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(10) 12 stycznia 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Potrzebujecie wytężonej pracy duchowej dla
odnowienia narodu. Pamiętajcie, że partiami politycznymi nie zmienicie ducha, lecz
modlitwą i ofiarą. Tego właśnie teraz od was żąda Bóg, abyście pozostali wierni
waszej historii i przede wszystkim waszej tradycji. Wiedzcie, że wróg jest bardzo
aktywny i chce zniszczyć waszą tożsamość. Wrogowie chcą podporządkować was
całkowicie narzuconemu wam prawu, które jest przeciwko Bogu. Zobaczcie, ile dusz
ulega tej presji, wierząc, że osiągnie dobrobyt, lecz zapominają o tym, że szczęście
tylko i wyłącznie materialne nie przynosi ani pokoju ani błogosławieństwa dla
narodu. Teraz nadeszła próba dla narodów, nadeszła próba dla Europy, która
zupełnie porzuciła korzenie chrześcijaństwa. Polska została także wplątana w ten
wielki spisek przeciwko Bogu – tym bardziej z większym naciskiem, ponieważ wróg
boi się waszej wiary, waszego oddania Maryi. W całej historii wasz naród okazał się
ostoją chrześcijaństwa, bronił swojej tożsamości, ale także bronił wiary. Teraz
objawia się to samo posłannictwo waszego narodu, aby bronić wiary, dać jej
narodowe świadectwo wytrwałości pomimo tak wielu przeciwności. TO JEST
SZCZEGÓLNA GODZINA ŁASKI DLA WAS. Jak widzicie, nie jesteście osamotnieni w tej
walce, ponieważ Niebo upomina się o was, o waszą ofiarność, poświęcenie i odwagę.
Sam Zbawiciel upomina się o królowanie w waszym narodzie. Musicie zrozumieć
cały sens Intronizacji, aby ją urzeczywistnić w całym życiu społecznym.
Ponieważ otrzymaliście wiekowe posłannictwo, aby stać się przykładem dla
innych narodów oraz, aby mogła wyjść z waszego narodu iskra pokoju dla wielu
narodów, musicie zrozumieć, że Akt Intronizacji Chrystusa Króla jest
wypełnieniem Woli Bożej względem waszego narodu. JEST TO PLAN BOŻY
WZGLĘDEM WAS.
Jako Anioł Stróż waszego narodu, pragnę wam pomóc w waszych
modlitwach. Jestem Aniołem Maryi, który trzyma w swoim ręku maryjny dzwon,
który jest znakiem głosu Boga i wezwaniem do jego realizacji. Ten dzwon, który
trzymam w ręku jest dzwonem maryjnym – to znak dla was, że Królowa waszego
narodu wzywa was także, abyście odpowiedzieli na Jej matczyne wezwanie i
poprzez wasze modlitwy, ofiary i pokutę umacniali wiarę w waszym narodzie.
Módlcie się za waszych biskupów, którzy – niestety – nie rozpoznają znaków
czasu, a zaangażowali się w poprawność polityczną. Wielu z nich nie chce przyjąć
Intronizacji, ponieważ boją się odpowiedzialności oraz urzeczywistnienia tego, do
czego zostali powołani – mianowicie do głoszenia Królestwa Chrystusowego na
ziemi. Dlatego też Święta Matka Kościół przeżywa kryzys, ponieważ mało kto
troszczy się o prawdziwe Królestwo Boże. Samymi przepisami nakazami nie umocni
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się ducha narodu, ani nie pomnoży się miłości Bożej. Błogosławię wam w Imię +
Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(11) 12 luty 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Polacy! Musicie obudzić wasze sumienia i spojrzeć w
jak trudnym momencie historii znalazł się cały naród. Musicie podjąć gorliwą
modlitwę za waszą ojczyznę. Szukajcie kapłanów w waszych środowiskach, którzy
rozumieją powagę sytuacji i będą przewodniczyć waszym modlitwom, waszemu
wynagrodzeniu i prośbom.
Przed wami zostało postawione zadanie, które ma dać świadectwo innym
narodom w obronie prawdy i sprawiedliwości. To dziejowa szansa dla waszego
narodu. W całej waszej historii zostaliście postawieni pomiędzy dominację Wschodu
bądź Zachodu. Z łaskawości Bożej i dzięki Jego Opatrzności zwróciliście się w stronę
cywilizacji zachodniej, która teraz niestety upada, ponieważ odrzuca Boga. To dla
was ogromna szansa, abyście dali prawdziwe świadectwo w obronie wiary i Bożych
Praw. Wiedzcie o tym, że tylko garstka ludzi pragnie manipulować całym narodem.
To są ludzie, którzy nie tylko zdradzili ideały, lecz w imię własnego interesu chcą
sprzedać cały naród i oddać go pod panowanie apokaliptycznej bestii.
Macie jednak ogromny przywilej, ponieważ Królowa waszego narodu,
wstawia się nieustannie za wami. Wierność waszej Królowej jest gwarancją
urzeczywistnienia Królestwa Chrystusa na waszej ziemi. Chrześcijańska niegdyś
Europa ujarzmiała i nawracała pogańskie ludy, odpierała muzułmańskie najazdy i
stawała w obronie Bożych Praw. Dzisiaj niestety czyni wręcz przeciwnie, sama
rozszerza pogańskie zasady i gości u siebie tych, którzy w zamiarze mają zniszczyć
Kościół i chrześcijaństwo. Europa nie dotrzymała wierności Chrystusowi, dlatego też
spotka ją los zdrajcy i pogan. Obecnym celem Zachodu jest rozpowszechnianie
cywilizacji śmierci, przez tych, którzy świadomie walczą z chrześcijaństwem i
Kościołem. Zadaniem zaś Wschodu jest wciąż ukazanie dominacji „silnej ręki” i
wpływów wojującego ateizmu. Działanie Wschodu jest nie tylko kontrolowane przez
Zachód, lecz także wspierane przez nie. Dlatego nie dziwcie się, że wasza ojczyzna
jest tak bardzo szykanowana i wystawiana na próbę, ponieważ cały czas chodzi o
zniszczenie tego, co posiadacie najcenniejsze jako naród – waszej wiary, tradycji i
pobożności.
