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Bracia Najdrożsi. Oto wreszcie zdejmuje się pieczęć z ust, które milczały przez tyle wieków. Zaczyna 

wreszcie mówić ten, który nazwany był Sprawiedliwym i działał zawsze sprawiedliwie. Mówi wreszcie 

ten, który powtarza tylko słowa Boże i mówi zawsze z Bogiem. Przemawia teraz Opiekun Najświętszej 

Rodziny oraz miłujący ojciec Kościoła Powszechnego! Uroczystość Św. Rodziny 1979 rok. 

Powinny teraz zamilknąć głosy ludzkie. Powinny ustąpić próżne i marne słowa ziemskie pełne 

zarozumiałości, by dać miejsce głosom z Nieba, pochodzącym od Boga, a wymawianym dla miłości… 

 

PIERWSZE POSŁANNICTWO 

 

 

Jestem Św. Józefem, opiekunem powszechnego Kościoła Jezusa, oraz 

patronem Jego Dzieł Miłości. 

 

Chcę mówić swobodnie do wszystkich mieszkańców ziemi. A to, czego nie 

uczynicie wy, uczynimy to przez Aniołów, którzy służą Bogu w tym 

ostatnim okresie świata. 

 

 

 

 

Wszyscy diabli wyszli teraz z piekła dla wielkiego ataku. Wszyscy zaś, Aniołowie zstąpili z nieba dla 

wielkiej obrony. My też przyjdziemy na ziemię, by kierować Aniołami i ustalić Królowanie Miłości w 

Nowym Kościele. Jeśli w piekle przygotowują wielki plan ataku na dusze wasze, to w niebie opracowują 

jeszcze większy plan kontrataku dla zbawienia tych dusz, gdyż inaczej gwałtowna walka wyciągnęłaby 

je do zła zajadłością szatanów i potępieńców. Wszystko jest przewidziane i wszystko dokona się w 

świetle tej mądrości Bożej, którą wy, biedacy, tak mało pojmujecie i tyko trochę wyczuwacie, ile wam 

Bóg na to pozwoli. 

Jestem wezwany do tego, by w Świętym Kościele Bożym, w tym okresie walki i szalonego biegu na 

potępienie, oświecić wszystkich ludzi błądzących po drogach świata, co do wszelkiego zła 

organizowanego przez diabłów rozsianych wśród ludzi na ziemi. Do wszystkich kieruję me wezwanie o 

moje słowa, pragnąc, by doszło do nich to usilne wołanie o pomoc, dla zbawienia tych dusz. Słuchajcie, 

więc mnie! Rozejrzyjcie się dokoła i zdajcie sobie sprawę z tego, co was otacza.  
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Powiedzcie mi… czy możecie zaprzeczyć tej diabelskiej obecności wśród was? 

o Czy możecie powiedzieć, ze mówię rzeczy nieprawdziwe, gdy dokoła was są tylko osoby 

samolubne, szukające własnej kariery, nędzne i marne?  

o Policzcie i odpowiedzcie mi, ile osób z waszego otoczenia żyje w świętej bojaźni Bożej, w miłości 

bliźniego i w łasce? Czyście policzyli? Odpowiedzcie! 

Tak, może to są osoby dobre, ale ile jest tych? A jeśli nawet żyją w łasce, to ileż wątpliwości, 

niepewności, pokus i złych wpływów towarzyszy ich życiu?  Czy Niebo może być obojętne na taki stan 

rzeczy? Czy Bóg nie stworzył was wszystkich i odkupił Krwią Swoją, karmił Swą łaską, podtrzymywał 

na trudnej drodze życia tylu nawet cudami, byście mieli siłę powstać po upadku? Czy Bóg może być 

obojętny na tyle wołań dusz o pomoc wobec wściekłych napaści diabła, który rozumie plan zbawienia 

dopełniający się na ziemi? Zrozumcie te niezwykłe pomoce niebieskie, które wśród tylu ciemności i 

zamieszania mogą być dla was światłem i pomocą zbawienia. 

Oto ja, św. Józef, przychodzę do was, by wzywać was i otworzyć wam drzwi do PRAWDY, by dać wam 

zrozumieć całkowicie - proszę was: - SŁUCHAJCIE MNIE! – szalony zamiar diabła, który chce 

sprowadzić was wszystkich na drogę zguby w swej wielkiej nienawiści ku Bogu. Nie może on inaczej 

zemścić się na Bogu, chce tylko wyrwać dusze, wciągnąć je w swoje zasadzki. Za każdym razem, gdy 

jaka dusza wpada w sieci, słychać wrzask – to wszyscy potępieni i diabli wrzeszczą razem: „ Jest ona 

nasza! nasza! nasza! Krzyczą ze wściekłością, bo wiedzą, że jeden potępieniec więcej sprawia 

wzmożenie cierpień dla wszystkich i to na całą wieczność. Pomyślcie o tym, synowie Kościoła, 

pomyślcie o życiu wiecznym, które was czeka. Zrozumcie: będzie to życie wieczne na wieki! 

Jesteście wolni wybrać zawsze Niebo lub piekło. Jeżeli obierzesz piekło, nie uwierzysz i wyśmiejesz je. 

Będziesz gotów przysięgać, że to są babskie wymysły i ze nie trzeba na nie zwracać uwagi. Pewno! Jest 

to diabelska sprawą utrzymać twój umysł i serce w nienawiści do kościoła, do dusz konających, do 

kochających Boga i do wszystkiego, co mówi o Bogu. Szatan nie może ci powiedzieć, co cię czeka 

biedaku, bo byłoby to na korzyść Boga. Ukrywa, więc przed tobą prawdę i napełnia cię wstrętem do 

rzeczy Bożych, do wszystkiego, co może ci pomóc wyjść z tego błota grzechu, w którym siedzisz po 

szyję. Diabeł jest zręczny i inteligentny, a gdy mu ulegniesz, omota cię i spłata ci figla, będziesz 

narzędziem w jego zręcznych łapach, by stać się dla innych narzędziem do potępienia.  

Słuchaj, więc duszo, która to czytasz, bo mówię ci to po to, byś się trochę zawstydziła: pomyśl o sobie 

i o tych, których kochasz. Nie żądam od ciebie za wiele. Dobro trzeba przyjąć z każdego źródła. Wołam 

tylko do ciebie duszo poświęcona temu, który chce cię zbawić. Ale tylko ty sama możesz zgodzić się na 

to. A więc słuchaj. Zrób tak.  

Wystarczy tu zwykły akt ufności Bogu. Zatrzymaj się na chwilkę, by pomyśleć o swoim zbawieniu, a 

potem powtórz za mną: „ matko Niepokalana, poświęcam się Tobie dla zbawienia duszy mojej”. 

