
Indeks nazw, terminów, zjawisk i przedmiotów

Prezentowane indeksy nie są kompletnym wykazaniem danych pojęć, odnoszą się one od 
początku, do okolic Orędzi z początku roku 1996-tego (opublikowany pierwotnie raczej w 
starszym, niż trzecie wydanie „Iskry Bożego Pokoju z Oławy”), niemniej, będzie niesamowitym 
źródłem informacji i przewodnikiem po Objawieniach Oławskich. Przedstawione na końcu każdego
pojęcia liczby odnoszą się do numeru Orędzia, w którym dane zagadnienie jest poruszane.

adoracja Najświętszego Sakramentu — trwała dziewięć dni i nocy 85
adoracje do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszego Serca Maryi — rozpowszechniać
82, 88
adoracje Najświętszego Sakramentu — (częste) warunkiem ocalenia Polski 115
adoracje Najświętszego Sakramentu — przez nie odniesiecie zwycięstwo 85
adorować Najświętszy Sakrament — patrz: Najświętszy Sakrament adorować
adorować Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi — 79 ,80, 82
adwent — szczególna okazja do przeproszenia Boga w Sakramencie Pokuty 129
alkoholicy — ranią Serce Pana Jezusa 127
altanka — ma zostać jako relikwia 90
anielskie wojsko — zejdzie na ziemię i rozgromi szatanów 110, 112
Anioł Stróż — chroni przed szatanem 49
antychryst — urodził się wśród Żydów, jest młody, będzie głosić zwycięstwo 115
apostolstwo — świeckich 53, 60
Archaniołowie — zejdą na ziemię, by stoczyć bitwę z siłami szatana 114
architekci świątyni — błogosławieni 118, 121 (i kier. budowy)
balaski przywrócić — (okryte płótnem) 53
Baranek Boży — to Jezus Chrystus 97
Baranek Boży — zob.: klękać na „Baranku Boży”
biskup — otrzyma książkę z uzdrowieniami 10
biskup Urban — chciał, aby orędzia oławskie były badane przez Kościół 113
biskup — powinien mieć pokorę 12
biskup — powinien odwołać oszczerstwa 12
biskupi i kapłani — nie wszyscy słuchają Pana Jezusa i Papieża 132
biskupi i kardynałowie — polscy pozostaną przy Papieżu w czas wojny 80
biskupi i kardynałowie — winni zatwierdzić miejsce objawień w Oławie 111, 113
biskupi i kardynałowie — winni zwrócić oczy na miejsce objawień w Oławie 110
biskupi i kapłani — nie przyjmują ratunku od Matki Bożej 26, 27, 35
biskupi i kardynałowie — odmawiajcie Różaniec Św. 31
biskupi i kardynałowie — mówią Ojcu Świętemu, że nie ma prześladowań w Oławie 36
biskupi i kardynałowie — będą prosić z wiernymi o Boży Pokój 46
biskupi i kardynałowie — mówią Papieżowi, że objawienia są fałszywe 34, 36
biskupi — mają wielkie Łaski w waszym kraju [tj. Polsce] 85, 103 (i kard.)
biskupi — będą bardzo zawstydzeni 33
biskupi — jeden z biskupów zostanie zabrany (straci życie) 28, 31
biskupi — jeśli nie przyjmą ratunku — zginą w III wojnie światowej 26, 27, 35
biskupi — mają wystąpić w obronie prześladowanych za Krzyż 32
biskupi — mają zatwierdzić objawienia 48, 50, 111
biskupi — muszą podporządkować się Papieżowi 94
biskupi — nie zabraniać kapłanom przyjeżdżać do Oławy 6, 15, 48
biskupi — niektórzy sprzeciwiają się Ojcu Św. 18, 21
biskupi — niesłusznie wydalający kapłanów z parafii 77
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biskupi — oleje namaszczenia przygotować 35
biskupi — przez niewiarę w objawienia mogą ściągnąć karę na ludzi 36, 48
biskupi — sprzedający kościoły w USA odpowiedzą (przed Bogiem) 80
biskupi — wielu odwróci się od Boga 26
biskupowi — opiekunowi przedłóż sprawę szybkiego wybudowania kaplicy 91
biskupowi — opiekunowi przekaż pieniądze na budowę do pokwitowania 92
biskupów — powołuje Pan Jezus przez swojego namiestnika — papieża 129
biskupów — proś o błogosławieństwo Krzyża 85
błogosławi — Jezus Chrystus, Matka Boża pośredniczy 111
błogosławieństwo — dla grup adorujących Najświętszy Sakrament
błogosławieństwo — zob.: klękać na błogosławieństwo kapłańskie wiernych
błogosławieństwo — Matki Bożej wodom, rzekom, jeziorom, źródłom… 34
błogosławieństwo — na odległość — od 21.00 do 22.00 38, 43, 48, 49, 92
bluźniono — w noc św. Sylwestra  130
bomba atomowa — grozi Jugosławii, jeśli się nie nawrócą 146
bombę atomową — zechcą na Polskę, ale skieruje się do kraju… 146
budować świątynię — pomagać 128, 130, 139
Bożego Ciała — procesje przynoszą bardzo wielkie Łaski 122a 128, 130, 139
budowniczowie świątyni — błogosławieni 119, 123, 140
budowy sanktuarium — teren zamykać po Apelu Jasnogórskim 145
chlebem dzielić się — z ubogimi krajami 97
chorych — na raka jest tu czternaście osób 149
chrzcić — dzieci 51, 56
chrzcić — nie ochrzczonych 68a, 72
Ciała Pana Jezusa nie mogą podawać świeccy (w tym kobiety) 93
ciało św. Maksymiliana — będzie odkryte 106
ciało św. Maksymiliana — K. Domański zna tajemnicę miejsca pochówku 70, 106
ciało św. Maksymiliana — nie zostało spalone, zachowało się do dziś 66, 106
ciało św. Maksymiliana — odnaleźć na dowód prawdziwości Objawień Oławskich 70
Ciało Pana Jezusa — jest profanowane 132
Ciało Pana Jezusa — najważniejszym, uzdrawiającym, pokrzepiającym pokarmem 122b, 123
ciało stygmatyczki Katarzyny Szymon — przewieźć do Krakowa 37, 38, 40
cierpienia — przyjęte i ofiarowane przynoszą zwycięstwo 136
cuda i znaki — znak Pana Jezusa w czasie wystawiania Najświętszego Sakramentu 127
cuda i znaki — uczynię ten cud, ale dużo sług musi się nawrócić 139
cuda i znaki — 3 (znaki) będą dane: 2 na nawrócenie, po 3–cim — kara 37
cuda i znaki — będą nowe znaki na Krzyżu na placu budowy 128, 139, 144
cuda i znaki — będzie dany znak w Oławie; kardynałowie i biskupi będą zaskoczeni 136
cuda i znaki — będzie wielkie zamieszanie, płacz i krzyk 33
cuda i znaki — błyskawice i grzmoty w czasie opadów śniegu 41
cuda i znaki — błyszczące płatki na ziemi i liściach 39
cuda i znaki — było pięć znaków 12
cuda i znaki — cud w Warszawie na Bródnie 33
cuda i znaki — dane są dla nawrócenia 63
cuda i znaki — dwa białe Krzyże znakiem zwycięstwa dla Polski 112
cuda i znaki — figura Matki Bożej płaczącej Krwawymi Łzami — zwrócona 57
cuda i znaki — figura Matki Bożej płacze Krwawymi Łzami 37, 38, 39 (nawrócenia milicjantów), 
41, 42, 57, 58
cuda i znaki — gdy będzie wybudowana Świątynia — Niebo się otworzy i spłyną Łaski 107
cuda i znaki — Krew i Woda wypłynęły z Boku Pana Jezusa na Krzyżu 125, 126, 144, 147
cuda i znaki — Krzyż na niebie dany na nawrócenie 27
cuda i znaki — Krzyż na niebie i Aniołowie z trąbami 53
cuda i znaki — Krzyż na niebie ukaże się 17, 26
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cuda i znaki — Krzyż złoty z promieniami ognia na tych, którzy Go odrzucili 31
cuda i znaki — kapłan przeniesiony przez Pana Jezusa do ołtarza 146
cuda i znaki — kapłani nawrócą się 20
cuda i znaki — krew na obrazkach Oblicza Pana Jezusa 32
cuda i znaki — Krwawe Łzy na figurze Róży Duchownej w Toronto 119, 121
cuda i znaki — krwawiący Krzyż w Nowej Grobli 50 (Krwawe Łzy)
cuda i znaki — Matka Boża ukazała się dziewczynce 25
cuda i znaki — na niebie Pan Jezus z Krzyżem, aniołowie, wielki Różaniec 105
cuda i znaki — nawrócenia w Gdyni 61
cuda i znaki — nawrócenia w Oławie (po 20-tu, 30-tu latach) 92
cuda i znaki — nie czekajcie na nie, tylko się módlcie 143
cuda i znaki — nie wszyscy (ten znak) wytrzymają 36, 50
cuda i znaki — oznajmiają nadejście czasów ostatecznych 57
cuda i znaki — św. wizerunek na drzewie koło miejsca objawień w Oławie 30, 117
cuda i znaki — Pan Jezus widziany na niebie w Gdyni po błogosławieństwie K. Domańskiego 55
cuda i znaki — przedłużenie blizn na obrazach Matki Boskiej Częstochowskiej 35
cuda i znaki — przyjdzie na nie czas 9
cuda i znaki — Różaniec na niebie 26
cuda i znaki — uzdrowienie niewiasty o dwóch kulach 74
cuda i znaki — wielu się przerazi 33
cuda i znaki — wirowanie słońca w Oławie 151
cuda i znaki — wizerunek Matki Bożej obok Ręki Pana Jezusa na Krzyżu 125
cuda i znaki — znak Chrystusa dźwigającego Krzyż; Ręce, Nogi, Twarz zranione 110
cuda i znaki — znak Matki Bożej w święto Bożego Miłosierdzia 104
cuda i znaki — znak na Krzyżu na Jasnej Górze 60
cuda i znaki — znak na Krzyżu w Kępie Gosteckiej 122b
cuda i znaki — znak na niebie i na ziemi będzie 110
cuda i znaki — znak na słońcu 36
cuda i znaki — znak Pana Jezusa dla K. Domańskiego w celi aresztu 88, 97
cuda i znaki — znak tak, jak w Fatimie (3 V 85) był dany w Oławie 21
cuda i znaki — znak w Męce Sieradzkiej 45
cuda i znaki — znak z obrazu i figury Jezusa Miłosiernego 144
cuda i znaki — zob. także: uzdrowienia
cuda i znaki — znak na Krzyżu w Oławie (spływająca Krew z Ran Pana Jezusa) 117
cuda i znaki — prośba o znak dla kapłanów, aby uwierzyli… 139
Cybulę, ks. — usunąć z Belwederu 140
czas — jest krótki 139, 140
czasy ostateczne — zob.: kary i zagrożenia
czasy ostateczne — poprzedzają je cuda i znaki 57
czasy ostateczne — zob.: antychryst
czasy ostateczne — zob.: Archaniołowie
czasy ostateczne — zob.: cuda i znaki
czasy ostateczne — zob.: powtórne przyjście Chrystusa
Czyściec — srogą karą za nie odpokutowane grzechy dzieciobójstwa 115, 117, 118, 119
demonstracje uliczne — organizowane przez wrogów 120
domy modlitwy — organizować 61
dusze czyśćcowe — licznie wybawiane przez pokutę 29
dusze czyśćcowe — najskuteczniej ratują je Msze Święte Gregoriańskie 39
dusze czyśćcowe — proszą o modlitwę (zwłaszcza różańcową w październiku) 64
dusze czyśćcowe — zob.: modlić się — za dusze w Czyśćcu cierpiące
duszy uzdrowienie — najważniejsze; patrz: uzdrowienia — duszy…
dzieci nie narodzone — muszą być prawnie chronione 115, 118, 150
dzieci nie narodzone — najwięcej zabójstw na Zachodzie 55
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dzieci nie narodzone — zabijane nadal w Polsce 59
dzieci nie narodzone — zob. także: ustawa…
dzieci nie narodzone — od momentu poczęcia należą do Boga i Matki Bożej 128
dzieci nie narodzone pragną modlitwy — zob.: modlić się — za dzieci nienarodzone
dzieci nie narodzonych — wiele zginęło dzisiejszej nocy 130
dzieci nie narodzonych — jest strasznie dużo mordowanych 110, 128, 130
dzieci nie narodzonych — mordowanie zrodzić może wojnę w Polsce 114, 115, 119
dzieci nie narodzonych — nie zabijać! 54, 116, 117, 118, 128, 130
dzieci nie narodzonych — nie zabijać w Kanadzie! 132
dzieci nie narodzone — przepraszać za grzech dzieciobójstwa 15, 18, 19, 30, 36, 48, 59, 62, 71
dzieci nie narodzone — miasto Piła biło rekordy zabójstw 30
dzieci nie umieją się modlić — bo nie ma modlitwy w rodzinach 147
dzieci upośledzone — rodzą się z powodu pijaństwa 20
dziękować — za otrzymane stygmaty 88
dziękować — za uzdrowienia 8, 20, 69, 82
Faustyna Kowalska bł. — przekaże o zwycięstwie Bożego Miłosierdzia na świecie 137
figura św. Maksymiliana pod Krzyżem — przynosi wielkie łaski 124
figury Jezusa Miłosiernego — przekaż wizjonerom, aby promieniowało Boże Miłosierdzie 145
fundamenty kopano — pod kaplicę pw. Bożego Miłosierdzia 119
głosować — na (prezydenta) wierzącego! 98
głosować — na wierzących 108
gromnica — chroni od wszelkich kar 116
gromnice — święcić 116
grupy modlitewne — tworzyć jak najwięcej 94
grupy modlitewne — przyprowadzą do Boga owczarnię z kapłanami 126
