Zgodnie z zaaprobowanym dekretem papieża Pawła VI w A.A.S 58/16 z 29.12.1996 r i
promulgowanym przez Kongregację do spraw Wiary z 15.11.1966 zezwala się na wydawanie bez
Imprimatur, tj pisemnego zezwolenia, pism mówiących o objawieniach, cudach, przepowiedniach lub
innych nadprzyrodzonych zjawiskach.

Osoba, która otrzymuje i przekazuje orędzia jako Adam-Człowiek pragnie
pozostać w ukryciu i oświadcza, że z ich publikacją nie zamierza
uprzedzać osądu kościelnego
Czyni to w duchu posłuszeństwa oraz zasady św. Pawła, aby otrzymanych
charyzmatów oraz darów nie zatrzymywać dla siebie, lecz by służyły dla
ogólnego pożytku i wzajemnego zbudowania. Czytelnicy powinni skupić
się na treści a nie na osobie.

ORĘDZIA - 2006
[11] 23 styczeń 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drogie
dziecko, nie lękaj się niczego, lecz podążaj w posłannictwie, które
otrzymałeś od Mojego Boskiego Syna, abyś zaświadczył o Jego
Słowie i Jego Miłości, która przynagla każdego do dawania
prawdziwego świadectwa. Daj się prowadzić Bożej Opatrzności i
zaufaj we wszystkim Bogu, który umacnia cie i oczyszcza na twojej
drodze. Świadectwo, które masz dać, nie jest świadectwem dla ciebie
samego, lecz ma się zrealizować na drodze twojego powołania, by
Słowo, które przyjmujesz przyniosło owoc. Drogie dzieci, pochylcie
wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo Mojego Serca w Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.
Moje najmilsze dzieci, wkraczacie w nowy rok, który jest okresem
łaski dla wielu z was. To jest czas waszego większego zjednoczenia z
Bogiem poprzez wytrwałość w dźwiganiu krzyża i doświadczenia, które
zsyła BÓG, abyście jeszcze bardziej zostali umocnieni Jego obecnością
w was.
Świat dalej podąża w ciemności a tym samym dochodzi do coraz
pełniejszego poznania nieuniknionej Prawdy, że Bóg stoi ponad czasem i ponad historią.
Doświadczenia, które spadają na cała ludzkość obnażają jej prawdziwe, zakłamane oblicze,
gdyż im bardziej ludzkość odchodzi od Boga i odrzuca Jego prawa, tym bardziej jest
doświadczana, gdyż prawda Krzyża ukazuje Prawdę, którą właśnie ludzkość nie chce przyjąć
za swoją.
Świat uległ szatanowi, który zaoferował mu bardzo szeroką drogę. To on podsyca wojny,
brak porządku i niemoralność. Zaślepieni chciwością i pożądliwością ludzie ulegają coraz
bardziej temu wpływowi, lecz nie zastanawiają się zupełnie, że tak naprawdę ulegając
szatanowi stają się jego sługami i cierpią prześladowanie z jego powodu. Gdy świat pogrąża
się w ciemności materializmu, sam szykuje sobie karę, gdyż wkrótce dojdzie do załamania
rynku światowego. Pewne grupy dążą do zgromadzenia w jednym reku zasobów naturalnych,
po to, by uzależnić państwa od siebie i doprowadzić do całkowitej kontroli nad światem. I to
wkrótce doprowadzi ludzkość do wojny.
Upadek moralny i brak świadomości grzechu sprowadza na całą ludzkość
chaos, który prowadzi do upadku cywilizacji, gdyż utracony porządek może
przywrócić tylko jedność z Bogiem.
Wy jednak, którzy trwacie w Miłości i nadziei, przyjmijcie dobra Nowinę i przyczyniajcie się
do szerzenia prawdziwego pokoju, którego Dawcą jest Mój Boski Syn. W Nim odnajdujcie
prawdziwe źródło waszego posłannictwa w świecie, abyście mogli dać prawdziwe świadectwo
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waszego powołania i waszej wiary. Błogosławię wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
[12] 23 luty 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje drogie dzieci, podążajcie z
wiara w przyszłość, która przynosi nadzieję przemiany i spełnienie się obietnic Bożych.
Zawierzcie wszystkie wasze troski i kłopoty i wierzcie głęboko, że nadchodzi Tryumf Mojego
Niepokalanego Serca. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo Mojego Serca w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, ten rok przybliża was z każdym dniem do Tryumfu Prawdy i musicie
zrozumieć, że właśnie ten czas jest czasem ogromnej łaski dla wielu dusz, gdyż właśnie
poprzez znaki w przyrodzie jak również doświadczenie krzyża ludzkość przybliża się do
momentu przemiany, w której zrozumie objawienie się Chwały Bożej. Bóg w Swojej ogromnej
Miłości nigdy nie opuszcza swoje dzieci, lecz to niewierność stworzenia powoduje odejście od
Źródła Prawdy. Odejście od Prawdy, która jest blaskiem przychodzącego Słońca, sprawia, że
ziemię ogarniają ciemności.
Dlatego, drogie dzieci, nie dziwcie się, że świat pogrążony w grzechu jest tak doświadczany,
gdyż w krzyżu jest nadzieja i odbicie Prawdy, która łączy Niebo z ziemią. Właśnie krzyż
Mojego Boskiego Syna jest promieniującym blaskiem pośród ciemności i wkrótce jego
promienie oświetlą całą ziemię, gdy ukaże się Chwała Syna Człowieczego.
Wiem, kochane dzieci, z jakim utęsknieniem spoglądacie na ten dzień objawienia Prawdy.
Bądźcie spokojne, bo wielu z was go doświadczy, lecz pamiętajcie, że wytrwałość w modlitwie
doprowadzi was do celu. By ten tryumf zajaśniał wiele się jeszcze musi wydarzyć, ale bądźcie
pewni, że zło nie odniesie zwycięstwa, gdyż jego czas jest bardzo krótki. My już teraz
powołujemy i wybieramy Nasze dzieci, aby się stały prawdziwymi pochodniami wiary.
Waszym zadaniem jest dawanie świadectwa wierze, gdyż odbudowa i przemiana ludzkości
dokonuje się w was i przez was. To wy nosicie w sobie świadectwo Królestwa Niebieskiego i
waszym zadaniem jest dawanie przykładu, który pociągnie za sobą wielu.
W centrum tej duchowej odnowy jest Eucharystia jako znak wzajemnego
budowania i jednoczenia. Z niej czerpiecie wasze źródło życia i moc dawania
świadectwa. Eucharystia, Która jest Chlebem Miłości, przypomina każdemu z
was, abyście i wy dawali z siebie jak najwięcej i jak najpełniej a wtedy także wasz
krzyż stanie się błogosławieństwem, które przyniesie owoc podwójny.
Wasz wewnętrzny pokój jest owocem radości, która płynie z Ducha Świętego, dlatego
pielęgnujcie pokój serca a staniecie się prawdziwymi rycerzami Prawdy i Sprawiedliwości.
Służcie Panu z radością a zobaczycie jak dobry jest Pan Bóg i jak troszczy się o swoje
umiłowane dzieci.
