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Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela
Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również
trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do
Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.
Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: „Pozwól,
panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się
do Pana. O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam.
Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność
Pana”.
I oddali tam pokłon Panu.
Oto Słowo Pańskie.
Całym swym sercem raduję się w Panu.
Pan z wami. I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii wg Świętego Łukasza
W owym czasie Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi
i jego potomstwa na wieki”.
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Kazanie
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków Amen .
Moi kochani dalej idziemy w naszej wędrówce śladami Pisma Św. a później
Ottavianiego Micheliniego. Staje tu przed nami kolejna szalona niewiasta
Anna, Matka Samuela, to ta, która tak pragnęła mieć dziecko i w domu Pana w
Szilo wcześniej tak mocno płakała i tak modliła się by Pan się nad nią
zmiłował. Kapłani ją posądzili, że jest chora. Oczywiście posądzili ją o
pijaństwo. Po trzechletnim wychowaniu syna zdaje się całkowicie na wolę
Boga. Pan spełnił jej prośbę, by mogła mieć syna a teraz oto oddaje go Panu do
całkowitej dyspozycyjności. Na taką samą ofiarną służbę w Świątyni Bogu
została oddana Matka Boża. I tam była przygotowywana na wielkie zdarzenia.
W Domu Pana Samuel także był przygotowywany na wielkie zdarzenia. To On
otrzyma przywilej mówienia do ludu z rozkazu Boga, On będzie powiernikiem
Izraela. To On usłyszał bardzo smutne i bolesne słowa od Pana. Kiedy Samuel
nie bardzo godził się, by im namaścić króla, bo wiedział, że jest to potężne
uderzenie w Boga. Wtedy Bóg Ojciec przekazał mu niesłychane słowa –
„Pamiętaj. to nie Ciebie oni odrzucają ale mnie odrzucają jako Króla” te słowa
usłyszał Samuel od Boga Ojca. Wiem, że jesteś smutny, wiem, że rozumiesz tę
sprawę, to nie Ciebie oni odrzucają, bo nie chcieli słuchać Samuela ale
odrzucają mnie Boga jako Króla. Przenoszę to na dzisiejsze dni, tygodnie
miesiące, naprawdę nie wiedzą oni, co robią i co mówią. Oni odrzucają Pana
Jezusa jak Króla, że odrzucili nauczanie siostry Faustyny, Rozalii Celakównej,
nie, to nie ich, nie one są odrzucane, odrzucany jest Jezus jako Król. I
Ewangelia, to jest kontynuacja trzeci dzień tego wydarzenia zwiastowania,
później udania się z pośpiechem w góry do Ain Karim pod Jerozolimą do
swojej krewnej Elżbiety. Po cudownych słowach pochwalenia i oddania aktu
hołdu Bogu przez Elżbietę nadchodzi czas dla wyrażenia mistycznej radości,
jak powiedziałem mistycznych słów znanych nam wszystkim pod łacińskim
tytułem Magnificat- Uwielbiaj duszo moja Pana… Oto Matka Boża dziękuję
Bogu, że wejrzał na Jej uniżenie. Była na służbie w świątyni, w szeregu świateł
ostatnia i to proroctwo Matki Bożej- „Oto, bowiem odtąd błogosławić mnie
będą wszystkie pokolenia” Przedziwny jest ten XX wiek w historii kościoła.
Mamy tak piękne słowa ewangelii, mówiące,że mamy błogosławić Matkę
Bożą a wiek XX przyniósł nieprawdopodobną wojnę z Matką Bożą i to jeszcze
w kościele! Historia nazwała ten czas posoborowym, zimną wojną z Matką
Bożą. Maryja jest świadoma, że „wielkie rzeczy uczynił dla niej
Wszechmocny, Święte jest Imię Jego”. W perspektywie życia

nadprzyrodzonego każdy z nas może spokojnie te słowa wypowiadać, wołać na
glos, że Imię Boga jest Święte, On jest święty, „umiłowany mój”, jak wczoraj
mówił autor „Pieśni nad Pieśniami”. I Matka Boża oddaje teraz Bogu hołd. W
darze swej wielkiej miłości i miłosierdzia pokazał moc swego ramienia,
pysznych rozproszył. Jednym z głównych zarzutów Pana Jezusa względem
Jego ukochanych pasterzy, umiłowanych synów jest zarzut niekończącej się
pychy, dlatego Pan rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Nigdy
tacy ludzie, czy kapłani nie otrzymają od Boga łaski i błogosławieństwa. To
Pan sadza na trony, Pan poniża, Pan sadza władców. Rzeczpospolita w tym
roku to przeżyła, tylu naszych władców jednym cięciem poszło na drugi brzeg.