grupy modlitewne — w Polsce mają być pod wezwaniem św. Maksymiliana 71, 72
grupy pokutne — adorujące Serce Pana Jezusa i Matki Bożej-błogosławione 118
grupy pokutne — wypraszają dla Polski wielkie Łaski 118
grzechów — strasznie dużo jest na ziemi 89, 110
grzechy ludzkie — w wizji skrwawionego Krzyża 94
grzechy ludzkie — biczują Pana Jezusa 128
grzechy ludzkie — nadal biczują Mnie i zadają boleść mojej Matce 89
grzechy ludzkie — ranią Serca Pana Jezusa i Matki Bożej 93, 110, 119
grzechy — ludzi ściągają kary na ziemię 37, 55, 129, 134
III wojna światowa — zob.: kary i zagrożenia
łączyć się — z siostrą ze Szczecina 148
Jasna Góra — największym sanktuarium 91
Jerycha — (nieustanne modlitwy na zmianę)prowadzić 23, 24, 26, 28, 29, 34, 39
Jugosławia — ukarana za drwiny z Objawień w Medziugorie zob.: kary…
Jugosławii — grozi bomba atomowa, jeśli się nie nawrócą 146
kapłani — modlący się na Różańcu z wiernymi na Wschodzie słuchają… 129
kardynał Macharski — stoi po stronie Papieża 120
kamień węgielny — pod budowę kaplicy poświęci Ojciec Święty 15, 37, 45, 46, 47 (jest 
poświęcony)
kamień węgielny — pod budowę świątyni w Oławie będzie poświęcony 106
Kanada — może być uratowana przez odmawianie Różańca 132
Kanada — odeszła od Boga 119
Kanadę — pobłogosław Krzyżem 131
kapłani — jedynie mogą podawać Ciało Pana Jezusa 93, 100
kapłani — nie wolno ich obmawiać 68a
kapłani — winni przyjeżdżać na misje do Rosji 68a
kapłański ruch Maryjny — łańcuszek 50
kapłański ruch Maryjny — nie prześladować 44
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kapłański ruch Maryjny — służących tu spotka wielka nagroda 4, 5, 18, 35
kapłana — proś o błogosławieństwo przed spotkaniem z wiernymi 132
kapłani — bądźcie wierni Kościołowi Świętemu 119
kapłani — obrzucani są oszczerstwami w Polsce 126
kapłani — odpowiedzialni są za swoją owczarnię w Polsce 126
kapłani — poniosą straszne kary za odsuwanie tabernakulów na bok 132
kapłani — winni brać przykł. od Papieża w modlitwie Różańcowej i pokucie 132
kapłani — za mało modlą się na Różańcu 118
kapłani — mają być posłuszni Papieżowi 133
kapłani — mają być w koloratkach i sutannach w kościele, przed Mszą Świętą 135
kapłani — nie mogą zmuszać do przyjmowania Komunii Świętej do ręki i na stojąco 134
kapłani — niech otwierają świątynie, aby było jak najwięcej modlitwy Różańcowej 132
kapłani — odchodzą od Kościoła Świętego 99
kapłani — otrzymali orędzie od Pana Jezusa w X Rocznicę Objawień 139
kapłani — otwórzcie swoje serca przed Panem Jezusem na miejscu objawień 139
kapłani — używający „szafarzy świeckich” słabo kochają Pana Jezusa 99
kapłani — wzywani do odmawiania na klęcząco Różańca i leżenia krzyżem 133
kapłani niektórzy — upominani przez św. Maksymiliana 128
kapłani — są zdezorientowani, szatan uderzył w Kościół 133
kapłani — obrzucani oszczerstwami przez rządzących 115
kapłani — prosili, abyś przybył do świątyni na Węgrzech 85
kapłani — przyjmowali cię w Austrii 102
kapłani — (wielu) prześladuje miejsce objawień w Oławie 103
kapłani — będzie wielu ginąć, wytrwałych w wierze Pan Jezus ochroni 80
kapłani — bywa nienawiść wśród nich 74a
kapłani — dla nich orędzie 55
kapłani — mają przyjeżdżać do Oławy 3, 18
kapłani — mają słuchać Papieża 89
kapłani — nawiedzajcie sanktuaria Maryjne z wiernymi 76
kapłani — nie głoszą prawdy o Piekle, Czyśćcu i Niebie; zob.: P.,N, 103
kapłani — nie mogą zabraniać klękania przy Komunii Świętej 53, 54, 67
kapłani — nie wierzą w objawienia 54
kapłani — nie wolno rzucać na nich oszczerstw 89, 144
kapłani — nie wszyscy idą drogą wskazaną przez Pana Jezusa i Matkę Bożą 74a, 128
kapłani — niech odmawiają Różaniec z wiernymi w kościołach 74a, 77, 119, 125, 126, 132
kapłani — niechętni budowie kaplicy w Oławie - będą zawstydzeni 106
kapłani — niektórzy odrzucają Różaniec 126
kapłani — odchodzą od Kościoła 55, 119
kapłani — odciągają od Kościoła 61
kapłani — odpowiedzą przed Sądem Bożym za drwiny z objawień 98
kapłani — otrzymają tu wielkie Łaski 4, 10, 15, 24, 26, 54, 142
kapłani — polscy winni wyjeżdżać na Wschód 97
kapłani — powinni wierzyć w objawienia 20
kapłani — rozpowszechniać modlitwę różańcową i Koronkę do Bożego Miłosierdzia 10, 13, 18, 
19, 36
kapłani — siadający tyłem do Tabernakulum ranią Serce Pana Jezusa 93
kapłani — sprawujący Ofiarę Mszy Świętej na miejscu objawień - błogosławieni 122
kapłani — wielu sieje zgorszenie 25
kapłani — wielu winno upokorzyć się i uznać swoje błędy (liturgia) 31, 99
kapłani — winni jeszcze bardziej oddać się Matce Boskiej Częstochowskiej 125
kapłani — winni podawać Komunię Świętą na klęcząco i do ust 67, 99, 133
kapłani — winni stanąć w obronie (sióstr karmelitanek) w Oświęcimiu 111
kapłani — winni zgłaszać się do ks. proboszczów w sprawie Mszy Św. na miejscu objawień 11
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kapłani — wyłącznie rzymskokatoliccy mogą odprawiać Msze Św. na miejscu objawień 11
kapłani — wyjeżdżający na Wschód — błogosławieni 104
kapłani — zabraniający modlitwy różańcowej w kościele są słabej wiary 29
kapłani — zaniedbują modlitwy i Spowiedzi 32
kapłanów — kocha Chrystus 127
kapłanów — wielu odejdzie od Kościoła 127, 128
kapłanów — wielu zboczyło z drogi Pana Jezusa 118
kapłanów — proście o adoracje nocne Najświętszego Sakramentu w każdym kościele 85
kaplica (pierwsza) w Oławie — ma być pw. Bożego Miłosierdzia 119
kaplica pw. Bożego Miłosierdzia — tu będą wota tych, którzy… 146
kaplica pw. Bożego Miłosierdzia — tu masz przynieść wszystkie wota 142
kaplica pw. Bożego Miłosierdzia — będzie spływać Łaskami uzdrowień 142
kaplica pw. Bożego Miłosierdzia — została poświęcona 142
kaplica pw. Bożego Miłosierdzia — jest już wybudowana 141
kaplica pw. Bożego Miłosierdzia — ma powstać w tym roku (1 I 1993) 130
kaplica w Oławie — ma być wybudowana 4, 17, 18, 21, 22, 23, 39, 41, 42, 62, 90, 91, 95, 97, 102, 
105, 112
kaplica w Oławie — ma być wybudowana — trzeba wykupić teren 90
kaplica — będzie można w niej wymodlić pokój dla całego Świata 62
kaplica — potrzebna jest całej ludzkości 58
kaplica — potwierdzi polskość tych ziem 22
kaplica — przez nią Polska może odnieść zwycięstwo 58
kaplicę Bożego Miłosierdzia — poświęcono - wielka Łaska dla Polski 144
kaplicę — budować pomagajcie (w Oławie) 104
kaplicę pw. Bożego Miłosierdzia — jak najszybciej wybudować
kaplicę — w Chotyńcu wybudować 95
kaplica — w Chotyńcu i (Rudzie k. Sieradza) będzie wybudowana 112, 117
kaplica — w Okoninie będzie wybudowana 117
kaplica — w Rudzie ma być wybudowana 122b
kard. Gulbinowicza — bp opiekun poprosi o pomoc w wybudowaniu kaplicy 91
kardynał Gulbinowicz — stoi po stronie Papieża 120
kardynał Gulbinowicz — jeszcze zaatakuje, bo jest słabej wiary
kardynał Gulbinowicz — przybędzie na miejsce, będzie przepraszać 139
kardynał Gulbinowicz — winien upokorzyć się, jego serce skruszeje 139
kardynał Gulbinowicz — wzywany przez Pana Jezusa do odwołania oszczerstw 136
kardynał Gulbinowicz — orzeczenia lekarskie nie są mu potrzebne 55
kardynał Gulbinowicz — „wiele łez Ja i mój Syn wylaliśmy przez…” 55
kardynał Gulbinowicz — informowany o usuwaniu Krzyży nie reaguje 60
kardynał Gulbinowicz — nie interesuje się otrzymaną dokumentacją o uzdrowieniach 42
kardynał Gulbinowicz — powinien zatwierdzić miejsce objawień 55
kardynał Gulbinowicz — wezwany do Ojca Świętego 26
kardynał Gulbinowicz — winien prześladowań miejsca objawień 36
kardynałom i biskupom — orędzie przekazać 130
kardynałowi — przekaż lekarskie orzeczenie badania głowy 136
kardynałowi Gulbinowiczowi — pismo przesłałeś 142
kardynałowi Gulbinowiczowi — wyślij list z przekazaniem kaplicy… 141
kardynałowie i biskupi — przybędą poświęcić to miejsce 139
kardynałowie i biskupi polscy — stoją po stronie Papieża 120
kardynałowie i biskupi — wzywani do przyjazdu na miejsce objawień 129
kardynałowie — wzywają Polskę do modlitwy
kary i zagrożenia — ściągane są przez nasze grzechy 37, 55
kary — Ziemia się zrówna i może być cała zalana jak przy potopie 133
kary — Anglia, Francja, Niemcy mogą zginąć 42
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kary — Australii grozi trzęsienie ziemi, zalanie morzem połowy terytorium 116
kary — będą kraje pozalewane morzem 80
kary — będą prosić o ratunek, ale będzie za późno 121
kary — będą straszne za odsuwanie na bok tabernakulów 132
kary — będą walki w różnych krajach i to wkrótce (6 I 1992) 115
kary — będzie ludziom odpadać ciało 36
kary — będzie nawałnica z piorunami, ziemia będzie pękać 27, 50, 59, 68a, 110
kary — będzie straszna wojna i wielu zginie 112
kary — biada tym, którzy odwracają się od Papieża 103
kary — bomba atomowa grozi Jugosławii, jeśli się nie poprawią 146
kary — brat brata będzie zabijał 110
kary — brat z bratem będzie walczył 115
kary — choroby zakaźne mnożyć się będą na ziemi z powodu grzechów 132
kary — ciemność nie będzie trwała długo, w świątyni Boga ratunek 110
kary — ciemność ogarnie całą ludzkość, zginie wtedy wielu ludzi 110
kary — czarna chmura grzechów na kuli ziemskiej 118
kary — czarna chmura przed nami 12, 29, 42
kary — czarna chmura wisi nad światem - to niepokój na świecie 86, 97, 149
kary — czas przed karą jest krótki 26, 34, 36, 38, 60, 62, 70
kary — dni ciemności zbliżają się 20, 23, 110
kary — dni ciemności-ocalenie przyniesie modlitwa różańcowa 21, 23
kary — Francja, Australia,cała Ameryka może być objęta trzęsieniem ziemi 80
kary — głód 7
kary — groźba zniszczenia kapłanów pozbywających się świątyń 62, 80
kary — grożą cztery lata suszy 7
kary — grożą Polsce i światu za rzucanie oszczerstw na Kościół 142
kary — groźba nieurodzaju i głodu w Polsce (susza 1992 r.) 124
kary — III wojna światowa rozpęta się 133, 135
kary — III wojna światowa wyjdzie z małego państewka 94, 99
kary — III wojna światowa wyjdzie z małego państewka, bronione tam miasto zginie 90
kary — III wojna światowa wyjdzie z żydowskiego narodu 112
kary — III wojna światowa będzie wkrótce, jeśli nie oddadzą się Panu Jezusowi 99
kary — III wojna światowa nastąpi, gdy będą krzyczeć o pokoju 103
kary — III wojna światowa rozpoczęła się (masoneria nadała bieg wydarzeniom) 148
kary — III wojna światowa, atomowa — zagraża 28, 29, 32, 42, 45, 49, 50, 51, 62, 66, 86, 88, 90, 
101, 105; 115, 117, 132, 146
kary — III wojna światowa już byłaby, gdyby nie Boże Miłosierdzie 94
kary — III wojnę światową poprzedzą powodzie 146
kary — III wojnę światową poprzedzi rozwój różnych śmiertelnych chorób 42, 51, 60. 63, 110 
(choroby zakaźne)
kary — III wojna światowa będzie, to już się rozpętało… 149
kary — Jugosławia ukarana za drwiny z objawień w Medziugorie 110, 111, 112, 118, 121
kary — Kościół będzie prześladowany 32, 44, 62, 63
kary — poniosą biskupi odciągający kapłanów i wiernych od miejsc objawień 9, 10, 12, 14, 26, 28,
31, 32, 36
kary — kary mogą być odwołane przez modlitwę 39, 60
kary — karząca Ręka Pana Jezusa 25
kary — kataklizmy 51,54