Świadectwo waszej wiary, Moje drogie dzieci, umacnia was na waszej drodze, która jest
drogą przemiany. Pamiętajcie, że jesteście dziedzicami Prawdy i otrzymaliście prawdziwe
dziedzictwo przybrania za Synów Bożych w Moim Boskim Synu. Nie lękajcie się.Błogosławię
wam, Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[13] 23 marzec 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje kochane dzieci, pozdrawiam
was i przynoszę wam Moja Miłość i Moje Niepokalane Serce, by was umocnić i zgromadzić w
jedną owczarnię Mojego Boskiego Syna. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
błogosławieństwo Mojego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, nie lękajcie się prawdy, która was wyzwoli do prawdziwej wolnośći. Bądźcie
odważne w waszych czynach i w wyznawaniu waszej wiary, która umacnia wasze kroki i
pamiętajcie, że Miłość nigdy nie ustaje, gdyż ona prowadzi do rzeczywistego zwycięstwa nad
wszelkim złem i nieprawością. Jestem z wami, Moje kochane dzieci i pragnę wszystkich was
zgromadzić w Moim Niepokalanym Sercu, które jest otwarte dla was wszystkich. Jestem
przecież Matką i pragnę, abyście poznali owoce Mojego Macierzyństwa i mieli w nim także
swój udział.
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Moje kochane dzieci, ciemności, które otaczają ziemię są znakiem dla was, że czas jest
krótki. Świat już sam nie może udźwignąć brzemienia swoich własnych grzechów i dlatego
coraz bardziej odczuwa ich ciężar w postaci różnych anomalii w przyrodzie. Te zjawiska będą
coraz częstsze, jednakże wy powinniście być czujni i trwać przy Moim Boskim Synu, który
okazuje swoje Miłosierdzie. Nie lękajcie się jednak tego czasu, gdyż właśnie teraz otwierają się
przed wami drogi łaski. Nigdy nie zapominajcie, że Mój Boski Syn jest zawsze z wami i ze
swoim Kościołem, który w swojej historii przeżywał wiele różnych prób i kryzysów. To jest
także czas oczyszczenia dla rządzących Kościołem, gdyż i także oni ulegają
wpływom liberalnych poglądów. Świat i to, co ziemskie jest zawsze pokusą dla tych,
którzy mają jakąkolwiek władzę. Ta walka trwa od samego początku, lecz właśnie wy, Moje
wierne dzieci, jesteście nie tylko świadkami tego czasu, lecz także uczestniczycie w nim pełni
świadomi waszego powołania. Dlatego, by zrozumieć ten czas i to wszystko, co Bóg dopuszcza
teraz na całą ludzkość, musicie jeszcze bardziej okazać waszą wiarę i wasze zaufanie Bogu. ON
przecież nie zostawia was sierotami, lecz gromadzi was w Moim Niepokalanym Sercu, bym
mogła was wszystkich ofiarować Mojemu Boskiemu Synowi. Historia ludzkości prowadzi do
pełnej jedności z Ojcem i ludzkość zakorzeniona w Miłości Mojego Boskiego Syna powraca do
Ojca. To jest właśnie ten czas, który przeżywacie, i który prowadzi do pełnej jedności.
Bądźcie świadomi, Moje drogie dzieci, waszego powołania, gdyż wy jesteście nadzieją
dla zagubionej ludzkości. Trwajcie w wdzięczności waszych serc i bądźcie odważne w
wyznawaniu waszej wiary, która umacnia was na waszej drodze powołania.Błogosławię wam,
Moje kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[14] 23 kwiecień 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje drogie dzieci, pozdrawiam was
i przynoszę wam błogosławieństwo pełne Miłości, by wszystkich was zanurzyć w oceanie
Miłosierdzia, które jest w Najświętszym Sercu Mojego Boskiego Syna. Pochylcie wasze głowy i
przyjmijcie błogosławieństwo Mojego Serca w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, nie lękajcie się Prawdy, która was wyzwoli. Przyjmujcie wszystko, co
pochodzi z Rąk Ojca Niebieskiego i przemieniajcie te łaski w wasze uświęcenie. Pamiętajcie,
że jesteście dziećmi Bożymi i dziećmi światłości, i jeśli prawdziwie wierzycie i ufacie,
ciemność was nie ogarnie. Moje Niepokalane Serce pragnie was umacniać z każdym dniem,
abyście poznawali i doświadczali miłosiernej Miłości Boga we wszystkich waszych czynach.
Miłosierdzie Boże jest nieograniczone i otwarte dla wszystkich w Sercu Mojego Syna. Musicie
tylko po nie sięgnąć i przyjąć jako dowód ogromnej Miłości Boga do całego stworzenia.
Ten czas, pomimo tylu zewnętrznych doświadczeń, jakie napotyka ludzkość, jest czasem
Miłosierdzia, gdyż Bóg bogaty w Swoje Miłosierdzie użycza go jak najobficiej tym, którzy o nie
proszą. Teraz jeszcze wyraźniej ukazuje się nie tylko wewnętrzna walka duchowa, lecz przede
wszystkim ukazuje się podział pomiędzy prawdą a fałszem. I chociaż przeciwnik jest bardzo
sprytny i inteligentny, gdyż kusi nieustannie fałszywą „wolnością”, to możecie zauważyć, że
robi to coraz odważniej i nieskrępowanie. Ludzkość tonie w grzechach a pieniądz coraz
bardziej manifestuje swoją władzę we wszystkich środowiskach. Pieniądz, który tak jest
adorowany stanie się wkrótce ciemiężycielem ludzkości i sprowadzi jeszcze większy ucisk.
Dlatego dzisiaj przychodzę do was, Moje drogie dzieci, w to wielkie Święto, aby dodać
wam otuchy, abyście całą waszą ufność pokładali w Miłosierdzie Boże. Zawierzcie siebie,
wasze rodziny, wasze troski Miłosiernemu Bogu a ON zatroszczy Se o wszystko, co jest wam
potrzebne. Skoro sprawił, że jesteście tu na ziemi – właśnie teraz w tym czasie – to zna wasze
potrzeby i troszczy się o swoje dzieci. Musicie tylko w pełni zaufać a doświadczycie
Miłosierdzia. Gdy będziecie spragnieni – napoi was, gdy będziecie głodni – nakarmi was, gdy
będziecie nadzy – przyodzieje was. Wasza wiara i wasza ufność w Jego Miłość wszystko to
sprawią, bo jesteście przecież Jego dziećmi.
Zaufajcie, kochane dzieci, gdyż w ten sposób wraz z Moim Boskim Synem możecie
przemienić świat i przynieść światło, którym jest wasza prawdziwa wiara, nadzieja i miłość.
To dla waszego zbawienia przyszedł Mój Boski Syn na ziemię i pojednał was z Ojcem, abyście
budowali wzajemnie Królestwo prawdziwego pokoju i szczęścia.
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Trwajcie na modlitwie i pamiętajcie, że Miłość przemienia świat. Błogosławię wam, Moje
kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[15] 23 maj 2006
W jasności ukazała się Matka Najświętsza, która trzymało w dłoni Swoje Niepokalane
Serce. Obok Matki Bożej ukazał się święty Józef, na którego piersi widoczne było Przeczyste
Serce. Ponad Matką Bożą ukazało się Najświętsze Serce Pana Jezusa i promienie światła
połączyły te trzy Serca świetlistym promieniem. Święty Józef uśmiechnął się i powiedział:
ŚWIĘTY JÓZEF: Pozdrawiam cię Człowieku-Adamie oraz całą twoją Rodzinę wraz z
Twoim Domem. Nie lękaj się przyjąć świadectwa Słowa Bożego, lecz przyjmij je na znak
twojego posłannictwa, abyś wraz z całym twoim Domem mógł zaświadczyć o Miłości Boga
oraz o realizacji Jego zamierzeń i Planu.
