka Boża płacze łzami radości i mówi:
- Ja, Niepokalana w dniu mego Święta 8-grudnia 1985r. przez to dziecko objawiam wam Zwycięstwo mego Serca

w tym kraju. Dwa tysiące lat czekałam na tę chwilę - Wygrałam!, Wygrałam! Polska jest Moja!
Przyszłam tu dzisiaj, aby objawić wam moją wolę względem waszej Ojczyzny!!!
BOG OJCIEC WYBRAŁ SOBIE POLSKĘ NA NOWY IZRAEL!
Ma wyjść lista, która wyjdzie i podpali cały świat dla Mnie.
Trzy tygodnie walczyłam z szatanem, trzy tygodnie i jest moja. Nigdy żadna dusza nie była tak moja jak Ona! Bło-

gosławiona jesteś, boś dla mnie została. Wiem, co cię czeka. Od dnia kiedy powiedziałam Ci tak - będziesz prześlad-
owana. Gdy wyjdziecie z tego miejsca, rozpoczną się prześladowania. Masoneria uczyni wszystko, by cię zniszczyć!...
Ale ze mną nikt jeszcze nie wygrał!. Po dwóch tysiącach lat w tym dziecku, piekłu mówię - NIE.

Błogosławiona jesteś Polsko, Umiłowana Moja, ...
... Ja Niepokalana żądam, ażeby w waszym kraju zniesiono ustawę o przerywaniu ciąży, żądam żeby to uczyniono!

Jeżeli tego nie uczynicie wasz kraj zostanie zburzony, zdaje sobie sprawę z tego co mówię i na co narażam działki,
mego sługę Domańskiego i to dziecko. Ale nie może być inaczej. Jeżeli ta ustawa nie zostanie zniesiona - wasz kraj
zostanie zburzony. Dwa tysiące lat i mam przegrać? Pomóżcie mi, dzieci, pomóżcie mi wygrać!

Dziś jest moje święto, a ja przyszłam i płaczę, bo tyle dzieci jest potępianych. Wy nie wiecie, że całe piekło jest w
Oławie. Wiem, że szuka jej milicja i że przez rok czasu będzie ciężko prześladowana. Ale Ja Niepokalana, nie po to
sobie ciebie wybrałam, żebyś miała przegrać lub zginąć. Obiecuję wam, że zwyciężymy razem. Dzieci moje nie
pozwólcie by profanowano Mego Syna w Kościołach, by podawano Komunie na stojaco i na rece, bo tak też jest już
w wa-szym kraju. Pomóżcie mi. ..

(dalszy ciąg nagrań na kasecie, - mówi Jezus Chrystus)
... Ja, Jezus Chrystus, Witajcie! Odchodząc od Ojca powiedziałem! Idźcie i głoście Ewangelię na cały świat. Ja

jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Dziś - tu - którym moja Matka zadała pytanie, macie odpowiedzieć, dziś wy wszyscy, którzy tutaj jesteście, a jest

was tutaj kilka tysięcy, macie swojemu Bogu powiedzieć Tak lub Nie. Jeżeli chcecie ze mną zostać, macie wrócić do
swoich domów i mówić, że istnieję! Że to nieprawda, że mnie nie ma. Ja tam na krzyżu nie skończyłem się. Ja żyję!
Ja, Jezus Chrystus żyję w was, w waszych sercach, dlaczego tak mało mnie kochacie? Czego jeszcze chcecie, ja
dam wam. Gdybym miał dwa serca, a nie jedno dałbym się przekłuć raz jeszcze.

Gdybym miał jeszcze jedno życie poszedłbym jeszcze raz na krzyż! Czy to mało? Kto z was pójdzie za mnie na
krzyż? A przecież, przyjdzie taki czas, że krzyżami pokryje się świat! Żyjecie w czasach ostatecznych, w czasach
Ducha Świętego. To dziecko otrzymało wszystkie owoce i dary Ducha Świętego. Ona jedna tylko jest największą
stolicą Boga po mojej Matce. Nigdy - żaden człowiek prócz mojej Matki nie dostąpił tak wielkiej łaski zjednoczenia ze
mną, ze swoim Bogiem jak Ona.

Czwartego grudnia zakończyło się przygotowanie do tej ekstazy dzisiaj .... Jest poza trzecim stopniem dokonałości
duchowej. Będę na was czekał! Każda kropla krwi z moich ran, z mego krzyża może zakwitnąć w waszych sercach
kwiatem zbawienia. Macie wybrać sami! Dziś tu, w tym miejscu wołam do was jeszcze raz, tak jak z krzyża.

Pójdzcie do mnie wszyscy nieszczęśliwi, prześladowani, bici, wszyscy chorzy. - Ja na was czekam. Nie bójcie się.
Czekają was prześladowania, ale czyż Janie jestem waszym Bogiem, który za was umarł. ..

... Obiecałem też Mojej Matce, że potwierdzę Anioła czasów ostatecznych, Anioła walki Apporona. Ten Anioł ist-
nieje, jest siódmego chóru Cherubinów. To On przyszedł, aby dać jej stygmaty moich ran. Błogosławię waszemu kra-
jowi. Błogosławię waszym pokoleniom, umiłowana ziemio moja, dałem wam papieża, dałem wam wielkich biskupów,
kardynałów, dam wam wielkich księży egzorcystów. Nie wzywam was do walki z rządem, nie każę wam burzyć
gmachów, proszę was tylko, żebyście szanowali wiarę, żebyście nie pozwolili, aby profanowano krzyże, Najświętszy
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Sakrament i Mnie.
Pierwszego stycznia będzie kolejne objawienie, w tym dniu będę miał specjalne orędzie. Nie bójcie się, Matka

Boska Zwycięska te łaski zdziała, wybrała sobie to miejsce, wiecie ile? – dwa tysiące lat temu. Mogła wziąść każde
inne. Chciała Oławę!

... Przyjdzie czas kiedy będzie tu Ojciec św. Ja, Jezus Chrystus, obiecuję wam, że tak będzie. Tu w tym miejscu
stanie taka kaplica, jakiej świat nie widział, cztery klasztory, drukarnie, sanktuarium Św. Józefa, Ojca Kolbe, będzie
także dom pielgrzyma, nie bójcie się. Przyjdą takie prześladowania, że będzie się wam wydawało, że to koniec świata,
że Niebo przegrało Oławę. Daję więc wam teraz ostrzeżenie, pamiętajcie, kiedy konałem uciekli ode mnie wszyscy,
została tylko Ona i św. Jan, wszyscy zamilkli i myśleli, że już nigdy, nigdy nie zmartwychwstanę, Oława jest Moja. Tu
zbuduję sobie nową Jerozolimę, Oława będzie podnóżkiem. ... To dziecko wie już wiele o końcu świata.

Nie objawi wam teraz tego. Ma czas. Wie, jak wyglądać będzie trzecia wojna światowa, posłuchajcie ... Czy wiecie,
że Oława to NOWA FATIMA ? Tak, tam nie przyjęto orędzia Mojej Matki, nie przyjęto i była druga wojna światowa.
Moja Matka obiecała, że jeżeli posłuchacie - choć masoneria uczyni wszystko, ażeby was zniszczyć - nie bedzie trze-
ciej wojny światowej. Wygramy!. A czy wiecie, kiedy ma być? Jesienią 1986 roku. Powtarzam - 86-go roku.

Dzieci, to straszna wojna!. Widzieliście Nagasaki, Hiroszimę, widzieliście co się działo. A czy wiecie co jest teraz?
Przyszliście tu z dziećmi, popatrzcie na nie! Skóra będzie odpadać płatami, wypływać będą oczy, będziecie to widzieć.
Czy pozwolicie na to, aby wasze dzieci tak konały? Żywe szkielety będą chodzić ulicami, czy po to umierałem za was,
czy po to umierałem tam, na krzyżu i dałem wam Matkę, która przyszła tu dzisiaj, żebyście powiedzieli tak. Tylu jest
młodych, zdrowych ludzi w waszym Kraju, co się z nimi stanie? Nie pozwólcie im zginąć! Proszę was Ja Jezus Chrys-
tus, wasz Bóg, proszę ...

Dałem wam wolną wolę i jestem bezsilny! Mógłbym, mógłbym powstać w gniewie i zburzyć cały świat, ale nie
chcę. Dzieci. Zaczyna się NAJWIĘKSZA WALKA W DZIEJACH ŚWIATA WALKA O DUSZE LUDZKIE.

Pobudowaliście szpitale, szkoły, żyjecie, pracujecie, a potem na to wszystko spadną te straszne bomby. Czy
wiecie, że ziemia nie wytrzyma tej wojny - nie wytrzyma! Chcę, Ja Jezus Chrystus, aby tutaj nie przegrywano taśm,
zabraniam tutaj tego czynić. Chcę, aby tutaj były modlitwy, dzieci moje. Chcę także, ażeby do końca grudnia trwały
"Jerycha", obiecuję wam pogodę. Chcę, żeby były" Jerycha" za Ojca Świętego, bo będzie zamach.

W dniu zamachu w waszym kraju krwawymi łzami będzie płakać róża duchowna. Jeżeli będziecie się modlić ...
ona widziała jak wyglądać będzie zamach, ... widziała jak Ojciec Św. stał na placu, słyszała, jak strzelono do niego i
jak upadł i nie żył. A później nagle zobaczyła jak wstał i nie drasnęła go nawet kula. Wy, zdecydujecie jak będzie, pier-
wsze czy drugie widzenie. Jeśli do końca grudnia potrwają "Jerycha" - Ojciec Św. ocaleje i będzie jeszcze żył.

Dzieci moje - kiedy zabiorę wam tego Papieża - będzie następny Polak. A kiedy umrze tamten będzie kolejny
Polak. Ona zna już wszystkich, którzy będą. Błogosławię Ci moje dziecko! Ja nie zapominam tych, którzy się mnie
nie wyrzekną i tych z głosem walki. Zdaję sobie sprawę, co cię czeka, że koniec normalnego życia tu w Oławie. Widzi-
ałaś kim zostaniesz, wiedziałaś, kiedy tu przyjdziesz. Miałaś całą noc i całe rano na wybranie.

Przyszłaś! - Mogłaś nie przyjść. Nie byłabyś potępioną! Miałabyś normalny dom, normalne życie. Przyszłaś! -
Córeczko, za taką duszę mogę umierać całą wieczność.

Popatrz ile tysięcy ludzi przyszło, ażeby uwierzyć, że istnieję, że Ja Jezus Chrystus jestem nie obrazem, nie Koś-
ciołem ale Bogiem. Przyszli, by uwierzyć, że jestem i poniosą mnie na cały kraj. Nim będzie następne objawienie,
będzie wiedzieć już cała Europa, że jestem, dziękuję Ci moje dziecko że pozwoliłaś bym był w twoim Kraju.

Mówisz, że nic sobie nie zawdzięczasz. Czyżbyś zapomniała, że dałem ci wolną wolę. Gdybyś powiedziała mi "nie"
- nie pomogłyby dary Ducha Świętego i Jego owoce, nic by nie pomogło. Daję wam w tym dziecku wielką pomoc. Ona
wam pomoże wrócić do mnie i do Mojej Matki. W tej chwili w waszym kraju tysiące ludzi odbiera sobie życie, tysiące
ludzi pije i tysiące matek w tej chwili morduje swoje dzieci. Co stałoby się gdyby Święta Anna odebrała życie Maryi.
Powiedzcie ! ! !

Dzieci - pomóżcie, by w waszym Kraju zniesiono tę ustawę. Pytacie jak? Wróćcie i tam gdzie mieszkacie, orga-
nizujcie "Jerycha". "Jerycha" to są modlitwy, które trwają dzień i noc - różańce. Różańce to energia. Daję wam nie
oręż do ręki ale różańce. Jak nakazałem w Piśmie Świętym, ażeby oddawać co cesarskie cesarzowi, a co boskie
Bogu, nie namawiam was do buntu, chcę modlitwy... Dajcie mi MODLITWY! ! !

Nie pozwólcie by mordowano tych, za których umarłem tam, na krzyżu, by mordowano te dzieci niewinne, nie
mogę na to patrzeć, nie mogę patrzeć, że tyle dzieci wpada do ścieku, one mnie nigdy już nie ujrzą. Są tutaj takie
matki, które zamordowały i są takie, które przyszły by uwierzyć, że nie trzeba tak robić. Dziękuję, że jesteście. Idźcie
i powiedźcie, że to zbrodnia, największa zbrodnia, jaką człowiek może wyrządzić człowiekowi ...

Za chwilę będzie jeszcze mówić Ojciec Pio, Ojciec Kolbe i św. Józef, ale przedtem podziękuje wam żeście przyszli
Moja Matka.
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... Dzieci Moje, dziękuję Wam że jesteście. Ja Niepokalana jestem szczęśliwa. To jest najpiękniejsze święto w
całym moim życiu. Jesteście tu chorzy, kalecy, załamani, zmęczeni życiem, pracą - jesteście. Ja was wszystkich do
serca przygarniam, wierzę, że mnie Polsko nie zawiedziesz.