kary — kataklizmy mogą powstać z prób jądrowych (zapowiedź Czarnobyla) 30, 34 (Czarnobyl —
napromieniowanych 40.000) 33, 36, 42
kary — klęska nieurodzaju 44, 46, 47, 48
kary — kraje pozbywające się świątyń zagrożone atomową zagładą 80
kary — ludzie będą ginąć, nim zdążą się opamiętać — będzie za późno 110, 112
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kary — mogą być odwołane przez modlitwę 7, 34, 86
kary — najpierw musi być walka między dobrem a złem 80
kary — napromieniowane pokolenie 51
kary — niektóre kraje (w tym sąsiednie) mogą być zalane wodą 127
kary — niektóre narody znikną z powierzchni ziemi 66
kary — niepokój na świecie 15, 17, 25, 26, 69
kary — oczyszczenie narodów przychodzi 54, 60, 61, 62, 80, 110
kary — ostrzeżenie dla łamiącego Krzyże na działce wizjonera 128
kary — oszczercy miejsc objawień będą leżeć krzyżem 106
kary — ściągają sataniści; patrz: sataniści — znieważają Boga…
kary — ściągają winni zbrodni zabijania nie narodzonych dzieci 38, 54, 56, 115, 117, 119, 129, 130
kary — świat spotka kara, jeśli nie będzie odmawiał Różańca 127
kary — Papież powróci do zburzonego (Rzymu) i będzie prosił o Boży Pokój 80
kary — Piekło całe zeszło na ziemię; zob.: Piekło
kary — Piekło wystąpi w żydowskim kraju, ale będzie musiało odejść 133
kary — Polska zagrożona rozlewem krwi (1991) 106, 111
kary — Polska zagrożona rozlewem krwi (1993) 131
kary — Polskę czeka straszna kara, jeśli nadal będzie grzeszyć 110
kary — palący ogień z Krzyża na odwracających się od Chrystusa 114
kary — po kataklizmach wyjeżdżać i błogosławić 34, 38
kary — powodzie i trzęsienia ziemi 144, 149
kary — powodzie 53, 54, 57, 104, 116, 135
kary — Rzym będzie zniszczony,Papież Jan Paweł II będzie uciekał do… 80, 90
kary — rozłam w Kościele przyczyną kar 67
kary — szatan będzie chciał zniszczyć cały świat, będzie walczył 146
kary — spotkają winnych dzieciobójstwa, którzy nie pokutowali 101, 115, 117, 118, 119
kary — straszna kara wisi nad Wschodem 97
kary — strasznie będzie na ziemi, bo najpierw musi być zło zniszczone 150
kary — strasznie się będzie działo na ziemi 90, 110, 112, 116, 126, 133
kary — susza w Polsce (1993) 136, 140
kary — szatan będzie chciał zniszczyć Kościół 80
kary — trzęsienia ziemi i powodzie w Kanadzie będą 132
kary — trzęsienia ziemi na świecie i w Polsce 39, 43, 44, 45, 50, 54, 67 (Armenia), 68, 69, 104, 
116
kary — trzęsienie ziemi będzie w krajach, w których nie występowały 129
kary — trzęsienie ziemi było na środku Bałtyku (powodzie w 1993r.) 134
kary — trzęsienie ziemi może być w Polsce 130
kary — Ukraina zagrożona rozlewem krwi 115
kary — żółta rasa do Polski nie dojdzie, oślepią, zabiją ich promienie Pana Jezusa 110
kary — żółta rasa zajmie całe kraje wschodnie 110
kary — żółta rasa zechce walczyć i będzie szła daleko 110
kary — żydowski kraj będzie zniszczony, jeśli nadal będzie odrzucał Chrystusa 133
kary — walczący z Krzyżem zagrożeni potępieniem 61, 62
kary — wiele krajów zostanie zniszczonych 82
kary — wiele ludzi zginęło, bo szli bez Boga 80
kary — wielka bitwa na Wschodzie 115
kary — wielka walka na Wschodzie będzie, wielu może zginąć 80
kary — wielu kapłanów będzie ginąć 80
kary — wiszą nad Australią i nad całym światem 135
kary — wybuchy i powodzie od Zachodu do Wschodu 53
kary — za ranienie Boga przez zastawianie fotelami Tabernakulów 80
kary — zatruta woda 50
kary — zginą narody uległe szatanowi 27, 31, 65, 66
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kary — zginie 2/3 ludzkości 31
kary — zginie wielu i nie ujrzy znaku Krzyża; zob. także: cuda… 53
kary — ziemia będzie cała w ogniu 110, 112
kary — ziemia zamieni się w popiół 32, 55
kary — jedni będą drugich wynosić (choroby zakaźne) 150
kary — grozi wielkie niebezpieczeństwo światu 151
Kępa Gostecka — ma powstać sanktuarium Matki Bożej Prześladowanych 120
Kępa Gostecka — miejscem wybranym Pana Jezusa i Matki Bożej 143
Kępa Gostecka — ofiary składać na budowę świątyni 122b
Kępa Gostecka — Chrystus Król zniweczy zamiary szatana 143
Kępa Gostecka — Łaska dla diecezji, niech biskupi i kapłani 143
Kępa Gostecka — kara przyjdzie na prześladowców, jeśli się nie… 143
Kępy Gosteckiej — mieszkańcy prześladujący miejsce objawień winni przeprosić 143
kłaniać się — pod Krzyżem Świętym 45, 113
klasztor — wybudować 5, 17, 62
klasztor — plan klasztoru przekazała Matka Boża 62
klasztorny — budynek (plebania) ma powstać 124
klękać — na Baranku Boży 41, 43, 48, 50, 97, 98
klękać — na błogosławieństwo kapłańskie wiernych 50, 53, 54, 90, 97, 98
klękać — przed Tabernakulum 60, 70
kobiety — nie mogą podawać Ciała Pana Jezusa! 93
kobiety — nie są dopuszczone do ołtarza 93
kobiety — zob.: ubiór skromny
kobiety — demonstrujące za zabijaniem dzieci muszą się upokorzyć, przeprosić 129, 130
kobiety — nie mogą wchodzić do stanu kapłańskiego! 94, 132
końca świata — nie będzie tak szybko 150
Komunia Święta — warunkiem życia wiecznego 100
Komunia Święta — niegodnie podana — rani Serce Pana Jezusa 99
Komunia Święta — balaski (okryte płótnem) — przywrócić 53
Komunia Święta — ma być przyjmowana godnie, na klęcząco i do ust 4, 12, 13, 20, 29, 31, 33, 34,
41, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 67, 70, 76, 77, 78, 86, 93, 99, 100, 102, 110, 114, 128, 129, 132, 
133, 134, 135
Komunia Święta — niegodne Jej przyjęcie rani Serce Pana Jezusa 78, 86, 93, 94
Komunia Święta — przyjmowana codziennie daje zaporę przeciw szatanowi 73, 124, 126
Komunia Święta — przyjmowana godnie pozwala pozostać dzieckiem Bożym 62
Komunia Święta — winna być przyjmowana jak najczęściej 74, 87, 88, 89, 90, 92, 97, 102, 103, 
110, 122a
Komunia Święta — najlepszym lekiem dla duszy, dającym pokrzepienie 88
Komunia Święta — patrz także: Spowiedź i Komunia Święta warunkiem…
Komunię Święta — mogą tylko podawać kapłani i diakoni 99
Komunię Święta — wielu przyjmuje świętokradzko 133
Komunię Święta — będą wkrótce podawać na klęcząco i do ust 89a
Komunię Święta — nie mogą podawać nie przygotowani 94
komunikantów — wydano cztery tysiące na X Rocznicę Objawień 142
komunizm — cały musi być zniszczony 108
komunizm — już nie powróci 108
konferencje — bez Boga nic nie dadzą 115
Kościoła — słuchać 59, 69, 74, 74a
Kościoła — nie prześladujcie! 142
kościoły — budować jak dawniej, nie według dzisiejszej mody 104
kościoły — mają być pootwierane 30, 52, 80, 97, 104, 115, 126, 132
kościoły — niszczą sataniści 62
kościoły — odnawiać (świątynie) 69, 97
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kościoły — otwierają na Wschodzie 69
kościoły — są puste 52, 54, 55, 61, 63, 71, 72, 79
kościoły — są sprzedawane 62, 71, 80
kościoły — są zamykane 65, 77
kościoły — to miejsca modlitwy 93
kościoły — wszystkie (w b. ZSRR) niech otworzy Gorbaczow 108
kościoły — zapełniajcie 94
kościoły — muszą być muszą być chronione Różańcem, aby szatan nie miał… 127
Kościół — będzie bardzo prześladowany 32, 44, 62, 63, 103
kościół — codziennie odprawiać Msze Święte w kościołach 77
Kościół — łączyć się z Kościołem 79
Kościół — jest jeden — nie zakładać sekt 74
Kościół — jest prześladowany 63, 142
Kościół — jest prześladowany przez szatana 37
Kościół — katolicki uczy prawdziwej wiary 35, 37
Kościół — masowo opuszczany przez byłych wiernych 93, 135
Kościół — uległ rozłamowi 51, 54, 55, 67, 91, 132
Kościół — wielu odchodzi od Kościoła 72
Kościół — zatwierdzi miejsce objawień w Oławie 26, 37, 59
Kościół — obrzucany jest oszczerstwami w Polsce 142
Kościół — kto z nim nie idzie, ten nie jest dzieckiem Pana Jezusa 139
Kościół — jest niepodważalny 129
Kościół — został uderzony przez szatana, kapłani są zdezorientowani 133
Kościół — obrzucany jest oszczerstwami w Polsce i na świecie 126, 142
Krzyż — przed nim zatrzymaj się i pomódl 88, 91
Krzyż — ucałować — przynosi Łaski uzdrowienia na duszy i ciele 110
Krzyż — zob.: kłaniać się…
Krzyż — (usunięty) postaw ponownie 80, 85
Krzyż — jest znieważany 79
Krzyż — nosić na szyi (poświęcony) 61
Krzyż — obroną przed szatanem 29, 54 (ratuje życie), 56, 93
Krzyż — przynosi Łaski i zwycięstwo 32, 35, 57, 80, 82, 85, 87, 93, 98, 103, 110
Krzyż — spływa przezeń błogosławieństwo Pana Jezusa i Matki Bożej 61, 63, 69
Krzyż — trzeba dźwigać 26, 79, 82, 122b, 127
Krzyż — walczący z nim nigdy nie odniosą zwycięstwa, mogą zginąć 61, 62
Krzyż — zawiesisz na szyi i udzielaj nim błogosławieństwa 24, 82 (błogosław), 91
Krzyż — zawieszać w domu i pracy 20, 36, 70
Krzyż — zbawieniem świata 79
Krzyż — będą stawiać 15 września, jedź na miejsce, będzie poświęcenie 82
Krzyż — będzie bił promieniami na wiernych i będą padać na kolana 85
Krzyż — dźwigać w swoich sercach 92
Krzyż i sztandar Matki Bożej — zawiśnie w byłym ZSRR 115
Krzyż — na piersi — wymieniony z Krzyżem kapłana w Kanadzie 133
Krzyż — na piersi K. Domańskiego pobłogosławiony przez Pana Jezusa 181
Krzyż — na piersi ma być pobłogosławiony przez kapłana 132
Krzyż — na placu budowy spływać będzie wielkimi Łaskami 125
Krzyż — na polu (miejscu budowy) postawiony daje pewne zwycięstwo 103
Krzyż — na polu (miejscu budowy) poświęcić 103
Krzyż — na polu (przyszłym placu budowy świątyni) postawisz 98
Krzyż — ściągnął człowiek, w którym jest szatan
Krzyża — znak zróbcie pod Krzyżem, na którym wytrysnęła Krew 147
Krzyże — podnoś i stawiaj, gdy będą je usuwać 149
Krzyżem — (na miejscu budowy w Oławie) Pan Jezus przyciąga Polskę i cały świat 119
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Krzyżem błogosławić — na cztery strony świata (wszystkie kraje) 76, 90
krzyżem leżąc — odmawiaj część Różańca 140, 144
krzyżem leżąc — pomagałeś mi dźwigać Krzyż 140
krzyżem leżeć — dziękując za Łaskę Objawienia Pana Jezusa i Matki Bożej 82, 97, 107
krzyżem leżeć — odmawiając Bolesną część Różańca Świętego 126
krzyżem leżeć — odmawiając różańcową tajemnicę Ukrzyżowania 50
krzyżem leżeć — pokutując za grzeszników 80
krzyżem leżeć — przed błogosławieństwem Pana Jezusa 114
krzyżem leżeć — w intencji nawrócenia oszczercy 82
Krzyża — znak zrób, kiedy będziesz wracał z Kanady 132
Krzyża — znak zrób, kiedy będziesz wsiadał do samolotu 131
książka — o stygmatyczce Katarzynie Szymon wydana błędnie, niekompletnie 129
książki — o stygmatyczce Katarzynie Szymon źle wydane nie rozpowszechniać 129
książkę — z Niemiec nie rozpowszechniać, tam wkradł się szatan 151
książki — ukrytej wizjonerki ze Szczecina — rozpowszechniać 127, 129
Kurii Wrocławskiej — przedstawiciele zgadzają się na przejęcie 143
lekarze i matki — ciężko odpowiedzą przed Bogiem za zabijanie 150
Lwów, Tarnopol i Wołyńskie — powrócą do Polski jako polskie ziemie 97
majowe nabożeństwa — uczestniczyć 121
Maksymilian Maria Kolbe, św. — swoją kratą celną wprowadza zgodę w Oświęcimiu 106
Maksymilian Maria Kolbe, św. — patrz: ciało św. Maksymiliana Marii Kolbego
Maksymilian Maria Kolbe, św. — wielu przygotował na śmierć konsekrując chleb 106
magia zabroniona — nie używać Różańca w roli wahadełka 75, 89
mariawici — nie mogą odprawiać Mszy Św. na miejscu objawień 11
