AKT OFIAROWANIA SIĘ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI PRZEZ RĘCE MARYI
wg. św. Ludwika Grignion de Montfort Ja, N..., grzesznik niewierny,
odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu Św. Wyrzekam
się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego, a oddaję się całkowicie
Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej, by pójść za Nim, niosąc krzyż
swój po wszystkie dni życia. Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram
Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią.
Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą, dobra
wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno
przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne
prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności.

MODLITWA ŚW. GERTRUDY Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci, Najdroższą
Krew Boskiego Syna Twego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa w połączeniu ze
wszystkimi Mszami św. dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w
Czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za
grzeszników w Kościele powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a
także w moim domu. Amen. (Jednorazowe odmówienie tej modlitwy wybawia
z Czyśćca 1000 dusz)
„Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Jezusa na
przebłaganie za moje grzechy i błagając za dusze w Czyśćcu. Ja
kocham Cię. Pomóż mi teraz!"
Matka Boża do Gianny Sullivan – 20 marca 2010 - "Nigdy nie zapominaj tych
słów – rano, wieczorem, kiedy Nas potrzebujesz, gdy jesteś w
niebezpieczeństwie, w każdej chwili radości, w każdej chwili, kiedy potrzeba
rozeznania. Zawsze powtarzaj te same słowa, i otrzymasz odpowiedź. Miej je
przed oczyma, żebyś je mogła zobaczyć, musisz je znać.

EGZORCYZM PORANNY W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego: Ojca, Syna
i Ducha Świętego. Uchodźcie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały,
nie słyszały, nie niszczyły, nie wprowadzały zamieszania do naszej pracy i
planów. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: Idźcie precz, i nie
wracajcie tu więcej! Amen. Mocą Bożą, Mocą Twoją Najwyższy Panie uczyń
nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

„Kocham Cię, Jezu, błogosławię Cię, dziękuję Ci, i proszę Cię.”

Matka Boża do Gianny – 12 czerwca 2010 - “Mówcie często tą modlitwę.
W niej Bóg da wam wszystkie dobre rzeczy, bo jako grzesznicy powinniście
błagać o każdą okazję bycia dobrymi"

POTĘŻNA NIEBIOS KRÓLOWO i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga
posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie
rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, tłumiły ich zuchwałość a
zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. (modlitwa-egzorcyzm)

„Czuły Ojcze, nie wylewaj Twojego gniewu na to pokolenie, aby nie zginęło
zupełnie. Nie wylewaj na Twoje stado rozpaczy i cierpienia, albowiem wtedy
wody wyschną i natura zwiędnie. Wszystko upadnie wobec Twojego gniewu
nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Żar Twojego Tchnienia podpali
ziemię, zamieniając ją w ugór! Ponad horyzontem ukaże się gwiazda.
Noc zniszczeje i popiół spadać będzie jak śnieg zimą, pokrywając Twój lud
niczym zjawy. Miej Miłosierdzie dla nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty – w nich! Wspomnij na
Twoich wiernych i nie dopuść, by Twoja Ręka spadła na nas z mocą, W Twoim
Miłosierdziu podźwignij nas raczej i umieść Twoje nakazy w każdym sercu.”
Amen. Modlitwa udzielona Vassuli Ryden 28 listopada 2009

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w
walce a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Niechaj go Bóg pogromi, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu
zastępów anielskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich
po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła Amen
MODLITWA LUB BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PRZECIWKO BURZOM - Św. Antoni
Jezus Chrystus Król Chwały przyszedł w Pokoju.+ Bóg stał się człowiekiem+ i
Słowo stało się ciałem.+ Chrystus narodził się z Dziewicy.+ Chrystus
cierpiał.+ Chrystus został ukrzyżowany.+ Chrystus umarł.+ Chrystus powstał
z martwych.+ Chrystus wstąpił do Nieba.+ Chrystus zwycięża.+ Chrystus
króluje.+ Chrystus rządzi.+ Niechaj Chrystus ochroni nas przed wszelkimi
burzami i błyskawicami.+ Chrystus przeszedł przez ich środek w Pokoju,+ i
Słowo stało się Ciałem.+ Chrystus jest z nami razem z Maryją.+ Uciekajcie
wy, wrogie duchy, ponieważ Lew z pokolenia Judy, z rodu Dawida zwyciężył. +
Święty Boże!+ Święty mocny!+ Święty i Nieśmiertelny!+ Zmiłuj się nad nami
Amen! [Czynimy znak krzyża przy każdym krzyżyku]