Potem… Potem…, jeśli jeszcze pomyślisz o swoich bliźnich, o kapłanach, o Kościele całym, połącz się 

wtedy z całym Dziełem Miłości. Mniejsza o to czy będą oni wiedzieć lub też nie, o twojej modlitwie. Bóg 

czyta w sercu i przyjmuje skarb twej ofiary, twej modlitwy i hojności. Jeśli masz trochę zdrowego 

rozsądku, nie pomyślisz wtedy, że to jest błędem, ale zrozumiesz świętą cierpliwość Boga dla całej 

ludzkości. Oddaj się tylko, jako ofiara Ojcu Przedwiecznemu, ofiaruj życie razem z Jezusem przez 

Niepokalane ręce Matki Bożej i mów tak: 

Ojcze Przedwieczny, oddaję się Tobie w ofierze miłości z Jezusem przez Niepokalaną [Oblubienicę] 

Ducha Świętego dla zbawienia dusz i o triumf Dzieła Miłości, które jest i będzie Kościołem Miłości”. 

Będę się wami opiekował wtedy w sposób szczególny i pomogę wam na waszej drodze życiowej. 

Pamiętajcie, ze jest to plan, jaki Bóg postanowił dla ratunku Kościoła. Ma to być zastęp dusz oddanych 

aż do męczeństwa, kierowanych przez Niepokalaną [Oblubienicę] Ducha Świętego, która przychodzi na 

ziemię z zastępem Aniołów i Świętych. Czy chcesz należeć do nich? Czy chcesz połączyć się z duszami 

gotowymi nawet na męczeństwo, gdyby była potrzeba, a które na ziemi nosi nazwę Dzieła Miłości, jak 

tego chciał Bóg dla dokonania swego miłosnego planu zbawienia. Wiedz o tym, że dusze te będą 



obdarzone stałością duchową i nie ulegną tej bliskiej napaści szatańskiej. Inne dusze, choć dobre, nie 

mogą mieć tej pewności. Zadowolony jestem z mego posłannictwa, bo jestem pewny, że wiele dusz 

posłucha mego słowa i otrzyma w niebie dowód mej miłości. Będę mówił jeszcze. Błogosławię was 

teraz z Jezusem i Maryją, Oblubienicą mej duszy. Amen.  

15 listopada 1979 r.  

Oddać się MIŁOŚCI w ofierze za zbawienie dusz jest Dziełem Miłości. Pozdrawiam was. 
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DRUGIE POSŁANNICTWO 

 

 

 

 

Jestem św. Józefem, Bóg Ojciec w swej najwyższej dobroci pozwala mi i 

dzisiaj przemówić do was. Jest to dla mnie wielka łaska i chcę z niej 

skorzystać. Jest to też łaską dla tego, kto czyta, a nie spodziewam się, że 

nie będziesz należącą do tych, którzy wzruszeniem ramion potrafią 

odrzucić łaski tak doniosłe. 

 

 

 

Czas jest krótki i kto nie chwyta zaraz ręki wyciągniętej ku niemu z nieba, pozostanie… z pustymi 

rękoma i workiem próżnym… patrząc na tych, którzy nie opuszczają tak dobrej okazji – a słowo moje 

jest tą dobrą okazją z nieba – by zrozumieć tyle spraw. Oto, więc jestem i chcę powiedzieć wam 

niektóre rzeczy, mogące uczynić wiele dobrego waszym duszom, dać równowagę waszemu życiu 

chrześcijańskiemu, wskazać nową drogę i przywrócić sercu zupełny spokój. A jeżeli to, co mówię, 

poruszy cię szczególnie, powinieneś się zatrzymać przy tym, pracować nad tym i przeprowadzić dobrą 

rewizję i rachunek sumienia. Pozwól mi teraz zapytać cię i odpowiedz szczerze: Czy czytałeś 

Ewangelię? Czyś ją rozważał? Czyś ją wprowadził w życie, lub raczej starał się ją praktykować? Mówisz, 

że jesteś chrześcijaninem, chce temu wierzyć. Ale chrześcijanin to naśladowca Chrystusa… 

Jezus mówił: Kto nie przyjmie KRZYŻA, jaki Ja mu daję, nie może być moim uczniem. Chrześcijanin 

powinien, więc iść z własnym krzyżem za Jezusem Chrystusem! Boisz się krzyża, zgadzam się z tym. 

Ale wtedy jak go przyjąć? Bo jeśli nie przyjmiesz go dobrowolnie, nie będziesz mógł iść za 

Chrystusem… będziesz sam w rozterce, wydany na igraszkę diabłów. Oni też są w rozterce, bo nie 

przyjęli ani krzyża, ani Tego, który go niósł: Jezusa Chrystusa. 

Pomyśl, więc i zastanów się nad tym dobrze. Życie zaś wieczne trwa przez całą wieczność – czy 

rozumiesz? – przez całą wieczność!!! 

A więc teraz, albo zgadzasz się na trochę cierpienia, obejmując mocno krzyż i odbierasz marną radość 

na ziemi, by znaleźć się w objęciu szatana na całą wieczność. Innego wyboru nie ma. Uprzedzam cię, 

że w objęciu diabła każdy czuje się naprawdę źle, a cierpienia te będą tak wielkie… Ale nie będziesz 

mógł powiedzieć, że św. Józef nie uprzedził cię, bo byłoby to wielkim kłamstwem. Wtedy diabełki, twoi 

towarzysze kazaliby ci to przełknąć razem ze śliną ich przewrotności i ogniem ich męki… Nie sądzę byś 

był tak głupim, by… wyrzec się wiecznego szczęścia, by wybrać wieczne potępienie. Byłbyś naprawdę 

głupim i niespełna rozumu. Posłuchałbyś tylko głosu…, że tak wcale nie jest… nie ma piekła… nie 

istnieje Bóg… a po śmierci wszystko się kończy…. Spodziewam się, że nie uwierzysz temu, bo to diabli 

starają się wyrwać Bogu dusze. Pełni są oni nienawistnej przewrotności i tylko chęć odebrania duszy 

Bogu i potępienia uśmierza na moment ich piekło rozpaczliwe, lecz potem podwaja to nieskończone 

cierpienie. Chcieliby zadać ból Bogu, lecz nie mogą dosięgnąć Go i wszystko spada na nich. Ale tobie 

mogą zaszkodzić i gdy będziesz ich słuchać staniesz się sam… diabłem i będziesz znosić na wieki 

najstraszliwsze męki. A na wieki to jest na zawsze - czy rozumiesz? I nie będzie już można cofnąć się. 

Pomyśl, więc dobrze i wybierz. Chcę ci w tym pomoc, bo my w niebie życzymy wam tylko dobrze. Jeśli 

wybierzesz Chrystusa i Jego KRZYŻ, pamiętaj, że ja, św. Józef chcę ci pomóc. 