masoneria — chce skłócić prezydenta 106
masoneria — chce zniszczyć rząd 106
masoni — chcą rządzić światem, ale im się to nie uda, czas jest krótki 118
masoni — chcą wejść do rządu 111
masoni — chcą zniszczyć Prymasa Polski 111
masoni i sataniści — jest ich wielu, chcą spowodować zamieszanie 120, 147
masoni i sataniści — w rządzie chcą, aby nie było religii w szkołach 147
masoni i szatan — chcą zniszczyć K. Domańskiego (próba otrucia) 140
masoni i Żydzi — niech nie wchodzą do rządu (polskiego) 111
masonów — jest dużo w każdym kraju 111
matki — nie zabijajcie dzieci w swoich łonach! 119
matki — winny oddać się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi 128
matki i lekarze — ciężko odpowiedzą przed Bogiem za zabijanie nie narodzonych 150
Michał — (Jednerał) spod Lublina nie ma przekazów 120
miejsce pod budowę sanktuarium — wyznaczyła Matka Boża 92
miłosierdzia (więcej) — biednym krajom 30, 124
Miłosierdzie Boże — jest nieskończone; trwa do końca świata 103, 146
Miłosierdzie Boże — wypraszać; patrz: modlić się o Boże Miłosierdzie
Miłosierdzie Boże — gdy obejmie świątynię, skończą się prześladowania 138
Miłosierdzie Boże — jest nieskończone 139
młodzież — odchodzi do satanistów 59, 63, 74, 94
młodzież — otrzymała wielkie Łaski w VI Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie 107, 
108
młodzież — potrzebuje nawrócenia; zob.: nawracać się 94
młodzież — potrzebuje wiele modlitwy różańcowej 74
młodzież — powinna oddać swoje serca Panu Jezusowi i Matce Bożej 79
młodzież — rani Serce Pana Jezusa chodząc na dyskoteki w piątki 126
młodzież — zagrożona przez ateizację, odchodzi od Kościoła 65, 68, 74, 93, 126
młodzież — zagrożona przez sekty 94
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młodzież — niemiecka wzywana do Spowiedzi i Komunii Św. 151
młodzież — rani Serce Pana Jezusa i Matki Bożej demonstrując przeciw 147
młodzieży — mało w kościołach 116
modlą się — przed posiłkami budowniczowie świątyni Bożego Pokoju 123
modlicie się — za mało, za dużo żądacie 142
modlić się — 72, 73, 74a, 79, 80, 84, 94, 97, 100, 102, 130, 131
modlić się — Anioł Pański codziennie odmawiać 139
modlić się — Koronką do Bożego Miłosierdzia codziennie 139
modlić się — o wiarę kapłanów w prawdziwą obecność Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie 97
modlić się — za „komendę” (tj. milicjantów, którzy więzili K. Domańskiego) 97
modlić się — za Jugosławię 127
modlić się — za ks. Hoppe 131
modlić się — aby nie było III wojny światowej 99, 132
modlić się — Drogę Krzyżową odprawiać 43, 47, 64, 69, 89
modlić się — Dziesięć Przykazań Bożych odmawiać 37
modlić się — do Ducha Świętego 35, 61, 64, 69
modlić się — do św. Michała Archanioła 49
modlić się — egzorcyzm (przeznaczony dla świeckich) odmawiać 20, 22, 26, 43, 45, 52, 56
modlić się — Koronką Do Bożego Miłosierdzia 8,9, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 
37, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 72, 88, 89, 93, 102, 
125, 126, 127, 139
modlić się — Koronką do Najświętszych Ran Pana Jezusa 88, 93, 97, 102, 126, 127
modlić się — litanie odmawiać (do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej) 12, 88, 89
modlić się — modlitwami zatwierdzonymi przez Kościół 88, 89, 100, 116, 132, 140, 151
modlić się — na Różańcu 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 74a, 76, 77, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 
89a, 92, 93, 94, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 
119, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135, 139, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151
modlić się — na Różańcu (siedem Różańców dziennie odmawiać) 73
modlić się — na Różańcu w kościele (przed Najświętszym Sakramentem) 20, 82
modlić się — na Różańcu, szczególnie w maju i czerwcu 120
modlić się — o Boże Błogosławieństwo 67
modlić się — o Boże Miłosierdzie 32, 53, 55
modlić się — o Boży Pokój 13, 14, 15, 19, 22, 26, 45, 49, 55, 62, 66, 67, 72, 73, 74, 74a, 82, 89, 
90, 101, 118, 125, 132, 142, 146, 150
modlić się — o jak najszybsze objęcie miejsca objawień przez zakon 139
modlić się — o jedność Kościoła Świętego 72, 91, 99, 102, 103, 118
modlić się — o nawrócenia 37, 53, 73
modlić się — o oddalenie kar 88, 110
modlić się — o odnalezienie ciała św. Maksymiliana Marii Kolbego 106
modlić się — o powołania kapłańskie 90
modlić się — o przyjazd Ojca Św. na miejsce objawień w Oławie 91
modlić się — o ratunek dla świata 61, 89, 120, 130, 148, 149
modlić się — o stygmatyków dla Polski 37
modlić się — o urodzaj 61
modlić się — o uzdrowienia (najpierw duszy, potem ciała) 5, 35, 85, 86, 107
modlić się — o wiarę kapłanów 99
modlić się — o wstawiennictwo św. Maksymiliana za Polskę 107
modlić się — o wybudowanie kaplicy (świątyni,sanktuarium) 19, 35, 45, 54, 55, 58, 59, 62, 64, 66, 
72, 85, 91, 92, 101, 107, 114
modlić się — o wyniesienie na Ołtarze ks. Jerzego Popiełuszki 63
modlić się — o wyniesienie na Ołtarze Prymasa Stefana Wyszyńskiego 63
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modlić się — o wyniesienie na Ołtarze stygmatyczki Katarzyny Szymon 63, 65, 82, 87, 101, 107
modlić się — o zatwierdzenie miejsc objawień 59, 63, 122b
modlić się — o zniesienie ustawy dopuszczającej zabijanie nie narodzonych 29, 116, 130
modlić się — szczególnie w czerwcu do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca 
Maryi 88
modlić się — szczególnie w maju i czerwcu 21, 46, 71, 72
modlić się — w drodze do pracy 44
modlić się — w grupach (modlitwami zatwierdzonymi przez Kościół) 64, 66, 88
modlić się — w grupach modlitewnych 49, 54
modlić się — w nocy, organizować czuwania nocne 54, 74, 75
modlić się — za Amerykę 115
modlić się — za Australię 115
modlić się — za biskupów i kardynałów 80, 85
modlić się — za cały Wschód 87, 108, 115
modlić się — za chorych 21, 61, 63, 64, 72, 79, 85, 88, 89, 90, 92, 101, 146
modlić się — za budującego kościół w Kępie Gosteckiej 101
modlić się — za duchowieństwo 87, 147
modlić się — za dusze w Czyśćcu cierpiące 18, 21, 29, 31, 36, 37, 39, 42, 45, 54, 55, 60, 62, 63, 64,
88, 89, 106, 113, 135
modlić się — za dzieci chore 52, 142
modlić się — za dzieci nie narodzone 18,29, 45, 48, 55, 60, 62, 89, 106, 114, 116
modlić się — za fałszywych wizjonerów 102
modlić się — za Gruzję 115
modlić się — za grzeszników 59, 60
modlić się — za Kanadę 132
modlić się — za Kościół Św. 35, 37, 43, 44, 45, 56, 60, 63, 71, 72, 73, 85, 88, 89, 91, 99, 102, 103, 
104, 106, 111, 122, 135, 147
modlić się — za Kościół Św. w Polsce 80
modlić się — za kapłanów 23, 28, 31, 34, 36, 38, 43, 45, 49, 50, 53, 64, 71, 72, 85, 88, 89, 90, 92, 
97, 99, 123, 134, 149
modlić się — za kapłanów-misjonarzy 21, 60
modlić się — za kard. Macharskiego 104
modlić się — za kardynała (Gulbinowicza) 55, 104
modlić się — za kardynałów i biskupów 87, 106, 147
modlić się — za Litwę, Wilno 87, 101
modlić się — za Medziugorie 121, 140
modlić się — za mało mężczyzn się modli 3
modlić się — za matki demonstrujące za zabijaniem nie narodzonych 101
modlić się — za miejsce objawień 54, 57, 62, 65, 82, 86, 106, 122
modlić się — za młodzież 60, 74, 147
modlić się — za Niemcy 151
modlić się — za narkomanów 22, 29, 55
modlić się — za narody byłego ZSRR 115
modlić się — za Ojca Świętego 18, 31, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 59, 60, 62, 63, 67, 71, 72, 
73, 74a, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 102, 103, 104, 117, 118, 122, 123, 134, 135, 146, 147, 
151
modlić się — za ofiarodawców 64
modlić się — za ofiary ateizacji 104
modlić się — za opętanych 69
modlić się — za Świadków Jehowy 147
modlić się — za Polskę, naród (polski), Ojczyznę 5, 6, 8, 9, 10, 13, 20, 54, 57, 65, 69, 72, 73, 74a, 
87, 90, 100, 104, 110, 120, 122, 123, 127, 131
modlić się — za Prymasa Polski (Józefa Glempa) 82, 104, 106, 111
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modlić się — za prezydenta (L. Wałęsę) 105 
modlić się — za prześladowców 54, 74, 82, 88, 97
modlić się — za Rosję 87
modlić się — za rozwiedzionych 29 
modlić się — za rządzących 79, 98, 105, 128, 131 
modlić się — za Szwajcarię 86 
modlić się — za Ukrainę 87, 115
modlić się — za ubogich 90
modlić się — za Węgry 83
modlić się — za wizjonerów 55, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 112, 117
modlić się — za wszystkie kraje 90
modlić się — Koronką do Bożego Miłosierdzia mają robotnicy o 15.00 123
modlić się — na Różańcu zgodnie z nauką Kościoła 118
modlić się — na Różańcu we wszystkich grupach modlitewnych 118
modlić się — na Różańcu wszędzie w kościołach 118
modlić się — za Jugosławię 140
modlić się — nie strajkować 125
modlili się — tu całą noc (w Oławie) 91, 142
modlitewne czuwania — organizować jak najczęściej w Oławie 136
modlitwa — oddali kary 7, 34, 88
modlitwa — pokona szatana 10, 15, 44, 45
modlitwa i pokora — w domu przybliża Boga 131
modlitwa nieustanna — była w stanie wojennym na miejscu objawień Oławie 139
modlitwa, post i pokuta — przyniosą zwycięstwo 131
modlitwę — „O mój Jezu…” odmawiać po każdym dziesiątku Różańca 129, 130, 134, 140, 143
modlitwy — wyprosiły dla prymasa łaskę uzdrowienia 87
modlitwy — było dużo na miejscu objawień w Oławie 82, 87, 92, 98, 103, 106, 113, 118
modlitwy — nieustanne były na miejscu objawień w Oławie 139
modlitwy — jest za mało 7, 13, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 41, 63, 65, 72, 74a, 75, 85, 90, 97, 107, 109, 
116 (różańcowej), 117
modlitwy nie ma w rodzinach — dzieci nie umieją się modlić 147
modlitwy — nigdy nie jest za dużo! 109
modlitwy — pilnować na miejscu budowy sanktuarium ma żona w czasie nieobecności męża 131 
modlitwy — za mało w Austrii 135
modlono się — długo w deszczu, pod Krzyżem Św. na placu budowy w Oławie 104, 115, 117 
módlcie się — wspólnie przed snem 144, 148
módlcie się — wspólnie w rodzinach 148
Msza Święta — najważniejsza, nie opuszczać! 4, 6, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 31, 32, 33, 34, 37, 
38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 55, 61, 62, 69, 74, 77, 79, 87, 88, 89, 93, 97, 98, 102, 103, 113, 122, 124, 
139, 142, 149
Msza Święta — wymaga wyciszenia, nie wolno rozmawiać! 133
Msze Św. gregoriańskie — dla dusz czyśćcowych najskuteczniejsze 39
Msze Św. — na miejscu objawień przyczyniają się do wybudowania świątyni 124
Msze Św. — jak najczęściej odprawiać w kaplicy Bożego Miłosierdzia 138
Msze Św. — odprawiać przodem do ołtarza 53
Msze Św. — o Boży Pokój odprawiać 52
Mszy Św. — nie opuszczać w niedziele! 135
Najświętszy Sakrament — adorować 17, 30, 40, 41, 62, 63, 66, 69, 70, 71, 79, 80, 82, 85. 87 88, 
94, 100, 108, 115, 116, 126, 129
Najświętszy Sakrament — adoracji we Wrocławiu jak najwięcej 79
Najświętszy Sakrament — adorować w nocy 21, 74a, 79, 80, 94
Najświętszy Sakrament — adorujący Go otrzymają Łaski uzdrowień 63
Najświętszy Sakrament — brak adoracji Najśw. Sakramentu na Wschodzie i Zachodzie 20, 54.
