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Chcecie to wierzcie
jak nie wierzycie – przymierzycie!
Mieszkańcy naszej planety Ziemi żyją w ostatniej dekadzie z mijających dwóch tysięcy lat od
narodzin Chrystusa. W tym samym czasie mija również sześć tysięcy lat od dania człowiekowi
przez Pana Boga, wolnej woli. Sześć tysięcy lat ziemskich nie jest liczbą przypadkową. Można ją
przyrównać do sześciu dni astralnych stwarzania świata, w których Pan Bóg tworzył świat. O tym
mówi Pismo Św., mówi również o tym, że siódmego dnia Pan Bóg odpoczywał. Co jest odzwierciedleniem naszego tygodnia, a w wymiarze kosmicznym następnego tysiąclecia.
Nasze pokolenie jest właśnie w fazie przemijania tych sześciu tysięcy lat. Następne tysiąc lat,
które jest przed nami, mają być latami szczęścia, miłości pokoju. Ażeby wejść w te następne wspaniałe wieki, ludzkość musi dokonać wyboru. Wyboru dobra czy zła. Wszyscy wiemy o tym, że otaczają nas siły dobre i złe. Pokonanie zła musi stać się naszym pierwszoplanowym, nadrzędnym
celem. Nie poszanowanie praw dekalogu, pycha, materializm, pazerność i zawiść, są najlepszą
pożywkę dla zła.
„Chrzest Ognia”, który nas czeka po „Chrzcie wodą i Duchem św., może zdziesiątkować naszą
ziemską populację. Jedynym ratunkiem w tych ostatnich latach tego stulecia dla nas - Ziemian, jest
doskonalenie się przez modlitwę, łączenie się przez modlitwę ze Wszystkimi Świętymi, szukanie
w nich pomocy i ostoi. Tylko głęboka wiara i żarliwa modlitwa, pozwolą ten najtrudniejszy okres
nam przetrwać. To wszystko co nas w najbliższych latach czeka jest najdokładniej opisane w „Objawieniu w Fatimie”, oraz innych załączonych przekazach w tym wydawnictwie. Ażeby do minimum
złagodzić skutki nadchodzących kataklizmów, pozostaje nam modlitwa ekspjacyjna - czyli pokutna.
Pycha, brak skromności, szczególnie u przedstawicieli naszej wiary – księży, od szczebla podstawowego, aż do najwyższych hierarchii stawia duży znak zapytania nad wartością ich modlitwy
i prowadzenia nas w świat duchowy. Życie w przepychu wśród biednych, nadmierne bogacenie się
wśród ogólnie panującego ubóstwa na świecie, daje dużo do życzenia – oczekujemy więcej
skromności i pokory od naszych pasterzy. Oni mają nauczać nas i pomagać nam. Zajmowanie się
przez duchownych politykierstwem, biznesami od podstawowej parafii, aż do Watykanu jest karygodne.
Niestety sól ziemi, jakim jest duchowieństwo Kościoła Katolickiego wywietrzała, nawet wśród
tych, którzy zaczęli sobie wystawiać pomniki za życia, wywyższając swoje „ja”, i nazywać się świętymi bez procesów beatyfikacji czy kanonizaciary zawartej w Piśmie św., czego kler choć to głosi
zrozumieć nie może.
Aby było dobrze należy za wszelką cenę zlikwidować pychę w nas samych a szczególnie
wśród pasterzy, demaskując u nich zło, gdyż widzą u nas źdźbło w oku, lecz w swoim beli nie zauważają. Oni to doprowadzili ludzkość nad skraj przepaści.
Zlikwidować pychę w szczególności wśród kleru katolickiego. Otworzyć oczy Papieżowi Janowi
Pawłowi II, że jest tylko Papieżem, a nie Ojcem Świętym. Ojca Świętego mamy tylko jednego, ale
akurat Ten właśnie nie zasiada na tronie watykańskim.
„Nikogo na ziemi nie nazywajcie Ojcem, gdyż jednego
macie Ojca, w niebie. (Mat.23,19)

Pycha – jest to nadmierna miłość do samego siebie, czyli zbyt wysokie ocenianie swojej własnej wartości.
Cokolwiek posiadamy, z czego byśmy chlubić się mogli, do Boga należy, nie do nas. Jedyna
rzecz, którą możemy uważać za swą własną, jest grzech. A wszyscy jesteśmy grzesznikami, według świadectwa św. Jana apostoła: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy
a prawdy w nas nie ma” (IJan.1-8).
Gdy przejawisz pewne zalety, gdy masz pewne osiągnięcia nie uważaj, żeś je osiągnął, ponieważ tysiące istot ci pomagały, byś je mógł osiągnąć. Jesteś dłużny nieskończenie wiele całej rozumnej naturze za wszystko, co masz, i co przejawisz. Wszystko zawdzięczasz Wielkiemu Mądremu Początkowi. Jest to mistyczna strona pokory. „Kto poszukuje swej sławy, będzie niewolnikiem
warunków. Kto poszukuje Bożej Sławy, będzie wolny.
Świętość otrzymuje się zawsze po śmierci, co poprzedza okres beatyfikacji i kanonizacji, lecz
takiego dotychczas nie było, co w chwili obecnej nie jest zatwierdzone w sferach niebieskich.
Cokolwiek zatwierdzicie na Ziemi, będzie zatwierdzone i w niebie.
Hierarchia i Kościół mimo że ściśle z sobą związane, są czymś najzupełniej odrębnym. Jeden
z dr. Kościoła na soborze w Konstancji powiedział: „Bez biskupów i bez papieża można się zbawić,
ale niepodobnym jest zbawić się bez Kościoła”. Czyż nie jest to rozróżnienie, które graniczy z przeciwieństwem.
Społeczeństwo – powinno o tym wiedzieć. Wyjęcie spraw kleru ze sfery jawności życia publicznego i wyłączenie ich spod jakiejkolwiek krytyki byłoby ponad wszelką wątpliwość wygodne dla delikwentów, niestety poza względami tego rodzaju i poza wygasającymi już dzisiaj przywilejami kast,
istnieje społeczna solidarność i wynikający z niej obowiązek moralny demaskowania publicznego
bluffu.
„Ich losem staje się zagłada, ich bogiem – brzuch i pieniądz, a chwała w tym, czego winni się
wstydzić.
Zdajcie sobie wreszcie wszyscy sprawę, że tak, jak każde nasienie wydaje owoc według rodzaju swego, tak i każdy czyn, przynosi jakieś owoce, następstwa swoje; każda przyczyna, rodzi zawsze określony skutek. Skutkiem ekomenizmu są zaczynające się kataklizmy na świecie!
Sprawa, – którą poruszam jest pilna. Nie może czekać. Z każdym dniem rośnie obojętność, jeśli nie wzgarda, w stosunku do wiary; mnożą się i wzmagają sekty przeróżne wśród świeckich, coraz więcej znajduje się przeciwników kleru; w poczuciu ludzkim zaciera się coraz bardziej świętość
przy rzeczach świętych. Niech śpi ten, komu jest wszystko jedno co stanie się z jego duszą po
śmierci, lub duszami jego bliźnich. Mnie nie jest wszystko jedno i nie powinno być obojętnym każdemu katolikowi, który prawdziwie wierzy! Owoc myśli i czynów tego masońskiego Kościoła: „Słuchaj ziemio: Oto Ja przywiodę złe na lud, owoc myśli ich, że słów moich nie słuchali a zakon mój
porzucili”. (Jerem 6,19)
Spustoszenie: „Wszelkie królestwo rozdzielone przeciwko sobie, będzie spustoszone i wszelkie
miasto albo dom rozdzielony przeciwko sobie nie ostoi się”. (Mt.12,25)
Gdzie przygasa wiara, tam wydobywają się na wierzch niskie namiętności, tworzą się orgie
świętokradztwa i zaczynają szaleć zwierzęce żądze; tam, pod wpływem rozkładającego tchnienia
zła i dysharmonii, wytwarza się osobliwa atmosfera, zaludniona przez duchy chaosu, które jednak
nie mogą istnieć mimo chaotycznych prądów. I wtedy to właśnie zaczynają się burze, powodzie,
posuchy, gwałtowne zmiany temperatury, epidemiczne choroby i ludzie mówią wówczas: “Oto kraje, nawiedzone przez gniew Boży”.

Zbigniew Kozłowski

Znak ukaza∏ si´ na niebie: Ogromny smok
ogonem swym zmiót∏ z nieba trzecià cz´Êç
gwiazd i zrzuci∏ je na ziemi´. Apok. 12,3 K
Lucyfer…Dawny wà˝ zwany diab∏em i
szatanem, który zwodzi wszystek Êwiat.
Stràcony zosta∏ na ziemi´, a wraz z nim
stràceni zostali anio∏owie jego. Apok. 12,9 K.
Stworzywszy Ani∏o∏ów chcia∏ Bóg, aby oni dobrowolnie z∏o˝yli dowód, ˝e pragnà zawsze i we wszystkim
pe∏niç Jego wol´. I objawi∏ im tajemnic´ wcielenia i zapowiedzia∏, ˝e powo∏a do bytu istot´ ludzkà z∏o˝onà
z duszy, cia∏a i ˝e t´ istot´ wywy˝szy do godnoÊci Matki Bo˝ej i stàd b´dzie Ona ich Królowà i jà czciç tak˝e b´dà. Niezliczone zast´py duchów anielskich z radoÊcià powita∏y T´, którà ich Stwórca tak wynieÊç postanowi∏ i z∏o˝y∏a pokornie ho∏d swej Pani. Pewna ich jednak cz´Êç, z Lucyferem na czele nie pomnàc, ˝e
wszystko to czym sà i co posiadajà od Boga majà, a sami z siebie sà zupe∏nà nicoÊcià, zbuntowa∏a si´ i nie
chcia∏a si´ poddaç woli Boga. Uwa˝a∏y si´ bowiem za coÊ du˝o wy˝szego od w cia∏o przyobleczonej istoty
ludzkiej. Ho∏d podobny wydawa∏ im si´ poni˝eniem ich godnoÊci, da∏y si´ wynieÊç pysze i odmówi∏y spe∏nienia woli Boga.
Spotka∏a ich za to kara natychmiastowa, wieczna: odrzucenie od Boga, piek∏o. Jako czyste duchy posiada∏y one umys∏ bystry tote˝ czyn ich by∏ ca∏kowicie Êwiadomy i dobrowolny. W grzechu ich tkwi∏y cechy
grzechu Êmiertelnego z ca∏à ÊwiadomoÊcià pope∏nionego, tote˝ natychmiast z anio∏ów stali si´ szatanami na wieki. Odtàd pami´ç na to, ˝e Ta co si´ sta∏a utwierdzeniem dobrych Anio∏ów i zapewnieniem im wiecznego szc´Êcia, dla szatanów by∏a kamieniem obrazy i przyczynà odrzucenia, przepe∏ni∏a ich piekielnà ku
nim nienawiÊcià, podobnà do nienawiÊci ku Bogu, którego by∏a Ona tak wiernym obrazem.
W rajskim ogrodzie ujrza∏ szatan istot´ podobnà do Tej, która by∏a przedmiotem jego wÊciek∏oÊci. Nie
dosi´gnie Boga, nie dosi´gnie Jej, ale nienawiÊç swà wylewa na przysz∏à Jej matk´, na pierwszà matk´
ludzkoÊci. I uda∏o mu si´ nak∏oniç jà do sprzeciwienia si´ woli Bo˝ej i szukania doskona∏oÊci nie w poddaniu
si´ zamiarom Boga, lecz wed∏ug swego rozumowania. Pychà jà zwyci´˝y∏.
Istota ludzka poznajàca za pomocà zmys∏ów, daleka jest od tej jasnoÊci poznania, jakà posiada istota
czysto duchowa z wszechwiedzà. Tote˝ grzech jej jest o wiele mniej ci´˝ki; stàd mi∏osierdzie Bo˝e obiecuje
Odkupiciela, a szatanowi przepowiada Bóg, ˝e zwyci´sto jego nad Matkà zapowiedzianej istoty nie zmieni
Bo˝ych planów i ˝e jednak: „Ona zetrze g∏ow´ twojà” mimo, ˝e ty b´dziesz ustawicznie jak dotàd „czycha∏
na jej pi´t´”.(Rodz.3,15).
W ostatniej ksi´dze Pisma Êw. natchniony autor Apokalipsy zamieszcza nast´pujàcy opis: „Sta∏a si´
wielka bitwa w niebie. Micha∏ i Anio∏owie Jego walczyli ze smokiem: smok walczy∏ i anio∏owie…
I zrzucony jest ów smok wielki, wà˝ starodawny, którego nazywajà diab∏em i szatanem, który zwodzi
wszystek Êwiat; i zrzucony jest na ziemi´ i anio∏owie jego sà zrzuceni”. (Ap. 12, 20). Po zwyci´stwie nad
zbuntowanymi duchami Êw. Micha∏ Archanio∏ zosta∏ wodzem zast´pów niebieskich. Jest on duchem czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki S∏owa Wcielonego. Doznaje niewymownej radoÊci
z wype∏nienia woli Bo˝ej i pomagania ludziom w ich uszcz´Êliwieniu i demaskowaniu z∏a. Przed przyjÊciem
Chrystusa Pana nazwano Êw. Micha∏a ksi´ciem narodu wybranego. Prorok Daniel (Dn.10) powiada, ˝e jest
on Ksi´ciem Wielkim, który Êpieszy na ratunek i „stoi za synami ludu swego”, w postawie gotowoÊci. W nowym Testamencie Êw. Micha∏ kontynuje t´ rol´ jako Patron i Anio∏ Stró˝ KoÊcio∏a. Przychodzi z pomocà
wiernym w chwilach najtrudniejszych, pos∏ugujàc si´ niekiedy cudownymi sposobami.

”Âwi´ty Michale Archaniele –
Pogromco Lucyfera i demonów piekielnych –
∏àczymy si´ z Tobà”.

S¸OWA PANA JEZUSA O DIABLE
do ks. Michelini
Don Ottavio Michelini.
Po ks. Stefanie Gobbim ju˝ drugi kap∏an, którego Bo˝e Mi∏osierdzie wybra∏o na pos∏a wÊród duchowieƒstwa, by w przeddzieƒ wielkiego i strasznego wstrzàsu obudzi∏ KoÊció∏ z letargu. „Ludzie XX wieku zatopieni zostali we wszystkich rzeczywistoÊciach materialnych, aby zapomnieli o jedynej wielkiej rzeczywistoÊci
– BOGU, na której opierajà si´ wszystkie inne. Do takiego stopnia posun´∏a si´ uporczywa z∏oÊç diab∏a. Ale
KoÊció∏ Mój nie zginie, synu Mój, dzi´ki modlitwom nielicznych dobrych i pokornych dusz, które nie da∏y
si´ oszukaç trujàcym zasadzkom piek∏a. Oni sà ju˝ wyznaczeni i zbawià si´ jak Noe, który wraz z synami
swoich synów zbawi∏ si´ dzi´ki Arce, tak bardzo wyÊmianej przez g∏upot´ i Êlepot´ tych, którzy nie wierzyli. Mój Ojciec Niebieski nigdy nie odrzuci tych od Siebie, którzy b´dà si´ do Niego modliç z ˝ywà wiarà
i szczerym sercem. Ciebie wybra∏em do wielkiego zadania, do przekazania Mego S∏owa nast´pcom Aposto∏ów, kap∏anom i wiernym. Jest to ostatnia mo˝noÊç zbawienia siebie i dusz. Traz b∏ogos∏awi´ ciebie a z tobà tych, którzy pracujà nad rozszerzeniem Moich Pos∏annictw”.
Don Ottavio Michelini zmar∏ nagle na serce w dniu 15.10.79r. posiada∏ godnoÊç pra∏ata i przez 40 lat
by∏ proboszczem. (Âmierç ta by∏a jak twierdzà niektórzy, wywo∏ana si∏ami z∏a przez masoneri´, aby kap∏an
ten nie kontynuowa∏ dalej demaskowania z∏a wÊród duchowieƒstwa)
W ostatnich latach ˝ycia by∏ kierownikiem duchowym Towarzystwa „Speranza”, które opiekuje si´ osobami niedo∏´˝nymi fizycznie. Don Ottavio napisa∏ w czasie od roku 1975 do stycznia 1979 szeÊç ksiàg, które wydane zosta∏y we W∏oszech pod tytu∏em „Confidenze di Gesu a un Sakredote”. Z powy˝szych ksiàg wybrano i uj´to w osobnych broszurach nast´pujàce tematy: Matka Bo˝a i Matka nasza, Masza Êw. i Eucharystia, Historia ludzkoÊci, Gdzie jest prawda?, Szatan i jego dzia∏anie, Biskupi i kap∏ani, Wierz´ w Âwi´tych
Obcowanie.
Szczególna wdzi´cznoÊç nale˝y si´ Siostrze Salomei za przet∏umaczenie orygina∏u i udost´pnienie nam
tych nadzwyczaj cennych Or´dzi. „Sà to ∏aski, które Jezus i ja, jego i wasza Matka przygotowaliÊmy, abyÊcie pogodnie i skwapliwie wype∏niali Wol´ Bo˝à, kierujàc si´ Jej natchnieniami i sugestiami tak wyraênie
podawanymi”. „Czasu jest coraz mniej. DoszliÊmy ju˝ do „przedwigilii” oswobodzenia ludzkoÊci z dzikiej
tyranii ciemnych pot´g piek∏a i ich sprzymierzeƒców na ziemi, których znamy. Wierzcie, wstrzàs b´dzie
straszny lecz zwyci´stwo ju˝ postanowione i nale˝y do Tej, która jest Królowà Âwiata i Królowà Wszystkich
Zwyci´stw”.
Don Ottavio M.

Szatan i jego dzia∏anie
27.VIII.1975r.
Kiedy si´ modlisz, zapisujesz to, co ci mówi´, szatan czyni wszystko aby ci´ tylko rozproszyç i od
tego odwróciç, aby ci´ zniecierpliwiç, a kiedy mu si´ to nie uda wbiç w pych´… Szatan pychy zgrzeszy∏, trwa w niej na wieki.
Zwalczaç go trzeba cnotà przeciwnà – pokorà. JeÊli dziÊ wieczór zamiast niecierpliwiç si´ postanowisz w akcie pokory „milczeç, przyjàç cierpienie, ofiarowaç si´”, czarnego zwalczysz umartwieniem swego „ja”. To „ja” jest pyszne a szatan upokorzony i rozgniewany rzuci si´ po jakimÊ czasie
na swà zdobycz. W tym przypadku zdobyczà by∏eÊ ty, bo diabe∏ - (czarny) pos∏uguje si´ X-em mia∏ na
celu ciebie. Powiedzia∏em ˝e zosta∏ upokorzony, bo nic nie odstrasza go tak jak akt pokory. To, ˝e
cz∏owiek od niego z natury ni˝szy, jego zwyci´˝a gniewa go i rani.
Jak˝e bardzo mylà si´ ci, którzy sà zmaterializowani a wi´c zaÊlepieni w imi´ osobowoÊci, czyli
swego „ja” pe∏nego pychy, pró˝noÊci i zarozumia∏oÊci, pozwalajà tym nami´tnoÊciom wzrastaç i tym
wspomagajà szatana w jego dziele oga∏acania i opustaszania duszy. Ksià˝´ k∏amstwa jako moc podaje to, co w rzeczywistoÊci jest s∏aboÊcià, s∏aboÊç zaÊ nazywa mocà. Tym sposobem wiele dusz pociàga
ku sobie.
Ty, mój synu, przekonaç si´ mo˝esz o swoim lenistwie i ujrzeç g∏upoty tych, którzy tak ∏atwo dajà wciàgnàç si´ w pu∏apk´. A przecie˝ Moich napomnieƒ ani przyk∏adów nie brak∏o jak te˝ napomnieƒ Mojej i waszej Matki i przyk∏adów Âwi´tych. Czy˝ wam nie powiedzia∏em:„Uczcie si´ ode Mnie,
˝em jest cichy i pokornego serca”? To kosztuje wi´cej i wi´cej si∏ wymaga umartwiania swego „ja”
ni˝ do wykonania innych przedsi´wzi´ç. Szatan grzeszy pychà i przez pych´ doprowadza do grzechu
cz∏owieka, cz∏owiek wi´c wtedy zwyci´˝y, kiedy pobije szatana bronià skutecznà – pokorà.
Pokora jest cnotà podstawaowà, fundamentalnà. Bez pokory nie ma post´pu duchowego, bez niej
budowania Królestwa Bo˝ego w duszach jest niemo˝liwe. MyÊl, rozwa˝aj, zastanawiaj si´ nad wielkoÊcià tej cnoty.
Czarny pokornych si´ boi, bo jest zawsze przez nich pobity. Mój synu, twój Jezus, ten nieskoƒczony Ocean Mi∏oÊci spragniony jest Mi∏oÊci lecz ludzie obcià˝eni materià, w której si´ pogrà˝ajà, nie
sà zdolni Mnie ujrzeç i zrozumieç, a tym bardziej ukochaç. Wi´c ty mnie synu kochaj za wielu chrzeÊcijan, którzy Mnie nie kochajà, bo sà zmaterializowanymi fachowcami Mego Odkupienia.
B∏ogos∏awi´ ci´!

Szatan – nienawiÊcià
9.IX.1975r.
Synu, kiedy jestem Mi∏oÊcià, która ze swej natury dà˝y do zjednoczenia, to czarny jest nienawiÊcià, zrodzonà z pychy i niosàcà rozdzia∏. Z Mi∏oÊci p∏ynie pokora a z buntu Lucyfera rodzi si´ nienawiÊç.
LudzkoÊç w swoim upadku pozna∏a Mi∏oÊç Bo˝à, która na nià si´ wyla∏a. Zarazem pozna∏a tak˝e
nienawiÊç szatana. Pierwszy zara˝ony tà nienawiÊcià by∏ Kain, on by∏ pierwszà ofiarà. NienawiÊç zosta∏a rzucona na ziemi´ jako êród∏o nieustajàcego niepokoju. Biada tym, którzy nie potrafià si´ od niej
odwróciç.
Bóg zbawia ludzi dobrej woli swojà mi∏oÊcià, czarny zaÊ gubi ludzi nienawiÊcià i rozdzieleniem.
Bóg cz∏owieka przemienia, z dzikusa czyni go bardziej ludzkim, a potem przekszta∏ca w chrzeÊcijanina, czyli w syna Bo˝ego podnoszàc do udzia∏u w Swej naturze. Lucyfer usi∏uje tak˝e cz∏owieka przemieniç, lecz w diab∏a pychy, nienawiÊci i buntu.
Drogocennymi owocami Mi∏oÊci Bo˝ej to wiara, nadzieja i mi∏oÊç. Stàd p∏ynie szacunek dla wolnoÊci osobistej i spo∏ecznej szacunek dla sprawiedliwoÊci która ∏àczy ludzi jak braci i sprawia ˝e ta

Z pychy, nienawiÊci i podzia∏ów rodzà si´ niesprawiedliwoÊci osobiste i spo∏eczne, a wi´c niewolnictwo, wyzysk, ucisk, które a˝ do rozpaczy oburzajà dusze ludzi i narodów.
Owocami wiary, nadziei i mi∏oÊci jest spokój sumienia, pokój w rodzinach i narodach. Ludzie
sprawiedliwi, Êwi´ci i dobrzy szerzà cywilizacj´ i sprzyjajà rozwojowi prawdziwej sztuki, sztuki dobrej, która nie gorszy, ale cz∏owiekowi pomaga w dà˝eniu do zdobycia dobra, prawdy i pi´kna.
Owocami zaÊ pychy, nienawiÊci i podzia∏u sà gwa∏ty, wojny, degradacja natury ludzkiej, zepsucie
na wszystkich odcinkach ˝ycia, zdegenerowanie sztuki na pornografi´ i zmys∏owoÊç.
B∏ogos∏awi´ ci´!

Broƒcie si´ przed szatanem!
7.V.1975r.
Mój synu, kiedy ja wchodz´ do duszy to wiara jest tam czynna, mi∏oÊç gorejàca a nadzieja ˝ywa,
lecz kiedy w duszy panuje to Bo˝e ˝ycie jest ktoÊ, co z zazdroÊci i z nienawiÊci si´ gryzie i szuka
zdradzieckich sposobów, by ten ogieƒ mi∏oÊci zalaç wodà.
JeÊli mi∏oÊç porównaç mo˝na do palàcego si´ ogniska, to wiesz jaki skutek wywo∏uje wylana naƒ
woda – gasi ten ogieƒ – zmniejsza ˝ar i wzbija s∏up g´stej pary pozostawiajàc czarne w´gle.
Tak dzieje si´ z duszà pa∏ajàcà mi∏oÊcià, kiedy zabiera si´ do niej czarny a ona nie potrafi ustrzec
si´ przed jego przewrotnym dzia∏aniem. Wtedy z tego palàcego si´ w sercu ognia mi∏oÊci, z ˝aru
i Êwiat∏a ju˝ nic nie pozostaje, dusz´ otacza s∏up dymu i tylko czarne w´gle zostajà, bo dusza staje si´
czarna wskutek dzia∏ania grzechów.
Mój synu, dzisiaj ma∏o dusz zna niebezpieczne zasadzki i sztuczki czarnego, bo nikt ju˝ w niego
nie wierzy, dlatego te˝ nie stara si´ przed nim broniç, za wyjàtkiem niewielu, tak wi´c diabe∏ zbiera
bardzo liczne ofiary, nawet wÊród kap∏anów.
NieÊwiadomoÊç tych, którzy nie wierzà, braki wiary, braki gorliwoÊci w walce, brak doÊwiadczenia, ca∏kowite zaniedbanie obrony pozwalajà wrogowi na bardzo liczne zwyci´stwa. Biedne nie doÊwiadczone dusze, a wÊród nich wielu Moich kap∏anów.
A przecie˝ ci ostatni, na mocy swojej godnoÊci jakà otrzymali oraz autorytetu jaki podj´li, prowadziç powinni zast´py bojowe do wspania∏ych zwyci´stw nad szatanem i jego diabelskim legionami.

Có˝ wi´c czyniç, aby si´ obroniç?
1 – Wierzyç w istnienie nieprzyjaciela. JeÊli wielu w istnienie szatana nie wierzy, walki z nim byç
nie mo˝e.
2 – Znaç moc i si∏´ z∏ego ducha, ale tak˝e znaç i w∏asnà moc i si∏´. JednoczeÊnie zdawaç sobie
spraw´ z w∏asnych Êrodków do walki i chcieç je dobrze u˝yç. Jest rzeczà pewnà, ˝e gdy si´ nie wie
o zastawionym sidle, nie mo˝na si´ przed nim ustrzec ani obroniç. Odwrotnie zaÊ, jeÊli si´ o nim wie,
wtedy mo˝na si´ tego wystrzegaç i nie tylko przygotowaç obron´ ale nawet atak..

Szatan jest najwi´kszym wrogiem
Dzisiaj synu, wi´kszoÊç chrzeÊcijan nie zna swego najwi´kszego wroga szatana i jego czarnych
diabelskich zast´pów. Tego nie znajà, który chce ich wiecznej zguby. Nie wiedzà o ogromie z∏a, jakie
czart im czyni, wobec którego najwi´ksze ludzkie nieszcz´Êcie jest niczym. Nie wiedzà, ˝e tu rozchodzi si´ o jednà naprawd´ w ich ˝yciu rzecz najwa˝niejszà – o zbawienie duszy. Wobec tak tragicznej
sytuacji wielu moich kap∏anów okazuje oboj´tnoÊç a czasem niewiar´.
Wielu z nich nie ma ÊwiadomoÊci swego g∏ównego obowiàzku, to jest nauczania wiernych, ostrzegania ich o niebezpieczeƒstwie tej strasznej walki trwajàcej od zarania ludzkoÊci. Nie starajà si´ pouczaç wiernych o u˝yciu skutecznych Êrodków obrony, tak w Moim KoÊciele licznych, nawet wstydzà si´ mówiç o tym, obawiajà si´ uchodziç za zacofanych. G∏ównie wi´c chodzi im o wzglàd ludzki.
Có˝ wi´c mówiç o tym, co dzieje si´ w Moim KoÊciele, czy nie jest to najstraszniejsza zdrada dusz pozostawiç je tak w mocy wroga, który chce ich zguby?
Pawe∏ VI powiedzia∏ niedawno, ˝e teraz dziejà si´ w KoÊciele rzeczy, których nie da si´ wyt∏umaczyç po ludzku inaczej jak tylko wp∏ywem diab∏a. Synu, mówi∏em ci o cieniach, które zaciemniajà
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przecie˝ ma przed sobà wolne pole i mo˝e bez przeszkód dzia∏aç. Jasne jest ˝eby czarnego zwalczyç,
trzeba staraç si´ byç Êwi´tym, by zaÊ skutecznie go pobiç potrzeba pokuty, umartwienia i modlitwy
Ale czy Ja tego wszystkiego nie nakazuj´, zw∏aszcza Mnie poÊwi´conym?
Dlaczego nie odmawia si´ prywatnie egzorcyzmów? Przecie˝ do tego nie potrzeba ˝adnych pozwoleƒ. Nie, wielu moich kap∏anów nie zna ich wcale. Nie wiedzà co to jest i jak wielkà moc posiadajà,
ale za tà nieÊwiadomoÊç winni sà i odpowiedzialni.
Kap∏ani sà naprawd´ jak oficerowie wojska b´dàcego w rozsypce, bez dyscypliny. Opuszczajà
swoje odpowiedzialne miejsca i wtedy stajà si´ winni powstajàcemu haosowi. Jaki˝ to wstyd wobec
ÊwiadomoÊci, ˝e zwykli uczciwi katolicy, wierzàcy i gorliwi o wiele przewy˝szajà wielu leniwych kap∏anów, którzy na takie rzeczy nie majà czasu. Nie uwa˝ajà je po prostu za wa˝ne, ale na inne rzeczy to majà czas…
Czasu nie majà na obron´ w∏asnej duszy i tylu dusz, za które kiedyÊ Bogu zdadzà rachunek,
przed którym nic si´ nie ukryje i Który sprawozdania zarzàda nawet z jednego pró˝nego s∏owa. Dusze te, zawiedzione w oczekiwaniu surowo oskar˝à za opuszczone dobro, za poniesione pora˝ki i pope∏nione z∏o, bo ci, którzy prowadziç ich mieli po drodze zbawienia zostawili ich na ∏up wroga.

Mocno podkreÊlam czynnà moc diab∏a w KoÊciele, w Zgromadzeniach i Klasztorach, w spo∏eczeƒstwie, w partiach i narodach.
Szatan obecny jest wsz´dzie, gdzie tylko zgasiç mo˝e wiar´, odebraç niewinnoÊç, pope∏niç wyst´pek, dokonaç niesprawiedliwoÊci, zaaran˝owaç sprzeczk´, zaprowadziç podzia∏, wzbudziç gwa∏ty,
wojny domowe i rewolucje. To jest jego dzie∏o.
Pole dzia∏ania szatana i jego czarnych wspólników jest wielkie jak ca∏a ziemia. Napotkany opór,
który dobrze prowadzony, móg∏by coÊ daç, jest s∏aby i nieproporcjonalny do si∏ wroga.
Za tak tragiczny stan rzeczy nie mo˝ecie odpowiedzialnoÊcià obarczaç Boga, bo tylko wy sami za
to odpowiecie. Za te straszne rzeczywistoÊci, za to, ˝e dziÊ królestwo ciemnoÊci zaciemnia Królestwo
Âwiat∏oÊci odpowiedzialni sà wszyscy. Królestwo k∏amstwa bierze gór´ nad Królestwem Prawdy
i SprawiedliwoÊci, ale to d∏ugo nie b´dzie trwa∏o. Bo˝a sprawiedliwoÊç pomyÊli o tym, by oczyÊciç ziemi´ i ludzkoÊç zaciemnionà i zara˝onà przez czarta.
Moja Âwi´ta Matka zgniecie znowu ∏eb szatana, ale nie sàdêcie by czarny wraz ze swymi zast´pami i licznymi sprzymierzeƒcami na Êwiecie wyrzek∏ si´ swego panowania bez reakcji i strasznych
konwulsji!
To wszystko wam mówi´, byÊcie si´ nawrócili, przygotowali i starali przysposobiç swoje dusze
modlitwà i pokutà. Rzeczy ziemskie przemijajà, ale S∏owa Moje trwajà.
Jedno jest wa˝ne – zbawiç dusz´.
B∏ogos∏awi´ ci´ Mój synu a wraz z tobà
te osoby, za które si´ modlisz.
14.X.1975r.
Jaka˝ strata czasu i Êrodków na spotkania, zebrania i dyskusje, które w wielu przypadkach zmieniajà si´ tylko w dysputy i podzia∏y, a wi´c niezgody. Zbierajà si´ cz´sto by jeÊç i dysputowaç
a rzadko by si´ modliç. Szatana i duchów czarnych moce, zwyci´˝a si´ tylko modlitwà, pokutà.

Takie sà wezwania Mojej Matki.
Wezwania te si´ stale powtarzajà a wpadajà w pró˝ni´ z powdu zbytniej przesadnej roztropnoÊci,
która zmienia si´ na powa˝nà nieroztropnoÊç. Z wi´kszà uwagà i starannoÊcià oraz mniejszym
uprzedzeniem i obawà przyjmowaç nale˝y te przekazywania Moje i Mojej Matki.
Powracam do powa˝nego zaniedbania ze strony biskupów i wielu kap∏anów, ˝e nie powzi´li odpowiednich Êrodków, organizowanych z wiarà i màdroÊcià, by moce z∏a zahamowaç a nawet zniszczyç.
Nie zaj´to si´ g∏ównym problemem – walkà przeciw mocom z∏a.
Inaczej: szatan ze swymi zast´pami mia∏ sukcesy, bo znalaz∏ si´ wobec przeciwnika bezbronnego duchowo.
Przecie˝ ma∏o kto si´ modli tak jak nale˝y i ma∏o kto pokutuje. Konieczne jest umartwianie wewn´trzne i zewn´trzne, pokuta … lecz któ˝ pociàga dzisiaj Moich bierzmowanych ˝o∏nierzy do walki?

cza jest strasznà bronià.
Bardzo wielkim opuszczeniem ze strony biskupów i kap∏anów jest to, ˝e w por´ nie postarali si´
nowymi skutecznymi formami zastàpiç Bractwa Sakramentu, Bractwa Ró˝aƒcowego i innych Stowarzyszeƒ czynnych w dawnych latach, by ograniczyç w duszach niszczàce dzie∏o szatana.
Na co si´ jeszcze czeka, by te braki uzupe∏niç modlitewnymi grupami i innymi incjatywami, które
Ja omieszka∏bym podaç, gdyby si´ z tym do Mnie zwrócono, na przyk∏ad – Stowarzyszenie Przyjació∏
NajÊwi´tszego Sakramentu.
Szatana zwalczaç mo˝na tylko bronià, jakà Ja u˝ywa∏em i jakà przekaza∏em Aposto∏om.

Sta∏e dà˝enie szatana
26.X.1975r.
Synu ile˝ to razy mówi∏em ci w poprzednich pos∏annictwach o chmurach, które g∏´bokà ciemnoÊcià otaczajà Mój KoÊció∏. Nie mówi∏em o tym bez celu. Mówi∏em, ˝e Mi∏oÊç mo˝e byç porównana do
palàcego ogniska, które przemieniç mo˝e i udzieliç swej natury, Êwiat∏a i goràca innym rzeczom. Na
przyk∏ad, zimne i ciemne ˝elazo pod wp∏ywem ognia b´dzie Êwieci∏o i grza∏o jak ogieƒ.
Ja jestem Ogieƒ. Przyszed∏em na Êwiat, by zapaliç dusze mojà Mi∏oÊcià, by przeniknàç Moim Boskim ˚yciem! Tego ognia nie gaszà wodà lecz rzucajà naƒ wszelkie brudy, Êmieci i ca∏à ciemnot´
umys∏u tego, kto jest grzechem, nienawiÊcià i buntem.
Co pozostaje z ogniska zalanego wodà? Troch´ czarnych i dymiàcych w´gli.
Szatan, ta „czarna ma∏pa Boga”, czyni wszystko w przeciwieƒstwie Bogu Stwórcy, Bogu Zbawicielowi i Bogu UÊwi´cicielowi.
Na ziemi´ przyszed∏em by przynieÊç ogieƒ Mojej Mi∏oÊci, by duszom daç ˝ar i Êwiat∏o Bo˝ej Mi∏oÊci i z niewolników uczyniç ludzi Synami Bo˝ymi, Moimi Braçmi, którzy odziedziczà wraz ze mnà
chwa∏´ Mego Ojca.
Szatan nic nie straci∏ ze swej mocy, którà otrzyma∏, ani ze swej wolnoÊci naturalnej, wi´c ciàgle
dà˝y do tego, by dusze przemieniç w czarne dymiàce w´gle, by razem z nim dr´czy∏y si´ na wieki
w piekle.
Mój synu, zrozumieç nie mo˝ecie, ˝e obecnoÊç cz∏owieka na ziemi ma na celu ˝ycie wieczne. Ziemia jest miejscem wygnania i polem walki, wywo∏anej nienawiÊcià, zazdroÊcià i z∏oÊcià szatana i jego
diabelskich zast´pów. Powiedzieç by mo˝na, ˝e jego plan mu si´ uda∏. On sam przekona∏ ludzi, ˝e nie
istnieje, on te˝ we Ênie pogrà˝y∏ kardyna∏ów, biskupów, kap∏anów do tego stopnia, by nie widzieli
przeciwieƒstw jakie ich otaczajà. Ostatnie jednak s∏owa wypowie Moja i wasza Matka.

Dym szatana wÊliznà∏ si´
do KoÊcio∏a.
2.XI.1975r.
Synu, znowu mówiç ci b´d´ o walce czarnego z cz∏owiekiem. Szatan jest nazwany ksi´ciem ciemnoÊci, poniewa˝ jego g∏ówne dà˝enie polega na zaciemnieniu i zamraczaniu Êwiat∏a Bo˝ego w duszach.

Bóg jest Êwiat∏oÊcià – szatan ciemnoÊcià
Bóg jest mi∏oÊcià – szatan nienawiÊcià
Bóg jest pokorà – szatan pychà.
Wojna wypowiedziana cz∏owiekowi przez szatana z nienawiÊci do Boga, przybra∏a w strasznej
rzeczywistoÊci rozmiary tak szerokie i olbrzymie, ˝e podobnej nie by∏o w ca∏ej historii ludzkoÊci.
Zwykle wojna sk∏ada si´ z wielu bitew, ale ta wojna trwaç b´dzie a˝ do koƒca czasów i jest najstraszliwszà ze wszystkich. Jej zakoƒczenie nie jest dalekie i nastàpi pod bezpoÊrednim wp∏ywem Mojej
Matki. Ona znowu zgniecie g∏ow´ w´˝a, a on nie ugryzie Jej w pi´t´ (jak to zakodowali w biblii biskupi) i ostatecznie zwyci´˝y przy koƒcu czasów.

b´dzie poczàtkiem d∏ugiego okresu pokoju, jak i dla narodów, które uwolnione zostanà od licznego
z∏a, na które dzisiaj cierpià. Dlatego szatan wysila teraz wszystkie swoje mo˝liwoÊci, wszystkie chytroÊci, wszystkie zasadzki swojej z∏ej natury, jednak bogatej we wszystkie dary ciemnych mocy, inteligencji i woli, które anga˝uje w swym szalonym wysi∏ku, zrodzonym i dojrza∏ym w nim od chwili jego buntu przeciw Bogu.
Jego rozpaczliwym, uparcie prowadzonym celem jest zniszczenie Mnie, Chrystusa, S∏owo Bo˝e,
które sta∏o si´ Cia∏em. Chce te˝ zburzyç KoÊció∏, powsta∏y z Mego otwartego Serca. Jego szalone zaÊlepienie sprawia, ˝e pope∏nia liczne b∏´dy taktyczne, zw∏aszcza to, ˝e ujawnia si´ zbytnio.
Màdry genera∏ nigdy nie ukazuje swoich planów wrogowi, gdy˝ jest to niewybaczalnà nieroztropnoÊcià. Czarny jednak odkry∏ wiele ze swych zamiarów. Dlatego te˝ Mój Wikary na ziemi móg∏ niedawno powiedzieç, ˝e teraz dziejà si´ w KoÊciele rzeczy po ludzku niewyt∏umaczalne.
A jednak biskupi i wielu kap∏anów oraz prawie wszyscy chrzeÊcijanie tego nie widzà. Nie widzà,
bo zamykajà na Êwiat∏o oczy, bo ich umys∏ i serca pogrà˝one sà w ciemnoÊci z∏ego ducha.

Gdy Pawe∏ VI powiedzia∏: „Dym szatana wÊliznà∏ si´ do KoÊcio∏a”,
– co chcia∏ przez to powiedzieç?
Do KoÊcio∏a przenikn´∏a zaraza, a jest nià pycha i duma.
Powtarzam!: szatan w swym szalonym, rozpaczliwym p´dzie ma za swój genialny cel zniszczenie
Mnie, Przedwieczne S∏owo Boga, zarazem Mój KoÊció∏.
Unicestwiç chcia∏ Tajemnic´ Wcielenia, która jest przyczynà uwolnienia ludzkoÊci z jego tyranii.
Po upadku Adama i Ewy sàdzi∏, ˝e pobi∏ Boga, i ˝e na zawsze uzyska∏ panowanie nad synami grzechu. Przekonany by∏, ˝e swojà chytroÊcià wyrwa∏ Bogu Stworzycielowi jego stworzenie poddajàc je
swemu niezaprzeczalnemu panowaniu w czasie i wiecznoÊci.
Lecz Bóg jest Mi∏oÊcià i Trójca Âwi´ta postanowi∏a wcieliç Tajemnic´ Zbawienia, stàd nieugaszona
nienawiÊç szatana do Boga i do cz∏owieka. Obecnie czarny b´dàc ciemnoÊcià nie mo˝e widzieç jasno
wszystkiego, wi´c jest przekonany ˝e zwyci´˝y. Dlatego swego ∏upu, ludzkoÊci zara˝onej przez niego
pychà i zarozumia∏oÊcià nie wypuÊci bez strasznych konwulsji. Ta wojna zakoƒczy si´ koƒcem czasów, ale ju˝ jak mówi∏em, wojna jest szeregiem bitew. Teraz rozgrywa si´ najwi´ksza bitwa, bo Âw.
Micha∏ ze swoim wojskiem wystàpi∏ przeciw buntownikom.
W zesz∏ych wiekach by∏o du˝o wielkich bitew, ale ˝adna nie by∏a podobna do obecnej, bo w∏àczone
zosta∏y do niej narody i ludy ca∏ego Êwiata.
Moi umi∏owani synowie przeÊladowani b´dà bardziej okrutnie ni˝ inni, ale nie powinni si´ baç, bo
w godzinie doÊwiadczenia Ja b´d´ z nimi. Ja, który Jestem MàdroÊcià i Mi∏osierdziem, ale tak˝e
Wszechmocà, obróc´ szalonà pych´ szatana i jego zast´pów na tryumf Mego oszyszczonego KoÊcio∏a.
Temu biada, kto widzieç nie chce. Akt szczerej pokory wystarczy∏by, aby do duszy przenikn´∏o Êwiat∏o. Nierozumni sà ci, którzy opierajà si´ Mi∏oÊci chcàcej zbawiç. Nie widzà czego si´ wyrzekajà ani
tego, co ich czeka.
Oto, Mój synu, widzisz jakie ciemnoÊci otaczajà Mój KoÊció∏. Ziemia jest miejscem wygnania, a ca∏a ludzkoÊç dà˝y do wiecznoÊci. Materializm, to wcielenie szatana, zaprzeczajàcy Boga i wysuwajàcy
si´ przed Niego, daç chce ludziom raj na ziemi, szcz´Êcie, którego sam nie posiada i dlatego daç go
nie mo˝e. Jest to tragiczne k∏amstwo, chytra zasadzka, która wielu chrzeÊcjan pozyska∏a, kap∏anów
a nawet biskupów. Niby to w imi´ post´pu zapominajà o celu stworzenia i Odkupienia.
Dlatego nie mówi si´ dzisiaj o rzeczach ostatecznych, o prawdziwym wrogu cz∏owieka – o grzechu.
Winni sà tu biskupi i bardzo wielu kap∏anów. Wszyscy prawie chrzeÊcijanie dali si´ uwieÊç i zeszli
z prostej drogi. Ka˝da jednak jednostka dà˝y do wiecznoÊci – szcz´Êliwej albo na pot´pienie.
Cz∏owiek, ta zdobycz diab∏a, jest przedmiotem za˝artej walki, by wyrwaç go Bogu. Aby przywróciç cz∏owiekowi wolnoÊç Bóg zes∏a∏ na ziemi´ Swoje S∏owo, które sta∏o si´ Cia∏em i mia∏o zwróciç u jego wielkoÊç, jego wielkoÊç i pierwszà wolnoÊç.
Któ˝ wi´c prowadziç ma cz∏owieka na drodze jego ziemskiej pielgrzymki? – Mój KoÊció∏!
Ale w Moim KoÊciele szatan rozszerzy∏ zaraz´ – wynios∏oÊç i pych´ w sposób przera˝ajàcy za-

jeden i Êwi´ty i czysty i jaÊniejàcy Mojà naukà. Nie chc´, aby oddzielony by∏ przez heretyków w ciàg∏ym ich sprzeciwie. Taki b´dzie po zbli˝ajàcym si´ oczyszczeniu ognia.
Przez cierpienie i ból odnios∏em tryumf, tak te˝ b´dzie z Moim KoÊcio∏em. Zazna∏em godziny
ciemnoÊci, gwa∏tu i upokorzenia wszelkiego rodzaju. Wo∏a∏em nawet – Ojcze Mój, czemuÊ Mnie opuÊci∏
– podobnie wielu z Moich synów zawo∏a u szczytu swej m´ki. Lecz Bóg, który jest Mi∏oÊcià, czy opuÊciç mo˝e dzieci, które kocha od wieków? Ju˝ czas, by rzucone do ziemi ziarno obumar∏o, aby potem
wydaç owoc stokrotny.
Zbli˝a si´ godzina, w której Mój KoÊció∏ zaj´czy w nies∏ychanym przeÊladowaniu, by potem si´ odrodziç jako jeden, czysty, Êwi´ty i niepokalany. On stanie si´ matkà narodów, które zbiorà si´ pod jego skrzyd∏ami. Nast´pnie w pokoju i w sprawiedliwoÊci stanie si´ pewnym przewodnikiem dla
wszystkich dobrej woli. Oto dlaczego ci mówi´, ˝e macie si´ spieszyç. Chc´ by biskupi i kap∏ani przygotowali si´ w pokorze i pokucie oraz w powszechnej modlitwie. Pami´taç powinni, ˝e po m´ce nast´puje Zmartwychwstanie.

Niewyt∏umaczalne przeciwieƒstwa
6.XII.1975r.
„Daj mi moc przeciwko nieprzyjacio∏om Twoim”, sà to s∏owa synu, które ka˝dy z wiernych, ka˝dy kap∏an wymawiaç powinien nie tylko ustami ale i sercem i duchem, w pokorze umys∏u i prostocie
wiary.
ChrzeÊcijanie, a zw∏aszcza kap∏ani tych s∏ów na pró˝no nie wymawiajà. Prócz modlitwy sà one
wa˝nym upomnieniem a tak˝e wskazaniem niezwykle wa˝nego zadania ka˝dego chrzeÊcijanina jako
˝o∏nierza Chrystusowego w nieustannej walce przeciwko ciemnym mocom piek∏a, które sà wrogiem
Boga i zbawieniem dusz.
Ju˝ poprzednio mówi∏em o licznych przeciwieƒstwach w Moim KoÊciele. Oto jedno z g∏ównych: –
modlà si´, proszà o pomoc, o pot´g´ przeciwko nieprzyjacielowi, w którego zupe∏nie nie wierzà albo
tylko bardzo s∏abo, a nast´pnie nie chcà walczyç w odpowiedni sposób. Jest to tak, jak gdyby oficerowie i ˝o∏nierze wo∏ali o broƒ, a otrzymawszy jà nie chcieli jej u˝yç, czy˝ nie jest niewyt∏umaczalnym
przeciwieƒstwem?
Lecz to przeciwieƒstwo przybiera postacie jeszcze bardziej niedorzeczne, bo nie tylko, ˝e nie
zwalcza si´ tego najniebezpieczniejszego przeciwnika, ale zbyt cz´sto pomaga mu i zach´ca w jego
nieszcz´snej pracy w duszach.
Ile˝ to kap∏anów jest heretykami, pysza∏kami i buntownikami. Ilu˝ to chrzeÊcijan niewiernych
bluênierców, którzy sà wi´kszymi przyjació∏mi diab∏a ani˝eli Boga!
Po to w∏aÊnie przyszed∏em na Êwiat, by z ràk szatana i jego zast´pów odebraç to, co oni porwali
Mi chytroÊcià i k∏amstwem. Mojà bitw´ wygra∏em upokorzeniem Wcielenia, wytrwa∏à modlitwà i nieskoƒczonym cierpieniem Mojej Ofiary. To by∏o or´˝e pewne dla niezawodnego zwyci´stwa nad nieprzyjació∏mi dusz i Boga. Czy˝ nie powiedzia∏em wyraênie, ˝e: „Kto chce iÊç za Mnà, niech weêmie
krzy˝ swój i Mnie naÊladuje”. Tak˝e wyraênie powiedzia∏em: „Kto chce byç Moim uczniem, niech
czyni to, czego Ja da∏em przyk∏ad”.
Teraz synu osàdê sam, czy chrzeÊcijanie, kap∏ani, pasterze czynià to co ja sam czyni∏em?
Nie mój synu. Jest ma∏o, bardzo ma∏o takich dzisiaj, którzy chcà iÊç za Mnà kalwaryjskà drogà
z cierniowà koronà na g∏owie. Zobacz t´ wielkà ró˝nic´ mi´dzy Moim a ich, mi´dzy Mojà drogà a ich,
mi´dzy ˝yciem Moim a ich, mi´dzy Moimi uczynkami a ich. Oni idà w kierunku zupe∏nie przeciwnym. Jest to tragiczne po∏o˝enie, które zakoƒczy si´ dopiero w chwili oczyszczenia.
ZaÊlepienie ludzi i twardoÊç ich serca sà nie do wiary. Zachowanie si´ Moich chrzeÊcijan jest niedopuszczalne, sposób ˝ycia niektórych kap∏anów jest wyzywajàcy. Nie bojà si´ ani Boga, ani Jego
SparwiedliwoÊci. Zginà wi´c rozproszeni zostanà na wietrze jak py∏. Nie ja ich zgubi´, tylko ich upór
w z∏ym.
„Daj mi moc przeciwko nieprzyjacio∏om moim – mówià ich usta, ale w codziennej rzeczywistoÊci
ich ˝ycia popierajà plany niszczenia dusz. Tacy kap∏ani wystrzegajà si´ pos∏ugiwania si´ egzorcy-

pie broƒ bardzo skutecznà do powstrzymania, ograniczenia i zneutralizowania zarozumia∏ego i zuchwa∏ego naporu nieprzyjaciela.
Tak, ten przewrotny i niewierzàcy rodzaj sprowadza wszelkie problemy do jednego, do problemu
dobrobytu materialnego, nie uznaje wartoÊci duchowych ˝ycia ludzkiego, poni˝a i wprost niszczy
godnoÊç ludzkà równajàc jà z bytem zwyk∏ego zwierz´cia, które kieruje si´ tylko instynktem zabezpieczenia swego brzucha.
Mój synu, jaka˝ g∏´boka ciemnoÊç zawis∏a nad Êwiatem, ludzie sà przyt´pieni, kap∏ani stali si´
poÊmiewiskiem ludzi i igraszkà mocy z∏a. Co najbardziej zasmuca Moje Mi∏osierne Serce i Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki to, ˝e mi∏oÊç jest odrzucana, Êwiat∏oÊç odepchni´ta, ˝e Bogu si´ sprzeciwia i czyni wszystko, by przeszkodziç Jego planom zbawienia.
Te s∏owa: „daj mi moc”, stajà si´ w ustach wielu k∏amstwem, tak k∏amstwem jak widzieç przepaÊç, do której si´ wpad∏o im, odrzucaç wszystkie wezwania – a jest ich tyle, do usuni´cia od ludzkoÊci najstraszniejszego w historii nieszcz´Êcia. Nieprzyjaciele jednak nie wezmà góry!
Moje Mi∏osierdzie, nie od∏àczone nigdy od SprawiedliwoÊci zatryumfuje. Zatryumfuje równie˝ Moja i wasza Matka, która otaczajàce ziemi´ ciemnoÊci rozproszy, by przywróciç ludzkoÊci dobro i sprawiedliwoÊç.
B∏ogos∏awi´ Ci´! Przyjmuj´ twoje cierpienie i twà mi∏oÊç.