Ten czas wymaga od was wiele poświęcenia i jednocześnie ofiary, gdyż dzisiaj słowa
Prawdy nie są mile słyszane nawet w środowiskach tych, którzy uważają się za
konserwatystów. Świat odrzuca Prawdę, gdyż obawia się ją przyjąć, bo dobrze zna jej
konsekwencje, które wymagają zaangażowania i dyspozycyjności wobec prawdziwej Miłości.
Czas Prawdy jak również sama Prawda należą do Boga i On sam – w Swoim czasie – objawi ją
światu, by ludzkość poznała, że Bóg sam w sobie jest prawem wolności każdego człowieka,
której na imię Miłość. Każdy, kto wezwany jest do świadectwa Miłości, wezwany jest także do
świadectwa prawdziwej wolności, która zawiera się w Prawdzie. Ta Prawda was wyzwoli i
ukaże wam nowe horyzonty dziecięctwa Bożego.
Jestem dzisiaj z wami w sposób szczególny, gdyż dziękuję wam za wasze modlitwy.
Wsłuchuję się w nie i – bądźcie pewni – że wstawiam się za wami. Czas Tryumfu
Niepokalanego Serca Mojej Oblubienicy, jest także czasem mojego działania, gdyż Duch
Święty ujawnia w tym czasie szczególne Nabożeństwo do Mojego Przeczystego Serca, by
jedność naszych Serc jaśniała prawdziwym blaskiem jedności, która gromadzi nasze dzieci w
tajemnicy NAZARETU, który wspólnie tworzycie. Miłość jest jedna i niepodzielna podobnie
jak tajemnica Nazaretu, w której jedność Serc wyrażała przede wszystkim uwielbienie dla
Boga, Który zesła Swojego Jednorodzonego Syna na ziemię.
Ze Wspólnoty wyrasta nie tylko apostolstwo modlitwy, ale przede wszystkim apostolstwo
świadectwa, które przynosi owoc i nabożeństwo do Mojego Przeczystego Serca. Nazaret jest
tajemnicą naszych Serc i dlatego, abyście mogli ją poznać, musicie wejść w głębię
eucharystycznej Miłości Serca Jezusowego jak również przyjąć nabożeństwo Niepokalanego
Serca. W ten sposób Duch Święty odkryje przed wami posłannictwo i moc wstawiennictwa
Mojego Przeczystego Serca. Wspólnota ma być małym Nazaretem, którego celem
jest służba Miłości Bogu Wcielonemu, tak jak ja wraz z Maryją przeżywaliśmy
cudowna obecność Syna Bożego pośród nas. Tajemnica Nazaretu, to tajemnica
samego Chrystusa – Mojego Przybranego Syna. By zrozumieć tę tajemnicę w
pełni, trzeba ją rozważyć także w roli, jaką otrzymała Matka Bożego Syna i Ja,
który został wybrany na Opiekuna. Dlatego droga Wspólnoty – to droga Trzech
Serc
Od dzisiaj zapraszam was, abyście poznawali głebiej tę tajemnicę Nazaretu i przyczyniali
się do nabożeństwa do Mojego Przeczystego Serca. Zostaliście powołani, by duchem ofiarnym
i pokutnym dać świadectwo Mojemu Przeczystemu Sercu, które w jedności słucha waszych
modlitw i udzieli wam tego wszystkiego, co zaprowadzi was do pełniejszego udziału w
Duchowym Nazarecie, do którego zostaliście powołani.Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie
błogosławieństwo naszych Serc w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[16] 23 czerwiec 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię Człowieku-Adamie
oraz wszystkie Moje drogie dzieci, które trwają swoim życiem na modlitwie. Przyjmijcie
Moje matczyne błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, tajemnica Bożego działania jest tajemnicą Miłości Bożej wobec
człowieka, dla którego OJCIEC poświęcił Swojego Syna, by przywrócić jedność i pierwotny
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porządek. Pamiętajcie, drogie dzieci, że wszystko, cokolwiek ludzkość doświadcza zmierza do
zjednoczenia z krzyżem, w którym ludzkość odnajdzie prawdziwy ratunek.
Pragnę, aby każdy z was doświadczył mocy Ducha Świętego, Który objawi w was obraz
Mojego Boskiego Syna i wtedy będziecie mogli prawdziwie przyjąć i zrozumieć, że Królestwo
Boże jest pośród was pomimo tak wielu niepowodzeń ludzkości. Poprzez Moje słowa chcę w
was i przez was kształtować „nowego” i „odnowionego” człowieka, abyście byli umocnieni
prawdą, która prawdziwie wyzwala każdego z was do zrozumienia, jak bardzo Bóg was kocha.
Moje Niepokalane Serce objawia wam Prawdę, tak by każdy z was przyjął Prawdę jako
wewnętrzne wyzwolenie. Dzisiaj świat zagłusza, to wszystko, co pochodzi od Boga – ponieważ
świat ulega coraz bardziej grzechowi i ogarniają go ciemności. Ciemność nie pozwala odkryć
prawdy, gdyż Prawda jaśnieje jak słońce. Prawda ujawnia się w słowie i w czynie a tylko Mój
Boski Syn jest „Słowem’ i „Czynem”. Jest właśnie Drogą, która prowadzi do wyzwolenia
Prawdy. Nawet jego nieprzyjaciele nie mogli mu zarzucić żadnej rozbieżności między słowem
a czynem, ponieważ Mój Boski Syn mówił o Prawdzie, która jest w Nim, a która pochodzi od
Ojca. Dlatego, abyście mogli odkryć w sobie Prawdę, musicie odkryć w sobie Mojego Syna, a
wtedy bardziej zrozumiecie chwilę i czas i to wszystko, co was otacza.
Zrozumcie, kochane dzieci, że ta walka, która ma teraz miejsce, jest walką
przejściową, gdyż ostateczne zwycięstwo należy do Boga i dlatego już teraz
musicie opowiedzieć się po stronie Tego, Który was powołał do życia w
Prawdzie. Nie dajcie się zwieść przez fałszywe zapewnianie o pokoju. Nie
ulegajcie wszystkiemu, co oferuje świat, bo to jest zgubne.
Moje zaproszenie, które kieruję do was, jest pełne miłości, gdyż pragnę, abyście wraz ze
Mną doświadczyli Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca. Skoro ludzkość podąża w Moim
Boskim Synu do jedności z Ojcem, to musi zostać oczyszczona z grzechu i nieprawości. Musi
doświadczyć bólu, by odrodzić się na nowo. To przeżywają także poszczególne dusze, które
oczyszczając się, doznają duchowych cierpień. Wiedzcie jednak i wierzcie w to głęboko, że Bóg
nie okazuje rozczarowania człowiekiem jako stworzeniem. Jest absolutnie wierny człowiekowi
i prosi, aby wszystkich uczynić Jego uczniami. Mój Syn jest zakochany w człowieku, gdyż wie
jaką poniósł ofiarę, by pojednać go z Ojcem. Jego boleść polega na tym, że człowiek ulega
grzechowi i dobrowolnie wybiera zło. Dlatego w tej odnowie ludzkości, wasze pozostawanie
przy Moim Boskim Synu – wraz ze wszystkim, co się z tym łączy – jest waszą odnową i
prowadzi do waszej przemiany, tak abyście mogli być prawdziwie dziećmi Bożymi, które
składają swoje świadectwo pomimo prób, prześladowań i otaczającego zła.
Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo naszych Serc w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
[17] 23 lipiec 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię Człowieku-Adamie
oraz was wszystkie Moje drogie dzieci, które słuchacie Słów Bożych i realizujecie Je w
waszym codziennym życiu. Przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Kochane dzieci, poprzez Moje Słowa pragnę przygotować was w sposób szczególny, abyście
całe wasze życie łączyli w Moje Fiat, które pozwoli wam doskonalej wypełniać i rozumieć
Wolę Bożą. Ojciec Niebieski pragnie odnowić oblicze ziemi i dlatego wzbudza na ziemi –
poprzez działanie Ducha Świętego – Swoje dzieła, aby Jego dzieci oderwały swój wzrok od
tego wszystkiego, co jest ziemskie, a coraz częściej spoglądały w Niebo. Świat stal się bardzo
arogancki wobec Bożych Przykazań i odrzuca Miłość Bożą. Świat jest coraz bardziej brutalny,
gdyż ciemności ogarniają całą ziemię. Lecz pamiętajcie, drogie Moje dzieci, że Bóg nie
opuszcza Swojej wiernej trzody i przytula ją do Swego Łona.
Wy, którzy z wiarą i zaangażowaniem realizujecie swoje powołanie, dajecie prawdziwe
świadectwo Prawdy i wolności dzieci Bożych, gdzie Bóg okazuje Swoje wielkie Miłosierdzie.
Wiara, która jest Darem Ducha Świętego, umacnia was i prowadzi was do pełni waszego
powołania, w którym każdy otrzymuje własne posłannictwo od Ducha Świętego na miarę
swoich obowiązków stanu. Posłannictwo jest konsekwencją i następstwem waszej wiary, jak
również zaangażowania. Dlatego poprzez Moje Słowa pragnę wszystkich was wprowadzić na
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„Bożą Górę”, abyście doświadczyli wewnętrznego pokoju, którego udziela Duch Święty.
Pragnę, abyście doświadczyli duchowej przemiany, która stanie się rzeczywistością dzięki
widzialnemu działaniu Ducha Świętego, Który mieszka w Moim Niepokalanym Sercu. Z
Mojego Serca pragnę udzielić wam tego wszystkiego, czego potrzebujecie dla waszego
uświęcenia. To jest także czas Mojego działania.
Pomimo ciemności jakie panują na ziemi, Bóg okazuje swoje głębokie Miłosierdzie i
okazuje Swoją Miłość – nigdy nie zapomina o Swoich dzieciach i tym bardziej mobilizuje je
do działania posyłając różne znaki także w przyrodzie. Bądźcie więc czujne, Moje kochane
dzieci otwarte na Boże działanie. Otwierajcie wasze serca, na działanie Ducha Świętego, który
pragnie także posłużyć się wami, abyście się stali widzialnym znakiem posłannictwa i
świadectwa, jakie Kościół oczekuje od swoich wiernych.
Pamiętajcie, że Ja także jestem z wami i trwam przy was, tak jak przy Moim Synu, bo wy
jesteście Jego owcami i dziedzicami według wiary. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie

błogosławieństwo naszych Serc w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[18] 23 sierpień 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przesyłam wam Moje pozdrowienie,
Moje kochane dzieci oraz błogosławieństwo dla waszego umocnienia, abyście z coraz większą
świadomością realizowali swoje powołanie w świecie i dawali świadectwo waszej wiary.
Przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Kochane dzieci, przykład waszego życia jest świadectwem waszej wiary. Sami przecież
widzicie do czego prowadzi brak wiary – do upadku nie tylko poszczególnych społeczeństw,
lecz także całych narodów. Tam, gdzie ludzie nie przyjęli prawdziwego BOGA a oddają
pokłon bożkom, są najbardziej doświadczani przez naturę. Tak dzieje się również z całą
ówczesną cywilizacją, gdyż człowiek w miejscu BOGA ustanawia sobie coraz to nowych
bożków, którym oddaje cześć. Szatan ukazuje swoje „królestwo” w całym jego okrucieństwie,
które prowadzi do moralnego upadku. Pamiętajcie jednak, Moje kochane dzieci, że
„milczenie” BOGA nie trwa wiecznie i Bóg przemówi do ludzkości poprzez swoje stworzenie,
które w Jego stwórczym zamyśle jest przecież dobre. Zło szerzy się, ponieważ znalazło
podatny grunt i wmawia człowiekowi, by korzystał z wolności. Posługuje się niejednokrotnie
prawdą, by wprowadzić kłamstwo i zamieszanie. Duchowa walka, która toczy się na ziemi,
przybiera na sile i diabeł posługuje się bluźnierstwami przeciwko BOGU i tymi, którzy
przeciwko BOGU bluźnią. Ta walka staje się coraz bardziej widoczna pomiędzy Wschodem i
Zachodem, a to dlatego, że zachodnia cywilizacja oddaliła się od Boga i podeptała Jego Prawa.
Do głosu doszli ci, którzy otwarcie walczą z Bożymi Prawami i narzucają je narodom. Dlatego
Europa będzie doświadczać coraz to większego jarzma i niepewności. Kościół potrzebuje
prawdziwej odnowy tradycji, gdyż także uległ wpływom tego świata.
Dlatego proszę was, Moje kochane dzieci, abyście spoglądali w wasze serca i umacniali się
wiarą, która jest darem Ducha Świętego. Szukajcie tego, co jest wewnętrznie nieprzemijające,
ponieważ BÓG – kiedy przemówi – okaże Swoją Moc, potęgę i panowanie. Będzie to
przerażające dla tych, którzy byli w ciemności, gdyż blask Jego Chwały będzie dla nich
palącym płomieniem Sprawiedliwości. Musicie mieć oczy otwarte, Moje dzieci, by dostrzec i
przyjąć Prawdę, która prowadzi do wolności dzieci Bożych.
Dzieci światłości mają również udział w ucisku i prześladowaniach, lecz jeśli zrozumiecie
sens waszego powołania, to ujrzycie w nim źródło siły dla pogłębiania waszej wiary i
jednocześnie zrozumiecie, że wasz krzyż ma już udział w wielkim zwycięstwie Mojego
Boskiego Syna i w tryumfie Mojego Niepokalanego Serca. Jeśli zrozumiecie wasze
powołanie, to poznacie również Dobroć BOGA, który was prowadzi i umacnia.
W taki sposób dokona się wasza wewnętrzna przemiana a także przemiana
narodów, które zwrócą ponownie swoje oblicze w stronę BOGA. Ta przemiana
dokonuje się już teraz w sercach tych, którzy podążają za Prawdą i realizują swoje powołanie
w świadomości Bożego prowadzenia.
Pamiętajcie, że jestem z wami, Moje kochane dzieci, i prowadzę was, po drodze Mojego
FIAT w ten sposób, abyście doświadczyli BOGA i dawali dobre świadectwo, tak jak Mój Syn
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dał świadectwo o Swoim Ojcu. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[19] 23 wrzesień 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje kochane dzieci, przesyłam
Wam Moje pozdrowienie a wraz z nim błogosławieństwo Mojego Niepokalanego Serca
pełnego macierzyńskiej czułości. Przyjmijcie Moje błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Drogie dzieci, nie lękajcie się przyszłości. Zawierzcie wszystko Mojemu Sercu. Które jest
dla was otwarte. Pamiętajcie, że waszym ratunkiem, waszym prawdziwym pokojem jest BÓG
W TRÓJCY JEDYNY.
Słyszycie teraz tak wiele ostrzeżeń i próśb o pokutę i wynagrodzenie. Tak to prawda, ten
czas jest trudny dla całej ludzkości, gdyż siły zła z wielką siłą atakują to wszystko, co pochodzi
od Boga. W swojej zaciekłości szatan, który ukrywał się pod pozorami prawdy i wolności,
uderza z coraz bardziej otwartością. Sami widzicie jak prześladowanie Kościoła nabiera na
sile. Ojciec Święty jest narażony na ataki, tylko dlatego, że głosi prawdę. Kościół jest także
rozrywany od wewnątrz, gdyż do głosu dochodzą ci, którzy wprowadzają liberalizm.