Nie zapomni Pan o biednym, głodnym. Ujmie się za sługą swoim Izraelem.
Bóg to obiecał i Bóg to dotrzyma. O szczęśliwy narodzie izraelski, że taka
łaska nad Tobą ciąży a zarazem jakżeś głupi, żeś z tej ścieżki zszedł,
uwierzyłeś bankom, pieniądzom i władzy. Bóg Izraelu obiecał Ci swoje
błogosławieństwo, jakie dał Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. W tym
trudnym doświadczeniu Elżbiety, Maryja pozostaje u niej około trzech
miesięcy, służy pomocą i jest blisko, by być świadkiem przyjścia kolejnego
Eliasza, kolejnego proroka, posłańca nad posłańcami, jakim będzie później
święty Jan Chrzciciel. To tyle moi kochani do dzisiejszych czytań a teraz z
wami idę na kolejną wędrówkę śladami Pana Jezusa z Jego książki „ Orędzia
Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów. Wczoraj pokazywałem wam wielką
bitwę, dramatyczną alternatywę wyboru między dobrem a złem a zarazem
przedstawiałem ostrzeżenia dawane z nieba abyśmy dobrze przygotowali się na
czas oczyszczenia. Ten czas oczyszczenia się rozpoczął. Największym źródłem
nienawiści na świecie szatana jest człowiek. Ze względu na Matkę Bożą
znienawidził szatan człowieka i ludzkość a zwłaszcza chrześcijan, bo przez
Matkę Bożą miało przyjść zapowiedziane zwycięstwo i przyjdzie
zapowiedziane zwycięstwo i tragizm szatana. Przed swoim buntem szatan był
arcydziełem stworzenia. Po Bogu nie było nad niego większego,
doskonalszego i wspanialszego. Ta jego wielkość sprawiła, że uważał siebie za
podobnego Bogu, dlatego szatan nie chciał uznać Pana Boga, który jest Alfą i
Omegą wszystkiego i wszystkich. I będziecie zszokowani na końcu czasów i
zrozumiecie, że szatan stał się narzędziem Boga w uświęcaniu wielu ludzi w
tej walce na tym ziemskim łez padole. Nie chcąc on uznać Pana Boga wydał on
słynny okrzyk buntu – Nie będę służył Tobie! Nie będę służył Tobie! Stąd też
wezwanie świętego Michała Archanioła, który stanął na czele wiernych
zastępów anielskich z okrzykiem „Któż jak Bóg”- Któż jest podobny do Boga!
Powstała na niebie najstraszliwsza bitwa, jaką historia stworzenia poznała.
Dramat współczesnej cywilizacji na tym polega, że wrzeszczy ona na głos i
mówi Bogu- nie będę Tobie służyła i jest nieświadoma tego przekrętu i bierze
udział w tym największym, historycznym cywilizacyjnym przekleństwie, ten
przekręt nazywa się odrzuceniem Boga. Te elementy pokazywałem wam w
lucyferycznym planie zniszczenia kościoła- osiem kazań, które można znaleźć

na Internecie. Podzieliły się zastępy anielskie, część tej ogromnej bitwy na
niebie. Dla zbuntowanych aniołów otworzyło się piekło. Wy nie wiecie, że ci
słabsi, że te słabsze diabły czy to w swojej inteligencji czy mocy, kiedy
otrzymają łaskę buszowania po ziemi w cudzysłowu dar buszowania od
szatana to one do piekła nie chcą wracać. Jego oddziały nie chcą do piekła
wracać! Pamiętacie jak w krainie Gergezeńczyków Pan wyrzucał złe duchy?