Wielka bitwa na niebie
24.V.1076r.
Trwa wojna, która zakoƒczy si´ dopiero przy koƒcu czasów. Najwi´ksza bitwa, o wymiarach apokaliptycznych odegra∏a si´ na Niebie mi´dzy Anio∏ami wiernymi Bogu a anio∏ami zbuntowanymi.
Pierwszymi dowodzi∏ Micha∏ Archanio∏ a na czele drugich stanà∏ Lucyfer, straszny smok apokaliptyczny. Wtedy powsta∏a na Niebie walka. Micha∏ i jego Anio∏owie walczyli przeciwko smokowi i zosta∏
zrzucony. By∏ to szatan, ten wà˝ starodawny, który pociàgnà∏, naszych przodków do niepos∏uszeƒstwa za pomocà pychy.
Taka straszna rzeczywistoÊç, którà Êwiat z takà g∏upotà wyÊmiewa poddajàc si´ zarazem nieszcz´snemu dzia∏aniu tyranii, ciemnoty i cierpienia.
Królestwo szatana jest królestwem ciemnoÊci i z∏a, wszelkiego rodzaju, bo ka˝de z∏o bierze tam
swój poczàtek, jako ze êród∏a wszelkiej nieprawoÊci.
Owa walka na Niebie prowadzona wobec Boga by∏a z nies∏ychanà walkà umys∏u, która na ca∏à
wiecznoÊç roztrzygn´∏a przysz∏e losy anio∏ów i ludzi, by∏o to zdarzenie historyczne o znaczeniu decydujàcym, które wstrzàsn´∏o niebem i ziemià.
Historia ludzkoÊci i innych planet jest z tym zwiàzana i od tego zajÊcia uwarunkowana niezale˝nie od tego co o tym ludzie myÊlà czy mówià. Pismo Âw. potwierdzenia Ojców i Doktorów KoÊcio∏a
Êwiadczà o tym niewymownie.
Te niezwyk∏e chwile, które prze˝ywacie i ta przysz∏oÊç, jaka was czeka sk∏onià was do uwierzenia w dzia∏anie Wojska Niebieskiego. To objawia si´ przez szczególnà obecnoÊç OpatrznoÊci Bo˝ej rzàdzàcej Êwiatem, albo te˝ przez utrapienia spowodowane przez wywrotowca porzàdku ustalonego
przez Boga.
Papie˝ Pawe∏ VI odwa˝nie powiedzia∏: – „przedtem racjonalizm a teraz materializm starajà si´
okrzyczeç najwa˝niejszymi wydarzeniami nieba i ziemi, jednak nie podajàc ˝adnych wyjaÊnieƒ”. Nie
tylko Mojà w∏asnà obecnoÊç w historii i w KoÊciele, ale nawet istnienie szatana starajà si´ wrogowie
po dziecinnemu bagatelizowaç a nawet wprost zaprzeczaç.
Ze smutkiem i bólem trzeba dziÊ stwierdziç, ˝e nie tylko Moi wrogowie zaprzeczajà istnienia obok
cz∏owieka istot o innej naturze, ale nieraz czynià to Moi chrzeÊcijanie i s∏udzy Bo˝y. Sà to sceptycy
i niewierzàcy. To przynosi wielkà szkod´ nie tylko im ale ca∏emu spo∏eczeƒstwu.
Nieprzyjacielowi cz∏owieka uda∏o si´ uÊpiç wiele dusz i serc tak, ˝e jego dzia∏anie jest ma∏o zwalczane. Niestety, w KoÊciele brakuje wiary w najbardziej podstawowe zasady u tych, którym si´ wydaje, ˝e t´ wiar´ posiadajà.
Czy˝ mo˝na pozostawaç biernym wobec zaciek∏ego dzia∏ania wroga, któremu nie brak ani inteli-

Oboj´tnoÊç i powàtpiewanie spotyka si´ równie˝ u tych, którzy ze wzgl´du na swe stanowiska,
g∏ówny cel swego powo∏ania i wiernoÊci dla wiary powinni jà nie tylko popieraç ale broniç i szerzyç.
Tymczasem trwajà w bezczynnoÊci. Oddali si´ drugorz´dnemu dzia∏aniu a nawet dla powstrzymania
nieszcz´snego wp∏ywu szatana w KoÊciele nieistotnemu.
Jak wyt∏umaczyç niektóre braki, które jak niepokojàce wy∏omy otworem stojà dla nieprzyjaciela?
Na przyk∏ad: ka˝dego dnia w nowym porzàdku Mszy, usuwa si´ pó∏ miliona egzorcyzmów (dop.
t∏umacza – modlitwy do Êw. Micha∏a po ka˝dej Mszy Êw. ustalone przez Leona XIII), które na poczàtku nowego stulecia ustanowi∏ w duchu proroczym Wielki Papie˝, by pokonaç szatana i jego zast´py…
Mam tu na myÊli modlitwy do Mojej i waszej Matki, oraz do Êw. Micha∏a, odmawiane po Mszy Êw.
Czym zastàpiono te tak wielce znaczàce modlitwy, potwierdzone przez Moich Zast´pców? – otó˝ –
Niczym!
Czy to màdre zaniechaç to co tak rozumnie i s∏usznie by∏o ustalane a nie staraç si´ potem zastàpiç? To tylko jeden przyk∏ad, a ile podobnych mo˝na przytoczyç. Czy o tym nie nale˝a∏oby pomyÊleç
w powa˝nym rachunku sumienia? A przecie˝ ka˝dy kap∏an powinien wiedzieç, ˝e modlitwa wychodzàca z KoÊcio∏a walczàcego z Ziemi, ma dopiero swojà moc dzia∏ania i odbicie w Êwiecie ducha i materii.
B∏ogos∏awi´ ci´ mój synu!

Przyczyny braku równowagi
23.V.1976r.
Rozwój spo∏eczeƒstwa pod wp∏ywem konsumpcyjnej techniki i ateistyczny komunizm w r´ku wroga by∏ najlepszà bronià do szerzenia materializmu i ateizmu oraz odwrócenia ludzi od Boga. Szatan,
który od czasu stworzenia cz∏owieka nie zaniedba∏ niczego by wyrwaç go Bogu i wyprowadziç na drog´ zatracenia, zorganizowa∏ wojn´, którà prowadzi z zaci´tà wytrwa∏oÊcià i pod∏oÊcià. Nale˝y s∏usznie
przyznaç, ˝e prób sprzeciwu nie brak∏o, lecz w miar´ zgubnego dzia∏ania czarnego diab∏a, przeciwdzia∏anie w Moim KoÊciele zmala∏o.
Kiedy w KoÊciele powsta∏a doÊç ˝ywa reakcja (Katolickie ruchy robotnicze, studentów, akademików) w przeciwieƒstwie do niej, dzia∏anie wewn´trzne os∏ab∏o.
Jeszcze raz przypominam wam o Leonie XIII, który przewidzia∏, to wielkie niebezpieczeƒstwo
i nie zaniedba∏ ustaliç egzorcyzm, który by mogli stosowaç wszyscy wierni kap∏ani i zwykli wierni,
by powstrzymaç diabelskie dzia∏anie. Lecz ma∏o kto z tego skorzysta∏, a wi´kszoÊç nie zrozumia∏a tego.
Nieprzyjaciel uderzy∏ na KoÊció∏ nie tylko z zewnàtrz (racjonalizm, rewolucja francuska, pozytywizm, wolnomularstwo, socjalizm, marksizm itd.) ale pracowa∏ zr´cznie wewnàtrz samego KoÊcio∏a.
Ostatni Papie˝e, wspomnijmy choçby Piusa IX, Leona XIII, Piusa X i XII – byli wielkimi bojownikami przeciw ró˝nym napaÊciom na KoÊció∏ a˝eby go rozbiç. Dzia∏anie to dokonywa∏o si´ wewnàtrz,
(modernizm, horyzontalizm itd).
Kiedy coraz bardziej zacieÊnia∏o si´ obl´˝enie z zewnàtrz, szatan usi∏owa∏ zwi´kszyç sposoby swej
walki. Wtedy to upad∏o wiele bractw i ró˝nych podobnych stowarzyszeƒ, które powsta∏y dla o˝ywienia ˝ycia wiary i ∏aski.
Duszpasterze, tego braku równowagi jaki powoli wkrad∏ si´ do KoÊcio∏a nie spostrzegali. Nie starano si´ szukaç pomocy i KoÊció∏ Mój sta∏ si´ powoli jakby ogo∏oconà i bezbronnà twierdzà.
Alarm wzbudzony przez Papie˝y nie zawsze znajdowa∏ szybkà odpowiedê, która zahamowaç by
mog∏a czy zatrzymaç diabelskie dzia∏anie wroga.
Do tego stanu by nie dosz∏o i dziÊ nie mia∏bym chrzeÊcijan, którzy nawet nie wiedzà, ˝e sà powo∏ani do wielkiej armii, której zadaniem jest skuteczne pokonywanie nieprzyjaciela dusz. On jednak ze
swej strony niczego nie zaniedbuje, by was sprowadziç z w∏aÊciwej drogi na wieczne zatracenie.
Wy, wasze dzieci, wasze rodziny, wasze spo∏eczeƒstwa zostaliÊcie wzi´ci w niewol´, czego nawet
nie zauwa˝acie. Zamieniono was na nieprzyjació∏ was samych i Najwy˝szego Dobra przez Które i dla
Którego zostaliÊcie stworzeni

wroga, trzeba koniecznie zaradziç. Aby ukoiç tyle cierpienia, jakie duszom sprawia panowanie szatana, koniecznie trzeba zorganizowaç si´ d∏u˝ej i nie zwlekajàc wytrwale dzia∏aç z pokorà i wiarà.
Ja Sam, Jezus b´d´ dawa∏ wam wskazówki!
Tymczasem, abyÊcie tak zagubieni w dzisiejszej anarchii mogli si´ odnaleêç, stosujcie si´ do wskazaƒ, które da∏a wam NajÊw. Maryja Panna, Moja i wasza Matka w Lourdes, w Fatimie i na innych
miejscach Swoich objawieƒ.
Tam zawsze mówi∏a – modlitwy i pokuty! Wi´c potrzeba wi´cej Êwiadomej modlitwy i pokuty.
Zorganizujcie si´ w tym wyraênym celu, aby Moje Mi∏osierne Serce i Niepokalane Serce Mojej
i waszej Matki, wreszcie odnios∏y w tej ogromnej walce zwyci´stwo.

Chodzi w niej o ˝ycie lub Êmierç miliardów ludzi,
o Êwiat∏o lub ciemnoÊç, o prawd´ lub b∏àd.
B∏ogos∏awi´ ci´ mój synu!

Dzia∏anie szatana przeciwko Jezusowi w czasie Jego ˝ycia na ziemi
26.V.1976r.
Pisz Mój synu!
Ja, Jezus urodzi∏em si´ w stajence w Betlejem. Dla Mnie nie by∏o miejsca w ˝adnej gospodzie,
gdzie inni znaleêli przyj´cia. Miejsca tego nie by∏o nie tylko z powodu bliskiego rozwiàzania Maryji,
ale raczej z nieprzychylnego usposobienia serca gospodarza dla tego m∏odego ma∏˝eƒstwa, tak innego
ni˝ wszystkie. Szatan uczyniç móg∏ z tego gospodarza nieÊwiadome narz´dzie, by przeszkodziç tej
parze w znalezieniu przytu∏ku, bo obawia∏ si´ ich i nie nawidzi∏, bo sprzeciwiali si´ jego zakusom.
NienawiÊç diab∏a stawa∏a si´ coraz gwa∏towniejsza. Jednak duszy Maryji i Józefa nie móg∏ zaniepokoiç, a ka˝da jego próba zdecydowanie by∏a odrzucana, co nape∏ni∏o go l´kiem. Szuka dlatego innego sposobu, by Mnie Jezusowi i Mojej Matce zaszkodziç. Podczas tych usi∏owaƒ jednak nie wie, ˝e
s∏u˝y cudownie planom Bo˝ym, by zas∏ugi tej m∏odej pary powi´kszyç i by spe∏ni∏y si´ zapowiedzi
proroków.
Dobrà okazje znalaz∏ diabe∏ w n´dznej duszy Heroda. Cz∏owiek ten, kierowany ˝àdzà cia∏a i ducha
sta∏ si´ powolnym narz´dziem szatana i spowodowa∏ rzeê niewiniàtek. Lecz Bóg Wszechmogàcy wybawi∏ ze szponów diab∏a Mnie, Swego Syna, Mojà Matk´ i Opiekuna. I tak by∏o we wszystkich próbach
szkodzenia Mojej Âwi´tej Rodzinie. Nic, nie móg∏ zdzia∏aç szatan, by zaszkodziç Mnie, prawdziwemu
Bogu-Cz∏owiekowi, ani te˝ Mojej i waszej Matce, ani Józefowi.
Niepoj´te zuchwalstwo diab∏a posun´∏o si´ tak dalece, ˝e namawia∏ Mnie, bym na pustyni odda∏
mu pok∏on. Wprost, bez poÊrednika chce si´ przekonaç o Mnie i oto tam Mnie zaczepia, Mnie, który
wie wszystko, widzi wszystko, i który w modlitwie i umartwianiu chcia∏ si´ przygotowaç, by daç mu
zas∏u˝onà odpowiedê. Podczas Mego publicznego ˝ycia, stajà si´ te uparte poczynania szatana coraz
bardziej widoczne, aby Mnie na wszelki sposób utrudziç, do czego s∏u˝y∏ mu przede wszystkim niewierny Aposto∏. Judasz, pa∏ajàcy podobnie jak Herod po˝àdliwoÊcià ducha i cia∏a, pe∏ne pychy i zmys∏owoÊci, by∏ przyczynà wielu Moich cierpieƒ. Znajàc te burzàce dzia∏anie w Judaszu przeciwstawia∏em si´ temu modlitwà i pokutà, chocia˝ nie widzia∏em w im wspó∏dzia∏ania z ∏askà.
Czy duszpasterze przeciwstawiajà modlitw´ i pokut´ powierzonym ich pieczy duszom, o których
wiedzà, ˝e trzeba je wyrwaç ze szponów z∏a?
Lecz nie tylko Judaszem pos∏ugiwa∏ si´ szatan, ale i resztà Aposto∏ów, którzy nie byli wolni od pokus, zarozumia∏oÊci i zazdroÊci. Pos∏ugiwa∏ si´ te˝ kap∏anami ze Êwiàtyni, by doprowadziç ich do
znienawidzenia Mnie. Pos∏ugiwa∏ si´ te˝ uczonymi i farezeuszami.
Wszystkim si´ opar∏em majàc za broƒ modlitw´ i pokut´, by moce z∏ego zwyci´˝yç.
Poniewa˝ dzisiaj zaniedbuje si´ to i z istnienia diab∏a si´ ˝artuje, znosiç musicie jego dzia∏anie, co
staje si´ przyczynà nie tylko cierpienia moralnego i duchowego ale nawet fizycznego.
Liczba tych którzy dziÊ w KoÊciele i Êwiecie znoszà bezczelne jarzmo szatana jest tak wielka ˝e

lu biskupów nie powinno was niepokoiç? W rzeczywistoÊci robi si´ starana o inne drugorz´dne sprawy, a dla tych spraw nic, albo prawie nic si´ nie robi. Nieraz posuwa si´ to tak daleko, ˝e tym si´
przeszkadza, którzy z prawdziwej kap∏aƒskiej, chrzeÊcijaƒskiej intencji próbujà coÊ uczyniç, by to
zgubne dzia∏anie szatana i jego zwolenników zahamowaç. Jest to tragiczna rzeczywistoÊç wynikajàca
z braku wiary i pokory.
Krytykuje si´ tego, kto na takà wypowiedê si´ odwa˝y, ale przecie˝ to nie cz∏owiek mówi tylko Ja,
Jezus Chrystus, który pos∏u˝y∏em si´ do tego najbiedniejszym i najmniej umiej´tnym kap∏anem.
B∏ogos∏awi´ ci´ mój synu!

Czuwajcie i módlcie si´!
26.V.1976r.
Pisz mój synu!
Ja, Jezus, Odwieczne S∏owo Bo˝e, znosi∏em kiedyÊ to bezbo˝ne i podst´pne, pe∏ne nienawiÊci post´powanie szatana, dzia∏ajàcego przez opanowanego przez siebie Judasza.
DziÊ znosz´ to od wielu Judaszów, którzy w stanie grzechu ci´˝kiego sprawujà NajÊwi´tszà Ofiar´ Mszy Âw. i w stanie grzechu udzielajà Sakramentów Âw., a nawet sami je przyjmujà.
Szatan wi´c dzia∏a obok Mnie, ale nikogo to nie dziwi, ˝e dopuszczam aby tak si´ dzia∏o. Przyczyny tego sà liczne. Nie chc´ ograniczaç jego wolnoÊci, a szatan dobrowolnie obra∏ z∏o i w z∏ym si´
utwierdzi∏. Chcia∏em odebraç mu powody, z których skorzysta∏by napewno dla usprawiedliwienia
swej koƒcowej pora˝ki w dniu Sàdu Ostatecznego.
To co dzisiaj za podszeptem i namowà szatana dzieje si´ w sercach Moich kap∏anów, jest jeszcze
wi´ksze i ci´˝sze, ni˝ Êwi´tokradzka zdrada Judasza. Tak, jest to zdrada ciàg∏a i zuchwa∏a. Nie myÊli
si´ o Êwi´tokradzkim dzia∏aniu szatana, ani o wielkich skutkach tego. Nie wierzy si´ w tego, który
by∏ pierwszà przyczynà wszelkiego wielkiego cierpienia. Wcale nie wierzy si´ w szatana, którego zuchwalstwo jest bez miary.
Ja, Jezus, Odwieczne S∏owo Bo˝e, które Cia∏em si´ sta∏o odpowiadam na to post´powanie aktem
pokory, najpierw przez umycie Moim aposto∏om nóg, a potem przez ustanowienie Sakramentu Eucharystii. Na tak wielkà pych´ szatana, odpowiedzia∏em nowym Judaszom, którzy nast´pujà po sobie w ciàgu wieków.
Aposto∏om Moim da∏em dalszà cennà nauk´, by nie wpadali w nowe szpony diab∏a: „czuwajcie
i módlcie si´, byÊcie nie wpadli w pokus´”. Judasz przez Êwi´tokradzkà Komuni´ urzeczywistni∏
w sobie te s∏owa: „Kto po˝ywa cia∏o Moje i pije Krew Mojà niegodnie, je i pije, to na swój sàd”. Sà to
mocne s∏owa urzeczywistniajàce si´ w duszach owych kap∏anów, którzy êle prze˝ywajà swà prób´ na
ziemi. Szatan kusi∏ Aposto∏ów, którzy byli przy Mnie i sk∏oni∏ ich do pe∏nienia jego woli, bo nie brali
do serca Moich S∏ów, „Czuwajcie i módlcie si´”. A przecie˝ chcia∏em ich uzbroiç przeciwko pokusom.
Jak˝e kap∏an ustrzec si´ mo˝e duchowego zepsucia jeÊli ma∏o si´ modli, a zw∏aszcza ci, którzy si´
Kto modli si´, ratuje siebie, a kto si´
wcale nie modlà? Ile˝ to prawdy zawierajà s∏owa Êw. Alfonsa: „K
nie modli, pot´pia si´”.
¸atwe mia∏ diabe∏ zadanie z aposto∏ami, którzy w Getsemanii tchórzliwie zbiegli. Z dwunastu jeden Mnie zdradzi∏, inny zapar∏ si´ Mnie, przysi´gajàc, ˝e Mnie nie zna.
¸atwe mia∏ zadanie szatan z kap∏anami ˝ydowskim, którzy byli ob∏udnikami, egoistami i nieczystymi. Oni si´ nie modlili, chyba tylko na pokaz publiczny, nie z przekonania tylko na popis. Ich wiara nie by∏a prawdziwa lecz sta∏a si´ zewn´trznym formalizmem.
Ten rodzaj kap∏anów jeszcze nie wymar∏, lecz nadal roi si´ od nich w Moim KoÊciele. KoÊció∏ jednak b´dzie oczyszczony od tych êmij, które jadem swoim zatruwajà ka˝dego, do kogo si´ zbli˝à.
Szatan skutecznie wp∏ynà∏ na Pi∏ata, na wojsko w Êwiàtyni i na rzymskich ˝o∏nierzy z niektórymi wyjàtkami. Szatan stara∏ si´ wp∏ynàç na dwóch ∏otrów, ukrzy˝owanych ze Mnà. Jeden si´ jednak
nawróci∏, b∏aga∏ Mnie i zosta∏ zbawiony. Drugi nie uwierzy∏ i skona∏ bluêniàc Mi.
Szatan nie oszcz´dza nikogo, nawet Mojà matk´, bo w Niej, w Jej sercu chcia∏ wzbudziç wàtpliwoÊç w Moje Zmartwychwstanie. Nie móg∏ jednak tknàç Niepokalanej Duszy Maryji, tej Âwiàtyni Du-

Przypomnijcie sobie, nawet ci dobrzy uczniowie z Emanus i wielu innych nie byli wolni od pokus
i ulegli przygn´bieniu.
To zgubne dzia∏anie szatana nie ustaje i nie ustanie a˝ do koƒca czasów, kiedy to osàdzony b´dzie
po raz drugi razem ze swoim wojskiem. Wtedy b´dzie musia∏ wyznaç z rozpaczà, ˝e wojn´, którà
sam wywo∏a∏ i prowadzi∏ – przegra∏!
W tym wielkim dniu, w którym Bo˝a sprawiedliwoÊç zab∏yÊnie ju˝ wi´cej nie b´dzie móg∏ szkodziç. Ze wstydem te˝ b´dzie musia∏ wyznaç, ˝e on Lucyfer, najpi´kniejsze i najwspanialsze stworzenie na Êwiecie, zwyci´˝ony zosta∏ przez delikatne stworzenie ludzkie, od niego mniejsze z natury ale
przez ∏ask´ nieskoƒczenie wy˝sze, przez Maryj´.
To b´dzie przez ca∏à wiecznoÊç jego sta∏à udr´kà. Nie mniej màk ponosiç b´dà dusze pot´pione
a szczególnie Bogu poÊwi´ceni zdrajcy. Nak∏aniam ci´ do modlitwy i ofiar za nich, by nawrócili si´
i ˝yli dla Boga.
Wraz z tobà b∏ogos∏awi´, wszystkich Moich kap∏anów!

Kryzys wiary - przyczynà ciemnoÊci
27.V.1976r.
Pisz synu!
Tak jak szatan poszarpa∏ w znany wam sposób torturami Moje cia∏o, tak kieruje swà zaciek∏oÊç
przeciwko Memu Mistycznemu KoÊcio∏owi.
Tak jak pos∏u˝y∏ si´ Judaszem, by Mnie Jezusa Chrystusa wydaç w r´ce Moich wrogów.
˚ycie na Êwiat powraca znowu przez Krzy˝. Tak˝e przez Krzy˝, Mój KoÊció∏ znowu si´ odnowi.
Wszyscy o tym wiedzà, ˝e od tego innej drogi nie ma.
Szatana wtedy si´ zwyci´˝a, kiedy jego uczynkom przeciwstawia si´ uczynki przeciwne. Diabe∏
odstàpi∏ od Boga z powodu pychy, a z nim liczne zast´py anio∏ów, którzy stali si´ jego Êwità. Ja zaÊ
nieskoƒczonà pokorà, wyrwa∏em mu niezliczone legiony dusz. Szatan do KoÊcio∏a przeniknà∏ przez
pych´. Jest to cierpienie nies∏ychane, które jak z∏oÊliwy rak toczy dusze piastujàce wy˝sze stanowiska duchownych w Ciele Mistycznym. Wiadomo zaÊ, ˝e pycha jest korzeniem wszelkiego z∏a.
Szatan manewrowa∏ tak, ˝e przez kap∏anów Êwiàtyni, przez uczonych w piÊmie i faryzeuszy wyda∏ na Mnie wyrok Êmierci.
Dzisiaj podobnie post´puje, w ciemnoÊci przygotowuje napaÊci i zasadzki, które mogà doprowadziç do rozerwania Mego Cia∏a Mistycznego, jak to si´ sta∏o z Mym cia∏em Fizycznym.
B´dzie wi´c nowy przelew krwi, którego moglibyÊcie jeszcze uniknàç.
Szatan choç jest stworzeniem wielkiej inteligencji i posiada wielkà moc, jest jednak ograniczony.
Jego „sztuka” innà staç si´ nie mo˝e, zawsze pozostanie takà, jakà mia∏ na poczàtku. Dlatego temu
kto posiada wiar´ i zdolnoÊç rozeznania, nie trudno jest poznaç si´ na jego diabelskich sztuczkach,
k∏amstwach i sposobach chwytania dusz. W ciàgu jego tysiàcletnich szkodliwych dzia∏alnoÊci nieco
si´ zmieni∏o w jego dzia∏aniu i ono nie mo˝e staç si´ inne.
Poniewa˝ sprawy tak si´ przedstawiajà, powinno tak si´ rozpoznaç dzia∏anie szatana na szkod´
Cia∏a Mistyczngo. Ale ma∏o kto spostrzega te sprawy a wielu nawet w to nie wierzy, lub nie chce si´
z tà szkodliwà dzia∏alnoÊcià zapoznawaç i je demaskowaç.
Kryzys wiary stwarza ciemnoÊci, a w ciemnoÊci nie mo˝na widzieç co nas otacza.
Kryzys wiary idzie w parze z brakiem ˝ycia wewn´trznego, zaÊ brak ˝ycia wewn´trznego uniemo˝liwia dzia∏anie.
Brak ˝ycia wewn´trznego jest brakiem ∏aski. Kto zaÊ nie ˝yje wewn´trznie ˝yciem duchowym,
nic czyniç nie mo˝e.
Gdy wiara jest s∏aba, ˝ycie wewn´trzne jest tylko maskà, jest tylko udawaniem, takie udawane
˝ycie nie tryska ani Êwiat∏em, ani si∏à potrzebnà do dzia∏ania.
To sà prawdziwe przyczyny kryzysu kap∏aƒstwa.
Wyobraêcie sobie smutny widok wielkiej nowoczesnej kliniki, gdzie brak lekarzy i personelu szpitalnego. A gdyby lekarz by∏, to wyobraêcie sobie go jako niedojrza∏ego do dzia∏ania i spe∏nienia swego

Trzeba siebie zapytaç czy wierzycie, czy te˝ nie wierzycie S∏owom Boskiego Mistrza?
Czy wierzycie w Jego BoskoÊç?
Czy Jego S∏owom wierzycie w∏aÊnie dlatego, ˝e pochodzà od Niego i zmienione byç nie mogà, bo
wa˝ne sà tak dzisiaj, jak i wczoraj i wa˝ne b´dà w przysz∏oÊci, kiedy b´dzie jeszcze wi´ksze jawne
profanowanie NajÊwi´tszego Sakramentu przez Moich kap∏anów, którzy powinni byç autorytetem dla
wiernych.
B∏ogos∏awi´ ci´ mój synu, kochaj Mnie!

Znaki wiary
Przeczytajcie Ewangeli´ wed∏ug Êw. Marka: „Jezus ukaza∏ si´ uczniom i powiedzia∏ im: – Idêcie na
ca∏y Êwiat i g∏oÊcie Ewangeli´ wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest zbawiony b´dzie, a kto nie uwierzy b´dzie pot´piony. Tym zaÊ, którzy uwierzà takie znaki towarzyszyç b´dà:
w Imi´ Moje z∏e duchy wyrzucaç b´dà, nowymi j´zykami mówiç b´dà, w´˝e braç b´dà do r´ki, a jeÊli
by coÊ zatrutego wypili nie b´dzie im szkodziç. Na chorych r´ce k∏aÊç b´dà, a ci odzyskiwaç b´dà
zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus zosta∏ wzi´ty do Nieba i zasiad∏ po prawicy Ojca. Oni zaÊ poszli i g∏osili Ewangeli´ wsz´dzie a Pan wspó∏dzia∏a∏ z nimi i nauk´ potwierdzi∏ znakami, które im towarzyszy∏y.
Dlaczego duszpasterze nie dzia∏ajà zgodnie z tymi s∏owami? Mo˝e obawiajà si´, ˝e si∏a tych s∏ów
po tylu wiekach ju˝ si´ wyczerpa∏a? Albo mo˝e myÊlà, ˝e nic duszpasterska troska nie potrzebuje poÊwiadczenia z nieba?, lub te˝, ˝e cuda uzdrowienia chorych, wskrzeszania umar∏ych, uwalniania
op´tanych itd. by∏y potrzebne za czasów Mego ziemskiego ˝ycia a Êwiat obecny ju˝ potrzebuje autentycznych cudów, które oÊwietli∏yby jego moc i wywo∏a∏by z odr´twienia?
Ka˝dy Mój cud, mój synu, jak i uwolnienie op´tanego od czarta, Wszechmocy waszego Boga nic
nie kosztuje, tylko niszczy to s∏aboÊç waszej wiary.

Egzorcyzmy
28.V.1976r.
Rozwa˝cie Moi synowie Ewangeli´ Âw. Jana: Potem nastàpi∏o Êwi´to ˝ydowskie i Jezus uda∏ si´
do Jerozolimy, znajduje si´ tam sadzawka owcza zwana Betsaida… chorzy czekali tam na poruszenie
wody… by∏ tam cz∏owiek chory ju˝ 38 lat… rzek∏ do niego Jezus: „Wstaƒ, weê swoje ∏o˝e i chodê…
i ˚ydzi bardzo si´ z tego zgorszyli.
To wydarzenie przedstawiam wam do rozwa˝enia pod ró˝nyi kàtami. W tym sparali˝owanym widzicie wielu, wielu chorych fizycznie i duchowo. Cierpià ca∏e lata, latami czekajà by spocz´∏y na nich
wspó∏czujàce r´ce, by ich uzdrowiç.
Moi pasterze i s∏udzy Bo˝y ca∏e lata przechodzà obok i nie dostrzegajà ich duchowego i fizycznego niedomagania. OczywiÊcie, jeÊli nie zauwa˝ajà to i nic nie czynià, aby im pomóc. Aby byç dok∏adniejszym chocia˝ wiem, ˝e nie jeden si´ skrzywi na to, co powiem, ˝e pomi´dzy nimi sà tacy, którzy
cierpià z powodu diab∏a i to nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Dobrze b´dzie sobie jeszcze raz przypomieç, ˝e szatan ma natur´ wy˝szà od ludzkiej. Z powodu swej tak wielkiej mocy, którà dysponuje,
wiele potrafi nam dokuczyç. Tu sobie musicie przypomnieç ró˝ne zdarzenia uwolnienia przeze Mnie
op´tanych i jak si´ to odbywa∏o.
Czytaj ewangeli´, ale czytaj jà uwa˝nie! Rozwa˝ te miejsca, które omawiajà te sprawy.
Wielu usuwa z Ewangelii to, w co im wygodniej jest nie wierzyç, przedrukowujàc je na ró˝ne sposoby.
Kap∏ani pami´taç powinni, ˝e przez poszczególne Êwi´cenia otrzymali w∏adz´ wyp´dzania szatana i udzielania b∏ogos∏awieƒstwa.
Kap∏ani ˝ydowscy gorszyli si´ uzdrowieniami w szabat przez Jezusa, ale dzisiaj wielu Moich kap∏anów gorszy si´ z samego tylko wspomnienia o egzorcyzmach. Mówià, ˝e to by∏o w innych czasach
i ˝e dzisiaj nale˝y to najwi´cej do biskupów. W rzeczy samej dla uroczystego, publicznego dokonywania egzorcyzmów kap∏an upowa˝niony byç musi przez biskupa ale prywatnie? kto zabroniç mu mo

Szatan, który jest wÊciekle aktywny u˝ywajàc swego zgubnego wp∏ywu dla szkodzenia duszy
i cia∏u, zwykle nie znajduje w tym sprzeciwu. Tu brak prawdziwego rozpatrzenia tego tak wa˝nego
problemu. B∏ogos∏awienie i egzorcyzmowanie op´tanego nale˝y do troskliwego duszpasterza i kap∏aƒskiego ojcostwa.
Najg∏ówniejszym obowiàzkiem kap∏ana jest podtrzymywaç i zwalczaç zgubne dzia∏anie szatana
w ka˝dy sposób i za pomocà wszelkich Êrodków.
Ale czy Moi kap∏ani wiedzà w jakà moc zostali wyposa˝eni? Czy wiedzà kim sà? Czy wiedzà, ˝e
Anio∏owie, chocia˝ ze swej natury stojà wy˝ej, to co do w∏adzy sà pod nimi! Ale jaki z waszej mocy
po˝ytek, jeÊli nie jest wykorzystywana dla celu jakiego zosta∏a dana? ˚adna maszyna, ˝aden silnik,
nie daje po˝ytku je˝eli nie wprawi si´ go w ruch, chocia˝by posiada∏ wszelkie mo˝liwoÊci od okazania
swej si∏y. Wy kap∏ani jesteÊcie jak stojàce bez ruchu motory. Nie rozwijacie ˝adnej si∏y, pozwalacie
nieprzyjacielowi dzia∏aç swobodnie. Ani troch´ nie staracie si´ powstrzymaç przekl´tego dzia∏ania
szatana w Winnicy Paƒskiej.
Na dzisiaj dosyç Mój synu.
B∏ogos∏awi´ ci´, kochaj Mnie!

DwulicowoÊç
8.VI.1976r.
Pisz synu!
Sà struktury, które nie sà konieczne. Bywa znikni´cie bogactwa, które biednym skradziono. To
powoduje unieruchomienie wielu dzie∏, które nie nadajà si´ do niczego.
Nie obawiaj si´ synu, zawsze ci mówi∏em, ˝e prawda jest sta∏à czcià poszanowania mi∏oÊci i bliêniego i bynajmiej nie z upodobaniem, podkreÊlam ci brak u dzisiejszego duszpasterstwa. One sà przyczynà dzisiejszych niedociàgni´ç. Zwykle nie potrafi si´ w tym dostrzec podwójnej gry szatana, który
bez przeszkody dzia∏a z zewnàtrz i wewnàtrz KoÊcio∏a.
Z zewnàtrz – kto jego narz´dzi nie widzi, jest Êlepy, sà to; – komunizm, prywatyzacja, materializm i wolnomularski kapitalizm. Spo∏eczeƒstwo jest dr´czone przez wolnomularski radykalizm, który silny jest dzi´ki zwiàzkom narodowym, Êwiatowego funduszu walutowego.
Sà to zbroje, którymi szatan bez przerwy stara si´ KoÊcio∏owi szkodziç, zaprzeczyç nie mo˝na, ˝e
cz´Êciowo mu si´ to uda∏o.
Wewnàtrz – czarny diabe∏ wywo∏uje wÊród duchowieƒstwa, gwa∏towny i nigdy tak nie rozszerzony kryzys wiary. Nast´pstwa sà tego bardzo widoczne. Pos∏uguje si´ on post´pem i nowoczesnà technologià, która ca∏a, lub prawie ca∏a jest na us∏ugach diab∏a. Pos∏uguje si´ on tak˝e Êwiatem, swym
wspólnikiem, oraz waszymi nami´tnoÊciami…
˚àdza ducha i pycha, wielki grzech KoÊcio∏a naszych czasów i po˝àdliwoÊci cia∏a oderwa∏y od Cia∏a Chrystusowego wiele cz∏onków, które przeznaczone by∏y dla dobra ogó∏u, a zw∏aszcza kap∏ani i dusze Bogu poÊwi´cone.
Tego dokonuje ten, który po Bogu by∏ najwi´kjszym i najmocniejszym. Jeszcze teraz jest mocny.
To Êwiadczy o wielkiej sile z∏ego diabelskiego ducha, które dzia∏aç mo˝e w ∏onie KoÊcio∏a katolickiego
i w ca∏ej ludzkiej spo∏ecznoÊci.
Wobec tego straszliwego wroga, Ja wasz Bóg przyszed∏em z nieskoƒczonà pokorà, by od niego
was uwolniç, sta∏em si´ cz∏owiekiem i ofiarowa∏em si´ na krzy˝u. A jednak zbawienie wasze uzale˝ni∏em od waszej wspó∏pracy i zgod´ na Tajemnic´ Odkupienia.

Ze strony wszystkich ochrzczonych chc´
dobrowolnego i czynnego udzia∏u, a nie tylko
biernej zgody, jak to dziÊ pojmowane jest przez
wielu chrzeÊcijan, którzy sà tak wyczerpani
pogonià za pieni´dzmi i dobrami materialnymi,
˝e obawiaç si´ nale˝y o ich zbawienie.
Ten brak pragnienia rzeczy Bo˝ych i zaniedbanie ˝ycia nadprzyrodzonego jest grzechem LENI

ChrzeÊcijanie, którzy dà˝yç powinni do Êwiat∏a i pragnàç prawdy zasn´li g∏´boko, ˝e podobni sà
do chrapiàcych i bezw∏adnych istot. Sà to si∏y bez energii, bàdê to z w∏asnej winy, bàdê to z winy innych.
Ksià˝´ ciemnoÊci czuwa. Pozbawi∏ ˝ywotnoÊci i zatru∏ KoÊció∏ w wielu jego cz∏onkach, swoje zaÊ
si∏y przepojone nienawiÊcià wy∏adowuje z takà mocà, ˝e gdy wybuchnie, ludzkoÊç ujrzy takie rzeczy,
jakich jeszcze w takim stopniu i w takiej mierze nie zazna∏a.
Na kogo spada odpowiedzialnoÊç za taki stan rzeczy? Na tych, którzy szeroko otworzyli drzwi nieprzyjacielowi choç sami w jego istnienie nie wierzà, lecz na jego przesàczenie do KoÊcio∏a zezwolili –
na nich zrzuciç nale˝y odpowiedzialnoÊç.
Jeszcze dziÊ tracà oni czas i energi´, a tej sytuacji nigdy nie naprawià, bo brak im odwagi przyznaç si´ do pope∏nionych b∏´dów.
Odpowiadaç muszà tak˝e ci, którzy mimo ciàg∏ego biurokratycznego aparatu i wyposa˝enia nie
znaleêli jeszcze jedynej prawdziwej drogi, by Mój zamierajàcy KoÊció∏ podêwignàç.
Tak synu, t´ agoni´ ukazywaç trzeba po to, by uczyniono tak energiczny zwrot, który by ka˝demu przyniós∏ po˝àdane skutki.
Oto jak pozwolili mocarzom z∏a poni˝yç Moje Cia∏o Mistyczne, jakim jest KoÊció∏.

Kim jest szatan
10.VI.1976r.
Pisz synu i nie bój si´ niczego.
KiedyÊ zrozumiesz dlaczego ˝àdam dziÊ od ciebie takiego trudu i ponownie mówi´ ci, nie martw
si´ z powodu niewiary tych, którzy wierzyç powinni bardziej ni˝ ty, ale nie wierzà. Gdy zaÊ uwierzyç
zechcà, nie b´dà mieç na to czasu.
To sà twarde s∏owa, ale dobrze wiesz, ˝e Moje s∏owa sà prawdziwe i niezmienne. Teraz chc´ jeszcze pog∏´biç to, co przekaza∏em w poprzednich pos∏annictwach.
Kim jest wi´c szatan, w którego wielu nie wierzy, a inni tylko go uznajà? By∏ on najpi´kniejszym
stworzeniem, pot´˝nym i najbardziej obdarzonym…
Jest to osoba duchowa, ˝ywa, rzeczywista i pot´˝na, z anio∏a przemieniona zosta∏a w najstraszliwszego potwora w swej brzydocie i przewrotnoÊci, jest i te˝ nieugaszonym pragnieniem z∏a i nienawiÊci. Jest on z∏em bo si´ z∏em indentyfikuje. Boga odrzuci∏ przez pych´, by staç si´ panem i w∏adcà
królestwa ciemnoÊci. Szatan jest tym, który aktem swej woli postanowi∏ wiecznà zgub´ w∏asnà i tych
zast´pów, które uwierzy∏y w niego i za nim posz∏y. Postanowi∏ te˝ zgub´ ludzkoÊci, podst´pem
i k∏amstwem zastawiajàc zasadzki na pierwszych rodziców, doprowadzajàc ich podst´pem do buntu
przeciwko Bogu, by naÊladowali go w grzechu. Utwierdzi∏ si´ w swoim grzechu i dlatego wie, ˝e nie
b´dzie mia∏ mo˝liwoÊci ani teraz, ani nigdy zmieniç los zrozpaczonej nienawiÊci.
Szatan jest z∏em w ciàg∏ym ruchu, bez zatrzymania na chwil´. Szatan jest k∏amstwem, jest ciemnoÊcià. Szatan jest przeciwieƒstwem Boga, o ile w ogóle byç nim mo˝e stworzenie wobec NIESKO¡CZONOÂCI.
Bóg jest Âwiat∏oÊcià, Mi∏oÊcià, SprawiedliwoÊcià, Prawdà, szatan jest przeciwieƒstwem tego
wszystkiego. Szatan jest zaprzysi´˝onym nieprzyjacielem Boga, zw∏aszcza S∏owa, które Cia∏em si´
sta∏o i Jego KoÊcio∏a. Zniszczyç chcia∏by ich oboje. Jest utwierdzony w tym szalonym i nikczemnym
postanowieniu, którego ani na chwil´ nie przestaje wykonywaç ze wszystkich swoich si∏. To poznanie
z∏ego, mój synu, winien posiadaç ka˝dy duszpasterz. Pojàç absolutnie nie mo˝na skutecznego duszpasterstwa bez ˝ywego i dok∏adnego zrozumienia tej podstawowej rzeczywistoÊci.

Nieub∏agany wróg NajÊwi´tszej Maryji Panny
Szatan jest w ca∏ym tego s∏owa znaczeniu, wrogiem NajÊwi´tszej Maryji Panny. Jakie˝ duszpasterstwo prowadziç mo˝e tylu kap∏anów, którzy nie majà mocnego i oÊwieconego nabo˝eƒstwa do
Matki Mojej, albo, którzy w te rzeczywistoÊci nie wierzà lub wierzà w sposób mglisty?
Ka˝dy czyn duszpasterski wszelkiego rodzaju jest bezowocny, je˝eli nie opiera si´ na trwa∏ych
fundamentach wiary w Boga Stwórc´ Zbawiciela i Odkupiciela jak i te˝ na istnieniu nieub∏aganego

Ta wiara po∏àczona ma byç z mocnym postanowieniem i przekonaniem wejÊcia z Chrystusem na
Kalwari´: „Kto chce iÊç za Mnà, niech weêmie swój krzy˝…” Wszelkie teologiczne dochodzenia sà
pró˝ne, je˝eli za podstaw´ nie majà tej rzeczywistoÊci. Wtedy buduje si´ na piasku.
Kryzys wiary rozdrobni∏ wiar´ duszpasterskà na tyle kr´tych strumyków, ˝e nie kierujà one
dusz do Boga. Tote˝ synu, poskar˝yç si´ musz´ na strat´ czasu na zbyt liczne zebrania. One by∏yby
jednak bardzo po˝yteczne, gdyby tam znalaz∏a si´ jakaÊ odwaga pójÊcia do korzeni, czyli rozwa˝enia
problemu w jego g∏ównym punkcie. Jest to skutkiem kryzysu wiary, który usi∏owa∏ szatan z wytrwa∏ym uporem rozszerzyç w KoÊciele i na Êwiecie.
O synu Mój, jak˝e bardzo oddaliliÊcie si´ od g∏ównej drogi, tak pewnej i prostej. Gdyby to czytano
Ewangeli´, lub lepiej jeszcze, gdyby to Ewangelia by∏a przedmiotem powa˝nego rozwa˝ania i naÊladowania, znaleziono by tam potrzebne Êwiat∏o, by Moich biskupów i kap∏anów wprowadziç znowu na
drog´, na której nie zab∏àdzi si´ napewno.
PrzypowieÊci, zdarzenia i nauki co do tego tak wa˝nego punktu sà tak liczne, ˝e nikt tu nie mo˝e
mieç ˝adnej wàtpliwoÊci. Ale ty sam, widzisz jak to z tym jest. Synu módl si´ i wynagradzaj. Nie
wstydê si´ prosiç dobre dusze do modlitwy i wynagradzania. Niech tamci sobie gadajà, oni nie widzà
i nie rozumiejà. Twoja mi∏oÊç, ku Mnie niech b´dzie tak wielka oraz sàdy o tobie by∏y niczym. Na sàdy ludzkie patrz jak na baƒk´ mydlanà. Co baƒka mydlana mo˝e ci uczyniç? I có˝ mogà zrobiç ci sàdy tych, którzy nie wierzà?
B∏ogos∏awi´ ci´ Mój synu!

Szatanów trzeba odrzucaç
11. V.1976r.
Pisz synu bez ˝adnej obawy.
Powiedz im, ˝e Jezus nie jest zadowolony. Nie mog´ byç zadowolony. Nie mog´ byç zadowolony
z dzisiejszej Êlepoty pasterzy i kap∏anów na g∏ówny problem duszpasterstwa. Nieco ju˝ powiedzia∏em
ci o szatanie i jego zast´pach. Wszystkiego nie powiedzia∏em tylko to co wiedzieç musisz.
Na natur´ ludzkà mo˝e on dzia∏aç o wiele wi´cej ni˝ cz∏owiek na natur´ zwierz´cà, a przecie˝
wiesz, co cz∏owiek mo˝e wobec zwierz´cia Diabe∏ mo˝e was doprowadziç do zupe∏nej zmiany sposobu
˝ycia.
Cz∏owiek mo˝e nad zwierz´ciem zapanowaç, ale szatan o wiele, wiele wi´cej zapanowaç mo˝e nad
cz∏owiekiem. W∏aÊnie mówi∏em ci o tej dziwnej Êlepocie, czyli op´taniu.
Tak synu, oto nast´pstwa zawinionej bezczynnoÊci wielu pasterzy i kap∏anów wobec goràczkowego, nieustannego niszczàcego dzia∏ania nieprzyjaciela.
Ja Jezus, podczas mego ˝ycia publicznego, nie ogranicza∏em si´ do g∏oszenia prawdy, ale uzdrawia∏em chorych, uwalnia∏em op´tanych, demaskowa∏em z∏o i to uwa˝a∏em za g∏ównà cz´Êç Mego
duszpasterstwa.
DziÊ si´ nie pojmuje, bo pasterze ju˝ nie chcà si´ tym osobiÊcie zajmowaç i tylko rzadko kiedy polecajà to innym. Aposto∏om Moim przekazywa∏em, aby i oni i ich nast´pcy to spe∏niali. JeÊli Ja, Jezus to czyni∏em, to dzisiejsi pasterze winni b∏ogos∏awiç i egzorcyzmowaç. Nie mniej liczni sà dzisiaj
ci, którzy cierpià z powodu szatana, nawet sà liczniejsi ni˝ kiedyÊ.

Szaleƒstwo czynu – bezruch wewn´trzny
Dzisiejsza postawa wielu biskupów nie jest takà, jakiej bym pragnà∏, jakiej bym chcia∏. Gdyby jakiÊ ojciec, mogàc to uczyniç nie by∏ tam, gdzie jego dzieci cierpià, by∏oby to naprawd´ wbrew naturze
rzeczy.
A jednak tak cz´sto si´ dzieje. Gdy jakiÊ ojciec w swoim imieniu wysy∏a kogoÊ innego do swego
chorego syna, jest to tak˝e nie mniej bolesne.
Lecz, gdy ojciec nawet nie wierzy w cierpienia tylu swoich synów, którzy jednak wyraênie cierpià, uznano by to za niemo˝liwe. A jednak tak zwykle si´ dzieje. Tak jest mój synu. Nie bój si´ i pisz!

ojcowskiej mi∏oÊci. Synu, mów o tym g∏oÊno, bo tak nadal dzieje si´ w Moim KoÊciele.
Ci pasterze poruszajà si´ na peryferiach swej duszy i swego serca, ale w samym Êrodku sà bez
ruchu. Co chc´ tymi s∏owami powiedzieç? Otó˝ zewn´trznie sà bardzo czynnymi, czasem nawet za
bardzo, ale wewn´trznie pozostajà nieraz prawie bez ruchu. Wielu z nich staje si´ prawie ofiarami
szaleƒstwa czynu. O ile˝ lepiej by∏oby, gdyby stali si´ Moimi ofiarami. Moje ofiary przeciwne sà zewn´trznie jakby nieruchome, a bardzo czynne wewn´trznie. One to ratujà dusze! One sà ofiarami dobrowolnymi, które wstrzymywa∏y dotàd SprawiedliwoÊç Bo˝à. Moje ofiary sà prawdziwym zaczynem,
fermentem KoÊcio∏a. Niczego im nie potrafi´ odmówiç, ale zewn´trzna czynnoÊç tylu pasterzy nie ma
na Mnie wp∏ywu.