Wyspowiadaj się dobrze i zanurz się w miłosierdziu Bożym, który na znak KRZYŻA nawet niegodnego 

kapłana, usunie z twej duszy całe błoto, jakie nosisz w sobie. Odczujesz wtedy prawdziwie radość 

dzieci Bożych i podziękujesz mi za te słowa. 

Przyjmij godnie Komunię św. i poświeć się Maryi a życie twoje zmieni się. A teraz ty, który nazywasz 

się chrześcijaninem, ale z Chrystusa nie masz nawet cienia, nie oszukuj sam siebie. Nie wystarczy 

nazywać się przed Bogiem chrześcijaninem, gdyż widzi On twe wnętrze i nie przyjmie obłudy. Wtedy 

sąd będzie dla ciebie jeszcze surowszy, boś miał łaskę i zmarnował ją dla swej wygody. Osądzę cię, 

jako fałszywego chrześcijanina, a takich pełen jest dzisiaj Kościół chrystusowy. Ty, który to czytasz, nie 

należysz do takich? Czy chodzisz do kościoła, by modlić się, a potem kochać bliźniego? Czy tylko po to, 

by się tam pokazać, a potem obwiniasz innych, bo ci nastąpili na piętę. Zbadaj się dobrze i postaraj się 

wejść na właściwą drogę, bo zbliża się czas kary i może cię zastać nie w porządku, a wtedy … Biedaku, 

nie będziesz przecież zarzucał św. Józefowi, ze nie uprzedził cię wcześniej. 

Powiedziałem już to, co miałem na sercu. Jeśli te moje słowa pomogą innym duszom, to ja uproszę dla 

nich wiele łask, których inni nie chcieli przyjąć. Błogosławię wszystkich z całego serca wraz z matką 

Niepokalaną i z Jezusem. Pozdrawiam was. Św. Józef. 23 listopada 1979 r.  

Uwalniać dusze z piekła, wszystkie dusze z ich własnego piekła, powinno to być postanowieniem 

każdego członka „Dzieła Miłości”. 
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Daję wam światła ziemskie - Małych Rycerzy (…), aby was ratować od 

potępienia w ostatnich czasach 

 

(Na pdst wpisu Zofii Grochowskiej: http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy piątek, 08 lutego 

2013 23:43 Dnia 20.10.1994 r. 

 

Córko moja. Pisz a wy, drogie dzieci, czytajcie i rozważajcie. Poprzez to dzieło będę do was wszystkich 

mówił i prosił, abyście zeszli z drogi nieprawości. W tym dziele znajdziecie pouczenie, jak macie żyć dla 

Boga, bo czasu jest mało, lecz Bóg w Swym Miłosierdziu, tak grzesznej ludzkości idzie na pomoc - tymi 

prostymi słowami. 

W każde słowo wkładam tyle miłości, aby was ratować, dzieci Moje, które weszłyście w ten mrok i nie 

potraficie z niego wyjść. 

 

Ja, Jezus Chrystus, daję wam światła ziemskie - Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, aby was ratować od potępienia w ostatnich 

czasach Zło panuje nad światem, ale do czasu przeznaczenia, a on 

wkrótce się skończy, nie zwlekajcie, stańcie do walki o swoje zbawienie, 

wróćcie do tej Miłości, która was kocha i za tak wielkie zniewagi - nadal 

cierpi. Czas oczyszczenia się zbliża i możecie nie zdążyć pojednać się z 

Bogiem. Jam jest samą Miłością i Miłosierdziem, nie lękajcie się swego 

Stworzyciela, lękajcie się zła, abyście nie byli potępieni na wieki. 

Starajcie się żyć przykładnie i dawać świadectwo dzieci Bożych. Gdy 

nawet utracicie życie dla Mego Imienia, będziecie zbawieni. 

Jeśli mówisz, że życia pozagrobowego nie ma, to już jesteś potępiony, 

bo nie widzisz, że wieczność istnieje i grzeszysz, nie myśląc, co ciebie 

czeka, biedny człowieku. 

 

Poprzez te słowa, pragnę waszego zbawienia i mówię wam, co macie czynić, aby być zbawionym. Po 

przeczytaniu tego dzieła rozważ te słowa, człowiecze, i spróbuj wrócić do Boga, który ciebie powołał do 

życia w Bogu i dla Boga, nie zmarnuj chwili, w której wołam każdego z was Moją Miłością. Wzywam 

ciebie człowiecze, ale masz wolną wolę. Czy wrócisz do Boga, czy Go odrzucisz. Dzieci Boże powinny 

mieć Ojca w Niebie i w całym życiu ziemskim żyć pod Jego opieką. Jego, takie dzieci nie muszą się 

lękać. 

A teraz błogosławię tych, co odnaleźli drogę do Boga i tych, którzy pragną ją odnaleźć. 

 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy


Odrzucenie Jezusa Miłosiernego jest równoznaczne z przyjęciem 

Jezusa niosącego sprawiedliwość 
 

(Na pdst wpisu Zofii Grochowskiej: http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy  

czwartek, 14 lutego 2013 r., godz. 16: 52, Dnia 16.02.1991 r. 

 

Córko Moja. Dzieci moje idą drogą zguby, zbrukaną wszelką nieprawością. Przecież dałem wam Drogę 

Zbawienia, pomocnych aniołów. Nie odrzucajcie tego, co jest życiem duszy ludzkiej. 

Dzieci moje, proszę was, nawracajcie się! Módlcie się. Życie ludzkie nabiera sensu, gdy człowiek 

troszczy się o zbawienie siebie i bliźniego. Odrzućcie szatana, który wlecze rzeszę ludzi drogą 

zatracenia. Jaką boleść sprawiacie Mi, ulegając szatanowi. Nie czyńcie Mojej Ofiary daremną. 

Nadchodzi czas rozliczenia. Odrzucenie Jezusa Miłosiernego jest równoznaczne z przyjęciem Jezusa 

niosącego Sprawiedliwość. 

Ja, Jezus Chrystus w Tabernakulum, czekam na ciebie. Jestem Żywym Chlebem, choć Mnie nic widzisz. 

Gdy nie przychodzisz do Mnie, zamykasz swe serce dla Boga. Odwiedzaj Mnie często w kościele i 

uwielbiaj Moje Prawdziwe Ciało i Moją Prawdziwą Krew złożone w Tabernakulum. Otwórz się na Mnie, 

człowiecze. Jestem twoim największym SKARBEM. 