W dniu pierwszego stycznia, kiedy będę mówić - kiedy będę do Was mówić, Polska będzie opasana różańcami.
... Czy wiecie - jak wygląda świat? Ona to widzi! Na całym świecie założona jest ohydna, plugawa siatka, - to

szatani. Widzi wasze dusze, widzi wasze serca, od dziś będzie wiedzieć, co myśli każdy człowiek, który się do niej
zbliży. Dziś tu, w tym miejscu kończy się dla niej normalne życie. Dzisiaj podczas mszy św. Mój Syn nałożył na nią
krzyż. Ona to widziała. Musi odejść od rodziny od znajomych, od przyjaciół, musi odejść. Ilu z was tak odejdzie dla
mnie? Powiecie - "powołanie". Łatwiej jest być w zakonie, zamknąć się w klasztorze i żyć, niż być pośród takiej nien-
awiści jaka ją czeka. Szatan ma jedną broń, ażeby się zemścić - to straszne! Sami zdecydujecie, jak będzie.

Przyjdzie czas jeszcze tu na tym świecie, kiedy pojmiecie, ile wygraliście wybierając Mnie i mego Syna. Tak, to
prawda, że można Bogu służyć wszędzie. Ale czasem także i Bóg przemówi.

'"Chcecie wiedzieć na jakiej zasadzie odbywa się ta ekstaza? Wygląda to tak, że dusza jej wychodzi z niej. To, że
ona się porusza, to nie ona się porusza - to Ja nią poruszam. Ona jest głęboko we mnie zatopiona. Błogosławię Ci
Polsko Ojczyzno moja miła. Jesteś Moją Ojczyzną, Moją Ojczyzną! W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen ...

Zapoznajmy się z objawieniami w nowym tysiącleciu

Wezwanie Matki Bożej do Polaków
ZWRACAM SIĘ DO WAS Z NAGLĄCYM WEZWANIEM!
Obejmuję z łaski Pana, Boga jedynego w Chwale Trójcy Świętej, z Jego woli panowanie nad Narodem, który

niegdyś Królową swoją Mnie obrał i nigdy Mnie się nie wyrzekł. Przez wieki szatan usiłował zerwać więzi pomiędzy
Mną a wami. Wasi przodkowie, przez wiele pokoleń szli drogą krzyżową, którą Bóg wam dopuścił, abyście sami
wybrać mogli, świat z jego powodzeniem i wszystkim, czym nieprzyjaciel sługi swoje w teraźniejszości nagradza, lub
też święte Prawa Boże zgodne z sumieniem człowieczym, lecz trudne - bo świat wciąż przeciw nim jest obrócony,
walczy z nimi, wyszydza je i profanuje.

Wspomagałam was w tej bolesnej drodze, zachęcałam, trwałam przy was i każdego, kto pozostał wierny aż do
śmierci, sama - jako Matka wasza - oddawałam w ramiona Jezusa.

- Teraz wybór wasz jest zatwierdzony przez waszą wierną wytrwałość, opłaconą krwią i męką, przez długie lata
wielkich cierpień całego narodu tu żyjącego i rozproszonego na całej ziemi.

- Teraz Pan Nasz powiedział! Już czas, abyście powstali w wolności i we własnej swojej postaci, a Ja Matką waszą
mam być i was, dzieci Moje, na nowo duchowo zrodzić Jemu i Przygotować do służby bożej. Jestem więc Matką
waszą i Królową waszą.

- Teraz Ja prowadzić będę losy wasze! Politykę państwa Mojego, jego sprawy wewnętrzne i zewnętrzne. Dlatego
nie lękajcie się, bo nic trwałego nieprzyjaciel wasz tu nie zbuduje; wszystkie jego plany rozsypywać się będą, aż nie
pozostanie nic z jego niecnych zamierzeń, kłamstw, jakimi was omotał i ułud, jakimi wciąż jeszcze próbuje odciągnąć
was od Boga, by skłóciwszy pomiędzy sobą, zniszczyć Boże zamierzenia.

Ale czuwam Ja - Królowa Nieba, Pani wojsk nieprzeliczonych, Pokorna Służebnica Świętego Świętych i z woli
Jego Ta, która zdepcze szatana i wszystkie jego zastępy.

Rozpoczyna się oczyszczenie świata, w potędze i w zasięgu wydarzeń straszne i porażające wyobraźnię
człowieka. Nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego zapragnął zniszczyć was, a nawet całą planetę. To wy sami zezwoliliście
na takie działanie, służąc mu w produkowaniu przerażających narzędzi zbrodni (Najświętsza Maryja Panna przy-
pomina, że już w Fatimie ostrzegała ludzkość przed taką działalnością!) Za pieniądze sprzedawaliście broń na swoich
braci. Dopuściliście, by nieprzyjaciel podzielił was, skłócił i jednych przeciw drugim wypuszczał na mord. Im więcej
nienawiści żyje w narodach, tym więcej władzy otrzymuje tam wróg wasz, ojciec kłamstwa odwieczny zabójca. Ileż
milionów ludzkich istnień wygubił on w tym stuleciu... ! A to. co teraz nastąpi jest po stokroć gorsze, bo zamierzona
jest przezeń zagłada ziemi.

Dlatego wy, dzieci moje, aby ocaleć, musicie pozbyć się nienawiści. Nie dopuścić do podziałów, nienawiści
grupowych, kłótni i wszystkiego, co przeciwstawia się miłości bliźniego.

- Uczę was, abyście na każdego człowieka, jakimkolwiek by on był, patrzyli jako na ukochane, uczynione z miłości
dziecko Boże - gdyż tak jest.

- Uczę was, abyście nikogo nie wyłączali z modlitw o miłosierdzie, gdyż wszyscy go potrzebujecie.
Uczę was pragnienia wzajemnego zrozumienia waszych słabości, abyście poznawszy swoją niemożność zdobycia
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prawości, szlachetności, czystości zwrócili się do Pana Miłosierdzia, na Nim opierając swoje dalsze życie, życie
prawdziwie chrześcijańskie. Syn Mój Was nie zawiedzie i mocna ręka Pana wyprowadzi was z ciemności, osłoni i
napełni Swoimi darami. Przecież to wy macie być Jego świadkami dla ludzkości ziemi! Jakże upodobnić wam się
potrzeba do Niego, Pana Pokoju, Dawcy miłości i przebaczenia.

Potrzeba wam powrotu do waszych własnych wartości wytworzonych wysiłkiem wielu pokoleń, gdyż one właśnie
sprawiają, że jesteście Polakami, a nie innymi z wielu narodów. Żaden dojrzały, mądry człowiek nie odrzuca swojej
osobowości, swojej własnej hierarchii wartości, swoich przekonań i zasad moralnych, jeśli je wypracował, osiągnął i
ceni.

I wy, dziedzice wielowiekowej tradycji, kultury i wartości, za których naruszenie gotowi byliście walczyć, a wielokrot-
nie iść na śmierć, gdy je wrogowie niszczyli, wy, dzieci Moje, zagubiliście się w kłamstwach i nie odróżniacie już tego,
co wasze, od tego, co siłą wam narzucono lub co wam nieprzyjaciel podaje jak błyszczącą przynętę na wędce.

Gotowi jesteście przyjmować ślepo wszystkie nowinki i błyskotki, które napływają do was ze Wschodu i z Zachodu.
Cóż stało się z wami! Któż z chrześcijan, za których się podajecie, może uważa, że zabijanie najbardziej bezbronnych
- dzieci - to "postęp", nie zaś morderstwo, a rozpusta, zepsucie, perwersja - to "wolność", nie zaś wyuzdanie. "Toler-
ancją" nazywacie bezkarność dla morderców, katów i zdrajców narodu! Pozwalacie więc nadal szydzić z prawa i
sprawiedliwości tak, jak to czynili wrogowie wasi! Nie wzywam was do zemsty, do zniewolenia, do dewocji i obłudy -
wzywam was do powrotu do człowieczeństwa.

W oczach Najwyższego Boga zbrodnia jest zbrodnią, a grzech pozostaje grzechem, dopóki winowajca nie uznaje
swej winy i nie żałuje jej. Przebaczenie jest odpowiedzią Boga na żal i skruchę człowieka.

Prawo ludzkie ściga zbrodnię przeciw bliźniemu lub przeciw społeczeństwu piętnując winowajcę i osądzając go.
Wy w pogoni za bogatszym i wygodniejszym bytowaniem odrzucacie podstawy prawne życia społecznego, jego za-
sady - więc jakże chcecie rozwijać się bez gruntu, z którego wyrastaliście, bez źródeł z których czerpaliście życie, bez
kryteriów wartości duchowych, które od wieków was kształtowały!

Mówiłam jako Matka, teraz zwracam się do Was jako Królowa wasza, przez was samych na tron Polski powołana,
szanowana i słuchana. Jeżeli nadal pragniecie, bym was osłaniała, ratowała i wybroniła z hekatomby, którą złoży
świat, bądźcie narodem, nad którym można panować miłosierdziem i sprawiedliwością - bo takie jest Moje panowanie.
Bądźcie społeczeństwem, wspólnotą ludzką dobrowolnie poddającą się prawu, odpowiedzialną wobec siebie wzajem,
podejmującą obowiązki obywatelskie - jak to czyniliście od wieków, ongiś rozumiejąc swoją wolność jako
odpowiedzialność wobec narodu w zamian za przywileje i swobody, które Państwo Polskie wam gwarantowało.

Jeśli Ja będę gwarantką waszej wolności, otrzymacie ją w pełni - lecz jako LUDZIE, w godności dzieci Bożych, a
nie zaś jako masa bezmyślnych stworzeń miotanych zwierzęcymi instynktami i zachciankami, żerujących na sobie
nawzajem, bezwzględnych, nie zdolnych do odpowiedzialności, poświęcenia, do służby bliźnim, do samodzielności
myślenia i wyboru, jak i do korzystania ze swojej wolności w sposób uczciwy, godny dojrzałego człowieka. Ja nie
używam bata strachu i kłamstwa, lecz nie dopuszczę też do pobłażania wszelkim niskim instynktom i perwersjom,
nieznanym nawet zwierzętom. Jeśli tego pragniecie odejdę, a władzę nad wami znowu obejmie nieprzyjaciel wasz
gdyż tylko Ja was przed nim obronić mogę.

Patrzcie pilnie, rozglądajcie się i wybierajcie. Wokół was rozpadać sie i ginać beda coraz to nowe państwa i narody.
Jeśli chcecie losu ludności Albanii, Libanu, Iraku, Wietnamu, Chin, Korei Północnej lub losu państw afrykańskich, w
których ludność głoduje lub latami wyrzyna się wzajemnie - możecie go mieć. Wybór będzie coraz większy. Od was
samych zależy, czym się staniecie. Póki Ja jestem z wami, osłaniam was, lecz nie będę Królową narodu, który do-
browolnie usuwa Boga ze szkół, zatwierdza prawo do zabijania bezbronnych, jest okrutny w stosunku do chorych,
zwłaszcza tych najbiedniejszych (Aids i narkomania), słabych, starców, inwalidów i chorych, w którym każda grupa
żąda dla siebie przywilejów kosztem całości. W narodzie niezdolnym do życia zgodnego z sumieniem, uczciwego i
rzetelnego, królować nie mogę, gdyż moim zadaniem jest wychowywać dzieci do służby Panu memu. Bóg Mój i Syn
Mój powierzył mi na krzyżu całą ludzkość w macierzyńską opiekę. I jestem matką każdego człowieka, dopóki on sam
człowiekiem pozostaje. Lecz jeśli ktoś swoje człowieczeństwo sam odrzuca, gardzi tym samym Stwórcą i Jezusem
- Zbawcą swoim i bratem człowieczym. Kto wybiera życie zwierzęcia, znajduje swego pana w szatanie, który uważa
rodzaj ludzki za zwierzęta i tak jak zwierzęta go traktuje. Schlebia niskim instynktom, karmi ich żądze i prowadzi na
rzeź. Jesteście tego świadkami. To są już ostatnie ostrzeżenia i ostatnie moje napomnienia. Wciąż jeszcze możecie
wybierać, ale to już czas krótki. a także wybór wasz ostateczny.

Wiecie jak kocham was i jak ratować pragnę. Przez tyle wieków nie zawiedliście Mnie i mogłam was osłaniać,
wychowywać do najwyższych ludzkich wartości i z macierzyńską dumą prowadzić do tronu Boga. W Królestwie Niebi-
ańskim stanowicie ogromną, wspaniałą rodzinę, jesteście chwałą Pana Mojego i Syna. Cóż to się stało z wami, że
tracicie sumienie, a z nim prawdziwą mądrość i dobrą wolę.
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Proszę was, dzieci! Zwróćcie się całym sercem ku Jezusowi i stawiajcie pod Jego krzyżem cały wasz naród, nikogo
nie wyłączając. Razem będziemy Go prosić, aby zechciał Swoją Krwią, was obmyć, oczyścić z win, a przebaczywszy
wam odstępstwa, zdrady, zbrodnie i nałogi, przygarnąć do Serca i dopuścić was dla świętej służby Bogu. On nigdy
nie odrzuci nikogo, kto żałuje i pragnie powrotu na Jego drogi. A więc pragnijcie, dzieci Moje, aby wypełniły się zamiary
Boże względem waszego narodu. Pragnijcie z całego serca, pełnią dobrej woli, aby Bóg wysławiony został, przez
wasz naród, wyniesiony i ukazany światu w swojej chwale "Zbawcy Waszego - Zwycięzcy śmierci", w chwale Ojca
pełnego Miłosierdzia. Proście nieustannie, a Ja błagam wraz z wami. Niech pokój Boży zapanuje nad światem, a
narody rozpoczną nowe życie w pokoju i braterstwie. Ufam waszej wierności dzieci, błogosławię was Imieniem Boga
Najwyższego, Świętego Świętych, w nieskończonej chwale Trójcy Świętej.