Zjednoczenie w codziennej, wspólnej
modlitwie w intencji dr´czonych przez szatana
Poniewa˝ koniecznym jest, by biskupi i kap∏ani zbadali problem dusz cierpiàcych, trzeba by
w ka˝dej diecezji, przynajmniej poczàtkowo, utworzy∏ si´ komitet gorliwych kap∏anów i Êwieckich,
który by rozpoczà∏ werbowaç zast´py dusz, gotowych do codziennego ofiarowania przynajmniej jednej
godziny, lub pó∏ godziny modlitwy wraz ze swymi cierpieniam za tych, których dr´czà z∏e duchy. By∏oby dobrze pomodliç si´ za tych, których dr´czà z∏e duchy, a takich w KoÊciele Pokutujàcym sà masy. Koniecznym jest modliç si´ w niektórych dniach w jakimÊ okreÊlonym koÊciele. Nic nie powinno
od tego powstrzymywaç pasterzy dusz i ch´tnych kap∏anów. Ch´tnych do wspó∏udzia∏u w tych modlitwach znalaz∏oby si´ wielu, gdy˝ nie ma rodziny ˝yjàcej, która by nie mia∏a swoich bliskich zmar∏ych
w oczyszczajàcych p∏omieniach ognia piekielnego. Dusze takie, oczyszczone takimi modlitwami sà
nieskoƒczenie wdzi´czne i wspomagajà ˝yjàcych na ich drodze w ich ziemskim pielgrzymowaniu.
Czy jeszcze nie zwróciliÊcie na to uwagi? Czy nie widzicie, ˝e KoÊció∏ cierpi i kona pod wp∏ywem
z∏a?
Na có˝ zdajà si´ modlitwy kap∏anów za pieniàdze? Czy na krzy˝u, Ja umar∏em za was za pieniàdze, czy z Mi∏oÊci do was? Czy nie czujecie, ˝e przygotowuje si´ coÊ strasznego?
A co tylu czyni i myÊli? Odrzucajà te domniemania, a tym samym pozbawiajà si´ ∏aski i Êwiat∏a.
B∏ogos∏awi´ ci´, Kochaj i módl si´!

Dym piekielny
12.VI.1976r.
Jeszcze raz przypominam s∏owa Mojgo Wikarego na ziemi: „Dym piekielny przeniknà∏ do KoÊcio∏a”.
Nikt, lub prawie nikt nie zwróci∏ nale˝ytej uwagi na to zdanie papie˝a. Ma∏o kto potrafi nadaç
tym s∏owom znaczenie praktyczne. Ju˝ mówiliÊmy, ˝e dym plami i zaciemnia. Szatan zaciemnia
umys∏y wielu, którzy stali na czele struktór, s∏u˝àcych dla duszpasterstwa, zbawienia. Zgromadzenia, zakony, seminaria, klasztory, kolegia, szko∏y, kolonie, koÊcio∏y… piekielny dym wszed∏ wsz´dzie! Dym jest zresztà jak woda, widzi si´ go, ˝e przeniknà∏ ale nie wiadomo skàd? Wciska si´ przenika, plami a nie wywiera wra˝enia. Takà by∏a i jest ciemnoÊç szatana.
Ju˝ ci mówi∏em o tej Êlepocie a teraz upominam ci´, ˝e wyra˝enie to odpowiada bolesnej rzeczywistoÊci – op´taniem ogólnym!
Synu, nie mówi´ o sprawach prywatnych, bo one ju˝ nie istniejà. Tu chodzi o chorob´ spo∏ecznà,
tak przera˝ajàco w KoÊciele i na Êwiecie rozszerzonà.
Czy seminaria sà zara˝one? – Ile˝ ich jest.
Czy zakony sà zara˝one – Jeszcze jak!
Dym piekielny wcisnà∏ si´ wsz´dzie nie oszcz´dzajàc nawet Watykanu.
A parafie, czy one sà równie˝ tym dotkni´te? Ale˝ tak! dzisiaj w Moim KoÊciele dziejà si´ rzeczy,
których po ludzku nie mo˝na wyt∏umaczyç, gdy˝ musi byç tam wk∏ad szatana. Zawsze by∏y tam poszczególne przykre zajÊcia

Gdzie jest cz∏owiek – tam jest równie˝ jego zaciek∏y wróg, szatan, który niczego nie zaniedbuje, by
cz∏owieka doprowadziç do z∏ego. Dlatego uczyni∏em was, byÊcie codziennie prosili o uwolnienie od z∏ego.
Co chcia∏ Papie˝ powiedzieç przez s∏owa: „Dym piekielny przeniknà∏ do KoÊcio∏a, dziejà si´ teraz
rzeczy takie, których nie mo˝na inaczej wyt∏umaczyç jak osobistym dzia∏aniem szatana”.
Mój Wikary chcia∏ przede wszystkim potwierdziç t´ prawd´ wiary, bo wynika ona wyraênie i kilkakrotnie z Objawienia. Nast´pnie chcia∏ podkreÊliç, ˝e szatan jest osobà ˝ywà i rzeczywistà, straszliwie czynnà i dziko z∏oÊliwà, w ciàg∏ym ruchu, by rozszerzaç duchowà trucizn´ o wiele niebezpieczniejszà od najsilniejszych trucizn materialnych. Sà rzeczy, których dokonuje na szkod´ KoÊcio∏a,
a które mia∏ na myÊli Papie˝ mówiàc o jego dzia∏aniu w dzisiejszym KoÊciele.
Mój Wikary dla swego wysokiego stanowiska w KoÊciele i Êwiecie oraz dzi´ki ∏asce swego stanu,
dobrze zna z∏o, które szatan dokonuje w KoÊciele.
Mój Wikary domyÊla si´, jakie z∏o dokonuje szatan pos∏ugujàc si´ zdrajcami, wszelkiego rodzaju
grzesznikami, kap∏anami odst´pcami i aposto∏ami, wilkami w owczych skórach, których zbawienia
powinniÊcie pragnàç i modliç si´ za nich.
Tu przypomieç musz´ Moje s∏owa powiedziane do Aposto∏ów: Sà tacy szatani, których nie wszyscy mogà wyganiaç. Do tego potrzeba wiele modlitw i wiele pokuty.
Zobaczymy, do jakich strasznych nadu˝yç posunie si´ dzia∏anie z∏ego ducha?
Wielu z tych, którzy dziÊ tego nie widzà, lub dostrzec nie chcà, lub widzà mglisto – Uwierzà! –
Uwierzà jak przymierzà. Oj przymierzà! JeÊli jeszcze b´dà mieli czas.
To w Moim odrodzonym KoÊciele, b´dzie wielkim tematem dla katechezy: ChrzeÊcijan formowaç
trzeba jako rzeczywiste i Êwiadomie walczàcych przeciwko si∏om z∏a. A jeÊli nieprzyjaciel napadaç
nie przestaje, to walczàcy nie powinni przestwaç si´ broniç.

Synu b∏ogos∏awi´ ci´ wraz z tymi, którzy chcà
prawdziwie, na wszelki sposób i wszelkimi Êrodkami
materialnymi demaskwaç z∏o i zajàç si´ obronà
dusz przed mocami z∏ego!

Dlaczego szatan tyle mo˝e szkodziç?
13.VI.1976r.
Pisz mój synu!
Teraz powiem ci o tym, co szatani potrafià uczyniç niezliczonymi sposobami, ale przede wszystkim dlaczego tyle mogà uczyniç. Jest to dlatego, ˝e da∏em im wolnà wol´ i naturalnych darów im nie
odebra∏em.
Od upadku cz∏owieka bez przerwy si∏y nieczyste pracujà, doprowadzajàc go podst´pem do niepos∏uszeƒstwa wzgl´dem Mnie, wpajajàc w niego swà wielkà pych´, dzia∏ajàc przeciwko cz∏owiekowi,
ich fa∏sz i z∏oÊliwoÊç po∏àczy∏a si´ razem w duchowà mieszank´, która pali i wybucha.
Szatan nie zaniedbuje ˝adnego Êrodka – pochlebstwa, uwodzenia, zmys∏owoÊç, nieskromna moda,
pornografia, defraudacja, kradzie˝e, gwa∏ty, terror i wszystko co jego bystry umys∏ pozwoli mu wynaleêç.
Jego wielkim szalonym pragnieniem jest wspó∏zawodniczyç z Bogiem i tak jak Bóg posiadaç chce
królestwo. Za pomocà zasadzki na pierwszych rodziców, w pewien sposób mu si´ to uda∏o.
Z upadkiem Adama i Ewy ludzkoÊç nale˝y do niego i pozosta∏aby jego, w czasie i wiecznoÊci, gdybym Ja tu nie wkroczy∏. Zrodzi∏a si´ wi´c rzeka z nieczystymi wodami wszelkiego z∏a. Zrodzi∏o si´
cierpienie, zrodzi∏ si´ wstyd, po˝àdliwoÊç, powsta∏y wszelkie nami´tnoÊci i po˝àdliwiÊci. Przez ten
grzech wesz∏a na Êwiat Êmierç i praca w pocie czo∏a. Jest to z∏o zrodzone przez szatana, które rozla∏o si´ na ca∏à ludzkoÊç. Wyzwanie zosta∏o rzucone, lecz drogo diab∏a b´dzie kosztowa∏o w czasie
i wiecznoÊci.
Ludzie prawdziwie wierzàcy w Boga, którzy w∏adzy tego strasznego tyrana nie przyj´li, zaniepokojeni pytajà? Dlaczego on nadal tyle mo˝e?

zamknie go w piekle?
Na to by∏a ju˝ odpowiedê, ˝e nie do was nale˝y sàdziç post´powanie Boga. Kim˝e jesteÊcie, by odwa˝yç si´ na to? Ja sam oÊwieci∏em was jednak znacie ju˝ przynajmniej g∏ówne dane. Bóg nigdy nie
pozbawia swoich stworzeƒ darów darmo im danych. One same tylko mogà je utraciç, tak jak dar ∏aski utracili anio∏owie i ludzie, ale Bóg im go nie odebra∏, tylko wybór anio∏ów i ludzi pozbawi∏ ich tego.
Dary naturalne pozostajà tak˝e w grzechu. Bóg jednak w tajemniczych zamiarach Swojej OpatrznoÊci z∏o zamienia na dobro. Nawet szatan uznaç b´dzie musia∏, ˝e zawsze s∏u˝y∏ Bogu. Pokusy diabelskie cz´sto s∏u˝à cz∏owiekowi, by uczyniç go roztropniejszym, gorliwszym w modlitwie, a wi´c pociàgajà go do Boga.
Pokusa jednak nieodrzucona ale przyj´ta i przez grzech dokonana, s∏u˝y do upokorzenia cz∏owieka i ukarania zarozumia∏oÊci. Wam trudno jest przeniknàç tajemnicze zamiary Bo˝e, które zawsze
sà pe∏ne Mi∏oÊci, Mi∏osierdzia i SprawiedliwoÊci.
Zwróccie jeszcze waszà uwag´ na to ostatnie s∏owo. Bóg daje wszystkim wystarczajàcà ∏ask´ do
zbawienia. Kto jà odrzuca pope∏nia wzgl´dem Stwórcy niesprawiedliwoÊç. Wtedy SprawiedliwoÊç Bo˝a przywraca równowag´ naruszonà z winy niewdzi´cznego stworzenia, które dobrze nie przyjmuje
darów Bo˝ych. Dla was chrzeÊcijan wystarczy∏oby wiedzieç, ˝e Bóg jest Mi∏oÊcià Nieskoƒczonà. Wtedy wystarczy∏oby powierzyç Mu si´ na Êlepo bez zarozumia∏ego pragnienia kontrolowania Jego post´powania.
W ka˝dym razie szatan, ten z∏oÊliwy geniusz z∏a, do dobrego niezdolny, z rozpaczliwym wstydem
b´dzie musia∏ na Sàdzie Ostatecznym wyznaç, ˝e bardzo przyczyni∏ si´ do uÊwi´cenia czy do uwielbienia wielkiej liczby Êwi´tych, m´czenników, dziewic, b∏ogos∏awionych zdobywców nieba. Jest to zamiar cudowny, mi∏osierny, tajemniczy Wszechwiedzy i Wszechmocy Bo˝ej. W dniu tym b´dzie wiele
zawstydzenia w p∏aczu i goryczy, ale równie˝ b´dzie to dzieƒ doskona∏ej SprawiedliwoÊci.
Ja, S∏owo Bo˝e, które sta∏o si´ Cia∏em, wobec Nieba i ziemi, wobec wszystkich ˝yjàcych Êwiata
niewidzialnego oka˝´ Mojà nieskoƒczonà Pot´g´ w jasnoÊci mej Chwa∏y i Majestatu Bo˝ego.
Ja, Zmartwychwstanie i ˚ycie, og∏osz´ wyrok bez odwo∏ania na tego, kto ˝ycie Bo˝e i ludzkie pogrà˝y∏ w Êmierci. Ci zaÊ, którzy uwierzyli we Mnie, ˝yç b´dà na wieki. Kto nie uwierzy∏ otrzyma
Êmierç wiecznà w tym miejscu m´ki bez koƒca i nadziei.
Synu mój, naprawd´ trzeba byç bez rozumu, trzeba byç Êlepym by nie widzieç? Módl si´ i wynagradzaj. Nie ustawaj i ofiaruj Mi swoje cierpienia. One sà Mojà radoÊcià, bo nimi zbawiç mo˝esz wiele dusz.
B∏ogos∏awi´ ci´!

Istnienie szatana – prawdà wiary
13.VI.1976r.
Zastanów si´ synu nad tà prawdà. W ca∏ym Objawieniu a zw∏aszcza w Ewangelii wyraênie stwierdzone jest istnienie szatana i jego zast´pów. Jest to wi´c prawda wiary. Zaprzeczenie tej prawdy b´dzie podstawà heretyka.
Odmowa nauczania tej prawdy tak˝e b´dzie heretycka. Heretykami wi´c b´dà ci, którzy w z∏ej
wierze tej rzeczywistoÊci zaprzeczajà.
Zaprzeczenie istnienia diab∏a pociàga za sobà zaprzeczenie upadku cz∏owieka, zaprzecza si´ wtedy grzech pierworodny a wi´c Odkupienie i istnienie KoÊcio∏a.
Zaprzeczenie istnienia diab∏a jest zaprzeczeniem nie tylko tej prawdy objawionej, ale zaprzeczeniem oczywistoÊci, bo nie b´dzie mo˝na przyjàç ˝adnego t∏umaczenia tych rzeczy, które nast´pujà
i b´dà nast´powaç, a po ludzku nie mogà byç t∏umaczone bez poÊredniego wp∏ywu szatana.
Czy˝ to mo˝liwe, aby kap∏an dojÊç móg∏ do niewiary bez z∏ego wp∏ywu szatana? Szatan nigdy nie
jest obcy strasznym grzechom bezbo˝noÊci.
Synu mo˝e ktoÊ tobie zarzuci, ˝e w tych or´dziach szatan, jeÊli nie zosta∏ wychwalony, to jednak
wymieniony by∏ jako ksià˝´ tego Êwiata Zaprzeczyç temu nie mo˝na ˝e szatan z powodu wy˝szoÊci

nomicznymi i politycznymi. On nie jest ograniczony ani czasem ani przestrzenià, dzia∏aç wi´c mo˝e
wsz´dzie.
Chcàc ma∏powaç Boga, diabe∏ usi∏uje choç w sposób przeciwny, dzia∏aç jak Bóg. Naturalnie jest to
szalonà pychà, bo mi´dzy nim a Bogiem jest przestrzeƒ nieskoƒczona. Lecz ta jego czynnoÊç jest wyrazem wszelkiego z∏a, bo sprawia tylko niech´ç i zazdroÊç, sprzeczki oszustwa, kradzie˝e i bluênierstwa, sproÊnoÊci i gwa∏ty…
Olbrzymim b∏´dem dzisiejszego duszpasterstwa jest to, ˝e jasno nie wyra˝ono problemu KoÊcio∏a i
chrzeÊcijaƒskiego ˝ycia: Bóg – Dobro Najwy˝sze – a w przeciwieƒstwie – szatan, z∏o. A mi´dzy nimi
cz∏owiek jest przedmiotem ciàg∏ej walki.
Nieskoƒczona Mi∏oÊç nieustannie sk∏ada w ofierze swego Syna Jedynego, dla zbawienia Cz∏owieka. Bóg zwraca si´ do cz∏owieka by dostarczyç mu koniecznych Êrodków obrony i opieki wobec usi∏owaƒ zguby ze straony diab∏a. Czart zwrócony jest ku cz∏owiekowi, by wyrwaç go Mi∏oÊci Chrystusowej i sprowadziç na drog´ wiecznej ruiny.
Po Êrodku tego pojedynku wolny i rozumny cz∏owiek mo˝e powiedzieç „tak” swemu Zbawicielowi,
jak teê powiedzieç mo˝e „nie” – i zwróciç swà dusz´ do kusiciela by pójÊç na wiecznà zgub´. Tragiczna i dramatyczna jest odpowiedzialnoÊç cz∏owieka, który w czasie swej ziemskiej pielgrzymki znajduje si´ zawsze w alternatywie wyboru (…nie wódê nas na pokuszenie… (daj na najlepszà alternatyw´
wyboru, we wszystkich naszych myÊlach i poczynaniach) To jest wasza próba!
Ta zewn´trzna walka, którà koniecznie prowadziç musicie jest przyczynà waszej obecnoÊci na
ziemi. ChrzeÊcijanie nie byli informowani dostatecznie i pouczani o poczàtkach, przyczynach i celu
tej dramatycznej walki. To by∏o powodem Mego niezadowolenia i bólu.
Ojciec Mój tak umi∏owa∏ ludzi, ˝e da∏ Mnie, Swego Jedynego Syna dla zbawienia. A ludzie, dostatecznie nie znajàc tego jedynego prawdziwego problemu ich ˝ycia, idà dziÊ pod szkodliwym wp∏ywem
szatana w wielkiej liczbie na pot´pienie.
Jak˝e mogà prawdziwi ojcowie dusz trawaç w pokoju? Jak˝e spaç mogli spokojnie? Jak˝e kap∏an
Mój mo˝e nie cierpieç na skutek tej straszliwej rzeczywistoÊci, do której sam nale˝y?
Synu, nie dosz∏oby do tego, gdyby by∏o wi´cej wiary. A by∏oby jej wi´cej, gdyby o ten niezrównany dar wytrwale proszono, gdyby mniej sobie ufano a bardziej zaufano Mi∏osierdziu i OpatrznoÊci
Bo˝ej.

Synu, odwagi? Nawet jeÊli jest coraz trudniej.
„Oczyszczanie ognia” zaradzi zawinionej
odpowiedzialnoÊci wielu w Moim KoÊciele.
B∏ogos∏awi´ ci´, a wraz z tobà b∏ogos∏awi´ tych, którzy oddajà si´ Mojej OpatrznoÊci, dà˝àcej do
ul˝enia tylu cierpieniom, spowodowanym przez z∏ego ducha.

Powody nienawiÊci sztana
14.VI.1976r.
Szatan nienawidzi natur´ ludzkà jako takà dlatego nienawidzi wszystkich ludzi, a zw∏aszcza
chrzeÊcijan.
Przed swym buntem by∏ arcydzie∏em stworzenia. Po Bogu nic nie by∏o nad niego wi´kszego, doskonalszego i wspanialszego. Ta jego wielkoÊç sprawi∏a, ˝e uwa˝a∏ si´ za podobnego Bogu, dlatego –
nie chcia∏ uznaç ”Pana Boga” Alfà i Omegà wszystkich i wszystkiego. – stàd jego okrzyk buntu – nie
b´d´ s∏u˝y∏, – stàd te˝ wyzwanie Êw. Micha∏a, który stanà∏ na czele wiernych zast´pów z okrzykiem:
– Któ˝ jak Bóg!
Wtedy na niebie powsta∏a najstraszniejsza bitwa jakà historia stworzenia wspomina. Zast´py
anielskie podzieli∏y si´ i dla zbuntowanych powsta∏o piek∏o.
Szatan ma jeszcze drugi powód do nienawiÊci natury ludzkiej, bo z natury wzesz∏a Ro˝d˝ka Jessego. Dla natury S∏owo sta∏o si´ cia∏em ∏àczàc w osobie Chrystusa, natur´ Boskà z ludzkà. Wtedy to
natura ludzka, Êmiertelnie ranna i podleg∏a tyranii szatana, zosta∏a uwolniona i wywy˝szona. Przy-

Lecz szatan ma jeszcze inny powód do nienawiÊci natury ludzkiej. Jest to powód zawiÊci i zazdroÊci. Z natury ludzkiej wyjÊç mia∏o stworzenie.„Najpi´kniejszy Kwiat nieba i ziemi”, pokorna i nad
wszelkie stworzenie wznioÊlejsza. ˚adna istota nie b´dzie mog∏a Jej dorównaç, jako przedmiot Bo˝ego upodobania ani nawet na chwil´ nie zazna∏a niewoli szatana.
Szatan nienawidzi Maryj´, Córk´ Boga, Matk´ Bo˝à, Oblubiennic´ Boga, przedmiot Bo˝ych upodobaƒ, najpi´kniejszy Kwiat nieba i ziemi, arcydzie∏o Pot´gi, Wszechwiedzy i WszechobecnoÊci Bo˝ej.
Dzi´ki tym darom Bo˝ym „PE¸NA ¸ASKI” ˝yje w doskona∏ym z∏àczeniu z Ojcem, Swym Stwórcà,
z Synem, Swym Odkupicielem i z Oblubieƒcem Swym UÊwi´cicielem. Przed Nià sk∏aniajà si´ zast´py
anielskie i wszyscy Êwi´ci.
Maryja do ucieczki zmusza pot´gi ciemnoÊci, a swojà stopà mia˝d˝y, ile razy chce, ∏eb jadowitego
w´˝a, szatana.
Szatan zdetronizowany zosta∏ przez Maryj´ i przez Nià straci∏ swój start w upartej wojnie przeciw
ludzkoÊci. Zaçmienie przeszkadza mu teraz poznaç ca∏à prawd´.
On, Lucyferem nazwany, a wi´c niosàcym Êwiat∏o, teraz jest ciemnoÊcià i szerzy zaciemnienie.
Nie zna wi´c, albo bardzo mglisto Tajemnicy S∏owa Wcielonego. ˚ywi wi´c dla Niego i w sobie utrzymuje rozpaczliwe z∏udzenie, ˝e b´dzie móg∏ Chrystusa zwyci´˝yç niszczàc z Nim razem KoÊció∏, powsta∏y z Jego przebitego Serca.
Szatan bezgranicznie nienawidzi Chrystusa, Jego Matk´ i KoÊció∏, trwajàc w z∏udzeniu, ˝e b´dzie
móg∏ zniszczyç tego, który mu przeszkadza w panowaniu nad ludzkoÊcià, którà wcià˝ jeszcze uwa˝a
za swojà zdobycz.
To szalone z∏udzenie rodzi si´ z jego niepochamowanej pychy, bo pycha przez si´ jest zaÊlepieniem duchowym.
Pyszny nigdy nie b´dzie móg∏ posiadaç przejrzystej prawdy, która jest córkà pokory.
Oto mój synu, w streszczeniu to, co wszystkim trzeba wiedzieç, wszystkim, którzy muszà na Êwiecie walczyç, by osiàgnàç wielkà met´ zbawienia duszy.
B∏ogos∏awi´ ci´ synu. Moje b∏ogos∏awieƒstwo przekazuj´ tak˝e tym wszystkim, którzy z tobà
wspó∏pracujà, nad aktualizacjà Mojego planu Mi∏oÊci.
Módl si´ i kochaj Mnie!

Godzina rewizji wybi∏a!
15.VI.1976r.
Oboj´tnoÊç kap∏anów nie jest postawà duszpasterskà. Jest to absurdalna postawa tego, kto dobrowolnie obiera drog´ przeciwnà do celu, do którego chcia∏by dojÊç. Inny jest jeszcze objaw aktualnie
istniejàcy w KoÊciele. Przyjmuje si´ kap∏aƒstwo, przyjmuje si´ powo∏anie wspó∏odkupienia z Jezusem
dla zbawienia dusz, ale potem odmawia si´ pójÊcia za Nim w walce, jakà Jezus dokona∏ i prowadzi
si´ dalej, by dusze wyrwaç diab∏u i piek∏u.
Dlaczego nigdy nie da∏em si´ poznaç jako ten, który sprzeciwia si´ szatanowi.
Tajemnica Wcielenia jest przede wszystkim Tajemnicà Nieskoƒczonej Pokory, tak jak grzech szatana jest tajemnicà bezgranicznej pychy.
Zróbcie porównanie – diabe∏, nieskoƒczenie ni˝szy od Swego Stwórcy pragnie stanàç na równi
z Bogiem. Bóg zaÊ czyni si´ cz∏owiekiem i poni˝a si´ a˝ do stania si´ Cia∏em w ∏onie Maryji. Szatan
pragnie tronu i chce mieç królestwo. A ja S∏owo Bo˝e, które sta∏o si´ Cia∏em, rodz´ si´ w szopie, najubo˝szy z ubogich. Szatan odmawia pos∏uszeƒstwa, a Ja, Bóg Stwórca i Pan Wszechrzeczy umywam
nogi Moim Aposto∏om.
Szatan pociàga ludzkoÊç do Êmierci, do chaosu oraz wszelkiego rodzaju nieporzàdku, a Ja umieram na Krzy˝u. Moje zwyci´stwo i Mój tryumf zaczyna si´ na Krzy˝u. „Gdy b´d´ wyniesiony…”
Przychodz´ na Êwiat, ˝yj´, dzia∏am i umieram w przeciwieƒstwie do szatana.
Kap∏an oÊwiecony, który ˝yje wiarà wybiera tylko drog´ wydeptanà przeze Mnie, wskazanà jako
jedynà do przebycia. Ja jestem droga i ˝ycie. Szatan przyniós∏ na Êwiat Êmierç, a Ja przynios∏em ˝ycie. Ja Jestem Zmartwychwstanie i ˝ycie.

cych, przynoszenie ulgi w cierpieniu, uzdrawianie z chorób, przebaczanie grzechów i uwalnianie op´tanych od z∏ych duchów. Ile˝ to uzdrowi∏em!
Co na biskupów i kap∏anów wp∏yn´∏o, ˝e nie uwa˝ajà si´ zobowiàzani do naÊladowania Mnie
w tym wa˝nym dziele apostolstwa?
Czy˝ nie jest to Êrodek do dojÊcia do dusz i przybli˝enia ich do Boga? Czy˝ to nie jest skutecznym
duszpasterstwem?
Mo˝e si´ obawiajà, ˝e nie potrafià? Gdybym Ja, Boski Mistrz przekaza∏ Moim aposto∏om polecenie niewykonalne to jakim˝e by∏bym wtedy mistrzem?
Dlaczego Êwi´ci tak skutecznie uzdrawiali i b∏ogos∏awili? Nawet w waszych czasach ile˝ to razy
czynili tak Êwi´ci biskupi i kardyna∏owie? A przecie˝ byli pasterzami naszego wieku i pokolenia.
Czy˝ przyczyn nieskutecznoÊci tylu pasterzy nie nale˝y szukaç w ich braku poczucia winy i pokuty?
Niech Moi biskupi uczynià rachunek sumienia co do tych dwóch punktów, a zobaczà jakie sà powody, dla których oddalili si´ od prawdziwego duszpasterstwa.
Nie unikajcie tego pytania i nie zamilczycie ze strachu odpowiedzi. Pasterze dusz – pami´tajcie,
˝e to naglàce pytanie stawia wam nie jakiÊ inny kap∏an, ale Ja Sam, – Jezus Najwy˝szy Kap∏an.
B∏ogos∏awi´ ci´ synu, Kochaj Mnie!
nie przejmuj si´ sàdami ludzkimi.
15.VI.1976r.
Pisz synu!
Wiesz takêe, dlaczego szatan i jego hordy nienawidzà Mnie, nienawidzà Mojà i waszà Matk´, oraz
nienawidzà ca∏à ludzkoÊç. Teraz wiesz, ˝e ta nienawiÊç streszcza si´ w nieustannym czynie, bez
chwili spoczynku. Ca∏a ich aktywnoÊç jest zorganizowana straszliwie, ca∏a zwrócona ku materialnej
i duchowej ruinie, ku szalonemu zamiarowi zwalczania Boga na równej stopie. Czarci sà o tym przekonani.
Odkàd Êw. Micha∏ powsta∏ z okrzykiem:„Któ˝ jak Bóg”! Wiesz, ˝e szatan i jego zast´py utwierdzeni zostali w szalonym przekonaniu, ˝e mogà byç zwyci´zcami.
Dlatego synu mój, nie chcàc porzuciç tego, kogo jako swà zdobycz uchwycili bez najgwa∏towniejszej reakcji. To jest przyczyna tylu cierpieƒ, które Ja jak i te˝ Bóg Ojciec i Duch Âwi´ty u˝yjemy do
oczyszczenia Mego KoÊcio∏a.
Teraz znasz stan duszy chrzeÊcijan, kap∏anów pasterzy. Wiesz teraz, ˝e KoÊció∏ znalaz∏ si´
w trudnym po∏o˝eniu wobec swych nieokie∏zanych wrogów nie z winy Boga, nie dla braku Êrodków
obrony, lecz dlatego, ˝e nie reagowa∏ na napaÊci, na zasadzki i na pokusy, którymi by∏ otoczony.
Teraz synu masz dok∏adny obraz sytuacji, w wi´kszej cz´Êci zawinionej, za którà odpowiedzialni
sà biskupi, kap∏ani i wierni, naturalnie w rozmaitej mierze.
Da∏em ci obraz a ty jesteÊ narz´dziem wybranym, aby daç go poznaç wszystkim. Pami´taj o tym!
Widzisz ju˝ jak ten zamiar nie podoba si´ mocom piekielnym, jak one przyczyniajà si´ do cierpienia,
ale nie obawiaj si´. Nie daj si´ zwieÊç ani przestraszyç niemàdrymi napaÊciami, którymi ci´ niepokojà. Wszyscy ju˝ wiedzà, pasterze i kap∏ani, ˝e godzina rewizji wybi∏a. Wi´c powinni przejrzeç ca∏y
swój czyn pasterski nastawiony na fa∏szywe tory. JeÊli tego nie uczynià, potem b´dà zmuszeni to dope∏niç. Niczego si´ nie odnowi, nic si´ nie odrodzi jak tylko w oparciu o za∏o˝enia, które ci jasno
przedstwi∏em a bioràc do ràk Ewangeli´ rozwa˝cie Mój czyn duszpasterski. Có˝ powiedzieç mog´ innego, jakie daç wam inne, bardziej dok∏adne wskazówki?
Synu czuwaj, by nie traciç czasu.
Wiele grzechów ludzkich, wiele Êwi´tokradztw i dusz Bogu poÊwi´conych, odra˝ajàca oboj´tnoÊç u
ChrzeÊcijan – sà ju˝ nie do zniesienia.
Synu odwagi! Chcà ciebie przestraszyç i zniszcyç, ale Ja jestem z tobà. Ja wraz z Ojcem i Duchem
Âwi´tym. Có˝ wi´c uczyniç ci mogà? Nic, Mój synu, nic ponad to, co Ja pozwol´ dla twojego uÊwi´cenia i wzbogacenia.
B∏ g ∏ i Ci !

Dlaczego nie organizuje si´ obrony?
15.VI.1976r.
Pisz synu Mój!
Mówi∏em ci, ˝e buntownicze hordy sk∏adajà si´ z bardzo wielkiej liczby diab∏ów. Jest ich bezkresna
iloÊç. Nie potraficie swym umys∏em objàç rozciàg∏oÊci. Nie wszyscy dzia∏ajà z jednakowà przewrotnoÊcià czyli, ˝e wielkoÊç ich grzechu jest ró˝na. Wszyscy oni jednak bez wyjàtku pracujà dla z∏a. Zbuntowali si´ przeciwko Bogu i teraz znoszà najdzikszà tyrani´ swego wodza szatana oraz jego przybocznych. Nawet w piekle sà ró˝ne hierarchie.
Oni wszyscy nienawidzà NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´. Wszyscy nienawidzà ludzkoÊç, wszyscy wraz
z nienawiÊcià ˝ywià g∏´bokà zazdroÊç do wybranych i strasznà zawiÊç do was pielgrzymujàcych na
ziemi w obawie, ˝e i wy mo˝ecie si´ zbawiç.
U nich nie ma ˝adnego uczucia litoÊci, sà do tego niezdolni przej´ci tylko sadyzmem.
Nie znacie, a nawet wyobraziç sobie nie mo˝ecie okrucieƒstwa z jakim wylewajà swoje przewrotne
uczucia na ofiary, które wpadajà w ich pazury. Chodzi tu o te osoby, które si´ z nimi zwiàza∏y, które diab∏om si´ odda∏y z duszà i cia∏em. Wierzcie ˝e jest ich niema∏o, a niektórzy z waszego pokolenia
nawet doÊwiadczyli tego.
Teraz synu uwa˝aj dobrze!
Wyobraê sobie wojsko o olbrzymiej sile ˝o∏nierzy, wyposa˝one w pot´˝nà broƒ i dobrze zaopatrzone, które zaj´∏o pozycje wed∏ug starannie przygotowanego planu. To olbrzymie wojsko wzmocnione
jest swojà organizacjà wyrusza z atakiem przeciwko KoÊcio∏owi i spo∏eczeƒstwu ludzkiemu, które
choç ma wielkà liczb´ ˝o∏nierzy, oficerów i genera∏ów, którzy nie widzà czy te˝ nie pami´tajà, ˝e majà przed sobà uszykowanego do boju nieprzyjaciela pe∏nego nienawiÊci, – wcale nie myÊlà o obronie.
Szydzà z tych nielicznych, którzy o tym mówià i którzy chcieliby zorganizowaç obron´. Nawet uwa˝ajà ich za szaleƒców, lub maniaków religijnych.
Nieprzyjaciel tymczasem, starajàc si´ ukryç w∏asne si∏y, korzysta z naiwnoÊci przeciwnika wciska si´ wsz´dzie i zajmuje g∏ówne pozycje i wsz´dzie stawia swoich agentów. Tym sposobem bierze
gór´ nad przeciwnikiem. Tu i tam istniejà gniazda oporu, ale nieprzyjaciel opierajàc si´ na swoim powodzeniu, wcale si´ tym nie martwi. Przekonany, ˝e zwyci´stwo ma w garÊci, na ka˝dà prób´ przeciwnika powstaje z dzikoÊcià, ˝e go osza∏amia. Synu drogi, z w∏asnego doÊwiadczenia dobrze wiesz
jak nieprzyjaciel nie znosi ˝adnego ruchu obrony i jak taki ruch stara si´ uprzedziç. W takich trudnoÊciach na co jeszcze czekajà biskupi, by ze swych tronów zejÊç, wyjÊç z pa∏aców i wêiàÊç do r´ki
ster zarzàdu, by uczyç i kierowaç swych ˝o∏nierzy – chrzeÊcijan do kontrataku?
Widzà czy nie wiedzà, ˝e pozorna wy˝szoÊç nieprzyjaciela nie ma znaczenia, bo jeÊli za nim pójdà
ich kap∏ani, wolni od dzisiejszych herezji i od anemii, która tylu zarazi∏a i os∏abi∏a, wtedy zapewnione b´dzie powodzenie a zwyci´stwo dane.
Synu, ile˝ to razy powtarzaç musz´, ˝e Êwiat zwyci´˝y∏em pokorà, ubóstwem pos∏uszeƒstwem!
Równie˝ i tymi samymi cnotami i swoim „tak” Moja i Wasza Matka mo˝liwym uczyni∏a Odkupienie. Ile˝ to razy mówiç wam musz´, ˝e mi∏oÊç silniejsza jest od nienawiÊci?
Niech biskupi i kap∏ani starajà si´ zaktualizowaç te reformy, które og∏oszono na Soborze, a które
przez wzajemne oddzia∏ywanie i czyn piek∏a tak niedok∏adnie zosta∏y dostosowane.
JeÊli wreszcie chcà wejÊç na drog´ dobrà, a Ja jestem drogà pewnà, wtedy b´d´ z nimi i KoÊció∏
odm∏odzi si´ i wnet oka˝e wspania∏oÊç dotàd nie widzianà jeszcze.
Na có˝ wi´c czekajà? Precz z uprzedzeniami, precz z zarozumia∏oÊcià! Niech si´ modlà, by Êwiat∏oÊç oÊwieci∏a drog´, którà przebyç majà i naprzód!
Synu, znam twój stan duszy. Cierpisz teraz, bo chcia∏byç aby inni widzieli to, co ci teraz przekaza∏em.
B∏ogos∏awi´ ci´ synu, Kochaj Mnie!

Kuszenie Pana Jezusa na pustyni
16.VI.1976r.
Synu mój pisz!
Czy rozwa˝yliÊcie kiedy okolicznoÊci, w których kusi∏ Mnie z∏y duch, zw∏aszcza na pustyni?
Te okolicznoÊci miejsca i czasu rozwa˝yç trzeba uwa˝nie, bo Ja, S∏owo Przedwieczne Boga, nic nie
uczyni∏em i nic nie powiedzia∏em, co nie by∏oby natchnione wy˝szym celem. A je˝eli pozwoli∏em szatanowi zbli˝yç si´ do Mnie z pokusà, uczyni∏em to dlatego, abyÊcie wy – o których myÊla∏em i których widzia∏em, nauczyli si´ jak trzeba stawiç czo∏a diab∏u i jego przewrotnym zast´pom.
Pokusa mia∏a miejsce przy koƒcu Mego pobytu na pustyni i przy koƒcu Mego postu. Ja Bóg cz∏owiek chcia∏em ˝eby tak by∏o, aby ukazaç wam sposób walki. Chcia∏em wam powiedzieç: modlitwy
i pokuty! Wiele modlitwy i wiele pokuty! Tylko tym sposobem mo˝na si´ spodziewaç zwyci´stwa
w walce.
DziÊ moce piek∏a napadajà na Êwiat, panoszà si´ na nim, wyÊmiewajà z naiwnoÊci tych, którzy
dobrze opancerzeni powinni by iÊç w pierwszych szeregach przeciwko nieprzyjacielowi.
DziÊ piek∏o nie boi si´ ani biskupów, ani kardyna∏ów, ani kap∏anów, chyba z nielicznymi wyjàtkami, bo oni nie majà najmniejszego wyobra˝enia, a wi´c i przekonania, ˝e problemem podstawowym
KoÊcio∏a jest zbawienie dusz i prowadzenie walki z tymi, którzy chcà ich zguby. Oni nawet negatywnie reagujà wobec tych rzeczywistoÊci duchowych, wobec Moich wymagaƒ. To oznacza, ˝e nie szukajà dusz ale siebie samych w swej subtelnej i ukrytej zarozumia∏oÊci. Reagujà negatywnie wobec tych
Moich nawo∏ywaƒ i tym samym utwierdzajà si´ w nieuleczalnej Êlepocie.
Co za sprzecznoÊç wobec powo∏ania, którego pragn´li nie dla dobra dusz, ale dla w∏asnych interesów, czyli dla w∏asnej pychy.
Poniewa˝ jesteÊcie teraz zakorzenieni w postawie antypastoralnej, konieczna jest podstawa wielkiej pokory, aby wyjÊç z tego. Akt dobrej woli postawi was na s∏usznym poziomie.
Mówicie, ˝e dla chorób niezwyk∏ych potrzeba niezwyk∏ych lekarstw, otó˝ mówi´ wam: naprawd´
niezwyk∏ym lekarstwem i rzeczà naprawd´ trudnà b´dzie dla biskupa postanowienie zwo∏ania do siebie swoich kap∏anów, by im powiedzieç: „Synowie Moi, wszyscy byliÊmy nieco zwiedzeni, bo ulegliÊmy wp∏ywom naszych niezmiennych nieprzyjació∏ duchowych. Uda∏o im si´ odwieÊç nasze starania
i naszà uwag´ od ˝ywotnego problemu duszpasterstwa, jakim jest zwrócenie ca∏ej czujnoÊci ku wizji
s∏uszniejszej, bardziej odpowiadajàcej potrzebom i interesom dusz. Jako pasterz dusz, b´d´ dotàd
bli˝szy tym, którzy cierpià z winy ciemnych mocy piek∏a. B´d´ bardziej czujny w opiekowaniu si´
mojà trzodà u˝ywajàc Êrodków, jakie Boski Mistrz wskaza∏ nam Swoim przyk∏adem i s∏owami”.
Synu Mój, dobrze wiesz jakà walk´ musi stoczyç duszpasterz, by dokonaç takiego gestu pokory,
ale to go uczyni wielkim wobec Boga i KoÊcio∏a. Czasem otaczajà si´ wielkà pokorà w swych przemówieniach i homiliach, ale gdy ktoÊ odwa˝y si´ powiedzieç im to samo co mówili, ujrzy zaraz natychmiastowà reakcj´ i sta∏à niech´ç, bo nie potrafià jak prawdziwi ojcowie tego zapomnieç.
Spróbuj synu porównaç pe∏nà namaszczenia pokor´, wyp∏ywajàcà z niektórych publicznych wyznaƒ swej n´dzy i ograniczenia z prawdziwà pokorà Âw. Franciszka, który powiedzia∏ do swego brata w drodze: „bracie mój jeÊli, gdy przyjdziemy do klasztoru zamknà przed nami drzwi, a potem
zniewa˝à i obijà, a jeÊli jeszcze rzucà nas na ziemi´ w Ênieg, b´dzie to prawdziwa radoÊç i prawdziwe
wesele”.
U Mnie nie by∏o pseudo-pokory lecz prawdziwa, która przyj´∏a poca∏unek aposto∏a zdrajcy. Nie by∏o te˝ wysi∏kiem z Mojej strony, by tak wielkà obraz´ jak trzykrotne zaparcie si´ Êw. Piotra nie zapomnieç. Gdyby te wydarzenia z Mego ˝ycia rozwa˝y∏o si´ powa˝nie, ile˝ by rzeczy si´ zmieni∏o!
B∏ogos∏awi´ ci´ synu Mój!

Dezynfekcja Êrodowiska duchowego
17.VI.1976r.
Synu mój pisz!

biskupom i kap∏anom: sà one cz´Êcià Mojego ostatniego wezwania zanim nastàpi kara.
Co uczyniç powinni biskupi, kap∏ani wobec nieprzyjaciela liczebnie i aktualne wy˝szego oraz posiadajàcego wy˝szà natur´?
Tu u˝yç trzeba wszelkich wskazaƒ i Êrodków, jakie poda∏em wam s∏owem, przyk∏adem i Moim
Odkupieniem.
S∏owem: – to co mówi∏em do Moich Aposto∏ów tyczy∏o równie˝ was – dla wyrzucenia niektórych
szatanów potrzeba wiele modlitw i wiele pokuty ascezy cia∏a i postów… Jest to wielki program do
wype∏nienia.
Gorliwy duszpasterz powinien te s∏owa rozwa˝yç, rozmyÊlaç je i wprowadziç w konkretnà rzeczywistoÊç swego codziennego ˝ycia. Powinien wiernym przodowaç, pierwszym byç powinien w swoim
KoÊciele nie jako nauczyciel i przewodnik, lecz jako ojciec.
Duszpasterz ˝yjàcy wiarà, przej´ty pokorà i mi∏oÊcià ku duszom pami´taç musi na naglàcy obowiàzek – byç zawsze pierwszym wÊród wszystkich walczàcych w KoÊciele. Zaczyna dlatego od obrony osobistej. Znanym jest, ˝e ka˝dy dobry dowódca jest pot´˝nà zdobyczà dla przeciwnika. Powinien
si´ wi´c uzbroiç i uodporniç modlitwà, zw∏ascza Mszà Êw. i Ró˝aƒcem, dezynfekowaç Êrodowisko duchowe, w którym ˝yje, u˝ywajàc do tego wody Êwi´conej. Niech kropi swój pokój, ˝egna si´ i b∏ogos∏awi mieszkaƒców domu!
Ile˝ to nieporozumieƒ, jakie˝ k∏opoty, przykrych s∏ów dla siebie i innych wzbudza duch niezgody.
Gdyby taki prosty egzorcyzm odprawiano we wszystkich pomieszczeniach biskupów i kap∏anów ile˝
by si´ unikn´∏o z∏ego, ile duchowych energii u˝yto by dla szerzenia dobra! A jednak widzi si´ wysokich dygnitarzy ró˝niàcych si´ ma∏o od zwyk∏ych urz´dników czy dyrektorów wojewódzkich czy
miejskich.
Biskupi jako kierownicy innych, kap∏ani jako ˝o∏nierze, oraz zwykli wierni, majà Êwi´ty obowiàzek troszczyç si´ o duchowe bezpieczeƒstwo swoich podw∏adnych lub swych duchowych synów, jeÊli
prawdziwie czujà si´ ojcami.
U∏o˝yç powinni wspólny czyn, ∏aƒcuch mi∏oÊci, by sta∏ si´ bronià strasznà, zdolnà odp´dziç nieprzyjaciela choçby liczniejszego i silniejszego a nawet innego z natury.
Jak zorganizowaç ten ∏aƒcuch Mi∏oÊci?
Trzeba tworzyç grupy modlitwy, zwracajàc si´ do grup ju˝ istniejàcych, zobowiàzujàc je, o ile to
mo˝liwe, do jednej godziny dziennie modlitwy i ofiarowania w∏asnych cierpieƒ jako pomoc dla kap∏anów majàcych od biskupa szczególne zadanie.
Ci kap∏ani opierajàc si´ na doÊwiadczeniu, powinni zorganizowaç màdry i roztropny czyn przeciwko dzie∏u szatana. Czyn roztropny nie znaczy nieistniejàcy lecz màdrze dzia∏ajàcy.
Gdyby duszpasterze z koniecznoÊci post´powania wed∏ug tych wskazówek nie zrozumieli, oznacza∏oby to, ˝e nie sà pasterzami dusz, tylko urz´dnikami, którym ci, pracujàcy w ró˝nych cywilnych
urz´dach nie majà nic do pozazdroszczenia. Nawet cz´sto te˝ nie starajà si´ oni okazaç kim sà i co
robià.
Ci, którzy majà odpowiedzialnoÊç spo∏ecznà nigdy nie idà na nieprzyjaciela, jakim sà ciemne moce piekielne pojedyƒczo lecz tylko wspólnie zbiorowo.
Mój drogi synu, teraz b∏ogos∏awi´ ci´, a wraz z tobà tych, którzy o˝ywieni wiarà b´dà przy tobie,
by przyczyniç si´ w jakiÊ sposób do rozszerzenia tego, co ci przedstawi∏em.
Kochaj Mnie i wynagradzaj!