Kiedy modlicie się do Mnie, każdego dnia odmawiajcie tę modlitwę:
„O Mój drogi Jezu, obejmij mnie Swoimi ramionami i pozwól mojej głowie
spocząć na Twoich barkach, tak abyś mógł unieść mnie do Twojego
chwalebnego Królestwa, gdy przyjdzie na to odpowiedni moment. Pozwól
Twojej cennej Krwi przepływać przez moje serce, abyśmy mogli być
zjednoczeni jako jedność.” Modlitwa przekazana Marii 24 lipca 2011

Aby móc zobaczyć, że te posłania są boskiego pochodzenia. Otwórz swoje
serce, aby otrzymać Moje słowo. Poczuj Mnie w swojej duszy, prosząc Mnie
następująco: „Jezu, jeśli to jesteś naprawdę Ty, proszę wypełnij moją

MODLITWY ANIOŁA Z FATIMY „Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię,
ufam Tobie, kocham Cię. Przepraszam za tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
którzy Cię nie uwielbiają, którzy Tobie nie ufają i którzy Cię nie kochają Cię!”

duszę znakiem Twojej miłości, abym mógł rozpoznać Ciebie, jako Tego, kim
jesteś. Nie pozwól mi się oszukiwać przez kłamstwo. Zamiast tego, ukaż mi
Twoje miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego
nowego Raju na ziemi . " Modlitwa przekazana Marii 15 sierpnia 2011

„Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Was w
najgłębszej pokorze, ofiarowując najdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo
Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich ołtarzach świata, jako
wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, jakimi jest On
obrażany. I przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i
Niepokalanego Serca Maryi proszę Ciebie o łaskę nawrócenia biednych
grzeszników.”

Kiedy się zatrzymacie i powiecie do Mnie, "Jezu, przekazuję Ci wszystkie

Moje obawy w tej sprawie, będąc pewnym, że problem jest teraz Twoim i że
rozwiążesz go zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą." tylko wtedy wasz umysł
może być spokojny. To, jest to, co Ja nazywam zaufaniem, dzieci.”

Modlitwa przekazana Marii 17 sierpnia 2011
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“Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966
(AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz
ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.”

Listopad A - 2011
Posłania dla Marii Bożego Miłosierdzia z Europy
Tłumaczenie z j. angielskiego posłań na Internecie, na stronie: http://www.thewarningsecondcoming.com/ Posłania te w
j. polskim są zamieszczane na: http://www.internetgebetskreis.com/pl/ Tłumacz M. Tuszyńska korzysta również ze stron i
poleca: LAST CALL FROM HEAVEN oraz End Times Daily Posłania: Listopad B – 2011, stron 10, 14/11/2011

W dn. 17 listopada Matka Boża pobłogosławi oglądających Objawienie na Internecie
Mary will bless viewers online Jakob Marschner, 9 listopada 2011
Ściągawka od tłumacza: W dn.17 listopada o godz. 16:00 klikamy myszą na: MaryTV lub też po otworzeniu
Internetu kopiujemy MaryTV na linii adresów i z całą rodziną siadamy przed komputerem. Przedtem zbieramy
wszystkie możliwe przedmioty religijne w domu, obrączki ślubne, jak również wszystkie zdjęcia rodziny i przyjaciół
i kładziemy przed komputerem dla pobłogosławienia ich przez Matkę Bożą.(ja położę również lekarstwa)
Objawienie Najświętszej Matki dla wizjonera z Medjugorje, Ivana Dragićević’a będzie w dniu 17 listopada, w
czwartek, na żywo transmitowane z katedry Św. Stefana w Wiedniu w Austrii. Ivan powiedział, że Najświętsza
Maryja Panna błogosławi wszystkich widzów przy komputerze, którzy będą się wspólnie modlili, tak jak gdyby byli
fizycznie obecni. Przedmioty religijne umieszczone obok komputera będą również pobłogosławione.
Transmisja będzie nadawana na żywo w języku angielskim i hiszpańskim przez MaryTV oraz w języku niemieckim
przez Kathnet.
Transmisja rozpocznie się o 16:00 czasu lokalnego (GMT +1), = 10 AM czasu EST. Różaniec będzie odmawiany
około 17 czasu lokalnego (11 AM czasu EST) przed objawieniem dla Ivana o około 17:40 (11:40 EST).