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70, 71
nawracać — muszą się całe narody, by uniknąć apokaliptycznych kar 80, 97
nawracać się — 92, 104
nawracać się — musi zwłaszcza młodzież 68, 94
nawracać się — na Wschodzie 97
nawrócenia — dla wielu będzie za późno 31
nawrócenia — w Oławie po 20-tu, 30-tu latach 92
nawrócenia — wielu się nawróciło 26, 79
nawrócenia — za sprawą objawień w Oławie 20, 61, 62, 63, 69 (na Wschodzie), 70 (Japonia), 71
nawrócenie świata — jedynym ratunkiem dla ludzkości 62
neokatechumenat — rozwiązać 53, 55
neokatechumenat — muszą uczestniczyć we Mszy Św. w kościele z wiernymi 55
neokatechumenat — nie ma tam modlitwy różańcowej 29
neokatechumenat — profanują Boga przyjmując Komunię Św. siedząc lub stojąc 29, 53
Niebo — nieobecne w kazaniach 103
Niebo — wkrótce zejdzie na ziemię i szatan będzie zniszczony 112
niedziele — świętować 68a
Niemcy — błogosławione przez Matkę Bożą 151
Niemcy — wzywani do nawrócenia i modlitwy Różańcowej 151
Niemcy — znakiem dla tego kraju jest święte miejsce objawień 151
nocna modlitwa — przynosi największe Łaski 80, 142
objawienia na ziemi — ustaną przekazy 66
objawienia na ziemi — wkrótce się skończą 75, 80
objawienia w Oławie — przyczynią się do zwycięstwa Polski 98
objawienia w Oławie — przyjdzie czas, że nie będzie miejsca dla pielgrzymów 150
objawienia w Oławie — miejsce wybrane przez Pana Jezusa i Matkę Bożą 36, 58, 129
objawienia w Oławie — szczególny znak Bożego Pokoju w środkowej Europie 36
objawienia w Oławie — wybrałam to miejsce, gdyż Polska leży w środku Europy 23
objawienia w Oławie — najważniejsze miejsce w kraju 85
objawienia w Oławie — nawrócą inne narody 10, 12, 20
objawienia w Oławie — od tego miejsca zależy Boży Pokój na świecie 48, 64
objawienia w Oławie — przez nie Polska może być ocalona od kar 46
objawienia w Oławie — są ostrzeżeniem dla całej ludzkości 36
objawienia w Oławie — stąd Boże Miłosierdzie rozejdzie się na cały świat 138
objawienia w Oławie — stąd Boży Pokój wyjdzie na cały świat 82, 91
objawienia w Oławie — stąd będą spływać Łaski na cały świat 21, 117
objawienia w Oławie — stąd wychodzą przekazy dla całej ludzkości 58
objawienia w Oławie — to miejsce będzie chronione 72
objawienia w Oławie — to miejsce dane dla wszystkich 12
objawienia w Oławie — tu będą przyjeżdżać narody, aby prosić o Boży Pokój 23, 98, 128
objawienia w Oławie — tu będą przyjeżdżać kardynałowie i biskupi prosić o Boży Pokój 23, 91
objawienia w Oławie — tu będzie wyproszony Boży Pokój dla całego świata 23, 27, 41, 64
objawienia w Oławie — tu powstanie największe sanktuarium na świecie 36
objawienia w Oławie — tu przybędzie Papież Jan Paweł II; zob.: Papież Jan Paweł II
objawienia w Oławie — w kaplicy jest nieskończone Miłosierdzie Boże 151
objawienia w Oławie — wszystkie kary mogą być odłożone przez modlitwę 140
objawienia w Tomaszowicach — fałszywe 117
obraz — Bożego Miłosierdzia w bocznym ołtarzu 104
obraz — Św. Maksymiliana Marii Kolbego w bocznym ołtarzu 104
obraz — Królowej Wszechświata Bożego Pokoju w głównym ołtarzu 104
obraz — Matki Boskiej Częstochowskiej daje wiele Łask przez obecność N.M.P. 64
obraz — Matki Bożej Królowej Wszechświata namalować 117
obraz — Miłosierdzia Bożego poświęcony 117
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obraz — peregrynujący Matki Boskiej Częstochowskiej zsyła wiele Łask 148
obrazek — Matki Bożej Częstochowskiej otrzymałeś w szpitalu od ks. prymicjanta 91
obrazy — święte wieszać w domach 70 (Matki Bożej)
oddajcie się — całkowicie Panu Jezusowi i Matce Bożej 100
ofiarodawcy — otrzymali Łaski od Pana Jezusa i Matki Bożej 64, 85, 109, 113, 114, 120 
ofiarodawcy — nie zostaną opuszczeni przez Pana Jezusa i Matkę Bożą 25
ofiarodawcy — Krzyża błogosławieni 128
ofiarodawcy — pola pod budowę sanktuarium w Oławie błogosławieni 98
ofiarowano — obraz Bożego Miłosierdzia 136
ofiary — dzwony dla świątyni w Oławie 114, 117
ofiary — korony dla figur Pana Jezusa i Matki Bożej 57
ofiary — na budowę kościoła 4
ofiary — ornat dla Ojca Świętego 46, 47
ofiary — na budowę kaplicy będą napływać 104
ofiary — składać na budowę świątyni Bożego Pokoju 130
ofiary — składać na odbudowę Jasnej Góry 90
orędzia — przesyłać 63
orędzia — (oławskie) czytać i tłumaczyć na obce języki 94
orędziom — z kraju, przyporządkujcie się 64
papieża — słuchajcie 120
papież Jan Paweł II — daje przykład do modlitwy różańcowej 120, 132 (kapłanom)
papież Jan Paweł II — ma dar bilokacji 120
papież Jan Paweł II — przykład modlitwy i pokuty kapłanom 132
papież Jan Paweł II — grozi mu zamach w Polsce (6-ciu mężczyzn do tego jest przygotowanych) 
106
papież Jan Paweł II — niech nie dopuści, by świeccy podawali Komunię Świętą 99
papież Jan Paweł II — rzucają na niego oszczerstwa w Polsce 142
papież Jan Paweł II — udaremniono próbę zamachu na jego życie 108
papież Jan Paweł II — zamach zsynchronizowano z puczem [Janajewa] 108
papież Jan Paweł II — bez jego wstawiennictwa Polska by nie istniała 146
papież Jan Paweł II — będzie długo żył 102, 106
papież Jan Paweł II — był w domu u K. Domańskiego na zasadzie bilokacji 28, 29
papież Jan Paweł II — grozi mu niebezpieczeństwo 57, 74a, 94
papież Jan Paweł II — jego wrogowie modlą się o nowego papieża 102, 141
papież Jan Paweł II — jest zaszczytem dla Polski 75
papież Jan Paweł II — kochajcie go! 105
papież Jan Paweł II — ma objawienia 42, 51
papież Jan Paweł II — ma wielu wrogów biskupów 28, 51, 63
papież Jan Paweł II — ma zjednoczyć lud w jednej owczarni 20, 24, 52, 62, 63, 67, 72, 74a, 89a, 
90, 146
papież Jan Paweł II — modli się nieustannie na Różańcu, także nocami 19, 29, 31, 118, 120
papież Jan Paweł II — oddał w opiekę Matki Bożej cały Kościół Św 74a
papież Jan Paweł II — odprawia Drogę Krzyżową 31
papież Jan Paweł II — pojedzie na Wschód, pobudzi tam wiarę 103
papież Jan Paweł II — przybędzie na Kongres Eucharystyczny 46
papież Jan Paweł II — przyjedzie do Oławy, poświęcić świątynię Bożego Pokoju 23, 25, 28, 36, 
37, 42, 52, 91, 139
papież Jan Paweł II — wyprasza Boży Pokój 71
papież Jan Paweł II — wierzy w prawdziwość objawień w Oławie 34, 42
papież Jan Paweł II — zagrożony zamachem 18, 28, 45, 50, 146
papież Jan Paweł II — zaufał temu miejscu, bo tu była nieustanna modlitwa 139
papież Jan Paweł II — leży krzyżem prosząc o ratunek dla ludzkości 118, 120, 132
papieża Jana Pawła II — zasmuca sytuacja w Polsce 120
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papież Jan Paweł II — wzywa cały świat do modlitwy 120
piątek — jest dniem postu - zabaw, dyskotek nie urządzać! 126
piekielny ogień — grozi matkom i lekarzom zabijającym nie narodzone dzieci 150
Piekło — wystąpi w żydowskim kraju, ale będzie musiało odejść 133
Piekło — nieobecne w kazaniach 103
Piekło — zob.: wizje (szczególne) K. Domańskiego
Piekło — będzie po lewej stronie 103, 112
Piekło — całe zeszło na ziemię 112
Piekło — grozi alkoholikom 147
Piekło i Czyściec — pomijane w kazaniach 25, 31
pielgrzymi — „ciekawscy” nie modlili się 124, 130
pielgrzymów — bardzo wielu było w X Rocznicę Objawień 139
pielgrzymów — będzie w Oławie tyle, że nie będą mogli się pomieścić 110
pielgrzymów — wielu przybyło na miejsce objawień 148
pijaństwo — na Ukrainie 115
pijaństwo — na Węgrzech 84
pijaństwo — na Wschodzie 97
pijaństwo — w Polsce 89, 147
pijaństwo — obciąża rodzinę 89
pijaństwo — w Wielki Piątek szczególnie rani Serce Pana Jezusa i Matki Bożej 86, 118
Pismo Święte — częściej czytać 30, 37, 39, 72
plan klasztoru — przekazany za sprawą Matki Bożej 62
plany — budowy sanktuarium w Oławie załatwiać 95, 98
Pokoju Bożego — szczególny znak w środkowej Europie (Oława) 23, 36
Pokoju Bożego — Iskra wyjdzie z tego miejsc objawień, walki będą trwały w innych krajach 148
Pokoju Bożego — Iskra wyjdzie z tego miejsca 31 ,50, 148
pokornymi — bądźcie 31
pokory — a nie mody w Kościele pragnie Jezus Chrystus 133
pokój — bez Boga jest utopią 27, 52, 72, 128
Pokój Boży — wypraszać przez Boże Miłosierdzie 30
Pokój Boży — zależy od tego miejsca, od wybudowania tej świątyni 48, 119, 128, 129
Pokój Boży — dla całego świata wyprasza Matka Boża 114
Pokój Boży — powstanie, gdy wszystkie kraje będą odmawiać Różaniec 118
Pokój Boży — przynosi Matka Boża do ludzkich serc 130
Pokój Boży — stąd wyjdzie na cały świat; zob. także: objawienia w Oławie 82
Pokój Boży — w sercach warunkiem Bożego Pokoju między narodami 67, 79, 86, 92, 127
Pokój Boży — w sercach zapewni Boży Pokój w rodzinach 80, 86, 107
Pokój Boży — zapanuje,gdy narody całkowicie oddadzą się Najświętszemu Sercu Jezusowemu 79
pokój — na świecie zależy od modlitwy w waszym kraju 150
pokój — w Polsce pod warunkiem zniesienia ustawy dopuszczającej zabijanie nie narodzonych 
115
pokutą — wybawicie wiele dusz z Czyśćca 29
pokutować — 62, 63, 65, 71, 72, 73, 79, 84, 94, 119, 121, 122, 126, 128, 129, 131
pokutować — iść na kolanach do miejsc objawień i je całować 82
pokutować — z modlitwą i Komunią Św., aby ochronić Polskę 10, 27, 30, 31, 32, 51, 54, 55, 59, 
65, 74a, 75
Polacy — są rozdrażniani przez szatana 74a
Polacy — za mało pracują 74a, 89, 140
Polska — to berło (Matki Boskiej Częstochowskiej) przyniesie (Polsce) zwycięstwo 87
Polska — będzie bogata, jeżeli oddadzą serca Panu Jezusowi i Matce Bożej 74a
Polska — błogosławiona Krzyżem przez św. Maksymiliana 107
Polska — inne narody już biorą od niej przykład (spełnienie przepowiedni) 85
Polska — jest kochana przez Pana Jezusa i Matkę Bożą 85, 87, 91, 97, 105
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Polska — ma być poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi 
74a
Polska — może być uratowana przez częste adoracje Najświętszego Sakramentu 115, 117
Polska — może być uratowana przez Różaniec 116, 110, 124, 147, 149
Polska — musi oddać się Bożemu Miłosierdziu, aby była uratowana 119
Polska — musi strzec swoich granic, zły duch zechce wkroczyć (1991) 111
Polska — odniesie największe zwycięstwo, nie mające równych na świecie 80, 92
Polska — okryta płaszczem Pana Jezusa (VI Światowy Dzień Młodzieży 14.-15. VIII 1991r.) 107
Polska — okryta szkaplerzem i Różańcem przez Matkę Bożą 106
Polska — otrzymuje 3 maja szczególne błogosławieństwo od Matki Bożej Królowej Polski 104
Polska — poniesie straszną karę, jeśli nadal będzie tak grzeszyć 110
Polska — potrzebuje wiele modlitwy i pracy 89, 110, 123, 125
Polska — powinna się czuć zaszczycona wyborem Polaka na Papieża 75, 146
Polska — przez modlitwę wyjdzie z ubóstwa i będzie najbogatsza 80
Polska — upominana przez Pana Jezusa 111
Polska — w niebezpieczeństwie 127, 150
Polska — winna wysyłać kapłanów na Wschód 97, 104
Polska — wysyła najwięcej misjonarzy 122
Polska — wzywana do odmawiania Różańca 80, 104, 108, 110, 124
Polska — wzywana do spokoju 74a
Polska — wzywana do szczególnej modlitwy za rok 1992 120
Polska — zagrożona rozlewem krwi (1991) 106, 111
Polska — zagrożona rozlewem krwi (1993) 131
Polska — zagrożona rozlewem krwi, jeśli będą strajkować 125
Polska — zaniesie wiarę na cały świat 32, 79
Polska — zechcą na nią zrzucić bombę atomową, ale skieruje się do kraju, z którego ją zrzucą 146
Polska — może być ochroniona przez modlitwę, pokutę i Komunię Świętą 10, 144, 146
Polska — będzie uratowana, część będzie zniszczona, część zostanie 150
Polska — wielu odeszło od Kościoła, gdy uzyskali wolność 122