Niestety większość hierarchów pozostaje ślepych i głuchych. Dali się
wciągnąć w modernistyczny ruch tolerancji i liberalizmu, który ogarnął także
Kościół. W tej ideologii nie widzą potrzeby wynagrodzenia Bogu ani ochrony
przed wpływami i manipulacją zła.
Bóg jednak przygotował Plan dla waszego narodu; przygotował grunt, który –
w zależności od waszej postawy – może stać się iskrą dla narodów Europy. To
właśnie w waszym narodzie Maryja znalazła nadzieję na urzeczywistnienie
Królestwa Jej Syna na ziemi. Znalazła naród, który pod Jej przewodnictwem stanie
się narzędziem w walce przeciwko szatanowi. Wielokrotnie udowodniła swoje
zaangażowanie wobec waszego narodu, gdy wypraszała dla was zwycięstwa i
uprosiła łaskę wolności. To właśnie Maryja, Królowa narodu polskiego, objawiła się
ze znakiem orła białego, by pokazać, że pozostaje wierna waszemu wyborowi.
(objawienia w Licheniu)
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Teraz wiele zależy od was, ponieważ Ona pragnie zaprowadzić was do
Chrystusa i przekazać Mu panowanie i królestwo nad waszym narodem.
Przemyślcie dobrze, Moje Słowa. Błogosławię wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha
Świętego.

(12) 12 marca 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Upadnijcie na kolana przed obliczem Bożym i proście
Boga o przebaczenie. Czuwajcie na modlitwie, bo wasza ojczyzna jest w
niebezpieczeństwie. Musicie być bardziej świadomi grożącego wam zagrożenia,
gdyż teraz jest czas decydujący dla mieszkańców ziemi. Polska otrzymała szansę,
aby stać się świadkiem pośród innych narodów, lecz od was tak wiele zależy.
Chrystus pragnie panować w waszym narodzie nie inaczej jak poprzez Swoją Matkę
Maryję. I dlatego macie tę niepowtarzalną okazję, by w historycznym wydarzeniu
Opatrzności Bożej dotyczącym Jej Królestwa w waszej ojczyźnie urzeczywistnić
królewskie panowanie Jej Boskiego Syna. Nie oczekujcie nic dobrego od rządzących,
ponieważ oni już dawno sprzedali waszą ojczyznę i działają tylko i wyłącznie we
własnych celach. Jeśli chcecie ratować waszą ojczyznę, to musicie przede wszystkim
z odwagą dawać świadectwo swoim chrześcijańskim korzeniom i świadczyć o
królestwie Chrystusa nad narodami.
W niedługim czasie potęgi narodów znikną, a ostaną się tylko te narody, które
zachowały swoją chrześcijańską tożsamość.
Dzisiaj właśnie Europa doświadcza ataku, ponieważ to pozorne
zjednoczenie i pozorna integracja mają na celu podporządkowanie państw
jednemu systemowi, który po pierwsze ma zadanie wyrzucenie Boga ze
świadomości narodów, a po drugie podporządkowanie sobie innych państw pod
względem odrzucenia niezależności finansowej. Ten kolos „na glinianych nogach”
(por. Ks. Daniela) wkrótce się rozpadnie, a właściwie jego upadek już się rozpoczął.
Wystarczy rzucony przez rękę sprawiedliwości Bożej mały kamień, aby wszystko
popadło w ruinę. I tak też się stanie, ponieważ Bóg nie pozwoli drwić z Siebie i ze
Swoich praw. Jednakże musicie wiedzieć, że ten czas musi się wypełnić.
Polacy, brońcie waszej wiary, gdyż będziecie świadkami wielu prowokacji,
które w imieniu „wolności i tolerancji” mają wpłynąć na niszczenie waszej
narodowej, historycznej świadomości. Stańcie w obronie prawdy. Nie lękajcie się
niczego, gdyż Maryja – wasza Królowa wstawia się za wami i nie pozwoli
zniszczyć narodu, który oddaje cześć Jej Synowi i Jej samej.
WASZ NARÓD POTRZEBUJE PRAWDZIWEGO DUCHOWEGO PRZYWÓDCY, KTÓRY
POPROWADZI WAS DO BLASKU ZWYCIĘSTWA. MUSICIE PROSIĆ O NIEGO W WASZYCH
MODLITWACH, PONIEWAŻ TERAZ, JAK SAMI WIDZICIE – NIE MA ŻADNEGO AUTORYTETU,
KTÓRY UKAZAŁBY WAM PRAWDZIWĄ DROGĘ WOLNOŚCI. Nawet sami biskupi nie są w
jedności, co wprowadza jeszcze większe zakłopotanie dla wszystkich członków
Kościoła. Módlcie się i trwajcie na modlitwie.
Rozważajcie Moje Słowa. Błogosławię wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha
Świętego.
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(13) 12 kwietnia 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Polacy! Pamiętajcie, że Opatrzność Boża wyznacza sens
i znaczenie historii w dziejach świata. Zezwala na objawienie się zła, aby przy końcu
okazać moc dobra. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach jest właśnie takim
znakiem, gdyż ta ofiara zamordowanych ludzi w samolocie, ukaże w niedalekiej
przyszłości prawdziwy sens Bożego planu. Sami możecie zauważyć, jak bardzo
jesteście jako naród manipulowani; jak na siłę próbuje się zniewolić wasze myślenie,
abyście nie byli wolnym narodem. Żałoba narodowa pokazuje prawdziwe, zupełnie
inne oblicze, większości narodu, który jest skłonny zamanifestować swoją wiarę,
który potrafi wyjść na ulice z krzyżem i modlitwą na ustach. Potrzeba dopiero
takiego dopustu Opatrzności Bożej, aby naród sięgnął do swoich prawdziwych
chrześcijańskich korzeni!