Iwan powiedział, że „nad tymi, którzy są połączeni poprzez Internet, Matka Boża modli się tak samo, jak nad tymi,
którzy klęczą tuż obok niego podczas Objawienia. I przedmioty religijne jakie mają z sobą i które chcieliby aby
Matka Boża pobłogosławiła, są pobłogosławione tak samo jak religijne przedmioty umieszczone tuż przed Nią
podczas Objawienia "
Mszy św. po Objawieniu dla Ivana będzie przewodniczył kardynał Christoph’er Schönborn.
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W ubiegłym roku, w katedrze w Wiedniu, w dniu 23 września 2010, prawie 400.000 ludzi na całym świecie było
świadkami Objawienia za pośrednictwem MaryTV dla wizjonerów Ivan’a Dragićević’a i Mariji Pavlović-Lunetti..
Kardynał Schönborn powitał ich następująco: "Droga Marijo, drogi Ivanie, dziękuję - przede wszystkim - że
przybyliście! Dziękuję, że przybyliście ponownie! Dziękuję za waszą służbę przez na tak wiele lat, za waszą pracę,
za waszą służbę, będąc posłańcami Matki Bożej. Wprowadzacie nas - dzieci tego świata, dzieci ludzkości – w Jej
miłość i Jej obecność i niech Pan Bóg odda wam stokrotnie za to, co niestrudzenie robicie "
Według Ivana, orędzie Matki Bożej w ubiegłym roku w Wiedniu było echem słów kardynała, który kładł nacisk na
pracę misyjną. Matka Boża zastąpiła Swoje zwykłe pożegnalne pozdrowienie: "Dziękuję, że odpowiedzieliście na
Moje wezwanie" słowami: "Dziękuję, że będziecie się modlić ze Mną". Oto treść zeszłorocznego Orędzia:
"Dziękuję, drogie dzieci, że zaakceptowaliście Moje orędzia, że żyjecie Moimi orędziami. Dziękuję, drogie dzieci, że
będziecie Moimi misjonarzami, Moimi apostołami, którzy roznoszą orędzia w świat. Dziękuję, drogie dzieci, że
będzie nosicielami dobrej nowiny, wspaniałych wiadomości, radosnej nowiny. Dziękuję, że będziecie się modlić ze
Mną ".
Całkowity Program:
Lokalna tabela czasu godzin programu - dla każdego miejsca na świecie (proszę kliknąć, pięknie opracowane po polsku)
16:00 czasu Wiednia: Świadectwa tym Magnus MacFarlane-Barrow (założyciel organizacji charytatywnej:
Posiłki Maryi) (10:00 EST)
17:00 czasu Wiednia: Różaniec (11:00 EST)
17:40 czasu Wiednia: objawienie Najświętszej Maryi Panny dla Ivana (11:40 EST)
18:00 czasu Wiednia: świadectwo Ivana (12:00 EST)
19:00 czasu Wiednia: Msza św. pod przewodnictwem kardynała Christoph’era Schönborn’a (13:00 EST)
20:00 czasu Wiednia: Adoracja Najświętszego Sakramentu (14:00 EST)
21:00 czasu Wiednia: zakończenie Adoracji (15:00 EST)