Polskę — Matka Boża pragnie ocalić 74a, 144
Polskę — Pan Jezus chce uratować 116
polski naród — (Polska) odniesie wielkie zwycięstwo 42, 74a, 79, 80, 113
polski naród — będzie chroniony przez modlitwę 5, 6, 8,9, 10, 13, 20, 54, 57, 65, 73
polski naród — daje przykład modlitwy i wiary innym narodom 39, 40, 46, 79, 80, 100
polski naród — jest wybrany 26, 27, 28, 32, 100, 104, 110, 111, 129
polski naród — kiedyś modlił się więcej 122
polski naród — może być uratowany przez objawienia 50
polski naród — najwięcej modli się na Różańcu 129
polski naród — nawraca się do modlitwy, ale nie wszyscy 126
polski naród — swoją wiarą nawróci inne narody 10, 12, 20
polski naród — winien modlić się, nie strajkować 140
polski naród — wzywany do pomocy w budowie świątyni Bożego Pokoju 121
polski naród — będzie zawsze otoczony Bożym Miłosierdziem, jeśli 138
polski naród — jako najbardziej wierzący ma dotrzymać ślubów jasnogórskich 147
polski naród — może być uratowany 133
polski naród — od jego modlitwy zależy pokój na świecie 150
polski naród — odniesie zwycięstwo, jeśli będzie służył Panu Jezusowi 129
polski naród — za mało modli się na Różańcu 124
polski naród — za mało się modli 125
polskie wojsko i policja — oddać się całkowicie pod opiekę Pana Jezusa i Matki Bożej 108
pościć — 55, 59, 62, 63, 69, 71, 72, 73, 74a, 75, 79, 84, 94, 118, 119, 121, 122, 126, 128, 129, 131
posłuszeństwo Papieżowi — posłuszeństwem Chrystusowi 94
posłuszeństwo — w wykonywaniu poleceń 85, 87
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postu łamanie — dyskoteki w piątki 126
postu łamanie — jedzenie mięsa w Wielki Piątek rani Serce Pana Jezusa 118
powtórne przyjście Chrystusa — zbliża się 53, 66, 67, 129
powtórne przyjście Chrystusa — będzie wkrótce 113, 133, 140
powtórne przyjście Chrystusa — nastąpi, gdy ludzkość będzie przygotowana 100
powtórne przyjście Chrystusa — nastąpi, gdy ziemia będzie oczyszczona 150
powtórne przyjście Chrystusa — wyprasza Maryja, wcześniej przyjdzie oczyszczenie 140
praca w niedzielę — grzechem (ciężkim) 54, 114, 135
pracują — za mało na Wschodzie 97
pracują — za mało w Polsce 74a
pracują — za mało, żądają wiele, strajkują w Polsce 123
prezydent L. Wałęsa — ma wielu wrogów, którzy chcą go zniszczyć 115
prezydent L. Wałęsa — ma dobre intencje, masoni chcą go skłócić 105
prezydent L. Wałęsa — zrobił wiele dobrego, ale niech się odda z "Solidarnością" na Jasnej Górze 
89
proboszcza — poprosić o pośrednictwo z ks. bp. w sprawie budowy kaplicy 5, 6, 18
proboszcza — powiadomić 1
proboszczowi — przekazać książkę z uzdrowieniami i podziękowaniami 8, 12
prośba — to modlitwa 113
prośby — zostawione na ołtarzu błogosławi Pan Jezus i Matka Boża 90, 92, 98, 102, 104. 105 109
Prymas Wyszyński — niósł wiarę, wiele wycierpiał 144
Prymasa Wyszyńskiego — dekret o Komunii Świętej zachować 144
prześladowania — stygmatyczki Katarzyny Szymon 82
przekazy od Małego Kamyka (dalej: M.K.) — jeśli się upokorzy, odzyska Łaski 72
przekazy od M.K. — miał misję tworzenia Zakonu św. Charbela 72
przekazy od M.K. — musi ogłosić fałszywość swojego papiestwa 71, 72, 106
przekazy od M.K. — nie rozpowszechniać 71, 72, 122b, 123
przekazy od M.K. — od 1987 r. nieprawdziwe 71, 72
przekazy od M.K. — nie łącz się z nim (tzn. z Małym Kamykiem) 114
przekazy od M.K. — Mały Kamyk utworzył sektę 129
przekazy od M.K. — nie przyjmuj orędzi z Australii, to jest zły duch 87
przekazy od M.K. — to nie są przekazy od mego Syna ani ode Mnie 87
przekazy od M.K. — atakują (polskich) kardynałów i biskupów 89
przekazy od M.K. — członkowie Zakonu św. Charbela, nieposłuszni 79
przekazy od M.K. — Domański przeprasza za nieuprawnioną ocenę Kamyka 73 (patrz: 71)
przekazy od M.K. — Kamyk porzucił żonę i czworo dzieci, łamiąc przykazania 119
przekazy od M.K. — Kamyk powoduje zakłócenia, samowolnie czyni się biskupem 105, 129
przekazy od M.K. — Kamyk, jako świecki nie może być papieżem 102
przekazy od M.K. — kłamią tam,gdzie mówią o „papiestwie” M. Kamyka 73
przekazy od M.K. — M. Kamyk działa przeciw Kościołowi, tworząc sektę 79, 87, 89
przekazy od M.K. — Mały Kamyk będzie tworzył nowy Kościół (sektę) 141
przekazy od M.K. — Mały Kamyk nadal utrzymuje, że będzie papieżem 79
przekazy od M.K. — Mały Kamyk nie będzie wskrzeszać umarłych 72
przekazy od M.K. — przyjedzie do Polski, bądźcie ostrożni 141
przekazy od M.K. — są dodatkowo fałszowane 79, 122b
przekazy od M.K. — są fałszywie „uzupełniane” przez osoby niepowołane 74
przekazy od M.K. — utracił Łaski 106
przekazy od M.K. — wmawiają, że Pan Jezus i Matka Boża straszą wiernych 79
prześladowania — oszczerczy list Kurii do kapłanów w Toronto 136, 148
prześladowania — oszczerstwa sprawią, że jeszcze więcej ludzi przychodzi, bo mają swoje zdanie 
o Objawieniach w Oławie 136
prześladowania — będzie jeszcze atak od waszego kardynała 139
prześladowania — Krzyż ściągnął człowiek, w którym jest szatan 151
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prześladowania — sądowy proces o odebranie działki 122a
prześladowania — będzie walka o to miejsce, ale to miejsce jest 151
prześladowania — drugi oszczerczy komunikat kardynała 136
prześladowania — innych wizjonerów 112
prześladowania — pomówienia o sekciarstwo ze strony księży 98
prześladowania — skończą się, gdy Miłosierdzie Boże obejmie świat 138
prześladowania — wielu prześladowców 111
prześladowania — aresztowania Domańskiego 41, 88, 97 (na 48 godzin)
prześladowania — drwiny z Krwawych Łez Matki Bożej 58
prześladowania — kalumnie na objawienia w gazecie katolickiej 74a
prześladowania — komunikat biskupów to oszczerstwo 31
prześladowania — komunikat biskupów był niejednomyślny 34
prześladowania — komunikat biskupów skłócił wielu kapłanów 37
prześladowania — miejsce objawień otoczone przez milicjantów 33
prześladowania — odmowa wydania paszportu 36
prześladowania — oskarżenia o chorobę psychiczną 33
prześladowania — oskarżenia o padaczkę 55
prześladowania — oszczercze pisma 80, 82, 87
prześladowania — oszczerstwa rzucane na K. Domańskiego i miejsce objawień 79, 82, 89, 101, 
103, 107
prześladowania — pielgrzymi nie dopuszczani do miejsca objawień 32, 37, 42, 48, 74
prześladowania — pielgrzymi przepędzani z miejsca objawień przez milicjantów 66
prześladowania — pielgrzymi przetrzymywani (na komendzie) 41
prześladowania — pielgrzymi wypraszani z kościołów przez księży 40
prześladowania — pomówienia o sekciarstwo 98
prześladowania — próby odebrania działki 102, 111
prześladowania — przezwyciężysz 2, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 35, 41, 65
prześladowania — są potrzebne 82
prześladowania — trzykrotne próby podpalenia altanki 98
prześladowania — żądania usunięcia Krzyża 48
prześladowania — wezwania do opuszczenia altanki 36
prześladowania — wezwania (K. Domańskiego) na komendę MO 31
prześladowania — wrogowie na działkach 61
prześladowania — wymuszanie płacenia kolegium 31, 33, 41, 50, 54
prześladowania — zabroniono udekorować Krzyż 34
prześladowania — zastraszanie K. Domańskiego 97
prześladowania — zerwanie obrazu Pana Jezusa ze ściany altanki 45
prześladowania — zrywanie Krzyży 57, 58, 60, 61, 62
prześladowania — list ostrzegający przed próbą otrucia K. Domańskiego 140
prześladowania — oszczerstwa St. Kaczmara w Kanadzie 140
prześladowania — próby zamknięcia drogi do Kępy Gosteckiej 143
prześladowania — są potrzebne 148
prześladowania — szatan chce przypuścić największy atak na miejsce objawień 146
Prześladowanych i Terroryzowanych Matka Boża Róża Duchowna — zob.: Kępa Gostecka 
143
przepraszać — za grzechy 80
przepraszać — za rzucanie oszczerstw na miejsce objawień 97
przygotowani bądźcie — nie znacie dnia ani godziny 114
pychy — jest za dużo u niektórych przekazujących 82
rodzice — nie pozwalajcie dzieciom chodzić na dyskoteki w piątki 126
rodzice — odpowiedzialni przed Bogiem za odejście dzieci od wiary 62, 63, 116, 126
rodzice — odpowiedzialni za swoje dzieci, młode małżeństwa 59, 116
rodzice — winni wychowywać dzieci w wierze katolickiej 44, 47, 48
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rodziców — szanować 30, 48
Rosja — ma być poświęcona Niepokalanemu Sercu Maryi 25
Rosja — nawraca się 110
Rosja — winna strzec kraje wschodnie (tzn. należące do b. ZSRR) 115
Rosja — zob. także: Wschód
rozpusta — na Zachodzie przyczyną odejścia od Kościoła 71, 94
rozpusta — straszna (jest) na ziemi
rozpusta — i zabawy w piątek zadają cierpienia Panu Jezusowi 94
rozwiedzeni — muszą się pojednać, nie żyć w śmiertelnym grzechu 133
rozwodów — nie ma 20, 56, 133
Różańce i Szkaplerze — (duchowo) rozesłali po Polsce Matka Boża i św. Maksymilian 106 
Różańce — zanosi Matka Boża Różańcowa przed tron Boga 149
różańcowe procesje — przynoszą Łaski uzdrowień dusz 123
różańcowe procesje — a nie demonstracje uliczne organizować 123
Różaniec — może uratować świat 98
Różaniec — może zapewnić Boży Pokój 100
Różaniec — odmawiany przez cały świat przyniosą zwycięstwo 86
Różaniec i Szkaplerz — uratuje was 144
Różaniec i Szkaplerz — obroną dla Polski i świata 123
Różaniec odmawiać — patrz: modlić się — na Różańcu
Różaniec — to największa potęga przeciw szatanowi; zob.: szatan
Różaniec — uratuje świat 120 
Różaniec, pokuta i posty — ocalić mogą Polskę 122
rząd polski — obrzucany oszczerstwami 106
rząd polski — w niebezpieczeństwie 106
rząd polski — zagrożony przez „partyjnych” (postkomunistów) 108
rządowi — list przekaż 106
rządzący — w ogniu krzyżowym masonerii 106
rządzący Polską — muszą być wierzący 108
rządzący w Rosji — winni oddać się całkowicie Panu Jezusowi i Matce Bożej 108
rządzący (w Polsce) — wzywani do modlitwy 115
rządzący (w Polsce) — muszą się oczyścić, prześladowcy muszą odejść 104
rządzący (w Polsce) — niech się modlą, bo są tacy, którzy chcą skłócić 90, 98
rządzący (w Polsce) — odniosą zwycięstwo, jeśli pójdą z Kościołem Świętym 104
rządzący (w Polsce) — winni dotrzymać przysięgi składanej na Jasnej Górze 115
rządzący (w Polsce) — winni oddać się całkowicie Panu Jezusowi i Matce Bożej 85, 104, 106
rządzący w Polsce — obrzucani oszczerstwami (1991.) 106
Sakramenty Święte — przyjmować 63, 88, 110
Sanktuarium — ma powstać w Gruszewie 68
Sanktuarium — największe na świecie powstanie w Oławie 36, 82 (Matki Bożej Królowej
Pokoju)
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju — wytyczono miejsce budowy 143
Sanktuarium w Oławie — drugie po Częstochowie 125
sataniści — będą porywać dzieci i młodzież 42, 44, 59
sataniści — dążą do władzy 118
sataniści — mordują dzieci i młodzież 59
sataniści — porywają dzieci i młodzież 62
sataniści — profanują i niszczą kościoły (zabezpieczać!) 42, 44, 63
sataniści — przyciągają do siebie młodzież; zob.: młodzież — odchodzi do..,
sataniści — zadać mogą wiele cierpień Polsce 74
sataniści — znieważają Boga, ściągają kary na ludzkość 38, 40, 50, 65
sataniści i masoni — jest ich wielu,chcą wprowadzić zamieszanie 120
satanistom — Kościół musi zapobiec 74
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satanistów — zwalczać 42, 46
Sąd Ostateczny — 112
sekta — w Bydgoszczy zaprosiła Małego Kamyka 141
sektą — będzie Zakon św. Charbela, jeśli odłączy się od Kościoła 79
sekty — zagrażają 3, 49, 52
sekty — mnożą się w Polsce 74a, 89
sekty — mogą nawrócić się przez Różaniec 62