Wspó∏odkupiciele
17.VI.1976r.
Pisz synu mój, pisz!
O tym mówi∏em kilkakrotnie, a teraz na zakoƒczenie tej trzeciej ksi´gi chc´ zebraç ró˝ne uwagi.
Ja Jezus chc´ by biskupi kap∏ani i wierni byli ze Mnà wspó∏odkupicielami czyli powinni prowa

Ale co oznacza odkupiç dusze, jeÊli nie uwolniç jà od straszliwego i najbardziej szkodliwego ucisku
szatana?
Kim jest szatan? Kim sà poddane mu zast´py?
Szatan jest stworzeniem Bo˝ym, które zbuntowa∏o si´ przeciwko Niemu. Szatan by∏ po Bogu
w Êwiecie niewidzialnym i widzialnym stworzeniem najpi´kniejszym, najpot´˝niejszym, najwi´kszym, cudownym w swojej dobroci i Êwi´toÊci. Ta jego wielka moc i pi´kno zgubi∏y go, bo sta∏ si´ z tego powodu strasznie pyszny, ˝e uwa˝a∏ siebie za poddanego Bogu.
Stàd jego odmowa poddania si´ Bogu, stàd jego wieczna zguba, stàd nieprzejednana nienawiÊç ku
Bogu ku NajÊwi´tszej Maryji Pannie, Która zaj´∏a po nim pierwsze miejsce wÊród stworzenia.
NajÊwi´tsza Maryja Panna jest nie tylko powodem tej pora˝ki, lecz pokorà swojà umo˝liwi∏a Okupienie, lecz jest teraz w Êwiecie niewidzialnym pierwszà Istotà po Bogu i ˝adne stworzenie Jej nie dorówna.
Szatan jest osobà prawdziwà, ˝ywà rzeczywistà, pot´˝nà i z∏oÊliwà, zepsutà i tylko zdolnà do z∏a.
Z jego winy z∏o wesz∏o na Êwiat. Szatan jest straszliwà rzeczywistoÊcià z którà wszyscy, chcà czy,
nie chcà, muszà si´ liczyç.
Czarny jest najwi´kszym sadystà, nie b´dàc zaÊ uwarunkowany czasem ani przestrzenià, dzia∏aç
mo˝e jednoczeÊnie w ró˝nych miejscach. Od chwili swego buntu przeciw Bogu nie przesta∏ nigdy ani
na chwil´ knuç spisków, zbrodni i nikczemnoÊci wszelkiego rodzaju. Szatan zawsze jest w ruchu, zawsze gotowy zastawiaç pu∏apki duszom nieostro˝nym i nieroztropnym, by uczyniç z nich swoje ofiary.
Na Êwiecie sà nie tysiàce, ale miliony osób cierpiàcych fizycznie, moralnie i duchowo z jego winy.
Sà te˝ osoby w domach dla umys∏owo chorych nie z powodu rzeczywistej choroby, ale z jego winy,
który tak potrafi swojà obecnoÊç ukryç, ˝e prowadzi do choroby, upodlenia i rozpaczy.
Swà nienawistnà tyranià objà∏ ca∏y Êwiat, a Êwiat w swej g∏upocie nie wierzy w jego istnienie.
To co powiedziane jest o szatanie powiedzieç mo˝na o niezliczonych zast´pach jego Êwity. Liczba
ich jest przejmujàca.
Odkupiç – to znaczy wykupiç z niewoli, czyli uwolniç dusze z tej wstr´tnej i przewrotnej rzeczywistoÊci tyranii z∏ego.
Ja, Jezus dlatego sta∏em si´ Cia∏em, dlatego te˝ odnawiam Tajemnic´ Krzy˝a w Tajemnicy Mszy
Âw., dlatego obecnoÊç Mojà uwieczni∏em w Âwi´tych Tabernakulach, w Tajemnicy Nieskoƒczonej pokory.
Szatan jest pychà nieograniczonà – Ja, Jezus jestem pokorà nieskoƒczonà.
To naprawd´ paradoks, ˝e biskupi i kap∏ani i wierni nie rozumiejà, ˝e g∏ównym celem ich powo∏ania to uwalnianie dusz z napaÊci mocy piekielnych czyli diab∏ów. W duszpasterstwie swoim zatrudnili si´ tysiàcznymi czynnoÊciami i incjatywami tak, ˝e nie dà˝à ju˝ do celu. Jest rzeczà jasnà, ˝e nie
dbaç o ten cel powoduje kompletnà Êlepot´.
Ale czy biskupi i kap∏ani widzà czy nie widzà swego b∏´du? Czy nie widzà potrzeby szukania
przyczyn ich niepowodzeƒ w duszpasterstwie? Czy nie wynika z Objawienia wyraênie, ˝e cel Odkupienia to walka z diab∏em i grzechem? I czy˝ nie widzà, ˝e ka˝da czynnoÊç je˝eli nie jest wy∏àczona
w t´ walk´ jest bezowocna? Tak jak niepo˝yteczne stajà si´ ga∏´zie odci´te od pnia!
Ju˝ wyraênie powiedzia∏em o losie wojska, w którym dowódcy i szeregowi nie wierzà w nieprzyjaciela, w jego pot´g´ i przebieg∏oÊç. Takim jest dzisiaj KoÊció∏.
Nigdy nie dojdziecie do tego, by zobaczyç i zrozumieç tragiczne po∏o˝enie KoÊcio∏a, jeÊli nie b´dziecie patrzeç na Mnie, Syna Bo˝ego i na Mojà NajÊwi´tszà Matk´. Pokorà ubóstwem i modlitwà stawialiÊmy czo∏o nieprzyjacielowi.
Teraz jest godzina Mego Cia∏a Mistycznego; albo wejdziecie na jedynà s∏usznà drog´. – Ja jestem
tà drogà – albo lawina was rozgniecie i zmia˝d˝y!
B∏ogos∏awi´ ci´ synu i nie bój si´!
Prawda nie powinna si´ baç niczego.

Egoizm — to jest — diabe∏
4.XI.1976r.
Don Ottavio, mówi do ciebie L…
Czy pami´tasz, jak w poprzedniej rozmowie powiedzia∏em ci, ˝e w niebie nie mo˝na si´ z∏oÊciç,
ani ˝e nie cierpi si´ z powodu b∏´dów dokonywanych na ziemi. Nie cierpi si´ tak˝e dla braku wiary
czy te˝ z powodu wewn´trznego, wyszukanego egoizmu, który ukryç si´ potrafi w wewn´trznym labiryncie ludzkiego serca, aby nie zostaç odkrytym przez swoje ofiary.
Bo egoizm to jest diabe∏.
Lecz Mi∏osierdzie Bo˝e napraw´ jest nieskoƒczone, gdy˝ On zna u∏omnoÊç i s∏aboÊç ludzkà, wi´c temu sam zaradza. B´dà jednak inne zaniedbania. Cz∏owiek jest dzieckiem winy i ona najbardziej mu
si´ udaje, bo w z∏ych uczynkach buntu przeciwko Bogu zawsze pomaga mu jeden z diab∏ów.
Oto, Don Ottavio, dlaczego trzeba pokornie i odwa˝nie zwracaç wielkà uwag´ na sposób sprzeciwu
przewrotnym mocom z∏a, które u schy∏ku tego wieku powsta∏y na straszne starcie, które wkrótce
osiàgnie swoje najwi´ksze nasilenie.
Pierwszym warunkiem do skutecznego zwalczania z∏a jest Êcis∏e zjednoczenie z Tym, który zwalczy∏ szatana ofiarà z samego siebie. Kto w niesieniu Krzy˝a z Nim si´ ∏àczy, staje si´ dla niego nie do
zniesienia.
Msza Êw. Ró˝aniec i ró˝ne b∏ogos∏awieƒstwa sà dobrymi i po˝ytecznymi Êrodkami obrony i wyrzucajà nieprzyjaciela z dusz naszych i z naszych domów. Rzeczy Êwi´tych nale˝y zawsze u˝ywaç
Êwi´cie i ze czcià. B∏ogos∏awieƒstwa nale˝à do sakramentalii i u˝ywaç ich nale˝y z wiarà i nale˝ytym
usposobieniem wewn´trznym.
Don Ottavio, czekajàce ci´ zadania b´dà przedmiotem wÊciek∏oÊci, bàdê wi´c uwa˝ny i czuwaj,
lecz nie masz si´ niczego obawiaç. Ufaj zawsze, jesteÊ nad wy∏omem, odwagi! Wiary, wiary i wiary,
a wiesz, ˝e z wiarà ma si´ nadziej´ i mi∏oÊç!

Âwi´ty Micha∏ – obroƒcà
10.I.1977r.
Synu mój pisz!
Uzupe∏niç chc´ to, co powiedzia∏em ci o stworzeniu Anio∏ów. Ja Bóg jestem nieskoƒczonà Mi∏oÊcià,
która ze swej natury potrzebuje aktu mi∏oÊci. Stworzy∏em dlatego wielkà iloÊç bez liczby, pi´knych
istot duchowych, na które wyla∏em Mojà Mi∏oÊç. Zanim ich jednak dopuÊci∏em do wiecznego udzia∏u
w Moim Królestwie, zarzàda∏em od nich dowodu, którego wielka ich liczba nie przyj´∏a, ale oko∏o 2/3
anio∏ów chcia∏o i umia∏o przyjàç. Na czele buntowników stanà∏ szatan z umiarkowanà liczbà anio∏ów,
na czele Anio∏ów wiernych stanà∏ Âwi´ty Micha∏.
Na niebie powsta∏a wielka bitwa, bitwa rozumu i woli. Trudno wam to sobie wyobraziç. Zwyci´˝eni, odrzuceni od Mi∏oÊci, przemienili si´ w okropnych szatanów i zrzuceni zostali do piekie∏, trawieni
duchowà nami´tnoÊcià, opanowani nieugaszonà nienawiÊcià, która zdradza najni˝sze nami´tnoÊci.
Przepe∏niani sà nimi i bez nadziei, ˝alu, oddali swe ˝ycie z∏u, cali sà tylko z∏em, z którym si´ uto˝samiajà.
Nie mogàc zlewaç swojej nienawiÊci na Boga, wymiotujà ja ciàgle na ludzkoÊç.
Po stworzeniu Adama i Ewy, z∏e duchy odwa˝y∏y si´ na wielki atak, by zaw∏adnàç rodzicami ca∏ej ludzkoÊci. Szalonym pragnieniem szatana by∏o zdobycie wielkiego i bezkresnego królestwa, którym by móg∏ rzàdziç rywalizujàc z Bogiem.
DzikoÊç diab∏a jest bez litoÊci i bez wytchnienia. Zasadzka przygotowana na pierwszych rodziców mia∏a swój skutek i nazywacie to pierworodnà winà.
Lecz Bóg przekreÊli∏ zuchwa∏e ambicje diab∏a, dajàc ludziom obietnic´ Odkupienia. Tak zacz´∏a si´
tajemnica Zbawienia, jak opowiada to wam Biblia.
Gdy nadesz∏a pe∏nia czasów Ja, Bo˝e S∏owo Przedwieczne od wieków z Ojca zrodzone, sta∏em si´
Cia∏em w najczystszym ∏onie Maryji Dziewicy.
Szatan si´ przelàk∏ bo wyczuwa∏ ˝e jego panowanie staje si´ zagro˝one Zwi´kszy∏ wi´c swojà

przeciwko Mnie Chrystusowi i Mojemu KoÊcio∏owi dosz∏y do szczytu z chwilà, gdy pozna∏ to jaÊniej.
Jego nienawiÊç przeciwko NajÊwi´tszej Maryji Pannie by∏a nie mniej dzika i wielka, – bo:
1. – Ona zaj´∏a jego dawne pierwsze miejsce w Êwiecie niewidzialnym i widzialnym jako Pierwsza
wÊród wszystkich stworzeƒ po Bogu Stwórcy w Trójcy Jedynym.
2. – Poniewa˝ Jej „fiat” uczyni∏o mo˝liwym Odkupienie i zada∏o pot´˝ny cios panowaniu czarta
nad ludzkoÊcià, uzyskanemu przez zasadzk´ zastawionà pierwszym rodzicom.
3. – Jeszcze inna przyczyna jego niepohamowanego gniewu na Niepokalanà wynikn´∏a stàd, ˝e ta
upokarzajàca pora˝ka pochodzi∏a od wàt∏ego stworzenia, od niewiasty ni˝szej od niego z natury.
To si´ sta∏o i na wieki b´dzie dla szatana udr´kà wy˝szà od wszystkich m´k na ziemi, a dla ludzi
niepoj´tà, ˝e zabi∏by ka˝dego cz∏owieka, gdyby doznaç jej musia∏ choçby tylko przez chwil´,wi´c
broni si´ przed tà udr´kà wszelkimi sposobami wyprowadzajàc was na manowce.

Szatani sà okropnie przewrotni i
przera˝ajàco przebiegli
Szatan i jego towarzysze czarci i demony, sà tylko z∏em, choç w ró˝nej mierze. Sà niezdolni do
dobra, do ˝adnego dobra. Szatani nie tylko, ˝e nienawidzà Boga, Chrystusa, KoÊcio∏a i ca∏à ludzkoÊç,
lecz nienawidzà si´ mi´dzy sobà. WÊród siebie majà w wy˝szych hierarchiach tyranów dzikich i nieub∏aganych. Jedyna rzecz, która ich wszystkich ∏àczy to nienawiÊç do siebie Boga, do NajÊwi´tszej
Maryji Panny, do KoÊcio∏a oraz ludzi.
Sà to istoty lepkie i niechlujne, niezdolne do prawdy, k∏amià zawsze wyprowadzajàc przez przesy∏ane myÊlokszta∏ty ludzkoÊci, które na manowce ich wyprowadzajà, pobudzajàc do z∏ego. Starajà
si´ wywo∏aç sadyzm, nami´tnoÊci, po˝àdliwoÊci i ˝àdze cia∏a i ducha z∏ego, który ludêmi kieruje.
Nie wszyscy majà jednakowà moc, jednak wszyscy sà przera˝ajàco przewrotni i przebiegli, podszywajàc si´ pod dobro. Ta przebieg∏oÊç rodzi si´ z ich ska˝onego rozumu.
Z powodu wy˝szej swej natury potrafili z upartà przewrotnoÊcià wyniszczyç w duszy ludzkiej,
która jest mieszkaniem ducha, wszelkie poj´cia o swym istnieniu. Tote˝ wi´kszoÊç ludzi nie wierzy
w ich istnienie, pozwala si´ im opanowaç nie walczàc z nimi.

Dlatego te˝ Ja, S∏owo Bo˝e, które Cia∏em si´ sta∏o, umar∏em na krzy˝u, wyla∏em Mojà Boskà
krew, abyÊcie przez modlitwy, – energi´ s∏owa, potrafili si´ przed z∏em obroniç, a Krwià Mojà
w modlitewnych wezwaniach, oczyszczaç dusze powierzonych wam chrzeÊcijan.
Dlaczego tego nie robicie? To jest prawdziwa przyczyna rozpr´˝enia w KoÊciele, jak i równie˝
wielkiego kryzysu wiary, dr´czàcego biskupów, kap∏anów i wiernych.
Diab∏y bojà si´ tylko Boga, NajÊwi´tszej Panny i Âwi´tych, a wi´c tych, którzy oddali ˝ycie i przelali krew i m´k´ samofiarowali si´ na odkupienie Êwiata i ludzkoÊci. Ze wszystkich innych tylko
drwià.
Wielkim osiàgni´ciem szatana jest to, ˝e pobudzi∏ ludzkoÊç do cywilizacji materialistycznej, b´dàcej szerzycielem ateizmu. Lecz jest to powodzenie przejÊciowe, bo wielkimi krokami zbli˝a si´ godzina oczyszczenia i b´dziecie chcieli powróciç do ˝ycia waszych przodków, w mi∏oÊci poszanowania Boga i bliêniego.
Ludzie idàcy do piek∏a równie˝ stajà si´ takimi jak diab∏y – demonami. Podobnie jak szatan na
wieki utrwalajà si´ w z∏ym, w nienawiÊci i wszelkiej z∏ej nami´tnoÊci.
B∏ogos∏awi´ ci´, Kochaj Mnie!

Poczàtkiem i przyczynà ka˝dego z∏a – to szatan
3.IV.1977r.
Pisz mój synu!
W poprzednich pos∏annictwach mówi∏em ci ju˝ o ponurych mocach piek∏a. Powiedzia∏em, ˝e
umys∏ wasz nie jest zdolny zliczyç liczby diab∏ów i, ˝e ich natura jest nie materialna lecz duchowa,
˝e sà duchami ró˝niàcymi si´ od was którzy jesteÊcie duchem i materià

by usprawiedliwiç fakty, których nie rozumiejà, albo jeÊli z czasem wyczuwajà ich pochodzenie
i przyczyny, zamilczajà o tym, dla wzgl´dów ludzkich.
Synu mówi∏em ci o ˝yciu istot nieczystych, zupe∏nie pogrà˝onych w z∏em. Szatani sà z∏em i ka˝dego z∏a sà poczàtkiem i przyczynà.
Oni nienawidzà Boga, który jest Dobrem, nienawidzà równie˝ tych, którzy czynià dobrze. Dlatego
w∏aÊnie dobrzy majà tyle ró˝nych przykroÊci, upoÊledzenia i biedy, których nie majà êli. To co jest
dla wielu tajemnicà jest proste do zrozumienia. Otó˝ szatani nienawidzà Êwiat∏a i prawdy, sà ciemnoÊcià i b∏´dem, utwierdzeni zostali w mroku i b∏´dzie.
Gdyby ludzie, a zw∏aszcza chrzeÊcijanie wiedzieli o tej strasznej rzeczywistoÊci i o tym wielkim
niebezpieczeƒstwie ze strony tych niegodziwych mocy – nie mieli jasnego poj´cia, nara˝eni by byli na
wieczne pot´pienie.
Jaki jest cel ca∏ej dzia∏alnoÊci duszpasterskiej, nie innej jak na zbawienie dusz. Dlatego te˝ duszpasterstwo powinno byç zrewidowane i poprawione stosownie do zasad ewangelicznych, a nie wed∏ug
zapatrywaƒ, zarozumia∏oÊci i pychy ludzkiej.
Synu mój, ju˝ wiele razy pyta∏eÊ, dlaczego nigdy nie chcia∏em ci daç poznaç szatanów bardziej,
ni˝ przez s∏owa i fakty pozwalajàce na bezpoÊredni stosunek z ponurym Êwiat∏em nieznanego piek∏a.
Jest ono przyczynà kryzysu wiary u niektórych duszpasterzy przej´tych racjonalizmem i materializmem. Oni chcà wszystko t∏umaczyç na sposób racjonalny lub materialny, odpowiadajàcy ich wygodnictwu. Wielu nie zna tego ponurego Êwiata, nie zna, choç znosi jego tyrani´. Lecz dobrze go znajà
dusze uprzywilejowane w swej szybkiej drodze ku doskon∏oÊci, duszy serca i umys∏u.
Pytanie – „Dlaczego Panie Jezu tylko dusze uprzywilejowane ich widzà?”
Odpowiedê – Bo im powierzam szczególne pos∏annictwo, aby dla KoÊcio∏a i dla Mego wojska, ustanowionego przez Sakrament Bierzmowania byli przednià stra˝à w dzisiejszej walce z nieprzyjacielem.
Potem oni b´dà pionierami w Nowym Odrodzonym KoÊciele, to odbudowujàc, co piek∏o oraz g∏upota i pycha ludzka zniszczyli.
Lecz wojsko, o którym ci dziÊ mówi´ jest w rozk∏adzie. Bo jakim˝e ˝o∏nierzem mo˝e byç ten, kto
si´ na tym nie zna i dlatego nie dba o broƒ koniecznà do obrony i ataku.

Normy dla egzorcystów
16.IV.1977r.
Pisz synu Mój!
Chc´ ci podaç pewne normy, które zapewne ju˝ znasz, a których powinieneÊ si´ trzymaç.
1. – Dlaczego b∏ogos∏awieƒstwa i egzorcyzmy, cz´sto nie wydajà tego skutku jaki mieç powinny
i jaka jest tego przyczyna?
Jest rzeczà oczywistà, ˝e udzielajàcy egzorcyzmu, winien byç w ∏asce uÊwi´cajàcej. Mieç powinien wiar´ i pobo˝noÊç chrzeÊcijaƒskà, lecz równie˝ ten, kto o b∏ogos∏awieƒstwo i egzorcyzm prosi lub
dla kogo o nie prosi, winien równie˝ byç w ∏asce Bo˝ej.
2. – Osob´ egzorcyzmowanà i b∏ogos∏awiàcà od∏àczyç nale˝y od wszystkich innych osób ma∏o pobo˝nych, ciekawskich i od tych wszystkich, którzy nie biorà udzia∏u w egzorcyêmie, modlitwà ofiarnà w∏asnego cierpienia.
3. – Osoby pyszne i zarozumia∏e przeszkadzajà swojà obecnoÊcià i bardzo wzmacniajà obecnoÊç
i moc nieprzyjaciela.
4. – Osoba egzorcyzmujàca winna byç roztropna i bardzo ostro˝na, przeciwnik b´dzie czyni∏
wszystko by egzorcyst´ rozproszyç, zm´czyç, pozbawiç treÊci i wyczerpaç. Pami´taç tak˝e nale˝y, ˝e
czarty sà pychà, nienawiÊcià i rozdzia∏em, dlatego te˝ gdy znajdzie si´ wobec pokory i mi∏oÊci, dobrego u∏o˝enia, zniech´ca si´ i ust´puje.
5. – Egzorcyzmujàcy zawczasu powinien przygotowaç si´ modlitwà i uzbroiç si´ w modlitw´ osób
pobo˝nych i dobrych.
6. – Nieroztropnie jest dla egzorcysty ˝eby wdawaç si´ w dialog, chyba êadko i wyjàtkowo.
7. – Nie wszyscy op´tani sà cierpiàcy w jednakowej mierze. Z∏e duchy ró˝nià si´ stopniem inteli-

9. – Normà màdroÊci i roztropnoÊci jest wzmocniç si´ przed przystàpieniem do egzorcyzmowania
przez post, conajmniej trzy razy prze˝egnaç si´, lub nawet dokonaç egzorcyzmu na sobie.
10. – Ca∏e duszpasterstwo dà˝yç powinno do wyrwania dusz szatanowi i piek∏u, by oddaç je Bogu,
bo nie tylko po to zes∏a∏ Ojciec Niebieski na ziemi´ Swego Syna Jedynego, by ofiarowa∏ si´ na krzy˝u.
Dlatego jasnà jest rzeczà, ˝e egzorcyzmy sà wyraênym duszpasterstwem przeciwko mocom z∏a. Ten
kto egzorcyzmuje i b∏ogos∏awi porównany byç mo˝e do ˝o∏nierza, który nie ogranicza si´ tylko do
obrony ale odwa˝nie atakuje wroga zamkni´tego w fortecy, jakim jest dusza op´tanego. Egzorcysta
powinien byç ˝o∏nierzem silnym, odwa˝nym, który osobiÊcie atakuje wroga. Jest to pojedynek wywo∏ujàcy gniew diab∏a i jego zemst´. Ka˝dy zaÊ czyn odwa˝ny i heroiczny zawsze nara˝ony jest na ryzyko.
11. – Biada egzorcyÊcie zarozumia∏emu i powierzchownemu, który przychodzi bez nale˝ytego
przygotowania. B´dzie wtedy w po∏o˝eniu ˝o∏nierza bez broni wobec nieprzyjaciela od niego silniejszego i lepiej uzbrojonego. Màdry egzorcysta nie wchodzi nigdy do dzie∏a, jeÊli przedtem nie jest pewny
swoich dobrych warunków duchowych.
12. – Egzorcysta choç wie, ˝e ma przed sobà nieprzyjaciela silniejszego i pot´˝niejszego z natury,
orientuje si´ jednak rzadko co do stopnia szataƒskiej doskona∏oÊci i osobistych danych wroga.
13. – Opanowany i zniewolony op´tany (jeÊli ju˝ do tego dosz∏o) pomagaç powinien szczerymi aktami pokory i skruchy, starajàc si´ tym odrzuciç te czyny, czy rzeczy, które przyczyni∏y si´ do zapanowania nad nim wroga.
14. – Powiadam ci synu, ˝e przepis odosobniena dla egzorcysty jest màdry, bo ponure moce diabelskie wsz´dzie szukajà pomocników, a takimi sà ludzie w grzechu Êmiertelnym, którzy tworzà zapor´ wokó∏ chorego na ob∏àkanie. ObecnoÊç takich osób bardzo przeszkadza a czasem przekreÊla wysi∏ki egzorcysty, zw∏aszcza, gdy ten nie ma idealnych warunków do walki. Bywa nieraz tak˝e, ˝e ten
kto zaprasza do udzielania komuÊ pomocy, potem sam swojà obecnoÊcià niszczy wysi∏ek egzorcysty.
15. – Wszystko co kap∏ani i dobrzy laicy robià dla dobra, diabli wszystko robià dla z∏a.
Dlaczego ci to wszystko powiedzia∏em? Dlaczego da∏em ci te normy? AbyÊcie lepiej t´ walk´ zrozumieli i lepiej si´ do niej przygotowali, bo wobec niej wszystko inne jest tylko podrz´dne. Dobrze by
by∏o, by w nast´pnm nak∏adzie ksià˝eczki z b∏ogos∏awieƒstwami i egzorcyzmami aby przyjaciele
umieÊcili te normy, bo w odrodzonym KoÊciele znaç je powinni wszyscy.
B∏ogos∏awi´ ci´ synu, a ze Mnà b∏ogos∏awi ci´ Moja Matka NajÊwi´tsza. Zarazem b∏ogos∏awimy
wszystkich dobrych kap∏anów, którzy ˝yjà wed∏ug Mej Ewangelii oraz wszystkich dobrych laików,
którzy odwa˝nie walczà dla tryumfu Mego panowania w duszach, Mego panowania, a nie szatana.

Godzina oczyszczenia
29.XI.1977r.
Pisz synu, to Ja Jezus!
Chc´ byÊ zda∏ sobie spraw´ jak wielka jest g∏upota ludzi, którzy nie chcà s∏uchaç Boga, który jako
Ojciec kochajàcy z naleganiem wzywa, by wyprowadziç ich na drog´ prostà. Nie s∏uchajà Boga, który
ich g∏upotà, zmuszony uciec si´ musi do surowoÊci, by obudziç ich ze snu Êmierci.
Dlatego sà te liczne wylewy wód, te trz´sienia ziemi i tyle innych nieszcz´Êç, sà to owoce ludzkiej
g∏upoty, która nie zwraca uwagi.
Jeszcze zwróç uwag´ na nieprawdopodobne przeÊladowania, jednak rzeczywiste, jakie diabe∏
wzbudza przeciwko tym, którzy nie trzymajà si´ Boga. Mo˝esz si´ wi´c jeszcze raz przekonaç o aktywnej mocy Mego nieprzyjaciela i waszego oraz ca∏ego KoÊcio∏a.
Synu pomyÊl i rozwa˝ nieÊwiadomoÊç ludzi i tylu wybranych na nauczycieli prawdy. Oni majà byç
Êwiat∏em zapalonym, by oÊwieciç ciemnoÊci, a stali si´ sami mrokiem. Dlatego majà Oni oczy a nie
widzà, majà uszy a nie s∏yszà tych z∏ych rzeczy jakie si´ dokonujà. To wyt∏umaczyç mo˝na tylko osobistym dzia∏aniem szatana i jego niegodziwych zast´pów.
Diabe∏ jest twórcà wszystkich zdrad i spisków, które ciàgle si´ pod jego piekielnym wp∏ywem
wzmagajà. Tylko dzisiejsi Êlepcy nie widzà tego, co rani KoÊció∏, a z nimi ludy ziemi.

Mówi∏em to zawsze, ˝e Ja nie chc´ z∏a, bo Jestem Bogiem, Jestem Mi∏oÊcià! Bóg jest nieskoƒczonà
doskona∏oÊcià, a z∏o zawsze jest niedoskona∏oÊcià. Ale dopuszczam z∏o, by by∏o zaczynem dobra.
Synu zbli˝amy si´ do ostatniego kresu tego nieludzkiego konfliktu. Jest to okres, w którym b´dziesz Êwiadkiem najdziwniejszych zdrad, najistotniejszych Êwi´tokradztw przeciwko Bogu i KoÊcio∏owi, dokonanych w∏aÊnie przez tych ludzi, którzy winni byç Ich najwi´kszymi obroƒcami.
Synu, mo˝na uzdrowiç ludy i narody, ale za jakà cen´? Wystarczy uwa˝ne czytanie Biblii by to
zrozumieç. Ty ujrzysz godzin´ oczyszczania. Wtedy przypomnij sobie Moje s∏owa, by pozostaç mocnym i sta∏ym w wierze.
Uprzedzm synu twoje pytanie: czy nie móg∏byÊ b´dàc Synem Boga ˚ywego neutralizowaç t´ szkodliwà dzia∏alnoÊç szatanów zamykajàc ich w piekle, jako w∏aÊciwym ich miejscu i kary?
Tak móg∏bym to wszystko, bo jestem Bogiem, a jeÊli tego nie czyni´, to tylko dla s∏usznych powodów. O niektórych z nich ju˝ wiesz. Teraz jest rzeczà koniecznà, by oczyszczenie w Moim Mistycznym
Ciele dokona∏o si´ tak, jak dokona∏o si´ kiedyÊ, w Moim Ciele fizycznym.*)
Mi∏osierdzie i SprawiedliwoÊç powinny mieç dope∏nienie. Moje wezwania, nawet kilkakrotnie do
niczego nie pos∏u˝y∏y. Moje Boskie obietnice na nic si´ zda∏y, tak liczne interwencje na ziemi Mojej
i waszej Matki. Nic nie zyska∏y Moje napomnienia, ma∏o kto je przyjà∏.
A przecie˝ to by∏y napomnienia pochodzàce z Mojego Mi∏osiernego Serca, ode Mnie, Syna Jednorodzonego Boga wraz z Ojcem i Duchem Âwi´tym.
WyÊmiewano si´ ze Mnie, szydzono ze Mnie, zniewa˝ono na wszelkie sposoby swà g∏upià niewiarà.
*) Patrz rozdz. ”Trzy dni ciemnoÊci”, analogia do trzech dni z∏o˝enia w grobie cia∏a Jezusa)

Ale zobaczà jaki straszny jest Gniew Bo˝y.
Tego chcieli i to wywo∏ali. G∏upcy siadali za sto∏em nieprzyjaciela, byli wi´c przez niego oszukani
i zwiedzeni. Zwiàza∏ ich ze sobà diabe∏ najgorszymi nami´tnoÊciami pociàgajàc na wieczne pot´pienie.
Wszystko to jest strasznà rzeczywistoÊcià, na którà trzeba by∏o i teraz trzeba zareagowaç, lecz
ona znalaz∏a Mój KoÊció∏ pozbawiony tej obrony jakà mu da∏em. Oboj´tni, konsekrowani przeszli do
nieprzyjaciela i teraz wspó∏pracujà z nim pomagajàc mu w jego niecnej grze. Z takich osiàgni´ç czart
jest ogromnie pyszny i zazdrosny. Te w∏aÊnie osiàgni´cia pomogà mu skierowaç swà nienawiÊç przeciwko Mnie zarzucajàc Mi b∏àd i niepo˝ytecznoÊç Krzy˝a. G∏upi, pomylony i op´tany, jeszcze raz ujrzy Oblicze Boskiej Wszechmocy ukazujàce si´ na Niebie i ziemi w ca∏ym Jego blasku. Ale ca∏kowiecie
si´ jeszcze przekona, a˝ przy koƒcu czasów, kiedy powróc´ na ziemi´ w Wielkim Majestatem i Chwa∏à, by sàdziç ˝ywych i umar∏ych. Szatan jeszcze raz zobaczy co potrafi Mi∏oÊç i SprawiedliwoÊç Bo˝a.
KoÊció∏ b´dzie wspania∏y, jak nigdy, wobec nieba i ziemi. A diabe∏, niepoprawny przyjaciel, b´dzie
musia∏ wbrew swej woli uznaç, ˝e przewrotnà aktywnoÊcià chcia∏ go zniszczyç.
Nadesz∏a godzina, synu Mój, w której wszyscy dobrzy wyraênie zrozumiejà czasy i zajÊcia dotyczàce Mego KoÊcio∏a i ca∏ej ludzkoÊci. Trzeba wierzyç, wierzyç mocno, ufaç i kochaç tego, który nigdy nie robi zawodu. Kto wierzy we Mnie nie umrze na wieki. Tylko ja sam jestem Zamrtwywstaniem i ˚yciem. Kto we Mnie wierzy i Mnie kocha, wybawi´ go od gniewu nieprzyjació∏. Nie zapomn´
o nim w chwili doÊwiadczenia.
B∏ogos∏awi´ ci´!
*)Patrz przekaz Boga Ojca do ludzkoÊci i Zapowiedê Gniewu Bo˝ego. wyd. Catholic Publishing w ksià˝kach:
Królestwo szatana, Âwiat Objawiony, Mordy masoƒskie w Watykanie, Przed drugim przyjÊciem Pana, oraz
wielu innych publkacjach.)

Trzy dni ciemnoÊci
I PO TRZECH DNIACH CIEMNOÂCI
Objawienie si´ Matki Bo˝ej bratu zakonnemu Dawidowi Lopez`owi w Medjougorje w Jugos∏awii w dn. 15 sierpnia 1987r. Brat Lopez zmar∏ w lutym 1988r. By∏ zakonnikiem amerykaƒskim mieszkajàcym w Teksasie

Mi∏osierdzia i s∏u˝by bliêniemu. Praca, pieniàdze i pot´ga b´dà bezu˝yteczne. Nie bójcie si´ trzech dni
ciemnoÊci, które nastàpià, nad ziemià. Ci, którzy ˝yjà wed∏ug moich przykazaƒ i w duchu moim,
ostrze˝eni b´dà g∏osem wewn´trznym, tydzieƒ, albo trzy dni przed nadejÊciem ciemnoÊci.
Dzieci moje b´dà odchodziç od grzechu i uciekaç si´ do modlitw, tak jak ich prosi∏am. U˝ywaç b´dà wod´ Êwi´conà i poÊwi´cone przedmioty religijne i otoczà specjalnà czcià, obraz NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, bezustannie palàc przed nim Êwiece. Dzieci moje szcz´Êliwe b´dà ˝yjàc ubogo i b´dà
mniej uzale˝nione od dóbr materialnych.
Ksi´˝a zajmowaç b´dà si´ nie tylko w∏asnym ˝yciem duchowym, ale wspomagaç b´dà wiernych
w ich próbach wzmocnienia i wzbogacenia modlitw. Dzieci Moje unikaç b´dà tych, którzy g∏oszà rewolucj´ i przewroty, bo ci sà narz´dziami szatana.
Zasmucona jestem stanem ˝ycia religijnego w zachodnich narodach, które wyrzek∏y si´ Êlubów
ubóstawa i poÊwi´cenia… B´dà bardziej kuszone przez szatana i nie b´dà mog∏y oprzeç si´ jego duchowym i materialnym pokusom. Narody te muszà powróciç do ˝ycia w duchu i pos∏uszeƒstwie do
Chrystusa, Syna Mojego.
Nie bójcie si´ niczego i nikogo. Módlcie si´ do Boga, czytajcie Pismo Âwi´te i przyjmujcie Sakramenty Âwi´te. B´d´ z wami w czasie trwogi. Niech nie tracà nadziei ci, którzy starajà si´ pokonaç
swoje s∏aboÊci, bo Bóg im nie zapomina wysi∏ku i poÊwi´cenia.
Oto sà wra˝enia, które odnios∏em kiedy NajÊwi´tsza Dziewica mówi∏a do mnie.
W ciàgu trzech dni ciemnoÊci ziemskich, wszystkie demony piekielne b´dà na ziemi.
CiemnoÊci b´dà, tak wielkie, ˝e nikt nie zobaczy swojej r´ki.
Ci, którzy nie b´dà w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej,
umrà ze strachu na widok diab∏ów, albo umrà z szaleƒstwa.

NajÊwi´tsza Dziewica powiedzia∏a do mnie:
„Zamknijcie drzwi i okna i nie s∏uchajcie nikogo kto wo∏a∏by z zewnàtrz”.
Najwi´ksze pokusy przyjdà od z∏ych diab∏ów, naÊladujàcych g∏osy naszych bliskich. NajÊwi´tsza
Dziewica mówi∏a:
„Nie dajcie si´ zwabiç, bo to sà g∏osy piekielne chcàce podst´pem sk∏oniç was do opuszczenia domu. Dlatego w drodze do waszego domu wiele ludzi utonie starajàc si´ przejÊç wod´ w ciemnoÊciach.
W strachu, bli˝ni zabije bliêniego i umrze w grzechu”.
„Bóg Ojciec ju˝ wybra∏ ludzi, którzy b´dà m´czennikami, na poczàtku trzech dni ciemnoÊci. Niech
nie ogarnia ich l´k, bo Bóg da im wytrwa∏oÊç i po ich m´czeƒstwie anio∏owie uniosà ich cia∏a i dusze
do nieba.”.
NajÊwi´tsza Dziewica natchn´∏a mnie do modlitwy pokutnej do Pana, by te dni ciemnoÊci nie przysz∏y
na zimie, i aby nie by∏o wtedy kobiet brzemiennych rodzàcych dzieci. B´dzie wtedy bardzo zimno, brak
ogrzewania i brak pomocy lekarskiej. Matka Boska udzieli∏a mi dwie specjalne ∏aski, których nie mog´ objawiç, oraz przekaza∏a mi s∏owa:

„Powiedz ludziom, aby szukali znaków i nie tracili czasu szukajàc daty
i godziny tych wydarzeƒ”.
KtoÊ przepowiedzia∏ ju˝ dat´ i zapyta∏em Matk´ Boskà, o to. Odpowiedzia∏a mi:
„Bàdê ostro˝ny w stosunku do tych, którzy
wspominajà daty”.
A wi´c nie powinniÊmy myÊleç o dniu i godzinie, bo je˝eli znalibyÊmy dzieƒ sàdu ostatecznego, to post´powalibyÊmy bez obaw i odciàgalibyÊmy nawrócenie si´ do Boga”. NajÊwi´tsza Dziewica powiedzia∏a:
„CiemnoÊci b´dà trwa∏y dok∏adnie 72 godziny. Tylko nakr´cone zegary b´dà wskazywaç czas,
gdy˝ nie b´dzie ˝adnego pràdu elektrycznego. Po dniach ciemnoÊci, b´dzie zielono i czysto. Woda b´dzie czysta jak kryszta∏. Nie b´dzie ˝adnego ska˝enia w wodzie i w powietrzu. B´dzie to najpi´kniejszy obraz ˝ycia ludzkiego. Ludzie b´dà pracowaç dla w∏asnych potrzeb, lecz z mi∏osierdzia i dla dobra bliêniego.
Lecz, ˝eby doczekaç tych czasów, najwa˝niejsza jest skrucha. Musicie ˝yç w Mi∏oÊci i Mi∏osierdziu, w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej i konieczne jest utworzenie Êrodowisk religijnych, w których ka˝dy

mi, bo b´dà s∏yszeç g∏osy swoich dzieci poza oknami”.
A wi´c wed∏ug Matki Bo˝ej, ChrzeÊcijanie muszà stworzyç religijne nastawienie Êrodowiska, dbajàc
szczególnie o starszych i osamotnionych, traktujàc ich tak, aby ci nie czuli si´ odtràceni. Rodzice zw∏aszcza
ojcowie, powinni uczyç swoje dzieci modlitwy, bo ta modlitwa przyniesie zbawienie w ostatnich momentach ciemnoÊci.
Chcia∏bym skierowaç te s∏owa do ksi´˝y:
„Sà oni odpowiedzialni za ostrze˝enie wiernych przed nadchodzàcà ciemnoÊcià i o zach´ceniu ich
do skruchy. Nie mogà obawiaç si´ g∏osiç S∏ów Bo˝ych i tego co zosta∏o objawione, bo prorocy przepowiadali to samo. Nie mo˝na traciç czasu ignorujàc te przepowiednie. Ksi´˝a zobowiàzani sà uczyç ludzi skruchy, modlitwy do Ducha Âwi´tego. Muszà nauczaç ludzi wyrzeczeƒ materialnych. Praca, pieniàdze i si∏a b´dà zbyteczne. Ksi´˝a powinni kazaniami przygotowywaç ludzi do Êmierci. Bardzo
wa˝ne jest przedstawienie ludziom nieba i piek∏a i skutków ludzkich grzechów, zw∏aszcza grzechów
Êmiertelnych.
Nasz Pan woli nawrócenie si´ ludzi w mi∏oÊci, ale jednoczeÊnie przyjmie nawrócenie si´ w obawie
przed sàdem ostatecznym. Przyjmie nas w mi∏oÊci i w imi´ Bojaêni Boskiej. Najwa˝niejszy jest fakt
oddania si´ Bogu, a ksi´˝a majà obowiàzek duszpasterski kierowaç wiernymi.
˚eby potwierdziç moje s∏owa, dodam, ˝e zanim nadejdzie sàd ostateczny, uka˝e si´ znak. Podczas
bezchmurnego dnia, na niebieskim niebie wszyscy zobaczà „Czerwony Krzy˝”, pusty w Êrodku. Kolor czerwony ma dwa znaczenia, krew Jezusa Odkupiciela i krew m´czenników wybranych przez Boga na ofiar´”.
Przepowiadanie trzech dni ciemnoÊci, oraz Dni Gniewu Bo˝ego, przez mistyczk´ ze Szczecina, opisane jest w
ksià˝ce „Or´dzie Zbawienia” wyd. „Centuria” Instytut Mi∏osierdzia Bo˝ego w Kanadzie. Rozd. 71 str. 156.

Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocà ujrzycie z∏ocisty wielki Krzy˝. Wszyscy na ca∏ym
Êwiecie us∏yszycie wielki grzmot, powstanie wielki wicher jako tràba morska, wszystko zmiataç b´dzie co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie dr˝eç, poczàtkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebaç si´ b´dzie. Gwiazdy b´dà zmienia∏y swój kierunek szybko i zupe∏nie inaczej jak zawsze, widok niebosk∏onu si´ zmieni, zginie Du˝y Wóz, ma∏y Wóz, wszystko b´dzie si´ od siebie oddalaç, niebo stanie si´ inne, nieprzyjemne. Mi´dzy wami pojawià si´ tej nocy ci, co dawno pomarli. B´dà te˝ przebiegaç ulicami wytoczone z piek∏a wozy na∏adowane demonami i z∏ymi duchami.
One to b´dà czyniç wielkie spustoszenie, zgie∏k, ha∏as, j´k, p∏acz. Domy wasze b´dà si´ rozpada∏y
jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani b´dà Êmia∏o sobie poczynaç, porywaç b´dà dusze
tych, co Boga si´ wyrzekli i szerzyli na Êwiecie niewiar´, tych, co to z serc ludu Bo˝ego krzy˝ i wiar´
wyrwali. Tej nocy ciemnej niech dr˝à te˝ matki morderczynie, te, co mordowa∏y dzieci pocz´te.
Groza wielka, a grozy coraz wi´cej b´dzie. Morza oraz oceany wystàpià z brzegów i b´dà iÊç na
làd w postaci wielkiej Êciany stojàcej. Potem wszystko obejmie pierÊcieƒ, który b∏yskawicznie b´dzie
si´ rozszerza∏ z minuty na minut´. B´dzie stawa∏ si´ ogniem huraganowym tak, ˝e obejmie ca∏à kul´
ziemskà. Wszystko zacznie p∏onàç, woda morska z oceanów wrzeç b´dzie i p∏onàç jak nafta.
JeÊli te dni ciemnoÊci nie b´dà ludzkoÊci odwrócone, (a to zaleêy od was i waszych modlitw pokutnych) wszystko co ˝yje na ziemi w tych dniach ciemnoÊci zginie.
¸aski Mi∏osierdzia Bo˝ego dostàpià jedynie ci, co Boga majà w sercu, ˝yjà wed∏ug Êwi´tych przykazaƒ, wierzà silnà wiarà w Trójc´ PrzenajÊwi´tszà, w Niepokalanà Dziewic´ Maryj´. Tylko oni mogà przetrwaç i przez modlitw´ i ofiar´ swojego cierpienia, przetrwajà.
Po trzech dniach straszliwej nawa∏nicy, strasznego Gniewu Bo˝ego, ciemnoÊci powoli b´dà opuszcza∏y zbola∏à, spalonà planet´ ziemi´. Widok jej b´dzie bardzo straszny. B´dà zgliszcza, same zgliszcza, popio∏y. Tam, gdzie by∏y góry b´dà wielkie rozpadliny i gotujàca si´ woda w nich. Tam, gdzie by∏y morza, b´dà kamienne b∏otniste obszary. W tym czasie wszystkie wody b´dà zatrute i ciemne.
Piàtego dnia zstàpi z nieba, Êwi´ty majestatyczny Anio∏ Bo˝y w bia∏ych szatach. W d∏oni b´dzie
trzyma∏ ga∏àzki hizopu i On to, do wszystkich mórz, rzek w∏o˝y owe ga∏àzki hizopu i oczyÊci wody,
i znowu smak gorzkiej wody zmieni si´ w s∏odkà, nadajàcà si´ do picia. A woda stanie si´ jasna,
uÊwi´cona mocà Bo˝ego hizopu i b´dzie zdrowa jako napój. W tym czasie nie b´dzie drzew i nie b´dzie ˝adnej roÊlinnoÊci tylko nagie ska∏y

potrzebne do ˝ycia p∏ody, wykonuje pos∏usznie plan Âwi´tego Boga – w tych dniach stanie si´ bezp∏odnà na czas i pó∏ czasu. I poznajà ludzie, czym jest Êwi´ta Wola Bo˝a, czym jest Jego Moc Êwi´ta. Ci,
którzy prze˝yjà ten straszny Gniew Âwi´tego Boga, zrozumiejà kto jest na wieki Panem Nieba i ziemi, ˝e jedynie Bóg w Trójcy w swojej i wielkim Majestacie i Chwale. W te dni zrozumiejà, kto im dawa∏ chleb na codzieƒ i wszystkie inne po˝ywienie, by cz∏owiek móg∏ ˝yç i wzrastaç.
Ci co zostanà, b´dà bardzo p∏akaç i przepraszaç Boga za wszystkie grzechy ca∏ej ludzkoÊci i zapanuje nowa era. B´dzie jedna wiara, jeden Êwi´ty Pasterz Jezus Chrystus i wszyscy w te dni b´dà si´
wielce mi∏owali i strzec siebie nawzajem przed pope∏nieniem grzechu, przed jego jadem i ju˝ nigdy
nie b´dzie przez cz∏owieka zniewa˝ane NajÊwi´tsze Imi´ Bo˝e. Pan b´dzie przechadza∏ si´ wÊród swego ludu jako Pasterz doskona∏y.
Z nieba zostanie zes∏ana Nowa Jerozolima i b´dzie z∏o˝ona w niej, przed Tronem Najwy˝szego Boga wieczna doskona∏a Ofiara Baranka Âwi´tego, która po wszystkie wieki wieków obmy∏a ziemi´
i plemie ludzkie. O∏tarz Êwiàtyni b´dzie trwa∏ wiecznie, jako ognisty Krzy˝ Cierpienia i M´ki, Zwyci´stwa i Mi∏oÊci, Mi∏osierdzia nieustajàcego Jezusa Chrystusa. I nikt ju˝ nie oÊmieli si´ zniewa˝aç tego
Znaku, si´gaç d∏onià swojà, by Go usunàç. On b´dzie trwa∏ na wieki.
W tych dniach otarta zostanie ka˝de ∏za i nikt ju˝ nie b´dzie roni∏. W dniu chwa∏y Pana Zmartwychwsta∏ego o˝yje ca∏a ziemia, zazielenià si´ trawy, zazielenià si´ suche konary drzew i ptactwo
z weso∏ym Êwiergotem licznie w nich zamieszka. Wody ponownie zarojà si´ rybami, a nie b´dzie ju˝
wielkich gadów i nikt ju˝ nie b´dzie spo˝ywa∏ mi´sa, bo wszystko b´dzie nowe i pi´kne i doskona∏e.
Dzieci Moje, po znakach uczcie si´ poznawaç zblêajàcy si´ dzieƒ nawiedzenia Paƒskiego, dzieƒ sàdu, sprawiedliwoÊci i chwa∏y. I niech on was nie przy∏apie na us∏ugach szatana, bo przyjdzie potrzask, jako sid∏o ukryte myÊliwego. Dzieƒ ten dokona oczyszczenia i zmiecie z ziemi ca∏e z∏o, zmiatajàc na wieki wieków w´˝a starodawnego, szatana. ¸eb jego zostanie starty stopà Najwy˝szego
i stràcone te˝ zostanà wszelkie hordy szataƒskie, wszelkie demony i wszelka z∏oÊç, chciwoÊç, k∏amstwo, ob∏uda, komunizm, demokracja, ateizm, kapitalizm, socjalizm i wszelki ustrój bezprawnie si´
panoszàcy nad ludem Bo˝ym na ziemi. Wszystko zostanie Êwi´te i nowe. Na czele ludu Bo˝ego stanie
niepokonany W∏adca Jedyny i Âwi´ty, przed którego Obliczem upadajà i wielki pok∏on oddajà Anio∏owie, wszystkie trony królewskie i przywódcy, bo to On, Jedyny Âwi´ty, godzien jest wziàç wszelkà
Chwa∏´, Majestat, bo On nie ma poczàtku ni koƒca, zawsze wieczny. Przyszed∏ od Boga NajÊwi´tszego na Ziemi´ do swoich jako Âwiat∏o i S∏owa Boga wiecznie ˝yjàcego. I wzià∏ cia∏o z Niepokalanej Dziewicy, Maryji Panny. On Jezus Chrystus przyniós∏ Zbawienie i z∏àczy∏ Królestwo Bo˝e na wieki wieków z ludem sobie wybranym. Amen.

Zarozumia∏oÊç i po˝àdliwoÊç cia∏a
– or´˝em w r´ku szatana
29.VI.1978r.
Pisz synu, to Ja, Jezus!
Chc´ abyÊ zrozumia∏, ˝e zarozumia∏oÊç ludzka powoduje w ten sposób ciemnoÊci w ludzkich umys∏ach tak, ˝e stajà si´ niezdolni do najprostszych rozumowaƒ.
Nieprzyjaciel cz∏owieka zna dobrze natur´ ludzkà, bo w wi´kszoÊci mieszka w ich cia∏ach, duszy,
a znajàc s∏abe strony, tam si´ zatrzymuje, dzia∏a, tam schlebia i zwodzi. Utworzywszy zaÊ szczelin´,
tamt´dy wchodzi i zaczyna dzie∏o zniszczenia.
Co uczyni∏ z Adamem i Ewà? Zwróci∏ si´ do niewiasty wra˝liwej na pró˝noÊç. „Dlaczego nie po˝ywasz owocu z drzewa wiadomoÊci dobra i z∏a? – Bo Pan nam zabroni∏ pouczajàc, ˝e jeÊli ten owoc zjemy, umrzemy!”
„Nie – odpowiada wróg – jeÊli ten owoc zjecie staniecie si´ podobnymi Jemu…!
Synu nieprzyjaciel jest zawsze taki sam, a sprawdziwszy w raju skutecznoÊç tej broni, nadal jej
u˝ywa z takim samym zuchwalstwem. Ile˝ to razy wszed∏ do dusz, które zdawa∏oby si´ by∏y fortecami nie do zdobycia, a wpad∏y w jego szpony z ca∏à ∏atwoÊcià.