One błagały- nie wysyłaj nas tylko do świń, żeby zostać, żeby tu na ziemi
zostać, nie odsyłaj nas tam. Szatan ma jeszcze drugi powód znienawidzenia
natury ludzkiej, z natury ludzkiej zeszła różdżka Jessego. Dla tej natury Słowo
stało się ciałem, łącząc w osobie Jezusa Chrystusa naturę boską z naturą
ludzką. Kiedy się o tym szatan dowiedział, wtedy jego pycha wzięła górę i
zbuntował się! To nie jest możebne,to nie jest możebne! żeby Bóg przychodził
przez człowieka a nie przeze mnie! – Nie będę służył ! Wtedy natura ludzka
śmiertelnie zraniona, uzależniona od tyranii szatana została uwolniona i
wywyższona! Została jej przywrócona pierwotna godność, tak brutalnie
podeptana i zniszczona podstępnie, –„ Jeśli spożyjecie z tego owocu staniecie
się podobni Bogu” Moi drodzy to jest niesłychana tajemnica naszej wiary, że
Chrystus w tajemnicy wcielenia i odkupienia uwolnił nas od tyranii szatana,
została natura ludzka uwolniona i wywyższona. Otchłań, w której przebywali
wielcy prorocy, patriarchowie, ludzie, którzy otrzymali łaskę Nieba została
otwarta! Jakie to było wydarzenie wielkie! W Dzień, w dniach Odkupienia i w
poranek Zmartwychwstania!. Również szatan, ma trzeci powód, mówi Pan
Jezus do nienawiści. Przypominam, pierwszy był człowiek, drugie, że w
naturze ludzkiej pojawi się Słowo wcielone, nastąpi połączenie natury Boskiej
z natura ludzką a trzeci powód z zawiści i zazdrości, bo w naturze ludzkiej
miało wyjść stworzenie- najpiękniejszy kwiat nieba i ziemi –pokorna i
najwznioślejsza nad wszystkie stworzenia, żadna istota nie mogła Jej dorównać
jako przedmiot upodobania Bożego. Nie zaznała Ona ani na chwilę niewoli
szatana, chodzi tu moi drodzy o Matkę Bożą. Szatan był przerażony, przeraził
się, kiedy Bóg pokazał mu plan dotyczący Niepokalanej, dlatego stała się Ona i
do dzisiaj jest największym powodem zawiści i zazdrości szatana. Pierwsze
soboty miesiąca to jest wynagrodzenie za grzechy, jakie ludzkość wyświadcza
Matce Bożej. Jest ich aż pięć! Szatan nie może patrzeć na Nią, szatan nie może
myśleć o Matce Bożej bez rozpaczliwego wstrząsu, bez poczucia cierpienia,
jakiego nikt z was nie może zrozumieć. Rzeczywiście moi drodzy
doświadczyłem w kapłaństwie wielu znaków nieprawdopodobnej siły Matki
Bożej, Jej modlitwy do Niej. Sytuacja, kiedy nie byłem pewny, czy to jest
opętanie czy zniewolenie duszy z osobą, z którą prowadziłem rozmowę czy
pomagałem, odmawiałem na głos Zdrowaś Maryjo, tam gdzie było opętanie,
on wrzeszczał jak wścieknięty przy jednym Zdrowaś Maryjo. Nie dochodziło
się do połowy i zaczęła się wojna. Nieraz wystarczyło trzy Zdrowaś Maryjo i
Krzyż w ręku, aby się uspokoiło. Przypominam, szatan nie może na Matkę
Bożą patrzeć, nie może myśleć o niej bez rozpaczliwego wstrząsu, szatan

nienawidzi Maryi córki Boga, Matki Syna Bożego, Oblubienicy Boga, przed
wieków upodobań Bożych, arcydzieła potęgi, wszechwiedzy i
wszechobecności Boskiej. Dzięki tym darom Bożym Pełna łaski żyje w
doskonałym zjednoczeniu z Ojcem, Stwórcą Swym, z Synem Swym
Odkupicielem i Swym Oblubieńcem Duchem Św. Swym Uświęcicielem. Przed
Nią klękają wszystkie zastępy anielskie i wszyscy Nieba. Maryja zmusza do
ucieczki potęgi ciemności a Swą Stopą miażdży ile razy zechce łeb jadowitego
węża. Wielu z moich przyjaciół i bliskich zna tajemnicę figury Niepokalanej
Matki Bożej na Przełęczy. Oni wiedzą, co tam się dokonuje i kto tam prowadzi
bez przerwy wielka wojnę. Pan Jezus wyjaśnia, że szatan został
zdetronizowany przez Maryję i przez Nią stracił swój rozpęd w upartej wojnie
przeciw ludzkości. Tam gdzie Ona się pojawia on jest sparaliżowany.