Mówi Chrystus do Narodu Polskiego:
"Moje dzieci, ciągle potrzeba wam modlitw i orędownictwa. Ważą się losy waszego narodu, a każdy z was może

albo przyśpieszyć, albo zwolnić poprawę. Nie mówię o waszej pracy, lecz o stałym orędownictwie wraz z Moją Matką
i przez Jej Niepokalane Serce, to znaczy przez Jej niesłychane uprawnienia, postawę stałej adoracji w pełni czystej,
bezinteresownej miłości.

Widzicie, jak bardzo wasz kraj jest nie przygotowany do realizowania Moich planów. Ujawniły się wszystkie wasze
wady narodowe, które rozrosły się poprzez wieloletnie życie społeczne oparte na wartościach fałszywych (przede
wszystkim na kłamstwie) sprzeczne z Prawami Moimi i z ludzkim sumieniem. Byliście też demoralizowani, a nie
uczeni i rzadko kto zachował dawną waszą hierarchię wartości. Dlatego wasze życie polityczne jest żałosne. Zamiast
tworzyć jednomyślny i świadomy siebie naród, staliście się kłębowiskiem różnych, sprzecznych ze sobą dążeń od ko-
munistycznych i anarchistycznych do satanistycznych, lub wręcz naśladujących wzory hitlerowskie. Przyczym nie
jest to walka o ideał, a o władzę stanowiska, karierę, znaczenie lub pieniądze. Wszystko to jest bezmyślnym naślad-
ownictwem metod i układów politycznych państw innych, obcych wam, ale imponujących wam bogactwem lub zna-
czeniem, a znanych wam ze środków masowego przekazu.

Otrzymaliście moją obietnicę pomocy, ale potrzeba Mi waszej współpracy. Im mniej wśród was jest przygotowanych
do takiej współpracy, tym większa odpowiedzialność ciąży na każdym z was. Mówiłem wam, że nie liczę ludzi ufają-
cych Mi, ale choć trochę musi ich być, aby Moja wola odrodzenia waszego narodu znalazła od-zew, aby Moja Łaska
mogła być odpowiedzią na wasze prośby i waszą wolę przyjęcia całym sercem Moich - darów.

Dlatego życzę sobie, abyście zawiadomili o tym, czego od was oczekuję, kogo tylko możecie w Moim Kościele hi-
erarchicznym szczególnie zaś liczę na odzew serca Moich córek w zakonach za-mkniętych, a wszystkich innych
członków Mojego Kościoła zobo-wiązuję do usilnych modlitw przebłagalnych w intencji darowania wam waszych wiel-
kich zbiorowych grzechów przeciwko sumieniu, które jest Moim światłem w was. Proszę was nie zaniedbujcie mo-
dlitw wstawienniczych, ofiar, postu (rezygnacji z tego, co jest dla was przyjemne).

Występujcie przede Mną jako obrońcy, usprawiedliwiający wo-bec Mojej Sprawiedliwości błędy, winy, złą wolę i
brak świadomości popełnianego zła waszego błądzącego i gubiącego się w sprzecz-nościach społeczeństwa. Proszę
was, chciejcie być gorliwymi adwokatami waszych zagubionych współbraci. Starajcie się dzień po dniu wołać do
Mnie, prosząc o Miłosierdzie i Łaskę oczyszcze-nia dla całego narodu. A sami przebaczajcie, darowujcie winy, proście
za waszych wrogów, ludzi nie przyjaznych wam, jako też za tych, których uważacie za wrogów Moich.

Jeszcze raz powtarzam - pragnę okazać łaskę i zmiłowanie nad ciężko doświadczonymi, chorymi, okaleczonymi
i zbłąkanymi. Pragnę otworzyć wasze oczy i wyzwolić was z ułudy, pychy i zakłamania. Nieustannie błaga Mnie o to
Moja i wasza Matka, której przyczyniacie tak wiele cierpienia. Ale Ona wciąż wierzy w waszą dobrą wolę. Ma nadzieję
i nieustannie próbuje ratować was. Proście wraz z Nią i ufajcie Miłosierdziu Mojemu. Starajcie się też sami być miło-
siernymi, abym zobaczył w was podobieństwo Moje.

Błogosławię was w waszych zamiarach, umacniam w was wolę czynienia dobra. Pragnę uczynić was Moimi świad-
kami. Oczekuję więc waszej odpowiedzi. "Gotujcie drogę Panu", aby miał gdzie postawić nogę. Bo oto zbliża się dla
was czas zmiłowania i łaski. Gotujcie się na ów dzień z radością. Pragnijcie Mnie. Spodziewajcie się Mnie, wołajcie
do Mnie. Ufajcie swemu Zbawcy, bo przybędę do was widzialnie, jako Król Miłosierdzia. Błogosławię wam, dzieci
Moje. Kocham was.

MOI KOCHANI PRZYJACIELE, chciałbym aby do tego co nadchodzi przygotowany został cały Mój Kościół, dlatego
róbcie w tej sprawie - to co możecie. Proszę was - starajcie się z całą gorliwością przygotować na ten wielki dzień
przez dobrą spowiedź. By stać się to mogło, zacznijcie już mówić o takim przygotowaniu wśród ludzi wierzących.
Pragnę, abyście wszyscy wspólnie obejmowali swoją miłością i troską - tych waszych rodaków którzy są daleko ode
Mnie. Módlcie się za nich codziennie.
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Mówiłem wam kiedyś, że Duch Święty przychodzi na wezwanie człowieka "Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto
posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną". (Ap. 3,20)

Nie mogę postąpić inaczej, jak nie z pełnią mocy Ducha Świętego, ze względu na waszą ogromną słabość,
grzeszność i niezdolność do samodzielnego uświęcenia się w wymiarze całego narodu. A jednak Ja zapragnąłem
mieć Swój lud oczyszczony i zwracający się ku mnie z radością, świadomie - to znaczy rozumiejący komu pragnie
służyć z całego serca.

Spodziewam się po was odwrócenia od grzechu i zbiorowego zwrócenia się ku miłości wzajemnej. Bo Ja pragnę,
abyście stanowili jedną rodzinę. Pragnę stanąć pośrodku was jak ojciec wśród kochających się dzieci. Wiecie prze-
cież, że dla mnie wszyscy jesteście Moimi dziećmi, ukochanymi i przeznaczonymi do życia w wieczystym szczęściu.
Nie chcałbym wykluczyć nikogo z was, tymczasem tylu jest wśród was grzesznych, a nawet pełnych nienawiści ku
mnie. Potrzebne im wasze orędownictwo. Dlatego tak proszę o ofiarowywanie waszych cierpień, zmartwień i wsze-
lakich krzyży. Dlatego też proszę was, abyście bardziej pamiętali o waszych bliźnich chorych (duchowo) niż o tych,
którzy się dobrze mają. Ofiarowujcie nadal, co tylko możecie, z trudności (negatywów) waszego życia z myślą o na-
jbardziej potrzebujących. A wszystko czyńcie przez serce Mojej Matki, bo Ona wie najlepiej, komu wasze dary są
niezbędnie potrzebne. Tak czyniąc oczekujcie nadejścia dnia chwały bożej z nadzieją, radością i pewnością, że
wkrótce to nastąpi, że jest już blisko.

Dlatego mówię wam to tak wcześnie, byście nie marnowali czasu i mogli jak najwięcej dóbr zgromadzić, tych
dóbr duchowych, które posłużą Mnie i Matce Mojej do, "wykupu niewolników od nieprzyjaciela". Jeśli się tak stanie
i wasza radość będzie większa.

Przekaz Boga Ojca - z 2011r
przez Żywy Płomień

Jam Jest, Który Jest, dziś przybyłem na to błogosławione miejsce. Oto Moc Mojego Błogosławieństwa umacnia
się w tym dniu i godzinie. Dobrze słyszałeś Słowa, które wypowiedział Mój Boski Syn, gdy kapłan przeniósł Najświęt-
szy Sakrament do Grobu Pańskiego. Potwierdzam to i powierzam ci ponownie, że od tego Wielkiego Piątku 2011r.
rozpoczęło się odliczanie, od pierwszego z wielkich zapowiadanych wydarzeń, Małego Sądu Ducha Świętego, którego
doświadczy każda dusza, każdy żyjący człowiek na ziemi.

W tym czasie gdy on się zacznie, zatrzymam czas, a Aniołowie Stróżowie, na wyraźny Boży rozkaz, dokonają
zawieszenia wszelkich waszych funkcji życiowych. Na chwilę zatrzyma się całe stworzenie materialne. Na Mój
wyraźny rozkaz, dusza każdej żyjącej na ziemi osoby, zostanie wyjęta na krótką chwilę z ciała. Aniołowie Stróżowie
przyprowadzą te wszystkie dusze w jednym momencie przed Tron Bożego Sędziego, Mojego Umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa. Odbędzie się sąd każdej duszy, sąd ze wszech miar sprawiedliwy.

Każdy z was ujrzy przekrój całego swojego życia, całe swoje złe postępowanie, złe czyny w świetle Najdoskon-
alszej, bo Bożej Sprawiedliwości. Poznacie werdykt, podsumowanie waszych wszystkich dokonań. Pozwolę, aby
wasi Aniołowie Stróżowie odprowadzili was na miejsce waszego przeznaczenia.

Na tę obecną chwilę, brud ludzkich serc, jest tak wielki i odrażający w swojej ohydzie, że 80% ludzkości, jako
swoje miejsce przeznaczenia, ujrzy piekło, jezioro ognia i siarki. Jedynie 1,2 % promili z ludzi osądzonych, ujrzy
rzeczywistość Nieba. Ci będą szczęśliwcami widząc Bożą nagrodę za swoje cnotliwe życie.

Pozostali usłyszą jako werdykt – czyściec (19,99%) Wielu z tych co ujrzy smutną i przerażającą dla siebie rzeczy-
wistość piekła, nie wytrzymają tego widoku i tuż po powrocie ich duszy do ciała, skonają z przerażenia. Dusza ich
powróci w miejsce, które przed chwilą oglądali. Dokonali oni wyboru za swojego życia, oddając swoje dusze de-
monom, popełniając najcięższy z możliwych grzechów, grzech przeciw Duchowi Świętemu.

Wielu z tych, co ujrzało piekło, jako miejsce swojego przeznaczenia, zmieni swoje postępowanie nawracając
się, lecz większa część z nich uczyni to ze strachu. Demon zobaczy, że gdy nie będzie działał, utraci wszystkie te
dusze, a wielką część z nich, ponownie zwiedzie w krótkim czasie.

Większość ludzi nawróci się, lecz źli powrócą na drogę potępienia z pełną świadomością swojego wyboru jakiego
dokonali. Oni zapomną szybko co widzieli, ponownie oszukani przez tego komu służyli. W międzyczasie, demony
sprawią, że jego ludzie wywoływać będą międzynarodowe konflikty, na skalę globalną.

Po małym Sądzie pozwolę ludzkości dokonywać wyboru, by żyła do kilku miesięcy tylko po to, aby ponownie
mogła dokonać swojego wolnego wyboru. Dopiero po tym czasie zezwolę demonom na krótkie, ale pełne ich dzi-
ałanie, na użycie pełnej ich destrukcyjnej mocy.

Niszczyć będą oni ziemię i ludzi, lecz jedynie tych, którzy nie mają znamienia Bożego na swych czołach. Poz-
woliłem, aby Anioł wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego, prowadził ku ziemi pewien obiekt, bolid, który ukryty
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przed wzrokiem ludzkości. Tylko nieliczni o nim wiedzą, lecz milczą. Jest to obiekt o szczególnych właściwościach;
ciało ogniste o wielkiej sile magnetycznej. Przelatując obok Słońca nic mu nie zrobi, lecz spowoduje potężne zakłó-
cenia w pracy Słońca, powodując burze magnetyczne o ogromnej sile rażenia. Wyssie ze Słońca potężną erupcję
plazmy materii słonecznej, która pędzić będzie ku Ziemi.

Obiekt minie słońce i przeleci pomiędzy księżycem a Ziemią, a siła magnetyczna sprawi, że ściągnie na pewien
czas Ziemię z jej orbity. Gruz kosmiczny poruszający się za tym obiektem uderzy w wiele miejsc na całej planecie.
Pojawią się wielkie burze geomagnetyczne.