Poprzez Miłosierdzie Boże odnajdziesz drogę Zbawienia. Miłosierdzie Boże nigdy nie zostawi was bez 

pomocy i opieki. Kocham was, Moje dzieci. Powołałem was do życia w wielkiej Miłości i jako Ojciec 

boleję bardzo, gdy dusza ludzka daje się zniewolić szatanowi. Człowiecze, zanurz siebie w bezmiarze 

Miłosierdzia Bożego. 

 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy


Jezus do Małej Arabki: - Ktokolwiek będzie wzywał Ducha Świętego, 

będzie mnie szukał i mnie znajdzie  
   

(na pdst. tekstu: http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/ordzia/1223-jezus-do-maej-arabki-

ktokolwiek-bdzie-wzywa-ducha-witego-bdzie-mnie-szuka-i-mnie-znajdzie, środa, 13 lipca 2011 21:47  

 

Bardzo aktualne jest dla współczesnego świata jej orędzie na temat potrzeby nabożeństwa do Ducha 

Świętego. W jednej ze swych ekstaz słyszy głos Jezusa: 

 

 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek będzie wzywał 

Ducha Świętego, będzie mnie szukał i mnie znajdzie, znajdzie mnie 

przez Niego. Jego świadomość będzie delikatna jak polny kwiat. 

Jeżeli będzie to ojciec lub matka, to pokój zapanuje w jego 

rodzinie. Pokój będzie w jego sercu zarówno w tym, jak i w 

przyszłym świecie, Nie umrze w ciemności, ale w pokoju. Żarliwie 

pragnę, byś powiedziała, że wszyscy kapłani, którzy odprawią raz 

w miesiącu Mszę Świętą o Duchu Świętym, uczczą mnie. A 

ktokolwiek mnie uczci i będzie uczestniczył w tej Mszy Świętej, 

będzie uczczony przez samego Ducha Świętego i będzie miał w 

sobie światło. W głębi jego duszy będzie pokój. To on przyjdzie 

uleczyć chorych i obudzić tych, którzy śpią. 

 

Nawiązując do tej wizji siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego 

wyzna później swoim siostrom w klasztorze: 

 

 

Trwają prześladowania, zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w 

ciemnościach… Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał Ducha Świętego, nie umrze 

w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o 

tym innym. Zostało mi powiedziane, że w całym świecie należy ustanowić to, by każdy kapłan raz w 

miesiącu odprawiał Mszę Świętą o Duchu Świętym. Ci wszyscy, którzy będą w niej uczestniczyć, 

otrzymają szczególne łaski i światła. Powiedziano mi ponadto, że nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie 

wypaczać obraz naszego Pana i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, kapłanach i zakonnicach. Ale 

ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, odkryje błąd. 

 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/ordzia/1223-jezus-do-maej-arabki-ktokolwiek-bdzie-wzywa-ducha-witego-bdzie-mnie-szuka-i-mnie-znajdzie
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/ordzia/1223-jezus-do-maej-arabki-ktokolwiek-bdzie-wzywa-ducha-witego-bdzie-mnie-szuka-i-mnie-znajdzie


Moje dzieci, zwróćcie się ku Eucharystii (...) Przylgnijcie do 

Mojego Miłosierdzia 
   

 (na pdst tekstu Magdaleny Tuszyńskiej: piątek, 10 czerwca 2011r., godz.: 13:13) 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/ordzia/1168-moje-dzieci-zwrocie-si-ku-eucharystii-

przylgnijcie-do-mojego-miosierdzia  

 

 

Moje dziecko, przychodzę do Ciebie w ciągu tej godziny Miłosierdzia Mojego, bo Ja płaczę o 

Sprawiedliwość. Ja spoglądam w dół na głodujący świat, ponieważ tak wielu jest spragnionych i jeszcze 

nie odżywiają się w prawidłowy sposób. Moje dzieci, zwróćcie się ku Eucharystii, bo wtedy przyjmiecie 

Mnie i odżywicie wasze ciało i duszę w sposób, który przyprowadzi was do pełni Bożego planu.  

 

 

 

 

Przyjdźcie Moje dzieci i w większym stopniu przylgnijcie do Mojego 

Miłosierdzia, bo Jas przyszedłem, jako orędownik pomiędzy 

ludzkością a Ojcem, bo Ja jestem mostem Miłosierdzia. Drogi na 

świecie są pokusami szatana wobec was,  bo on ma tylko świat do 

wykorzystania jako swoje królestwo, ale Ja powiadam wam, 

zacznijcie zrozumieć, że wasz prawdziwy dom jest w niebie. Wasz 

czas jest teraz, a Ja nawołuję was dzisiaj do pokuty i do życia już 

dzisiaj dla jutrzejszego królestwa w niebie. Ja jestem Jezus, i Moje 

Miłosierdzie i Sprawiedliwość zwyciężą.  

 
 

 

 

 

 

Posłanie Pana Jezusa dla Jennifer z 19 kwietnia 2011 

 

 

 

 

 

http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/ordzia/1168-moje-dzieci-zwrocie-si-ku-eucharystii-przylgnijcie-do-mojego-miosierdzia
http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/przekazy/ordzia/1168-moje-dzieci-zwrocie-si-ku-eucharystii-przylgnijcie-do-mojego-miosierdzia


Bliska jest jednak chwila, kiedy zmartwychwstały Jezus ukaże się w 

całej Swojej mocy    
Capoliveri, 16.04.1995, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 

  

 

 

544 Tryumf Bożego Miłosierdzia 

  

Umiłowani synowie, cieszcie się wraz ze Mną, Matką Bolejącą z 

powodu Męki, Matką pocieszoną i radosną z powodu 

Zmartwychwstania. 

 

Niech radość wasza zespoli się z radością wszystkich zastępów 

anielskich, które upadają na twarz, adorując Mego Syna Jezusa, 

stającego przed nimi w oślepiającej wspaniałości Swej Boskości! 

 

 

Niech radość wasza zespoli się z radością całego Raju, który 

przyjmuje Syna Bożego zmartwychwstałego i zasiadającego po 

prawicy Ojca; z radością sprawiedliwych, którzy w otchłani witają 

chwilę swego wyzwolenia! 

 

 

Całe stworzenie dotyka dziś nowe pulsowanie życia. Cała ludzkość wznosi okrzyki największej radości, 

gdyż kontempluje ona w Jezusie ukrzyżowanym, zabitym i zmartwychwstałym tryumf Bożego 

Miłosierdzia. 

 

Tryumf Bożego Miłosierdzia wypełnia się przez spłacenie długu, jakiego wymagała Boża Sprawiedliwość 

z powodu popełnionego przez pierwszych rodziców grzechu, który zrodził potępienie dla całego ich 

potomstwa. 

 

Dziś w zmartwychwstałym Chrystusie uaktualnia się cudowny powrót całej ludzkości w ramiona jej 

Niebieskiego Ojca. 