Posłania dla Marii Bożego Miłosierdzia
Módlcie się, relaksujcie i cieszcie się, bo tego czasu jest już teraz mało
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 13 listopada 2011, godz. 19:00
Moja gorąco umiłowana córko, czasami Moje posłania dezorientują Cię. Ale to jest w porządku. Moje drogi i te
boskie plany dyrygowane przez Mojego Ojca Przedwiecznego nie są łatwymi do zrozumienia.
Kieruj swoje myśli ku Mnie. Koncentruj się tylko na modlitwie, a zwłaszcza na tych modlitwach, które pomogą
zbawić najbardziej zatwardziałych grzeszników od ognia piekielnego.
Poświęć ten okres czasu na cichą kontemplację i na proste modlitwy. To jest wszystko, na czym każde z Moich
dzieci powinno się skoncentrować. Muszą oni starać się przyprowadzić do Mnie swoje rodziny i przyjaciół,
przygotowując ich na Moje przybycie.
Módlcie się, Módlcie się, Módlcie się Moją Bożą Koronką, aby zapewnić zbawienie dla tych dusz, tak opanowanych
przez zło, że ich jedyne zbawienie będzie poprzez wasze modlitwy.
Nie starajcie się wyjaśniać tych czasów swoim dzieciom, bo one tego nie zrozumieją. Dla wielu może to
spowodować niepotrzebny strach.
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Ponownie, Ja mówię do wszystkich Moich drogich dzieci, że Ja przychodzę, aby was zbawić. Pamiętajcie o tym.
Gdybym nie przyszedł w tym czasie, wy ucieklibyście ode Mnie, z powodu możliwości siły zła, tak
rozpowszechnionego w waszym świecie.
Ja jestem waszym zbawieniem. Uciekniecie od okropności, jakich jesteście świadkami w waszym świecie,
spowodowanymi przez oddziaływanie szatana w każdym kierunku, gdzie się spojrzycie. Dzieci, wy musicie ufać w
Moją miłość do was. Czyż nie wiecie, że Ja bym nie dopuścił, abyście wy wszyscy musieli dłużej znosić tą
nikczemność?
Bo, wszystkim wam, Moje dzieci, Ja obiecuję to. Będziecie cieszyć się nową Erą Raju, jako Moje wybrane dzieci.
Ale będzie to zależało do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w wieku rozumu, żeby zdecydować, czy chcą
połączyć się razem, jako jedność, aby radować się tą chwalebną egzystencją.
Módlcie się, relaksujcie i cieszcie się, bo tego czasu jest już teraz mało.
Wyśpiewujcie chwałę Mojego Ojca Przedwiecznego dla wspaniałości, jaką On obdarzy wszystkich tych, którzy
zaakceptują Moją Rękę Miłosierdzia.
Wasz Ukochany Jezus
Zbawiciel Ludzkości
Wasz moment chwały na Moich oczach - waszą chwilą zbawienia
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, sobota, 12listopada 2011, godz. 16:00
Moja wielce umiłowana córko, oddzielenie ode Mnie jest bolesne, zwłaszcza dla tych, którzy Mnie znają.
Gdy już dusze, nawet przez mgnienie oka, poznają miłość, jaką mam dla nich, to potem znajdują ból rozdzielenia
ciężki do zniesienia. To jest nawet jeszcze bardziej widoczne, gdy dusze, które oświadczają swoją miłość dla Mnie,
z powodu grzechu, po śmierci znajdują siebie w Czyśćcu.
I wprawdzie wszystkie dusze z Czyśćca pójdą w końcu do Nieba, to ból bycia oddzielonym ode Mnie jest bolesny i
rozpaczliwy.
Dla wielu dusz, które wierzą w Boga, sama wzmianka o piekle stanowi mękę ich serc. Również i dla tych, którzy
znajdą swoje dusze w potrzebie oczyszczenia w stanie Czyśćca, ci również odczuwają niedolę, która jest trudna do
zrozumienia dla tych, którzy są dzisiaj żywi.
Dzieci, wasz czas na ziemi jest tak ważny, ponieważ w tym okresie powinniście starać się oczyścić wasze dusze
przez post i pokutę. Wykorzystujcie ten czas, kiedy możecie zbawić swoje dusze. Dla zrobienia tego, musicie
pragnąć pokory, o każdym czasie, aby mieć pewność, że staliście się maleńkimi w Moich oczach. Jedynie maleńcy
mogą przekroczyć najwęższą z bram - Raju.
Powitajcie więc dar Czyśćca ofiarowany wam podczas Ostrzeżenia, kiedy będziecie musieli być oczyszczeni jako