Morza i oceany podniosą się w swojej masie na niewiarygodną wysokość, nawet wielu kilometrów, na skutek zmi-
any kierunku przyciągania, spowodowanego siłą grawitacyjnego obiektu. Uderzający o ziemię gruz kosmiczny
spowoduje odkorkowanie wszystkich wulkanów na świecie, w tym trzech super wulkanów, których eksplozje i erupcje,
a zwłaszcza dymy i popioły, pokryją całą Ziemię i atmosferę, zaciemniając ją. Smród siarki i liczne potoki lawy wraz
z potężnymi trzęsieniami Ziemi wywoływać będą rozstępowanie się ziemi na całej planecie.

Zniszczeniu ulegnie wszystko, co powstało na skutek działania nikczemności i pychy człowieka. Demony
poruszać się będą po całej ziemi w swojej rzeczywistej postaci. Każdy człowiek będący w tym czasie na zewnątrz,
skona z porażającego i przerażającego widoku jaki ujrzy, oraz z powodu wszelkich wyżej opisanych czynników
zewnętrznych. Ustawię tak księżyc względem Ziemi, że gro erupcji promieniowania plazmy słonecznej rozbije się o
księżyc uszkadzając go poważnie, a to co minie księżyc, otrze się o pierwszą warstwę ziemskiej atmosfery.

Ludzkość będzie ostrzeżona na kilka dni przed tymi wydarzeniami. Gdy nadejdzie stosowna chwila wszyscy
chcący do końca zrealizować Wolę Bożą, schronią się w miejscach do tego przeznaczonych. Dla niektórych będą to
kościoły, inni schronią się w domach modlitwy, jeszcze inni w mieszkaniach. Osoby te, które posłuchają się i wykonają
to wszystko, co było dla nich mówione przez te wszystkie lata, będą trwać w tym czasie w modlitewnej ekstazie.

Gdybym chciał unicestwić ludzkość w tych wydarzeniach, to nikt by nie ocalał. Gdy nadejdzie stosowna chwila,
to dam znak Hufcom Anielskim, aby pod koniec drugiego dnia ciemności rozpoczęły wiązanie demonów, pieczętując
je Mocą Bożej potęgi, umieszczając w czeluści piekielnej. Pozostawię na ziemi jedynie małych kusicieli.

Pod koniec trzeciego dnia ciemności rozkażę Hufcom Anielskim, aby uporządkowały całą planetę, przetwarzając
ją do konsystencji pożądanej przez Wolę Bożą. Oczyszczą oni atmosferę z wszelkiej trucizny, uporządkują ziemię i
góry, uspokoją morza i oceany. Nakażę, aby ponownie rosła roślinność i zwierzęta.

Duch Święty zatrze prawie wszystkim ludziom pozostawionym na Ziemi pamięć o złu jakie się wydarzyło,
odpowiednio ich oczyści, aby mogli egzystować w Jego Świętej Nowej Erze, porządkując wszystko według Woli i
Myśli Bożej. Pozostała przy życiu ludzkość po poinformowaniu jej o zakończeniu się trzech dni ciemności, otrzyma
pozwolenie wyjścia na zewnątrz. Nikt nie ujrzy już takiego widoku, jaki widział wchodząc do miejsca ukrycia i modlitwy,
będzie on zmieniony i przemieniony, a ludzkość rozpocznie normalne życie, lecz oparte głównie o prawo Boże.

Chcę, aby wszystkie polskie dzieci na całym świecie modliły się w intencji swojej Ojczyzny. Szatan
rozpoczął ostatnią fazę likwidacji waszej Ojczyzny. Jedynie modlitwa wielu ofiarnych serc okraszona pokutą i
zadośćuczynieniem, może cokolwiek jeszcze zmienić. Wielu z was jest dość gorliwymi, lecz jest to jeszcze niewystar-
czające. Demony do walki z wami używają najmocniejszej swojej broni – hipnozy demonicznej. Kto w tym czasie nie
zaangażuje się w 100% w walce o ratowanie swojej duszy i Ojczyzny, ten polegnie pokonany, a dotyczy to wszystkich
Polaków. Konsekwencją waszych złych wyborów, których dokonujecie na co dzień, jest dopuszczenie do was de-
monów wszelkiego rodzaju specjalności. Wykorzystują one wszystko i wszystkich, aby was zatracić.

Spoglądajcie na niebo i na Ziemię obserwując znaki. Brak błogosławieństwa ogólnonarodowego powoduje, że
realizują się Słowa, które mówiły o katastrofach i kataklizmach, które będą zdarzać się coraz częściej. Chcę jednak
uratować jak najwięcej dusz ludzi, którzy wielkim strumieniem podążaj ku drodze, wiodącej do piekła ognistego. Sytu-
acja serc polskich dzieci staje się ciężka, w konsekwencji wyborów jakich dokonują będąc w zaślepieniu hipnozą de-
mona. Ci, co popadli w taki stan ducha i umysłu, wyrwać się sami z niego nie potrafią.

Mając dusze ludzi w takim stanie, demon może swobodnie wpływać i kontrolować decyzje, które podejmują. Tu
pomóc pokonać taki stan może jedynie szczera, gorąca modlitwa wielu ofiarnych serc. Chcę, pragnę, aby kto tylko
może i zdoła niechaj organizuje Jerycha modlitewne, pokutne. Pragnę abyście wiedziały słodkie dzieciny, że najwięcej
stracić możecie na braku dostatecznej modlitwy i ofiary w intencji waszych kapłanów i biskupów. Przy wydarzeniach
jakie was czekają, oni mogą być zlikwidowani przez szatana, który wykorzysta każdą możliwość i sposobność, aby
ich się pozbyć. Pomyślcie tylko, co uczynicie nie mając kapłana? Brak kapłana, to brak jakichkolwiek Sakramentów
Świętych, a to one przecież, są życiem każdej duszy.

Jak bardzo ślepi jesteście, że nie możecie dostrzec buntu przyrody przeciwko ludzkiemu waszemu grzechowi?
Zapowiadany głód zbliża się do was wielkimi krokami, lecz najgorszym z głodów jest głód Boga. Nic, ani nikt Jego
nie zastąpi. Nadszedł czas, kiedy to wy musicie wymodlić swoim kapłanom ich nawrócenie. Bez modlitwy i ofiar
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składanych Bogu, demon który więzi duszę takiego kapłana nie wypuści go ze swojego demonicznego uścisku, bo
wie jaką kapłan odgrywa rolę i zna możliwość jego działania. Wie, że tracąc go z uścisku swoich szpon demonicznych,
traci wraz z nimi dusze ludzi wiernych, których odzyska taki kapłan, po swoim prawdziwym nawróceniu, działając w
pełni na Niwie Bożej.

Już prawie 90% mistrzowskiego planu zniszczenia Kościoła od wewnątrz jest wcielona w życie. O ślepi i głusi,
czy aż tak szybko śpieszno wam na wieczne potępienie? Pozwoliłem wam poznać opisy rzeczywistości piekielnych,
aby tym obudzić z demonicznego letargu, niektórych serc zaślepionych jadem demona dusz.

Żywy Płomieniu, nie lękaj się o prawdziwość tego co słyszysz. Pozwolę ci na stałe używać daru poznania prawdy.
Umacniam cię dzisiaj, a poprzez ciebie wszystkich, którzy zechcą przeczytać to, co do ciebie mówię i choć chwilę się
zastanowią nad tym, co robią. Wszystkich czytających i słuchających te Słowa błogosławię z głębi Mojego Oj-
cowskiego Serca w

Mocy Ojca + Syna + Ducha Świętego. +AMEN.+++

Podczas oczyszczania Ziemi (Trzy dni ciemności) siły demoniczne szczególnie będą atakowały miejsca, w których znajdują
się “łączniki zła”, amulety, talizmany egipskie, zdjęcia antychrysta, (Jana Pawła II) i związane z nim: krzyże papieskie, pomniki,
obrazy, statuetki, breloczki itp. Osoby, które w zaślepieniu poddały się siłom nieczystym i gloryfikują te przekaźniki, szczególnie
będą poddane atakom powłoki duszy. Uprasza się o pozbycie się tych rzeczy z miejsc, w których będziemy przybywać podczas
Trzech dni ciemności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie - www.powrotdonatury.net.pl - w Czytelni, w Nowościach: (m.in “Antychryst zde-
maskowany”, “Lucyferyczny Plan zniszczenia Kościoła”, “Święty czy antyświęty”, “Rabin Watykanu - świętym”, “Idzie nowe”. itp

SŁOWA BOGA OJCA DO LUDZKOŚCI
o zapowiedzi Gniewu Bożego

I
Zapowiedź działania Bożego

Mówi Ojciec: Dzieci Moje!
Przygotowuję wam nowe życie w miłości wzajemnej, radości i pokoju. Chcę wam dać szczęście zamiast cierpie-

nia, strachu i osamotnienia - Moje Szczęście, Mój Pokój, Moją Radość. Dla was wyleję zdrój łask przebaczania, ob-
myję w nim was i oczyszczę. Dlatego nie obawiajcie się niczego. Cokolwiek nastąpi, niesie w sobie zarodek nowego
życia. Poprzez gorzkie lekarstwa będę ratował świat, który część z was, oślepiona przez nieprzyjaciela, zwiodła na
skraj przepaści, ku zagładzie. Lecz jest on Moją własnością i tylko Ja rozporządzać nim mogę. A Ja kocham was. Dzie-
ci Moje - dlatego przybywam z ratunkiem. Dam wam ziemię oczyszczoną i odrodzoną, aby kochający Mnie mogli żyć
wedle praw Moich i darzyć się miłością wzajemną.

Dzieci Moje! Nie przerażać was pragnę, a obronić przed nieprzyjacielem, który szykuje wam śmierć wieczną, któ-
ry - mniemając, że posiadł już wszelką władzę w narodach – rzuci je na siebie, aby się wyniszczyły wzajemnie. Przy-
gotowano już narzędzia wojny tak straszliwe, iż zdolne są zetrzeć życie z ziemi - życie dane wam z Mojej Miłości.

Dlatego wystąpię przeciw przywłaszczycielowi w Mocy mojej, wedle jego zbrodni. Wypalę zło w jego gniazdach
i zmiotę to, co zgniłe i grzechem przeżarte. Ponieważ wielu z was służy nieprzyjacielowi Prawdy, nie wiedząc komu
służy, wzywam was: odwróćcie się od kłamstwa i niesprawiedliwości, a Ja wam przebaczę.

Obiecuję wam przebaczenie i życie wieczne za jedną myśl żalu, skruchy i miłości - nie dla małości waszych win,
ale dlatego, że was Kocham.

Nie jestem Bogiem Kary i Gniewu, nie drżyjcie przede Mną. Chociaż zobaczycie płonące niebo i ziemię, poruszo-
ne żywioły śmierć niosące, nie lękajcie się - Ja was Kocham.

We Mnie znajdziecie ucieczkę. Zdjęci grozą, przejęci lękiem śmiertelnym rzucajcie się w Moje otwarte ramiona.
Ja was obronię. Wiedzcie, iż wasza słabość i nędza wzywa Moje Miłosierdzie. Im dalej byliście ode Mnie, im cięższe
są wasze winy, tym bardziej potrzebujecie pomocy. Zdrowy nie potrzebuje lekarza. Ja jestem waszym lekarzem.
Uzdrowię was i zachowam przy Sobie, bowiem szukam was, aby uratować – nie zgubić.

Kocham was Dzieci Moje!
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II
Przestroga dla wszystkich ludzi

Mówi Ojciec: Dzieci Moje!
Nie karać was pragnę, ale uratować od śmierci wiecznej. Zapomnieliście kim jesteście - nie ciałem i krwią tylko,

a synami Bożymi, tak duchowymi, jak i Ja jestem. Chwilowo jedynie przyodzialiście ciało, które nietrwałe jest, w proch
szybko się obróci.

Dlaczego o nie tak bardzo dbacie, o sobie nie pamiętając? Karmicie, tuczycie i dogadzacie temu, co ma byt jed-
nodniowy, a wiecznie żyjącą duszę waszą wystawiacie na poniewierkę, szykując jej wieczne umieranie w rozpaczy.
Żadne miary wasze nie zmierzą tragedii oddzielenia na wieczność od Miłości, tak jak nie zmierzą wieczności. Nie-
szczęścia ciała są niczym w porównaniu z tragedią zmarnowanego życia - Mojego Daru Miłości. Dałem wam wolność
pełną i nigdy daru Mojego nie cofnę. Ja jestem Bogiem wolnych!

Dałem wam sumienie i rozum, umiejące rozróżniać. Coście z nimi zrobili? Gdzie jest wasze sumienie, gdzie jest
wasz rozum?

Dałem wam wolę, abyście mogli zdobywać to, co sumienie wskaże, a rozum może kierować waszymi krokami.
Cóżeście z darami Moimi zrobili, Dzieci Moje? Gdzież one są?