Bóg prowadzi nie tylko poszczególne dusze do siebie, lecz także poszczególne
narody, które chce zgromadzić. Przeciwnik szuka rozproszenia i kieruje się
nienawiścią. On chce zniewolić narody, aby ustalały prawa przeciwko Bogu i
wyrzekły się chrztu i wiary. W obliczu nieszczęścia potraficie pokazać całemu
światu, wbrew wrogim opiniom, że jesteście narodem wierzącym. Potraficie okazać
swoją katolickość! Potrzebujecie jednak gorzkiego znaku. Nie możecie jednak przyjąć
postawy faryzejskiej i krzyczeć: ”Daj nam znak, a uwierzymy”. Musicie trwać w tym,
co was jednoczy i umacnia, bo jak widzicie to jest prawdziwa siła narodu, która
pokonuje moc zła, zawstydza i zatrważa rządzących.
Drogie polskie dzieci, to wydarzenie ukazuje jeszcze jedną sprawę, że diabeł,
przeciwnik, czyni wszystko, by osłabić wasz naród i w pełni zniewolić. Jego
zwolennicy pracują nie tylko zewnątrz, ale także i wewnątrz. Musicie być tego coraz
bardziej świadomi. Dlatego w obliczu tego ogromnego zagrożenia – ponieważ sami
nie jesteście w stanie się obronić – potrzebujecie pomocy Bożej. Boski Syn, Król
Wszechświata, może przyjść wam z pomocą, jeśli wybierzecie Go na swojego Władcę
i Pana waszego narodu. ON posiada wszelką moc, zwierzchnictwo i panowanie, by
pokonać wrogów. Tego aktu musicie dokonać jednak wy sami.
Odczytajcie ten znak, jako dowód Opatrzności Bożej, która czuwa nad
waszym narodem i nie pozwólcie, by wrogowie mogli przejąć całkowitą władzę.
Umiecie pokazać, że jesteście silnym narodem i nie zaprzepaśćcie tego. Nie sądźcie
także, że wielu z tych, którzy płakali nad grobami zamordowanych, czyniło to
szczerze. Nie dajcie się zwieść diabłu, który jest przebiegły. Jeszcze nie ugaszono
pożaru, a już była gotowa lista tych, którzy mają objąć stanowiska po umarłych.
Polacy! Stoi przed wami ogromna szansa, by podnieść głowę i w imię honoru
bronić Boga, Jego praw, oraz Ojczyzny, która otrzymała zadanie w chwili dziejów
wielu narodów. Jeśli wytrwacie na modlitwie i pozostaniecie wierni, wkrótce
dowiecie się prawdy, kto to wszystko zaplanował i dacie poznać wielu narodom
światło poznania prawdy.
Upadnijcie na kolana przed obliczem Bożym i czuwajcie na modlitwie. Błogosławię
wam w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(14) 12 maja 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Polacy! Tak wiele zależy od was i od waszego
zaangażowania, aby prawda mogła zwyciężyć w waszym narodzie, który potrzebuje
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przebudzenia. Musicie zdać sobie sprawę, że Bóg wybrał wasz naród, by w nim
mógł zamanifestować swoje Królestwo. Ta iskra związana z posłannictwem Bożego
Miłosierdzia ma wyjść z waszego narodu i pociągnąć za sobą inne narody.
Świadomość posłannictwa, jakie otrzymaliście powinna dodawać wam odwagi, by
bronić waszej wiary, która jest wyśmiewana i lekceważona przez rządzących.
Stanęliście w punkcie zwrotnym w historii waszego narodu, by dać świadectwo
wierze, i obudzić się z letargu.
Rządzący liberałowie okłamali was i zdradzili. Z jednej strony rzucili oddali
naród pod niewolę zachodniej, bezbożnej Europy, która już dawno odrzuciła Boga,
Jego prawa i zasady. A teraz z drugiej strony chce uzależnić od wpływów Rosji,
która czeka tylko na dogodny i odpowiedni moment, by uzależnić Zachód od siebie.
Wypadek samolotu nie był przypadkowym incydentem, lecz ZNAKIEM, że
czas nadszedł i wy - jako naród – powinniście podnieść się z kolan i jak zawsze w
takich sytuacjach wzywać pomocy Nieba. Naród musi się obudzić, jeśli chce
pozostać prawdziwie wolnym, niezależnym i praworządnym. Jeśli wytrwacie na
modlitwie, jeśli pozostaniecie wierni, Bóg ukaże wam prawdę. Ten spisek
planowany był już o wiele wcześniej, lecz teraz nadszedł moment, aby świat poznał
jego konsekwencje.
Iskra, która ma wyjść z waszego narodu – to orędzie Miłosiernej Miłości, to
świadectwo przemiany duchowej narodu dla innych narodów, które oddaliły się od
Boga. Pamiętajcie, że Miłosierdzie jest darem i jednocześnie zadaniem. Miłosierdzie
Boże nie oznacza, że Bóg przymyka oczy na grzechy i można Go lekceważyć. Jest
wychowywaniem do coraz większej odpowiedzialności wobec Bożej miłości.
Jeśli chcecie prawdziwie stać się świadkami Bożego Miłosierdzia wobec
innych narodów, musicie podjąć wysiłek modlitwy – modlitwy narodowej! Módlcie
się za ojczyznę. W tym czasie kłamstwa i pogardy wobec narodu i jego wartości
chrześcijańskich musicie modlić się o zwycięstwo prawdy. Nie dajcie się zwieść
szatanowi, który używa kłamstwa, by kłamstwem zniewolić wasze umysły. Musicie
być silni wiarą. Nie ulegajcie naciskom ani z zewnątrz, ani od wewnątrz, abyście
nie zatracili własnej świadomości. Zmobilizujcie się do modlitwy narodowej i
pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na wstawiennictwo waszej Królowej, Świętych
Aniołów i Patronów waszej ojczyzny. Duchowe odrodzenie nigdy nie będzie
możliwe bez wsłuchania się w głos Boga , nigdy nie będzie owocne bez modlitwy i
ofiary z samego siebie.