sekty — nie modlą się na Różańcu (aluzja do oszczerstw) 98
sekty — są tworzone przez fałszywe objawienia 102
sekty — zbierają ofiary na „bunkry”, podszywają się, oszukują 89
sekty — modlą się o nowego Papieża; zob.: Papież Jan Paweł II
serca — swoje otwórzcie, które macie takie zimne, lodowate 139
serce — otwarte dla Pana Jezusa, to wielki majątek 140
„Solidarność” — wielu odeszło od Boga; aby „Solidarność” się utrzymała, muszą 89
spowiadać się — często 92, 110, 124
spowiadać się — szczególnie w adwencie 129
Spowiedź Generalną — wizjonerzy mają odbywać 3 razy w roku 140
Spowiedź i Komunia Św. — warunkiem otrzymania Łask 8, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 29, 
30, 32, 34, 38, 39, 40, 43, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72, 79, 80, 86, 90, 
92, 93, 98, 106, 125, 149, 150
stygmaty — dla brata z Kępy Gosteckiej: przyjdzie na nie czas 150
stygmaty — krwawe na głowie i rękach zapowiadane dla K. Domańskiego 110
stygmaty — ukryte dla anonimowego mężczyzny 88
stygmaty — ukryte Korony Cierniowej przyjmuje K. Domański 88, 110 (ma), 149
stygmaty — ukryte w tej Koronie Cierniowej odniesiesz zwycięstwo 88
stygmatyczka — niemiecka podarowała figurę Matki Bożej K. Domańskiemu 138
szatan — patronował festiwalowi w Jarocinie 74
szatan — atakował wiernych przybywających do Oławy 41, 45
szatan — będzie się podszywał, aby prowadzić walkę z Kościołem 119
szatan — będzie atakować coraz mocniej duchowieństwo 31, 36
szatan — będzie chciał zniszczyć Kościół, zostanie pokonany 80
szatan — będzie miał złamane drugie skrzydło, potrzeba modlitwy 118
szatan — będzie pokonany przez Różaniec 20, 29
szatan — będzie rozgłaszał, aby głosować na partię (postkomunistyczną) 108
szatan — będzie szedł z żółtą rasą, by podbić świat 110
szatan — będzie walczył, aby zniszczyć cały świat 146
szatan — boi się Krzyża 93
szatan — boi się Krzyża, po tym go rozpoznacie 36, 56
szatan — boi się Różańca 110, 127
szatan — chce zawojować cały świat 45
szatan — chce zniszczyć dusze oddane Panu Jezusowi i Matce Bożej 110
szatan — chce zniszczyć kapłanów 123
szatan — chce zniszczyć miejsce objawień w Oławie 73
szatan — chce zniszczyć Papieża 74a
szatan — chciał zabić K. Domańskiego, kapłana i siostrę 54
szatan — dopuszcza do Tabernakulum niewiasty 93
szatan — drwi z objawień 36, 40
szatan — krąży wokół miejsca objawień, nie mając tu dostępu 13, 19
szatan — ma dostęp do ludzi nie modlących się 8
szatan — ma złamane skrzydło, tzn. nie zwycięży w Polsce, jest osłabiony 92
szatan — ma złamane prawe skrzydło 4, 92, 118
szatan — może dawać różne znaki 36
szatan — może mieć dostęp do wizjonerów 72, 134
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szatan — może mieć wszędzie dostęp (do miejsc objawień) 122
szatan — mści się, bo przychodzi jego koniec 20,29, 31, 35, 39, 50, 52, 54, 60, 72, 82, 87
szatan — najbardziej atakuje młodzież 50, 57, 65
szatan — nie ma już więcej siły, mści się na Kościele Świętym 112
szatan — objawia się pod różnymi postaciami 74
szatan — odciąga od modlitwy 31, 69
szatan — opętuje dusze walczących z Krzyżem 61
szatan — planował zamach na Papieża 108
szatan — podszywa się (pod kapłanów) walcząc z Kościołem 119
szatan — prześladuje Kościół Święty 37
szatan — przepędza wiernych z miejsca objawień, nie mając innego podejścia 66
szatan — rozciągnął swoje sieci na cały świat 35,36 (przez kłamstwo)
szatan — rozdrażnia, skłóca Polaków 74a, 111
szatan — skorzystałby z przedwczesnego przyjścia Chrystusa 100
szatan — stoi za modą z Zachodu, wprowadzając błędne zmiany w liturgii 99
szatan — teraz trwa z nim walka 82
szatan — urodził się (duchowe ucieleśnienie) w żydowskim narodzie, jest młody (Antychryst) 119 
szatan — w Polsce będzie wkrótce pokonany 32
szatan — w (USA) na ludzkość zstąpił zły duch 65
szatan — wkracza do kościołów, w których nie ma modlitwy różańcowej 19,67
szatan — wkroczył do ludzkich serc 50
szatan — wkroczył na Wschód 115
szatan — wprowadza nienawiść między ludźmi na świecie 73
szatan — wprowadza zakłócenia wśród wizjonerów 69, 72
szatan — wszedł w dusze bluźniących przeciw objawieniom w Oławie 110
szatan — wtrącił się do Kościoła i zakłóca (m.in. liturgię Mszy Świętej) 99
szatan — zbiera swoje żniwo 73, 93, 115
szatan — zdobywa dusze alkoholików 127, 147
szatan — zdobywa dusze nie modlących się 56
szatan — zdobywa dusze odchodzących od Kościoła 69
szatan — zdobywa dusze winnych grzechu dzieciobójstwa 29, 54, 63, 71, 110
szatan — zostanie zniszczony przez Chrystusa 80, 82
szatan — chce rozbić Kościół 141
szatan — chce teraz przypuścić największy atak na miejsce objawień w Oławie 146
szatan i masoni — chcą zniszczyć K. Domańskiego (próba otrucia) 140
szatan — jest nieustannie obecny w świadkach Jehowy, depczących obraz Matki Bożej 147
szatan — jest w Chotyńcu 143
szatan — nie chce odmawiania modlitwy „O mój Jezu” 130
szatan — podsuwa myśl, aby strajkować w Polsce 125
szatan — uderzył w Kościół, kapłani są zdezorientowani 133
szatan — wszedł w ludzkie serca i chce z nich wyrwać Chrystusa 127
szatan — wyczekuje na odpowiedni moment do rozpoczęcia III wojny światowej 148
szatan — wydziera dusze ludzkie do ostatniej chwili 132
szatana — zamiary zniweczy Chrystus Król 143
szatani — będą rozgromieni przez Wojska Anielskie 110, 112
szatani — weszli do Kościoła 112
szatani — pobili kapłanów w jednym z kościołów w Opolu 123
szatanowi — nie oddawajcie serc, duszy! 110, 111
szatanów — wielu jest w Toronto 132
szkaplerz — nosić 61, 73, 106
Szkaplerz — rozdany duchowo 106
Szkaplerz — was ocali 34, 73
Szkaplerz — dała Matka Boża Kazimierzowi Domańskiemu 34
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Szkaplerz i Różaniec — obroną dla Polski i świata 123
Szkaplerz i Różaniec — uratuje was 144
Szwajcaria — się modli (…) kocham Szwajcarię 86
Szwajcaria — tam wielu ludzi nawróci się 106
ślub kościelny — patrz także: rozwodów nie ma
ślub kościelny — konieczny 68a
świadkowie Jehowy — dopuszczają się deptania obrazu Matki Bożej 147
świadkowie Jehowy — są opanowani przez szatana 147
świadków Jehowy — nie wpuszczać, zrobić znak Krzyża nad nimi 147
świat — niech się otrząśnie, obudzi z grzechów 110
świat — wzywany do modlitwy różańcowej 109, 110, 112, 114, 117, 119, 124, 129, 149, 150
świat — poniesie straszliwą karę za mordowanie dzieci; zob.: kary 129
świat — winien oddać się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 151
świat — wzywany do ofiary i pomocy w budowie świątyni Bożego Pokoju 121
światowe — konferencje bez modlitwy nic nie dadzą 97
świątyni Matki Bożej Królowej Bożego Pokoju — fundamenty będą 145
świątynia Bożego Pokoju — przyjdzie czas, że trzeba będzie rozbudować 150
świątynia Bożego Pokoju — uratuje Polskę i inne kraje, jeśli 144
świątynia Bożego Pokoju — w Oławie będzie szybko wybudowana 103, 106, 107, 109, 119 
świątynia Bożego Pokoju — wybrana przez Maryję, by spłynął pokój 129
świątynia — w Oławie wielka powstanie 117, 122, 123, 126, 129, 139
świątynia — w Heroldsbach winna być wybudowana 77
świątynię Bożego Pokoju — w Oławie wybudować jak najszybciej 121, 122a
świątynię Matki Bożej Bożego Pokoju — będziesz budował 140, 141
świątynię — w Oławie wybudować jak najszybciej 119
świątynia Matki Bożej Róży Duchownej — w Toronto ma być wybudowana 121
świątynia Bożego Pokoju — od niej zależy Boży Pokój 147
świeccy — nie mogą podawać Ciała Pana Jezusa (tzw. nadzwyczajni szafarze) 93, 99, 134
świeccy — nie są godni brać Ciała Pana Jezusa do rąk 100
Tabernakula — zastawiane tyłem fotelami ranią Boga, przybliżają karę 80, 93
Tabernakulum — na środek ołtarza musi powrócić 29, 127, 132
Tabernakulum — to miejsce w którym czeka Pan Jezus (często opuszczony) 55, 88, 98, 103, 122, 
129
tajemnica dla Kościoła — ostrzeżenie dla ludzkości i Kościoła, dla Papieża 75, 80
tajemnice — przekazała wizjonerowi Matka Boża 130, 131
tajemnicę dla Kościoła — przekazać Ojcu Św. przez ks. bpa opiekuna 80
tajemnicę — przekazała K. Domańskiemu Matka Boża dla Papieża 151
Trumpeter (wizjoner z USA) — miał wielkie Łaski, teraz ich nie ma 106
Trzeci Zakon Franciszkański — masz należeć 53
ubiór skromny — niewiasty w kościele, w chusteczkach 70
ubiór skromny — warunkiem otrzymania błogosławieństwa 11
ubiór skromny nosić — niewiasty nie powinny chodzić w spodniach 8, 70
ubogimi — bądźcie materialnie, bogatymi na duszy 62, 65
ubóstwo — zadowalać się skromnym mieszkaniem i życiem 131
ufający — Panu Jezusowi i Matce Bożej będą żyć na wieki 126
Ukraina — wzywana do modlitwy 118
Ukraina — wzywana do odpowiedzialności 115,118,
Ukraina — zagrożona rozlewem krwi,115
upokorzyć się — i nie rozpisywać się 122a, 122b
upokórzcie się — 63
urodziny — Matki Bożej i K. Domańskiego w tym samym dniu 92, 109
ustawa — dopuszczającej mordowanie dzieci nie narodzonych unieważnić (groźba wojny) 115, 
118, 130
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ustawy — chroniącej życie nie narodzonych żądać wprowadzenia! 118, 130
uzdrawia — tylko Pan Jezus i Matka Boża 35, 40, 43, 61
uzdrowiciel — ze Wschodu (Kaszpirowski) działa mocą szatana 88
uzdrowicieli — i wizjonerów fałszywych nie dopuszczać 4, 14, 22, 29, 33, 34, 35,38,43,44, 52, 56, 
58, 60, 66, 74, 79, 88, 93, 114
uzdrowień — wiele było w Toronto 134
uzdrowienia — chorych 1, 6, 8,9, 16, 18, 21, 24, 27, 62, 74, 75, 80, 82, 98, 104, 107, 109
uzdrowienia — chorych przez dotyk 2, 3, 4, 12, 15, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 62
uzdrowienia — na duszy najważniejsze 8, 20, 69, 92, 107, 109, 110, 114, 132, 139, 149
uzdrowienia — na odległość (łącząc się w modlitwie) 24, 35
uzdrowienia — na Wschodzie 69
uzdrowionych — było dzisiaj wielu 142
uzdrowienie — zakonnicy w Niemczech 151
wiara — bez niej wszystko może zginąć 90
wiara — w objawienia słaba, szczególnie w Oławie (wśród mieszkańców) 82
wiary brak — na Zachodzie 21, 80 (w USA)
wiary brak — najbardziej w Australii, Francji i Niemczech 55
wiary brak — przyczyną braku uzdrowień 17
wiary brak — u kapłanów 24, 25
wiary brak — u pielgrzymów sensatów 29
wiary brak — w Polsce 38
wiary porzucanie — przyczyną wojen 115
wierni — z Czech przybyli 150
wierzących — wybierać w wyborach 106
wizje (szczególne) K. Domańskiego — poruszający się Pan Jezus na obrazie 142
wizje (szczególne) K. Domańskiego — Pan Jezus jak na obrazie Miłosierdzia Bożego 140
wizje (szczególne) K. Domańskiego — Droga Krzyżowa Pana Jezusa 12, 31, 44, 118
wizje (szczególne) K. Domańskiego — droga ze św. Józefem 42
wizje (szczególne) K. Domańskiego — Piekło 31, 118
wizje (szczególne) K. Domańskiego — pęknięta kula ziemska 59
wizje (szczególne) K. Domańskiego — Dzieciątko Jezus ze zranionym Sercem 148
wizje (szczególne) K. Domańskiego — Pan Jezus wychodzi z Tabernakulum 132, 135
wizje (szczególne) K. Domańskiego — Pan Jezus w Koronie Cierniowej 128
wizje (szczególne) K. Domańskiego — zakrwawiony Różaniec Maryi 129
wizje (szczególne) K. Domańskiego — zranione Serce Pana Jezusa 129
wizjoner — z Chotyńca stracił łaski 143, 144
wizjoner K. Domański — dźwiga całą Ojczyznę i świątynię 110
wizjoner K. Domański — jesteś prześladowany, ale zwyciężysz 138
wizjoner K. Domański — apostoł Pana Jezusa i Matki Bożej 26
wizjoner K. Domański — chcą go zniszczyć masoni i szatan (otruć) 140
wizjoner K. Domański — czeka go wielka misja w kraju 106