Drogie dzieci, ci, którzy walczą z Kościołem, walczą z Bogiem i jednocześnie odrzucają
możliwość zbawienia przez Mojego Boskiego Syna. Ci, którzy uwierzyli fałszywemu prorokowi
rozszerzają swoją nienawiść w imię religii, która pojmowana jest nie jako źródło zbawienia,
lecz jako środek do walki z „niewiernymi”. Te prześladowania Kościoła będą coraz częstsze,
Moje dzieci, gdyż świat sam zawikłał się w sidła źle rozumianej „tolerancji” i „wolności”.
Obrona wartości rozumiana i interpretowana jest od razu jako zamach na wolność człowieka.
Dzieje się tak dlatego, ponieważ ludzkość odeszła od Źródła Prawdy, stworzyła sobie nowych
boźków i ustanowiła prawo, które nie jest prawem Bożym.
Waszą nadzieją, kochane dzieci, jest wasza wiara. Bóg teraz milczy , gdyż czeka i cały czas
okazuje człowiekowi Swoje Miłosierdzie. Milczenie Boga – chociaż jest znakiem
tajemnicy Miłości – jest również znakiem gniewu Bożego. I po trzecie, milczenie
Boga jest odbiciem cierpliwości, jaką Bóg okazuje człowiekowi w czasie dni jego
niewierności. Bóg zwycięża dzięki umiejętności czekania na dojrzałość ludzkiego serca, bo
dobrze zna czas i wie, kiedy serce człowieka wyda prawdziwy i dobry owoc. Dlatego, Moje
dzieci, wasza cierpliwość jest wzrastaniem w cnocie i umocnieniem. Bóg zna wasze
dolegliwości, wasze troski i zmagania i pamiętajcie, że stoi po waszej stronie w tej trudnej
walce. Czas działania szatana jest ograniczony, dlatego zawsze musicie patrzeć w przyszłość z
nadzieją na zwycięstwo dobra. Ten czas musi się wypełnić, jak widział to apostoł Jan w
Apokalipsie.
Zapraszam was, Moje kochane dzieci, do Mojego Niepokalanego Serca, Które jest dla
was Arką. Bóg żąda ofiary i zadośćuczynienia za tych, którzy go nie kochają i nie chcą znać.
Każda wasza modlitwa i najmniejsze uczynki ofiarowane czystym sercem nie pozostaną bez
nagrody. Tego pragnie was nauczyć Moje Niepokalane Serce, abyście byli silni wiarą i czujni.
Nabierzcie odwagi i nie lękajcie się niczego. To, co ma przyjść, przyjdzie – lecz Ja pragnę
uczynić z was prawdziwych rycerzy Prawdy, by wasza wiara, oddanie i wytrwałość była
prawdziwą tarczą przeciwko złu, które teraz tak rozpanoszyło się na świecie. Pamiętajcie, że
was kocham bardzo. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego.
[20] 23 październik 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, i przesyłam wam błogosławieństwo Mojego Niepokalanego Serca dla waszego
umocnienia. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moją matczyną Miłości w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Moje wezwanie do pokuty, nawrócenia i modlitwy jest jak najbardziej aktualne, Moje
drogie dzieci, lecz pragnę, abyście zrozumieli także czas i wydarzenia, które mają nadejść.
Moje Niepokalane Serce chce ukazać wam wszystkim, drogie dzieci, prawdziwą drogę, która
prowadzi do szczęścia i jedności z Bogiem. Bez modlitwy i pokuty nie osiągniecie
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prawdziwego nawrócenia a tego nawrócenia potrzebuje dzisiaj każdy, gdyż nie tylko
poszczególni ludzie, lecz także społeczności i narody odrzucają coraz bardziej otwarcie prawa
i przykazania Boże. Ludzkość nie chce słyszeć o Bogu, gdyż wybrała zgubną drogę swojej
własnej wolności. Widzicie jednak, dokąd prowadzi ta wolność! Staje się ona przyczyną coraz
większego upadku.
Drogie dzieci, Bóg jednak okazuje Miłosierdzie tym, którzy Mu służą. Dlatego przychodzę
na ziemię, by gromadzić rozproszone dzieci i umacniać je. Będą one narażone na wyśmianie i
niedowiarstwo ze strony tych, którzy zaangażowani są w świat, który ich otacza. Ta duchowa
walka przybiera na sile, gdyż zbliża się czas Tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.
Nadchodzi czas przemiany i odnowy, która dokonuje się w Chrystusie – Moim Synu – przez
Ducha Świętego. Bóg, który zaplanował także czas, wkroczy w odpowiednim momencie w
historię ludzkości, by przywrócić pierwotny porządek, tak, by wszyscy mieszkańcy ziemi
poznali, że ON jest BOGIEM i PANEM całego stworzenia. Pamiętajcie, że Bóg jest Panem
historii i losy świata leżą w Jego Ręku. Opatrzność Boża podtrzymuje w istnieniu wszystko, co
zostało stworzone z nicości a zatem jest potwierdzeniem, że całe stworzenie należy do Boga.
Zło ma także ograniczony czas swojego działania i zwodzenia ludzkości. Ta tajemnica czasu:
kiedy, gdzie i jak? – należy bezpośrednio do Boga, gdyż zawarta jest w samym akcie
stworzenia, kiedy Bóg wszystko już zaplanował. Dlatego Mój Syn powiedział swoim uczniom:
„ Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą” [Dz. 1,7].
Dla każdego z was, Moje kochane dzieci, jest najodpowiedniejszy czas tu i teraz, by
nieustannie nawracać się, czynić pokutę i modlić się. Każde ludzkie pokolenie otrzymało tę
samą szansę – także i to pokolenie. Im bardziej zło nasila swoje ataki, im bardziej jest
aktywne w swoich poczynaniach, tym więcej otrzymujecie łask i możliwości dla własnego
uświęcenia. W każdym pokoleniu Bóg posyłał szczególnych świadków Swojej Miłości do
rodzaju ludzkiego. Także i teraz posyła i powołuje nowych świadków, którzy z głęboką wiarą
świadczą o Miłości Bożej. Pamiętajcie, drogie dzieci, że wasze świadectwo wobec Boga,
Kościoła i bliźniego musi być pełne. I dlatego zapraszam was do Mojego Niepokalanego Serca,
Które jest szkołą prawdziwego oddania i służby Bogu.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i ciszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[21] 23 listopad 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przesyłam wam, Moje drogie dzieci,
pozdrowienie Mojego Niepokalanego Serca i Moja matczyna Miłość dla waszego umocnienia.
Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moją matczyną Miłości w Imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego.
Kochane dzieci, bądźcie świadkami waszej wiary, abyście każdego dnia mogli umacniać się
na drodze waszego powołania. Wiara jest cennym darem, który należy pielęgnować, gdyż
każdego dnia przeżywacie doświadczenia i próby. Wiara ukazuje wam jednak prawdziwy cel
waszego życia, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. Starajcie się tak żyć, by w każdy dzień
zaznaczył się waszą bliskością wobec Stwórcy i najlepszego Ojca. Nie zaniedbujcie przy tym
waszych obowiązków stanu, gdyż prawdziwa służba polega na gotowości, która prowadzi do
przemiany. Każde z was, Moje kochane dzieci, kroczy swoją własną drogą do doskonałości i
doświadcza świętości w sposób indywidualny. Dlatego tak ważne i tak istotne jest dla każdego
z was, abyście doświadczyli samych siebie i przezwyciężali swoje słabości nie patrząc na
innych. Wszystko, cokolwiek czynicie, skupiajcie na tym, by podobać się Bogu – w ten sposób
wasze świadectwo stanie się o wiele pełniejsze.