Otrzymaliście szansę, otrzymaliście znak i teraz tylko od was zależy jak
wykorzystacie i wypełnicie powołanie, które zostało wam powierzone. Upadnijcie
na kolana przed obliczem Bożym i czuwajcie na modlitwie. Błogosławię wam w
Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(15) 12 czerwca 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Naród polski stanął przed wyborem, który jest
decydujący dla przyszłości. Ten wybór nie dotyczy politycznego rozwiązania
problemów, lecz chodzi o ducha narodu, o jego wierności i odpowiedzialności wobec
przyrzeczeń, które składał naród przed obliczem Królowej Polski w wizerunku
jasnogórskiego Obrazu.
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Pamiętajcie, że Bóg przygotował dla was dziejową misję. Tak jak każdy naród
ma swoją misję do spełnienie wobec innych narodów i w całej historii zbawienia, tak
i wy otrzymaliście zadanie, by przyczyniać się w historii świata do zaprowadzenia
doskonałego społeczeństwa chrześcijańskiego i tryumfu Kościoła.
Niewinny Chrystus cierpi w niewiernej mu Polsce. Jego cierpienie jest
znakiem dla całego narodu, jak również dla Kościoła w Polsce, że Jego zaproszenie
do współuczestniczenia w Jego Królestwie jest wciąż na nowo odrzucane. Miłość
Chrystusa stanowi dla człowieka i dla całego narodu zaproszenie, którego podjęcie
można dokonać się jedynie w sytuacji wolności. Odpowiedź człowieka na miłość
Chrystusa nie może dokonać się w innym stylu, jak właśnie w bezgranicznym i
całkowitym oddaniu się Jemu. Dlatego tak wiele właśnie od was samych zależy.
Miejcie cały czas w pamięci, że jesteście narodem ochrzczonym, który żyje już nie
dla królestwa ziemskiego, lecz dla Chrystusa i Jego królestwa. To właśnie Chrystus
wskazuje wam drogę, drogę całemu narodowi, który czerpie swoją siłę z krzyża a
następnie ze zmartwychwstania. Zmartwychwstanie narodu uzależnione jest od
zmartwychwstania jednostek. Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się
pod panowanie Chrystusa może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę,
ale i inne narody.To czego teraz doświadczacie, jest wezwaniem do wiernej służby
Bogu wobec zbliżającej się decydującej rozgrywki między siłami dobra i zła. Teraz
nie możecie przecież mówić o prawdziwej wolności, kiedy staliście się poddani
bezbożnej Europie, która depcze cały ład moralny i odwraca się od Boga. To nie jest
Polska, którą chce widzieć Chrystus zmartwychwstały i uwielbiony. To nie jest
rzeczywistość królestwa waszej Matki i Królowej! Dlatego jesteście doświadczani i
jeszcze bardziej będziecie, jeśli nie podejmiecie tego wezwania do pokuty.
Naród jest uśpiony i pozwala, by niemądre rządy niszczyły duchowe
dziedzictwo Bożych łask danych Polsce, tak aby żyła w chwale Chrystusowego
Królestwa. Zezwalacie, aby niszczyła was niewiara, zepsucie moralne,
przekupstwo, zdrada, duchowe lenistwo! Jakich znaków jeszcze potrzebujecie, aby
otworzyły się wasze oczy. Bóg was doświadcza, ponieważ was kocha i tak naprawdę
pragnie waszego szczęścia. To doświadczenie będzie się jeszcze bardziej
potęgowało – nie tylko poprzez siły przyrody, lecz także w sposób ekonomiczny,
ponieważ sytuacja waszego kraju jest poważnie zagrożona. Grozi wam taki sam
kryzys, jaki spotka wkrótce całą Europę.
Nie śpijcie, bo przegracie swoją dziejową i narodową szansę! Upadnijcie na
kolana przed obliczem Bożym i czuwajcie na modlitwie. Błogosławię wam w Imię +
Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(16) 12 lipca 2010
ANIOŁ AVE: Pisz człowiecze. Nie lękajcie się, gdyż prawda zajaśnieje nad waszym
narodem, ponieważ to, co teraz doświadczacie, jest wielką manipulacją. Bóg słucha
waszych modlitw i okaże swoje Oblicze – przede wszystkim wobec wrogów waszej
ojczyzny. W tej walce o prawdę nie jesteście osamotnieni. Jednakże musicie liczyć się
z całymi konsekwencjami podejmowanych decyzji przez wrogów waszej ojczyzny.
Musicie dobrze rozeznać i obserwować znaki czasu dla was.
Teraz wrogowie okażą swoje prawdziwe oblicze jako zdrajcy, ponieważ
będą chcieli wprowadzić waszą ojczyznę na pole wpływów Zachodu i Wschodu.
Już dawno Zachód porozumiał się ze Wschodem w sprawie ekonomicznego i
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gospodarczego uzależnienia. Te dwa bezbożne systemy będą manipulować tymi,
którzy im ulegają. Wy znaleźliście się teraz po środku tej strategicznej walki bestii,
która chce zdominować świat poprzez potęgę „ziemskich królów”, o których
wspomina apokalipsa[1].
Myśl Pana Boga i Jego plan związany z waszą Ojczyzną ma dwie płaszczyzny.
Zezwolił wrogom, aby objęli kontrolę nad waszym narodem jako konsekwencję
waszej niewierności wobec Jego przykazań i obojętności wobec Jego Boskiej
Miłości, którą objawił wam przez królewskie panowanie Maryi.
Z drugiej strony wysłuchuje modlitwy wiernego Ludu, który z
utęsknieniem oczekuje królewskiego panowania Jego Syna.Ta modlitwa nie idzie
na marne, lecz zaowocuje w swoim czasie, kiedy obojętne i zamknięte serca doznają
prawdziwego ucisku. Boża Miłość i Boża Opatrzność objawia się na różne sposoby, a
wszystko to ma służyć nawróceniu i zbawieniu jak największej liczby dusz.