Drugà pomocnà bronià dla szatana jest niewiasta. Jest ona wsz´dzie, w kinie, w teatrze, na murach miasta i w najbardziej ukrytych zakàtkach górskich. Nie ma miejsca na Êwiecie gdzie by jej nie
wysuwano, w dziennikach i wydawnictwach wszelkiego rodzaju, na najrozmaitszych przedmiotach,
przedstawieniach.
Wsz´dzie pozostawia po˝àdliwoÊç cia∏a, okropnà broƒ, zdobywajàcà niszczone ofiary.
Szatan oblega ludzkoÊç dwoma po˝àdliwoÊciami – ducha i cia∏a i tym zaw∏adnà∏ ca∏y Êwiat. Potrafi∏ tymi dwoma zapanowaç nad wi´kszà cz´Êcià Êwiata, wylewajàc tym na ludzi, na narody ca∏à swà
pieniàcà si´ wÊciek∏oÊç. Ukoi∏ te˝ tym ca∏e swe pragnienie z∏a, krwi, gwa∏tu i wszelkiej niegodziwoÊci.
Ka˝dy, kto podda∏ by cierpienia Êwiata choçby ma∏ej analizie, ujrza∏by wyraênie jakie sà jego
przyczyny.
W Moim KoÊciele jest o wiele wi´cej ofiar, ni˝ walczàcych z dziesiejszym z∏em. Dlaczego tak jest?
Dlaczego nie wierzà ju˝ wcale Moim S∏owom, które sà S∏owami Boga, nie zmieniajàcego si´ nigdy!
Niema∏o Êwi´tych wytrwa∏o nieugi´cie, bo wytrwa∏à by∏a ich wiara, a z nià nadzieja i mi∏oÊç.
Uzbrojeni w te trzy wielkie cnoty stali si´ prawdziwymi bojownikami z mocami ciemnoÊci i pychà.
Co wobec dezorientacji i pop∏ochu wojska czynià duszpasterze? Za wyjàtkiem niewielu Êwi´tych,
teraz jest to jakby wielkie wojsko pozbawione dowództwa.
Ale jeszcze gorszym z∏em dla wojska sà oficerowie nieodpowiedni lub zdrajcy. Ka˝dy zdrajca staje si´ pot´˝nà i zabójczà bronià w r´ku wroga. A ile˝ to dzisiaj w Moim KoÊciele takich oficerów, którzy przeszli do wroga nied∏ugo sami stwierdzicie wynik∏e stàd szkody.
Synu mój, dlaczego tak nalegam na wykrycie, zdemaskowanie szkód w Moim KoÊciele? Mi∏oÊç
a Ja jestem Mi∏oÊcià, zakrywa raczej rany a nie wystawia ich na drwiny innych. Jak˝e wi´c to Moje
or´dzie wyt∏umaczyç? Synu, we Mnie nie istnieje pragnienie poni˝enia, tylko goràca ch´ç uzdrowienia, uleczenia, uratowania tych, którzy sà na drodze zguby. Chirurg, gdy wszystkie leki zawiodà, ran´ odkrywa i przyst´puje do operacji.
Ja jestem tym lekarzem zmuszonym do odkrycia ran Mego KoÊcio∏a, by je uleczyç. Lecz jeÊli nawet ta ostatnia próba oka˝e si´ nieu˝ytecznà, jak to zapewnie b´dzie, jaka˝ wtedy nastàpi straszna
rzeczywistoÊç?
Synu, bàdê wytrwa∏y w modlitwie i wynagradzaniu, nawet nie wiesz ile sprawiajà Memu Sercu te
twoje modlitwy i wynagradzania. B∏ogos∏awi´ ci´ mój synu. B∏ogos∏awi´ was wszystkich teraz i zawsze.

MASONERIA
hierarchicznym koÊcio∏em szatana
6.XI.1978r.
Pisz mój syu, jestem Jezus!
DziÊ powiem ci, ˝e to co najbardziej dotyczy Mego KoÊcio∏a to, wyraêna rzeczywistoÊç jego najbardziej zawzi´tych nieprzyjació∏. Jest to rzeczywistoÊç wyraêna, dok∏adnie ujawniona, bogata w liczne
znaki, potwierdzona licznymi bolesnymi Êwiadectwami i jest pierwszà przyczynà ludzkich wszystkich cierpieƒ.
Wierzyli w to i to boleÊnie prze˝yli Êwi´ci wszystkich czasów i wszyscy wybrani, bo inaczej Êwi´tym si´ nie zostanie. Wybranym zostanie tylko ten, kto przejdzie doÊwiadczenie w tyglu pot´g piekielnych.
Otórz ta rzeczywistoÊç jest dzisiaj nie tylko dyskutowana, ale nawet wprost zaprzeczana przez
duszpasterzy, którzy z jadowità gorliwoÊcià rozszerzajà niewiar´.
Synu mój, Ja S∏owo Przedwieczne Boga, uroczyÊcie potwierdzam istnienie „ciemnego królestwa
diabelskiego”.
Krótko chc´ a nawet wyjawi´ o naturze tej m´tnej rzeczywistoÊci. Prócz tego chc´ potwierdziç
jeszcze raz, ˝e celem Mojej Tajemnicy Wcielenia by∏o tylko wyrwaç dusze „wiecznemu piek∏u”, stworzonemu przez tego, który nie chcia∏ i nie chce ulec Bogu w Trójcy Jedynemu, Alfie i Omedze wszystkiego i wszystkich

Synu tak jest naprawd´, choçby nawet ludzka zarozumia∏oÊç w swej bezgranicznej Êmiesznej g∏upocie mia∏a Êmieszne pretensje do przerabiania czy poprawiania odwiecznych zamiarów Bo˝ych.
Prowokacje duchów ciemnoÊci by∏y tak wielkie i sà tak liczne, ˝e Ojciec Wszechmocny dawno ju˝
by surowo ukara∏ t´ niewdzi´cznà ludzkoÊç, gdyby zabrak∏o wstawienictwa Mojej NajÊwi´tszej Matki,
a tak˝e modlitw i pokut sprawiedliwych. Oto jeszcze raz potwierdzam to co powiedzia∏em wczeÊniej,
– ca∏a czynnoÊç duszpasterska Mego Wikarego, biskupów, kap∏anów na ziemi ma jeden niezmienny
cel: mocom piekielnym wyrywaç dusze i doprowadzaç je do domu Ojca Niebieskiego.
Synu Mój, ile˝ to razy mówi∏em ci i przypomina∏em, ˝e Lucyfer i jego dwór we wszystkich swych
czynnoÊciach i sposobie bycia ma∏puje Boga…a niszczy przez odwrotnoÊç.

Ja, Jezus prawdziwy Bóg i prawdziwy Cz∏owiek za∏o˝y∏em Mój hierarchiczny KoÊció∏… a;
hierarchicznym koÊcio∏em szatana na ziemi to

M A S O N E R I A
Ja, Jezus, rozsia∏em w ca∏ym Moim KoÊciele twierdze duchowe… masoneria, ten koÊció∏ diab∏a,
rozsia∏a po ca∏ym Êwiecie swoje lo˝e z naczelnikami i szeregowcami w tym jednym celu, by przeciwstawiç si´ zwalczyç Mój KoÊció∏. A poniewa˝ diabli sà z nimi na skutek buntu wobec Boga, ca∏a ich
aktywnoÊç natchniona jest i oparta na buncie, wi´c przeciwna temu co dokonuje si´ w Moi KoÊciele.
Masoneria oparta, podtrzymywana i kierowana przez moce z∏a, uzyskuje najlepsze wyniki
w niszczeniu KoÊcio∏a dzia∏ajàc wewnàtrz i na zewnàtrz niego.
Wewnàtrz pozyska∏a wielu szeregowców na górze i u do∏u. Na zewnàtrz zawsze maskuje si´ ob∏udà ale uderza i swym trujàcym ˝àd∏em zara˝a wszystkich, z którymi si´ zetknie. Dzisiaj zaÊ przedstawiajàc oszukaƒczà sztukà od dawna przygotowany rachunek, nie waha si´ okazaç to, co zawsze
tak zazdroÊnie ukrywa∏a. Za ob∏àkanych og∏aszajà tych, którzy pozostali i trwajà w wierze i wiernoÊci Bogu i KoÊcio∏owi.
Chocia˝ prawie ca∏y KoÊció∏ jest uwi´ziony przez te ponure moce piekielne i ziemskie, oprze si´
im i nie b´dzie zniszczony a nawet wyjdzie ze swych obecnych cierpieƒ pi´kniejszy i bardziej jaÊniejàcy ni˝ kiedykolwiek.
Synu, dla ciebie zachowa∏em zadanie i wielkie pos∏annictwo wi´c to bolesne doÊwiadczenie, dozwolone Mojà Boskà Wolà by∏o konieczne. Ufaj wi´c synu i nie obawiaj si´ niczego. Przygotujcie si´
do dobrego wykonania swych zadaƒ a nigdy nie zabraknie wam pomocy Bo˝ej. Kochajcie si´ tak jak
Ja was kocham. Ilu˝ to nie wierzy w Mojà osobistà obecnoÊç poÊród was! Jak˝e wielka i smutna jest
otaczajàca ich ciemnoÊç w której nie wiedzà co czynià.

Bracia w fartuszkach
Rycerze Kolumba
Prof. Ludwik Hass ods∏ania sekrety masonerii.
„Wiadomo te˝, ˝e niezbyt przyjaznym okiem patrzy na masoneri´ KoÊció∏ Katolicki. Ju˝ od 1737
roku Papie˝e pot´pili wolnomularstwo zarysowujàce si´ w ostatnich latach tenedncje ekumeniczne
w KoÊciele Katolickim doprowadzi∏y do z∏agodzenia tego konfliktu.
Przewodniczàcy ds. nauki i Wiary (Jugos∏oweni) Franjo Szeper znalaz∏ formu∏´, g∏oszàcà, ˝e katolicy mogà nale˝eç do ló˝ masoƒskich, ale odpowiadajà za swoje czyny i post´powanie w lo˝ach.
WczeÊniej taka przynale˝noÊç by∏a zagro˝ona ekskomunikà…
…Ale po Êmierci Szepera jego nast´pcà zosta∏ niemiecki kard. Jozeph Ratzinger i ta sprawa si´
znowu zaostrzy∏a. Uzna∏ on, ˝e prawo kanoniczne zakazuje przynale˝noÊci do masonerii jako organizacji wrogiej KoÊcio∏owi.
Przewodniczàcy Kongregacji d/s Doktryny Wiary, którym zwykle bywa mianowany przez Papie˝a jeden z kardyna∏ów, móg∏ samodzielnie decydowaç w tak wa˝nej sprawie, jak stosunek KoÊcio∏a do
okreÊlonej kwestii, w tym wypadku masonerii. OkreÊlenie tego rodzaju „znalaz∏o formu∏´ g∏oszàcà“,
bàd˝ uzna∏ on ˝e Prawa Kanoniczne sà delikatnie mówiàc bezmyÊlne.
– Odpowiedzmy sobie zatem delikatnie na pytanie.
Jakie jest rzeczywiste stanowisko KoÊcio∏a Katolickiego wobec masonerii?

Kanonicznego.
Pierwsza Encyklika papieska dotyczàca masonerii zosta∏a wydana 28 kwietnia 1738r.przez Papie˝a Klemensa XII („In eminati”).
W Encyklice tej zosta∏a masoneria po raz pierwszy pot´piona w s∏owach ostrych i bezwzgl´dnych
„majàcych moc wieczystà” obejmujàcych „Wszelkie towarzystwa, zgromadzenia i narady masoƒskie”. Encyklika ta zabrania katolikom pod klàtwà koÊcielnà nale˝enie do masonerii i okazywanie jej
pomocy w jakiejkolwiek formie. …„Zabraniamy surowo w imi´ Âwi´tego pos∏uszeƒstwa wszystkim
wiernym w Chrystusie i ka˝demu z nich, jakiegokolwiek stanu i powo∏ania, pozycji, zakonu, stanowiska, godnoÊci i znaczenia, osobom Êwieckim, ksi´˝om zarówno Êwieckim, jak i zakonnym – których
nale˝y nawet specjalnie wyszczególniç, pod jakimkolwiek pretekstem, dla jakiejkolwiek przyczyny
mogliby si´ na to wa˝yç, albo te˝ zamierzali to uczyniç, zak∏adaç, prpagowaç, albo podtrzymywaç
wy˝ej wymienione zwiàzki wolnomularskie, przyjmowaç do siebie, lub dawaç pomieszczenie gdzie indziej, zapisywaç si´ do nich, braç udzia∏ w ich zebraniach, dostarczaç im czegokolwiek, bàdê okazywaç im pomoc, rad´ lub samemu, albo za poÊrednictwem innej osoby, w jakikolwiek bàdê sposób, jak
równie˝ zach´caç innych, nak∏aniaç ich i namawiaç do wejÊcia do tego rodzaju towarzystw, do brania
udzia∏u w ich zebraniach, do udzielania im pomocy i popierania ich w czymkolwiek. Bàdê to pod karà ekskomuniki na niepos∏usznych z samej istoty faktu i bez osobistego postanowienia, z tym, ˝e
nikt nie mo˝e byç z niej rozgrzeszonym przez nikogo innego prócz nas, albo biskupów rzymskich
wówczas istniejàcych, o ile nie chodzi∏oby o udzielenie rozgrzeszenia w godzin´ Êmierci.
Konstytucje te odnowi∏ Papie˝ Benedykt XIV.
Dalsze Encykliki w tej sprawie póêniejszych Papie˝y rozszerzajà niektóre postanowienia.
Papie˝ Pius VII w liÊcie pasterskim „Eccelesia a Jesu Christo” z roku 1821 skazuje pod karà ekskomuniki czytanie i przechowywanie pism masoƒskich i zobowiàzuje katolików, równie˝ pod karà
ekskomuniki, zawiadamiaç Kurie Biskupie o cz∏onkach masonerii o ich przewinieniach.
T´ samà spraw´ omawia∏ Papie˝ Pius VIII („Quo graviora”) z roku 1825 powtarza raz jeszcze nakaz informowania biskupów o masonach i ich dzia∏alnoÊci, a poza tym rzuca pot´pienie na organizacje masoƒskie nie tylko ju˝ istniejàce, ale i na te, które w przysz∏oÊci powstanà, oraz orzeka, ˝e
przysi´gi masoƒskie sà zabronione i niewa˝ne.
Papie˝ Pius IX w jednej z licznych swoich Encyklik wyjaÊnia wobec powsta∏ych wàtpliwoÊci, ˝e
wszystkie zakazy i pot´pienie masonerii obowiàzujà w ca∏ej rozciàg∏oÊci i w tych krajach, gdzie w∏adze Êwieckie dopuszczajà i tolerujà istnienie organizacji masoƒskich. „˚yczymy sobie usilnie Czcigodni Bracia, abyÊcie sami albo przez waszych wspó∏pracowników zawiadamiali o nich (tj. o zwiàzkach
masoƒskich, wolnomularskich.) wiernych jako o kl´sce, niosàcà zgub´ i abyÊcie starali si´ wszekimi
Êrodkami jakie sà w waszej mocy, uchroniç od niej waszà trzod´”.
Papie˝ Leon XIII w Encyklice „Humanum genus”, mówi: „Co do was, Czcigodni Bracia, prosimy
was i zaklinamy, abyÊcie z∏àczyli wasze wysi∏ki z naszymi i u˝yli ca∏ej waszej gorliwoÊci, by zniszczyç i unicestwiç nieczystà zaraz´ trucizny w ˝y∏ach spo∏eczeƒstwa która zatruwa je ca∏e.
Pouczajcie lud i dajcie mu poznaç wybiegi stosowane przez tà sekt´ w ca∏ej rozciàg∏oÊci ludzi
wciàganie ich w swoje szeregi by powoli przewartoÊciowywaç ich umys∏y i ÊwiadomoÊç chrzeÊcijaƒskà do celów szataƒskich. Przypominajcie im, ˝e wobec wyroków kilka razy wydanych przez naszych poprzedników, ˝aden katolik o ile chce zostaç godnym tego imienia i dbaç jak nale˝y o swe
zbawienie, pod ˝adnym pozorem nie mo˝e ∏àczyç si´ z sektà masonów”.
Podobnych opinii Papie˝y na temat masonerii mo˝na przytoczyç du˝o wi´cej.
Deklaracja z 17.II.1981r., która g∏osi∏a w Rzymie Kongregacja Doktryny Wiary mówi:
W dniu 19VII.1974r. mniejsza Kngregacja przes∏a∏a niektórym Konferencjom Episkopalnym list
zastrze˝ony na temat interpretacji Kanonu 2335. Prawa kanonicznego, który to Kanon zabrania katolikom pod sankcjà ekskomuniki zapisywania si´ do organizacji masoƒskich i do podobnych stowarzyszeƒ”, które pod p∏aszczykiem czynienia dobra wciàgajà w coraz wy˝sze stopnie doskona∏oÊci
szatanistycznych.
Przytoczmy cytat wybitnego masona Alberta Pike (1809-1891) o postanawiajàcej wÊród masonów instrukcji Cytat pochodzi z og∏oszonego w Rzymie Komentarza do wydanej przez Kongregacj´

…T∏umom musimy powiedzieç! Czcijmy Boga, lecz boga naszego adorujemy bez zabobonu. Wam
jednak suwerennym, wielkim instruktorom generalnym mówimy to, co macie powtarzaç braciom 32,
31, 30 stopnia wtajemniczenia: Religia wolnomularska powinna byç przestrzegana przez wszystkich, którzy jesteÊmy wtajemniczonymi w najwy˝szych stopniach, utrzymanie w ca∏ej czystoÊci naszej doktryny lucyferycznej /……/. tak, Lucyfer, jest bogiem, na nieszcz´Êcie Adonai jest tak˝e bogiem, albowiem wed∏ug odwiecznego prawa nie istnieje Êwiat∏o bez cienia, ani piek∏o bez brzydoty,
ani ból bez czerni. Absolut mo˝e istnieç jedynie pod postacià dwóch bóstw /…/ Czystà i prawdziwà
religià filozoficznà, jest wiara w Lucyfera.
Takà wi´c wiar´ przyj´to na najwy˝szych stopniach wtajemniczenia masoƒskiego, który jest czystym manecheizmem, czyli wiara w dwa bóstwa z tym jednak, ˝e masoni i ˝ydzi dokonujà wyboru
mi´dzy tymi bóstwami, opowiadajàc si´ po stronie szatana. A uwa˝ajà szatana za równego Bogu,
który im b∏ogos∏awi w osiàganiu uciech tego Êwiata.
Masoni swe organizacje prowadzà pod przewodnictwem ˚ydów kabalistów, które trzy g∏ówne organizacje sà w krajach komunistycznych, kapitalistycznych i KoÊciele Katolickim do których wciàgni´ci sà wysocy dygnitrze koÊcielni. Wycofanie si´ z tej organizacji ludzi, którzy przejrzeli na oczy
jest niemo˝liwym, gdy˝ w najwy˝szych hierarchiach „ló˝ masoƒskich” sà porozwieszane ich zdj´cia,
gdzie pe∏ni zawsze s∏u˝b´ jeden z cz∏onków wysokiego wtajemniczenia. Zdj´cie /podobizna/ osoby,
która pokrywa si´ drobnymi kropelkami potu, oznacza ˝e osoba taka myÊli o wycofaniu si´ lub zdradzeniu organizacji. Przez dzia∏anie czarnej magii, skierowaniem roburu na zdjàcie osoby, wysy∏ana
jest iskra magnetyczna, która powoduje Êmierç, lub Êmiertelnà chorob´, bez wzgl´du na odleg∏oÊç
i miejsce w którym si´ taka osoba znajduje.
W ostatnich czasach, wciàganie w tà organizacj´ zacz´∏o przybieraç rozmiary katastrofalne przez
niewinne zapisywanie si´ przy KoÊcio∏ach Katolickich w Ameryce i Kanadzie do „Rycerzy Kolumba”, gdzie przysi´gi sk∏adane sà przy zawiàzanych oczach w tych˝e KoÊcio∏ach. Dalsze wtajemiczanià majà na celu spe∏nienie „Lucyferycznego Planu Zniszczenia KoÊcio∏a”
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(Za ”Echem’ z Toronto, Nr.239 -15 lipca 92)

Po raz pierwszy od X wieków w sierpniu 1994r. w Toronto odb´dzie si´ Êwiatowy zjazd Masonów zwanych po polsku wolnomularzami. W zjezdzie ma wziàç 40.000 zaprzysi´êonych masonów
oraz ich goÊci.
Tajne stowarzyszenie, którego wielcy mistrzowie zdecydowali si´ na ujawnienie w ramach, jak
to okreÊlajà, „g∏asnosti„ i uczczenia zwyci´skiego ducha wolnomularskiego, zamówi∏o juê 16.000 pokoi w hotelach. Z wydarzenia cieszà si´ bardzo w∏adze miejskie, którzy liczà na duêy przyp∏yw gotówki w zwiàzku z wyborem ich miasta. Wybór taki nie jest przypadkowy. Burmistrz Toronto pani
Rowlands uczci∏a swe niedawne zwyci´stwo wyborcze bankietem w masoƒskiej hali na Yonge Street.
Mimo êe Stowarzyszenie jest ÂciÊle tajne, dzia∏a w Kanadzie legalnie od lat nie napotykajàc prawie
na êadne trudnoÊci.
W Kanadzie cz∏onkami ló˝ masoƒskich jest 200.000 ludzi nie liczàc od∏amów paramasoƒskich jak:
Shriners, B`n Birth, oraz tzw. bia∏ej masonerii zrzeszonej w ekskluzywnych klubach typu Rotary, czy
Lion`s Club. Na Êwiecie w masonerii ma byç zrzeszonych ponad 6 milionów bardzo wp∏ywowych i na
ogó∏ zamoênych osób.
Tajne stowarzyszenia raktykujàce rytua∏y i wi´˝ braterskà pojawia∏y si´ juê w Êredniowieczu
w Anglii, gdzie w York odby∏ si´ ich pierwszy zjazd. Prowadzàc przez wieki walk´ ze zorganizowanymi forami religii, zw∏aszcza z KoÊcio∏em Rzymsko-katolickim masoni zostali na wieki zepchni´ci do
podziemia. KoÊció∏ wielokrotnie pot´pia∏ przynale˝noÊç do masoneri i loêy masoƒskich, oraz ekskomunikowa∏ jej cz∏onków.
W wielu krajach by∏a ich dzia∏alnoÊç zakazana. Mimo tego bardzo wiele znanych osób, a nawet
koronowane g∏owy by∏y cz∏onkami bractwa. Wspó∏czesna masoneria ukszta∏towa∏a si´ w XIII w..

chu. Równieê wielu przywódców rewolucji bolszewickiej, a takêe poprzedzajàcà jà akcj´ mienszewików by∏o cz∏onkami bractwa. Celem XIX wiecznej masonerii by∏a rewolucja Êwiatowa. XX wieczna
masoneria g∏osi braterstwo wszystkich ludzi, zniesienie róênych religii, stworzenie religii Êwiatowej,
stworzenie rzàdu Êwiatowego i banku mi´dzynarodowego. Mimo tego zaprzeczano jego istnieniu, oÊmiewajàc konspiracyjnà teori´ historii. Organizacje masoƒskie wybierajà Êwiatowe instytuty,”na
rzecz post´pu i rozwoju” oraz ONZ dàêàc do rozszerzania ich kompetencji. Za pot´êne narz´dzie
w ich r´kach u˝ywa si´ komisj´ trilateralnà (z których jedna odpowiedezialna jest za niszczenie KoÊcio∏a Katolickiego, jedna dzia∏a w Rosji, a trzecia w USA i Europie).
WÊród tzw. grupy Bilderburger zrzeszajàcà najbardziej wp∏ywowych ludzi Êwiata. Grupa ta, jak
poda∏ niedawno amerykaƒski tygodnik ”Spotlight” odby∏a Êwiatowà konferencj´ we Francji. Temêe
tygodnik poda∏ list´ osób, które sà lub by∏y powiàzane z ruchem wolnomularskim. Niektóre z tych
nazwisk publikujemy za ”Spodlightem” obok.
Te spotkanie brupy Bilderberg w Eulanles-Rains we Francji 21-24 maja 1992r. obj´∏o jednych
z najbogatszych i najbardziej wp∏ywowych ludzi na Êwiecie. Zaproszono 100 goÊci Êwiatowych z Europy Wschodniej i by∏ych Sowietów, którzy majà wspó∏dzia∏aç w prowadzeniu polityki nowego porzàdku Êwiatowego. Lista tych nazwisk nie jest znana, natomiast uda∏o si´ odtworzyç list´ uczestników z zachodu, okreÊlanych jako – Êwiatowa klasa rzàdzàca, choç nie wszyscy sà g∏owami paƒstw,
czyli cz∏onkami rzàdów, naleêà do niej przewa˝nie cz∏onkowie pochodzenia ˝ydowskiego.
Przewodniczàcym zjazdu by∏ Lord Peter Carington, by∏y sekretarz generalny NATO. Sekretarzem grupy na Europ´ i Kanad´ jest Viktor Halberstadt, na USA Theodor Eliot. WÊród Kanadyjczyków obecni byli; Conrad M. Black - magnat prasowy ”The Daily Telegraph”, Marie Jose Drouin - dyrektor Huston Instytute, Roy Mac Larn - prezydent CB Media Ltd., by∏y minister obrony i pose∏ do
parlamentu, James Pattison, prezydent Pattison Group, Jeffrey Simpson - kolumnista krajowy ”Globe and Mail”.
Z USA przyby∏o kilku senatorów (Bentsen, Pell, Chaffe), milionerów, dziennikarzy i wojskowch. Równieê królowe Belgii i Hiszpanii, a takêe ksiàê´ Filip z Belgii, David Rockefeler, Paul Volcker z Federal Reserve Board i szereg innych postaci ze Êwiata wielkiej finansjery. Byli, wciàê aktywni dyplomaci H. Kissinger i Phil Habip i Georg W. Ball. Wielki biznes reprezentowali w∏aÊciciele
m.in.: IBM, Xerox, General Electric etc.
”Spotlight” zamieÊci∏ równieê list´ osób naleêàcych do stowarzyszeƒ dzia∏ajàcà na rzecz rzàdu
Êwiatowego. Lista obejmuje polityków, biznes, agencje rzàdowe. Obok nazwisk literki CFR oznaczajà
Council of Foreigen, T.C – Frilateral Commision Non-member; oznacza, êe osoba do tego typu organizacji popierajàcych akcje wolnomularski nie naleêy.
PopulatnoÊç idei rzàdu Êwiatowego i pozycja ludzi popierajàcych tà iede´ jest tak mocna, êe nic
dziwnego êe ruch wolnomularski decyduje si´ pod koniec XX wieku wyjÊç z podziemia. Czy po to, by
juê oficjalnie si´gnàç po absolutnà w∏adz´ na swiecie ? ? ?

Polski nie omijajà szataƒskie macki
masonerii
Kolej na Polsk´! Trzeba ja skàpaç we krwi! zostawiç po niej ruiny i zgliszcza. ˙yd ju wiedzie swoich
agentów na ˚niwo. baczmy na ten pochód, bo gorze nam, GORZE!
„Za Polskim Przewodnikiem”. Kwiecieƒ 1993r.

Mason z Pary˝a z misjà do Polaków –
Nie uprawiamy polityki zapewnia Orefice
Do Warszawy przyjecha∏ zast´pca Wielkiego Mistrza Wschodu Francji Jacoues Orefice, by
pomóc braciom z Polski w odtworzeniu organizacji wolnomularskiej, która niegdyÊ „pi´knie si´
tu rozwija∏a”
Zainteresownie sprawà by∏o tak wielkie, ˝e Konferencja prasowa Oreficea zwabi∏a rzadko
spotykanà liczb´ dziennikarzy. ˚aden z polskich polityków nie móg∏by chyba liczyç na taki
Êcisk podczas swojego wystàpienia

stów sà Masoni?
Wielki wys∏annik Wschodu odpowiedzia∏ po normandzku, gdy˝ jak si´ wyrazi∏. Je˝eli powiem ˝e nie, to i tak nikt mi nie uwierzy. Odpowiedzià by∏o kilkusekundowe siedzenie w ciszy.
Dziennikarze domyÊlili si´ ˝e jest to w∏aÊnie ta „normandzka odpowiedê”.
Orefice zapewnia∏ ˝e masoni nie prowdzà w∏asnej polityki – bawi mnie spiskowa wizja historii – stwierdzi∏.
Wolnomularstwo nie jest mi´dezynarodówkà, nie mamy centralnego oÊrodka decyzyjnego podkreÊli∏ Orefice. Dorzuci∏ tak˝e posàdzenia o dzia∏ania Masonów na rzecz tworzenia w Europie tzw. euroregionów. To raczej domena chrzeÊcijaƒskiej demokracji - skwitowa∏.
Wys∏annik Wielkiego Wschodu Francji przypomnia∏ pokródce histri´ swego stowarzyszenia,
które si´ga poczàtków XVIIIw. Wymieni∏ wielu wybitnych postaci, nale˝àcych do ló˝ masoƒskich. Stwierdzi∏ ˝e wszyscy prezydenci USA do Kenedego byli masonami A Clinton? – pytali
dziennikarze. Orefice nie potwierdzi∏ jednak tych domys∏ów.
Orefice podkreÊli∏, ˝e naczelnymi zasadami przyÊwi´cajàcymi wolnomularstwu sà: wolnoÊç,
rownoÊç, braterstwo, (jak w komuniêmie) oraz kosmopolityzm i universalizm.
– Nie ma demokracji bez wolnomularstwa i nie ma wolnomularstwa bez demokracji - zapewni∏.
Zdaniem francuskiego masona stosunki mi´dzy wolnomularzami a KoÊcio∏em katolickim sà
poprawne. Od XVIIIwieku masoni podlegali ekskomunice, jednak sytuacja si´ zmieni∏a w czasach Papie˝a Jana XXIII, który – jak twierdzi∏ Orfice – mia∏ lekarza masona.
Orefice przyby∏ do Polski by wspomóc tytejszych braci. W naszym kraju sà, jego zdaniem
minimum cztery lo˝e masoƒskie, które dzia∏ajà. A jak poda∏y Êrodki masowego przekazu
w dzienniku telewizyjnym z dnia,6.09.1992r. w migawkach z do˝ynek w Cz´stochowie …… Papie˝ Jan Pawe∏ II im b∏ogos∏awi.

Niszczone ofiary obsesji
6. XI.1978r
Pisz synu Mój, jestem Jezus!
Wierny uczynionej ci obietnicy dalej chc´ mówi´ o KoÊciele. PrzewrotnoÊç i z∏oÊç ukrytych pot´g
z∏a, jest tak wielk i jest takà, ˝e tylko z trudem poznaç mo˝na jej rozciàg∏oÊç. Z trudem równie˝ zrozumieç mo˝na w jaki sposób z∏oÊliwoÊç i przewrotnoÊç wcisnàç si´ mog∏y jak olbrzymi trujàcy ob∏ok,
a˝ do najskrytszych zakàtków Mego KoÊcio∏a, wsz´dzie przenikajàc, wszystko zatruwajàc i zaciemniajàc. Czy mo˝na dziÊ zliczyç herezje raniàce KoÊció∏? Oprócz tego, ukryte moce piek∏a pos∏ugujàc
si´ cz∏onkami Mojego KoÊcio∏a, by rozszerzaç wszelkie mo˝liwe z∏o, by uderzaç, raniç i dr´czyç dusze, majà jeszcze broƒ straszliwszà, która uderza nie tylko ducha, ale i cia∏o cz∏onków Mego KoÊcio∏a; jest to obsesja - czyli op´tanie.
(Uwaga t∏umacza – maleficio – obsesja – ow∏adni´cie. Op´tany zachowuje w∏asnà ÊwiadomoÊç i nie zdaje sobie sprawy z dzia∏ania szatana w jego w∏adzach cielesnych i umys∏owych).

DziÊ jest wiele ofiar tego, liczba bez liczby… Jednak to s∏owo „obsesja” która jest przyczynà niewymownych cierpieƒ, wzbudza zamieszanie, wàtpliwoÊci i niewiar´ nawet u tych, którzy sà tego ofiarà. To wzbudza szyderstwa i ˝arty u tych, którzy powinni znaç natur´, pochodzenie i przyczyny tego. Powinno si´ podawaç sposoby i Êrodki obrony przed tym i do zwalczania tego.
A kim sà ci, którzy okazujà zdumienie i zgorszenie s∏yszàc o obsesji? Nie do wiary jak daleko dochodzi przewrotnoÊç szatananów, ich sprzymierzeƒców i wspó∏pracowników na ziemi zw∏aszcza dlatego, ˝e sà oni kap∏anami a nawet kardyna∏ami, którzy bezczelnie, kierujàc si´ oszukaƒczymi przyczynami ze z∏oÊliwoÊcià i szataƒskà przewrotnoÊcià, w po∏àczeniu z udanà gorliwoÊcià zabraniali kap∏anom, oddanym swej pracy, u˝ywania dobrych i skutecznych Êrodków, ju˝ dawniej przez KoÊció∏
wskazywanych, przez chrzeÊcijan przyj´tych i przez wszystkich Êwi´tych po˝ytecznie i skutecznie
u˝ywanych.
Dla wyt∏umaczenia si´ ze swej ob∏udy podawali przepisy soboru, majàce na celu usuni´cie zabobo-

nie wody Êwi´conej pozwalajàc poÊwi´ciç jà tylko w czasie Mszy Niedzielnej, a wszystko to pod pozorem gorliwoÊci o godnoÊç liturgii.
To co ci synu mówi´, to tylko ma∏e wycinki tragicznego z∏a mego KoÊcio∏a. Dotkni´ci obsesjà sà
straszliwà rzeczywistoÊcià, ale diabe∏ sprawi∏, ˝e widok tego ukryty jest nawet przed osobà tym dotkni´tà.
W rzeczy samej w woli tego, o kim si´ mówi, nie ma winy, co wskazuje na nieÊwiadomoÊç i ciemnot´. Obskurantyzm stanowi cz´Êç pracy diabelskiej szatanów, którzy przez swój koÊció∏ na ziemi t´
ciemnot´ rozszerzajà, pos∏ugujàc si´ przy tym obsesjà.
Co obsesja znaczy i czym ona jest? Jest to obecnoÊç „mocy ciemnych” ukrytych w osobach, miejscach i rzeczach, które stwarzajà zwykle sytuacj´ cierpienia duchowego i materialnego. Mówi´ „zwykle”, bo nie zawsze tam, gdzie obecne sà ukryte ciemne moce b´dzie cierpienie, bo ci, którzy sà
sprawcami obsesji, b´dà te˝ narz´dziami ciemnych tajemnych mocy, nie zdajàc sobie z tego sprawy
i nie b´dzie tam cierpienia duchowego czy materialnego, bo oszcz´dzà im tego moce, którym s∏u˝à,
utrzymujàc ich w przekonaniu ˝e s∏u˝à dobru.
„Spirytyzm” wywo∏ujàcy tajemne moce, nigdy nie jest od Boga lecz zawsze z piek∏a. Jest on Êrodkiem rozszerzania na ziemi królestwa ksi´cia ciemnoÊci. S∏u˝àcy koÊcio∏owi szatana sà aposto∏ami
i zelatorami tajemnicy jego obecnoÊci w duszach, w miejscach i w rzeczach, sà tak˝e twórcami wielu
cierpieƒ nie do wiary. Zaprzeczaç faktom i nast´pstwom zdradliwego dzia∏ana i tajemnych mocy piekielnych równa si´ zaprzeczeniom Boga, który by uwolniç ludzkoÊç od tylu nieszcz´Êç zes∏a∏ na ziemi´ Mnie, S∏owo Przedwieczne Boga, które sta∏o si´ Cia∏em, by umrzeç na Krzy˝u.
Na teraz dosyç, B∏ogos∏awi´ ci´, Kochaj Mnie!
6.XI.1978r.
Pisz synu, Jestem Jezus!
Chc´ dalej mówiç o tym, jak tajemne moce piek∏a chwytajà dusze niedoÊwiadczone, nieroztropne,
szukajàce zawsze nowoÊci, s∏abe i bezbronne, bo nie majàce pomocy duchowej z niedbalstwa w∏asnego lub niedbalstwa tych, którzy zobowiàzani sà do troszczenia si´ o ich ˝ycie duchowe. By∏y to dusze
zwodzone zabronionymi z∏udzeniami i prawie zawsze oszukane…
Nie ma jednak zamiaru wszystkie dusze ujàç w tych kategoriach. Sà przecie˝ dusze dobre, Êwi´te, szczere dà˝àce ku doskona∏oÊci, a które z dopuszczenia Bo˝ego obj´te sà obsesjà.
Wtedy ich cierpienie staje si´ wynagrodzeniem, oczyszczeniem i uÊwi´ceniem, wzbogaceniem i odkupieniem, bo cierpienie, bez wzgl´du skàd pochodzi, jeÊli przyj´te jest wiarà i ofiarnie z∏o˝one, zamienia si´ w uÊwi´cenie.
Które dusze ulec mogà obsesji?
Teoretycznie wszystkie, jednak bezpoÊrednio lub poÊrednio pod wp∏ywem mocy z∏a, inne z dopuszczenia Woli Bo˝ej. Jednak obsesja zawsze nosi na sobie piecz´ç diab∏a, piek∏a, nawet wtedy gdy
spowodowana jest przez masoneri´.
Czy ogarni´ci obsesjà wszyscy majà t´ samà natur´? Pod wieloma wzgl´dami tak, gdy˝ znosiç
muszà cierpienia duchowe i fizyczne.
Czy oni sà wszyscy jednakowi?
Nie, ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Obsesja spowodowana przez konsekrowanego, przybiera zawsze
wi´kszà wag´ swà wi´kszà z∏oÊç, czy te˝ z powodu czasu koniecznego do uwolnienia danej osoby. Kto
staje si´ winnym obsesji przez wywo∏anie z∏uch duchów, okreÊliç mo˝e natur´ i liczb´ obecnych duchów, których zwykle jest trzech, czasem wi´cej. Jednak skutki ka˝dej obsesji zale˝à od dopuszczenie wolnej woli.
Jakich Êrodków nale˝y u˝ywaç, by dusze uwolniç z obsesji?
Synu Mój, ju˝ ci mówi∏em, ˝e egzorcysta nie mo˝e spodziewaç si´ pociechy lecz tylko cierpienia.
Ja, Przedwieczne S∏owo Bo˝e, tyle razy da∏em ci przyk∏ad przep´dzajàc diab∏ów i uleczajàc chorych. Lecz, aby ten czyn by∏ skuteczny, dokonany byç musi przez Êwi´tych kap∏anów.
Nadejdzie dzieƒ, w którym prawdziwie Êwi´ci biskupi przypomnà sobie Moje polecenie: „Idêcie
i g∏oÊcie wszystkim Ewangeli´ chrzcijcie ludzi uzdrawiajcie chorych i przep´dzajcie czarty”

skich uznanych Êrodków, w które dzisiaj ju˝ nikt nie wierzy. Ich skutecznoÊç zale˝y zaÊ od wiary
i ∏aski egzorcysty.
Oprócz tego udziela∏ b´dzie „egzorcyzmów i b∏ogos∏awieƒstw”, które udzielane prywatnie nie potrzebujà ˝adnego pozwolenia biskupa. Kiedy jednak egzorcyzm jest publiczny, czyniony w imi´ KoÊcio∏a, pozwolenie Ordynariusza miejsca sà konieczne.
Ju˝ przedtem mówi∏em ci, ˝e strategià Boga jest na dobro obracaç z∏o, zdzia∏ane przez moce piekielne i ich zast´py poprzez wieki, tymczasem moce piekielne „starajà si´”, obracaç na z∏o ca∏e dobro
dokonane na ziemi przez dusze dobrej woli.
Godzina uwolnienia duszy z obsesji okreÊlona jest zawsze Wolà Bo˝à i mo˝e byç przyspieszona
dzi´ki pracy, wierze i pragnieniu wyzwalania si´ chorego. Mo˝e byç tak˝e przed∏u˝ona dla braku
wspó∏pracy, wiary i pragnienia uwolnienia lub nawet przez trwajàcy jeszcze czyn ze strony tego, kto
jà wywo∏a∏. Obsesja mo˝e byç tak˝e zatrzymana lub przed∏u˝ona tajemniczymi zamiarami Mi∏oÊci,
pragnàcej zbawiç dusze dotkni´te wraz z winowajcà w szczególnym planie zbawienia.
Synu Mój, czas up∏ywa i ju˝ jest bardzo blisko godzina, w której wszystko zostanie nazwane po
imieniu, bo odkryty zostanie plan diabelski dà˝àcy do zdemaskowania tych bolesnych i szkodliwych
rzeczywistoÊci, którymi zaatakowaç chcia∏ KoÊció∏ nie pozwalajàc na jego reakcj´.
Szatan pos∏ugujàc si´ zaÊ m´˝ami tego KoÊcio∏a, chce swój diabelski plan umocniç i os∏oniç przed
wszelkimi kontr-atakami, które mog∏yby przeszkodziç w jego rozwoju.
Jest to olbrzymie oszustwo, którego ofiarami staje si´ tyle dusz, które cierpiàc nie otrzymujà
˝adnej pomocy i pociechy od tych, którzy w zamiarach Bo˝ych powinni byç ich opiekunami i obroƒcami.
Na dzisiaj dosyç. B∏ogos∏awi´ ci´ jak zawsze,
kochaj Mnie,
módl si´ i wynagradzaj!

Egzorcyzmowanie szczytem duszpasterstwa
11.XI.1978r.
Pisz synu mój, jestem Jezus i pragn´ dalej rozmawiaç na ten temat.
Kim sà ci, którzy powinni egzorcyzmowaç?
Z Bo˝ego mandatu, z obowiàzku sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci bliêniego, sà nimi biskupi, którzy t´
w∏adz´ spe∏niaç mogà poÊrednio lub bezpoÊrednio.
W∏adza egzorcyzmowania ma moc uwolnienia duszy, którà ow∏adnà∏ jeden lub wielu szatanów, od
ukrytej mocy z∏a. Jest to apostolstwo najbardziej bezpoÊrednie, bo przyczynà Tajemnicy Mego Wcielenia by∏o w∏aÊnie tylko to, czy wykupienie dusz od diab∏ów i ich dzikiej tyranii za cen´ Mojej PrzenajÊwi´tszej Krwi. Czy˝ wszyscy ochrzczeni na ziemi nie powinni kochaç si´ bardziej ni˝ bracia?
Czy˝ nie da∏em Memu KoÊcio∏owi dok∏adnych przepisów i wskazówek praktycznych jak swoich
braci kochaç, podajàc równie˝ sposób jak t´ mi∏oÊç skonkretyzowaç przez spe∏nianie dzie∏ mi∏osierdzia wzgl´dem cia∏a i duszy?
Otó˝ najwi´kszym chorym jest ulegajàcy obsesji, gdy˝ cierpi równoczeÊnie na duszy i ciele, wi´c
potrzebuje najbardziej zrozumienia i pomocy. A kto bardziej mu mo˝e pomóc, uwolniç, ul˝yç – ni˝ biskup, który ma pe∏ni´ haryzmatu kap∏aƒstwa?
JeÊli biskup jest naprawd´ Êwi´ty, to nie zabraknie mu ani uczucia do zrozumienia, ani ∏aski do
skutecznego dzia∏ania na korzyÊç cierpiàcego obsesj´. Ale jeÊli Êwi´tym nie jest, nie b´dzie rozumia∏
niczego i sam mo˝e potrzebowaç pomocy egzorcyzmu.
Synu mój, by wobec nieprzyjaciela, stanàç potrzeba wiary, odwagi, mocy i innych darów, które
nic nie majà wspólnego z pychà lecz pokorà. Wsz´dzie mo˝esz szukaç, ale dzielnego egzorcyst´ znajdziesz tylko wÊród pokornych a nigdy wÊród pysznych. Dobry egzorcysta nie znajdzie si´ nigdy
wÊród pragnàcych uznania, bogactwa i wygody, lecz tylko wÊród ubogich, bo szukajàcy dobrobytu
ziemskiego nigdy nie b´dzie od Boga i nie b´dzie w stanie dokonaç takiego apostolstwa zwróconego
ku Bo˝ej chwale i ku dobru dusz.
Skutecznie dzia∏ajàcy egzorcysta prawie nigdy nie dozna dobrego wyniku swojej pracy. Ch´tnie

Synu mój, te podst´pne preteksty dla których wielu biskupów ju˝ nie egzorcyzmuje znajdujà po
wi´kszej cz´Êci w tym swoje wyt∏umaczenie. Uprzedzi∏em ju˝, ˝e nadszed∏ czas mówienia bez os∏on
i domyÊlników, otó˝ – jakie powodzenie mieç mo˝e nad nieprzyjacielem ten, który jest ju˝ jego zdobyczà i wi´êniem?!
Nic zaskorupia∏ego nie chc´ mieç w Moim KoÊciele, wszystko ma byç czyste jak by∏o na poczàtku.
Oficer, który w walce nie wyprzedza swoich ˝o∏nierzy nie jest dobrym dowódcà i nie mo˝e spodziewaç si´ zwyci´stwa, a zwyci´stwo nie nale˝y do tchórzów tylko do odwa˝nych.
Przecieê mówi∏em„Idêcie i g∏oÊcie Mojà Ewangeli´…uzdrawiajcie chorych i wyp´dzajcie czartów”.
Wszystkie Moje s∏owa sà wieczne i niezmienne. Wi´c, czy im si´ wierzy czy te˝ nie?
JeÊli im si´ wierzy, to dlaczego nie stosuje si´ do nich? A jeÊli si´ im nie wierzy, to po co zostaje
si´ duszpasterzem dusz, jeÊli nie spe∏nia si´ g∏ównego celu duszpasterstwa?
T∏umaczà si´ tym, ˝e wykonaç to mo˝na przez jakiegoÊ delegowanego w tym celu kap∏ana… ob∏uda ludzka naprawd´ nie ma granic… Ju˝ ci mój synu powiedzia∏em, ˝e nie mo˝na kochaç przez delegata tak samo dobro, gdy ma si´ do tego wszelkie mo˝liwoÊci, spe∏niaç nale˝y osobiÊcie a nie przez
trzeciego. Otó˝ jakim˝e wi´kszym dobrem mo˝e byç czyn egzorcyzmowania, który to stanowi szczyt
duszpasterstwa! Tu dodaç trzeba, ˝e biskup ma Êwi´ty obowiàzek innym Êwieciç przyk∏adem, majàc
zaÊ pe∏ni´ w∏adzy kap∏aƒskiej, posiada szczególnà moc, w∏aÊciwà charakterowi biskupa.
Biskupi, którzy to swoje g∏ówne zadanie wyp´dzania czartów spe∏niajà delegujàc jednego lub wi´cej kap∏anów dla swojej diecezji, wykazujà tym cz´sto niedostatek wiary, brak wra˝liwoÊci pasterskiej, oraz zupe∏ny brak realistycznej wizji rzeczywistej smutnej sytuacji, bo dzisiaj bardzo wielu
cierpi na obsesj´ i wielu b∏aga o pomoc a nigdy jej nie znajduje u biskupów, a prawie nigdy u kap∏anów, którzy do takiego stopnia nie wierzà, ˝e szydzà z tych, którzy pomocy potrzebujà a jej nie
otrzymujà z powodu niech´ci kap∏anów bez wiary i bez mi∏oÊci. Synu, na teraz dosyç, choç temat
jeszcze nie wyczerpany.
B∏ogos∏awi´ ciebie i drogie tobie osoby!

Kto mo˝e prócz biskupa egzorcyzmowaç
12.XI. 1978’r.
Oto jestem ja, Jezus, by mówiç dalej.
Kto mo˝e egzorcyzmowaç? Prócz biskupów, naturalnie kap∏ani, którzy otrzymali w∏adz´ delegowanà od biskupa. Do konsekracji kap∏ana w∏àczona jest równie˝ w∏adza egzorcyzmowania, nie mówimy tutaj o egzorcyêmie oficjalnym, którzy zastrze˝ony jest biskupom, bo egzorcyzm prywatny dozwolony jest wszystkim kap∏anom, nawet ludziom Êwieckim.
Jak ju˝ poprzednio powiedzia∏em, egzorcysta powinien byç zawsze sobà o g∏´bokim ˝yciu wewn´trznym, ˝yjàcy pe∏nià ∏aski, ca∏kowiecie Êwiadomà pe∏nià natury tej walki z tajemnymi lecz rzeczywistymi mocami z∏a. Wiedzieç powinien o przebieg∏oÊciach i zasadzakch, jakie te moce zawsze
wszystkim usi∏ujà zastawiaç lecz zw∏aszcza tym, którzy wyst´pujà przeciwko piek∏u bez l´ku, ale
z koniecznà roztropnoÊcià.
Kap∏ani, którzy po biskupach majà udzia∏ w Królewskim kap∏aƒstwie Chrystusa, uwa˝aç powinni
egzorcyzmowanie za g∏ówny obowiàzek swego stanu, a wi´c za obowiàzek sprawiedliwoÊci i mi∏oÊci
bliêniego.
JeÊli kap∏an jest przekonany, jak nim byç powinien, „wspó∏odkupicielem” z Chrystusem i ˝e „odkupiç”, znaczy, ˝e jest mocny uwalniaç uwi´zione przez moce z∏a dusze, wiedzieç powinien co jest
pierwszym i najpot´˝niejszym Êrodkiem ataku na przeciwnika. Z∏e duchy, wy˝szoÊcià swej natury
mocniejsze, nie unikajà podst´pnych ciosów na szkod´ dusz, zw∏aszcza, gdy wezwane sà przez osoby
przewrotne, by tymi duszami ow∏adnàç i dr´czyç je na wszelki sposób.
Powiedziane by∏o i to si´ jeszcze potwierdza, ˝e jest rzeczà niedorzecznà i paradoksalnà, aby kap∏an ignorowa∏ lub twierdzi∏, ˝e nie wierzy w diab∏y w ich nienawiÊç ku ca∏ej bez wyjàtku ludzkoÊci,
ale szczególnie ku duszom lepszym b´dàcym w ∏asce Takie twierdzenie Êwiadczy∏oby o tym ˝e nie

Takich kap∏anów porównaç mo˝na do oficerów w wojsku, którzy nie wierzà, ˝e walczyç powinni
z nieprzyjacielem, który napada na nich i twierdzà, ˝e go wcale nie ma, ˝e to tylko utopia dawnych
czasów.
A tymczasem wielu ˝o∏nierzy pada na ich oczach zabitych. Takie jest prawdziwe po∏o˝enie wielu
kap∏anów tego szalonego i niewierzàcego pokolenia, które oboj´tnie patrzy na niszczàce i rozdzielajàce dzia∏anie pot´g diabelskich, nawet udajàc zdziwienie, ˝e ktoÊ ich oskar˝a o wspó∏dzia∏anie z przeciwnymi mocami z∏a.

Laicy zast´powaç majà kap∏anów
Pewnej nocy 1974 roku powiedzia∏em ci synu, abyÊ postara∏ si´ o wiele krucyfiksów, które potem
rozdasz bli˝szym ludziom Êwieckim o˝ywionych duchem wiary i mi∏oÊci, jakiego nie spotykam ju˝
u Moich kap∏anów. Niech ci „Êwieccy” b∏ogos∏awià i egzorcyzmujà bo kap∏ani nie tylko, ˝e nie egzorcyzmujà, ale wyÊmiewajà si´ jeszcze z tych, którzy to jeszcze czynià.
Kiedy kap∏ani zaniedbali g∏ówny cel swego powo∏ania, wtedy Ja S∏owo Przewieczne Boga, wezwa∏em ciebie, abyÊ przywo∏a∏ ludzi pobo˝nych, bojàcych si´ Boga, by zastàpili zmaterializowanych kap∏anów bez obawy w egzorcyzmowaniu i zapewni∏em ci´ o skutecznoÊci tego egzorcyzmowania.
Czyƒ nadal synu, bo potrzebna jest walka, a Mój KoÊció∏ przepe∏niony jest nieprzyjaznymi mocami. Pe∏no jest ich wewnàtrz, a i z zewnàtrz równie˝, otaczajà go obl´˝eniem. Ty jednak wiesz od kogo zale˝eç b´dzie przychylny los tego olbrzymiego konfliktu.
Nie pozwalaj sobie na wàtpliwoÊci, Mój synu. Zapewniam ci´, ˝e moce piekielne coraz bardziej
wybuchaç b´dà przeciwko tobie, ale ty nie bój si´. Ju˝ ci powiedzia∏em, ˝e Moja Mi∏oÊç obficie ci´ wynagrodzi i nikt nie b´dzie móg∏ przeciwko tobie zdzia∏aç.
Ofiaruj mi swoje cierpienia a Ja przemieni´ je w Êwiat∏o i ∏aski dla wielu dusz zatopionych w mrokach niewiary.
Kochaj Mnie, módl si´ i wynagradzaj!