Zaciemnienie przeszkadza mu teraz do poznania całej prawdy, od swojej
nienawiści jest on nieprawdopodobnie szatan zaślepiony i żyje w totalnej
ułudzie. Nie zna, więc, bardzo niejasno tajemnicy wcielenia Słowa, żywi więc
do Niego nienawiść i podtrzymuje w sobie rozpaczliwe złudzenie, że będzie
mógł zwyciężyć Chrystusa, niszcząc razem z Nim Kościół powstały z jego
przebitego Serca. Teraz moi drodzy rozumiecie, dlaczego toczy się tak
przeklęta walka, gdzie jesteśmy ofiarami, uczestnikami wielokrotni
nieświadomymi tego, co się dokonuje. By zrozumieć to ostatnie zdanie
wszystkich odsyłam do lektury „Antyapostoł 1025”,przetłumaczyliśmy ją,
umieściliśmy ją w naszej książce zatytułowanej „Zbiór materiałów źródłowych
do Intronizacji”. Kto to przeczyta dokładnie zrozumie jaką nienawiścią płonie
szatan do Kościoła. Szatan nienawidzi bez granic Chrystusa, Jego Matkę i
Kościół, trwając w złudnym przekonaniu, że będzie mógł zniszczyć Tego,
Który przeszkadza mu w panowaniu nad ludzkością, która on uważa wciąż za
swą zdobycz. Matka Boża w Akita w latach siedemdziesiątych tamtego
stulecia w Japonii przepowiedziała nieprawdopodobną, dramatyczną prawdę o
tej bitwie. Mówi- „Kapłani, którzy będą Mnie czcili w Moim Kościele będą
niesłychanie z tego powodu prześladowani i to przez ludzi samego Kościoła.”
Dla mnie to jest tak logiczne. Jeśli się kocha Matkę Bożą nad życie i Ona jest
odniesieniem wszelkiego działania to się nie ma, co dziwić, że szatan z równą
nienawiścią jak się pieni na Matkę Bożą tak się pieni na swojego syna czy na
córkę Niepokalanej! To szalone złudzenie szatana, że opanuje i dostanie
królestwo na ziemi i opanuje ludzkość rodzi się w jego niepohamowanej pysze,
bo pycha sama w sobie jest zaślepieniem duchowym. Pyszny nigdy nie będzie
mógł żyć w Prawdzie, która jest córką Pokory. To są nieprawdopodobne
tajemnice tej bitwy”O synu mój przedstawiam to wszystko, co powinni
wiedzieć ludzie, którzy na świecie muszą walczyć by osiągnąć wielką metę
zbawienia dusz”, teraz zwróć uwagę pilną, będą orędzia skierowane do dusz,
które ich potrzebują i oczekują na nie. Pisz synu mój – ilu jest złych duchów?
Jest ich wielka liczba. Pan Jezus mówi jest ich miliardy, przebywają wszędzie,
wszystkie przepełnione są wolą czynienia zła. Nie wszystkie złe duchy

jednakowo zawiniły, toteż nie zostały jednakowo ukarane, jednakże wszystkie
żyją w lęku, szerzą strach, lęk ich nigdy się nie skończy.” Przyglądnijcie się
mediom, waszym gazetom, oni szerzą wszędzie strach. Oni żyją cały czas w
lęku. Jedna rzecz się skończy, następna. Pamiętacie? Jakie szczyty strachu i
lęku były w zeszłym roku? To świńska grypa, to ptasia grypa to ocieplenie, to
za miesiąc czy dwa nie będziemy mieli czym oddychać! Kapujecie, co się
działo? Jeden ponoć ptak miał się ugrypić pod Toruniem, alarm w Polsce,
Eskimosi przylecieli, maty czyszczą się, wszystko, później grypa, tylko się
szczepić. I część była już tak fanatycznie wystraszonych, jak na uczelni
kichnąłem uciekali, że zarażam, żebym do domu poszedł, rozumiecie? Kichnąć
nie można było, bo grypa telewizyjna. Zobaczcie jak szatan zdominował nas,