Jezus chce panować w waszej ojczyźnie jako suwerenny Król, Któremu
wszystko zostanie poddane. Spójrzcie na inne kraje, które odwróciły się od Boga –
ich korzenie usychają i nie wydadzą już żadnych owoców. Natomiast wam Bóg
okazuje jeszcze swoje miłosierdzie ze względu na modlitwy i wstawiennictwo Maryi
– waszej Królowej – i świętych, którzy dniem i nocą wstawiają się za wami. Przed
Obliczem Bożym stoją zawsze przez was podejmowane decyzje, gdyż szanuje waszą
wolną wolę. Czas i miejsce spełnienia Jego Woli są tylko Jemu znane. Dlatego jako
Anioł Stróż waszej ojczyzny mówię tym, którzy trwają na modlitwie, aby nie
porzucali nadziei, gdyż radość nadziei jest owocem prześladowań: „Błogosławieni
jesteście, gdy wam urągać i prześladować was będą” (Mt 5,11). Ta obietnica Jezusa
urzeczywistnia się w tych, którzy obfitują w radości znosząc prześladowania.
Pociecha w uciskach jest bowiem owocem Ducha Świętego i równocześnie oznaką
obecności Królestwa Bożego na ziemi. w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(17) 12 sierpnia 2010
ANIOŁ AVE: Pisz, człowiecze. Przynoszę wam wszystkim błogosławieństwo Ojca
Niebieskiego dla umocnienia waszej ojczyzny.
Wiedzcie, Polacy, że Polska jest pod szczególną obroną Bożej Opatrzności
pomimo wewnętrznego zła i zewnętrznych ataków. Bóg pragnie, abyście byli
dojrzałym narodem, w pełni odpowiedzialnym za wypełnianie prawa Bożego i w
dawaniu świadectwa innym narodom. Wasz czas jeszcze nie nadszedł, lecz bliska
jest chwila, w której zajaśnieje światło prawdy. Już niedługo świat będzie patrzał z
podziwem na Polskę, to znaczy, że dacie świadectwo waszej wierze. Zanim to jednak
nastąpi będziecie świadkami powolnego upadku dotychczasowych struktur. Z jednej
strony rząd będzie chciał uzależnić Polskę od Rosji, a z drugiej strony będzie musiał
realizować uzależnienia i naciski ze strony Zachodu. Zmiany zaczną się, gdy
usłyszycie o kryzysie za Oceanem i będzie to znak rozpoczynającego się
ogólnoświatowego kryzysu. Jest to jednak spisek tych przywódców, którzy służą
sprawie dwóch bestii: jednej wychodzącej z ziemi, drugiej wchodzącej z morza.
Musicie się dobrze przygotować, lecz pamiętajcie, że kryzys jeszcze bardziej umocni
wiarę narodu, dla którego krzyż był zawsze znakiem prawdziwej wolności i prawdy.
Wy teraz musicie zmierzyć się z proponowaną przez teraźniejszą Europę
ateistyczną i materialistyczną cywilizacją śmierci, opartą na filozofii
antychrześcijańskiej. Skoro Europa walczy o sprowadzenie religii do sfery czysto
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prywatnej, to walka o krzyż jest znakiem waszej dziejowej walki o zachowanie
tożsamości i wielowiekowego dziedzictwa. Wrogowie waszej ojczyzny w pełni
świadomie realizują program antychrysta, w którym zaprzeczają prawdziwym
chrześcijańskim podstawom Europy, sprzyjają aborcji i eutanazji, odrzucają model
małżeństwa jako fundamentu rodziny i otwierają się na szeroko pojętą tolerancję,
która sprzeciwia się prawu Bożemu. Ten system w pełni opowiada się za cywilizacją
śmierci i usiłuje narzucić ją narodom, i historia ludzkości pokazuje, że taki system i
taka cywilizacja chyli się ku upadkowi – tym bardziej, że teraz dobiega ona do
ostatecznego rozstrzygnięcia.
Obietnica intronizacji pozostaje aktualna dla Polski, o ile Polska i Polacy
pozostaną wierni. Odwleka się ona ze względu na hierarchów, którzy ulegają
liberalizmowi. Nie potrafią otwarcie i jednoznacznie stanąć w obronie Prawdy. Oni
dźwigają odpowiedzialność nie tylko za Kościół, lecz także za naród. Ich
zatwardziałość serc powoduje, że zwycięstwo Niepokalanej – Królowej Narodu
Polskiego – związane z aktem publicznego ogłoszenia Chrystusa Królem Polski,
odciąga się w czasie.
Już teraz akt publicznego oddania czci Chrystusowi Królowi stał się znakiem
sprzeciwu. Świadczy to o tym, jak bardzo liberalizm przesiąknął struktury władzy
kościelnej i świeckiej. Polska stała się miejscem walki, na którym toczy się bitwa o
szerzenie Królestwa Jezusa i Maryi.
Jako dzieci narodu polskiego macie udział w duchowym budowaniu tego
Królestwa, w którym będzie odniesienie do Bożych praw. Program odnowy
duchowej i moralnej narodu powinien być podjęty ze szczególnym
zaangażowaniem modlitewnym, pokutnym i wynagradzającym. Powinniście się
zjednoczyć wokół Tronu Chrystusa i prosić także Jego Matkę o urzeczywistnienie
Królestwa Chrystusowego na waszej ziemi.
Błogosławię was w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(18) 12 września 2010
ANIOŁ AVE: Pisz, człowiecze. Uklęknijcie i przyjmijcie błogosławieństwo w Imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego.
Jesteście teraz świadkami próby, jaka spadła na wasz naród. Jest to próba
wolności i odpowiedzialności za dziedzictwo nie tylko historyczne, lecz także
powołania waszego narodu w całej historii zbawienia. Każde pokolenie poddawane
jest próbie, w takiej mierze, w jakiej odpowiada na Boży Plan zbawienia wobec
narodów.
Musicie zdać sobie sprawę, że wasze powołanie – jako narodu – jest wpisane
w dzieje Kościoła i Europy. Wasz naród otrzymał misję dziejową, by dać świadectwo
wiary i wierności Ewangelii wobec innych narodów. Historia pokazuje, jak wiele
razy uratowaliście Europę przed zalewem pogaństwa, przed ateistyczną nawałnicą,
aby cały Zachód mógł cieszyć się wolnością. Nie wolno wam jednak zapomnieć, że te
wszystkie doświadczenia zwycięstw pod Chocimiem (1676), Wiedniem (1683),
Warszawą (1920) dokonały się za wstawiennictwem Maryi, którą obraliście za
Królową waszego narodu – połączonych ziem Korony Polskiej.