Ka˝dy bierzmowany musi walczyç!
13.XI.1978r.
Pisz synu mój, to Ja Jezus!
Chc´ dalej rozmawiaç o obsesjach, których teraz tak du˝o w koÊciele. Wczoraj powiedziadzia∏em
ci, kto jest zobowiàzany do egzorcyzmowania dotkni´tych op´taniem i zaznaczy∏em, ˝e nawet pobo˝ni Êwieccy mogà i powinni to czyniç.
Wielu zapewne oka˝e tu zdumienie, inni zaÊ b´dà udawaç zgorszenie z tych s∏ów. Ale ani ich zdumienie, ani ich zgorszenie nic tu nie zmieni.
Ka˝dy bierzmowany zapisany jest do wielkiego KoÊcio∏a. Ka˝dy ochrzczony w∏àczony jest do Mistycznego Cia∏a Chrystusowego i nabywa ∏ask´, która czyni go synem Bo˝ym ze wszystkimi atrybutami nale˝nymi do tego wielkiego daru Bo˝ego.
Kiedy zaÊ bierzmowany zostaje ˝o∏nierzem wraz z oznakà, choç niewidzialnà, ale wiecznà, nabywa prawo i obowiàzek brania udzia∏u we wszystkich czynnoÊciach wojska, do którego nale˝y, a g∏ównà z nich jest zwalczaç wspólnego wroga.
Sakrament bierzmowania tak jak Kap∏aƒstwo, daje nam wielkie powodzenie swoich wysi∏ków.
Lecz czyni zawsze znakiem ˝ycia, tak jak dym zwykle jest znakiem ognia choç si´ go nie widzi.
Gdy jakiÊ lud znajdzie si´ w niewoli dà˝y wtedy do wolnoÊci, dà˝y do swobody, staje si´ ostro˝ny
i roztropny… PowinniÊcie post´powaç podobnie, bo walczàcy po stronie szatana patrzà na was,
szpiegujà was, nienawidzà was i wcale nie sà bezczynni, nawet spiskujà przeciw wam.
A wi´c dzia∏ajcie, lecz roztropnie, zw∏aszcza ostro˝ni bàdêcie w mowie. Królowanie szatana, choç
jest bliskie wielkiej pora˝ki, osiàga na ziemi najwy˝szy poziom swej pot´gi.
Synu b∏ogos∏awi´ ci´… a ze Mnà Moja Matka i Âwi´ty Józef, którzy Êledzà z bliska walk´ waszà.
Rozsze˝am to Moje b∏ogos∏awieƒstwo na wszystkich, którzy modlà si´ i ufajà i podejmujà tà walk´

Piek∏o – królestwem szatana
13.XI.1978r.
Synu mój, weê pióro i pisz!
Mówi∏em ci o przera˝ajàcych rzeczywistoÊciach, o oszustwie dokonanym przez szatana ze szkodà
dla ludzi lecz powiedzieç nale˝y dok∏adniej, ze szkodà dla ca∏ej ludzkoÊci. Nast´pstwa tego wyraziç
nie mo˝na s∏owami ludzkimi, bo cz∏owiek jest za ma∏y, by móg∏ zrozumieç ale doÊç wielki, aby to
znieÊç. NieÊwiadomoÊç jest jakby ob∏okiem rodzàcym ciemnoÊç, a ciemnoÊç jest jakby mg∏à przeszkadzajàcà w widzeniu rzeczy. Królestwo szatana na ziemi jest królestwem ciemnoÊci czyli zupe∏nego
zamglenia wszystkiego tak, ˝e nie widzi si´ co szatan od tysi´cy lat, zw∏aszcza w tych ostatnich stuleciach czyni dla zniszczenia KoÊcio∏a i ca∏ej ludzkoÊci. Nie widzi si´ tego co czyni, by szkodziç Królestwu Bo˝emu, które ma powstaç na Ziemi. W swoim szalonym, prawdziwie szalonym z∏udzeniu i p´dzie, by zniszczyç zarazem Mnie, Bo˝e S∏owo Przedwieczne, które sta∏o si´ Cia∏em.
Królestwo ciemnoÊci nie jest przedwieczne ani wiekuiste. Zrodzi∏o si´ i powsta∏o w przeciwieƒstwie
do Królestwa Bo˝ego z incjatywy Lucyfera, za którym poszed∏ Belzebub, szatan i liczne zast´py anio∏ów.
Niedorzeczna myÊl tych buntowników, ich niedorzeczna wola, w której si´ zamrozili polega∏a na
tym, ˝e wspó∏zwodniczyç chcieli z Bogiem, uwa˝ajàc si´ nie tylko za równych, ale wprost wy˝szych
od Niego. Dlatego buntujà si´ w dalszym ciàgu i ju˝ tego powstrzymaç nie mogà. Nigdy te˝ nie b´dà
chcieli pojàç i uwierzyç w Tajemnic´ Wcielenia Przedwiecznego S∏owa Bo˝ego.
By Przedwieczny Syn Bo˝y móg∏ przyjàç natur´ ludzkà, ni˝szà od ich natury jest dla nich rzeczà
tak absurdalnà, ˝e nigdy tego nie przyjmà. Stàd nienawiÊç bezgraniczna i bunt wywo∏ujàcy wielkà bitw´ i strasznà szczelin´, jakà tworzy ˝ycie w ciemnoÊciach piek∏a.
Stàd równie˝ nieukojona i nie wyczerpana nienawiÊç rodzàca zazdroÊç i zawiÊç przeciwko naturze ludzkiej.
Te potwory bez Mi∏oÊci, niezdolne sà nawet wyobraziç sobie mi∏oÊci, nigdy nie b´dà potrafi∏y ukochaç ludzkie stworzenie, tote˝ otaczajà ludzi pochlebstwami, k∏amstwami i bezczelnoÊcià tylko po to,
by potem bardziej jeszcze udr´czyç, bo te potworne stworzenia, chocia˝ obdarzone darami naturalnymi jak rozum, wola i inne, nigdy nie b´dà mog∏y ich u˝ywaç dla dobra, lecz jedynie dla z∏a. Zimne
w swych planach zniszczenia, odczuwajà sadystycznà potrzeb´ coraz bardziej zag∏´biaç si´ w nieprawoÊciach, myÊlà tylko nieub∏agalnie êle, chcà z∏a i je dokonujà.
Aktualnie nasilajà si´ w ciemnoÊciach spiski i ataki, które dokonujà przez swoich wspólników
i przez swój koÊció∏ – masoneri´.
Chcà wywo∏aç na ziemi bitw´, jakiej jeszcze nie by∏o, chyba w tym konflikcie dokonanym na niebie dla oczu ludzkich niewidocznym. To jednak by∏o rzeczywiste i doprowadzi∏o do rozdzia∏u Anio∏ów
Âwiat∏oÊci od tych w ciemnoÊci wraz ze stworzeniem wiekuistego piek∏a.
Jest to miejsce kary przystosowane do tego, kto ze zwyk∏ej z∏oÊliwoÊci wyrzek∏ si´ Êwiat∏a dla
ciemnoÊci, królestwa szcz´Êcia dla miejsca najstraszliwszej nienawiÊci i nieugaszonej rozpaczy. Jest
to szaleƒstwo naprawd´ nieosiàgalne i nie dajàce si´ przewy˝szyç.
„Królestwo ciemnoÊci” rzàdzone jest przez trzech jako hierarchiczne.
Jest to królestwo nienawiÊci i nieprawoÊci, a kieruje si´ najwstr´tniejszymi nami´tnoÊciami. Jest
to królestwo okropnoÊci, których nie spotka si´ w ˝adnym innym miejscu wszechÊwiata i s∏owami
ludzkim nie da si´ opisaç.
Podw∏adni tego królestwa sà anio∏owie, którzy wraz z Lucyferem, Belzebubem i szatanem dokonali wielkiego buntu.
Królestwo to jednak ciàgle wzrasta, powi´kszajà je wszyscy ludzie, którzy na plan zbawienia mówià „nie” mówiàc „tak” na diabelski plan piek∏a.
Ludzie, którzy umierajà w grzechu Êmiertelnym pozostajà w nim na wieki. Anio∏owie i ludzie
przynoszà do piek∏a równie˝ swoje dary naturalne, a im one by∏y wi´ksze, tym wi´ksza b´dzie kara.
Poniewa˝ Bóg, Nieskoƒczona SprawiedliwoÊç p∏aci ka˝demu w miar´ jego zas∏ug, tote˝ i w piekle
cierpi si´ stosownie do otrzymanych na ziemi darów.

dzà jakich nie posiada ˝aden Anio∏ nawet najwznioÊlejszy… ten, gdy si´ pot´pi zostanie otoczony tak
przera˝ajàcym ogniem, ˝e tego nigdy ˝aden j´zyk ludzki nie b´dzie zdolny wyraziç.
Moi bierni konsekrowani, w grzechu zakorzenieni w po˝àdliwoÊciach, gdybyÊcie wiedzieli co was
czeka i co zawis∏o nad waszà g∏owà, nie wzgardzalibyÊcie wtedy najostrzejszà i najd∏u˝szà pokutà!

Nawróçcie si´!… Nawróçcie si´!
Zanim b´dzie za pó˝no ! ! !…
To sam Jesus zwraca si´ do was z tym wezwaniem? Kl´knijcie przede Mnà Ukrzy˝owanym i proÊcie o Mi∏osierdzie i Przebaczenie!
Teraz dosyç Mój synu, b∏ogos∏awi´ ci´ a zarazem tych wszystkich, którzy sà ci drodzy, tych
wszystkich, którzy widzà i modlà si´ o zbawienie Moich konsekrowanych.
Kochaj Mnie, módl si´ i rozszerzaj Apostolstwo!

Z∏o zakryte pod pozorem dobra
23. XI.1978r.
Synu Mój, bierz dzisiaj po raz trzeci pióro, pisz i nie l´kaj si´!
MówiliÊmy ju˝ o KoÊciele diab∏a, który wcià˝ pomna˝a si´ nowymi prozelitami, a ile˝ ich w tych
ostatnich dziesiàtkach lat zdoby∏. Jest to bardzo wielka liczba, a wielu z nich mia∏o wysoki urzàd na
Êwiecie jak te˝ i w KoÊciele.
Oni wszyscy sà dobrze zorganizowani, majà te˝ stosowne struktury i Êrodki walki, z których
g∏ównà i najpot´˝niejszà bronià jest obsesja pojedyƒcza lub zbiorowa ca∏ej grupy. Wszystko to zaÊ nastawione jest przeciwko KoÊcio∏owi.
Ci prozelicy, sà wytrwali i gorliwi w z∏ym, zawsze jednak z∏o zakrywajà pozorami dobra.
Jest to rzeczywistoÊç, którà trzeba znaç, by potrafiç si´ broniç Êrodkami jakie KoÊció∏ daje swoim
cz∏onkom do rozporzàdzenia. Sà to Êrodki bardzo obfite i tak bogate, jakie tylko KoÊció∏ ma i mieç
mo˝e. Lecz z wielkà jego szkodà wÊród jego cz∏onków jest jeszcze zupe∏na nieÊwiadomoÊç co do przebiegu walki mi´dzy pot´gami piek∏a i ludêmi, b´dàcymi ich ofiarami.
Dwie rzeczywistoÊci ciàgle si´ ze sobà sprzeciwiajà, ale jedna z nich stale czuwa, w nieustannym
ruchu wyçwiczona by wcià˝ otaczaç, zastawiaç zasadzki i uderzaç swych przeciwników bez przerwy.
Ci drudzy, choç majà bardzo bogate Êrodki obrony sà jednak ubodzy w wiar´ i poznanie nieprzyjaciela. Ma∏o si´ troszczyli równie˝ o poznanie pot´gi, natury i strategii wroga. Logicznym nast´pstwem tego jest to, ˝e nieprzyjaciele KoÊcio∏a potrafili przeniknàç te eliminujàce zakazy niszczàc miejsca
obronne, wsz´dzie przenikajàc, opanowujàc pozycje strategiczne, zajmujàc miejsca w dowództwie na
najwy˝szych szczeblach. To odst´pstwo pochodzàce z niewiedzy, z oboj´tnoÊci, z apatii i anemii duchowej jest wynikiem najwi´kszego oszustwa nieprzyjaciela – jest to materializm. On zaciemni∏ i nadal zaciemnia wszystko, przygotowuje równie˝ zwiastujàce „t´ godzin´” znaki, które ju˝ si´ na horyzoncie ukazujà.
Synu Mój, potrzeba aby przynajmniej noszàcy imi´ „ChrzeÊcijanina” byli przygotowani, bo od
czasu stworzenia Êwiata widzialnego, czyli od bitwy duchów wiernych Bogu z buntownikami, nigdy
jeszcze nie widziano tak strasznego wstrzàsu jaki ujrzy si´ w godzinie oczyszczenia. Powtórzy si´
wtedy ten straszliwy i nies∏ychany konflikt bez precedensu w historii ludzkoÊci.

U˝yte tam b´dà wszystkie si∏y zebrane wokó∏ diab∏a, aby je roz∏adowaç na ziemi, którzyÊcie sami
mu w tym pomagali przyrzàdzajàc bicz Bo˝y na siebie i swoich bliênich.
Z tego wszystkiego wyÊmiewajà si´ wszyscy niedowiarkowie, choç wielu z nich by∏o wezwanych do
szkolenia ˝o∏nierzy Mojego KoÊcio∏a w walce z pot´gami piek∏a. Oni teraz sami zostali mocno zara˝eni, choç lepiej nazwaç by to trzeba plagiatem, któremu ulegli bardziej od innych.
Nawet im przez myÊl nie przesz∏o, ˝e to si´ ju˝ nied∏ugo stanie na tym Êwiecie, na Êwiecie tak
b d
i d i
k∏
t
t g kt j t j
i d i i l
∏ g ∏ i
tki h i
Êç

zbli˝ajàcego si´ Gniewu Bo˝ego, gdzie poruszone zostanà cztery ˝ywio∏y, ziemia, woda, powietrze
i ogieƒ.
W tym or´dziu daç chcia∏em dzisiejszym ludziom realistyczne i prawdziwe widzenie tych dwóch
Êwiatów walczàcych ze sobà, Êwiata Êwiat∏oÊci i ∏aski nadprzyrodzonej. Te dwa Êwiaty wch∏aniajà tak
wielkà liczb´ stworzeƒ, ˝e ˝aden umys∏ ludzki nie jest zdolny tego pojàç. LudzkoÊç nie wie co wisi
nad jej g∏owà i to jest straszne. Ludzie powinni wiedzieç o tym, powinni to znaç… oto dlaczego sà te
or´dzia.
Zepsuci mieszkaƒcy Pentapolu nie uwierzyli prorokom i z powodu ich twardego serca zniszczy∏
ich ogieƒ „spad∏” z nieba. Sàdzili, ˝e mogà bezkarnie ubli˝aç Bogu, lecz SprawiedliwoÊç Bo˝a ukara∏a
ich tak surowo, ˝e wiatr rozwia∏ nawet proch ich koÊci. Kocham was wszystkie Moje stworzenia, tak
je kocha∏em, ˝e za nie i dla ich zbawienia nie waha∏em si´ umrzeç na Krzy˝u, bo Ja Jestem Mi∏oÊcià,
która a˝ dotàd na pró˝no puka∏a do ich serc.
Synu Mój, módl si´, nie odmawiaj Mi twej mi∏oÊci i modlitwy, nawet nie wiesz ile ona pomaga
w tej wielkiej walce by dusze wielu wyciàgnàç z odm´tów z∏a, co bez odpowiedzi nie pozostanie.
Po raz trzeci b∏ogos∏awi´ ciebie, a zarazem tych wszystkich, którzy, z tobà ∏àczà si´ w modlitwie!

Bierzmowany – prawdziwym
˝o∏nierzem Chrystusa
24.X.1978r.
Synu Pisz!
Ju˝ ci mówi∏em o Bierzmowaniu, o tym wielkim sakramencie, którym ChrzeÊcijan zaciàgam do
Mojego wojska, dodajàc im godnoÊci i si∏y oraz czyniàc z nich prawdziwych ˝o∏nierzy. ˚o∏nierz to ten,
kto powinien walczyç, by obroniç si´ sam i swojà ojczystà ziemi´, a wi´c swà rodzin´, j´zyk, kultur´
i wszystkie wartoÊci cywilizacji, wÊród której ˝yje.
Podobnie powiedzieç nale˝y o doros∏ym w duchu chrzeÊcijaninie, dzi´ki Sakramentowi Bierzmowania staje si´ on êo∏nierzem dlatego ˝e jest w stanie walczyç przeciwko wszystkim si∏om przeciwnym, wys∏anym przeciwko niemu przez zarzàd piek∏a, czyli przez szataƒskà trójc´, przez Lucyfera,
szatana, Belzebuba oraz wszetechnic´.
Walczàc odpowiednià bronià odrzucaç mo˝e wszystkie ataki skierowane przeciwko niemu i przeciwko KoÊcio∏owi, temu Sakramentowi zbawienia umieszczonemu w Êwiecie, by móg∏ przyjmowaç na
swe ∏ono dusze zranione grzechem pierworodnym i w∏asnymi winami. Ma równie˝ ten wielki zast´p
kierowaç ku Ziemi Obiecanej – prawdziwej ojczyênie, do domu Ojca, który dla waszego zbawienia nie
zawaha∏ si´ zes∏aç na ziemi´ Mnie, Swego Umi∏owanego Syna, bym umar∏ na Krzy˝u.
Bierzmowani wi´c walczyç majà nie tylko dla swej obrony, ale i za wielkà rodzin´ Bo˝à, za KoÊció∏.
W tym celu otrzymali wspania∏y „mundur”, z którego zawsze powinni byç dumni. Jest to mundur
niezniszczalny i kto raz go w∏o˝y∏ pozostanie w nim na wieki, nawet w piekle, ale tam jako powód do
wi´kszej kary, bo zawsze b´dzie odczuwa∏, ˝e jest ˝o∏nierzem-zdrajcà. Sam pozbawi∏ si´ tej godnoÊci,
która zyskaç mu mog∏a szcz´Êcie wieczne.
Bierzmowanie jest Sakramentem, który wyÊwi´ca chrzeÊcijanina na ˝o∏nierza walczàcego przeciw wrogim si∏om z∏a i odciska na duszy niezatarty charakter odró˝niajàcy ˝o∏nierza Chrystusowego
od wszystkich innych osób.
Jest to dar drogocenny, wzbogacajàcy ludzkà natur´ w si∏´ i moc, co daje mu mo˝noÊç obrony
w∏asnej i KoÊcio∏a, który stoi na stra˝y Boskiego Odkupienia.
Oprócz praw Sakrament ten nak∏ada tak˝e obowiàzki, które trzeba dobrze znaç, bo nie zachowa
si´ tego o czym si´ nawet nie wie i czego si´ nie zna.
Widaç wi´c wielkà odpowiedzialnoÊç kap∏anów i wszystkich przygotowujàcych do Bierzmowania,
by przyst´pujàcy do tego Sakramentu dobrze zrozumieli, ˝e jedynym celem jest otrzymanie od Boga
si∏y potrzebnej do zwyci´˝enia wroga, a walka ta trawaç ma przez ca∏e ziemskie ˝ycie ka˝dego.

wi´c myÊleç o tych kap∏anach, którzy m∏odzieê posy∏ajà do Sakramentu Bierzmowania bez uprzedniej spowiedzi, jakby by∏o rzeczà ma∏ej wagi? Duszpasterskie zrozumienie pod tym wzgl´dem tak si´
umniejszy∏o, ˝e wreszcie zupe∏nie zgas∏o.
Przyst´pujàcy do Bierzmowania powinni wiedzieç, ˝e dzia∏ajà tu Osoby Ca∏ej Trójcy PrzenajÊwi´tszej, Bóg Ojciec przez Stworzenie, Syn przez Odkupienie i Duch Âwi´ty przez UÊwi´cenie zst´pujàc
w tym Sakramencie na dusz´ ka˝dego.
Powiedzia∏em, ˝e w Mym Nowym KoÊciele trzeba b´dzie reintegrowaç Sakrament w jego naturze,
trzeba b´dzie przywróciç mu to, co zabrano mu dziÊ z jego nadprzyrodzonej zawartoÊci. Trzeba mu
przywróciç jego Êwiat∏o, bo Sakrament ten jest zrozumia∏y tylko wtedy, kiedy umieÊci si´ go w tym
olbrzymim konflikcie, zawsze trwajàcym, mi´dzy pot´gami Êwiat∏a i ciemnoÊci.
Zwykle oczy same zwracajà si´ ku Êwiat∏u, bo do tego by∏y stworzone. Rozum dà˝y do prawdy, bo
sam by∏ dla niej dany. Lecz jak oko zamkni´te, by nie widzieç, nie niszczy przez to Êwiat∏a, tak rozum odwracajàcy si´ od prawdy jej nie niszczy. Zmusza go do post´powania zawsze rozpaczliwie i nie
daje mu chwili spoczynku.
Wiem co myÊlisz w tej chwili – dlaczego nie za∏o˝y∏em mu kagaƒca?
Ju˝ ci tyle razy mówi∏em, ˝e darów naturalnych raz danych nie odbieram. Lecz nade wszystko,
˝e nawet w z∏ym, czy tego chcà czy nie chcà czarci, zmuszeni sà Mi s∏u˝yç, bo jak zwykle obracam
z∏o na dobro.
Wy te˝, za Moim przyk∏adem czyniç musicie podobnie. Ulepszaç macie swojà broƒ duchowà,
umacniaç wasze jednoczenie, przyjmowaç cierpienie dla w∏asnego oczyszczenia i starç si´ o takie bogactwa – „których mól nie przegryzie, ani z∏odziej nie skradnie”.
Nie traçcie nigdy nadziei, bo mimo wielkiej szkody jakà wam diabe∏ wyrzàdza, nigdy nie b´dzie
móg∏ nawet na jeden milimetr przejÊç wyznaczonej przeze Mnie granicy…
To powinno nape∏niç was wielkà pewnoÊcià pogodà i ufnoÊcià. Diabe∏ zawsze przedstawia, ˝e
zdzia∏aç mo˝e o wiele wi´cej ni˝ w rzeczywistoÊci. On dzia∏a jak magik wobec dzieci, które uwa˝ajà
jego zr´cznoÊç i spryt za coÊ tajemniczego, czarodziejskiego.
Lecz dlaczego to przypomnienie tego, który jest êród∏em wszelkiego z∏a, na które cierpi ludzkoÊç?
Bo jest bardzo po˝ytecznym znaç wszystko, co tylko mo˝na o nieprzyjacielu, który oblega, robi zasadzki i chce naszej ruiny, przygotowujàc si´ obecnie do tak decydujàcego ataku.
Kochajàcy ojciec przygotowuje swoje dzieci przed wyruszeniem w dalszà podró˝. Czy˝ nie jestem
takim ojcem, który przygotowuje was, b´dàcych na ziemi w drodze, do trudnoÊci tej drogi oraz przeszkód i niebezpieczeƒstw jakie wam gro˝à?

Dlatego was wpierw uprzedzi∏em, bo nie chc´ byÊcie
zgin´li pod gruzami tej strasznej katastrofy,
która pogrzebie wielkà cz´Êç ludzkoÊci.
Niewiara, oboj´tnoÊç, materializm i pycha ludzka sprawi∏y, ˝e wielu, powtarzam, wielu nie
chcia∏o przyjàç Moich uprzedzeƒ. Pozwolili wpaÊç im w pró˝ni´, lub je wyÊmiali uwa˝ajàc za wytwór
szaleƒstwa manii religijnej. Stali si´ wi´c winnymi wobec Boga, gdy˝ zag∏uszyli w sobie Êwiat∏o rozumu i wiary, dlatego zginà niechybnie. Nie potrafià dobrze u˝ywaç rozumu, tego cudownego daru Bo˝ego, który dany jest cz∏owiekowi dla znalezienia prawdy, gdy˝ dla niej cz∏owiek zosta∏ stworzony.
Powiedzia∏em ci wczoraj, ˝e jestem PRAWDÑ…
Prawdà zaniedbanà, nie upragnionà, tyle razy wyÊmiewanà i zniewa˝anà. Cz´sto te˝ si´ mówi
o wierze martwej w sercu tylu ludzi, którzy nie chcà wierzyç w Boga, Prawd´ Wiecznà i Absolutnà.
Wierzà za to w ludzi, takie bo˝ki z gipsu, w które wystarczy rzuciç kamykiem a si´ rozbijà. O,
g∏upoto i Êlepoto ludzka jaka ˝eÊ godna op∏akania.
Synu, mocno wierzyç, ufaç i kochaç – takie sà klucze zbawienia w czasie i wiecznoÊci.
B∏ogos∏awi´ ci´, Kochaj Mnie, módl si´ i wynagradzaj!

Kuszenie przez szatana
( kazanie )
W czterdziestodniowym poÊcie na pustkowiu, do Jezusa przyst´puje Szatan, który nie wiedzia∏, ale
przypuszcza∏ ˝e Jezus jest Synem Bo˝ym, obiecanym Zbawicielem, aby Go kusiç, aby wypróbowaç.
Podchodzàc do Niego, widzàc Go g∏odnym, powiada: – Je˝eli jesteÊ Synem Bo˝ym, powiedz, aby te kamienie, po których idziesz sta∏y si´ wybornym chlebem.
Na to odpowiada Jezus: – W PiÊmie Âwi´tym napisane jest: „Nie samym chlebem cz∏owiek ˝yje,
ale wszelkim s∏owem, które pochodzi z ust Bo˝ych”.
Widzàc szatan, ˝e ta pokusa nie przejdzie, bierze Jezusa w swojà moc i przenosi Go do Jerozolimy, stawia na ganku Êwiàtyni i powiada:- JeÊli jesteÊ Synem Bo˝ym, to rzuç si´ w dó∏, a nic Tobie si´
nie stanie, bo napisane jest w PiÊmie Âwi´tym o Synu Bo˝ym, ˝e: – „Rozka˝´ anio∏om swoim, aby ciebie na r´kach nosili, abyÊ snadê nie zawadzi∏ nogi o kamieƒ…”.
– Ale równie˝ napisane jest – powiada Jezus, – ˝e nie b´dziesz kusi∏ Pana Boga na daremno…
Wtedy przenosi Go szatan na wysokà gór´, pokazuje Jezusowi ksi´stwa i paƒstwa, ich chwa∏´.
Ca∏e bogactwa i z∏o-to! i powiada do niego: – JeÊli upadniesz przedemnà i oddasz mi pok∏on wtedy
wszystko to oddam Tobie.
Wtedy powiada Jezus stanowczo: – Idê precz szatanie, bo napisane jest, ˝e samemu Bogu tylko
s∏u˝y∏ b´dziesz i Jemu samemu tylko k∏ania∏ si´ b´dziesz! Wtedy ze wstydem odszed∏ od Jezusa szatan, a przybyli Anio∏owie i us∏ugiwali Jezusowi. (Mat 4, 1-11).
Kiedy weêmiemy do r´ki Pismo Êw. i czytamy, zw∏aszcza Ewangelie, kilkanaÊcie razy napotykamy na opisy sceny wyp´dzania szatana z ludzi op´tanych. Jezus swojà mocà uwalnia ich od szatanów. Dowiadujemy si´, ˝e i Aposto∏owie w imi´ Jezusa wyrzucali czarty z ludzi op´tanych.
Jednego razu nie mogli Aposto∏owie wyrzuciç szatana z op´tanego i wtedy przyprowadzili cz∏owieka do Jezusa mówiàc: – Twoi uczniowie nie mogli wyrzuciç czarta z tego cz∏owieka. To Ty uczyƒ.
I Jezus wyrzuci∏ szatana Wtedy na osobnoÊci Aposto∏owie pytajà Jezusa: – Dlaczego my tego nie mogliÊmy uczyniç? A Jezus odpowiada, ˝e ten rodzaj szatana wyrzuca si´ przez modlitw´ i post.
(Mat.17,14-20).
Kiedy czytamy ˝ywoty Âwi´tych, równie˝ dowiadujemy si´, ˝e byli Êwi´ci, których przeÊladowa∏
szatan, kuszàc ich do grzechu, do odst´pstwa od Boga.
Pan Jezus uczy wiele razy, ˝e jest szatan jako z∏y duch, anio∏, który kiedyÊ widzàc swojà chwa∏´
i wspania∏oÊç w niebie, uniesiony pychà powiedzia∏ do cz´Êci anio∏ów i Boga, ˝e nie b´dzie s∏u˝y∏ Bogu: „nad niebiosy si´ wywy˝sz´ i stan´ si´ równym Bogu”. W swoim zaÊlepieniu zapomnia∏, ˝e
przecie˝ jest, choç wspania∏ym, ale stworzeniem bo˝ym, ˝e Bóg ma nad nim w∏adz´. I za swój bunt
zosta∏ razem z anio∏ami, którzy poszli za nim, stràcony z nieba w otch∏aƒ piek∏a, które w tym momencie zosta∏o przez Boga stworzone, jako miejsce kary dla niego i anio∏ów zbuntowanych.
„Nie bójcie si´ tego, który cia∏o zabija, ale raczej bójcie si´ tego, który cia∏o i dusz´ zatraciç mo˝e
w ogieƒ wieczny”.
Kiedy opisuje Sàd Ostateczny, to do pot´pionych powie:
– „Idêcie, przekl´ci w ogieƒ wieczny, zgotowany diab∏u i anio∏om jego”.
Wiernych zgromadzonych przy Nim przestrzega przed szatanem: „Czywajcie i módlcie si´, abyÊcie nie popadli w pokuszenie”
Wi´c Pan Jezus uczy i przestrzega. Uczy, ˝e jest z∏y duch – szatan, który ukarany za swojà pych´ i stràcony do piek∏a, nie mogàc wywrzeç swojej nienawiÊci na Bogu, bo wie, ˝e Jemu nic uczyniç
nie mo˝e, swojà niewnawiÊç wywiera na obrazie Bo˝ym, podobieƒstwie Boga – cz∏owieku! Bo wie,
w swoim doskona∏ym rozumie, ˝e cz∏owiek przeznaczony jest tam, skàd on zosta∏ wyrzucony. ZazdroÊç utraconego nieba, nienawiÊç do Boga, jest motorem jego dzia∏ania, aby wszystkich ludzi pot´piç, aby od grzechu odwieÊç. Dlatego kusi cz∏owieka, dlatego namiawia do grzechu myÊlà, dlatego za
wszelkà cen´ chce zgubiç cz∏owieka w piekle i nieba przez to pozbawiç.
Pan Jezus mówiàc o istnieniu szatana nazywa go: szatanem, z∏ym duchem, czartem, czarnym,
ma∏pà Boga, który przez odwrotnoÊç Jego Boskich praw odwraca wszystko, jako odwieczny ojciec

wierzyç ˝e szatan istnieje. K∏amiàc, przesy∏ajàc mu swoje szataƒskie myÊli, które przez swà pych´
cz∏owiek uwa˝a za swoje,- sta∏ si´ cz∏owiek nieÊwiadomym narz´dziem szatana i pomagaç mu zaczà∏
w przekr´caniu tego co ustanowi∏ Chrystus w mistycyêmie KoÊcio∏a i w zniszczeniu swojej duszy
i przynale˝noÊci do jego królestwa.
Z czasem zrodzi∏o si´ przekonanie ˝e mówienie o istnieniu szatana, to opowiadanie, bajki. Szatana przedstawia∏o si´ jako szkaradnego koz∏a, z j´zorem na wierzchu, z wid∏ami w ∏apach, ∏aƒcuchem
na szyi i d∏ugim ogonem, który raczej budzi∏ Êmiech i drwiny i dobrze s∏u˝y∏ jako postrach dla niegrzecznych dzieci. Kiedy przedstawiano go w szopkach, przy Êmierci Heroda, zawsze budzi∏ nie
strach i l´k przed sobà, ale Êmiech.
Postaç szatana zosta∏a tak bardzo oÊmieszana, ˝e niejednokrotnie chrzeÊcijanie sàdzà, i˝ nie nale˝y o nim mówiç, aby nie naraziç si´ na ˝arty. A jednak szatan jest rzeczywistoÊcià, której realnoÊç
stwierdzi∏ sam Chrystus, i nasze grzeszne uczynki, gdy si´ nad tym g∏´biej zastanowimy, bo gdyby
od Âwi´tych Anio∏ów by∏y owe myÊli, które do grzechu przywodzà, nie by∏yby one grzesznymi.
Czytajàc Ewangeli´ o op´taniu cz∏owieka przez szatanów za czasów Chrystusa – nie jeden cz∏owiek
stawia sobie pytanie: Dlaczego takie wypadki op´tania zdarza∏y si´ wtedy, kiedy ˝y∏ Chrystus na ziemi, a nie ma ich teraz. Dlaczego teraz szatan nie bierze ludzi w swoje dzia∏anie tak, jak przedtem?
A mo˝e przedtem by∏ szatan przeniós∏ si´ ze Êwiata do swego królestwa – piek∏a?
Szatan jest sprytny w doskona∏oÊci swojej przewy˝sza po wielokroç cz∏owieka, delikatnie wciàgajàc go w niewinne na poczàtku k∏amstewka, potem kradzie˝e, alkohol, narkotyki, posiadanie w∏adzy
nad innymi, stanowiska. Ma on jeden upragniony cel – zdobyç dusz´ ludzkà, aby by∏a w jego królestwie, a sposobów na to miliardy. Wciàgajàc jà tam do piek∏a, wy∏adowuje swoje najbrutalniejsze ˝àdze.
Oto opis prze˝ycia piek∏a w naszych czasach, w XX w.
„Ujrza∏am piek∏o. Oto zw∏oki przegrzewane ogniem j´∏y si´ poruszaç, trzàÊç, wyginaç, wykonywaç jakieÊ gesty, pe∏ne niewys∏owionej grozy. Ogarn´∏o mnie przera˝enie graniczàce z ob∏´dem. Chwyci∏am si´ za g∏ow´. Chryste Panie! Matko Boska, ratuj!
Wydawa∏o mi si´, ˝e jestem na dnie piek∏a. Przede mnà gorejàcy t∏um pot´pieƒców. K∏´bowisko
potwornych, spazmatycznie drgajàcych cia∏. Nie mog∏am sobie na razie wyobraziç, ˝e patrz´ na naturalne zjawisko. Ciep∏o rozgrzewa zamarzni´te zw∏oki i wywo∏uje ruch poszczególnych cz∏onków.
W tej chwili widzia∏am tylko ten przeraêliwy ruch.
Widzia∏am wznoszàce si´ poÊród p∏omieni r´ce, nogi, otwierajàce si´ usta, drgajàce torsy. JakiÊ
zgarbiony ludzki zezw∏ok o˝y∏, targni´ty si∏à ognia usiad∏ i przez chwil´ spoglàda∏ na nas szklistym
niewidzàcym wzrokiem. Jego szcz´ki porusza∏y si´, jakby chcia∏ coÊ powiedzieç, ale w tym momencie
wystrzeli∏ du˝y s∏up ognia, trup zatrzepota∏ martwymi r´kami i zapad∏ si´ w g∏àb p∏onàcego stosu.
Rozgrzane cia∏a puch∏y, nabrzmiewa∏y i zacz´∏y staczaç si´ z paleniska, kazano je spychaç z powrotem êerdziami w ogieƒ. Czyni∏am to pe∏na przera˝enia i bólu. Moi koledzy pop´dzani kijami kapów, biegli naoko∏o stosu, podobni do szatanów, dr´czàcych pot´pione dusze”.
(St. Tworkowski, Pan Jezus ze Âwi´tojaƒskiej Katedry – Nowele, opowiadania. na prawach r´kopisu W-wa
1950. str 89-90)

Oto piek∏o XX wieku na ziemi
Dzisiaj w XX wieku nie ma ludzi op´tanych przez szatana. Szatan – to bajka! To opowieÊci dla
ma∏ych dzieci, to dobre dla ludzi starszych, wierzàcych w Boga i bojàcych si´ kary wiecznej.
Kto by si´ odwa˝y∏ w XX wieku mówiç o szatanie? To przecie˝ takie Êmieszne. Ludzie – nie
oÊmieszajcie si´! To bzdura! Dzisiaj szatana nie ma.
– Ci, którzy wywo∏ali wojn´ - to przecie˝ ludzie nie op´tani przez szatana!
– Ci, którzy palili ˝ywcem m∏odych Polaków i m∏ode Polki, rzucajàc ich w piec kreamatoryjny
i Êmiejàc si´ jak ich cia∏a drgajà w konwulsjach konania – to przecie˝ ludzie nie op´tani przez szatana!
– Ci, co w komorach gazowych truli miliony ludzi niewinnych: m´˝czyzn, kobiety, starców, dzieci, gazem, jeszcze przez okienka w drzwiach komór gazowych zaglàdali, jak oni konajà, nawet robili
zdj´cia i nakr´cali filmy Êmiejàc si´ z wykrzywionych twarzy i powykr´canych cia∏ to nie ludzie

– Ci, którzy wydarli m∏odej matce dziecko z pieluszek i trzymajàc za nó˝ki, roztrzaskali jego
g∏ówk´ o kant trotuaru, a matk´ padajàcà na cia∏o swego dziecka na trotuarze zastrzelili, Êmiejàc si´
˝e zabawka si´ uda∏a – to nie byli op´tani przez szatana!
– Ci, którzy strzelali do bezbronnych ludzi prosto w g∏ow´, ci, którzy robili doÊwiadczenia na ˝ywych ludziach jak na królikach doÊwiadczalnych, którzy powoli m´czyli, topili w wodzie gnojówce,
wieszali, zamykali w komorach g∏odowych, bili na Êmierç, masakrowali bezbronnych – to nie byli ludzie op´tani przez szatana!
- Kiedy pijany gazda, na oczach swoich dzieci, zn´ca si´ nad ˝onà, bije jà i kopie, ciàgnie za w∏osy
po pod∏odze, a kiedy ona wo∏a ratunku! Wbija jej w gard∏o s´katy kij tak mocno, ˝e krew tryska jej
z ust i niewiasta umiera – to przecie˝ cz∏owiek nie op´tany przez szatana!
– Kiedy nieobecny od trzech dni mà˝, wraca w Wielkanoc do domu pijany i kiedy bijà dzwony we
wszystkich koÊcio∏ach na Rezurekcj´, a on siekierà zabija matk´, swojà ˝on´ i w∏asne dziecko, a sam
wiesza si´ w ∏azience – to przecie˝ nie op´tany przez szatana!
– Matka, która w gliniance topi swoje dziecko, które przeczuwajàc, co ona robi wo∏a: mamusiu,
nie zabijaj! – nie ma serca dla niego i rzuca w wod´ z kamieniem u szyi – to cz∏owiek nie op´tany
przez szatana!
– A ta, która zabiwszy w∏asne dziecko, wysy∏a je w paczce do innego miasta, dajàc mylny adres
nadawcy – ona matka, nie jest op´tana przez szatana!
– Kiedy potrafimy rozczulaç si´ nad zdech∏à ¸ajkà w kosmosie, bo to nieludzkie wysy∏aç zwierz´ta w przestrzeƒ kosmicznà i tam skazywaç je na Êmierç, bo to uw∏aszcza godnoÊci ludzkiej i g∏oÊno
krzyczymy na ∏amach prasy na Êwiat o tej zbrodni, a dalej piszemy w tych samych gazetach, ˝e
w kulturalny i bezbolesny sposób potrafimy zabiç 15 milionów dzieci nienarodzonych w jednym roku, w jednym paƒstwie (Ch.R.L), – to nie op´tanie przez szatana!
– A te matki w Polsce, które w wojnie z nienarodzonymi dzieçmi od roku 1956 do chwili obecnej
zabi∏y 38 milionów dzieci,- to nie op´tane przez szatana!
A Kuba rozpruwacz, który zabija niewinne niewiasty i na sàdzie zeznaje, ˝e zabi∏by wszystkie oprócz dwóch - to nie by∏ cz∏owiek op´tany przez szatana!
– A te nagminnie zbiorowe pope∏niane gwa∏ty na niewinnych dziewcz´tach i kobietach, po∏àczone
z zabójstwem ofiary – to nie op´tanie przez szatana!
– A szerzàca si´ narkomania u m∏odzie˝y i doros∏ych, rozpusta, alkoholizm zataczajàcy coraz
szarsze kr´gi – to nie op´tanie przez szatana!
– A rozpowszechnianie, alkoholu, pornografii, w Êrodkach masowych przekazów, które stajà si´
przyczynami z∏a, to nie op´tanie przez szatana!
I zapytajmy znowu: Ilu ludzi pod wp∏ywem pornografii, popad∏o w konflikt z w∏asnym sumieniem? Ilu ludzi przez takie zdj´cia, oglàdajàc je pope∏nia najszkaradniejsze grzechy, wyuzdania rozbudzajàc w sobie najni˝sze instynkty zwierz´ce, moralne i si´ wykoleja.
– Dlaczego tak wielu ludzi wo∏a, ˝e ma piek∏o w domu? Tak wielu p∏acze i narzeka, zamierza
z bezsensu tego ˝ycia pope∏niç samobójstwo, bo d∏u˝ej nie mo˝e znieÊç domowego i ogólnego piek∏a,
a przychodzàc do koÊcio∏ów, Êpiewa z zapa∏em„czarna madonno, jak dobrze twym dzieckiem byç…”,
czy to nie op´tanie przez szatana, który zaw∏adnà∏, koÊcio∏em i kap∏anami, z Jasnogórskiej Pani zrobi∏ czarnà madonn´, wszetechnic´ i w pieÊniach koÊcielnych, która to energia modlitwy (jako s∏owa)
idzie do tej wszetechnicy, którà wymienia Apokalipsa Êw. Jana. – to nie jest op´tanie szatana – ho∏ubienie w koÊciele szatanowi!
…(Niech ci si´ stanie wed∏ug s∏owa twego)
– A odwrócenie o∏tarzy, zdj´cie z ich centralnych miejsc, „Relikwii Âwi´tych i NajÊwi´tszego Tabernakulum”, wstawienie go na bok, by przed, op´tanym kap∏anem, biskupem kl´kaç, – to nie op´tanie przez szatana! Jak˝e spe∏niajà si´ s∏owa przepowiedni naszych ojców, ˝e: „˝e nadejdzie taki czas
na ludzkoÊç, ˝e szatan wejdzie na ambon´ i ogonem b´dzie na msz´ dzwoni∏, a ludzie b´dà go adorowaç!”
– Czy przyjmowanie Cia∏a Chrystusa, bez spowiedzi, na stojàco, na r´k´ to nie profanacja? – to
tylko op´tanie przez szatana które prowadzi do zatracenia nieÊmiertelnej duszy ludzkiej!

pienie, posty, ascez´ cia∏a, dosz∏y do wielkiej doskona∏oÊci duchowej, obdarzeni stygmatami ran Zabawiciela, w których cia∏ach jest dusza jak u wszystkich, lecz duch Âwi´ty mieszka w takich duszach
i przemawia przez ich usta w osobach Chrystusa, Matki NajÊwi´tszej, która upomina, prosi, b∏aga,
p∏acze w figurach i obrazach krwawymi ∏zami: – Oto fragment takiej rozmowy u zmar∏ej niedawno,
Polskiej Stygmatyczki Katarzyny Szymon: …Gdy znów kiedyÊ odwiedziliÊmy Katarzyn´ w Laryszu,
po zmówieniu ró˝aƒca i innych modlitw, zaÊpiewaliÊmy Czarnà Madonn´. Katarzynie bardzo podoba∏a si´ ta pieÊƒ. Nagle zapad∏a w ekstaz´. Przychodzi wówczas Matka NajÊwi´tsza i mów jej ustami:
„Przychodz´ z Cz´stochowy, jako Pani Jasnogórska. Dzieci! Nie nazywajcie Mnie czarnà madonnà.
Ja jestem dla dzieci polskich Panià Jasnogórskà. Dzieci, które tu jesteÊcie, prosz´ was, przyrzeknijcie mi, ˝e nie b´dziecie Mnie nazywaç czrnà madonnà. Nazwa ta nie jest dla Mnie uwielbieniem”.
PrzyrzekliÊmy to Matce NajÊwi´tszej. Dorota Lazar.
A oto inny przyk∏ad op´tania!
W lutym 1973 roku zmar∏a moja siostra Agnieszka, której ceremonie pogrzebowe odbywa∏y si´
w koÊciele w Jastrz´biu Zdroju. Gdy wierni mieli przyjmowaç Eucharysti´ dwóch ksi´˝y ustawi∏o si´
przed o∏tarzem i pocz´li rozdawaç wiernym podchodzàcym dwoma rz´dami Komuni´ Âwi´tà na stojàco, zaÊ wierni odchodzili jednym rz´dem w lewo, a drugim w prawo. ˚ona moja, Êw. pami´ci Aniela,
zosta∏a tym mocno poruszona uwa˝ajàc to jako publiczne ubli˝anie Panu Jezusowi. Kiedy po nied∏ugim czasie znalaz∏a si´ z wi´kszà grupà ludzi u Katarzymy Szymon – us∏ysza∏a skierowany do niej
g∏os Pana Jezusa: „Ty, Matko! masz jednà niewa˝nie przyj´tà Komuni´ Êw., która zmar∏ej nie przynios∏a ˝adnej korzyÊci, bo przyj´ta by∏a na stojàco. Idê i popraw to, zaÊ kap∏an, który tak post´puje,
odpowie za to przede Mnà”. Poniewa˝ ˝ona o wypadku tym majàcym miejsce w odleg∏ej parafii – nikomu nie mówi∏a, by∏a zaiste wiadomoÊcià tà mocno wstrzàÊni´ta i natychmiast polecenie dodatkowo
wykona∏a”. Alojzy Pajàk
Oto s∏owa Chrystusa na temat Katarzyny Szymon;
…Moja córka cierpi za ludzi i jest przeÊladowana. Nie dzisiaj Jà wybra∏em – od ma∏ego dziecka,
jeszcze by∏a w ∏onie matki, to wiedzia∏em na co jest przeznaczona. Spluta, zdeptana jest od wiernych
s∏ug (ksi´˝y). Jak s∏udzy deptajà, tak prosty lud depcze. Biada im b´dzie, je˝eli tego nie naprawià,
nie przeproszà i nie odwo∏ajà tego, co zepsuli. Tu mo˝ecie wszystko wynagrosiç!!! Ale tam, za póêno!
Wersety z ksià˝ki o K. Szymon, jej ˝ycie i przekazy niebios. S. Buzyƒski „Stygmatyczka Katarzyna Szymon” wyd.
Oficyna wydawniczo-poligraficzna „Adam” W-wa 1992.