zdominował świat. Pan Jezus mówi bardzo konkretnie, Oni wszyscy, wszystkie
diabły żyją w lęku, szerzą strach, lęk ich nigdy się nie skończy. Ale by dzisiaj
psychiatrzy mieli roboty jakby tego typu zwiastuny do nich spod ziemi
przyszły, ciekawe, co by im doradzili, gdzie by ich odesłali. Szatan to ich
głowa, może wywołać niepokoje osobiste, społeczne, rodzinne, narodowe i
światowe. W Hitlerze był najsilniejszy demon. Papież Pius XII egzorcyzmował
go na odległość, nie dało się z takiej przestrzeni Watykanu uderzać łaskami w
Berlin, aby demona szatana z Hitlera wyrzucić. Dlatego on jest w stanie siać
niepokoje narodowe, światowe, może wzniecać narodową tyranię i terror w
całych narodach. Czy zdajecie sobie sprawę, że to, co nam oferują w duchu
braterstwa, tolerancji i równości, że jest to globalny terroryzm ludzi? Choćby
nawet te dziwne nagonki przed świętami-mówią w telewizji, że średnio polska
rodzina wyda przed świętami średnio 1800 zł na święta, no z czego? Niech do
mojej mamy przyjadą i taty i przypatrzą się na kwitki, jakie mają renty. I ci,
którzy i tak mają niewiele, to są cały czas terroryzowani, bo ktoś im mówi o
stanie jego portfela. Tu 6 milionów Polaków żyje poniżej normy ubóstwa. On
szatan żyje w ciągłym lęku, żyje w lęku przed Niewiastą, która niszczy jego
piekielne pragnienie panowania nad ludzkością. Żebyście to zrozumieli, co
znaczy Matka Boża to jedźcie do Medjugorje, idźcie tam na zewnątrz i bierzcie
w wieczornych nabożeństwach uwalniania udział, takie proste 20 minut, dwa
tylko są dłuższe.Zapytajcie się naszych pielgrzymów, ponad dwieście ludzi
było świadkiem tam wielkiej batalii, ile kapłanów klęczałoby smoka szatana
ujarzmić. Zapytajcie się tylko tych wszystkich pielgrzymów, co się wydarzyło
w ich wnętrzu, to, co widzieli i to, co słyszeli. W Tym miejscu, w Medjugorje
szatan żyje w ciągłym lęku przed Niewiastą, która niszczy jego pragnienie
piekielnego panowania nad ludzkością. Jakie to jest logiczne co mówi Pan
Jezus. Jako Król przyjdę, ale najpierw Kościół ogłosi Dogmat o Matce Bożej
Współodkupicielce, Pośredniczce wszelkich łask! Najpierw zatryumfuje Jej
Niepokalane Serce. Strategia Nieba jest taka piękna i taka prosta a rozum
człowieka jest taki toporny! Oto, dlaczego dusze, które prawdziwie żyją wiarą
nie boja się go, nawet, jeśli zechcą mogą go przepędzić. Słońca moje jest to
łaska dana każdemu ochrzczonemu ! Boguś Ty możesz diabła przepędzić.

Warunek jest jeden, że te dusze, mówi Pan Jezus, dusze, które prawdziwie żyją
wiarą nie boją się szatana a nawet, jeśli zechcą mogą go przepędzić. Do
Katarzyny ze Sieny wielcy egzorcyści, biskupi przysyłali najtrudniejsze
przypadki opętania i ona je wyganiała. Po upadku Bóg przemówił do
pierwszych rodziców, polecił im pokutować i obiecał odkupienie. Zwracając
się potem do sprawcy zła Bóg rzucił na niego przekleństwo i zapowiedział jego
wielką klęskę. Bóg tam przeklął szatana i zapowiedział, że Niewiasta zetrze ci
głowę. Ile ostrzeżeń Matki Bożej, w Garabandal wyją jak wścieknięci, jak to
usłyszą, w Naju w Korei Południowej, w Akita w Japonii, Fatima, Kibeho w
Afryce. Tyle zapowiedzi i znaków Boga, że Niewiasta chce zejść na ziemię.