Teraz możecie dokonać jeszcze więcej, by pokonać zalew zła, jeśli uczynicie
Jezusa Króla Wszechświata – Królem waszej ojczyzny. On sprawi, że pokonacie
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wrogów, którzy szerzą neopogaństwo: liberalizm i wojujący ateizmu. Sami nie
pokonacie tej siły bestii, która została wypuszczona i „dano jej władzę nad każdym
szczepem, ludem, językiem i narodem” (Ap.13,7). To może uczynić Chrystus Król – Pan
Panów i Król królów, który obroni waszą ojczyznę jako swojej własności. Aby
wypełniła się ta obietnica, musicie wypełnić warunek, który został wam postawiony
– musicie pozostać wierni Maryi i Ewangelii, głoszonej przez Kościół. Tego powinni
być świadomi rządzący jak również hierarchowie Kościoła. Na nich spoczywa
odpowiedzialność. Rządy się zmieniają, lecz nauka Kościoła pozostaje niezmienna
we wszystkich aspektach jego nauczania.
Są w waszym Kościele hierarchowie, którzy dla uzyskania tytułów stali się
poddanymi ideologii rządzących. Są tacy, którzy zupełnie nie rozumieją, że oddanie
należnej czci Bogu na kolanach, jest drogą do odnowy narodu. Dlatego musicie
modlić się za waszych przewodników duchowych, ponieważ hierarchowie są
podzieleni. Nie mówią jednym zdaniem w obronie narodu, a to jest znak, że nie są
gotowi na przyjęcie Królestwa Chrystusowego na waszej ziemi. Oni nie są
przygotowani na słuchanie ludu Bożego, ponieważ nie wielu z nich integruje się z
nim. Niestety stali się ofiarą ataków i ulegli pokusie i wpadli w sidła politycznych
intryg, ponieważ przeciwnik także doskonale wie, że kiedy „uderzy się w pasterza,
to rozproszą się owce”. (por (Mt 26,31)
Módlcie się za waszych pasterzy, módlcie się za Kościół w waszej ojczyźnie.
Nie odwracajcie się od Kościoła, bo musicie pamiętać, że wszyscy jesteście
poddawani próbie – także i hierarchowie. Oni także powinni mieć świadomość, że
są pasterzami narodu, który został wybrany i powołany do dawania świadectwa
innym narodom. I w tej próbie oraz w tym czasie powinni utożsamiać się ze swoim
narodem dla ratowania jego moralności a przede wszystkim wierności wobec
ślubów i Bożych praw. Błogosławię was w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

(19) 12 października 2010
ANIOŁ AVE: Pisz, człowiecze. Pochylcie wasze głowy i przyjmijcie błogosławieństwo
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Bóg zrządził w Swoim postanowieniu, że każdy człowiek, a także każdy
naród ma swojego Anioła Stróża, który wstawia się, czuwa i prowadzi do Boga. Jest
dla was ogromnym przywilejem, że Bóg posyła mnie do was, nie tylko w tym
pokoleniu, lecz wcześniej, abym z Jego Woli i w Jego Imieniu zaznaczył swoją
obecność w historii tego narodu, który został wybrany i posłany dla większej
Chwały Boga jako świadectwo powołania.
Polacy, nie oglądajcie się wstecz, lecz z nadzieją w sercach podążajcie ku
przyszłości, którą przygotował dla was Bóg, a potwierdził to przez wiele dusz
ofiarnych, mistyków, a przede wszystkim poprzez znaki na wielu wybranych
miejscach związanych z Królową waszego narodu. Przez dziesięciolecia posyłał wam
ludzi obdarzonych światłem i charyzmatem, którzy przynosili otuchę i nadzieję
cierpiącemu narodowi. Bóg nigdy was nie opuścił posyłając wam maryjnych
biskupów walczących o dobro i sprawiedliwość. Posyłał mistyków przynoszących
otuchę i nadzieję. Powoływał dusze pokutne i ofiarne, które swoim cierpienie
ofiarowały za ojczyznę.
Ojciec Niebieski posyła wam nieustannie znaki, abyście je rozważali i byli
czujni. Szczególnie teraz rozważajcie posłannictwo św. Faustyny, która wyprasza
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miłosierdzie dla waszej ojczyzny, jak również Rozalii, która otrzymała misję, w
której Jezus upomniał się o swoje królestwo w waszym narodzie.
Musicie być bardzo czujni, ponieważ przeciwnik chce wprowadzić
zamieszanie i doprowadzić do jak największego podziału. Te dwie misje: głoszenia
miłosierdzia i sprawy intronizacji wyrastały w tym samym czasie, ponieważ są ze
sobą powiązane. W tych dwóch przypadkach Jezus, Syn Boży, oznajmił wam, że
Polskę szczególnie umiłował i postawił warunki, które mają prowadzić do
urzeczywistnienia Jego zamiarów wobec narodu polskiego. Przeciwnik chce
doprowadzić do zamieszania i dlatego z jednej strony wmawia wam, że możecie
robić, co tylko chcecie, a Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i tak wam wszystko
przebaczy. Przemilcza jednak sprawiedliwość, która jest nierozdzielna z postawą
Miłosierdzia.
Wróg walczy przeciwko Intronizacji, mówiąc, że jest teologicznie
nieuzasadniona, a zapomina o tym, że skoro sam Jezus został oskarżony o to, że jest
Królem Izraela, to inne narody mają także prawo obwołać Go swoim Królem,
nawet gdy Jego panowanie i królowanie jest powszechne. Szatan wtargnął także w
środowiska tych, którzy sami przywłaszczają sobie prawo do głoszenia intronizacji.
A przecież nie powinno być pośród was podziałów, ani w symbolach ani w
intencjach, ponieważ„ sprawa dotyczy waszej ojczyzny, a nie poszczególnych grup.
Dlatego jeśli chcecie doprowadzić to dzieło do końca, musicie trwać w jedności i
słuchać głosu Jezusa, który przemówił przez swoją służebnicę Rozalię. Wszystkie
inne orędzia mają dodać wam tylko otuchy i nadziei, i jednocześnie przypomnieć,
że sprawa jest bardzo poważna.