Świat potrzebuje dobrego świadectwa. Kościół potrzebuje wiernych świadków wiary, gdyż
jak sami widzicie, ciemności zalegają całą ziemię. Światu potrzeba świadków prawdziwego
Słowa – Słów prawdy ewangelicznej – aniżeli bezwartościowych dyskusji i konferencji. Mój
Syn przyszedł, aby dać świadectwo Prawdzie, dlatego i wy musicie dać świadectwo Mojemu
Synowi i mężnie Go wyznawać. Do was, Moje kochane dzieci, należy dawanie świadectwa o
Prawdzie, a nie teoriom, hipotezom czy przypuszczeniom. Tylko w sposób świadomy możecie
zaświadczyć o tej Prawdzie, która prowadzi was do wolności.

___________________________________________________________________________
8
Oto czynie wszystko nowe

adam-czlowiek.blogspot.com

rok 2006

Gdyby ludzkość dążyła do poznania Prawdy a nie odrzucała jej, nie uległaby pokusie
odrzucenia Boga ze względu na swoją pychę i zarozumiałość. Każde dawanie świadectwa –
choćby najmniejsze – wymaga od was tyle dojrzałości w Moim Synu Chrystusie, abyście
mogli uchwycić wasze życie z jednością Jego życia.
Najlepsze świadectwo dajecie wtedy, gdy spostrzegacie w sobie, drogie dzieci, wasze własne
dziecięctwo Boże. Tak właśnie porównuje Mój Syn Królestwo Boże do dziecka[1], ponieważ
przedstawiając je jako obraz doskonale wie, że dziecko jest nadzieją, a także obietnicą, że
życie zawsze zwycięża. Dzisiaj ludzkość zupełnie zapomina o tej prawdzie i zdecydowana
większość żyje bez duchowego celu – a jeżeli już to szuka je w praktykach Wschodu, które tak
naprawdę mają zapewnić doczesność i harmonię ciała ze światem zewnętrznym. Wy, Moje
kochane dzieci, „nie należycie do samych siebie”[2], lecz do Boga i powinniście się stać
prawdziwie Jego świadkami. Otwarcie na Ducha Świętego pomoże wam zrozumieć, że
wszystko, co czynicie: czy się modlicie, czy odpoczywacie przynosi owoc, gdy jest połączone ze
świadomością modlitwy. Wasze otwarcie na działanie Ducha Świętego jest tym bardziej
potrzebne, im więcej macie zajęć, które pochłaniają wasz czas i wasze siły.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[1] Mt 18,3 „ Zaprawdę powiadam wam: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy
w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie otrzymuje”
[2] 1 Kor 6,19
___________________________
[22] 26 listopad 2006 – UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam cię, Moje drogie
dziecko i przesyłam ci Moją matczyną Miłość a przez ciebie tym wszystkim, którzy
wytrwale kroczą drogą prawdy. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moją matczyną
Miłości w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Drogie dzieci, Uświadamiajcie sobie każdego dnia, że Królestwo Boże jest w was i każdy z
was otrzymał zadanie, by szerzyć je w sobie, a także pośród tych wszystkich, których
spotykacie na waszej drodze. Dzielcie się tą radością – pomimo różnych doświadczeń i
upokorzeń – gdyż w ten sposób dajecie prawdziwe świadectwo waszego powołania. Stajecie
się prawdziwymi świadkami Mojego Boskiego Syna, Który wezwał was, abyście szerzyli
Królestwo Jego Ojca. Dawanie świadectwa nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla
kapłanów, lecz ma być udziałem wszystkich, którzy zostali włączeni w Mistyczne Ciało Mojego
Boskiego Syna. Każdy otrzymał taką ilość darów, jaką potrzebuje, by wzrastać w łasce. Lecz
pamiętajcie, że Bóg oczekuje od was wszystkich współpracy, aby moc świadectwa jeszcze
bardziej się w was umacniała.
Waszym świadectwem jest całe wasze życie i wszystko, co się na nie składa. To: modlitwa,
praca, odpoczynek i przede wszystkim dzieła wypływające z głębokiej wiary. Waszym
świadectwem jest także duch wynagrodzenia Ojcu Niebieskiemu za wszelkie zniewagi poprzez
Moje Niepokalane Serce w łączności z Przeczystym Sercem Mojego Oblubieńca, świętego
Józefa. Przypomnijcie sobie obietnicę jaką dało wam Moje Niepokalane Serce za
odprawienie nabożeństwa pięciu sobót każdego miesiąca[1], a zrozumiecie jak
wielkim oczekiwaniem dla Mnie jest wasza odpowiedź i wasze zaangażowanie.
Bóg ofiarowuje wam Moje Niepokalane Serce, oddane Bogu, Ofiarne i Jednoczące. Moje
Serce uratuje ludzkość wszędzie tam, gdzie Duch Serca Bożego zapanuje w życiu codziennym
i słabe serca ludzkie przemieni w ofiarne i poświęcone Bogu. Moje Niepokalane Serce jest
wzorem niezależności od stworzeń i całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Moje Matczyne,
Niepokalane Serce zjednoczone z Boskim Sercem Mojego Syna łączy i zespala w jedną
Komunię Serc. Duch Święty, Który mieszka w Moim Sercu jednoczy skutecznie, mocno i
trwale. Na tej drodze zjednoczenia jest także Przeczyste Serce Mojego Oblubieńca. Ta jedność
Serc jest skutecznym środkiem uświęcenia dusz. Oddaje ona dusze pod największą opiekę.
Ojciec nie odmówi niczego Swojemu Synowi. Syn nie odrzuci próśb Swojej Matki, ani oddalić
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wstawiennictwa świętego Józefa. Mój Syn uczyni wszystko dla Mnie, ponieważ jest Moim
Boskim Synem. Ja mogę uprosić wszystko u Niego jako Jego Matka a Józef może uprosić
wszystko z racji przybranego ojcostwa. Józef, Mój Oblubieniec, jest wzorem wszystkich cnót,
które czerpał z Serca Bożego, które miał tak blisko, jak również z przykładu Mojego
Niepokalanego Serca. Nasze Serca są zespolone i tworzą jedność w Jezusie - Moim Synu.