pokuta za wasze grzechy. Dzieci, nie będziecie musiały czekać na śmierć, aby wyjść naprzeciw temu
oczyszczeniu. Błogosławione jesteście dzieci, bo ani jedna blizna grzechu nie pozostanie na waszych duszach. A
potem osiągniecie natychmiastowy wstęp do Nowej Ery Pokoju, o jakiej mówiłem. To jest tam, gdzie zostaną
zabrane wszystkie Moje dzieci, które będą pragnęły przebaczenia za swoje grzechy podczas Ostrzeżenia.
Otwórzcie swoje serca i powitajcie Mnie, gdy przyjdę do was podczas nadchodzącego Ostrzeżenia, kiedy będziecie
mogli Mnie objąć. Pozwólcie Mi przytulić was do Siebie i przebaczyć wam wasze grzechy, tak więc w końcu
staniecie się Mną - na ciele, umyśle i duszy, oraz w całkowitym oddaniu, jakiego od was potrzebuję.
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To będzie waszą chwilą Chwały na Moich oczach. A wtedy będziecie gotowi do drugiego etapu, kiedy będziecie
mogli dołączyć do swoich braci i sióstr w Nowym Raju na ziemi, tak jak został stworzony na początku przez Boga,
Stwórcę wszystkich rzeczy.
To stanie się waszym nowym i prawowitym domem na 1000 lat. Oczekujcie Mojego przybycia z miłością,
nadzieją i radością. Nie ma się czego bać. Radujcie się. Ja przychodzę po raz wtóry, aby was zbawić od wroga
ludzkości. Tym razem jego moc jest tak słaba, że trudno mu będzie wyrwać dusze tych, którzy przyjmą Mnie z
otwartymi ramionami podczas Ostrzeżenia.
Wasz Jezus
Odkupiciel Ludzkości
Najpierw pojawią się na niebie znaki – słońce będzie wirowało
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 11listopada 2011, godz. 16:00
Modlitwa, bardzo wiele modlitwy będzie potrzeba, aby pomóc teraz ratować dusze. Ty, Moja córko, musisz
przygotować swoją rodzinę i powiedzieć tym, którzy potrzebują Mojego wielkiego Miłosierdzia, aby byli
gotowi.
Po raz kolejny, w pierwszej kolejności pojawią się znaki. Wiele osób usiądzie i zacznie zwracać uwagę, gdy
zobaczą zmiany na niebie. Będą świadkami [takiego] wirowania słońca jak nigdy dotąd. Wtedy ujrzą krzyż. Stanie
się to tuż przed zderzeniem się gwiazd na niebie, i gdy Moje promienie Bożego Miłosierdzia ogarną ziemię.
Potem nastąpi cisza, tak więc każda dusza będzie w stanie absolutnej prywatności, gdy przybędzie przede Mnie.
Powiedz Moim dzieciom, na co trzeba zwracać uwagę, bo nie wolno im się bać. To wydarzenie nie jest po to, żeby
się bać. Zamiast tego, wszyscy musicie powitać to spotkanie.
Wszystkie Moje dzieci muszą zaakceptować, że to jestem Ja, Który teraz staję przed nimi. Nie wolno im myśleć,
że to jest koniec świata. Bo to nie jest. To jest początek nowego okresu w czasie, gdy wszystkie Moje dzieci poznają
w końcu prawdę.
Raduję się i odczuwam ogromną czułość wobec każdej pojedynczej duszy, która może być zbawiona, jeżeli
pozwolą Mi one udzielić im tego daru.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się teraz za wszystkie dusze, w szczególności za tych, którzy tak się będą bali, że
nie będą wystarczająco silni, aby zaakceptować Moją rękę Miłosierdzia.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
Wielu będzie cierpiało ból Czyśćca jako pokutę
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 9 listopada 2011, godz. 15:32
Posłuchajcie Mojej pilnej prośby, dzieci, Ja proszę, żebyście się teraz poświęcili Niepokalanemu Sercu Mojej
Najdroższej Matki.
Ona, Pośredniczka Wszystkich Łask (Mediatrix), otrzymała zadanie doprowadzenia was do Mojego
Przenajświętszego Serca, po to, aby ocalić ludzkość od rujnacji, która ją czeka, jeśli nie będzie w stanie odseparować
się od działań szatana.
Niezwykle pilną sprawą teraz jest, żebyście się wszyscy modlili bardzo gorąco o zbawienie dusz. Wszystkie