 

Jezus złożył samego Siebie w wynagradzającej ofierze po to, by Miłosierna Miłość Ojca mogła przyjąć tę 

już odkupioną i zbawioną ludzkość do wspólnoty życia z Nim. 

 

Tryumf Bożego Miłosierdzia dokonuje się w zwycięstwie dobra nad złem, łaski nad grzechem, miłości 

nad nienawiścią, życia nad śmiercią. 

 

Chrystus, który wychodzi zwycięski z grobu, wyznacza drogę światłości dla całej ludzkości, aby mogła 

ona odpowiedzieć na wielki dar, jaki od Niego otrzymała. 

 

Jest to droga miłości. Miłość jest obecnie wezwana do zwyciężania egoizmu i nienawiści, przemocy i 

wojny, niezrozumienia i wszelkich podziałów. 

 

Boże Miłosierdzie tryumfuje nad szatanem i wszystkimi złymi duchami, gdyż dzień ten wyznacza chwilę 

ich największej klęski. 

 

Szatan może jeszcze działać, by prowadzić do upadku i zguby tę kruchą ludzkość, chociaż została ona 

odkupiona. 

 

Jednak na koniec tryumf będzie w pełni należał do Boga, bo jedynie Chrystus jest Zbawicielem i 

waszym Odkupicielem. 



 

W tych ostatnich czasach walka pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy łaską i grzechem, pomiędzy 

Bogiem i szatanem osiąga szczyt intensywności. 

 

Odnosi się wrażenie, że w waszych czasach szatan odniósł zwycięstwo, tak jak wydawało się w wielką 

sobotę, kiedy umarły Jezus leżał w grobie. 

 

Bliska jest jednak chwila, kiedy zmartwychwstały Jezus ukaże się w całej Swojej mocy. Wtedy zło 

zostanie zniszczone, szatan pokonany na zawsze. Wtedy właśnie w całym blasku ujawni się tryumf 

Bożego Miłosierdzia nad światem. 

  
Źródło: ks. Stefano Gobbi "Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej". 

 

 



Orędzia Marii z Agredy „Mistyczne Miasto Boże” 
 

FRAGMENT z Orędzi Marii z Agredy Mistyczne Miasto Boże 

 

Str. 242 Modlitwy, które nasz Zbawiciel zanosił w niebie, na ziemi popierała Jego Najświętsza Matka. W 

najgłębszej pokorze, leżąc krzyżem w prochu poznała, że prośba Zbawiciela świata została przyjęta 

przez Trójcę Przenajświętszą i że zapadło postanowienie Zesłania Ducha Świętego na ziemię. 

 

 

 

 

Wczesnym rankiem w niedzielę świąteczną najmędrsza Królowa 

upominała apostołów, uczniów i święte niewiasty, aby wszyscy 

modlili się i ufali, albowiem wkrótce nawiedzi ich Duch Boży. 

Kiedy wszyscy byli zjednoczeni z Królową niebios we wspólnej 

modlitwie, posłyszano odgłos straszliwego grzmotu, połączony z 

silnym wichrem i wielką jasnością. Salę, w której wszyscy 

przebywali wypełniło światło, a ogień Boży rozszerzył się na całe 

zgromadzenie. Nad głową każdej z obecnych stu dwudziestu 

osób, ukazał się ognisty język i w tej samej chwili zstąpił na nich 

Duch Święty, napełniając wszystkich nadprzyrodzonymi darami i 

wywołując w całej Jerozolimie rozmaite następstwa, w zależności 

od osób, które wzięły udział w tej tajemnicy. 

 

 

 

 

 

W Najświętszej Pannie były to następstwa Boskiego rodzaju, wywołujące podziw całego dworu 

niebiańskiego; my, śmiertelnicy, ani ich pojąć, ani opisać nie jesteśmy w stanie. Najświętsza Panna 

przemieniła się cała, została podniesiona ku Bogu, tak, że widziała jasno Ducha Świętego i zażywała 

niewysłowionego szczęścia oglądania Bóstwa. Otrzymała z darów Ducha Świętego więcej, niż wszyscy 

inni święci razem wzięci, a Jej chwała przewyższała chwałę aniołów i błogosławionych. Ona sama 

oddała Bogu więcej czci, chwały i podzięki niż wszyscy inni za dobrodziejstwo zesłania Kościołowi 

Ducha Świętego i dania mu przez Pana obietnicy, że przy pomocy tego Ducha Bożego będzie nim 

rządził do końca świata. Uczynki Najświętszej Maryi Panny były miłe Trójcy Przenajświętszej, a Bóg w 

Trójcy jedyny dał poznać, że jest nie tylko zadowolony, ale, poczuwa się niejako do wdzięczności za to, 

iż posiada tę jedyną w swym rodzaju istotę, którą Ojciec nazywa swą Córką, Syn Matką, a Duch Święty 

Oblubienicą. W ten sposób w Maryi odnowiły się wszystkie dary i łaski Ducha świętego, przewyższające 

wszystko, co tylko możemy sobie wyobrazić. 

 

Apostołowie również zostali napełnieni Duchem Świętym; na mocy osobnego przywileju umocnili się 

tak w łasce, że już jej nigdy utracić nie mogli, a każdy z nich otrzymał siedem darów Ducha Świętego: 

mądrość, rozum, umiejętność, pobożność, radę, moc i bojaźń Bożą. Przez te cudowne dobrodziejstwa 

zostali oni odnowieni i wywyższeni, stając się użytecznymi sługami Nowego Zakonu, zdolnymi do 

założenia Kościoła Ewangelii na całym świecie. Otrzymane dary pozwoliły im na spełnienie bohaterskich 

aktów z największą świętością, a z pomocą Boskiej mocy zajmowali się z łatwością nawet 

najtrudniejszymi sprawami, wykonując wszystko chętnie i z radością. 

 

Str. 243 Także inni uczniowie i wierni otrzymali dary Ducha Świętego, odpowiednio do stopnia 

przygotowania i urzędu, jaki im przypadł w Kościele świętym. 

 

Ze względu na piastowane godności, wśród apostołów największe dary otrzymali św. Piotr i św. Jan; 

święty Piotr, jako głowa Kościoła, św. Jan; jako opiekun i sługa Najświętszej Maryi Panny. Święty 

Łukasz w Piśmie Świętym mówi, że cały dom, w którym przebywało owo szczęśliwe zgromadzenie, 



napełniony został Duchem Świętym; cały dom pełen był cudownego światła i blasku, a cudowne skutki 

rozchodziły się na mieszkańców Jerozolimy i całą okolicę. Wszyscy ci, którzy litowali się nad 

cierpieniami naszego Zbawiciela i Odkupiciela i byli przejęci szacunkiem dla Jego najświętszej Osoby, 

dostąpili w swym wnętrzu nowego światła i ponownej łaski, która ich przygotowała na przyjęcie nauki 

apostołów. 