Nie chcą Jej wpuścić, blokują, nie wierzą, Matka Boża płacze a oni mówią o
trikach, zapomnieli o wierze. Słowa Boga mówi Pan Jezus były i będą dla
szatana na wieki największą karą. Cień Najświętszej Maryi Panny idzie za nim
wszędzie i jest przyczyną jego rozpaczliwego lęku. Dziś rozumiecie, dlaczego
to nasze miejsce nazywa się Pustelnia Niepokalanów. Tu jeszcze nic nie było a
figurkę Niepokalanej na rowerze będąc w Częstochowie kupiłem i tu ją z
radością przywiozłem. Nie było nic, czyste krzaki. Troszkę wolnego placu,
upatrzyłem ucięty pniak i tam postawiłem Niepokalaną. Tu będzie Matko
Twoje miejsce. Dlatego rozumiem, dlaczego diabeł na tą Pustelnię tak się
wścieka, bo cień Najświętszej Maryi Panny idzie zawsze za nim, jest
przyczyną jego rozpaczliwego lęku. Nie ma on odpoczynku, bo spala go i
wysusza go jego zła wola, zdaje sobie z tego sprawę, że ostateczne zwycięstwo
będzie po stronie Niewiasty i jej Syna. Teraz rozumiecie, jakie boje się toczyły
o medaliki, wszystko to samo, tylko gwiazdka sześcioramienna i usunięte
znaki szatańskie. Ile oni użyli sił by udusić, ale nie udusili. Ludzie już wiedzą i
znają przekręty szatańskie w kościele, w znakach, obrazach, nikt im już kitu
nie wciśnie! Choć byście bracia teolodzy w pięcioramiennej gwiazdce
dopatrywali się znaku życia i wyszukiwali, że ona już była w pierwszych
wiekach. Gwiazdą Niepokalanej jest gwiazda sześcioramienna! Gwiazda
Dawida, bo z tego rodu wyszedł Zbawiciel i Maryja do tego rodu została
wprowadzona. Bezgraniczną była katastrofa pierwszych ludzi, przez diabła
chłodno obmyślana i chciana, ale też za to diabeł otrzymał za to niezmierną
karę. Dusza ludzka nie zdolna jest pojąć w całej rozciągłości dramatycznej
swej sytuacji, w jakiej znalazła się za przyczyną zła. Adam mógł w Raju
spacerować z Bogiem, rozmawiać, otrzymał pierwszeństwo w naturze i w
tworzeniu, nadawał imiona. Bóg spełnia jego zachcianki, było mu smutno, bo
mu koń nie odpowiadał, wielbłąd nie odpowiadał-kobietę mu stworzył,
wszystko miał, tylko z jednego drzewa nie wolno mu było zerwać owocu.
Wszystko inne, pomyślcie, na czym polega przekręć diabła. Jego towarzysze
wyjaśnia dalej Pan Jezus są również poddani jemu, książętami ciemności i
pracownikami zła w zależności od ich osobistej odpowiedzialności, tak też
będzie z ludźmi, których dusze pójdą na wieczną zgubę. Ich cierpienia będą
różnego stopnia, podobnie jak wiekuiste są cierpienia szatanów. Ten mroczny,

niewidzialny świat przez ludzi a przede wszystkim przez chrześcijan jest tak
mało znany i mają o nim niewłaściwe pojęcie. Ten świat ciąży nad ludzkością
jak ołowiane nakrycie. Wiecie, że skończyłem seminarium i nikt mi nie mówił
o stopniach chwały w niebie? Nikt nie mówił o gradacji stopniach cierpienia w
czyśćcu, o różnego rodzaju cierpieniach w piekle. To była tabularaza, ciemna
masa, stałeś się kapłanem, nie wiedząc gdzie masz ludzi prowadzić i co im
mówić. Kiedy kończyłem seminarium publicznie wypowiedziałem, że jest to
chowalnia królów, książąt nas, nie sług, nie pasterzy. Pycha
nieprawdopodobna nas ogarniała! Dziś jak widzę kleryczynę, on wszystko wie,
to dziś są królowie, oni wszystko wiedzą, w każdej materii oni najlepiej
wiedzą, co w każdej diecezji, o nas, o każdym proboszczu są w stanie
wszystko powiedzieć. Kapujecie? Oni są mądrzejsi od radia. Dać im dwa
druciki i będziemy mieli gotową dyskotekę ! Dlatego ten świat, Pan Jezus
mówi jasno ten świat nieba, świat czyśćca i piekła ciąży nad ludzkością jak
ołowiane nakrycie. Niezrozumiałą bywa postawa Pasterzy, obojętna na ten
problem, który dotyczy nie tylko ich, ale również im dusz powierzonych! Co
mówi o tym problemie, jak mi nikt nie przekazał w seminarium, że istnieje
siedem stopni doskonałości życia chrześcijańskiego, że człowiek podnosi się,
dopiero to zacząłem odkrywać czytając świętą Brygidę! Czytałem jej
modlitwy, z których tak się śmieli jak wścieknięci, gdzie Pan Jezus obiecuje,
że za każde pobożne odmówienie tej modlitwy „wyniosę Cię na kolejny
stopień szczęścia”, czyli przybliżenia do mnie. Gdyby to ludzie wiedzieli a
część ma taką naturę jak ja to by to odmawiał już tę modlitwę od seminarium!