Jestem Ojcem waszym. Dałem wam życie, dałem możność wyboru, abyście do Domu Mego weszli z godnością
- nie jak słudzy ślepo posłuszni, ale jako prawowici Synowie, rozumiejący Ojca, wracający do Niego z Miłością,
wdzięczni za wszystko, co wam dałem. Bo cokolwiek macie, Ja wam dałem. Swojego nie posiadacie nic, nawet ży-
cia. Do istnienia was powołałem, nie dla nieszczęścia, do nieskończonej wraz ze Mną radości. W Domu Moim pra-
gnę was podejmować, szczęściem Moim, poić obecnością Moją i nasycać. A wy odrzucacie obietnicę Moją dla
ulotnych rozkoszy przewrotnych waszych serc. Zabijacie braci swoich. Silniejsi z was żerują na bezsilności słabych,
wyzyskując ich doprowadzając do głodu, budząc w nich zło, odwracając ode Mnie, zabijając ich dziecięce dusze. Te-
raz zaś dążycie do zniszczenia całego Mojego dzieła na Ziemi. Pragniecie wytępić się wzajemnie.

W nienawiści macie braci swoich i snujecie potajemnie plany zagłady - jedni dla drugich. A przecież stworzyłem
was, abyście byli braćmi, abyście miłowali się wzajemnie.

Syna Mojego Jedynego posłałem, aby was odwrócił od złego, a wyście Miłość - co zstąpiła, by was obdarzyć -
ukrzyżowali. I od tej pory krzyżujecie sługi Moje i wszystkich, którzy wam niosą dobro.

Zamilkło wasze sumienie, zaćmił się rozum, a wola dąży do złego! Dzieci Moje! Biedne i ślepe Dzieci Moje!
Cóż uczyniliście z ziemią, że cała jęczy i płacze. Wszystko, co słabe i bezbronne, co łagodne, niewinne i czyste,

w umęczeniu i łzach wzywa Mego ratunku. Jak długo jeszcze ma cierpieć?
Jestem Ojcem wszystkich ludzi, lecz Sprawiedliwość Moja i Miłosierdzie Moje skłania się ku łzom niewinnych, naj-

słabszych, najbardziej przez was unieszczęśliwionych. Mają oni prawo do życia godnego człowieka i takie samo pra-
wo mają jeszcze nie narodzone dzieci. Wszystkie przyszłe ludzkie pokolenia.

Ja jestem Dawcą Życia, nie wy, czemuż je odbieracie?
Dałem wam Prawo Moje! Syn Mój potwierdził je Swoim życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem. Znacie je. Dlate-

go od tych z was, którzy je przyjęli, zażądam rachunku.
Dla korzyści, władzy, bogactwa i sławy opuściliście Słowo Moje, wyszydziliście Prawa Moje. Odbiorę wam błogo-

sławieństwo Moje, a dam ubogim, którzy Mnie chwalą w cierpieniu. Oni poprowadzą dzieło Moje, staną się ludem Mo-
im i zgarną ku Mnie wszystkie narody świata.

Pozostanie wam dom wasz pusty, bogactwo w popiół się wam obróci, korzyści i władza z rąk wam się wysuną,
a sława niesławą pozostanie, aż do końca ziemi. Ja jestem obroną słabych i uciśnionych! Ode Mnie otrzymają ratu-
nek.

A was, zaślepione Dzieci Moje, gorzkimi lekarstwami ratować będę. Jeżeli lek skuteczny dla dusz waszych jest
śmiertelny dla ciała, nie będę się wahał. Ciała wasze i tak przeminą, ale wy - Dzieci Moje - zagubione w używaniu
w obfitości dóbr wspólnych, innym odjętych, tylko głodem, strachem i przerażeniem śmierci możecie być uzdrowio-
ne do życia wiecznego. Nie lękajcie się zatem niczego, co śmiertelne. Bójcie się sądu Pana waszego i szykujcie się
na żywot wieczny.

Ja was nie potępiam, jak Ojciec syna marnotrawnego, oczekuję was. Kocham was i pragnę mieć w Swoim Domu.
Ramiona Syna Mego szeroko są rozwarte. Jego Krwią jesteście wszyscy odkupieni. Pamiętajcie o Mojej Miłości, szu-
kajcie u Mnie opieki, a jeśli śmierć wam zagrozi, to śmierć ciała tylko. Za nią czekam was Ja, Ojciec Miłosierny i Do-
bry. Zaufajcie zatem Miłosierdziu Memu. Żałujcie tego, w czym zbłądziliście i wierzcie z całego serca, z całej mocy
waszej, że jestem Dobry, że kocham was, a zbiorę was jak owce i na wieczność będziecie ze Mną.
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III
Pierwsze ostrzeżenie do narodów naruszających Prawa Boże

Mówi Ojciec: Dzieci Moje!
Zwracam się do was z ostatnim wezwaniem, abyście się zmiłowali sami nad sobą. Co robicie z braćmi waszymi

? Staliście się gorsi od Kaina. Skamieniały wasze serca, ogłuchły sumienia. Nie chcecie słuchać głosu Mego. Nie prze-
mawia do was Moja Dobroć, Wielkoduszność i Miłosierdzie. Lekceważycie wszelkie ostrzeżenia, które wam daję,
wyśmiewacie dary Mojej troski.

Przebraliście się w szaty nauki Mego Syna, aby ją sprofanować i zohydzić w oczach świata. Jakże często służy
ona za maskę waszym przewrotnym celom. Ofiara Syna Mojego nie tylko jest bezowocna dla dusz waszych, ale co-
dziennie i bezustannie wyszydzana zostaje poprzez wasze praktyki, bezlitosne uczynki wobec braci waszych. Stali-
ście się chętnymi i pojętnymi uczniami nieprzyjaciela Prawdy, ojca kłamstwa, pychy i nieprawości. Zwiedzeni przez
niego pędzicie ku przepaści, w którą on planuje strącić całą ludzkość.

Wszystkie moje niewinne, dziecięce i bezradne stworzenia, waszych młodszych i słabszych braci traktujecie jak
należną zdobycz, którą macie prawo ograbić lub zniszczyć. Nie Moje to prawo. Książę tego świata dał wam, bezro-
zumnym, którzy nie wiecie, że sami stajecie się jego zdobyczą na wieczność.

Waszymi rękami on was poluje. Ślepi, głusi i ciemni idziecie na rzeź, jak dobrze utuczone zwierzęta, sądząc, że
wejdziecie w bramy raju. Życie całych narodów stało się wam zabawką, a sami jesteście kukłami w rękach nieprzy-
jaciela.

Patrzycie na miraż materialnego szczęścia, które on rozpostarł jako przynętę nad przepaścią. Stoicie na jej kra-
wędzi. Już niewiele czasu wam pozostało na żal i pokutę. Krzywd nie zdołacie nigdy naprawić, ale skrzywdzonym
przez was Ja szczęście Moje gotuję - Ja, Ojciec Dobry, Pan Pokoju i Radości. Wy, Moi synowie marnotrawni drżyj-
cie i myślcie o sobie.

Do was mówię - narody syte, bogate i pewne trwałości stanu posiadania swego, do was - państwa przemocy
i gwałtu, od lat łamiące przykazania moje, do was - ludzie, którzyście znali Moją naukę, a odrzuciliście ją, wyśmiali-
ście lub przeciw niej występujecie pewni swej siły. Butni, oparliście się na waszych wynalazkach zbrodniczych, gro-
żąc sobie wzajemnie, niebezpieczni braciom waszym i światu.

Wierzycie tylko w pieniądz wasz i broń waszą. A więc zobaczycie, czym jest strach i groza śmierci, którą dotąd mie-
liście tylko dla innych. Nieprzyjaciel, wasz pan, przygotował wam już arenę. Wypuści was jak dzikie zwierzęta, szczu-
te jedne przeciw drugim, bo staliście się z własnej woli jego trzodą, pełną kłów i drapieżnych pazurów. Kraje wasze
staną się areną śmierci, a wy - igraszką nieprzyjaciela.

Wygnaliście Mnie z sumień waszych, z serc waszych, z praw waszych. I oto stoicie sami - przyobleczeni w pychę
- wobec nieprzyjaciela ludzkości po tysiąckroć od was sprytniejszego i silniejszego. Dałem wam wolność, i sprawie-
dliwe jest, abyście doszli aż do końca drogi, którą wybraliście dobrowolnie i zbiorowo, i którą chwalicie sobie. Teraz
ujrzycie jej kres.

Nie przyjdę wcześniej, aż zawołacie jak syn marnotrawny: – Zgrzeszyłem Ojcze, aż uczcicie Syna Mego na ołta-
rzach Jego i w Jego Krwi przelanej za was nie poszukacie ratunku!

Każdy, kto zwróci się ku Mnie, żałując i o ratunek prosząc w imię Miłosierdzia Mego, wysłuchany będzie. Wielu
niewinnych zginie z winy rządów swoich, ale ich dusze Ja ochronię i u Mnie znajdą schronienie i radość.

Dla wierzących we Mnie będę tarczą i podtrzymaniem w słabości. Dam im siłę i męstwo. Wraz z nimi nieść będę
wokół pomoc i otuchę.

Bo Ja jestem Ojcem pełnym Przebaczenia i Miłości. Nie chcę waszej zguby, a nawrócenia. Powróćcie w Moje ra-
miona, a Ja was obronię. Kocham was wszystkie. Dzieci Moich nie dzielę na dobre i złe. O chore się troszczę, upa-
dające podnoszę, osłabione posilam, a zbłąkanych szukam, aby przyłączyć je do Mojej szczęśliwej rzeszy.

Odrzucony i odepchnięty - Ja, Król wszechświata, Pan i Bóg wasz - przychodzę znowu na każde wezwanie miło-
ści, bowiem beze Mnie zginiecie. Tacy słabi, bezbronni i bezradni jesteście. Wasza słabość Mnie wzrusza, a dziecię-
cość przyzywa Moją Ojcowską Miłość.

Lecz pełną wolność dałem wam i nie naruszę jej, ani nie odbiorę. Dlatego pozwalam wam zawsze na wybór wol-
ny, ufając, że poznacie Ojca i Jego Dom zapragniecie powrócić całą siłą waszej woli - z miłości, a nie ze strachu.

Jeżeli jednak tak zaślepiliście wasze oczy, iż tylko lęk potrafi je wam otworzyć, przychodźcie do Mnie w lęku i prze-
rażeniu. Ja wam otwieram Moje Ojcowskie ramiona, bo Ja jestem waszą Ucieczką i Bezpieczeństwem, a poza Mną
nie znajdziecie schronienia.

Groźne słowa wam daję, lecz są to słowa Mojej Miłości. Ostrzegam was, bo pragnę was uratować bez względu
na to, czy zasługujecie na ratunek, bez względu na morze waszych win - ponieważ Ja was kocham. Dzieci Moje mar-
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notrawne, wejrzyjcie w sumienie swoje, uznajcie wasze Kainowe piętno i żałujcie skrzywdzonych, zdradzonych, po-
mordowanych braci waszych.

Żałujcie i odwróćcie się od waszych zbrodni.
Zmarnowaliście Łaski Moje, roztrwoniliście Dary, wznieśliście góry z trupów braci waszych i zapełniliście oceany

łzami… Wróci ku wam zło wasze. W nich oczyszczą się narody pełne nieprawości lub istnieć przestaną. Pan wasz,
duch zła, gardzi sługami swoimi i niszczy wykorzystane narzędzia.

W rozpaczy i przerażeniu śmierci poznacie komu służyliście i w kim położyliście nadzieję. Wówczas zapragniecie
spokoju, bezpieczeństwa, dobroci i Miłosierdzia i nie znajdziecie go w świecie, dopóki nie zawołacie: “Błogosławio-
ny, który przychodzi w Imię Pańskie”.

Jam jest Miłosierdziem, Dobrocią, Pokojem i Bezpieczeństwem. Jestem Pokarmem i Napojem waszym, Radością
i Ukojeniem. Ojcem waszym jestem, treścią waszego życia, celem waszych dróg. Daję wam samo Dobro. Moje Da-
ry są ożywcze i zdrowe.

Nie daję wam trucizny, jak karmi was nieprzyjaciel, ale wy upodobaliście sobie to, co szkodliwe. Jesteście słabi i nie
przynosicie owocu, przeciwnie - wzajemnie się zarażacie zarazą śmiertelną dla dusz waszych.

I oto ojciec kłamstwa, nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego przystępuje do żniwa.
Straszna jest jego kosa, okrutne obyczaje.

Poruszy żywioły, a wasze armie przeciw wam się
obrócą i trwoga śmiertelna opasze ziemię.

Bliski już czas śmierci i grozy.
Narody Ameryki, Azji, Europy, was przede wszystkim ostrzegam, wy bowiem uczyniliście szatana panem waszym,

daliście mu władzę i służycie mu chętnie. Ostrzegam was narody germańskie i romańskie, ciebie amerykański naro-
dzie, was Rosjanie, którzy macie ręce zawalane krwią własnych i obcych narodów. Uznajcie swoje winy, żałujcie i po-
kutujcie, proście Mnie, Ojca waszego o zmiłowanie. Ja mogę wszystko, a od proszących się nie odwrócę i synom
marnotrawnym przebaczę.