 

Wręcz przeciwne skutki wywołało zstąpienie Ducha Świętego w tych mieszkańcach Jerozolimy, którzy 

byli wrogo usposobieni do Zbawiciela. Straszliwy grzmot i błyskawice towarzyszące zstąpieniu Ducha 

Świętego napełniły ich przerażeniem; dotyczyło to zwłaszcza tych hersztów i ich pomocników, którzy 

przy śmierci Zbawiciela odznaczali się szczególną złośliwością i zaciekłością. Wszyscy oni zostali rzuceni 

przez straszliwy podmuch na ziemię i leżeli tak przez trzy godziny; ci, którzy biczowali Jego Majestat 

umarli na miejscu, dusząc się krwią, która rozsadziła im żyły; kara ta spotkała ich za to, że z taką 

bezbożnością przelali Krew Jezusa Chrystusa. Niegodziwy zuchwalec, który Jego Boskiemu Majestatowi 

wymierzył okrutny policzek w domu arcykapłana Annasza nie tylko zmarł nagle, ale z duszą i ciałem 

strącony został do piekielnych czeluści. Inni Żydzi zostali ukarani gwałtownymi bólami i wzbudzającymi 

obrzydzenie chorobami, które z Krwią Chrystusa przyjęli na siebie i które przeszły na ich potomków, 

trwając do dziś i czyniąc ich nieczystymi i obrzydliwymi. Wieść o karze rozeszła się szeroko, chociaż 

arcykapłani i faryzeusze usiłowali przedstawiać ją, jako zmyśloną, tak jak usiłowali czynić to samo z 

wieścią o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 

 

Niedziela, 03 czerwca 2012 20:29 

 



Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i ziemi 
 

Maria z Agredy: Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i ziemi  „R O Z D Z I A Ł   L I X”, Ukoronowanie Maryi, Królowej nieba i 

ziemi. 

 

Kiedy Maryja wyniesiona została na tron po prawicy swego 

Najświętszego Syna, Pan oznajmił mieszkańcom dworu 

niebiańskiego przywileje, jakie posiadała Maryja na mocy 

nadanego Jej Majestatu. 

 

Odwieczny Ojciec, Stworzyciel wszystkich rzeczy, rzekł do aniołów 

i świętych: 

 

„Nasza Córka, Maryja, wskutek naszego odwiecznego wyroku była 

wybrana spośród wszystkich stworzeń i zawsze była nam miła. 

Nigdy nie okazała się niegodna imienia i godności Córki, jakiej 

udzieliliśmy Jej w Duchu Bożym. Maryja posiada prawo do 

naszego Królestwa; dlatego będzie uznana i ukoronowana, jako 

jego prawowita Pani i Królowa." 

 

Wcielone Słowo rzekło: ,, Wszystkie stworzenia, które stworzyłem 

i odkupiłem, należą do Mej prawdziwej i cielesnej Matki; Matka 

moja będzie prawowitą i najwyższą Królową tego wszystkiego, 

czego Ja sam jestem Królem." 

 

Duch Święty rzekł: ,,Ponieważ Maryja posiada godność mej jedynej, wybranej Oblubienicy i taką 

zawsze wiernie się okazywała, dlatego na wszystkie wieki należy się Jej korona Królowej." 

 

Po tych słowach trzy Boskie Osoby włożyły na głowę Maryi koronę o jasności tak cudownej i wartości 

tak nieoszacowanej, że żadne stworzenie tego nie widziało i nigdy nie zobaczy. Równocześnie z tronu 

Boskiego doszedł głos: 

 

,,Przyjaciółko, Wybranko z wszystkich stworzeń, Nasze królestwo należy do Ciebie; Ty jesteś Królową, 

Panią i Władczynią serafinów, aniołów i wszystkich innych stworzeń. Według Naszego najwyższego 

wyroku przekazujemy Ci majestat i najwyższą władzę nad wszystkimi stworzeniami. Chociaż byłaś 

obdarzona łaskami o wiele bardziej niż inne stworzenia, to jednak w swej pokorze uważałaś, że 

przysługuje Ci miejsce ostatnie, dlatego teraz otrzymujesz miejsce pierwsze, jakie Ci się należy 

przyjmij od Naszego Bóstwa panowanie nad tym wszystkim, co stworzyła Nasza wszechmocna ręka. Z 

Twego królewskiego tronu będziesz panowała aż do środka ziemi, podbijesz piekło, pokonasz szatanów 

i wszystkich mieszkających tam nieprzyjaciół, którzy będą się Ciebie bali dzięki mocy, jakiej Ci 

udzielimy. 

 

Będziesz panowała nad ziemią, wszystkimi elementami i wszystkimi stworzeniami, jakie na niej 

mieszkają. W Twoje ręce i Twojej woli oddajemy siły i skutki wszystkich przyczyn, ich działalność i 

istnienie, żebyś mogła rządzić wpływami nieba, deszczem i owocami ziemi, żebyś mogła gospodarować 

nimi wedle swego upodobania; Nasza wola będzie zważała na Twe zamiary i spełniała Twoje życzenia. 

 

Masz być Królową i Panią wszystkich śmiertelników; dlatego w Twojej mocy będzie zsyłanie na nich 

śmierci lub przedłużanie ich życia. Masz być Królową i Panią Kościoła wojującego, jego Opiekunką, 

Orędowniczką, Matką i Mistrzynią. Jesteś szczególną Opiekunką i Patronką państw katolickich. Jeżeli 

dzieci Adama będą Cię wzywać z głębi serca, jeżeli będą Ci służyć i zaskarbią sobie Twoją życzliwość, 

będziesz im pomagała i pocieszała ich w smutkach i potrzebach. Będziesz Przyjaciółką, Opiekunką i 

Przewodniczką wszystkich sprawiedliwych. Będziesz ich wszystkich pocieszała, wzmacniała i obdarzała 

dobrami, odpowiednio do stopnia ich nabożeństwa ku Tobie. 

 



W tym celu czynimy Cię Skarbniczką Naszych bogactw i Naszych dóbr; w Twoje ręce składamy Nasze 

łaski i Nasze dary, abyś je rozdzielała. Świat wszystko będzie otrzymywał przez Twoje ręce i nie 

odmówimy ludziom niczego, co Ty im dać zechcesz. Wszędzie będą służyli Ci aniołowie i ludzie, 

albowiem wszystko, co jest Nasze, jest i Twoje, tak jak i Ty zawsze byłaś Naszą własnością. Będziesz z 

Nami rządziła i panowała po wszystkie wieki." 