wizjoner K. Domański — ma mieć wspólne przekazy z s. Łucją 56
wizjoner K. Domański — ma misję wyjazdów do innych krajów 80
wizjoner K. Domański — najbardziej prześladowany spośród wizjonerów. 41, 49, 50, 56
wizjoner K. Domański — narzędzie Pana Jezusa i Matki Bożej 24, 36
wizjoner K. Domański — otrzymał stygmaty; zob.: stygmaty ukryte
wizjoner K. Domański — rozsławia kult do Bożego Miłosierdzia 138
wizjoner K. Domański — w jedności z nim winni być inni wizjonerzy 62
wizjoner K. Domański — wybraniec Pana Jezusa i Matki Bożej 3, 22, 27, 58, 110
wizjoner K. Domański — wybrany już w łonie matki 110
wizjoner K. Domański — dobrze, że się uniżasz 141
wizjoner K. Domański — jestem prochem, grzesznikiem 141, 143
wizjoner K. Domański — my trzymamy się Kościoła Świętego 141
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wizjoner K. Domański — ten Krzyż wyniesie cię na ołtarze 149
wizjoner K. Domański — przeprasza Pana Jezusa i Matkę Bożą za swoje grzechy 140
wizjoner K. Domański — często spowiada się i przyjmuje Komunię Świętą 140
wizjoner K. Domański — odbył Spowiedź generalną 140
wizjoner K. Domański — codziennie przyjmuje Komunię Świętą 120
wizjoner K. Domański — ma przekazywać, aby Komunię Św. przyjmować na kolanach 114
wizjoner K. Domański — będzie jeszcze prześladowany przez kapłanów 126
wizjoner — z Chotyńca nie przyjechał na miejsce objawień w Oławie 143
wizjoner — z Chotyńca nie chce przeprosić Matki Bożej 140
wizjoner — z Chotyńca upominany 134
wizjoner — który pokreślił orędzie Matki Bożej, strasznie zranił 131
wizjonerka Jadwiga — ma przywrócone przekazy 146
wizjonerów — fałszywych unikaj 90, 150
wizjonerzy — fałszywi 117, 118
wizjonerzy — niektórzy nie wykonują poleceń Pana Jezusa i Matki Bożej 61, 71 (Mały Kamyk)
wizjonerzy — niektórzy nie wykonują poleceń Pana Jezusa i Matki Bożej 43, 46, 47, 54, 56, 57, 
58, 69, 72
wizjonerzy — niektórzy rzucają oszczerstwa na objawienia oławskie 57,61, 73, 74
wizjonerzy — niektórzy wprowadzają zakłócenia 64, 66, 71, 75
wizjonerzy — ukryci 53
wizjonerzy — wybrani 53, 103, 114, 117
wizjonerzy — przyjechali tutaj 142
woda — na miejscu objawień uzdrawia, pobłogosławiona przez Pana Jezusa 128
wolność — bez Boga niemożliwa 115
wota dziękczynne — 58, 74, 75, 101
wota dziękczynne — (kule i laski) będą zostawione w kaplicy 104
wota dziękczynne — kule, laski, okulary zostawili 141
wota i kule — przeniosłeś z altanki (uprzedzenie przed włamaniem) 151
wota i dary — podpalane 98
Wschodowi (Rosji) — pomagać dźwignąć się z upadku 108
Wschód — w niedziele handlują, może przyjść straszna kara 150
Wschód — zagrożony rozlewem krwi, wojną (6 I 1992r.) 115
Wschód i Zachód — wzywany do odmawiania Różańca 129
Wschód (Rosja) — błogosławiła Matka Boża 108
Wschód (Rosja) — da przykład wiary innym narodom, Zachodowi 103
Wschód (Rosja) — nie będzie poniewierany 103
Wschód (Rosja) — rolnicy niech przejmują i gospodarzą ziemią 108
Wschód (Rosja) — sztandar Pana Jezusa i Matki Bożej zawiśnie na Kremlu 108
Wschód (Rosja) — winna oddać się w opiekę Najśw. Sercu Pana Jezusa i Matki Bożej 108
Wschód (Rosja) — wzywana do odmawiania modlitwy, Różańca 108, 115
Wschód (Rosja) — nawróci się, sztandar Pana Jezusa i Matki Bożej zawiśnie nad nią 1083
Wschód (Rosja) — da kiedyś przykład wiary Zachodowi 97
wybory do parlamentu (1993r.) — głosować na wierzących! 147, 148
wyjazdy (zapowiadane) K. Domańskiego — do Kanady 127
wyjazdy (zapowiadane) K. Domańskiego — do innego kraju 130
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Australii na zaproszenie abpa 129, 131
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Australii 114, 115, 132, 133, 134
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Austrii i Australii 98
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do innych wizjonerów w Polsce 92, 95, 100
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Japonii 101
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Niemiec, Austrii i Francji 89a
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Anglii, Francji i Niemiec 25
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Niemiec, do stygmatyczki 138
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wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane ogólnie) — za granicę 24, 47, 56, 69, 75, 85, 87, 90, 91, 
99
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Belgii i Medziugorie 87
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) —  do Szwajcarii 85, 106
wyjazdy K. Domańskiego — do Ojca Świętego i przekazać polecenia Matki Bożej 13, 15
wyjazdy K. Domańskiego — do Prymasa Glempa z orędziem Matki Bożej dla Papieża 21
wyjazdy K. Domańskiego — na zaproszenie kapłanów 63, 90, 104, 115 (biskupa)
wyjazdy K. Domańskiego (zapowiadane) — do Kępy Gosteckiej 120, 138
wyjeżdżaj z błogosławieństwem — dokąd cię zapraszają 34, 39, 47, 61, 65
wywyższający się — nie są z Panem Jezusem i z Matką Bożą 129
Zakon Bożego Miłosierdzia albo Pocieszycieli z Getsemani — obejmie to miejsce 143
Zachód — wzywany do modlitwy — 118
Zachód i Wschód — wzywany do odmawiania Różańca 129
Zakon Bożego Miłosierdzia — obejmie miejsce objawień 141
zakon i świątynia — w Oświęcimiu winny być pod opieką oo. Paulinów 111
zakon — obejmie miejsce objawień, nie będą mówili, że to sekta 137
zakon — wkrótce obejmie świątynię Bożego Pokoju 136
zakon (karmelitanek) — ma pozostać w Oświęcimiu! 111
zboża — 5 ton zakupić 124
żółta rasa i Żydzi — zaczną III wojnę światową 132, 133
żydowski kraj — będzie zniszczony, jeśli będzie nadal odrzucał Chrystusa; patrz: kary
żydowski naród — wydał spośród siebie Antychrysta 115
Żydzi — niektórzy strasznie bluźnią na mego Syna i na Mnie 133
Żydzi — muszą się upokorzyć i przeprosić Pana Jezusa i Matkę Bożą 133
Żydzi — dadzą początek III wojny światowej 112
Żydzi i masoni — niech nie wchodzą do rządu (polskiego) 111
Żydzi i żółta rasa — zaczną III wojnę światową 132, 133

Indeks osób i terminów geograficznych

Afryka 67
Agnieszka z Zielonej Góry 52
Ameryka 80
Anatol 34
Anglia 25, 26
Antoni 60,61, 102, 103, 108, 114, 117, 118, 126, 140, 142
Armenia 67
Australia 23, 27, 30, 31, 32, 39, 50, 55, 67, 71, 72, 80, 87, 89, 98, 106, 114, 115, 116, 122b, 129, 
132, 133, 134, 135
Austria 78, 79, 89a, 98, 102, 104
B. (siostra B.) 54
Bałtyckie Morze 134
Banneux 36, 89a
Bayside 67
Belgia 36, 83, 87, 89a, 90, 124
Biała i Duża Lipnica 13
Białoruś 129
Bielsko 56
Biernacki Władysław 27, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 43, 45, 46, 50, 54, 60, 61, 103, 108
Bożena 60,61
Brdów 19
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Bruksela 35,51, 52, 67
Budapeszt 83, 85
Bydgoszcz 79, 141
Casaroli (Agostino), ks. kard. 21
Charbel (Makhluf), św. 26, 27, 72, 79
Chicago 67
Chmielakowa Janina 43, 45, 46, 50, 52, 54, 60, 61, 67, 103, 108, 112, 114, 117, 118, 122b, 126,
140
Chotyniec 88, 112, 114, 117, 118, 126, 127, 134
Cybula, ks. 140
Czarne Morze 118
Czarnobyl 38
Czarnota Krzysztof 103, 108, 131, 134
Czechy 87
Czekaj, ks. prob. 150
Częstochowa 107
Detroit 65
Drucik Jadwiga 60, 61
Ehingen 151
Franciszka 103, 108, 114, 117, 118, 126, 127, 140
Francja 25, 26, 55, 89a
Frydek 59,61
Gdańsk 55
Gdynia 55,61
Gietrzwałd 56
Glemp Józef, ks. Prymas 21, 23, 37, 39, 45, 74a, 82, 85, 91, 106, 110, 111, 118, 120, 140, 141
Gliwice 26
Gorbaczow Michaił 108
Grocholewski Zenon, ks. abp 15
Grudziądz 126, 131
Gruzja 114, 115
Gulbinowicz Henryk, ks. kard. 22, 23, 26, 31, 36, 37, 38, 40, 45, 55, 74a, 91, 92, 99, 106, 110, 111,
118, 121
Heroldsbach 77
Holandia 90
Hoppe Roman, ks. (z Toronto, Kanada) 56, 72, 79,89, 118, 121, 131
Łucja (s. Maria Łucja od Niepokalanego Serca) 56, 67
Łyjak Wiesław, Piotr, dr (brat, doktor) 101, 114, 117, 120, 122a, 122b, 123, 143
Jadwiga 67, 102, 108, 112, 114, 117, 118, 134
Jadwiga (Bartel) 103, 126
Jadwiga (Kamska) 103
Jan Paweł II, Papież 10, 14, 15, 18, 39, 46, 49, 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 72, 74, 
74a, 75, 79, 80, 82, 85, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 114, 
115, 118, 120, 123, 124, 126, 127, 129, 130, 132, 133, 139, 140, 141, 142, 143, 144
Jan XXIII, Papież 10
Japonia 70, 72, 101
Jarocin 74
Jarosz 114, 117
Jasna Góra 51, 60, 74a, 75, 87, 90, 91, 104, 106, 107, 108, 125
Jednerał Michał, (spod Lublina) 120
Józefa, Andre Francis 35, 51, 52
Jugosławia 52, 67, 111, 114, 122b, 127
Kaczmar Stanisław 103, 108, 112, 122b, 131, 134, 140
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Kalwaria (Zebrzydowska) 64
Kamionka Buska k. Lwowa 68, 69
Kanada 130, 131, 132, 133
Kazimierz (Dolny) 55
Kępa Gostecka 122b, 143 !
Kolbe Maksymilian Maria, św. 10, 27, 34, 39, 44, 47, 48, 54, 59, 63, 66, 71, 72, 79, 101, 106, 
107, 111, 112, 113, 120, 122, 122b, 126, 128, 137, 138, 150
Kowalska Faustyna (Helena), bł. 136, 137, 144
Kraków 7, 38, 127
Krystyna 27, 28 (dziewczynka), 29
Kutrögyi Engesztelö 83
Larke Bay Anna 25, 46
Licheń 56
Litwa 87, 101
Lublin 55
Lueken Weronika 46
Lwów 69, 97
Macharski, ks. kard. 43, 74a, 91, 110, 111, 118, 120, 127, 142
Mały Kamyk 23, 27, 30, 31, 32, 35, 51, 52, 53, 54, 71, 72, 73, 79, 141
Marienfried 76, 94
Medziugorie 52, 87, 112, 121, 122b
Męka Sieradzka 45
Mikołaj (Sikatka), wizjoner z Objawienia w Licheniu) 56
Niziołek, ks. bp
Myszków 57
Niemcy 25, 26, 45, 55, 76, 77, 78, 79, 89a, 93, 151
Nooraoorte (w Australii) 135
Nowa Grobla 50,61, 62
Nowra (w Australii) 71, 73
Nowy Dwór (Mazowiecki) 27
Okonin 108, 112, 117, 127
Oświęcim 66, 70, 106, 111
Opole 122
Ostrów Wlkp. 61
Pazdur Józef, ks. bp 37, 92, 106, 114
Piła 30
Pino Casagrande 86
Pio, ojciec 120
Popiełuszko Jerzy, ks. 34, 39, 47, 48, 63, 73, 112, 122
pustelnik (w podeszłym wieku) 72
Ratajczak Zygmunt, ks. 5, 15 (spowiednik), 16
Rosja 87, 108
Ruda k. Sieradza 51, 57, 66, 69, 75, 80, 88, 126, 127, 131
Rwanda (Ruanda) 67
Rzym 80, 90, 120
Siedlce 52, 66
Singapur 70
Słowacja 87
Skoszewy 26
Sobieski Jakub 22
Solofrisina 56
Stanisław 114, 117, 118, 126
Starachowice 27
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Szczecin 14, 32, 37, 45, 46, 54, 57, 61, 108, 112, 114, 118, 127, 134
Szoka Edmund, Kazimierz, ks. kard. 65
Szwajcaria 83, 85, 86, 87, 106, 107, 108, 109
Szymon Katarzyna 14, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 43, 53, 58, 63, 82, 87, 101, 107, 117, 129,
138
Ślipek (Stanisław) 46, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 61, 65, 67, 75, 80, 92, 95, 102, 103, 108, 112, 118, 
122, 122a, 126, 131, 134, 140
Tarnopol 97
Teresa (Zakon Teresy) 84
Teresa z Warszawy 46, 61, 85, 88, 102, 103, 112, 118
Tomaszowice 117
Toronto 56, 72, 79, 118, 119, 121, 129, 130, 131, 132, 133, 134
Trumpeter (wizjoner z USA, który stracił Łaski) 50, 51, 52, 53, 54, 106
Turkowice 80
Ukraina 67, 87, 97, 114, 115, 118
Urban Wincenty, ks. bp 113
Wałęsa Lech 89, 105, 115
Walenty 102, 103, 108, 112, 114, 117, 118, 126, 127, 134, 140, 142
Warszawa 33 (Bródno – miejsce Objawienia), 46, 64
Węgry 83
Wigradsbach 93
Wilno 69, 87, 101
Wołyń 97
Wrocław 46, 79
Wschód (cały) 69, 87, 97, 108, 129
Wschód [Gruszewo] 49, 51, 57, 67, 68, 69
Wyszyński Stefan, ks. Prymas 34, 73, 91, 144
Zachód 97
Zielona Góra 52
Zimoń Damian, ks. bp 38
Związek Radziecki (także niekiedy „Wschód”) 38, 97, 108, 115
Żaryczna Helena 26

ObjawieniaOlawskie.pl                                         s. 30. / 30.