Trzy lata mi tłukła ją mama, ale jak utłukła duchowo to dziewięćdziesiąty by to
odmawiał codziennie. Świadomość, że mogę podejść bliżej Boga, to człowiek
by się wybrał na Himalaje! Gdyby taką wiedzę otrzymał, ale ludzie nie wiedzą,
to jest przykryte ciężkim ołowianym nakryciem. Stąd tez mówi Pan Jezus,
niepojęta jest obojętność chrześcijan, nieinteresujących się tym tajemniczym,
rzeczywistym światem zza grobów, z którym jest związane wasze istnienie
ziemskie a przede wszystkim szczęście i nieszczęście wieczne! Dlaczego wy
ludzie obdarzeni darami naturalnymi rozumu i woli, potrafiące przenikać i
rozumieć tyle zjawisk, nie usiłujecie utrzymać tych darów dla osiągnięcia
najwyższego celu waszego życia, jakim jest wasze zbawienie wieczne! Kiedy
jeszcze na małej poligrafii dostałem do ręki książkę Marii Simmy „Moje
przeżycia z duszami czyśćcowymi” to dla mnie ten świat stawał się jak nowa
rzeczywistość. Gdzie są Ci wszyscy, którzy przed dwudziestu, trzydziestu laty
ogłaszali tę kobietę chorą psychicznie? Zakazywali czytać a lud prosty
kserował, przebijał. Dziś zawstydzili ich biskupi niemieccy, którzy dali na tę
książkę Imprimatur. I dalej wrzeszczą, nie wolno o tym mówić na ambonie
tylko ukradkiem czytać. Tak się boją, żebyście nie zrozumieli tamtej
rzeczywistości, że wszystko cokolwiek tu na ziemi dokonacie tam będzie z
nadwyżką rozliczone. Za wszystko będziemy pokutowali, to jest przerażające,
myśli, pragnienia, dlatego dziś błagajcie Boga o łaskę zadośćuczynienia za

tamte lata, za tamte dni, za tamte czyny, za tamte myśli! Dlatego Pan Jezus jest
przerażony i mówi-„jakże człowiek mający takie dary nie potrafi zrozumieć i
przeniknąć tylu zjawisk!” Wystarczyłoby trzy razy przeczytać wizję piekła u
siostry Faustyny, wizje czyśćca, jak tam jest pięknie pokazane, czym
grzeszyłeś tu na ziemi, tym będziesz tam cierpiał, ja to po góralsku mówię
prosto, lubiłeś się napić będziesz miał na każdej półce piwo, wódkę, Metany,
Sobieski, wszystkimi otworami będzie Ci się lało a diabeł za nos chwyci, dziób
otworzy będzie gul, gul, gul. Miałeś pociąg do platformy telewizyjnej,
będziesz miał tam na każdej ścianie telewizor! Będziesz chciał wyłączyć, to się
nie będzie wyłączało i cały czas to Ci pójdzie i będziesz słyszał tych
wszystkich uwodzicieli, którzy uwiedli Cię i będziesz miał ich na ekranie tych
wielkich polityków, tych mistrzów dziennikarstwa, tych zwodzicieli, ukrytych
członków masonerii. I oni otrzymują niesłychane przymioty są to ludzie
opiniodawczy, są to ludzie symbole mądrości narodu. Pan Jezus dalej mówi,„nie umiecie używać tych darów dla osiągnięcia najważniejszego celu waszego
życia, jakim jest wasze zbawienie”. Nagadali nam, uwierzyliśmy w postęp, w
dobrobyt, staliśmy się nieprawdopodobnymi materialistami przebiegli,
zapracowani a życie wieczne- to może na starość, jeśli się będzie chciało, gdzie
tam Bóg. Do tego Pan Jezus mówi, „już czas, by zrzucić zasłonę, którą diabeł
zakrywa przed wami tą prawdę. Przyznajcie się, że zostawiliście mu możność
zaciemniania waszych umysłów i zniewalania waszej woli. OBUDŹCIE SIĘ!
Nieprzyjaciel nie śpi! Idzie on za wami wszędzie. Nie będzie mógł czynić zła,
jeśli pozostaniecie zjednoczeni ze mną z Jezusem”. Jak tu biedni ludzie mają
być zjednoczeni z Jezusem, kiedy robi się wszystko w kościele, by pokazać
ludziom, że Pan Jezus nie jest Bogiem, że Msza Święta jest tylko pamiątką,
symbolem, wybija się cała pobożność eucharystyczną. Jak Ci ludzie mogą
pozostać zjednoczeni z Jezusem? Do kościoła nie przychodzą, nie widzą,
widzą tylko trony, siedzenia, siedzących tam przy ołtarzu a On? Wieczna
\Lampka gdzieś usunięta. Jakże oni mogą poznać Boga, jak Go nikt im nie
pokazuje, prostuje się im kolana, wmawia się wielkość osoby ludzkiej. Każdy
wierzy w swoja potęgę, swoją moc! Człowieku Ty niczym jesteś, tylko
narzędziem Boga, percepcja Twoja nigdy nie przekroczy Boga, zdajecie sobie
sprawę, w jakim amoku pychy funkcjonuje świat? Bóg jest Miłością, waszą
pomocą i zbawieniem! W Imię Boże Dawid zabił kamieniem Goliata. My dziś
nie idziemy w świat w Imię Boże! w ogóle nie bierzemy Pana Boga ze sobą.