 

Dla podkreślenia tego cudownego przywileju Maryi, jako Pani i Władczyni nieba i ziemi, Pan rozkazał 

wszystkim mieszkańcom niebiańskiego dworu, aby razem oddali hołd Najświętszej Maryi Pannie i uznali 

ją, jako swą Królową i Monarchinię. 

 

Duchy anielskie i dusze świętych oddały natychmiast hołd Królowej niebios, okazując Jej cześć, 

szacunek i uniżoność. Wszystkie te uroczystości nadały Najświętszej Pannie cudownej wspaniałości, 

wywołując radość i szczęśliwość u świętych i aniołów, a Trójca Przenajświętsza znalazła w tym 

szczególne upodobanie; krótko mówiąc, wielka radość zapanowała w całym niebie. 

 

Najwięcej udziału w tej radości miał św. Józef, najczystszy oblubieniec Maryi, św. Joachim, św. Anna i 

tysiąc Jej Aniołów Stróży. Jeżeli chodzi o nagrody i zaszczyty, jakich dostąpiła Maryja, to nie jestem w 

stanie wysłowić tego w godny sposób i każdy dopiero przez błogosławione i pełne szczęśliwości 

oglądanie tego w niebie będzie mógł to wszystko poznać w takim stopniu, na jaki zasłużył sobie 

nabożnym życiem i dobrymi uczynkami. 

 



Orędzie Maryi przekazane ks. Gobbi - Święta Noc, 24.12.1975 - Nie lękajcie się

    

Święta Noc, 24.12.1975; 89 - Nie lękajcie się 

 

 

 

To jest Święta Noc. Żyj w Moim Sercu, Mój 

umiłowany synu. 

 

Chcę dzielić z tobą całą Moją miłość oraz Mój 

macierzyński niepokój, przeżywany w chwili, w 

której zostałam oczarowana światłością Raju, a 

Mój Syn Jezus przyszedł na ten świat. Narodził 

się cudownie ze Mnie, Swej Matki zawsze 

Dziewicy. 

 

 

 

Była głęboka noc. Jeszcze głębsza noc ogarniała jednak ludzkość - zniewoloną grzechem i niemającą 

nadziei na zbawienie. Noc ogarniała również naród wybrany, który już nie odpowiadał na ducha swego 

wybrania i nie był gotowy na przyjęcie Mesjasza. 

 

W tę noc, tak głęboką, wyłoniło się światło i narodziło się Moje Dzieciątko - w chwili, w której nikt Go 

nie oczekiwał, kiedy żadne drzwi nie otwarły się, aby Go przyjąć. 

 

Nieoczekiwany, nieprzyjęty, odrzucony przez ludzkość. W tym momencie jednak rozpoczyna się dla 

ludzkości Odkupienie: Mój Jezus rodzi się, aby wybawić wszystkich ludzi z grzechów. 

 

Światło wschodzi w ciemnościach: przychodzi Moje Dzieciątko, by zbawić świat. 

 

Rodzi się w ubóstwie i bólu odepchnięcia, a Jego pierwsze kwilenie było płaczem. Odczuwa dotkliwe 

zimno - cały ogarniający Go chłód świata. 

 

Moje Niepokalane Serce zebrało pierwsze łzy Bożej Dzieciny. Pomieszały się one ze łzami Mojego 

Serca. Otarłam je Moimi matczynymi pocałunkami. 

 

W tę Świętą Noc, kiedy znowu daję wam Mojego Syna, powtarzam wam: Nie lękajcie się, Jezus jest 

waszym Zbawicielem. 

 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek świat znowu pogrąża się w ciemnościach. Lód nienawiści, pychy i 

niewiary ogarnia serca ludzi. Także Kościołem wstrząsa głęboki kryzys: wielu jego Kapłanów wątpi w 

Moje Dzieciątko. 

 

Kościele, przyjmij z radością twojego przychodzącego Jezusa! On żyje w tobie, ponieważ chce zbawić 

wszystkie Moje biedne dzieci! Kapłani poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, nie lękajcie się! 

Ogłaszam wam dziś wielką, radosną dla wszystkich nowinę: 

 

Mój Syn Jezus jest waszym Zbawicielem. On wszystkich was odkupił. Teraz wszyscy możecie zostać 

przez Niego zbawieni. 

 

Nie lękajcie się! Jak Moje Serce dało wam Zbawiciela, tak obecnie Moje Niepokalane Serce daje wam 

radość Jego zbawienia. 

 

Wkrótce cały świat - ogarnięty ciemnością i wyrwany Mojemu Synowi - będzie się wreszcie radował 

owocem tej Świętej Nocy. 



 

Tryumf Mojego Niepokalanego Serca dokona się przez nowe narodzenie Jezusa w sercach i duszach 

Moich biednych, zabłąkanych dzieci. 

 

Miejcie tylko ufność i niech was nie ogarnia ani niepokój, ani zniechęcenie. Czekająca was przyszłość 

będzie nowym świtem dla całego świata - wreszcie już oczyszczonego. 

 

W tę noc czuję obok ubogiego żłóbka Mego Dzieciątka pełną miłości obecność Moich najmilszych synów 

Kapłanów, poświęconych Memu Niepokalanemu Sercu. Razem z Moim Synem Jezusem, którego tulę do 

Serca, wszystkim wam dziękuję i błogosławię. 

 
Źródło: Ks. Stefano Gobi „Do Kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej”, Vox Domini, Katowice 2010, s.112 – 114. 

 

Kardynał Bernardino Echeverria Ruiz, OFM 

 

Po przeczytaniu i głębokim przemyśleniu Orędzi, jakie Najświętsza Panna daje księdzu Stefano Gobbiemu, jest dla mnie 

zaszczytem udzielenie IMPRIMATUR na druk książki «Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej», jak również gorące 

zalecenie jej czytania. Przyczynia się ona w dużym stopniu do szerzenia kultu Najświętszej Maryi Panny. 

 

San Marino 29 czerwca 1995 

w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

Bernardino Kardynał Echeverria Ruiz, OFM dawny biskup Guayaquil 

Administrator Apostolski Ibarra 

 

 



 

Módlcie się tak, jak nie modliliście się nigdy przedtem    
 

Moja najdroższa córko, ludzie, którzy są ode Mnie tak daleko oddaleni, stanowią Moją główną troską. 

 

 

 

Wszelkie wysiłki muszą być dokonane przez Moi uczniów dla 

rozprzestrzeniania danej wam Mojej modlitwy do Mojego Ojca 

Przedwiecznego z prośbą o uwolnienie dla ich duszy. ( 13 Modlitwa 

Krucjaty) 

 

 

 

 

„Och Ojcze Niebieski przez miłość Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, Którego 

Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, ja proszę, zbaw wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają 

Jego Rękę Miłosierdzia. Zalej ich dusze, Drogi Ojcze, oznakami miłości. Ja błagam Cię, Ojcze Niebieski, 

wysłuchaj mojej modlitwy i zbaw te dusze od wiecznego potępienia. Za przyczyną Twojego 

Miłosierdzia pozwól im być pierwszymi, którzy wejdą do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen” 

 

Ja apeluję do wszystkich wierzących, którzy czytają te Moje święte posłania podawane dla świata, aby 

modlili się tak, jak nie modlili się nigdy przedtem. 