W tej walce nie jesteście osamotnieni, ponieważ modlitwy i wstawiennictwo
świętych wspierają was. To także Boży znak, że wierny lud wychodzi na ulicę z
krzyżami broniąc symbolu wiary tego narodu. Wierny lud manifestuje swoją
wiarę na ulicach dla upokorzenia tych, którzy mają twarde serca. Naród polski
zawsze zwyciężał trwając przy wierze. Wiara narodu była zawsze siłą, która
przezwyciężała wszelkie próby.
Polacy, musicie uświadomić sobie, że jest to dla was czas próby, a także czass
oczyszczenia, w którym na jaw wychodzą zamysły serc wielu. To oczyszczenie jest
potrzebne dla was wszystkich, ponieważ teraz zło będzie okazywać swoje oblicze
bez zahamowań, uważając, że zwycięża, ponieważ widzi jak lud wierny pozostał w
osamotnieniu. Będziecie teraz świadkami pozornego „zwycięstwa” zła.
Doświadczycie prześladowań i ucisku, lecz bądźcie wytrwali. Trwajcie na
modlitwie i nie porzucajcie nadziei. To oczyszczenie dotyczy także Kościoła w
waszej Ojczyźnie, ponieważ wielu kapłanów zdradziło swoje powołanie. Dlatego
Kościół musi się oczyścić z wilków w owczej skórze.
To trudny czas dla was; czas zmagania, czas wytrwałości, lecz przede
wszystkim czas modlitwy i zaufania Bogu we wszystkim. Bóg słucha waszych
modlitw i nie pozostawi was samych w tej walce przeciwko mocom ciemności.
Pozostańcie wiernymi świadkami Ewangelii i krzyża. Błogosławię was w Imię + Ojca
i + Syna i + Ducha Świętego.
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(20) 12 listopada 2010
ANIOŁ AVE: Pisz, człowiecze. Przyjmijcie błogosławieństwo Boga Ojca
Wszechmogącego, które przynoszę wam z Jego Bożej i doskonałej Woli w Imię Ojca i
Syna i Ducha Świętego.
Polacy, nabierzcie odwagi w wasze serca i dawajcie świadectwo waszej wiary,
która zakorzeniona jest w tradycji. Oddawajcie przyszłość waszej ojczyzny Królowi
narodów przez Niepokalane Ręce waszej Matki i Królowej. Nie ustawajcie na
modlitwie, ponieważ w Różańcu, w waszych ofiarach stajecie się coraz bardziej silni
w waszej walce przeciwko wrogom wewnętrznym i zewnętrznym waszego narodu.
To jest właśnie ten czas, w którym Bóg posyła mnie do waszego narodu, aby
przynieść wam otuchę, pomoc i jednocześnie nadzieję. Z Jego Woli przekazuję wam
słowa, abyście – pomimo tak wielu przeciwności i przeszkód – dawali świadectwo.
Ciężkie są grzechy waszego narodu, wielu uległo pokusie, wielu odwróciło się
od Boga i lekceważą Serce Niepokalanej Matki. Wielu także padło ofiarą manipulacji
i propagandy. Garstka pozostała wierna – ale ich świadectwo, ich ofiary i modlitwy
mogą tak wiele jeszcze zmienić w waszej ojczyźnie.
Bóg pragnie, abyście zjednoczyli się pod berłem i koroną Chrystusa Króla,
gdyż tylko ON może wszystko odmienić i przemienić, aby jego społeczne
panowanie było urzeczywistnieniem szerzenia Jego Królestwa.
ABY WASZ NARÓD MÓGŁ CIESZYĆ SIĘ TRWAŁOŚCIĄ I BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM, KONIECZNE
JEST ABY RZĄDY HIERARCHICZNE I POLITYCZNE UZNAŁY PANOWANIE CHRYSTUSA KRÓLA
NAD SPOŁECZEŃSTWEM.
NIE CHODZI PRZECIEŻ O NADAWANIE GODNOŚCI KRÓLEWSKIEJ KRÓLOWI, LECZ O
UZNANIE JEGO PRAW.
Uznanie Jego społecznego królowania jest warunkiem sprawiedliwości i
odnowy moralnej narodu. Dlatego Bóg chce, aby państwo i naród oparły swoje rządy
na nauczaniu JEZUSA CHRYSTUSA i Jego świętego Kościoła Katolickiego. Wszystko
inne, co się temu sprzeciwia, przeciwstawia się Bożemu planowi, którego
nadrzędnym celem jest doprowadzić ludzi i narody przez Syna z powrotem do Ojca.
Bóg wezwał wasz naród polski do pracy i zaangażowania, aby społeczeństwo
powróciło do CHRYSTUSA KRÓLA, abyście zwalczali wasze wady narodowe, a także
walczyli przeciwko wrogom ojczyzny. Zdajecie sobie przecież sprawę, jak wrogie
siły walczą przeciwko Chrystusowi i Jego Panowaniu. One są bardzo dobrze
zorganizowane i zaangażowane. Niestety - mają swoje sukcesy w dechrystianizacji
narodów. To zagrożenie stanęło przed waszą Ojczyzną, drodzy Polacy! Wróg czyni
wszystko, aby zburzyć fundamenty, na których nie byłoby miejsca dla prawdziwego
Boga w Trójcy Jedynego.
Bóg nie zapomina o Swoich obietnicach i wysłuchuje modlitw sprawiedliwego
ludu. Bądźcie więc pełni ufności, ale nie zapominajcie o modlitwie i składaniu ofiar.
Hierarchowie zatracili poczucie odpowiedzialności za naród. Niektórzy z nich
zbyt bardzo dbają o wpływy u rządzących, dlatego nie rozumieją duchowych
wartości, o które walczyli ich poprzednicy. Hierarchowie w Polsce także doświadczą
teraz oczyszczenia, aby zrozumieli, że władza, która została im dana pochodzi od
Boga, a nie od tych, którzy rozporządzają dobrami ziemskimi. To oczyszczenie jest
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konieczne, aby doprowadzić do sprawiedliwości tych, którzy ślubowali czystość,
ubóstwo i pokorę.