Nabożeństwo pierwszych śród miesiąca odwołujące się do Przeczystego Serca
Mojego Świętego Oblubieńca ukazuje prawdziwe budowanie i zjednoczenie
wszystkich, którzy pragną wynagradzać i jednocześnie wielbić Boga za
przykładem Józefa, który został ukazany Kościołowi jako Mój Oblubieniec i
Ojciec Boskiego Syna. Święty Józef, by móc wypełnić swoje doskonałe podobieństwo do
Mojego Syna we wzajemnej miłości, potrzebował przebywania z Nami. Podobnie i teraz
modlitwa Jego Przeczystego Serca jednoczy się z modlitwą ofiarną Mojego Niepokalanego
Serca. Moje dzieci, jeśli pragniecie doskonale wypełnić nabożeństwo do Mojego
Niepokalanego Serca to musicie zanurzyć się w tajemnicę Przeczystego Serca św. Józefa,
Który tulił do swego Serca Zbawiciela. On najpełniej nauczył się od Jezusa jak posiąść serce
„ciche i pokorne.” Nabożeństwo pięciu śród miesiąca do Przeczystego Serca Świętego Józefa
wprowadzi was do jedności serc i rozpali w was płomień gorliwości, aby zaprowadzić
Królestwo Boże we wszystkich ludzkich sercach. Prawdziwa gorliwość przejawia się w
wypełnianiu Woli Bożej. Błogosławieni, którzy szukać będą w Naszych zjednoczonych Sercach
miłości i będą łączyć się z Nami w modlitwie o nawrócenie grzeszników i powierzać troski
Kościoła i ludzkości.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[1] Matka Boża z dzieciątkiem Jezus objawiła się Łucji 10 grudnia 1925 r i powiedziała do niej:
„ Moja córko, widzisz Moje Serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie
nieustannie przeszywają je przekleństwami i niewdzięcznością. Staraj się przynajmniej ty
Mnie pocieszyć. Ja z mojej strony obiecuję tym wszystkim, którzy w pierwsze pięć sobót
każdego miesiąca przystąpią do Spowiedzi i Komunii św., odmówią różaniec i przez 15 minut
towarzyszyć Mi będą przez rozważanie tajemnic różańcowych w duchu wynagrodzenia za
wyrządzone Mi obelgi, że będę przy nich w godzinie śmierci ze wszystkimi łaskami
potrzebnymi do zbawienia ich duszy”
_______________
z wcześniejszych orędzi:
2.12.1995 MATKA BOŻA: „...przychodzę, Moje najukochańsze dzieci, do was i chcę nauczyć
was dobrze modlić się, tak jak uczył was Mój Boski Syn. Przypominam wam to dlatego, Moje
najukochańsze dzieci, ponieważ przyszłam dzisiaj ze świętym Józefem, aby objawić całemu
światu i Kościołowi nowe Nabożeństwo do przeczystego Serca Mojego świętego Oblubieńca.
Tak wiele przekazaliśmy wam słów, tak wiele objawiliśmy wam, OJCIEC PRZEDWIECZNY,
objawił przez Moje Niepokalane Serce, tak wiele Tytułów, jakie otrzymałam dla waszego
ratunku, dla waszego umocnienia - to wszystko z Miłości do was, abyście podążali w Prawdzie
i Miłości i abyście prawdziwie byli zjednoczeni w BOGU. Dlatego słuchajcie uważnie Moich
Słów i wykorzystujcie te wszystkie Łaski, które otrzymujecie. Umiejcie je wykorzystać dla
waszego dobra, dla waszego zbawienia, a także dla umocnienia wielu dusz.
Dzisiaj, Moje drogie dziecko i Moje drogie dzieci, pragniemy przekazać kolejną Łaskę dla
umocnienia wielu Naszych dzieci, a także dla umocnienia Świętej Matki Kościoła, ponieważ
OJCIEC PRZEDWIECZNY życzy sobie, aby NABOŻEŃSTWO DO PRZECZYSTEGO SERCA
ŚWIĘTEGO JÓZEFA rozszerzało się na całym świecie, bo jest ON PATRONEM Kościoła i
święty Józef jest także PATRONEM Kościoła. To Nabożeństwo zostało przygotowane na czasy
ostateczne i dzisiaj właśnie przychodzę, by objawić światu tę wielką Łaskę i Dobrodziejstwo
OJCA NIEBIESKIEGO. Jest to Nabożeństwo PIERWSZYCH PIĘCIU ŚRÓD MIESIĄCA na
cześć Przeczystego Serca Mojego świętego Oblubieńca i każdy, kto w tym dniu przystąpi do
Spowiedzi i do Komunii, otrzyma niezliczoną ilość Łask a także wielkie Łaski Przeczystego
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Serca świętego Józefa. Tak jak powiedziałam, to Nabożeństwo jest na czasy ostateczne dla
waszego umocnienia i dla umocnienia świętej Matki Kościoła.
KAŻDY Z WAS, KTO ODPRAWI TO NABOŻEŃSTWO, Z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ I PEŁNYM
ZAANGAŻOWANIEM, NIGDY NIE ZAZNA OGNIA PIEKIELNEGO I MÓJ PRZECZYSTY
OBLUBIENIEC BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CZUWAŁ NAD TYMI DZIEĆMI, ABY NIE ULEGŁY
ONE POKUSIE I POZOSTAŁY ZAWSZE CZYSTE I WIERNE MOJEMU BOSKIEMU
SYNOWI.
Rozszerzajcie, Moje przemiłe dzieci, to Nabożeństwo, bo My pragniemy prowadzić was po
drodze czystości i prawdziwego oddania i zaangażowania w służbie Miłości.
ŚWIĘTY JÓZEF: „Moje Przeczyste Serce pozdrawia was i posyłam wam Moją Miłość. Jakiż to
wielki znak czasu i Dobroć BOGA, że objawia właśnie wam i całemu Kościołowi, którego
jestem Patronem, to Nabożeństwo. Przychodźcie, Moje drogie dzieci, do Mojego Serca, które
jest ściśle zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi. Przyjmijcie Jego Miłość, bo jest Ono otwarte
dla was wszystkich, dla umocnienia waszej Miłości i umocnienia waszych kroków ku
świętości. ja rozlewam na was Moją Miłość, Moje drogie dzieci. Szukajcie ratunku i wsparcia
w Moim Przeczystym Sercu, które jest dla was WZOREM CZYSTOŚCI I POSŁUSZEŃSTWA.
O, jakże pragnę, aby to Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Śród Miesiąca rozpowszechniło się w
całym Kościele. Bądźcie pewni, Moje drogie dzieci, że to Nabożeństwo będzie zatwierdzone
przez Kościół, bo taka jest Wola Ojca Niebieskiego, bo jest to szczególne Nabożeństwo na ten
czas, tak trudnej walki duchowej. Ale chcę także, abyście w Moim Sercu zaznali słodyczy
Miłości i Pokoju.
Ja jestem także przy was, bo jestem wszędzie tam, gdzie jest Jezus i Maryja i czuwam nad
wami. Moje Serce jest także FILAREM Prawdy - to jest Serce pełne Opiekuńczości, bo pragnę
opiekować się wami, tak jak opiekowałem się Jezusem i Maryją, ale to wy, drogie dzieci,
musicie przyjść do Mojego Przeczystego Serca i otworzyć wasze serca na działanie Miłości.
TO NABOŻEŃSTWO JEST WIELKIM UMOCNIENIEM DLA ŚWIĘTEJ MATKI KOŚCIOŁA.
Dlatego cieszę się z tej chwili, że zostało ono objawione. Wszystkich was przyjmuję do Mojego
Serca i błogosławię wam w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Moje drogie dziecko, proszę, aby cała wasza Wspólnota rozpoczęła praktykę tego
Nabożeństwa, bo także waszym zadaniem jest rozszerzać cześć Mojego Przeczystego Serca.
Właśnie przez waszą Wspólnotę chcemy okazać szczególną Naszą Miłość. Jest to zadanie dla
was wszystkich, dla całej Wspólnoty. Dlatego czyńcie wszystko, wykonując Wolę Bożą dla
większej Chwały Bożego Majestatu, bo także to Nabożeństwo ma przynieść większą Chwałę
BOGU w Trójcy Jedynemu. Zabierzcie się do pracy, drogie dzieci i pamiętajcie, że jestem z
wami w sposób szczególny i kieruję wasze kroki. Błogosławię was i całą Wspólnotę w Imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Matka Boża położyła także teraz swoje ręce na Piersi i wyciągnęła swoje Serce, a święty Józef
wyciągnął swoje Serce i te dwa Serca stały się większe i zjednoczyły się.