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dusze staną przede Mną i dla wielu z nich będzie to trudne. Wielu będzie cierpiało boleści Czyśćca, ale będzie to
ich jedyna droga do wiecznego zbawienia. Znacznie lepiej jest zrozumieć, na czym to polega, gdy jest się jeszcze
żywym na ziemi, niż doświadczyć tego po śmierci. Gdy przejdą tą pokutę, dusze te będą oczyszczone i
przysposobione do wejścia do Mojego Nowego Raju na ziemi. Tylko czyste dusze będą w stanie wejść. Ja muszę
was przekonać, abyście zaakceptowali ten dar i wyszli mu naprzeciw z siłą umysłu, ciała i duszy. Ale trzeba to sobie
uzmysłowić i to uznać, bo to jest to, co jest drogą do wiecznego życia. Szansą zrozumienia Mojego Bożego
Miłosierdzia.
Nadszedł czas, aby teraz przygotować swoje dusze. Jeśli pragniecie odkupienia swoich grzechów przed
Ostrzeżeniem, to musicie modlić się za innych. Oni będą musieli być silni.
Od teraz, każdego dnia odmawiajcie Moją modlitwę Bożego Miłosierdzia. Każdy z was. To pomoże uratować te
biedne dusze, które mogą umrzeć, z powodu szoku, podczas tego nadprzyrodzonego zdarzenia. Będzie ono
zaprezentowane światu bardzo niedługo.
Nigdy nie traćcie nadziei, dzieci. Uwierzcie Mi, gdy Ja wam mówię, że was kocham. Ja przynoszę wam ten dar z
powodu tej miłości.
Wasz kochający Zbawiciel
Posłania niżej zamieszczone, od 2-7 listopada 2011, były już wysyłane pojedynczo w miarę ich otrzymywania
Będzisz znienawidzona w wielu kręgach, a w innych będą się ciebie obawiali
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, poniedziałek, 7 listopada 2011, godz. 20:50
Moja ukochana córko, posłuchaj. W miarę jak Moje proroctwa będą się wypełniały i kiedy Moje Święte słowo
zacznie być akceptowane i słuchane, ty musisz stać się ostrożna. Ty, Moja córko, będziesz znienawidzona w wielu
kręgach, a w innych będą się ciebie obawiali.
Moje proroctwa, jakie będą ci dawane, mają zapewnić, że nie będzie żadnych wątpliwości w umysłach wszystkich
Moich dzieci, iż obietnica wiecznego zbawienia będzie w końcu zrealizowana.
Ty, Moja córko, będziesz się czuła wyizolowana, odrzucona, będą się ciebie obawiali i będziesz gorzko cierpiała w
Imię Moje.
Bez twojego poświęcenia, Ja nie mógłbym dopełnić Mojej obietnicy zbawienia ludzkości, tak więc każdej duszy
zostaje przyznana możliwość skorzystania z jej prawowitego dziedzictwa.
Ja wzywam Moje święte sługi, aby cię ochraniali, Moja córko, bo to będzie ich święty obowiązek. Z czasem oni
zrozumieją, na czym polega ich rola. Tymczasem wzywam wszystkich Moich cennych uczniów, aby modlili się o
ochronę dla ciebie przed siłami zła, dowodzonymi przez szatana, który chce zniszczyć świat w celu własnej korzyści.
Bądź silna. Módl się o ochronę i w każdej chwili angażuj pomoc Mojej Bożej Matki.
Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel Ludzkości
Demoniczne opętanie i grzech nienawiści
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 6 listopada 2011, godz. 18:30
Moja gorąco ukochana córko, ludzie nie rozumieją, że Ja codziennie przeżywam Moje ukrzyżowanie. Ból i
cierpienie, jakie znoszę spowodowane jest grzechami popełnianymi przez ludzi o każdej sekundzie dnia. Przeżywam
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chwile głębokiego smutku, gdy widzę te dusze, które ciężko Mnie obrażają przez grzech nienawiści.
Nienawiść jest zaszczepiona w wielu sercach i jest to wynik zakażenia przez szatana. Wiele ludzi mówi o opętaniu
przez demony jak gdyby łatwo było to zidentyfikować. Tak wiele Moich dzieci jest opętanych przez szatana. Oni nie
muszą być postrzegani jako miotający się, żeby demoniczna obecność mogła mieć miejsce.
On, wróg ludzkości, wykorzystuje swoje demony żeby atakować Moje dzieci. Bo ci, którzy są w ciemności, stają się
łatwym łupem, ponieważ przyciągają obecność zła.