Aby wyrwaç si´ z szatanizmu,
który w ostatnich latach si´ spot´gowa∏,
szczególnie wÊród kleru, nale˝y;
– OczyÊciç szczególnie starsze duchowieƒstwo z ˝ydów i masonów, sprawdzajàc ich (% -owoÊç
stanu uduchowienia aury bia∏ej) stan majàtkowy i konta dewizowe, wyw∏aszczyç z materializmu.
Powo∏aç i przekazaç majàtek dla silnych „Rad (cz∏onków cywilnych) kardynalnych, diecezjalnych,
prowincjonalnych i parafialnych”.
– Zlikwidowaç wszystkie pomniki, obrazy Papie˝a w koÊcio∏ach i placach publicznych, w szczególnoÊci ze sprofanowanym pastora∏em, gdzie ramiona krzy˝a sà skierowane do do∏u, gdy˝ jest to odwrotnoÊcià z rzeczywistoÊcià. Chrystus umar∏ na krzy˝u z ramionami skierowanymi do góry. To samo dotyczy odwrócenia o∏tarzy o180o. Wszystko co zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Chrystusa jest mistycyzmem, a co jest odwrotnoÊcià jest antychrystyczne, z rzeczy takich promieniuje energia z∏ego ducha
i przewartoÊciowuje umys∏y, co objawia si´ op´taniem.
Zapoznajmy si´ z opisem Krzy˝a Âwi´tego, który objawia∏ si´ i objawia w widzeniach mistykom,
stygmatykom. Stygmatyczkà takà by∏a b∏ogos∏awiona Katarzyna Emmerich, która poprzez widzenia
poda∏a najdoskonalszy opis ˝ycia i Êmierci Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ksià˝ce „˚ywot i Bolesna M´ka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Jego Matki”.
Osoby obdarzone piecz´ciami (stygmatami) Zbawiciela, majà zawsze wi´ksze rozeznanie grzechu
i odpowiedzialnoÊci przed Bogiem. Osoby takie podajà widzenia z Ducha Êw. Przenigdy w cia∏a i dusze
takich osób nie wchodzi duch z∏a który podjudza do k∏amstwa i grzechu Anna Katarzyna ju˝ jako

Ukochanego Zbawiciela. Ca∏e jej ˝ycie by∏o jednà wielkà m´kà tak cia∏a materialnego jak i bólu duchowego, a jednak po widzeniu og∏oszenia niesprawiedliwego wyroku na Jezusa tak pisze bolejàc nad
niesprawiedliwoÊcià wyroku
… Widok tej pod∏ej dwulicowoÊci Pi∏ata, nasycony tryumf i pragnienie krwi arcykap∏anów, nieskoƒczone m´ki NajÊw. Zbawiciela, niewypowiedziana trwoga i smutek, Matki Jego Âwi´tej i Êwi´tych niewiast, dalej to chciwe, z∏oÊliwe czychanie ˚ydów na zgub´ Jezusa, oboj´tna wynios∏oÊç ˝o∏nierzy, wreszcie widok tych szkar∏atnych postaci djabelskich, uwijajàcych si´ w ci˝bie, wszystko to rozstroi∏o mi´ do g∏´bi i przygn´bi∏o tak, ˝e czu∏am si´ bliskà skonania. Ach! To ja powinnam by∏a staç,
gdzie sta∏ mój najukochaƒszy Oblubieniec; wtenczas wyrok by∏by sprawiedliwy.
(str. 1081) tej˝e ksià˝ki, z opisem i rysunkiem Krzy˝a Âw. …Wyrok ten kaza∏ przepisaç Pi∏at kilka razy i odpisy rozes∏aç w ró˝ne miejsca. Arcykap∏anom jednak nie w smak przypad∏a treÊç wyroku; g∏ównie nie podoba∏a si´ wzmianka, ˝e za ich staraniem od∏o˝ono egzekucj´ ∏otrów, by ich razem
z Jezusem ukrzy˝owaç. Rozpocz´li nawet o to k∏ótni´ z Pi∏atem. Drugà sprzeczk´ wszcz´li znów, gdy
Pi∏at u∏o˝y∏ napis na krzy˝. Napis wykonany by∏ pokostem na ciemnobràzowej deszczu∏ce w trzech
rz´dach. Arcykap∏ani domagali si´, by zamiast s∏ów „Król ˝ydowski”, napisane by∏o: Ten, który podawa∏ si´ za Króla ˝ydowskiego”. lecz Pi∏at, zniecierpliwiony ju˝, zawo∏al szyderczo: „Com napisa∏,
tom napisa∏”.
By umieÊciç ten napis, u∏o˝ony przez Pi∏ata, trzeba by∏o przed∏u˝yç górne rami´ krzy˝a, które
dotychczas by∏o tak samo d∏ugie, jak na krzy˝ach dwóch ∏otrów. I na to nie chcieli si´ zgodziç ˚ydzi,
w∏aÊnie dlatego by nie potrzeba by∏o umieszczaç napisu. Lecz Pi∏at upar∏ si´ przy swoim i musiano
ostatecznie krzy˝ przed∏u˝yç, wbiwszy u góry kawa∏ek drzewa; teraz ju˝ by∏o miejsce na napis. Tak
wi´c otrzyma∏ ostatecznie krzy˝ ten i kszta∏t pe∏en znaczenia jak to zarzàdzi∏a OparznoÊç Bo˝a, i tak
przedstawia∏ mi si´ zawsze w widzeniu.
Dopisz Synu do powy˝szego cytatu! (12.04.1993r.)
– Choç Bóg nieraz rózgi u˝yç musi, aby cz∏owiek si´ opami´ta∏ i na ∏ono Ojcowskiego Domu wróci∏,
to w drugiej r´ce – mimo ˝e twarz swojà od nas odwróci – serce swe przed nim otwiera, abyÊmy poznali, ˝e Bóg nasz, Ojciec, chocia˝ z rózgà w r´ku – z mi∏oÊcià do nas przychodzi.
– Tym na których ro˝nym cierpieniom i uciskom przychodziç dozwalam, w s∏usznym czasie i pomagam. Ten jednak, któremu jego ziemski, dumny ˝ywot w dobrobycie i spokoju wieÊç pozwalam,
nosi ju˝ swój sàd i wieczne zatracenie w sobie, i ze sobà samym. Tak tedy ju˝, wiecie dlaczego niektórzy z wielkich i mo˝nych tego Êwiata materialnego, a˝ do swojej Êmierci cielesnej bezkarnie grzeszyç
mogà.
– Ci których du˝o doÊwiadczaç b´d´ – po tym w∏aÊnie poznajà, ˝e ich ponad wszystko mi∏uj´.
– Krzy˝ jest prawdziwà potrzebà ˝ycia! ˚ycie bez doÊwiadczeƒ i biedy, rozprasza si´ i rozp∏ywa,
niczym krople eteru. Dusza, która nie niesie krzy˝a, m´czy si´ i umiera, zatraca sie w nocy Êmierci.
– Bieda jest zbiornikiem ˝ycia w którym ono jest utwierdzonym. Niechaj wi´c ka˝dy bierze na
swe ramiona krzy˝, który Ja mu daj´ i niechaj Mnie naÊladuje we wszelakiej mi∏oÊci, a otrzyma ˝ycie wieczne.
Jezus Chrystus
– WyjaÊniç zabójstwo Papie˝a Paw∏a VI oraz podstawienie sobowtóra, z dowodów jakie sà w objawieniach i Êrodkach przekazów na ∏amach czasopism, egzorcyzmów.
(Patrz. Królestwo Sztana. egzorcyzmy; wyd Cat. Publ.)

– WyjaÊniç zabójstwo Papie˝a Jana Paw∏a I przez masoneri´ watykaƒskà na czele którch sta∏:
kard. Benelli, kard. Violet. kard. Casarolli.
– Wyspowiadanie si´ publiczne (Spowiedê powszechna, którà ustanowili): Papie˝a z grzechów
prowadzenia KoÊcio∏a katolickiego. Kardyna∏ów przed narodami, Biskupów przed diezezjami, Proboszczy przed parafianami.
– Zatwierdziç Objawienia Matki NajÊwi´tszej i Chrystusa w O∏awie, Mediogoure, Fatimie i innych
miejscach, które sà tak skrz´tnie tajone i niszczone przez duchowieƒstwo. Opublikowaç S∏owa Boga
Ojca o zbliêajàcym si´ ”Gniewie Boêym’ Chrystusa i Maryji do Narodu Polskiego i Narodów Êwiata

wszelkiego materializmu, przekazujàc ich majàtki pod decyzje silnych Rad parafialnych, diecezjalnych, okr´gowych, które powinny budowaç „Domy Dobroci”, skupiajàce ludzi szczególnie biednych
dobrej woli, którzy idà drogà doskonalenia duszy, cia∏a i umys∏u.
Jest wielkà koniecznoÊcià zak∏adania na ca∏ym Êwiecie, szkó∏ sztuki ˝ycia, w których wychowanie nie ma si´ ograniczyç do samego intelektualnego rozwoju, lecz ma obejmowaç tak˝e kszta∏cenie
cia∏, woli, uczuç i umys∏u.
– Zmieniç sprofanowanà Bibli´ tysiàclecia, szczególnie Ks. Rodzaju, gdzie zakodowano kl´sk´ Niepokalanej Dziewicy w walce z pokoleniem szatana, którym jest ka˝dy cz∏owiek z faktu pope∏nionego
grzechu pierworodnego Ewy z szatanem, co jest grzechem seksualnym ska˝eniem krwi czystej
u Ewy z szataƒskà u w´˝a „ojca k∏amstwa”, czego nast´pstwem jest: „Bo nie czyni´ dobrego które
chc´, ale z∏e którego niechc´. Ju˝ nie ja to czyni´ ale grzech, który we mnie mieszka”. (Rz 7-19-20)
Stara przedsoborowa wersja Biblii - „Po∏o˝´ nieprzyjaêƒ mi´dzy tobà (w´˝em-szatanem), a mi´dzy
niewiastà i mi´dzy potomstwem twoim, a potomstwem jej; ona zetrze g∏ow´ twojà, a ty czychaç b´dziesz na pi´t´ jej”. (Rodz 3.15)
Nowa wersja Biblii, posoborowa - „Po∏o˝´ nieprzyjaêƒ mi´dzy tobà (w´˝em-szatanem), a mi´dzy
niewiastà i mi´dzy potomstwem twoim, a potomstwem jej; ona zetrze g∏ow´ twojà, a ty zmia˝d˝ysz
(ugryziesz) jà w pi´t´”. – (zakodowanie w podÊwiadomoÊci ludzkiej kl´ski Maryji (zmiazdrzenie ugryzienie) przez potomstwo sztana, do których cz∏owiek z racji grzechu pierworodnego naleêy).
Energia s∏owa w PiÊmie Êw., modlitwach ma swoje odbicie w Âwiecie Ducha i materii, – dobre lub
z∏e. …Mówi o tym wiele wersetów Pisma Êw. i nauk Jezusa „Niech ci si´ stanie wed∏ug s∏owa twego”.
Szatan doskonale zdaje sobie z tego spraw´ i przez swoje s∏ugi zakodowa∏ w PiÊmie Âw. modlitwach,
pieÊniach wiele tego rodzaju profanacji i na energii s∏owa bazuje, co ma swoje odzwierciedlenie w
Âwiecie Materialnym. Np. Êpiewajàc „czarna madonna”, obraz Jasnogórskiej Dziewicy czernieje, a
tak jeszcze niedawno by∏ bràzowy?
T∏umaczenie wersetu — Przez Boga wprowadzona jest nieprzyjaêƒ mi´dzy potomstwem Ewy, którym jesteÊmy MY ludzie, a potomstwem Maryji Dziewicy, którego potomkiem jest Zbawiciel Jezus
Chrystus, który zosta∏ ukrzy˝owany i zmar∏ bezpotomnie, dowodem tego „my ludzie”, jesteÊmy potomkami „Ojca K∏amstwa – szatana”, który czuje si´ tak˝e naszym ojcem (ojcem krwi cia∏a) i przez
swojà krecià dzia∏alnoÊç wÊród poddanych mu (przewartoÊciowanych energià z∏ego ducha) s∏ug
zniszczyç Imperium KoÊcio∏a i przyczyniç si´ do Kl´ski Maryji Dziewicy, której powierzona jest misja
zniszcznia Szatana i Imperium z∏a. Ona wspó∏pracuje z Chrystusem i Duchem Âwi´tym w wyzwalaniu Êwiata z jego nieszcz´Êç, o czym Êwiadczà uzdrowienia i nawrócenia dokonane za Jej wstawiennictwem oraz doprowadzenie ludzi do usynowienia Bo˝ego i chrzeÊcijaƒskiej dojrza∏oÊci.
(S∏owa Chrystusa do ˝ydów: „Wy z ojca djab∏a jesteÊcie)

Tego wersetu zrozumieç nie mo˝na bez oÊwiecenia Ducha Êw. Wobec tego nale˝y postawiç pytanie, jakim duchem jest kierowany ekumenizm skoro robi wszystko pod p∏aszczykiem dobra a niszczy
KoÊció∏ Katolicki od wewnàtrz — Z∏ym duchem! To sà duchowe ciemnoÊci „op´tanie”, tzn szataƒska
p∏achta zarzucona na mózgi op´tanego kleru.
S∏owa Chrystusa do mistyczki szczeciƒskiej zanotowane w ksià˝ce „Or´dzie Zbawienia”. Str. 40 tom
II rozdz. 26. Ksià˝ka sprzedawana jest w KoÊcio∏ach Katolickich.
…„Ja daj´ ekumenizacji carte blanche, ale dopiero zobaczysz, jak jest pycha, co ona mo˝e, jak
mo˝e zatwardziç serca tych, którzy rzekomo dà˝à do ekumenizacji. Brak im pokory wyzbycia si´
swego „ja”. Oni nie liczà si´ wcale z Moim zdaniem, a wiesz dlaczego? Bo sà s∏abej wiary, oni nie mogà pojàç, ˝e, Ja Jezus Chrystus jestem ˝yj´ wiecznie. Widz´ ich dzia∏alnoÊç i widz´ ich pych´. Powiem ci wi´cej, oni nie wiedzà po co si´ zbierajà. Usta i j´zyki g∏oszà ekumenizm, a serca i rozumy sà
tak dalekie od sprawy, ˝e a˝ ból chwyta Moje Boskie Serce. Do nich powiedzia∏em: …„bàdê zimny lub
goràcy, ale nigdy nie letni”.
Zasiedzieli si´ w swoich sprawach, w swoich umar∏ych poj´ciach, oni nie myÊlà, (tym przejawia
si´ op´tanie) chocia˝ si´ zbierajà i mówià. To tak jak Faryzeusze wiele mówili i radzili, ale nie mogli
znaleêç tego Êwi´tego Êrodka który mia∏ zbawiç ca∏y Izrael i Êwiat Ja zawsze wiem czego mo˝na

carte blanche. Prosz´ niech dzia∏ajà, ale owoc z tego drzewa mo˝e byç jeszcze cierpki. (17, VI. 1983)
– Demaskowaç publicznie z∏o we wszystkich jego przejawach, zgodnie ze S∏owami Matki NajÊwi´tszej do Narodów, szczególnie wÊród; êydów, masonów i kleru.

„Ja – Maryja z Nazaretu, Matka Boga – Cz∏owieka,
Syna Mego, który odda∏ swe ˝ycie na krzy˝u
by odkupiç ludzkoÊç – oznajmiam – jako
Królowa Âwiata i Królowa Polski – wyroki Boga
Wszechmocnego w Trójcy Âwi´tej Jedynego:

Oto skoƒczy∏ si´ czas Mi∏osierdzia Bo˝ego i nadchodzi czas sprawiedliwoÊci. Szatan zosta∏ osàdzony
przed wiekami, a ca∏y obóz z∏a zorganizowany przez niego na ziemi runie teraz w przepaÊç wskutek
kataklizmu, jakiego jeszcze Êwiat nie widzia∏. Dzieƒ sàdu idzie na Êwiat, na wszystkie narody, które
odrzuci∏y i sprofanowa∏y, ofiar´ odkupienia i odwa˝y∏y si´ podjàç walk´, by zniweczyç zamiary Boga i
przez zniszcznie KoÊcio∏a Chrystusowego na ziemi i og∏osiç triumf absolutnego z∏a”.
„CHRZEÂCIJANIE, BÑDèCIE SOBÑ NIE BÓJCIE SI¢, NIE BÓJCIE SI¢ TYCH CO ZABIJAJÑ CIA¸O.
(Mt.10,28)
Szatan jednak ju˝ jest zmuszony ustàpiç wraz ze swymi poplecznikami w katakliêmie jakiego
jeszcze Êwiat nie prze˝ywa∏. Anio∏owie ju˝ trzymajà wyostrzone sierpy…
ÂwiadomoÊç nieuchronnych zagro˝eƒ, niech pomo˝e wam okreÊliç punkt w dziejach, w których
postawi∏a OpatrznoÊç Bo˝a – wspó∏cierpienie ˝yjàcych… ( dopomo˝e wam niezw∏ocznie wyciàgnàç
wnioski i nanieÊç korekt´ waszego post´powania, skorygowaç jà z; W O L Ñ A B S O L U T U !!!
Wiele „z∏ego ziarna zasia∏” zwodziciel na planecie Ziemi i nie tylko wÊród wiernego ludu, ale nawet wÊród Bogu poÊwi´conych. Nadszed∏ czas oczyszczania ca∏ego KoÊcio∏a. Niepokalana, której zosta∏a zalecona przez Boga misja specjalna, by zetrzeç g∏ow´ szatana, przychodzàc i objawiajàc si´
w ostatnich latach na wszystkich kontynentach, sposobi nas na ten czas szczególny. Budzi z uÊpienia grzechowego, wielu pasuje na Swych Rycerzy, wr´czajàc najskuteczniejszà broƒ przeciw swemu
przeciwnikowi – KRZY˚ Swego Syna i Ró˝aniec Êw.
Poleca, abyÊcie nie zaniedbywali nauki poznawania broni, którà w∏ada szatan. Poznawanie jego
we wszystkich przejawach, szczegó∏ach i stopniach wtajemniczenia, aby móc, pod Jej przewodem
skutecznie prowadziç zwyci´skà swà ofensyw´!
Nawrócenie – Ka˝demu z nas si´ zdarzy∏o pomyliç drog´. W czasie spaceru zawahaliÊmy si´ stojàc na skrzy˝owaniu dwóch Êcie˝ek, a nast´pnie podà˝yliÊmy jednà z nich. Po kilkuset metrach okaza∏o si´ jednak, ˝e Êcie˝ka, którà szliÊmy, zgubi∏a si´ w polu, prowadzàc do nikàd.
Podobna pomy∏ka mo˝e nastàpiç podczas jazdy samochodem: jest to wtedy takie ∏atwe, osiàgni´ta
pr´dkoÊç u∏atwia nam zgubienie w∏aÊciwego kierunku i jazd´ na bezdro˝ach. Po kilku kilometrach
zaczynamy wàtpiç, si´gamy do mapy i stwierdzamy, ˝e zab∏àdziliÊmy. Najlepszà wówczas rzeczà
jest zawrócenie natychmiast po zorientowaniu si´, ˝e pope∏niliÊmy b∏àd. A czy Wy nigdy nie powiedzieliÊcie, ˝e ca∏e Wasze ˝ycie przybra∏o byç mo˝e z∏y kierunek? W ka˝dym razie stwierdzacie jak
ka˝dy, ˝e ludzkoÊç zmierza ku nieznanemu i miota si´ pomi´dzy lekkomyÊlnoÊcià i strachem, nie posiadajàc moralnego kierunku.
A wi´c, b´dàc w takim stanie, nie podà˝ajcie ju˝ dalej na zagubionej drodze, nawet jeÊli otaczajàcy Êwiat bardzo Was do tego zach´ca. Czy nie s∏yszycie jak Bóg do Was mówi przez Swoje S∏owo, ˝e
szeroka droga, którà kroczycie z innymi, prowadzi na zatracenie? (Mt.7,13-14)
Niestety, tego, czego na ogó∏ brak w tym momencie, to otwartoÊci, szczeroÊci serca, które zrozumia∏oby, ˝e zab∏àdzi∏o. Przeszkadza w tym ludzka duma. Nie trwajcie dalej w tym stanie, zawróçcie,
jak uczyni∏ to marnotrawny syn w przypowieÊci zawartej w Ewangeli; ¸ukasza 15,18. Jest to tym,
co S∏owo Bo˝e nazywa nawróceniem.
Ka˝dy cz∏owiek zosta∏ stworzony na obraz i podobieƒstwo Bo˝e. Otrzyma∏ od Stwórcy wolnà i nieprzymuszonà wol´, tote˝ sam, w∏asnowolnie zadecyduje wybór ˝ycia wiecznego z Bogiem, z Niepoka-

– Jak najszybciej spowodowaç odwrócenie o∏tarzy, powrót Chrystusa w Tabernakulum na Centralne Miejsce O∏tarza i odprawianie Msz´ Êw. na relikwiach m´czenników.
– Likwidowanie postanowienia Lucyferycznego Planu zniszcenia KoÊcio∏a Katolickiego, który
wprowadzi∏ Sobór Watykaƒski II w dziele ekumenicznym dzia∏alnoÊci posoborowej Papie˝a i watykaƒskiej masonerii.

Lucyferyczny Plan Zniszczenia KoÊcio∏a
Oficjalne wskazania z biura antychrysta na wprowadzenie z∏otego wieku, b∏ogos∏awionego pokoju.
(Uzyskane od egzorcystów, w archidiezezji bp. Le Fabvre w Niemczech i Szwajcarii – patrz „Królestwo Szatana”)

1. Usunàç Âw. Micha∏a, Opiekuna KoÊcio∏a Katolickiego z wszelkich modlitw odmawianych podczas Mszy Âw.
jak i poza Mszà - raz na zawsze. Usunàç wszelkie jego figury, mówiç ˝e to polecenie Chrystusa.
2. Zastopowaç praktyki pokutowania podczas Adwentu (postu) takie jak: nie jedzenie mi´sa w piàtki, lub poszczenie. Zatrzymaç jakikolwiek czyn samoponi˝ania si´, zamieniç na akty radoÊci, szcz´Êcia i mi∏oÊci bliêniego. Mówiç, ˝e Chrystus ju˝ wygra∏, niebo jest dla nas i ˝e ludzkie wysi∏ki sà bezu˝yteczne.
3. Anga˝owaç pastorów protestanckich dla zmieniania i desekracji Mszy. Wmawiaç wàtpliwoÊci, ˝e Eucharystia jest bli˝sza protestanckiej wierze, i˝ jest to tylko chleb i symbol.
4. Usunàç ca∏à ∏acin´ z liturgii Mszy Êw. modlitw i pieÊni. Wnosi ona uczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywaç to jako zakl´cia wró˝bitów, ludzie wkrótce przestanà myÊleç, ˝e kap∏ani sà wy˝szej inteligencji.
5. Zach´caç kobiety do zdejmowania nakryç g∏owy w koÊciele, w∏osy sà (sexsi) zmys∏owe. I niech ˝àdajà one
prawa bycia diakonami, kap∏anami. Opieraç to na konstytucji KoÊcio∏a. Zaczàç ruch wyzwolenia kobiet.
6. Zastopowaç przyjmowanie komunii na kolanach. Przykazaç zakonnicom, aby nie pozwala∏y dzieciom trzymaç z∏o˝onych ràk przed i po komunii. Mówiç im, ˝e Bóg kocha je takie jakie sà i chce je widzieç ca∏kowicie
zrelaksowane.
7. Zlikwidowaç koÊcielnà muzyk´ organowà. Wprowadziç gitary, lutnie, perkusje i przytupywanie. Zapobiegnie to jakimkolwiek modlitwom osobistym lub rozmowom z Jezusem. Nie dawaç Mu czasu na wzywanie dzieci do religijnych powo∏aƒ.
8. Profanowaç Hymny do Matki Boga i Âw. Józefa, mówiç ˝e sà zbyt ba∏wochwalcze, zastàpiç je pieÊniami
protestanckimi, to wprowadzi sugesti´ ˝e KoÊció∏ katolicki uznaje i˝ protestantyzm jest prawdziwà religià, lub
conajmniej równorz´dnà KoÊcio∏owi Katolickiemu.
9. Zmieniç wszystkie hymny, nawet do Jezusa. One przypominàjà ludziom ich s∏odkie dzieciƒstwo, co w konsekwencji przypomina im o pokoju jaki przychodzi przez odmawianie sobie czegoÊ i pokut´ do Boga. Wprowadziç nowe pieÊni, aby przekonaç ludzi, ˝e poprzednie obrz´dy by∏y b∏´dne. Zapewniç, aby mieç conajmniej jednà pieÊƒ w ka˝dej mszy, która nigdzie nie wymienia imienia Jezusa, lecz tylko mi∏oÊç ludzi. M∏odzi b´dà entuzjastami mi∏oÊci bliêniego.
10. Usunàç wszystkie relikwie Âwi´tych z o∏tarzy, a nast´pnie zastàpiç je o∏tarzami pogaƒskimi nie b∏ogos∏awionymi, które b´dà u˝ywane dla sk∏adania ˝ywych ofiar, w mszach szataƒskich. Anulowaç prawo koÊcielne,
które mówi, ˝e Msza w koÊciele mo˝e byç odprawiana tylko na o∏tarzu zawierajàcym relikwie Êwi´tych.
11. Zatrzymaç praktyk´ odmawiania Mszy przed Eucharystià Âwi´tà w tabernakulum. Nie dopuszczaç ˝adnych tabernakulów na sto∏ach u˝ywanych do mszy. O∏tarz powinien wyglàdaç jak stó∏ w jadalni, zrobiç go
przenoÊnym, w celu zasugerowania, ˝e nie jest Âwi´ty, lecz mo˝e spe∏niaç podwójne zadania do wszystkiego,
jak np. stó∏ konferencyjny, lub do gry w karty, za nim postawiç conajmniej jedno krzes∏o, niech ksiàdz na nim
siada po Komunii, dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwalaç ksi´˝om kl´czeç podczas
Mszy, jak równie˝ ludziom podczas podawania Komunii.
12. Usunàç Âwi´tych z kalendarza KoÊcielnego, paru za jednym przedrukiem. Zabroniç kap∏anom mówienia
o Âwi´tych, chyba ˝e sà wymienieni w Ewangelii. Mówiç, ˝e w koÊciele mogà przebywaç protestanci którym
mog∏oby to si´ nie podobaç.
13. Podczas przedstawiania Ewangelii, opuÊciç wyraz “Âwi´ty” w Ewangelii wg. Êw. Jana. Po prostu mówiç
Ewangelia wg. Jana. To b´dzie powodowaç, ˝e ludzie nie powinni ich wi´cej czciç, przepisywaç bibli´, a˝ b´dzie
identyczna z protestanckà.
14. Usunàç i zniszczyç wszystkie osobiste ksià˝eczki do modlitwy, zakoƒczy to odmawianie litanii do Serca
Jezusa. B∏ogos∏awionej Matki, Âw. Józefa oraz przygotowania do Komunii. To równie˝ skutecznie zmniejszy
dzi´kczynienia po Komunii do pozorowanych.
15. Usunàç wszystkie figury i obrazy Anio∏ów. Po co mieç woko∏o figury naszych wrogów? Nazywaç to legendà lub historià z∏ych czasów.
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z∏a, ˝e nie mo˝e byç dobrego opowiadania bez czarnego charakteru. Nast´pnie przestanà wierzyç tak˝e w piek∏o i nie b´dà obawiaç si´ tam iÊç.
17. Nauczaç, ˝e Jezus by∏ tylko cz∏owiekiem, który mia∏ braci i siostry i nienawidzi∏ istniejàcych instytucji.
Mówiç, ˝e lubi∏ przebywaç w towarzystwie prostytutek, szczególnie Marii Magdaleny. Opowiadaç, ˝e nie przebywa∏ w KoÊcio∏ach i Synagogach. Pami´taj, ˝e mo˝esz spowodowaç aby zakonnica porzuci∏a zakon, przez odwo∏anie si´ do ich pró˝noÊci, wdzi´ku, urody. Spowodujecie zrzucenie habitu, który automatycznie doprowadzi
do odrzucenia ich ró˝aƒców. Pokazywaç Êwiatu, ˝e sà ró˝nice zapatrywaƒ w ich zakonie a powo∏ania wyschnà.
18. Spaliç wszystkie katechizmy. Powiedzieç nauczycielom religii, aby uczyli mi∏oÊci ludzi, zamiast mi∏oÊci
Boga. Mówiç, ˝e jest dojrza∏oÊcià kochaç otwarcie, uczyniç seks powszechnym wyrazem mi∏oÊci na lekcjach religii. Uczyniç kult cia∏a nowà religià.
19. Zamknàç wszystkie szko∏y katolickie, przez zredukowanie liczby powo∏aƒ zakonnych. Mówiç, ˝e zakonnice sà niedop∏aconymi pracownikami spo∏ecznymi i ˝e KoÊció∏ bogaci si´ na nich.
20. Zniszczyç Papie˝a przez zniszczenie jego Imperium Uniwersytetów. Oddzieliç Uniwersytety od Papie˝a
przez g∏oszenie, ˝e rzàd (paƒstwo) z przyjemnoÊcià przeznaczy na nie fundusze. Zmieniç nazwy religijnych
instytucji na Êwieckie nazwy, jak n.p. Immaculate Conception School na Compton High School. Nazywaç je
Ekumeniczne (czyli wielowyznaniowe)
21. Atakowaç w∏adz´ papie˝a, przez na∏o˝enie ograniczenia wieku w tej s∏u˝bie. Granic´ wieku stopniowo obni˝aç. Mówiç, ˝e to z troski aby nie by∏ przepracowany.
22. Bàdêcie Êmiali, os∏abiajcie Papie˝a przez ustanowienie synodu biskupów. Papie˝ b´dzie wówczas figurantem, tak jak Anglia rzàdzona jest przez Izb´ Lordów i Parlament. KoÊció∏ b´dzie otrzymywa∏ rozkazy od nich.
Nast´pnie os∏abiç w∏adz´ biskupià przez ustanowienie odpowiednika synodu na poziomie ksi´˝y. Mówiç, ˝e
ksi´˝a w koƒcu otrzymujà uznanie na jakie zas∏ugujà. Nast´pnie os∏abiç w∏adz´ ksi´˝y poprzez utworzenie
grup Êwieckich ksi´˝y dla kierowania ksi´˝mi. B´dzie wówczas wspaniale rozwijaç si´ nienawiÊç, ˝e nawet
kardyna∏owie opuszczà (porzucà) KoÊció∏. Mówiç, ˝e KoÊció∏ jest teraz demokratyczny. Chwaliç nowà kolegialnoÊç.
23. Zmniejszyç powo∏ania kap∏aƒskie przez utrat´ do nich szacunku Êwieckich. Jeden skandal ksi´dza w polityce spowoduje utrat´ tysi´cy powo∏aƒ. Chwaliç wyrzuconych ksi´˝y, którzy porzucili wszystko z mi∏oÊci do
kobiety. Nazywaç ich bohaterami, honorowaç zeÊwieczczonych ksi´˝y, jako prawdziwych m´czenników, którzy byli tak przeÊladowani, ˝e nie mogli tego d∏u˝ej ju˝ wytrzymaç.
24. Zaczàç zamykaç KoÊcio∏y z powodu braku ksi´˝y, (i innych ekonomicznych powodów) nazywaç to
oszcz´dzaniem i dobrà praktykà biznesowà. Mówiç, ˝e Bóg s∏ucha modlitw wsz´dzie, a wi´c koÊcio∏y to ekstrawagancja, zbytek.
25. U˝ywaç Komisji Âwieckich oraz ksi´˝y o s∏abej wierze, dla pot´piania i dezaprobaty jakichkolwiek nowych wizji B∏ogos∏awionej Matki, lub jakichkolwiek rzekomych cudów, szczególnie Âw. Micha∏a Archanio∏a.
Mo˝ecie byç ca∏kowicie pewni, ˝e ˝adne z nich, nigdy nie uzyska aprobaty po Soborze Watykaƒskim drugim.
Nast´pnie nazywaç to niepos∏uszeƒstwem (buntowaniem si´) przeciw w∏adzy, je˝eli ktokolwiek b´dzie post´powaç zgodnie z tymi objawieniami lub je b´dzie rozpowszechnia∏, lub nawet myÊla∏ o nich.
26. Wprowadziç prawo rozwiàzywania Kurii za ka˝dym razem, kiedy nastaje nowy papie˝. To z ca∏à pewnoÊcià zapewni ˝e, Kuria posiadaç b´dzie wielu radyka∏ów i modernistów.
27. Wybraç Anty-papie˝a. Powiadaç, ˝e on przyprowadzi protestantów z powrotem do KoÊcio∏a i byç mo˝e
nawet èydów. Anty-papie˝ mo˝e byç wybrany przez przyznanie prawa wybierania biskupów. B´dzie wówczas
tak wielu nowonominowanych na Papie˝a, ˝e Anty-papie˝ wystàpi jako papie˝ kompromisowy.
28. Weliminowaç spowiedê przed I-szà Komunià Âw. dla klasy 2 i 3-ciej, tak ˝e wówczas nie b´dzie im przeszkadzaç brak spowiedzi przed Komunià kiedy przejdà do klasy 4-tej lub 5-tej lub wy˝szej nawet. Spowiedê
wówczas zaniknie.
29. Pozwoliç kobietom i osobom Êwieckim na rozdawanie Komunii, mówiç, ˝e teraz jest wiek Êwieckich, zaczàç podawaç Komuni´ do r´ki, jak protestanci, zamiast na j´zyk, mówiàc ˝e Chrystus czyni∏ to w ten sposób.
Zgromadziç op∏atki dla mszy szataƒskich. Nast´pnie zamieniç indywidualne przyjmowanie hostii, stawiajàc
naczynie z op∏atkami, które b´dà zabierane podczas opuszczania KoÊcio∏a. Mówiç, ˝e b´dà one przynosiç dary
Boga w ich codziennym ˝yciu. Zainstalowaç maszyny automatyczne do wydawania Komunii (wending machines), nazywajàc je tabernakulum.
30. Po zapanowaniu Anty-papie˝a rozwiàzaç synod biskupów, zwiàzki ksi´˝y, Êwieckie grupy doradców. Zabroniç jakiejkolwiek osobie koÊcielnej anga˝owania si´ w polityk´ bez pozwolenia. Mówiç, ˝e Bóg kocha pokor´ i nienawidzi szukajàcych chwa∏y.

32. Zadeklarowaç, ˝e wszystkie dotychczasowe dogmaty sà fa∏szywe, z wyjàtkiem dogmatu nieomylnoÊci.
OÊwiadczyç, ˝e Jezus Chrystus by∏ rewolucjonistà, który ich nie ustanowi∏. Mówiç, ˝e prawdziwy Chrystus
wkrótce nadejdzie.
33. Rozkazaç wszystkim podleg∏ym Papie˝owi walczyç w Âwi´tej Krucjacie dla rozprzestrzeniania jednej
ogólnoÊwiatowej religii. Szatan wie, gdzie ca∏e zaginione z∏oto si´ znajduje ! Bezwzgl´dnie zdobyç ca∏y Êwiat.
Da to ludzkoÊci to, za czym zawsze t´skni∏a “ Z¸OTY WIEK POKOJU “

Matka Boska wielokrotnie ostrzega∏a, ˝e anty-ksi´˝a zacz´li infiltrowaç koÊció∏ katolicki w 1938r.
i doszli do liczby 30tys. Z nich 500 zlaicyzowa∏o si´. Wielu anty-ksi´˝y osiàgn´∏o swój cel kontroli koÊcio∏a jako biskupi, kardyna∏owie, oraz u˝ywali swych wp∏ywów aby wybraç Papie˝a swego pokroju.
Jak zgubnymi sà postanowienia drugiego Soboru Watykaƒskiego mówi Jezus Chrystus do Siostry Partavoz o krytycznej sytuacji w KoÊciele Katolickim i zmienionym kanonie Mszy Trydenckiej.
(patrz; ”Przed drugim przyjÊciem Pana’. wyd Cat. Publishing)

Objawienia w Fatimie.
w Êwietle obecnych wydarzeƒ
By∏ wiosenny dzieƒ 1916r. Trójka ma∏ych dzieci - dziewi´cioletnia ¸ucia, oÊmioletni Francisco
i jego siostrzyczka, szeÊcioletnia Jacinta, bawi∏a si´ w pobli˝u ods∏oni´tych ska∏ niedaleko wioski Fatima w Portugalii.
Nagle wystraszy∏ je rozdzierajàcy grzmot piorunu, po którym zerwa∏ si´ wiatr. Dzieci zamar∏y,
oÊlepione sunàcym po nich bezszelestnie lÊniàcym Êwiat∏em. Wewnàtrz kuli Êwiat∏a znajdowa∏ si´
ch∏opiec. Kiedy si´ zbli˝y∏, dzieci rzuci∏y si´ w przera˝eniu na ziemi´. Tajemnicza postaç przemówi∏a
do nich nast´pujàcymi s∏owy; – „Nie l´kajcie si´, jestem anio∏em pokoju!”
Tak rozpocz´∏y si´ nawiedzenia w Fatimie, nale˝àce do najbardziej znaczàcych boskich objawieƒ
tego stulecia. By∏o to pierwsze w ca∏ym ∏aƒcuchu zwiàzanych ze sobà zdarzeƒ, trwajàcych do dziÊ.
Te wspó∏czesne nawiedzenia stanowià odbicie mitów staro˝ytnoÊci. Greckie legendy mówià o tym,
jak to bogowie zst´powali z wy˝yn Olimpu, aby przez wyrocznie ostrzec ludzkoÊç o gro˝àcym jej niebezpieczeƒstwie. W tym przypadku postacie z czasów biblijnych pojawia∏a si´ wielokrotnie, aby przestrzec ludzi przed zagro˝eniami, jakimi przyjdzie im stawiç czo∏a w dziesiejszych czasach.
„Anio∏ Pokoju” ukaza∏ si´ dzieciom jeszcze latem i ponownie jesienià. W tym czasie dzieci musia∏y
znosiç bolesne razy od rodziców, którzy sàdzili, ˝e dzieci wymyÊlajà po prostu niestworzone historie.
Ale wkrótce mia∏y nastàpiç o wiele donioÊlejsze wydarzenia.
By∏a niedziela 13 maja 1917roku, od ostatniego nawiedzenia minà∏ rok. ¸ucia, Francisko i Jacinta doglàda∏y owiec w Cova da Ira, na du˝ym pastwisku nale˝àcym do ojca ¸ucii. Stado pas∏o si´ spokojnie a dzieci zaj´te by∏y zabawà. Wtem na ros∏ym d´bie niedaleko dzieci, pojawi∏o si´ lÊniàce Êwiat∏o, dzieci usi∏owa∏y uciec, ale nogi odmówi∏y im pos∏uszeƒstwa. Wewnàtrz Êwiat∏a sta∏a pi´kna m∏oda kobieta. Spowijajàce jà Êwiat∏o otoczy∏o dzieci, tak ˝e ca∏a ich uwaga skupi∏a si´ na zjawie. Tajemnicza istota powiedzia∏a, ˝eby si´ nie ba∏y, nie zrobi im krzywdy. ¸ucia, najstarsza z nich, zdoby∏a
si´ na odwag´ i spyta∏a jà, kim jest i skàd przybywa. Zjawa odpowiedzia∏a, ˝e chce, aby powraca∏y
w to miejsce o tej samej porze trzynastego dnia ka˝dego miesiàca do paêdziernika; wówczas powie
im, kim jest i czego od nich chce. Spyta∏a, czy zgadzajà si´ oddaç jej na s∏u˝b´ i przyjàç wszelkie cierpienia, jakie to mo˝e za sobà pociàgnàç. Dzieci wyrazi∏y zgod´. Wtedy z ràk kobiety trysn´∏o Êwiat∏o
i wnikn´∏o w dzieci, po czym zjawa unios∏a si´ w powietrze i znikn´∏a..
WiadomoÊç o tajemniczym goÊciu szybko rozesz∏a si´ po ma∏ej wiosce. W miesiàc póêniej, 13-go
czerwca, do drzewa odprowadzi∏a dzieci, grupa pi´çdziesi´ciu osób liczàcych na to, ˝e sami zobaczà
Êwietlistà zjaw´. W po∏udnie na widok tajemniczej kobiety, dzieci wpad∏y w ekstaz´. Widzia∏y jà tylko
dzieci, ale zebrani ludzie poÊwiadczyli, ˝e coÊ podobnego do chmury wzbi∏o si´ z drzewa.
Wydarzenia te wywo∏a∏y spory zam´t w Fatimie i zwróci∏y na siebie zainteresowanie innych
stron Portugalii. Do Fatimy zacz´∏y nap∏ywaç t∏umy ludzi. Dzieci mia∏y ci´˝kà przepraw´ z rodzicami, którzy podejrzewali, ˝e to wszystko mo˝e byç jakiÊ strasznym figlem! Zgodnie z przepowiednià
tajemniczej zjawy zacz´∏y si´ cierpienia Tylko one widzia∏y i Êwiat musia∏ im uwierzyç na s∏owo

B∏aga∏y jà, aby uczyni∏a coÊ, co ka˝dy móg∏by zobaczyç. Obieca∏a im wspania∏y znak, widoczny dla
wszystkich, ale dopiero 13 paêdziernika. Przekaza∏a te˝ dzieciom trzy przepowiednie Fatimskie, jak
je do dziÊ nazywajà. Powtórzone przez dzieci, wywo∏a∏y w Portugalii wrzaw´, która wkrótce ogarn´∏a ca∏à Europ´. Nie co dzieƒ zdarza∏o si´, ˝eby proste wiejskie dzieci przepowiada∏y wa˝ne dla ca∏ego
Êwiata zdarzenia.
Pierwsza przepowiednia mówi∏a, ˝e Wielka Wojna, w owym czasie toczàca si´ pe∏nà parà,
wkrótce si´ zakoƒczy, ale nim to nastàpi, w Rosji wybuchnie rewolucja, zacznà si´ wielkie przeÊladowania i ulegnà zag∏adzie ca∏e narody, ale ostatecznie Rosja si´ „nawróci”.
Druga przestrzega∏a przed nast´pnà, jeszcze straszniejszà wojnà. Mia∏a wybuchnàç za pontyfikatu nowego papie˝a o imieniu Pius XI, druga wojna Êwiatowa rozpocz´∏a si´ 22 lata póêniej, kiedy papie˝em by∏ Pius XI.
Trzecie proroctwo zjawa powierzy∏a wy∏àcznie ¸ucii. Poleci∏a jej zdradziç je tylko w∏adzom KoÊcio∏a Katolickiego – ale obieca∏a jej, ˝e zostanie ujawnione wszystkim w latach szeÊdziesiàtych.

TreÊç trzeciej przepowiedni Fatimskiej:
Dane dotyczàce przebiegu wojny:
Dla ca∏ego Êwiata b´dzie zaskoczeniem i szokiem b∏yskawiczne natarcie na Rosj´. Od momentu
natarcia na Rosj´ nat´˝enie walki i okrucieƒstwa b´dà straszliwe.
Chiny naÊladowaç b´dà post´powanie Japonii, zaskoczenie, szybkoÊç i terror. Zwyci´stwa Chin
przera˝à Ameryk´. Amerykanie zaatakujà Syjam i Kambod˝´, ale ogromne iloÊci wojska b´dà musieli przerzuciç do Azji, lecz nie b´dà mogli wycofaç si´ ze wzgl´du na swój upór i zaanga˝owanie
w Wietnamie. Chiny u˝yjà lotnictwa, zrzucà bomby na wiele miast. Bomby jàdrowe bakteriologiczne
na zak∏ady przemys∏owe, zbrojeniowe, oÊrodki doÊwiadczalne broni. Tym wywo∏ajà potworne zniszczenie i wstrzàsy, zaburzenia w w przyrodzie, co si´ na nich zemÊci. Armia chiƒska zginie od bomb
(które sama b´dzie chcia∏a zrzucaç na ca∏y Êwiat), choç na razie b´dzie zwyci´˝aç.
Uderzà w wielu punktach tak, ˝e Rosja b´dzie zmuszona walczyç na ca∏ej granicy. JednoczeÊnie
pot´˝ne desanty b´dà làdowaç w g∏´bi kraju. Amerykanie nie b´dà si´ mieszaç, lecz b´dà ˝yczyç zwyci´stwa Rosji, widzàc co robià Chiƒczycy. Niemcy wciàgnà USA do wojny jako sojusznika. Pomoc
amerykaƒska dla Niemiec b´dzie ma∏a i spóêniona, dlatego ˝e ca∏a uwaga b´dzie skupiona na Azji
gdzie znajdujà si´ wojska USA, Anglii (Turcja, Irak i Ba∏kany) i to w obronie przed Chiƒczykami.)
To, co zrobià Niemcy – b´dzie krokiem samobójczym, jednak b´dà liczyç na sukces i zaj´cie Polski. W swojej nienawiÊci nie zorientujà si´, ˝e sympatia Zachodu i reszty Êwiata jest po stronie Rosji.
Chiƒskie wojska b´dà niszczy∏y i równa∏y z ziemià wszystkie miasta i wiele wsi ludnoÊci bia∏ej,
a oszcz´dza∏y ludnoÊç republik azjatyckich, które cz´Êciowo powstanà przeciwko Rosji, przy∏àczà si´
do Chin i i b´dà przeciwko hegemonii bia∏ej rasy. G∏osiç b´dà jej koniec, a siebie mianujà r´kà sprawiedliwego losu.
Nastàpi atak Niemiec przez zaskoczenie. Rosja runie na Europ´, pomijajàc ju˝ dzia∏ania Polski,
Czechos∏owacji, widzàcych, ˝e w razie zwyci´stwa Niemiec czeka jà zag∏ada. Rosja wywrze w tym
kraju wielkà wÊciek∏oÊç za cios z ty∏u, za przegrywanie na wschodzie, za widmo kl´ski.
Dopiero, gdy dojdzie do Atlantyku, ruszà inne narody zagro˝one bezpoÊrednio. Rosjanie cofaç si´
b´dà na skutek walk na Ukrainie, zostawiajàc za sobà popio∏y miast i spalonà ziemi´. Oboj´tnoÊç,
krzywdy, bogacenie si´ innych, zaprzeczanie prawom Bo˝ym - zostanà pomszczone.
Przyk∏adem tego b´dzie los Szwajcarii i Szwecji. Rosja zdradzajàc i ∏amiàc podst´pnie umowy
i traktaty, zazna tego na sobie. Zdrady i kl´ski zaznajà Ukraina i Litwa, juê niezaleêne od Rosji,
w mniejszym stopniu ¸otwa, Estonia i Bia∏oruÊ. Polska i W´gry b´dà stosunkowo spokojne.
Jedynym narodem chronionym przez Mi∏osierdzie Bo˝e w tej ogólnej katastrofie pozostanie Kraj
Maryjny – Polska; Czechos∏owacja zostanie zniszczona ju˝ w czasie powrotu wojsk rosyjskich, które
b´dà dà˝y∏y na Ba∏kany i Ukrain´. Od po∏udnia z Iraku uderzà Amerykanie, w Turcji Anglicy i zacznie si´ powstanie na Kaukazie. Przy tak licznych frontach trudno podaç kolejnoÊç.
Zjawiska atmosferyczne, które uka˝à si´ na niebie na poczàtku wojny, sà ostatecznym ostrze˝eÂ

i skruchy, ch´ci zmiany sposobu ˝ycia, aby móc powstrzymaç z∏o wiszàce nad Êwiatem. Lecz sprawiedliwoÊç Boga nie mo˝e d∏u˝ej tolerowaç triumfu nikczemnoÊci i pogardy dla Jego Êwi´tych prawd.
Mi∏oÊç wzajemna wróci do ludzi przed ca∏kowità zag∏adà; a wi´c Mi∏osierdzie Boga Ojca b´dà ratunkiem danym Êwiatu.

Dane o kataklizmach:
Kataklizmy spowodujà takà panik´ i tyle nieszcz´Êcia, ˝e nie b´dzie moêna prowadziç planowanych dzia∏aƒ wojennych. Nie wystàpià jednak od razu wsz´dzie w tej samej mierze. B´dà to ruchy
skorupy ziemskiej nasilajàce si´ do bardzo pot´˝nych i gwa∏townych wstrzàsów. Zacznà wybuchaç
wulkany i od˝ywaç nawet dawne, uwa˝ane za martwe. Wulkan Etna spowoduje katastrof´ na ca∏ej
Sycylii. W∏ochy b´dà ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów wywo∏ajà zaburzenia atmosferyczne, deszcze, popio∏y, huragany i wylewy. Na Morzu Âródziemnym ruchy wywo∏ajà potworne fale – zmieni si´ linia brzegowa. Zatonà niektóre wyspy, inne wy∏onià si´ z dna morskiego. Z Oceanu
Atlantyckiego wy∏oni si´ nowy làd.
Trz´sienia ziemi i (làdów) dna pod wodà, wywo∏ywaç b´dà fale, które spowodujà zniszczenie
brzegów Europy, Afryce oraz Ameryce. Ucierpi przede wszystkim Europa, Anglia, USA oraz wiele
wysp na Morzu Karaibskim. Ostateczne zdarzenie nastàpi w ciàgu paru godzin.
Potem nastàpià ∏agodniejsze dni. Uszkodzone zostanà wszystkie miasta przybrze˝ne, a làd b´dzie
bardzo zniszczony. Ca∏a Holandia, Belgia i miejscami Niemcy b´dà zalane. W Ameryce wielkie trz´sienia ziemi b´dà trwa∏y jeszcze d∏ugo po tym, kiedy w Europie nastanie spokój.
Od strony Pacyfiku Kalifornia b´dzie zniszczona a˝ do gór, a fale Pacyfiku zalejà wiele miast: Los
Angeles, San Francisko i inne. Zniszczenie miast uzale˝nione b´dzie od tego, czy ludzie si´ poprawià.
Sà takie miasta, które Êciàgn´∏y na siebie tyle win, ˝e post´powanie ich musi byç pomszczone – od
mieszkaƒców ich b´dzie uzale˝nione czy b´dà zniszczone. Do nich nale˝à: Nowy York, San
Francisko, Waszyngton i inne miasta tolerujàce bezprawie.
W Polsce mogà ulec zniszczeniu miasta przybrze˝ne. W czasie wojny ˝adne miasto nie b´dzie
zniszczone przez bomb´ jàdrowà. Miasta b´dà zagro˝one bombardowaniem (ca∏e Zag∏´bie). LudnoÊç
stàd b´dzie ewakuowana; nie powinna wracaç – a˝ po katakliêmie. Poznaƒ nie b´dzie zniszczony.
Podczas wojny bomby i pociski gro˝à Szczecinowi, portom i Âlàskowi. Miast na Ziemiach odzyskanych Niemcy niszczyç nie b´dà, liczàc na ich zagarni´cie. Ucierpià tylko porty, obiekty strategiczne
i przemys∏owe, lecz du˝ych zniszczeƒ nie b´dzie, bo Polska obronna ju˝ do tego nie dopuÊci. Po kilku
dniach dzia∏aƒ wojennych, walki przeniosà si´ do Niemiec daleko od Polski. Niemcy b´dà niszczyç si´
wzajemnie z niesamowità pasjà i wÊciek∏oÊcià. – prawo nienawiÊci wraca do tego, kto je stosowa∏.
Paƒstwa Europy b´dà zniszczone. Niemcy, Dania b´dà zalane. Wszystkie ziemie przybrze˝ne du˝o
ucierpià. Mniej Norwegia. W Szwajcarii wystàpià ruchy górotwórcze a z nimi zwiàzane wylewy rzek
i zerwanie tam, powodzie i obsuni´cia si´ ziemi. Dotyczy to tak˝e Austrii, Tyrolu, pó∏nocnych W∏och
i Alp francuskich. Mrozy i Ênie˝yce b´dà uniemo˝liwia∏y pomoc. Wstrzàsy skorupy ziemskiej spowodujà zmiany dna oceanu, wybrze˝a, a nawet zmiany kierunku p∏yni´cia rzek. Mapy b´dà musia∏y
byç wykonywane od nowa. Na Ba∏kanach wystàpià lokalne trz´sienia ziemi, zaburzenia atmosferyczne, huragany i Ênie˝yce. Ba∏kany tylko cz´Êciowo b´dà zniszczone. Od po∏udnia kataklizmy zaskoczà armi´ chiƒskà ju˝ w Europie. W trakcie walki z Rosjà Chiƒczycy cofnà si´. B´dzie to trwa∏o zaledwie tygodnie, lecz tak b´dzie okropne w swej grozie, jakiej nie by∏o na ziemi. Pary˝ w czasie kataklizmu zmieni si´ w ruin´, ale wszyscy nie zginà. Pary˝ odbuduje si´, sp∏onie jednak ca∏e centrum.
Nadchodzàce wypadki zmienià oblicze ziemi, wszystkie narody zmuszà do dzia∏ania. Jedynie pod
presjà wojen, inne wskutek ˝ywio∏owych zniszczeƒ, rozpadu w∏adzy, paniki, g∏odu.
Wszystkie stanà w obliczu zag∏ady, jakà niesie zastosowanie broni jàdrowej.
P o l s k a tym razem zostanie oszcz´dzona, b´dzie jedynym paƒstwem, które ze Êwiatowego kataklizmu wyjdzie pot´˝niejsze, silniejsze, wspanialsze. Od niej zale˝eç b´dzie przysz∏oÊç Europy. Od
niej rozpocznie si´ odrodzenie Êwiata, przez ustrój, który wytworzy nowe prawa, które wprowadzi
przez zwrócenie si´ do Boga i poddanie si´ Jego prawom danym ludzkoÊci.
Polska w granicach swoich realizowaç b´dzie prawa Bo˝e, gdy˝ dosyç zazna∏a krzywd, niesprai dli Ê i b d i b
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nieÊç b´dzie pomoc i opiek´. Jedynà Ojczyznà b´dzie dla wszystkich, co Jà znajà, kochajà Jej tradycje i histori´. Jako Matka prawdziwa zwraca si´ do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec, przygotowaç i pomóc. Straszliwe wojny przynios∏y by Êwiatu zag∏ad´, gdyby nie Mi∏osierdzie Boga. On zeÊle
kataklizmy o tak wysokiej sile i grozie dzia∏ania, aby mog∏y zgasiç wojn´.
Przyjàç nale˝y w pokorze i ze zrozumieniem kl´ski, które za winy ludzkoÊci nadchodzà, jeÊli ludzie si´ nie zmienià. Zbrojenie, nienawiÊç, pycha, egoizm, wyzyskiwanie, pastwienie si´ nad s∏abszymi narodami, pogarda dla innych, zamiast pomoc i opieka, brak mi∏osierdzia Bo˝ego dla tych, którzy
go dla innych nie mieli. B´dzie ono ostojà dla s∏abych, lecz na wielkie i pyszne narody nadchodzi
sprawiedliwoÊç, poniewa˝ rasa bia∏a mia∏a wi´cej si∏y i w∏adzy, a stara∏a si´ jà wykorzystaç dla niecnych celów.
Ostrzega si´ wszystkich Polaków b´dàcych na terytoriach niemieckich – je˝eli ocalejà z wojny,
mogà zginàç w falach morza, które zaleje prawie ca∏y kraj. Nad Niemcami, mo˝e byç u˝yta broƒ jàdrowa. Ogieƒ, powietrze, woda – zbuntujà si´, gdy˝ skalane zostanà wszystkie ˝ywio∏y ziemi, wszystkie si∏y przyrody wykorzystali Germanie, aby nios∏y Êmierç uwielokrotnionà. Dolina Renu zostanie
dolinà Êmierci. Wielkie miasta zmienià si´ w popió∏, który zmyje fala morska. Nowe làdy podniosà
si´ z dna oceanów, a fale wywo∏ane przez wynurzenie ziemi, pójdà z pot´gà dotàd nieznanà. Wp∏ynà
w g∏àb làdów, zalejà ziemie krajów Holandii, Danii, Portugalii. Tragedi´ prze˝yje Szwajcaria i Anglia.
Przez Londyn przejdà fale, takie, ˝e miasto zostanie starte z powierzchni ziemi, tak jak wielkie porty USA.
Poruszone zostanà dna oceanów, echem odezwà si´ làdy. Trz´sienia ziemi, ruchy gór, wybuchy
wulkanów – wstrzàsnà ca∏à Europà. Morze Âródziemne wystàpi z brzegów (Sycylii grozi nawet zag∏ada). Poma∏u fala Êmierci przesunie si´ do Ameryki P∏d. i Azji. Dwoma skrzyd∏ami otoczy Êwiat i kiedy na làd europejski przyjdzie uspokojenie, USA rozpocznà swojà drog´ krzy˝owà. Od Pacyfiku do
Atlantyku – zacznà si´ zapadaç làdy i usuwaç góry. Przez ca∏y kontynent b´dzie przechodzi∏ ogieƒ
i huragany, a fale oceanu wylejà w urodzajne doliny Kalifornii i miast po∏udniowych. Za nimi przyjdzie strach i panika z ci´˝kim trudem opanowana podczas dzia∏aƒ wojennych.
Trzecia tajemnica Fatimska, zosta∏a dopiero zatwierdzona i cz´Êciowo og∏oszona, przez Papie˝a
Piusa XII, gdy wybuch∏a II wojna Êwiatowa i zacz´∏y spe∏niaç si´ przepowiednie dzieci. Dalszà cz´Êcià
Objawieƒ Fatimskich jest Garbandial zapoznajmy si´ pokrótce z tymi tak wa˝nymi dla Êwiata objawieniami Maryji Dziewicy.