Módlcie się za waszych biskupów, za waszych kapłanów, ponieważ ich
świętość zależy od was. Bezpośrednim celem kapłaństwa jest zbawienie ludzi ku
Chwale Bożej. Są oni naczyniami konsekrowanymi dla Boga, którego nie należy
używać dla ziemskich celów. Istota ducha kapłańskiego polega na oddaniu samego
siebie dla zbawienia dusz. Biada kapłanowi, który staje się zgorszeniem dla
innych. Wasi biskupi są podzieleni w wielu sprawach, nie ma pośród nich
jedności a to osłabia Kościół i ducha w waszym narodzie. Jeśli nie zaczną mówić
jednym głosem, to doprowadzą do jeszcze większego podziału między hierarchią
a wiernymi. Niestety, nie mówią jednym głosem – głosem ich poprzedników,
którzy mieli światło Ducha Świętego i rozumieli problemy ojczyzny.
Błogosławię wam wszystkim w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

(21) 12 grudnia 2010
Tym razem w świetle ukazał się zamiast postaci Anioła tylko świetlisty miecz. Dopiero po
pewnym czasie ukazała się postać Anioła całego w bieli. Spojrzał na mnie i powiedział:
ANIOŁ AVE: Uniż swoją głowę i pisz, człowiecze. Przychodzę do was, dzieci narodu
polskiego z polecenia Boga, aby umocnić waszą wiarę, napełnić wasze serca nadzieją
i przed wszystkim dodać wam otuchy w tej walce dla ratowania waszej ojczyzny.
Nie lękajcie się! Podnieście w górę wasze serca i bądźcie wierni waszej tradycji, która
kształtowała was przez pokolenia. Przyczyną duchowej walki z pewnością jest
grzech – wasz osobisty, jak również narodowy oraz tych, którzy ulegli
zbuntowanemu szatanowi. Zwycięstwo nad grzechem zawiera się w Krzyżu
Zbawiciela, na którym – poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie odniósł
zwycięstwo. Wy także odniesiecie zwycięstwo, jeśli pozostaniecie wierni krzyżowi i
Ewangelii. Wasz naród powierzył się Maryi do końca, obrał Ją za swoją Królową, tak
więc ma Ona pełne prawo do was, do waszego narodu. Jej wstawiennictwo
wielokrotnie zapobiegło wielu tragicznym wydarzeniom. Lecz musicie pamiętać, że
od waszej postawy zależ owoc Jej modlitw, ponieważ Ona sama nie może nic
uczynić, jeśli wy nie okażecie wierności jako Jej wierny lud. Większość uległa
złudnym obietnicom i zapomniała o tych wartościach, które kształtują prawdziwą
wolność człowieka i całego społeczeństwa. To smutne, jak naród może tak szybko
zapomnieć o dobrodziejstwach i łaskach, które posłał Bóg dla Swojej Chwały.
Otrzymaliście tak wiele łask i dobrodziejstw. Bóg nie chce waszej klęski, lecz
waszego zwycięstwa, dlatego też dopuścił ten czas zmagania, aby dopełniła się Jego
Sprawiedliwość. Teraz jeszcze musicie znosić zło, które jest wewnątrz narodu;
musicie wytrzymać próbę czasu, w której zdrajcy okazują swoje wrogie oblicze,
lecz wkrótce dosięgnie was próba jeszcze większa, ponieważ staniecie w
konfrontacji przeciwko mocarstwom, które nie tylko ideologią, lecz siłą narzucają
swoją strategię.
W Imię Boga Wszechmogącego, Który za dobro wynagradza, a za zło karze,
proszę was, abyście upadli przed Jego Obliczem na kolana i prosili Go o
miłosierdzie i nie tracili nadziei, bo mimo ogromnej szkody, jaką wyrządza wam
diabeł, nigdy nie będzie mógł przekroczyć wyznaczonej mu przez Boga granicy!
Tą granicę ustalacie wy sami, w zależności od waszej wiary, wierności i modlitwy.
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Bóg dostrzega dobro – przecież nie wszyscy ulegli wrogiej propagandzie. Jest
„Reszta” w narodzie, która walczy; która trwa na modlitwie; dla których słowo
„ojczyzna” to przywiązanie do Boga i tradycji. Ta właśnie „reszta” może uratować
waszą ojczyznę, ponieważ Bóg wysłuchuje ich modlitw i błagań.
Kryzys wiary, który uwidocznił się w waszej ojczyźnie, to przede wszystkim
głęboki kryzys pragnienia i szukania Boga – kryzys skruchy, pokory i umartwienia.
Na to cierpi również cały Kościół w tygodniu swej męki.
Skoro Bóg was doświadcza prześladowaniem, to znaczy, że chce wam ukazać
prawdziwą drogę do wolności, którą możecie uzyskać tylko poprzez wasze
modlitewne zaangażowanie. Jako naród doświadczyliście wiele z rąk Opatrzności
Bożej – doświadczyliście niewoli, aby zrozumieć, że jako naród zostaliście powołani
do dawania świadectwa innym narodom. Bóg dopuścił, abyście znaleźli się pod
wpływem antykościelnej ideologii, abyście mogli zachować waszą wiarę. Teraz Bóg
doświadczył was wolnością, abyście mogli okazać waszą wiarę i wierność.
Czeka was w przyszłym roku wiele zmian, lecz pamiętajcie, że ze względu na
„resztę” Bóg okaże Swoje Miłosierdzie dla waszej ojczyzny. Te zmiany będą
dotyczyły nie tylko Polski, lecz całej Europy. Musicie być tylko silni wiarą, mocni w
próbie i wierni tradycji. Błogosławię wam wszystkim w Imię + Ojca i + Syna i +
Ducha Świętego.

Ap. 16 12-14 A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda,
by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy
Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a
są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by
ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga.
Ap. 17 10 - 12 I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł,
a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym,
a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest
królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na
jedną godzinę wraz z Bestią.
Ap. 18 9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się
dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
[1]
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