Nawróćcie się ku Mnie, Ojca Miłości i wszelkiej dobroci, podejmijcie naukę Syna Mego, niech powróci na central-
ne miejsce na waszych ołtarzach, wybaczajcie sobie winy, kochajcie się wzajemnie, a wtedy Ja przyjdę, Ojciec wasz,
a ze mną Pokój, Radość i uciszenie. Dam wam błogosławieństwo Moje. Będziecie żyli we Mnie, a Ja w was.

IV
Drugie ostrzeżenie dla narodów silnych i znieprawionych

Mówi Ojciec:
Zapowiadam wam, iż bliski jest już czas oczyszczenia. Lęk, cierpienie i śmierć nadciągają już i pokryją całą zie-

mię. Nie będzie przed nimi ucieczki, ani bezpiecznego schronienia. Zbyt daleko poszła ludzkość – drogami nienawi-
ści, aby móc powrócić do miłości inaczej niż przez pokutę, żal i wstyd, a tego uczynić nie chce. Ja jednak nie chcę,
aby zginęła, dlatego zburzę wasze bezpieczeństwo, wasze syte zadowolenie, waszą pewność siebie. Zachwieją się
fundamenty, na których zbudowaliście złudny dom pychy, gdzie na ołtarzach Syna Mego ustawiliście bożki: złoto, si-
łę przemocy, naukę pracującą nad śmiercionośną bronią, przesyt i słodycz grzechu.

Odrzuciliście Moje Dary, tak jak odrzuciliście Ofiarę Mojego Syna i Jego Słowa. Ogołoceni i bezbronni staniecie
wobec sił potężniejszych od was a nieubłaganych, których nie wzruszy wasza słabość i lęk, tak jak i was nie wzru-
szyła nędza i cierpienie waszych ubogich braci. Spotkacie się z siłami, którymi posługiwaliście się wobec bliźnich
waszych, a które zbuntują się przeciw wam.

Już moce żywiołów ziemi powstają. Chcę, abyście wiedzieli, że ratunek jest we Mnie. Drogą powrotu do domu Oj-
ca musicie iść, jeśli chcecie ocaleć. A idąc, zbierać każde dobro odrzucone i pozostawione. Mozolną drogą odzyski-
wania utraconych Moich darów wrócicie do Mnie, nie inaczej jak bracia, a nie wrogowie.

Dzieci Moje! jeżeli nadal uważacie Mnie za Ojca, wspomagajcie ślepych i głuchych, ratujcie ginących. Wyznawaj-
cie Mnie jawnie, służąc braciom waszym Moją Miłością. Trwajcie we Mnie, a Ja, Wasz Ojciec miłujący, dam wam
Moją Moc, Pokój, Moją łaskę i poprowadzę was Moimi drogami, na których będę ratował świat.

Nie lękajcie się, nie odrzucajcie, nie buntujcie, a przyjmijcie wszystko, cokolwiek nastąpi, jako Moje działanie. Sta-
niecie się Moimi robotnikami gotowymi na wszystko.

Bądźcie mężni i ofiarni. Zapomnijcie o sobie. Pamiętajcie, że Ja kocham wszystkich i każdemu żałującemu prze-
baczę. Pragnę, abyście byli Samarytanami miłosiernymi dla bliźnich, rzeczywistymi Moimi Dziećmi.

Wówczas napełnię was Moją siłą i dam wam szczęście ratowania świata. Bądźcie zwiastunami Mojego Pokoju
i Pojednania. Poprowadzicie oczyszczoną i żałującą ludzkość ku Mnie, abym dał jej szczęście prawdziwej Miłości.
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V
O Miłosierdziu Ojca

Niedziela Miłosierdzia Ojca
Moje słowa zwrócone są do wszystkich ludzi.
Chciałbym pogrążyć w Moim Miłosierdziu wszystkie grzechy świata. Wobec Mojej Miłości są one niczym. Spło-

ną jak suchy liść, wrzucony w ogień Miłości Mojej do was. Kocham was tak bardzo, tak silnie, iż pragnąłbym przeba-
czać wam stale, nieustannie. Wszystkie wasze winy i zbrodnie przynieście do Mnie: Ja was oczyszczę. Przebaczę
wam wszystko, tak jak przebaczyłem tym, którzy Mnie na śmierć skazali, torturowali i na krzyżu przybili. Dla was
przyjąłem mękę i śmierć krzyżową, dla każdego z was.

Nikt nie jest wyłączony i odrzucony: nikogo nie pozbawiam Mojego przebaczenia i Miłości. Uwierzcie Memu Mi-
łosierdziu!

Sądzicie, że ranią Mnie i zrażają do Mnie wasze grzechy?… Nie. Ja was rozumiem i tłumaczę. Bardziej niż wy
sami moglibyście się usprawiedliwić i bronić. Ja was bronię. Znam każde drgnienie waszych serc. Obcuję z wami, cier-
pię z wami i pojmuję wszystkie wasze pragnienia, tęsknoty, poszukiwania i rozczarowania. Jestem waszym niepoko-
jem, burzę wasze zadowolenie, wasze uśpione sumienie, abyście wstali ze snu i szukali, zastanawiali się, pragnęli,
abyście zaczęli łaknąć pokarmu dla waszej duszy.

Staję na wszystkich waszych drogach jako „przypadek” , „los”, „niespodziewane wydarzenie”, nieszczęście lub ra-
dość, zachwyt albo gorycz. We wszystkim cokolwiek jest, Ja wam daję, Ja, Miłość zawsze ta sama, nieznużona, za-
wsze czekająca, cierpliwa. Wytrwale was poszukuję, czatuję na was jak łowca, po tysiąc razy zastępuję wam drogę,
abyście nie zatracili się, nie zginęli. Żaden przyjaciel, żadna matka, nie uczyni dla was więcej niż Ja czynię, ponie-
waż tak bardzo was kocham.

Kiedyż zrozumiecie, że Moja Miłość jest nieskończona?… Boicie się Mnie, gdyż wiecie, że jesteście brudni, ale
nie rozumiecie, że Ja kocham was takich, jakimi jesteście. Niczego od was nie wymagam, nie grożę, nie brzydzę się
żadnego brudu, bo wszystko, co wasze, ludzkie, ułomne, ginie w ogniu Mojej Miłości. Ja pragnę tylko jednego, aby-
ście przyszli do Mnie. Przychodźcie do Mnie wszyscy. Ja was oczyszczę, uleczę, uzdrowię. Dam wam nowe życie.
Dam wam szczęście, którego z mozołem i w ciągłym niedosycie szukacie. Ja nim jestem.

Nie ranią Mnie wasze grzechy. Rani Mnie najgłębiej wasz lęk przede Mną. Jesteście wolni, odkupiłem was Moją
Krwią, otworzyłem bramy Mojego Królestwa, a wy nie przychodzicie.

Czekam na was, pragnę was! Wszystkich obejmę. Zimnych rozgrzeję Moim ogniem, rannych uzdrowię, brud-
nych oczyszczę. Dla zmordowanych i ślepych stanę się Siłą, Odwagą dla tchórzów, Światłem dla ślepców, Mądro-
ścią dla zbłąkanych w ciemnościach. Kocham was, ludzie! Kocham tak szaloną, tak potężną Miłością, że pragnę was
brudnych, cuchnących, zaropiałych z powodu ciężaru waszych zbrodni. Ja zdejmę z was ten ciężar, staniecie się
znowu czyści, młodzi, radośni. Pragnę was leczyć, ratować, napełniać szczęściem. Szczęściem Boga jest obdarza-
nie, uszczęśliwianie. Dajcie się uszczęśliwiać.

Pozwólcie, abym was kochał. Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Im bardziej chorzy jesteście, tym szybciej wam pomoc
potrzebna. Zaufajcie Mojej Miłości. Ja staję codziennie przed wami, wyciągam do was dłonie przebite za was, po to,
abyście uwierzyli jak nieskończenie was kocham.

Wzywam was - przybywajcie! Potrzebujecie przebaczenia i miłości. Ja wam przebaczę wszystko. Nie ma granic
Mego Miłosierdzia! Czekam na was, aby dać wam SIEBIE - Nieskończone Szczęście, Nieskończoną Miłość!

VI
Wezwanie Chrystusa Króla

Mówi Ojciec: Ludzie ubodzy, bezbronni, ludzie bezradni!
Najukochańsze Dzieci Moje!
Jakże współczuję wam w waszych lękach, troskach i cierpieniach dnia codziennego. Rozumiem was i pragnę, by-

ście doświadczyli Mego Miłosierdzia. Ono wciąż wzrasta, wylewa się z Mojego Serca potężną rzeką, która zmyć mo-
że winy całego świata, jeżeli w niej się zanurzy. Od was samych zależy, czy zechcecie z niego skorzystać. A tak
bardzo jest wam potrzebne. Patrzę z bólem jak owce rozproszone giną z pragnienia na pustyni samotne, nieszczę-
śliwe, błąkając się, na próżno szukając źródła. Odrzucają Mnie, Źródło Wody Żywej, jedyny napój życia, i trawią ży-
cie w bezowocnej udręce.

A ja stoję pośród was stale obecny, zawsze czujny, zawsze równie miłujący. Przechodzicie obok mnie, nie zatrzy-
mując się ani na chwilkę, aby zrozumieć, Kogo mijacie w obłędnej gonitwie za ułudą, za którą kryje się nicość.

Pokochaliście miraże, a poniechaliście rzeczywistego Napoju i prawdziwego Pokarmu. Dlatego życie wasze trwa
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krótko i upływa w męce i znoju.
A Ja tak bardzo was kocham, tak pragnę ulżyć wam, dać Moje dary: pokój i radość, sprawiedliwość i miłość bra-

terską. Tak mało potrzeba, abyście mogli z nich korzystać, tylko wasza wola - oporna i wroga - broni Mi dostępu do
was.

Dałem wam wolność i szanuję was tak, iż nigdy siłą nie wdzieram się do waszego wnętrza. Czekam cierpliwie, lecz
jakże często wybieracie śmierć raczej niż Moją Miłość, ratunek, ocalenie i szczęście nieskończone na wieczność.

Winicie za zło świata Mnie, który wam dałem życie, aby was odkupić i ze zła waszych win wyzwolić. W waszej nie-
doli straciliście zdolność rozpoznawania zła i dobra, za dobro przyjmując to wszystko, co was wyniszcza i zabija,
a wybieracie je przecież dobrowolnie sami, wbrew Słowom Moim, które znacie.

Ja was bardzo kocham z wszystkimi waszymi grzechami, z ładunkiem win, pod którymi upadacie. Przyjdźcie do
Mnie wszyscy grzeszni, winni i nieszczęśliwi. Ja was uwolnię i uszczęśliwię. Dla waszych czasów, teraz, dziś pona-
wiam wezwanie:

Przyjdźcie do mnie wszyscy, których prześladują i męczą, którymi pogardzają. Przyjdźcie skrzywdzeni, bezdom-
ni, głodni, nadzy i utrudzeni pracą. Was właśnie kocham najbardziej.

Przyjdźcie bez bojaźni odrzuceni, niechciani, samotni, opuszczeni. Ja was potrzebuję. Czekam, by móc was przy-
garnąć, pocieszyć, dać wam Moją Miłość i Przyjaźń na wieki. Kocham was!

Przybądźcie wszyscy obciążeni grzechem, nałogami, rozpustą. Znam was, bo jest mi znane każde zło świata.
Kocham wasze zbolałe, cierpiące, nieszczęśliwe dusze, szamoczące się i słabe. Ja was uzdrowię. W Mojej Miłości
znajdziecie odrodzenie. Wrócę wam utraconą czystość Dzieci Bożych, bo Ja pragnę uzdrawiać, pragnę was mieć ura-
towanych i szczęśliwych.

Przyjdźcie do Mnie zbrodniarze, kaci i mordercy, a odpuszczę wam wasze winy. Nie ma zbrodni, której nie mogła-
by Moja Krew obmyć. Kocham was!

Jestem samą Miłością, Przebaczeniem, Miłosierdziem. Ludzie grzeszni! Kiedyż zrozumiecie, że jestem waszym
Ojcem, Zbawicielem i jedyną ucieczką. Kocham was!

Oto ramiona Moje otwieram szeroko. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, a Ja wam wszystko przebaczę. Kocham was,
ludzkości ślepa i głucha, umiłowane Dzieci Moje!

VII
Trzecie Ostrzeżenie

Dzieci Moje!
Nie słuchacie Mnie, nie chcecie przyjmować słów ostrzeżenia ani wezwania do pokuty, skruchy i porzucenia tego

stylu życia, jaki prowadziliście - życia w grzechu, niszczącym w was wszystkie Moje Dary i uniemożliwiającym otrzy-
manie nowych.

Przeto życie wasze staje się drogą ku zgubie, przedsionkiem piekła. Co gorsze, wiedziecie ku niej waszych młod-
szych braci - wszystkich ludzi zależnych od was, bezbronnych, nieświadomych, wkraczających dopiero na drogi po-
znania.

Zamiast miłości braterskiej, pragnienia pomocy, dawania opieki, żywicie ku nim pogardę, przechodzicie z obojęt-
nością nad losem tysięcy waszych braci, umierających przy was z głodu, nędzy i chorób, a waszym jedynym darem
jest - broń.