Objawienia w Garbandial
Dzieƒ 18 czerca 1961r. w Górach Kantabryjskich w pó∏nocno-zachodniej Hiszpanii by∏ dniem s∏onecznym i bezchmurnym. Na przedmieÊciach San-Sebastian de Garbandial, ma∏ej wioski u podnó˝a
gór, cztery dziewczynki wspina∏y si´ na drzewo. Nagle nieruchome powietrze rozdar∏ grzmot. Obawiajàc si´ nadejÊcia burzy, dzieci zeskoczy∏y z drzewa i zacz´∏y biec do domu skalistym szlakiem
zwanym Cuadro. Conchita, najstarsza z nich zerkn´∏a do góry, na zagajnik sosen porostajàcy wierzcho∏ek wzgórza. Na jej krzyk pozosta∏e dzieci odwróci∏y si´ i zamar∏y.
U szczytu Cuadro tkwi∏a jaskrawa kula Êwiat∏a, jaÊniejsza od s∏oƒca, ale nie oÊlepiajàca. Otacza∏a
ona postaç ch∏opca, w wieku oko∏o dziewi´ciu lat, odzianego w niebieskà szat´. Z twarzy o ciemnej
karnacji spoglàda∏y na nie czarne, b∏yszczàce oczy. Dziewczynki by∏y przera˝one. „Choç by∏a to
twarz dziecka, bi∏a z niej si∏a godna olbrzyma”, wyjaÊnia∏a Conchita.
Znieruchomia∏e dziewczynki nie odrywa∏y od niego wzroku. Ale tajemniczy ch∏opiec tylko si´
uÊmiecha∏ i zniknà∏. Dziewczynki pobieg∏y do domu, kipiàc z przej´cia. Jednak kiedy usi∏owa∏y wyjaÊniç, co je spotka∏a, nikt nie wzià∏ tego powa˝nie. By∏y przecie˝ jeszcze smarkate. Conchita, Loli i Jacinta mia∏y po dwanaÊcie lat, a Maria Cruz jednaÊcie. Rodzice kazali im skoƒczyç z tymi bredniami
i po∏o˝yç si´ spaç.
Jednak we wtorek jednastego czerwca znowu bawi∏y si´ na Cuadro, spowi∏o je nagle tajemnicze
Êwiat∏o. To samo powtórzy∏o si´ w Êrod´, ale tym razem pojawi∏ si´ te˝ ch∏opiec. Dziewczynki pogrà˝y∏y si´ w otaczajàcej go Êwietlistej kuli i poza nim przesta∏y cokolwiek innego dostrzegaç. Conchita,
zapyta∏a kim jest i czego od nich chce. Ch∏opiec tylko si´ uÊmiechnà∏ i zniknà∏. To samo zdarzy∏o si´

co si´ tam dzieje. Widzieli jak dziewczynki nagle padajà bezw∏adnie na kolana, z g∏owami odrzuconymi w ty∏ i twarzami zastyg∏ymi, ale promiennymi z radoÊci.
Pierwszego lipca ch∏opiec ukaza∏ si´ ponownie i po raz pierwszy si´ odezwa∏. Przedstawi∏ si´ jako
Archanio∏ Micha∏. OÊwiadczenie to zdziwi∏o dziewczynki, bowiem nie przypomina∏ wcale posàgu Êwi´tego Micha∏a, który znajdowa∏ si´ w ich koÊciele w wiosce. Âw. Micha∏ Archanio∏ powiedzia∏, ˝e powróci nast´pnego dnia w to samo miejsce, lecz tym razem w towarzystwie Maryji Dziewicy.
WiadomoÊç ta b∏yskawicznie rozesz∏a si´ po okolicy. Od wczesnego ranka – by∏a to niedziela, zacz´∏o w tà okolic´ nap∏ywaç wiele ludzi. O szóstej wieczorem, kiedy dziewczynki uda∏y si´ do Cuadro,
ich Êladem ruszy∏o setki ludzi.
Dzieci ujrza∏y Anio∏a, wraz z którym pojawi∏ si´ drugi zupe∏nie taki sam. Mi´dzy nimi ukaza∏a si´
dziewczyna wyglàdajàca na mniej wi´cej szesnaÊcie lat. By∏a bardzo pi´kna. Ubrana w bia∏à tunik´
i niebieskà peleryn´, na r´ku trzyma∏a dziecko.
Stanowi∏o to poczàtek serii ponad dwu tysi´cy objawieƒ, roz∏o˝onych w przeciàgu czterech lat. Od
roku 1961 do 1965 roku Maryja ukazywa∏a si´ dziewczynkom niemal ka˝dego dnia, a cz´sto tak˝e
i w nocy. Dziewczynki zacz´∏y jà uwa˝aç za swojà osobistà przyjació∏k´. Zwierza∏y si´ jej. Ich towarzystwo zdawa∏o si´ sprawiaç Maryjii przyjemnoÊç, dawa∏a im rady, kiedy by∏y w k∏opotach. Czasem
dawa∏a im potrzymaç dziecko, które z sobà nieraz bra∏a.
Dziewczynki nie sta∏y si´ przez to wynios∏e ani Êwi´toszkowate, nadal zachowywa∏y si´ jak nastolatki, ˝u∏y gum´ i s∏ucha∏y Beatlesów. Nie by∏o ˝adnej regularnoÊci w nawiedzeniach. Zdarza∏y si´
w dowolnej porze dnia lub nocy. Zwykle Maryja ukazywa∏a si´ wszystkim dziewczynkom naraz, choç
przychodzi∏a tak˝e do ka˝dej z osobna. Zawsze wiedzia∏y zawczasu, kiedy si´ uka˝e. Odczuwa∏y coÊ
w rodzaju wewn´trznego „wo∏ania”.
W ciàgu tych czterech lat dziewczynki badane by∏y przez lakarzy i naukowców z wielu ró˝nych
krajów. Wszyscy oni zdumiewali si´ ca∏kowità ich normalnoÊcià. Nie doszukali si´ w nich ˝adnych
oznak histerii, psychozy czy nerwicy. Nie by∏y te˝ szczególnie Êwiàtobliwe. W transie nie czu∏e by∏y
na uk∏ucia ig∏à czy p∏omieƒ zapalniczki. Stawa∏y si´ tak ci´˝kie, ˝e najsilniejsi m´˝czyêni w wiosce
podnosili je z trudem. Mimo to cz´sto zdarza∏o im si´ w tym stanie lewitowaç. Czasem szybko biega∏y do ty∏u, pokonywa∏y skalisty teren na kolanach, pr´dzej ni˝ inni na nogach, po czym nieoczekiwanie ustawa∏y. Nieraz mówi∏y w transie ró˝nymi j´zykami, odmawia∏y modlitw´ po grecku czy ∏acinie.
Ale w swoim normalnym stanie potrafi∏y mówiç tylko po hiszpaƒsku.
Maryja Dziewica oznajmi∏a im, ˝e przysz∏a przestrzec ludzkoÊç. Mówi∏a o bliskiej katastrofie; jeÊli
wÊród ludzi nie zapanuje pokój i mi∏oÊç, wzajemne poszanowanie, nastàpi kataklizm, podany w Objawieniu Boga Ojca do ludzkoÊci.
Poprzedzony jednak b´dzie roz∏amem w KoÊciele Katolickim, w którym „kardyna∏ powstanie przeciw
kardyna∏owi, a biskup przeciw biskupowi”.
Pewnego czerwcowego wieczoru 1962 roku dziewczynki dozna∏y wizji gro˝àcej ludziom katastrofy. Ockn´∏y si´ wstrzàÊni´te i przera˝one. Ujrza∏y bowiem Êwiat trawiony przez ˝ywio∏ ognia.
Dziewica z Garbandal og∏osi∏a jeszcze dwa proroctwa. Pierwsze dotyczy∏o nadprzyrodzonego fenomenu, kiedy wszystko, co jest na Êwiecie, na krótko rozb∏yÊnie Êwiat∏em. Nie spowoduje to ˝adnych
szkód, ale pos∏u˝y jako zapowiedê nadchodzàcej zag∏ady. Ma obudziç sumienia ludzkoÊci, jako ostanie
nawo∏anie do zwrócenia si´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego i przepraszanie Boga za grzechy swoje i ludzkoÊci. Wspomina o tym Siostra Faustyna Kowalska, której Chrystus objawi∏, ˝e czas tego Mi∏osierdzia
ju˝ si´ koƒczy.
Drugie proroctwo zapowiada∏o cud, jaki ma si´ zdarzyç w Garbandal w rok po powszechnej emisji
Êwiat∏a. Dok∏adnà dat´ Maryja zdradzi∏a tylko Conchicie, która mia∏a ujawniç to Êwiatu osiem dni
przed owym wydarzeniem.
Conchita powiedzia∏a, ˝e cud ten zobaczà wszyscy mieszkaƒcy Garbandal i okolicznych wzgórz.
Przekaza∏a te˝, ˝e na wiecznà pamiàtk´ zostanie na Cuadra nadprzyrodzony znak. B´dzie mo˝na go
widzieç, sfotografowaç lub pokazaç w telewizji, ale nie da si´ go uchwyciç ani zmierzyç w ˝aden sposób, gdy˝ sformowany b´dzie z nad-energii. Przepowiednie z Garbandal przez wielu zosta∏y przyj´te
sceptycznie

dzów, z Nostradamusem w∏àcznie, Edgarem Cayce, Jeanem Dixonem i Paulem Salomonem, na ten
okres zapowiada∏o niespotykanà dotàd fal´ kl´sk. Wizje ich zwiastujà wojn´, trz´sienia ziemi i wybuchy wulkanów, wezbranie wód oceanów i zalanie wi´kszych miast.
W sk∏ad tego apokaliptycznego scenariusza wchodzi te˝ g∏ód, nowe zarazy i kataklizm kosmiczny
spowodowany przez komet´. Sà tacy, którzy upatrujà te prorokowane kl´ski w efekcie cieplarnianym AIDS i rosnàcej aktywnoÊci tektonicznej. Przysz∏oÊç nie jest jednak ustalona raz na zawsze,
gdy˝ zale˝y to od powrócenia ludzkoÊci na drog´ Mi∏oÊci wzajemnej i poszanowania Boga. Od powrotu Chrystusa w Tabernakulum na Centralne Miejsce na O∏tarzach w naszych KoÊcio∏ach. Matka
NajÊwi´tsza, Matka i Królowa Naszego Narodu kieruje do dzieci swoich S∏owa nadziei w wielu
przekazach, które to urz´dnicy KoÊcio∏a Katolickiego ignorujà lub po prostu niszczà, by st∏umiç ¸aski
Mi∏osierdzia wylewane przez Chrystusa w tych dniach ciemnoÊci duchowych na nasz Kraj.
Zapoznajmy si´ z jednym z takich przekazów podawanych nieudolnie przez osoby cywilne
Apostolstwa Mi∏osierdzia Bo˝ego w W-wie. ul Nowogrodzka 44/5 tel. 682-95-24.

S¸OWA MATKI NAJÂWI¢TSZEJ
ZWRACAM SI¢ DO WAS Z NAGLÑCYM WEZWANIEM ! ! ! - Obejmuj´ z ∏aski Pana, Boga jedynego
w Chwale Trójcy Âwi´tej, z Jego woli panowanie nad Narodem, który niegdyÊ Królowà swojà Mnie obra∏
i nigdy Mnie si´ nie wyrzek∏. Przez wieki szatan usi∏owa∏ zerwaç wi´zi pomi´dzy Mnà a wami. Wasi
przodkowie, przez wiele pokoleƒ szli drogà krzy˝owà, którà Bóg wam dopuÊci∏, abyÊcie sami wybraç mogli, Êwiat z jego powodzeniem i wszystkim, czym nieprzyjaciel s∏ugi swoje w teraêniejszoÊci nagradza,
lub te˝ Êwi´te Prawa Bo˝e zgodne z sumieniem cz∏owieczym, lecz trudne - bo Êwiat wcià˝ przeciw nim
jest obrócony, walczy z mimi, wyszydza je i profanuje. Wspomaga∏am was w tej bolesnej drodze, zach´ca∏am, trwa∏am przy was i ka˝dego, kto pozosta∏ wierny a˝ do Êmierci, sama - jako Matka wasza - oddawa∏am w ramiona Jezusa. - Teraz wybór wasz jest zatwierdzony przez waszà wiernà wytrwa∏oÊç, op∏aconà
krwià i m´kà, przez d∏ugie lata wielkich cierpieƒ ca∏ego narodu tu ˝yjàcego i rozproszonego na ca∏ej ziemi.
- Teraz Pan Nasz powiedzia∏! ju˝ czas, abyÊcie powstali w wolnoÊci i we w∏asnej swojej postaci, a Ja
Matkà waszà mam byç i was, dzieci Moje, na nowo zrodziç Jemu i Przygotowaç do s∏u˝by Bo˝ej. Jestem
wi´c Matkà waszà i Królowà waszà.
- Teraz Ja prowadziç b´d´ losy wasze! polityk´ paƒstwa Mojego, jego sprawy wewn´trzne i zewn´trzne. Dlatego nie l´kajcie si´, bo nic trwa∏ego nieprzjaciel wasz tu nie zbuduje; wszystkie jego plany rozsypywaç si´ b´dà, a˝ nie pozostanie nic z jego niecnych zamierzeƒ, k∏amstw, jakimi was omota∏ i u∏ud, jakimi wcià˝ jeszcze próbuje odciàgnàç was od Boga, by sk∏óciwszy pomi´dzy sobà, zniszczç Bo˝e zamierzenia.
Ale czuwam Ja - Królowa Nieba, Pani wojsk nieprzeliczonych, Pokorna S∏u˝ebnica Âwi´tego Âwi´tych i z woli Jego Ta, która zdepcze szatana i wszystkie jego zast´py.
Rozpoczyna si´ oczyszczenie Êwiata, w pot´dze i w zasi´gu wydarzeƒ straszne i pora˝ajàce wyobraêni´ cz∏owieka. Nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego zapragnà∏ zniszczyç was, a nawet ca∏à planet´. To wy sami zezwoliliÊcie na takie dzia∏anie, s∏u˝àc mu w produkowaniu przera˝ajàcych narz´dzi zbrodni (NajÊwi´tsza Maryja Panna przpomina, ˝e ju˝ w Fatimie ostrzega∏a ludzkoÊç przed takà dzia∏alnoÊcià!. Za
pieniàdze sprzedawaliÊcie broƒ na swoich braci. DopuÊciliÊcie, by nieprzyjaciel podzieli∏ was, sk∏óci∏ i jednych, przeciw drugim wypuszcza∏ na mord. Im wi´cej nienawiÊci ˝yje w narodach, tym wi´cej w∏adzy
otrzymuje tam wróg wasz, ojciec k∏amstwa, odwieczny zabójca. Ile˝ milionów ludzkich istnieƒ wygubi∏ on
w tym stuleciu...! A to, co teraz nastàpi, jest po stokroç gorsze, bo zamierzona jest przezeƒ zag∏ada ziemi.
Dlatego wy, dzieci moje, aby ocaleç, musicie pozbyç si´ nienawiÊci. Nie dopuÊciç do podzia∏ów, nienawiÊci grupowych, k∏ótni i wszystkiego, co przeciwstawia si´ mi∏oÊci bliêniego.
- Ucz´ was, abyÊcie na ka˝dego cz∏owieka, jakimkolwiek by on by∏, patrzyli jako na ukochane, uczynione z mi∏oÊci dziecko Bo˝e - gdy˝ tak jest.
- Ucz´ was, abyÊcie nikogo nie wy∏àczali z modlitw o mi∏osierdzie, gdy˝ wszyscy go potrzebujecie.
- Ucz´ was pragnienia wzajemnego zrozumienia waszych s∏aboÊci, abyÊcie poznawszy swojà niezmo˝-

wadzi was z ciemnoÊci, os∏oni i nape∏ni Swoimi darami. Przecie˝ to wy macie byç Jego Êwiadkami dla
ludzkoÊci ziemi! Jak˝e upodobniç wam si´ potrzeba do Niego, Pana Pokoju, Dawcy mi∏oÊci i przebaczenia.
Potrzeba wam powrotu do waszych w∏asnych wartoÊci wytworzonych wysi∏kiem wielu pokoleƒ, gdy˝
one w∏aÊnie sprawiajà, ˝e jesteÊcie Polakami, a nie innymi z wielu narodów. ˚aden dojrza∏y, màdry cz∏owiek nie odrzuca swojej osobowoÊci, swojej w∏asnej hierarchii wartoÊci, swoich przekonaƒ i zasad moralnych, jeÊli je wypracowa∏, osiàgnà∏ i ceni.
I wy, dziedzice wielowiekowiej tradycji, kultury i wartoÊci, za których naruszenie gotowi byliÊcie walczyç, a wielokroç iÊç na Êmierç, gdy je wrogowie niszczyli, wy, dzieci Moje, zagubiliÊcie si´ w k∏amstwach
i nie odró˝niacie ju˝ tego, co wasze, od tego, co si∏à wam narzucono lub co wam nieprzjaciel podaje jak
b∏yszczàcà przyn´t´ na w´dce.
Gotowi jesteÊcie przyjmowaç Êlepo wszystkie nowinki i b∏yskotki, które nap∏ywajà do was ze Wschodu
i z Zachodu. Có˝ sta∏o si´ z wami! Któ˝ z chrzeÊcijan, za których si´ podajecie, mo˝e uwa˝a, ˝e zabijanie
najbardziej bezbronnych - dzieci - to "post´p", nie zaÊ morderstwo, a rozpusta, zepsucie, perwersja - to
"wolnoÊç", nie zaÊ wyuzdanie. "Tolerancjà" nazywacie bezkarnoÊç dla morderców, katów i zdrajców narodu! Pozwalacie wi´c nadal szydziç z prawa i sprawiedliwoÊci tak, jak to czynili wrogowie wasi! Nie wzywam was do zemsty, do zniewolenia, do dewocji i ob∏udy - wzywam was do powrotu do cz∏owieczeƒstwa.
W oczach Najwy˝szego Boga zbrodnia jest zbrodnià, a grzech pozostaje grzechem, dopóki winowajca
nie uznaje swej winy i nie ˝a∏uje jej. Przebaczenie jest odpowiedzià Boga na ˝al i skruch´ cz∏owieka.
Prawo ludzkie Êciga zbrodni´ przeciw bliêniemu lub przeciw spo∏eczeƒstwu pi´tnujàc winowajc´
i osàdzajàc go. Wy w pogoni za bogatszym i wygodniejszym bytowaniem odrzucacie podstawy prawne ˝ycia spo∏ecznego, jego zasady - wi´c jak˝e chcecie rozwijaç si´ bez gruntu, z którego wyrastaliÊcie, bez êróde∏ z których czerpaliÊcie ˝ycie, bez kryteriów wartoÊci duchowych, które od wieków was kszta∏towa∏y!
Mówi∏am jako Matka, teraz zwracam si´ do Was jako Królowa wasza, przez was samych na tron Polski powo∏ana, szanowana i s∏uchana. Je˝eli nadal pragniecie, bym was os∏ania∏a, ratowa∏a i wybroni∏a
z hekatomby, którà z∏o˝y Êwiat, bàdêcie narodem, nad którym mo˝na panowaç mi∏osierdziem i sprawiedliwoÊcià - bo takie jest Moje panowanie. Bàdêcie spo∏eczeƒstwem, wspólnotà ludzkà dobrowolnie poddajàcà si´ prawu, odpowiedzialnà wobec siebie wzajem, podejmujàcà obowiàzki obywatelskie - jak to czyniliÊcie od wieków, ongiÊ rozumiejàc swojà wolnoÊç jako odpowiedzialnoÊç wobec narodu w zamian za przywileje i swobody, które Paƒstwo Polskie wam gwarantowa∏o.
JeÊli Ja b´d´ gwarantkà waszej wolnoÊci; otrzymacie jà w pe∏ni - lecz jako LUDZIE, w godnoÊci dzieci Bo˝ych, a nie zaÊ jako masa bezmyÊlnych stworzeƒ miotanych zwierz´cymi instynktami i zachciankami, ˝erujàcych na sobie nawzajem, bezwzgl´dnych, niezdolnych do odpowiedzialnoÊci, poÊwi´cenia, do
s∏u˝by bliênim, do samodzielnoÊci myÊlenia i wyboru, jak i do korzystania ze swojej wolnoÊci w sposób
uczciwy, godny dojrza∏ego cz∏owieka. Ja nie u˝ywam bata strachu i k∏amstwa, lecz nie dopuszcz´ te˝ do
pob∏a˝ania wszelkim niskim instynktom i perwersjom, nieznanym nawet zwierz´tom. JeÊli tego pragniecie - odejd´, a w∏adz´ nad wami znowu obejmie nieprzyjaciel wasz - gdy˝ tylko Ja was przed nim obroniç
mog´.
Patrzcie pilnie, rozglàdajcie si´ i wybierajcie. Wokó∏ was rozpadaç si´ i ginàç b´dà coraz to nowe paƒstwa i narody. JeÊli chcecie losu ludnoÊci Albanii, Libanu, Iraku, Wietnamu, Chin, Korei Pó∏nocnej lub
losu paƒstw afrykaƒskich, w których ludnoÊç g∏oduje lub latami wyrzyna si´ wzajemnie - mo˝ecie go
mieç. Wybór b´dzie coraz wi´kszy. Od was samych zale˝y, czym si´ staniecie. Póki Ja jestem z wami,
os∏aniam was, lecz nie b´d´ Królowà narodu, który dobrowolnie usuwa Boga ze szkó∏, zatwierdza prawo
do zabijania bezbronnych, jest okrutny w stosunku do chorych, zw∏aszcza tych najbiedniejszych (Aids
i narkomania), s∏abych, starców, inwalidów i chorych, w którym ka˝da grupa ˝àda dla siebie przywilejów
kosztem ca∏oÊci. W narodzie niezdolnym do ˝ycia zgodnego z sumieniem, uczciwego i rzetelnego, królowaç nie mog´, gdy˝ Moim zadaniem jest wychowywaç dzieci do s∏u˝by Panu Memu. Bóg Mój i Syn Mój
powierzy∏ Mi na krzy˝u ca∏à ludzkoÊç w macierzyƒskà opiek´. I jestem matkà ka˝dego cz∏owieka, dopóki
on sam cz∏owiekiem pozostaje. Lecz jeÊli ktoÊ swoje cz∏owieczeƒstwo sam odrzuca, gardzi tym samym
Stwórcà i Jezusem - Zbawcà swoim i bratem cz∏owieczym. Kto wybiera ˝ycie zwierz´cia, znajduje swego
pana w szatanie, który uwa˝a rodzaj ludzki za zwierz´ta i tak jak zwierz´ta go traktuje. Schlebia niskim
inst nktom karmi ich ˝àd e i pro ad i na r eê JesteÊcie tego Ê iadkami To sà j ˝ ostatnie ostr e˝enia

ostateczny.
Wiecie jak kocham was i jak ratowaç pragn´. Przez tyle wieków nie zawiedliÊçie Mnie i mog∏am was
os∏aniaç, wychowywaç do najwy˝szych ludzkich wartoÊci i z macierzyƒskà dumà prowadziç do tronu Boga. W Królestwie Niebiaƒskim stanowicie ogromnà, wspania∏à rodzin´, jesteÊcie chwa∏à Pana Mojego
i Syna. Có˝ to si´ sta∏o z wami, ˝e tracicie sumienie, a z nim prawdziwà màdroÊç i dobrà wol´.
Prosz´ was, dzieci! Zwróçcie si´ ca∏ym sercem ku Jezusowi i stawiajcie pod Jego krzy˝em ca∏y wasz
naród, nikogo nie wy∏àczajàc. Razem b´dziemy Go prosiç, aby zechcia∏ Swojà Krwià, was obmyç, oczyÊciç
z win, a przebaczywszy wam odst´pstwa, zdrady, zbrodnie i na∏ogi, przygarnàç do Serca i dopuÊciç was
dlo Êwi´tej s∏u˝by Bogu. On nigdy nie odrzuci nikogo, kto ˝a∏uje i pragnie powrotu na Jego drogi. A wi´c
pragnijcie, dzieci Moje, aby wype∏ni∏y si´ zamiary Bo˝e wzgl´dem waszego narodu. Pragnijcie z ca∏ego
serca, pe∏nià dobrej woli, aby Bóg wys∏awiony zosta∏, przez wasz naród, wyniesiony i ukazany Êwiatu
w swojej chwale „Zbawcy Waszego, Zwyci´zcy Êmierci”, w chwale Ojca pe∏nego Mi∏osierdzia. ProÊcie nieustannie, a Ja b∏agam wraz z wami. Niech pokój Bo˝y zapanuje nad Êwiatem, a narody rozpocznà nowe
˝ycie w pokoju i braterstwie. Ufam waszej wiernoÊci dzieci, b∏ogos∏awi´ was Imieniem Boga Najwy˝szego, Âwi´tego Âwi´tych, w nieskoƒczonej chwale Trójcy Âwi´tej.
S∏owa Matki Bo˝ej przekazane w Warszawie 1991 r. przez osob´ prywatnà, która ˝yczy sobie by jej nazwisko pozosta∏o w ukryciu.
POWIERZAM WAM TAJEMNIC¢: OTÓ˚ JEZUS, PAN MÓJ I SYN MÓJ WYBRA¸ JU˚ CZAS WYLANIA DUCHA ÂWI¢TEGO NA WASZ NARÓD, NASTÑPI TO W CZASIE MSZY ÂW. ODPRAWIONEJ PRZEZ PAPIE˚A JANA PAW¸A II, W
STOLICY WASZEJ – ABY UÂWI¢CIå JÑ I PRZEMIENIå WAS W RZECZYWISTYCH ÂWIADKÓW PANA – DUCH ÂW.
DUCH PRAWDY, MOCY I ¸ASKI STANIE POÂRÓD WAS, ALE NIE TYLKO W WARSZAWIE – WSZ¢DZIE GDZIE W
TYM CZASIE LUDZIE B¢DÑ TOWARZYSZYå MODLITWIE I PROSIå BOGA O ODRODZENIE NARODU! PATRZÑC NA
OBRAZ W TELEWIZJI LUB S¸UCHAJÑC RADIA.
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„Moje dzieci, ciàgle potrzeba wam modlitw i or´downictwa. Wa˝à si´ losy waszego narodu, a
ka˝dy z was mo˝e albo przyÊpieszyç, albo zwolniç popraw´. Nie mówi´ o waszej pracy, lecz
o sta∏ym or´downictwie wraz z Mojà Matkà i przez Jej Niepokokalane Serce, to znaczy przez
Jej nies∏ychane uprawnienia, postaw´ sta∏ej adoracji w pe∏ni czystej, bezinteresownej mi∏oÊci.
Widzicie, jak bardzo wasz kraj jest nie przygotowany do realizowania Moich planów. Ujawni∏y si´ wszystkie wasze wady narodowe, które rozros∏y si´ poprzez wieloletnie ˝ycie spo∏eczne
oparte na wartoÊciach fa∏szywych (przede wszystkim na k∏amstwie), sprzeczne z Prawami Moimi i z ludzkim sumieniem. ByliÊcie te˝ demoralizowani, a nie uczeni i rzadko kto zachowa∏
dawnà waszà hierarchi´ wartoÊci. Dlatego wasze ˝ycie polityczne jest ˝a∏osne) zamiast tworzyç
jednomyÊlny i Êwiadomy siebie naród, staliÊcie si´ k∏´bowiskiem ró˝nych, sprzecznych ze sobà
dà˝eƒ od komunistycznych i anarchistycznych do satanistycznych, lub wr´cz naÊladujàcych
wzory hitlerowskie. Przyczym nie jest to walka o idea∏, a o w∏adz´ stanowiska, karier´, znaczenie lub pieniàdze. Wszystko to jest bezmyÊlnym naÊladownictwem metod i uk∏adów politycznych paƒstw innych, obcych wam, ale imponujàcych wam bogactwem lub znaczeniem, a znanych wam ze Êrodków masowego przekazu.
OtrzymaliÊcie mojà obietnic´ pomocy, ale potrzeba Mi waszej wspó∏pracy. Im mniej wÊród
was jest przygotowanych do takiej wspó∏pracy, tym wi´ksza odpowiedzialnoÊç cià˝y na ka˝dym
z was. Mówi∏em wam, ˝e nie licz´ ludzi ufajàcych Mi, ale choç troch´ musi ich byç, aby Moja
wola odrodzenia waszego narodu znalaz∏a odzew, aby Moja ¸aska mog∏a byç odpowiedzià na
wasze proÊby i waszà wol´ przyj´cia ca∏ym sercem Moich darów.
Dlatego ˝ycz´ sobie, abyÊcie zawiadomili o tym, czego od was oczekuj´, kogo tylko mo˝ecie
w Moim KoÊciele hierarchicznym - szczególnie zaÊ licz´ na odzew serca Moich córek w zakonach zamkni´tych, a wszystkich innych cz∏onków Mojego KoÊcio∏a zobowiàzuj´ do usilnych modlitw przeb∏agalnych w intencji darowania wam waszych wielkich zbiorowych grzechów przeciwko sumieniu, które jest Moim Êwiat∏em w was. Prosz´ was nie zaniedbujcie modlitw wstawienniczych, ofiar, postu (rezygnacji z tego, co jest dla was przyjemne).

w sprzecznoÊciach spo∏eczeƒstwa. Prosz´ was, chciejcie byç gorliwymi adwokatami waszych
zagubionych wspó∏braci.
Starajcie si´ dzieƒ po dniu wo∏aç do Mnie, proszàc o Mi∏osierdzie i¸ask´ oczyszczenia dla
ca∏ego narodu. A sami przebaczajcie, darowujcie winy, proÊcie za waszych wrogów, ludzi nieprzyjaznych wam, jako te˝ za tych, których uwa˝acie za wrogów Moich.
Jeszcze raz powtarzam - pragn´ okazaç ∏ask´ i zmi∏owanie nad ci´˝ko doÊwiadczonymi, chorymi, okaleczonymi i zb∏àkanymi. Pragn´ otworzyç wasze oczy i wyzwoliç was z u∏ud, pychy
i zak∏amania. Nieustannie b∏aga Mnie o to Moja i wasza Matka, której przyczyniacie tak wiele
cierpienia. Ale Ona wcià˝ wierzy w waszà dobrà wol´. Ma nadziej´ i nieustannie próbuje ratowaç was ProÊcie wraz z Nià i ufajcie Mi∏osierdziu Mojemu. Starajcie si´ sami byç mi∏osiernymi,
abym zobaczy∏ w was podobieƒstwo Moje.
B∏ogos∏awi´ was w waszych zamiarach, umacniam w was wol´ czynienia dobra. Pragn´
uczyniç was Moimi Êwiadkami. Oczekuj´ wi´c waszej odpowiedzi. "Gotujcie drog´ Panu", aby
mia∏ gdzie postawiç nog´. Bo oto zbli˝a si´ dla was czas zmi∏owania i ∏aski. Gotujcie si´ na ów
dzieƒ z radoÊcià. Pragnijcie Mnie. Spodziewajcie si´ Mnie, wo∏ajcie do Mnie. Ufajcie swemu
Zbawcy, bo przyb´d´ do was widzialnie, jako Król Mi∏osierdzia. B∏ogos∏awi´ wam, dzieci Moje.
Kocham was.
MOI KOCHANI PRZYJACIELE, chcia∏bym aby do tego co nadchodzi przygotowany zosta∏ ca∏y
Mój KoÊció∏, dlatego róbcie w tej sprawie - to co mo˝ecie. Prosz´ was - starajcie si´ z ca∏à gorliwoÊcià przygotowaç na ten wielki dzieƒ przez dobrà spowiedê. By staç si´ to mog∏o, zacznijcie
ju˝ mówiç o takim przygotowaniu wÊród ludzi wierzàcych. Pragn´, abyÊcie wszyscy wspólnie
obejmowali swojà mi∏oÊcià i troskà - tych waszych rodaków - którzy sà daleko ode Mnie. Módlcie si´ za nich codziennie.
Mówi∏em wam kiedyÊ, ˝e Duch Âwi´ty przychodzi na wezwanie cz∏owieka "Oto stoj´ u drzwi
i ko∏acz´) jeÊli kto pos∏yszy Mój g∏os i drzwi otworzy, wejd´ do niego i b´d´ z nim wieczerza∏,
a on ze mnà". (Ap. 3, 20)
Nie mog´ postàpiç inaczej, jak nie z pe∏nià mocy Ducha Âwi´tego, ze wzgl´du na waszà ogromnà
s∏aboÊç, grzesznoÊç i niezdolnoÊç do samodzielnego uÊwi´cenia si´ w wymiarze ca∏ego narodu. A jednak Ja zapragnà∏em mieç Swój lud oczyszczony i zwracajàcy si´ ku mnie z radoÊcià, Êwiadomie
to znaczy rozumiejàcy komu pragnie s∏u˝yç z ca∏ego serca.
Spodziewam si´ po was odwrócenia od grzechu i zbiorowego zwrócenia si´ ku mi∏oÊci wzajemnej. Bo Ja pragn´, abyÊcie stanowili jednà rodzin´. Pragn´ stanàç poÊrodku was jak ojciec
wÊród kochajàcych si´ dzieci. Wiecie przecie˝, ˝e dla mnie wszyscy jesteÊcie Moimi dzieçmi,
ukochanymi i przeznaczonymi do ˝ycia w wieczystym szcz´Êciu. Nie chca∏bym wykluczyç nikogo z was, tymczasem tylu jest wÊród was grzesznych, a nawet pe∏nych nienawiÊci ku mnie. Potrzebne im wasze or´downictwo. Dlatego tak prosz´ o ofiarowywanie waszych cierpieƒ, zmartwieƒ i wszelakich krzy˝y. Dlatego te˝ prosz´ was, abyÊcie bardziej pami´tali o waszych bliênich chorych (duchowo) ni˝ o tych, którzy si´ dobrze majà. Ofiarowujcie nadal, co tylko mo˝ecie, z trudnoÊci (negatywów) waszego ˝ycia z myÊlà o najbardziej potrzebujàcych. A wszystko
czyƒcie przez serce Mojej Matki, bo Ona wie najlepiej, komu wasze dary sà niezb´dnie potrzebne. Tak czyniàc oczekujcie nadejÊcia dnia chwa∏y Bo˝ej z nadziejà, radoÊcià i pewnoÊcià, ˝e
wkrótce to nastàpi, ˝e jest ju˝ blisko.
Dlatego mówi´ wam to tak wczeÊnie, byÊcie nie marnowali czasu i mogli jak najwi´cej dóbr
zgromadziç, tych dóbr duchowych, które pos∏u˝à Mnie i Matce Mojej do, "wykupu niewolników
od nieprzyjaciela”. JeÊli si´ tak stanie i wasza radoÊç b´dzie wi´ksza.
Nast´pne s∏owa przekazane przez innà osob´ prywatnà, która ˝yczy sobie dla
wi´kszej pokory, by nazwisko zosta∏o nieujawnione.
Podj´cie dzie∏a Mi∏osierdzia w stosunku do bliênich swoich) Dowiedzia∏em si´, ˝e moje wielkanocne intencje zosta∏y
przyj´te ˝yczliwie i wykorzystane dla jakiejÊ osoby (jakiej dowiem si´ w przysz∏oÊci, jak b´d´ ˝y∏ w bliskoÊci Pana). Natomiast odpowiedzià Pana w stosunku do mnie by∏a racjonowana rozmowa, w której Jezus nauczy∏ mnie króciutkich wezwaƒ modlitewnych, opatrujàc je swoimi wskazówkami i wyjaÊnieniami, zalecajàc ich upowszechnianie. Dwa pierwsze

A oto wezwania;
1. Jezu, zanurzam w Twoim Mi∏osierdziu tego cz∏owieka – i siebie razem z nim.
2. Jezu, wiem, ˝e kochasz tego cz∏owieka, naucz mnie patrzeç na niego wzrokiem Twojej Mi∏oÊci.
3. Jezu, powierzam ci t´ trosk´ z dziedziny, ˝ycia materialnego, abym móg∏ skoncentrowaç swojà
uwag´, myÊli i dzia∏ania na dobrach duchowych w Twojej s∏u˝bie.

Êlach, przy czym równoczeÊnie prowadzi∏em samochód po przewa˝nie pustej szosie.

Zakoƒczenie
Wszystkie te proroctwa dajà do zrozumienia, ˝e mo˝na zmniejszyç skal´ tych nieszcz´Êç, albo zupe∏nie je za˝egnaç, przez powszechnà zmian´ ÊwiadomoÊci ludzkiej.
Przepowiednie te majà ostrzec nas przed niebezpieczeƒstwami, które czyhajà na obranej przez
nas drodze materializmu, abyÊmy zmienili kierunek i zapobiegli kl´skom. Wiele proroctw, kl´sk
w przesz∏oÊci przecie˝ si´ nie sprawdzi∏o, gdy˝ przewaga dobra zacz´∏a górowaç nad z∏em.
Ostatnimi bardzo wa˝nymi wydarzeniami sà objawienia O∏awskie w Polsce, gdzie Chrystus przez
ma∏à dziewczynk´ mówi; – O∏awa - to druga Fatima, tam nie przyj´to Or´dzia Mojej Matki w swoim
czasie,- nie przyj´to!
– Dlatego by∏a druga wojna Êwiatowa!
Wobec tego zapytamy si´: „Kto jest odpowiedzialny ˝e w drugiej wojnie Êwiatowej zgin´∏o ponad
60 ml ludzi?
– Stalin, czy moêe Hitler? – Czy˝ za drugà wojn´ Êwiatowà nie jest odpowiedzialny KoÊció∏ Katolicki, który nie uwierzy∏ dzieciom i nie zatwierdzi∏ jej w swoim czasie?
(Wszystko co zatwierdzicie na ziemi, b´dzie zatwierdzone i w niebie)

Wobec wypadków jakie nast´pujà po sobie w dobie obecnego czasu, a przepowiedziane by∏y w Fatimie dowiadujemy si´ ze Êrodków masowego przekazu:
1. O˝ywienie wulkanu Wezuwiusz, na Sycylii.
2. Wojna na Ba∏kanach, co dzieje si´ w dobie obecnej w Jugos∏awii.
3. Powodzie i zniszczenia na Florydzie, Filipinach, Chinach, Nikaragui, zaczynajàce si´ trz´sienia
ziemi w Kaliforni Polsce i innych miejscach.
4. Rozpad Imperium Sowieckiego, jego bankructwo i powrót do katolicyzmu, (O czym przepowiada∏a tak˝e „Podlasianka” w 1927r., patrz. „Âwiat Objawiony”.)
G∏ównym przedmiotem zachodzàcych na oczach naszych zjawisk, nie jest zbiegiem okolicznoÊci,
natomiast tak ho∏ubiona przez nas przyczynowoÊç przemyka niemal nie dostrzegana. Czy mo˝na nazwaç przypadkowym zbiegiem okolicznoÊci to, co ma znamiona systematycznoÊci i jest
przepowiadane przez Objawienia w przekazach wielu mistyków?
Wobec powy˝szych zagro˝eƒ, które zaczynajà si´ sprawdzaç, gdy˝ nie zatwierdzane by∏y w swoim czasie przez hierarhi´ KoÊcio∏a Katolickiego, o których Jezus Chrystus mówi∏ do swoich uczni: –
„Co zatwierdzicie na Ziemi, (przez KoÊció∏ Walczàcy) b´dzie zatwierdzone i w Niebie”. (KoÊció∏ Tryumfujàcy)
Zapytajmy; dlaczego KoÊció∏ Katolicki, tak zawzi´cie torpeduje Objawienia w Mediogoure, O∏awie,
gdzie Matka NajÊwi´tsza informuje, ˝e masoneria uczyni wszystko, by te przekazy zniszczyç, oraz
nawo∏uje do egzorcyzmów s∏owami: Odmawiajcie te egzorcyzmy, które odmawiane sà na dzia∏kach;
Ona widzia∏a co si´ wtedy dzieje, szatani wyskakiwali z was i uciekali, gdy˝ jest w was, wiecznych
duchów moc, – prze˝ywacie op´tanie, choç o tym nie wiecie!
Czy – je˝eli Objawienia w O∏awie, by∏y by w duchu z∏a, (o czym informuje Watykan i biskupi),czy
szatan nawo∏ywa∏ by do egzorcyzmów, dzia∏ajàc na swojà niekorzyÊç! Zapytajmy dalej?
Dlaczego tak zawzi´cie niszczone, zamykane sà KoÊcio∏y w wielu Stanach USA i na Êwiecie; Detroit, Chicago, sprzedawane sà relikwie Êwi´tych z o∏tarzy, kielichy sakralne, monstrancje, obrazy
Êwi´tych z koÊcio∏ów w ˝ydowskich sklepach. (Patrz. Publikacje tyg. „Panorama” w Chicago, dzienniki polonijne w USA i Kanadzie).

Czy nie doÊç mamy dowodów, ˝e „Sól ziemi”, jakà jest hierarchia KoÊcio∏a Katolickiego, wywietrza∏a, skoro duchowe sprzedaje za materialne, skoro wÊród nich tyle jest ob∏udy, fa∏szu, skàpstwa,

Zastanówmy si´ czy nie czas uderzyç na ALARM,
skoro zapowiedziany jest przez Boga Ojca „Gniew Bo˝y”, na ludzkoÊç tzn.
poruszenie czterech ˝ywio∏ów, co zaczyna si´ dziaç w obecnej dobie na naszych oczach.
Czy dopuÊciç mamy do tego, aby spe∏ni∏a si´ dalsza cz´Êç przepowiedni Fatimskiej, ˝e jedna trzecia ludzkoÊci ocaleje z tych kataklizmów?
PomyÊl drogi bracie i siostro, skoro twoja rodzina sk∏ada si´ z trzech osób, tylko jedna z nich zostanie przy ˝yciu, a skàd wiesz, ˝e ty nià b´dziesz?
Róbmy wszystko, aby zgodnie z Nawo∏aniem Matki NajÊwi´tszej, Chrystus w Tabernakulum powróci∏ na Centaralne Miejsce O∏tarza, gdy˝ w przeciwnym razie jak podaje Matka NajÊwi´tsza; Nigdy
w naszych krajach nie b´dzie dobrze!!!
O tym jak zosta∏ sfa∏szowany II Sobór Watykaƒski, podaje si´ w egzorcyzmach w ksià˝ce „Królestwo Szatana”, w Objawieniach Siostry Porawoz w ksià˝ce „Przed Drugim PrzyjÊciem Pana”. Informujà o tym Objawienia od szeregu lat w Betside – New York.
Tempmy i demaskujmy z∏o we wszystkich jego przejawach, oboj´tnie pod jakà sutannà si´ ono
ukry∏o i demaskujmy krecià robot´ szatana, który wdar∏ si´ do KoÊcio∏a Katolickiego i tam sieje spustoszenie, niszczy wszystkich przez swoje narz´dzia jakim jest masoneria i ˝ydostwo, które swe
prawdziwe wilcze oblicza, ukrywa pod skórami baranków. Czego dowodami jest zamorodowanie
dwóch ostatnich Papie˝y, którzy zacz´li podejmowaç kroki do ujawnienia z∏a w KoÊciele.
Nie szukajmy autorytetów przez kogo te objawienia zosta∏y podane, gdy˝ Êwi´tych na tej ziemi
nie ma wÊród ludzi. Czy˝ cz∏owiek w dzisiejszej dobie czasu zatraci∏ ju˝ sumienie i rozeznanie co pochodzi od dobra a co jest z∏em i co prowadzi do zatracenia najwy˝szej wartoÊci cz∏owieka jakim jest
Dusza ludzka nieÊmiertelna.
Czy s∏owa Matki NajÊwi´tszej w Objawieniu O∏awskim nie przejmujà nas grozà piek∏a:…„Lepiej
wam konaç tu przez ca∏à wiecznoÊç, ni˝ byç tam……– „Ona by∏a wczoraj w piekle, widzia∏a co dzieje
si´ z duszami, sà rozrywane na kawa∏ki, p∏onà ˝ywym ogniem, p´kajà, a potem znów sà z∏o˝one”…

Zbigniew Koz∏owski
Do wszystkich katolików, ludzi prawych,
do których ta publikacja dotrze!
„Ludzkà rzeczà jest b∏àdziç, lecz szataƒskà
trwaç w b∏´dzie i grzechu”
Zrób z tych publikacji kopi´ i wyÊlij tam
gdzie uwa˝asz ˝e odniesie ona po˝àdany skutek
w Êwiecie ducha i materii. Walcz o powrót Chrystusa w Tabernakulum na Centralne miejsce o∏tarza
w KoÊciele Katolickim.
Z informacji i objawieƒ Matki Boskiej w Fatimie
w roku 1917 dowiadujemy si´ ˝e, tylko 1/3 ludzkoÊci
pozostanie na Ziemi po kataklizmach i wojnach,
które ju˝ si´ zaczynajà. Odlicz wÊród swoich
najbli˝szych, tylko co trzeci b´dzie ˝ywy,
chcesz tego? Masz wolnà wol´ mo˝esz milczeç.
Lecz milczeniem przyznajesz si´ do przynale˝noÊci
nieÊwiadomych s∏ugusów szatana i z tego Ty
b´dziesz rozliczany przed Bogiem.

Materia∏y pomocnicze demaskujàce z∏o
wydawane przez Catholic Publishing:
1.„Królestwo szatana”, 2. „Przed drugim przyjÊciem Pana”. 3. „Mordy masoƒskie w Watykanie”. 4. „Protokó∏y m´drców Syjomu”. 5.„Zgubne Zasady Talmudyzmu” 6. „Âwiat Objawiony”. 7. „S∏owa Boga Ojca do ludzkoÊci”, zawiadamiajàce o Gniewie Bo˝ym. 9. List otwarty do wielu Kurii biskupich oraz wydawnictw katolickich
tak˝e do Watykanu 10. Inne nie publikowane materia∏y dzia∏alnoÊci z∏a wÊród ˝ydów i masonów (na ˝yczenie
udost´pniamy).

Co czytaç, Czym si´ leczyç?
Z tym pytaniem zwróç si´ do nas!
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