 

Ja potrzebuję waszej pobożności dla zagwarantowania, że wszystkie Moje dzieci zaakceptują Mój dar z 

miłością i z radością w swoich sercach. 

 

Oni nie mogą się bać, bo Ja przychodzę z darem Miłości i Miłosierdzia. 

 

Wasz Jezus 

Odkupiciel i Zbawiciel całej Ludzkości 

 

Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 18 grudnia 2011 

 



Przyczyną wszystkich zaburzeń natury jest grzech ludzkości 
 

Posłanie od Jezusa z Nazaretu dla Ned’a Dougherty z 1 września 2011, godz. 14:00 – 14:20, udzielone na Shinnecock Inlet na 

Oceanie Atlantyckim, Southampton, stan Nowy Jork, strona: http://www.endtimesdaily.com 

 

 

Po raz kolejny, Mój synu, przywiodłem cię na skraj Oceanu Atlantyckiego i to z bardzo słusznych 

powodów. Ostatnio w różnorodności waszej pogody zobaczyłeś, że drogi świata – w odniesieniu do 

wiatru, deszczu i burz - zmieniały się drastycznie z powodu wszystkich grzechów świata. Wasi 

naukowcy i wasi przywódcy chcą was wprowadzić w błąd zapewniając was, że mają odpowiedzi na 

zmiany klimatyczne, które następują teraz jeszcze gwałtowniej, ale tak naprawdę, pozbawieni są oni 

odpowiedzi, ponieważ ich nauki i filozofie są oparte na laickiej rzeczywistości, która usunęła 

uniwersalne prawa, prawdziwie rządzące ludzkością i waszym zamieszkiwaniem planety Ziemi. 

 

 

 

W rzeczywistości przyczyną wszystkich zaburzeń natury jest 

grzech ludzkości, i, jak widać, grzeszność ludzkości sieje 

spustoszenie w prawach natury. 

 

 

 

Słyszeliście jak ostrzegałem o zbliżającym się Wielkim Wstrząsie [Great Shaking], który będzie miał 

miejsce w mgnieniu oka i absolutnie bez żadnego uprzedzenia, a gdy to wielkie wydarzenie będzie 

miało miejsce, wszystko się zmieni. Zmiany te będą dla dobra ludzkości, ale wielu z was nie przyjmie 

dobra, które nadejdzie ze zmian, ponieważ wielu z was tkwi na starych drogach, [które doprowadziły do 

tego], co stało się z ludzkością, pozwalając wielu na odwrócenie się od Boga. 

 

A więc co to jest, czego możecie się spodziewać w niedalekiej przyszłości? Możecie się spodziewać, że 

będzie to okres wielu trudności i problemów dla większości z was. Będzie to czas wielkich strat na wiele 

różnych sposobów. Ci z was, którzy łatwo adoptują się do zmian, zobaczycie, że Ojciec w Niebie 

zawsze miał plan dla ludzkości, gdy sprawy stawały się dla was zbyt trudne, i poznacie, że Ojciec jest z 

wami, prowadząc was przez zbliżającą się podróż z ciemności do światła. 

 

Tak, więc teraz jest dla was czas, aby się przygotować, jest to czas przygotowania do wielkich 

wydarzeń, które ujawnią się w niezbyt odległej przyszłości. Ktoś żyjący teraz w całkowitej ciemności, 

nie rozpozna ze nadchodzą wielkie zmiany. Jest wam dawanych wiele ostrzeżeń od proroków waszych 

czasów, jak również od proroków czasów starożytnych, ostrzegających was, że negowanie Ojca w 

Niebie spowoduje wielkie zmiany, które dla wielu z was mogą być zbyt bolesne do zniesienia. Ale 

zmiany muszą przyjść, dla dobra całej ludzkości przez wszystkie czasy tutaj na Ziemi. 

 

Ja proszę każdego z was z osobna, aby bardzo starannie rozpoczął planowanie wydarzeń, które mają 

nadejść. Musicie się przygotować do zaopatrzenia dla członków waszej rodziny i bliskich, którzy nadal 

żyją w ciemności i nie są gotowi do zaakceptowania wielkich zmian. Wy sami musicie się przygotować 

przez modlitwę i medytację, aby zrozumieć, co to jest, czego Ojciec w Niebie oczekuje indywidualnie 

od każdego z was. 

Musicie być czujni na znaki czasu, abyście byli przygotowani i zorientowani, gdy wielkie wydarzenia 

będą miały nastąpić. Jakkolwiek wielu z was będzie miało wyczucie znaków ostrzegających, wydarzenia 

nastąpią niespodziewanie i szybko, bez czasu dla ludzkości, aby odwrócić bieg swojego przeznaczenia. 

 

Potęgi mocy na świecie, którzy są głównie odpowiedzialni za wydarzenia, jakie będą mieć miejsce, nie 

będą mogli powstrzymać gniewu Boga zstępującego na nich za straszliwe zbrodnie, które niezmiennie 

kontynuują przeciwko ludzkości. Ci z was, którzy jesteście niewinni wobec tych zbrodni, będziecie 

wspaniale rozwijać się w duchu czasów, bo Ojciec w Niebie będzie wpajał w was wiedzę, siłę i hart 

ducha, aby przetrwać te niepokojące czasy. 

http://www.endtimesdaily.com/


 

Ja wiem, że wielu z was już przygotowuje siebie i swoje rodziny, aby stawić czoła nadchodzący 

czasom, i jest to rozważne z waszej strony, że już się przygotowaliście, ale teraz trzeba być jeszcze 

bardziej czujnym na znaki czasu. Bo Wielki Wstrząs, który przebija się przez jądro Ziemi, wybuchnie w 

wielu różnych miejscach na całej planecie, i ten Wielki Wstrząs przeniesie ludzkość na wyższy poziom 

świadomości planu Ojca w Niebie. 

 

Tak, więc w związku z tym, powinniście się przygotować, nastawiając się na świętowanie, ponieważ po 

przetrwaniu wszystkich tych tragicznych wydarzeń, Nowe Niebo i Nowa Ziemia będzie nagrodą dla 

tych, którzy pozostali wierni Panu i Zbawicielowi. 

 
Błogosławieństwo Boże na waszą podróż! Jezus z Nazaretu 

 

 
 