[23] 8 grudzień 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawiam was, Moje kochane
dzieci, szczególnym pozdrowieniem Mojego Niepokalanego Serca. Wiedzcie, że jestem pośród
was wraz z Moim Boskim Synem. Pragnę obdarzyć was Moimi Łaskami i podziękować wam
za wasze modlitwy, które ofiarujecie jako wynagrodzenie za grzechy świata a także za grzechy,
które obrażają Nasze Serca. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moją matczyną Miłości w
Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
JA JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE – PEŁNA ŁASKI,
MATKA SYNA CZŁOWIECZEGO.
MOJE SERCE, KTÓRE TAK BARDZO KOCHA LUDZI,
DOŚWIADCZA WIELU OBELG ZE STRONY TYCH, KTÓRZY LEKCEWAŻĄ I OBRAŻAJĄ
MOJEGO BOSKIEGO SYNA. A PRZECIEŻ W MOIM SERCU MOGĄ MOJE DZIECI
ODNALEŹĆ PEŁNIE ŁASK.
Wielkie Serce Mojego Boskiego Syna powierzyło Mojemu Niepokalanemu Sercu szczególna
misję rozdzielania duszom Jego Boskich łask wraz ze światłem Ducha Świętego. Te Misję
pragnę pełnić wraz z Moim Przeczystym Oblubieńcem – świętym Józefem – który jest nie
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tylko Opiekunem Kościoła Świętego, lecz również był Stróżem i Żywicielem Boskiego Syna.
Jego powinniście prosić o wstawiennictwo by chronił przed świętokradztwami Najświętsze
Serce w Eucharystii i strzegł we wszystkich tabernakulach przed wrogami Boga i Kościoła.
Pamiętajcie, drogie dzieci, że jestem waszą Matką, która się nad wami pochyla, by
przedstawić Mojemu Boskiemu Synowi wszystkie wasze obawy, troski, lęki oraz potrzeby
zanurzone w modlitwach. Ojciec Przedwieczny okaże wam swoje Miłosierdzie i odwzajemni
dar Miłości, który pierwszy okazał wam powołując was do życia.
Nie lękajcie się niczego, nie lękajcie się o waszą przyszłość, gdyż ją złożyliście także w Moich
rękach i w Sercu Świętego Józefa poprzez wasze ofiarowanie i zawierzenie. Jesteście Naszą
własnością i w Naszych Sercach otrzymacie nagrodę za wszystko, co ofiarujecie Mojemu
Boskiemu Synowi. Wasze ofiarowanie umocniło w was wasze FIAT, które łączy się z Moim
FIAT wypowiedzianym podczas zwiastowana, lecz także pod Krzyżem Mojego Boskiego Syna,
który powierzył mi was troskliwej opiece Mojego macierzyńskiego Serca.
W Moim FIAT odzwierciedla się zbawczy Plan OJCA, SYNA i DUCHA ŚWIĘTEGO. OJCIEC
wypowiedział FIAT w akcie stworzenia: <Niech stanie się światłość>. SYN, Który ofiarował
się w pełni Swojemu Ojcu jako Ofiara przebłagalna na Krzyżu wypowiedział FIAT dla całego
stworzenia: <niech stanie się zbawienie>. DUCH ŚWIĘTY, Który działa w Kościele i na nowo
czyni Go widzialnym znakiem Bożej Opatrzności wypowiada dzisiaj FIAT wraz z całym
Ludem Bożym i Oblubienicą <niech stanie się wszystko nowe>.
Moje kochane dzieci, w Moim matczynym zadaniu, jestem z wami i chcę was prowadzić
wraz z Moim Oblubieńcem – świętym Józefem – do Boskiego Syna.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
[24] 23 grudzień 2006
MATKA BOŻA: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje drogie dzieci, posyłam wam
światło i pokój Mojego Boskiego Syna dla umocnienia waszych serc w wierze, nadziei i
miłości. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie Moją matczyną Miłości w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
Kochane dzieci, ten czas wymaga od was szczególnego świadectwa wiary. Okazujcie BOGU
wdzięczność za wszystko, co otrzymujecie i świadczcie o Jego Miłości do was i do całego
rodzaju ludzkiego. Tajemnica Bożego Miłosierdzia, która teraz ukazuje się całemu światu, to
nie tylko „akt łaski”, lecz przede wszystkim Boża Sprawiedliwości. Bóg domaga się przede
wszystkim sprawiedliwości okazując przy tym łaskę miłosierdzia, by ludzie mogli przybliżyć
się do Niego i mogli poznać Jego Miłość. Człowiek odnajduje miłosierną Miłość Boga na tyle,
na ile sam potrafi się przemienić wewnętrznie w duchu miłości do siebie samego, Boga i
bliźniego. Nie ulegajcie pokusie ulegania fałszywemu obrazowi, który teraz niektórzy
teologowie chcą wmówić wam, abyście nie byli czujni. Pokusa wolności jest wciąż obecna w
człowieku: dzisiaj mówicie, że Miłosierdzie Boże jest tak ogromne, że można czynić, co się
chce, a Bóg i tak w Swoim Miłosierdziu wszystko przebaczy. Moje dzieci, co za naiwność! Bóg
przede wszystkim jest Bogiem konsekwentnym i sprawiedliwym – za zło każe a za dobro
wynagradza. Tego musicie mieć świadomość, że sprawiedliwość Boża wynika z Jego Miłości,
która jest sprawiedliwa. Doświadczenie Miłosierdzia Bożego w obecnym czasie, to świadectwo
Mojego Syna – Jezusa, który okazuje grzesznikowi Miłosierdzie właśnie dlatego, żeby
uniknął Gniewu Bożego. Taki jest też prawdziwy sens objawienia danego naszej umiłowanej
córce Faustynie. Mój Syn jest Królem Miłosierdzia i okazuje całej ludzkości Miłosierdzie, ale
to człowiek musi przebaczyć krzywdy i urazy, których doznaje od innych, gdyż taka postawa
jest najprawdziwszym miłosierdziem. Tak więc, drogie dzieci, odpowiedź człowieka – wasza
odpowiedź jest warunkiem spotkania Miłosiernego Ojca. Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią. [Mt 5,7]
Miłosierdzie, które jest ogromna łaską i darmowym darem dla całej ludzkości, wymaga
zaangażowania człowieka – każdego z was. Niezgłębione jest Miłosierdzie Boże i nie poznane
tajniki jego działania, gdyż Bóg okazuje Miłosierdzie wszystkim, bez wyjątku. Okazuje go
także w tym czasie, w którym wydaje się, że siły zła zwyciężają.
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Bądźcie więc i wy, Moje drogie dzieci, świadkami Miłosierdzia, ponieważ ono przywraca
człowiekowi godność dziecka Bożego. Dla rodzaju ludzkiego prawdziwe objawienie Bożego
Miłosierdzia rozpoczyna się od uwierzenia, że Bóg jest Miłością, że was kocha i chce, abyście
Go także kochali. W taki sposób nastąpi prawdziwa przemiana ludzkości. W okazywaniu
Swojego Miłosierdzia Mój Syn wzbudza w Kościele nowe charyzmaty, dusze ofiarne, które są
świadkami prawdziwej przemiany, która dokonuje się w Sprawiedliwości.
Kocham was bardzo, Moje drogie dzieci, i cieszę się, że przyjmujecie Moje słowa do
waszych serc. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
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