Z nikczemnej chęci zysku wywołujecie wojny, planujecie spiski, jątrzycie jednych przeciw drugim.
Ziemia cała spływa krwią i nie ma dnia bez nowych, bardziej śmiercionośnych broni, dalszych podbojów i okrut-

niejszych wojen. Całe dzieło Mojego Stworzenia jest zagrożone. Z ziemi nieustannie wzywa Mnie wszystko, co udrę-
czone, błagające ratunku.

Dopuszczam przeto, aby wasze dzieło nienawiści, wasza broń zbuntowała się przeciw wam. Kiedy zaznacie na
sobie cierpienia przygotowanego dla innych, może opamiętacie się i wzbudzi się w was wstyd i żal. Jest to ostatnia
szansa ratunku dla dusz waszych. Zastanówcie się Dzieci Moje, bo niewiele wam czasu pozostało.

Dla tych, którzy giną w nienawiści, Sprawiedliwość Moja jest sędzią i lepiej byłoby dla nich, aby się nigdy nie na-
rodzili. Jednak nienawiść wybraliście sami, w każdej chwili możecie ją odrzucić - przez skruchę i żal, przez zrozumie-
nie swoich win, powracając do Mnie.

Ja czekam. Kocham wszystkie Dzieci Moje. Nad zabłąkanymi boleję, bo stworzyłem ich do szczęścia, nie do zgu-
by. Póki żyjecie, póty Moje Ramiona są dla was otwarte. Moje Przebaczenie oczekuje was.

Później osądzicie się sami w blasku Mojej Prawdy, wedle sprawiedliwej miary - miary waszej miłości lub nienawi-
ści dla bliźnich waszych, w których Ja żyję!
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Ludzie bezmyślni i nieczuli, dla których inny człowiek nic nie znaczy. Zatrzymajcie się przed przepaścią. Zawróć-
cie, póki czas - bo już niewiele go macie. Ludzie polityki, ludzie wojny i tajnych zamysłów. Ludzie, którym powierzo-
no ster rządów. Powinniście pojmować swoją odpowiedzialność, swoją służbę i powinność szerzenia dobra - nie
zbrodni, zapewnienie bezpieczeństwa - nie zguby, służenia prawdzie - nie kłamstwu, podstępom, intrygom. Czyż nie
wiecie, że odpowiadać będziecie przede Mną za każdy wasz czyn podjęty dobrowolnie?

Od lat wzywam was do opamiętania ustami wszystkich sług Moich. Ostrzegam was wreszcie Ja sam, Pan wasz
i Bóg. Zatrzymajcie się! Zawróćcie! Miejcie litość sami nad sobą!

VIII
O Miłosierdziu i Przebaczeniu Bożym

Najmilsze Dzieci Moje!
Serce Moje jest przepełnione Miłością. Widzę jak cierpicie - na próżno szukając jej w świecie - głodni, nieszczę-

śliwi, zrozpaczeni. Miotacie się, szarpiąc wzajemnie, dręcząc jedni drugich, odrzucając też wszystkie Dary Moje, któ-
rymi tak hojnie wzbogaciłem ziemię.

Życie swoje - tak krótkie - przebiegacie bez celu, przerzucając się z jednych zamiarów do drugich, porzucając je,
aby znowu pobiec za tym, co wam wydaje się barwniejsze, póki nie zobaczycie nowej, jeszcze ciekawszej zdobyczy.
Gromadzicie błyszczące próchno, które w proch się wam obróci i nadaremnie trwonicie czas wasz i siły, które wam
dałem.

Jakże smutne i nieszczęśliwe są wasze dusze. Usychacie w niepokoju i niedosycie, zawsze nienasyceni, pożą-
dający tego, co was truje, wydzierający sobie wzajemnie wszelkie trucizny, aby je spożyć samemu. Nieszczęśliwi
i ślepi, przez ślepców prowadzeni, nie możecie wydostać się z błędnego koła fałszywych wartości, mylnych teorii
i nieprawego życia, w których dusicie się i toniecie w bagnie. Nie dociera do was Moja Prawda, Mój Pokój, Moja Ra-
dość. Nie chcecie słyszeć o Mojej Ofierze za was i o Mojej nauce Prawdy, która jedna mogłaby was wyzwolić.

Miłość Moja, współczucie i pragnienie ratowania was, uzdrawiania i pocieszania nigdy w historii ludzkości nie by-
ły silniejsze niż w czasach obecnych, kiedy nadchodzące wydarzenia zastają was słabych, bezsilnych i niezdolnych
do przezwyciężenia zbliżającej się grozy.

Litość Moja i Miłosierdzie długo ją powstrzymywało, lecz Miłość Moja do całego dzieła Stworzenia, które cierpi
i wzywa ratunku, a także przez wzgląd na przyszłe pokolenia Dzieci Moich, które pragnę mieć zdrowe, powodują, że
dopuszczam, by zło wyhodowane przez was, objawiło wam swoje oblicze. Jednakże nie opuszczę was, a przeciw-
nie, stanę się ostatnią tarczą, ucieczką i zbawieniem dla tych, którzy we Mnie będą szukać ratunku.

Oto otwieram przed wami cały bezmiar Miłosierdzia. Zanurzcie się weń z ufnością, a nie będziecie zawiedzeni. Po-
śród grozy, żywiołów będę stał Ja, Pan Świata, wasz Bóg i Zbawca, którego woli wszystkie moce są posłuszne.
U Mnie szukajcie ratunku. Każdego, kto zwróci się ku Mnie, przygarnę, nie odrzucę i nie pozbawię Mojego Miłosier-
dzia nawet największego grzesznika.

Kocham i ratować was pragnę Moje Dzieci. Niech nie lęka się wzywać Mnie żaden człowiek. Ludzie wszystkich
ras, wyznań, zapatrywań, zarówno są mi drodzy. Odkupiłem wszystkich, aby wszystkich przygarnąć do Siebie. Mo-
ja Miłość większa jest niż wasze grzechy. Im cięższe są, tym bardziej ratować was pragnę. Nie obawiajcie się Mego
gniewu, wy, coście Mi bluźnili i żywili ku Mnie nienawiść. Ja wam przebaczę. Cały jestem Przebaczeniem i Zmiłowa-
niem. Pragnę przebaczać, ratować, uzdrawiać wasze dusze. Dzieci Moje wierne - Moich przyjaciół wzywam - stawaj-
cie przy mnie. Dla bliźnich waszych bądźcie Mną, Panem Miłosiernym i Dobrotliwym oraz niepamiętającym
i spieszącym z pomocą - a Ja będę z wami. Kościele Mój i Umiłowane Dzieci Moje! Trwajcie we Mnie, a razem bę-
dziemy ratować świat. W was pragnę objawić się światu raz jeszcze oraz Siebie samego w was: Miłość wszechogar-
niającą, bezgraniczne Miłosierdzie Moje, Łagodność, Dobroć i Litość czynną aktywną, zawsze i wszędzie obecną.

Przez was - Prawo Moje - Prawo Miłości Wzajemnej - może odmienić losy ludzkości na ziemi.

IX
Los Mojego Kościoła

Najukochańsze Dzieci Moje!
Ja, Ojciec wasz, Bóg wasz i Pan wzywam was: okażcie miłosierdzie światu. Syn Mój oddał za was życie, zgroma-

dził was i uczynił jedną rodziną. Duch Święty zstąpił na was, uczy, oświeca i wciąż na nowo odradza, wzbogaca,
uświęca i poprzez morze waszych win prowadzi ku Mnie.

Oświeceni w wierze, silni jednością dążeń, nieustannie wspomagani Łaską, wsparci Moją Mocą, a śmiali Moją
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Potęgą - jakże szczęśliwi jesteście Moi Synowie i Córki wobec pozostałej rzeszy ludzkiej.
Zrozumcie ich nieszczęście i chciejcie być im pomocni. Oto nadchodzą dni próby, ciężkie dla was, a przerażają-

ce dla nieprzygotowanych, żyjących w mroku kłamstw, tonących w grzechu. Troszczę się o nich i żałuję ich, lituję się
bowiem nad każdą nędzą i słabością.

Znam ich ukryte pragnienia, zdrożne pożądania, marne zawiści, chciwość, łakomstwo, nienawiść wzajemną, py-
chę nienasyconą, bezlitosność. Znam ich kamienne serca, złą wolę, nienawiść do Mnie i zatwardziałość w czynieniu
zła.

I oto te Moje marnotrawne, świadome lub zaślepione dzieci staną wobec grozy nagłej, a okrutnej śmierci samot-
ne, bezradne, ślepo miotające się w przerażeniu zrozumienia nadejścia rychłego końca istnienia i nieświadome swej
nieśmiertelności, tak jak nieświadome były sensu i celu życia.

Zrozumcie ich trwogę, ogrom grozy tak bardzo przerastający wytrzymałość słabej natury ludzkiej, jeśli nie umoc-
niona jest we Mnie.

Wy, Dzieci Moje, pewne pomocy Mojej i bezpieczne przy Moim Sercu, mimo to lękać się będziecie, bo taką jest kru-
cha natura człowiecza. Pomyślcie, o ile bardziej lękać się będą oni, zechciejcie im być pomocni.

Nadchodzi pora, którą nazywać będą „Dniami Gniewu Bożego”, drżąc przede Mną, korząc się i zmiłowania bła-
gając. Lecz wy, dzieci Moje wiecie, iż ludzkość, opętana przez szatana, odchodząc ode Mnie, sama wybrała swój los.

Obaliwszy Prawo Mojego Syna - Tradycje - Miłość Wzajemną - na piedestale postawiła znowu złotego cielca: ko-
rzyść materialną, doczesną i pragnienie zysku.

Niszcząc, mordując i sprzedając braci swoich, kosztem ich cierpień i śmierci wzbogacona część ludzkości poczu-
ła się władną decydować o losach świata. Ona to właśnie, skażona grzechem, służąc księciu ciemności, dla niskich
i nikczemnych celów wymyśliła broń, która z rąk im się wymyka.

Nie przypadek, a straszliwa siła nienawiści spowoduje: ZAGROŻENIE ISTNIENIA całego świata.
Mówię to wam, aby zachęcić was, Ukochane Dzieci Moje, do usilnej pracy dla wszystkich braci waszych potrze-

bujących pomocy.
Umocnieni Mocą Moją, pewni Mej Opieki i Miłości staniecie się ich siłą, tarczą i opoką. Niech wasza odwaga, spo-

kój i dobroć przekona tych, którzy zbłądzili, o mocy Mojego Kościoła. Bądźcie Mi świadkami, głoście światu Moją Mi-
łość i Zmiłowanie.

Wierzcie Mi i nie mówcie nic o zagładzie, lecz o nadziei i przebaczeniu dla świata. Albowiem Ja pragnę przeba-
czać, zapomnieć wam wasze winy, przygarnąć powracających ku Mnie, brudnych oczyścić, znękanych napoić rado-
ścią, skruszonej ludzkości otworzyć Ojcowskie ramiona.

Przez mękę i śmierć Syna Mego, Jego Miłością do was przebłagany, raz jeszcze odnowić pragnę oblicze ziemi.
Jeśli zwrócicie się ku Mnie ze skruchą, żałując zła wyrządzonego braciom waszym, przebaczę wam. Dam ci,

ludzkości ślepa i zbłąkana, Światło i Moc Mego Kościoła, dam Łaskę Moją i wspomożenie, okażę łaskawość.
Dobrotliwością i hojnością darów Moich nasycę ziemię.
Nie zagłady grzeszników pragnę, lecz ich skruchy i nawrócenia. Jestem zawsze tą samą Miłością, Przebaczeniem,

Dobrocią.
Warunkiem waszego szczęścia jest powrót do Domu Ojca, a szczęście wasze od was zależy. Nie Ja was osądzę

- wyborem osądzicie się sami.
Oto dla pomocy daję wam Kościół Mój odnowiony, otwarty ku wam, spieszący wam z pomocą. W nim będę Ja Sam,

Pan wasz i Bóg, a ze mną Moc Moja, Odwaga i Miłość. Zapowiadam wam nie kary, a Nadzieję. Idę wam z pomocą
w całej potędze Mojej.

Oczyszczę oblicze ziemi.
Słabym, uciemiężonym, ubogim i płaczącym niosę wyzwolenie i radość. Pokój Mój roztoczę nad światem, a płasz-

czem Miłosierdzia was okryję.
Wierzcie obietnicom Moim, ufajcie Miłości Mojej, bom jest wierny i słów Swoich nie zmieniam.
Przebaczenie Moje i Pokój Mój chcę wam dać, a tęczą Przymierza Mego opaszę ziemię. Taka jest wola Moja.

X
Czwarte Ostrzeżenie - Droga powrotu

Dzieci Moje! Ja, Ojciec wasz, ostrzegam was!
Nadchodzą dni grozy. Wstrząsną się posady ziemi, a z nimi zachwieje się i runie wasza pewność siebie, wasze

zadowolenie, wasza pycha. Odsłoni się wam prawda o was samych. Ujrzycie, że staliście się niewolnikami przedmio-
tów, sługami a nie panami wytworów własnych rąk.
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Ujrzycie, jak dalece straciliście hart, odwagę, sprawność ciała i godność człowieczą. Jak niewiele potrzeba, aby-
ście wrócili do stanu zwierzęcego: utraty wygód, głodu, zimna, strachu przed śmiercią. Zobaczycie koniec waszych
nadziei, planów i skrzętnych zabiegów.