Nie bierzemy pod uwagę, że On funkcjonuje! Patrzcie się, jaką wiarę miał
Dawid.-„Ty na mnie idziesz z mieczem a ja na Ciebie idę w Imię Boga!” Do
tego wydarzenia Pan Bóg przygotował Dawida, pasał krowy, pasał owce, kozy
i na pustyni uczył się rzucać z procy kamieniem. Jego największym
osiągnięciem w młodości, kiedy pasał kozy i owce był zabicie lwa. Miał czas,
wyćwiczył rzut, upatrzył tam ptaszka na gałązce, wypuścił kamień z procy. I
to, co tam nabył przydało się w największej bitwie. Szedł prawie goły i wesoły
na tego potwora. Dlatego Polacy wołam do was, nie bójcie się, ten gliniany

potwór, który idzie i zbliża się ku granicy Rzeczypospolitej Polskiej nad rzeką
Odrą zostanie powalony! Bo on jest na glinianych nogach. Oni wiedzą, co
znaczy ŚWIEBODZIN, Figura CHRYSTUSA KRÓLA z tak rozłożonymi
rękoma. Oni tłumaczą, że Pan Jezus chce ukochać. He, He. PAN JEZUS
CHCE ZATRZYMAĆ TĘ NAWAŁNICĘ satanizmu, materializmu i
liberalizmu, który wali na naszą ojczyznę! I to jest niesłychany dramat dla
mnie, że uroczystości poświęcenia tej Figury zdecydowanie było więcej
dziennikarzy i telewizji z zachodu aniżeli z Polski! Żebyśmy sobie
uświadomili, w jakim amoku żyje Rzeczpospolita Polska! Wy też, mówi Pan
Jezus w Imię Boże i Jego Matki Najświętszej- ile razy zajdzie potrzeba,
możecie paraliżować olbrzyma w piekle! Kiedy szatan przyszedł do siostry
Faustyny przebrany za Piłsudskiego, Ona po dialogu z nim rozpoznała kto to
jest i mówi proste słowa- IDŹ PRECZ SZATANIE! BOGU SAMEMU
BĘDZIESZ SŁUŻYŁ! I zniknął na słowa tej małej siostry! Nauczcie się tych
słów na pamięć! IDŹ PRZECZ SZATANIE! BOGU SAMEMU BĘDZIESZ
SŁUŻYŁ! Każdy z was, kto jest ochrzczony a żyje w łasce u Boga może
paraliżować olbrzyma w piekle. Moi kochani w tym miejscu kończę nasze
rozważanie, zbliża się godzina mojego bycia z wami w darze Słowa. Każdy
dzień przynosi nowe spojrzenie, nowe problemy, dlatego teraz państwo
rozumieją, dlaczego główne wytyczne Pana Jezusa na płaszczyźnie
katechetycznej Kościoła idą w tym kierunku, aby ludziom pokazać tę
dramatyczną, zasłoniętą rzeczywistość tamtego brzegu, zasłoniętą,
dramatyczną rzeczywistość wielkiej bitwy, która się dokonuje. Miliardy i
więcej jest diabłów na ziemi. W czasach tych ostatecznych szatan wypuścił
wszystkie hordy diabłów na ziemię. Was, jeśli wierzycie zachęcam łapcie
anioły, odmawiajcie Nowennę do Chrystusa Króla, którą wam polecam. Przez
dziewięć dni chodźcie do Komunii Świętej! Pan Jezus tym wszystkim, którzy
dopełnią tych obowiązków obiecał, że da dziewięć Aniołów po jednym z
każdego Chórów Anielskich! Otrzymasz Anioła Serafina, Cherubina,
otrzymasz Anioła z półki Panowania, Rządów i Oni Ci będą zadani na tą
wielką bitwę, abyś nie był sam! Wykorzystujcie moi drodzy te chwile łaski, bo
bitwa jest nieprawdopodobna. Amen!