Zamiast wielkości ducha czciliście wielkość waszych maszyn, wysokość budynków, głębokość waszych schro-
nów, obszerność skarbców i wielkość armii, które mierzycie wedle ilości nieprzyjaciół, których mogłyby zgładzić. Nie-
przyjaciółmi zaś nazwaliście wszystkich, którzy przeszkodzić by wam mogli w pogoni za złotem. Ono przysłoniło wam
twarze waszych głodujących, cierpiących braci.

Nieszczęśliwych i płaczących z winy waszej zachłanności, braci waszych mieliście za proch, odmawiając im czło-
wieczeństwa, pierwej sami pozbawiliście się tego, co najdroższe, czego nie rozumiecie w ślepocie waszej.

Nadzieją waszą jest niedola, ona was zrówna i nauczy rozumieć cudze cierpienia. Nieszczęścia, których doświad-
czycie, są Moją ostatnią Łaską. Darem Moim, jeśli wykorzystacie go, stanie się wam drogą powrotu ku Mnie. Bo Ja
żałującym otwieram zawsze Ojcowskie ramiona i każdemu w skrusze wzywającemu Mnie podaję Ramię Moje.

Nie ja was porzuciłem. To wy odrzuciliście Miłość Moją, a w zaślepieniu swoim w miejsce Praw Moich postanowi-
liście własne: owocem ich - nieszczęście milionów Moich dzieci. Rozpacz ich i płacz rani Moje Serce.

Sprawiedliwości i Miłości wzywa cała ziemia.
Niedola sprawi, że i wy zapragniecie zmiłowania, a obraz waszych win stanie wam przed oczyma. Żałujcie, a otrzy-

macie przebaczenie.
Kto wracać chce ku Mnie i zyskać przebaczenie Moje, niech się pojedna z braćmi swymi. W dniach grozy bądź-

cie hojni i miłosierni. Otoczcie staraniem braci waszych, okażcie miłosierdzie słabym, opiekę dajcie chorym i bezrad-
nym, a potrzebującym obronę i schronienie, ciepło waszych domów i żywność niech służą każdemu, kto o nie prosi;
bo Ja jestem w głodnych, zmarzniętych, nieszczęśliwych i chorych. Ich cierpienia i skargi chowam w Sercu, a czyny
wasze względem nich usprawiedliwiają was lub osądzą. Przepadną ci, co szukać będą tylko dla siebie ratunku, a nie
myślący o sobie i miłosierni dostąpią Mojej opieki. Ci, którzy mnie odrzucili, wyszydzili i prześladowali wiernych Mo-
ich, nie odnajdą Mnie w dniach grozy inaczej, niż przez miłosierdzie, pomoc i opiekę okazaną bliźniemu. Kto zaś bra-
tu swemu okarze miłość braterską, niech pewien będzie, że go dostrzegę i Synem Swym nazwę.

Dzieci Moje! Boleje Serce Moje nad zbliżającym się nieszczęściem waszym, lecz bardziej jeszcze boleje nad nie-
prawością waszą. Dlatego dopuszczam, aby zło przez was zgromadzone wstrząsnęło światem. Stopi ono w ogniu
i zmyje w falach mórz wasze niegodne zamysły.

Żywioły ziemi oczyszczą ją, bowiem nie pozwolę, aby zła wola wasza przyniosła światu zagładę.
Jestem Ojcem wszystkich ludzi i wszystkich mam w opiece Swojej. Kto uznaje Mnie Ojcem swym, przyjmie też na-

ukę Syna Mego, naukę miłości - nie nienawiści, przebaczenia - nie zemsty, miłosierdzia - a nie pogardy.
Syn Mój świadectwo dał o Mnie - objawił Mnie Ojcem. Czemu wierzycie nadal ojcu kłamstwa i ułudy? Ja jestem

Ojcem twoim, o ludzkości, lecz odrzuconym przez was, niepotrzebnym i bezradnym w Miłosierdziu Moim, które Mnie
zmusza do przebaczenia wam, a nie do karania.

Dostatecznie ukarzecie się sami. Ja pragnę Pokój zesłać wam, a z nim radość, uciszenie i miłość. Szanując wol-
ność, którą wam dałem - czekam.

Jeśli zechcecie, jeżeli zawołacie „Ojcze” i uznacie się synami Moimi, dam wam wszystkie Dary Moje od wieków
na was czekające. Łaską Moją ozdobię ziemię, dam wam nowe życie, a odrodzonej ludzkości okażę Dobroć, Szczo-
drobliwość i Opiekę. Obiecuję to wszystkim ludziom - Ja, Pan wasz, i Bóg wasz, i Ojciec duchowy.

XI
Święto Chrystusa Króla i zapowiedź

Królestwa Bożego na ziemi
Ludu Mój, Dzieci Moje, Przyjaciele Moi!
Ja, Król wasz prawdziwy, wzywam was, przychodźcie do Mnie! Pragnę waszego szczęścia tak, że za was złoży-

łem w ofierze Ojcu życie Moje, konając w męce.
Wybawiłem was z niewoli i obdarowałem wolnością. Przywróciłem wam utracone Synostwo Boże. We Mnie i prze-

ze Mnie staliście się ukochanymi Dziećmi Bożymi, dziedzicami Mojego Królestwa.
Czy istnieje ktoś, kto by dla was więcej uczynił?
Dlaczego więc boicie się Mnie i uciekacie przede Mną? Zamiast cieszyć się i dziękować, iż tak bardzo jesteście

kochani. Obawiacie się kary, potępienia, odrzucenia.
Widzicie we Mnie nie Zbawcę i Wyzwoliciela, a oskarżyciela, sędziego i kata. Dlaczego?
A ja przyszedłem, nie aby sądzić świat, lecz aby świat był przez Ofiarę Mojej Miłości zbawiony.
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To Ja podjąłem Krzyż, aby was wszystkich, całą ludzkość wyzwolić. Nie po to znosiłem torturę krzyża, byście ją
za Mnie mieli ponosić, lecz byście uwolnieni zostali.

Krzyżujecie się sami przez złe uczynki wasze - Ja was wyzwalam. Tak bardzo boicie się Mojego Krzyża, chociaż
wieszacie go w waszych kościołach i domach. Czyż nie rozumiecie, że to świat zawiesza was na krzyżach każdego
dnia, że to świat poi was goryczą, lękiem i bólem. Ten wasz świat materialny, którego władcą czuje się ojciec kłam-
stwa.

Ja dobrowolną ofiarą pokonałem świat w całym Jego złu i odtąd Krzyż stał się znakiem zwycięstwa, drzewem i
symbolem życia!

Królestwo Moje zbudowałem na fundamencie krzyża!
Ja sam! Dźwignąłem was z prochu i podniosłem ku Sercu Ojca. Od dnia Zmartwychwstania każdego z was oso-

biście przynoszę Ojcu, odkupieni bowiem jesteście Moją Krwią i tylko ona wyjednuje wam Miłosierdzie Ojca. A po-
trzebujecie Go wszyscy. W miarę jak świat z pokolenia w pokolenie pogrąża się coraz bardziej w mroku grzechu,
potrzebujecie coraz bardziej miłosierdzia. I oto pomiędzy Ojcem a wami staję Ja i ranami Moich rąk was osłaniam.

Ja jestem Królem Miłosierdzia!
Przychodźcie do Mnie, Ja was uratuję. Prośbie Moich Ran Ojciec oprzeć się nie może, a Ja nie odrzucę nikogo,

kto do Mnie się zwraca i o ratunek prosi. Kocham was tak nieskończenie, że za każdego z was jeszcze raz poszedł-
bym na Krzyż. Mojej Miłości do was jeszcze teraz zrozumieć nie możecie, lecz chciejcie uwierzyć Moim słowom. Za-
wierzcie Mi!

Pragnę waszego szczęścia, pragnę wyzwalać was z niewoli grzechu, lęków, niepokoju i samotności. Przyjdźcie
z nimi do Mnie, oddajcie Mi je.

Pragnę waszej radości, dziecięcej beztroski, swobody, śmiechu. Wszystko, co wam w tym przeszkadza, przyno-
ście do Mnie. Ja zdejmę z was ciężary, uleczę choroby, wyprostuję to, co skrzywdzone, co zdeptane podniesie się
w was i wyrośnie, a brud własną krwią umyję i staniecie się czyści.

W Moim domu nie ma zmęczenia i starości. Przy Mnie staniecie się znowu młodzi, radośni, pełni nadziei. Ja je-
stem Królem waszych dusz, waszych serc, waszych sumień! Jestem też Panem waszych dni, jeżeli Mi na to pozwa-
lacie.

Proszę was, pozwólcie mi zamieszkać w sobie, a dam wam Moje Królestwo już tu, na ziemi.
Przy mnie będziecie bezpieczni, szczęśliwi i zdrowi. Ze Mną pokonacie wszystkie przeszkody, zwyciężycie każ-

de zło, przyniesiecie obfity plon, a radość wasza będzie wciąż rosła.
Obiecuję wam to, ponieważ Ojciec Mój nie odmówi Mi, a Ja wykupiłem was. Będziecie Moją własnością - jeżeli

zechcecie - a wówczas świat nad wami władzy mieć nie będzie, bo jestem Panem świata i jest on Mi posłuszny.
Ja, Pan wasz, Zbawiciel i Król, proszę was: Oddajcie Mi się w opiekę, zaufajcie Mi. Zaufajcie Miłości, bo Ja ko-

cham was tak silnie, tak gorąco, tak prawdziwie, że pragnę wzajemnej miłości. Niczego innego od was nie chcę, ani
waszej czystości, ani mądrości, ani sprawiedliwości. To wszystko i więcej mam, i dam wam, bo sami nic nie macie.
Lecz aby móc was obdarzyć, muszę mieć waszą zgodę. Pozwólcie się kochać i oddajcie się Mojej Miłości. Pozwolę
jej działać w was. Ona was przemieni.

Tak bardzo pragnę waszej miłości. Pragnę otoczyć Swoją opieką, pocieszać, uzdrawiać, leczyć wasze rany,
wzmacniać wasze siły, ulżyć waszemu cierpieniu i obdarzać, obdarzać, obdarzać… Darom Moim nie ma końca. Nie-
wyczerpane też jest Moje Miłosierdzie. Przyjdźcie i czerpcie. Ono wylewa się z Mojego Serca dla zbawienia świata.

Królestwo Moje nie jest z tego świata, ale mogę pogrążyć w nim świat, jeśli tego rzeczywiście zechcecie. Ja pra-
gnę tego, jeśli wy oddacie Mi się w pełni z miłością i zaufaniem, nic Mi nie przeszkodzi w dokonaniu Dzieła Miłosier-
dzia. Przyjdę i pozostanę z wami, a ze Mną zstąpi na ziemię szczęście, pokój, miłość wzajemna, zrozumienie i dobroć.

Bo Ja jestem prawdziwie Królem, dawcą Miłości, samą Miłością!

XII
Do Narodów - Słowa Nadziei

Daję wam, Dzieci Moje, słowa Nadziei. Ja, Pan wasz i Bóg, chcę abyście poznali, żem Ojcem waszym. Prze-
to obiecuję wam zachować ziemię. Moją ona jest własnością i nie zginie bez Mojej woli, lecz obmyję ją, oczysz-

czę ogniem i wodą. Wstrząsnę ziemią i powietrzem, ogniem i wodą, zezwolę, by wszystkie jej moce działały
swobodnie na czas tak długi, jaki potrzebny będzie dla przejrzenia waszego.

Od was samych zatem zależy, jak długo trwać będzie wzburzenie żywiołów ziemi. Moc ich działania również od
was samych zależy, ponieważ Miłosierdzie Moje nie oprze się błaganiu serc skruszonych. Żałującym przebaczę,
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a zła przez nich wyrządzonego pamiętać nie będę. Nad wzywającymi Mnie rozpostrzę płaszcz Mojej Opieki i nie bę-
dę się ociągał, przybywając z pomocą.

Narody ziemi! Dzieci Moje! Boleje Serce Moje, że takich środków potrzeba, aby was uratować przed brato-
bójczą walką i śmiercią. W śmiertelnej chorobie mocne lekarstwa użyte być muszą, a tam gdzie jad zła i nienawiści
przeniknął głęboko, ogniem się go wypala, aby całego organizmu nie zatruł. A nawet część schorzałą odcina się, gdy
trzeba, by całość ratować.

Dlatego was ratuję, że was kocham, Dzieci Moje!
Zanim, jak lekarz, nie przystąpię do dzieła, daję wam obietnicę - uleczę was. Będziecie dziękować Mi i błogosła-

wić Mnie w zdrowiu i radości.

Więcej informacji znajdzie czytelnik na stronie;
www.powrotdonatury.net.pl
w sprawie pytań;
zdrowie@powrotdonatury.net.pl
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