Jeśli już [doszło do] opętania, dzieci, [to wtedy] bardzo trudno jest się z tego wydobyć. Te nieszczęsne dzieci,
poprzez sprytne i manipulacyjne porażenie przez diabła zarażają następnie inne dusze. I tak ciągnie się to dalej.
Zło jest zazwyczaj przedstawiane jako dobro. Ciężko byłoby to rozeznać, z wyjątkiem tego: Zachowanie i czyny
zakażonej duszy nigdy nie będą z natury pokorne. One nigdy nie będą hojnego serca. Mogą sprawiać wrażenie
hojnych, ale zawsze w tym będzie jakiś haczyk. Ten haczyk zawsze będzie w postaci stawiania wam jakichś
wymagań, które będą czyniły was zaniepokojonymi.
Trzymajcie się z dala od takich dusz. Módlcie się za nie. Nie pozwólcie im wessać was w grzech. Bądźcie zawsze
czujni wobec oszusta, bo on w tych czasach jest wszędzie.
Módlcie się zawsze, żeby utrzymywać takie zło na odległość. Modlitwa osłabi jego uchwyt i jego siłę, jak również
was chroni.
Myślcie o szatanie i jego dziełach zła, jako o chorobie zakaźnej. Podejmujcie wszelkie środki ostrożności, aby
uniknąć wchodzenia w kontakt z tymi, którzy noszą w sobie tą chorobę. Wy musicie wiedzieć, że nie macie wyboru,
i uzbrójcie się w wodę święconą, poświęcony Krucyfiks i medal Św. Benedykta. To będzie trzymało te demony na
wyciągnięcie ręki.
Są to czasy, dzieci, kiedy musicie otoczyć siebie i swoje domy świętymi obiektami, które są pobłogosławione. Wielu
wstydzi się być postrzeganymi z takimi rzeczami, w obawie, że będą wyśmiani. Będą one zapewniały wam ochronę
w domu i komfort podczas modlitwy.
Pamiętajcie, że demon żyje nie tylko w piekle, ale teraz mocno już zakorzenił swoje panowanie na ziemi. Modlitwa
jest jedyną rzeczą, która go przeraża i czyni go bezsilnym.
Modlitwa będzie was wspierać, dzieci, w czasach, które nadchodzą.
Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Ostatnie wołanie do ateistów
Posłanie Pana Boga dla Marii Bożego Miłosierdzia, sobota, 5 listopada 2011, godz. 13:00
Moja córko, ludzkości zostanie teraz pokazana ręka Mojego miłosierdzia, bo przybycie Mojego Syna staje się
bliskie.
Do wszystkich tych torturowanych dusz w zamęcie, Ja mówię wam, złóżcie swoje zaufanie we Mnie, w Bogu Ojcu.
Ja, Który stworzyłem każdego z was z miłością i współczuciem, chcę zbawić każde Moje drogocenne dziecko.
Ja nie chcę stracić ani jednego z was, włączając w to tych, którzy szydzą ze Mnie. Przygotujcie się na największy
dar, jaki jest dla was przygotowywany. Ja nie pozwolę szatanowi porywać was, jeśli Mi na to pozwolicie. Ja nie
mogę zmusić was do przyjęcia tego Aktu Miłosierdzia. Zmartwieniem napawa Mnie to, że wielu z was odrzuci tę
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rękę Mojego miłosierdzia. Nie będziecie wystarczająco silni. Ale gdy staniecie się świadkami prawdy, jak to zostanie
wam ujawnione podczas Ostrzeżenia, będziecie starali uchwycić się tego, jak koła ratunkowego.
Musicie poprosić Mnie o siłę, aby pozwolić Mi uratować was od wiecznego potępienia. Po raz ostatni wzywam
zwłaszcza ateistów. Nie odrzucajcie prawdy, gdy zostanie wam udowodniona. Jeśli to zrobicie, jesteście dla Mnie
zgubieni na zawsze.
Bóg Ojciec
Globalna Grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, piątek, 4 listopada 2011, godz. 19:00
Moja najdroższa córko, ode Mnie pochodzi prawdziwe życie, jedyne życie, jakie człowiek będzie kiedykolwiek
potrzebował, stąd aż do wieczności.
Dzieci, wy musicie wiedzieć, że to straszne wrzenie, jakie widzicie wokół siebie, nie potrwa już długo.
Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie pozwoli, aby Jego drogie dzieci jeszcze bardziej cierpiały. Wy, Moje dzieci
jesteście ofiarami pracy oszusta. On, który kontroluje Ogólnoświatową [Global] Grupę, staje się słabszy. Jego moce
są obezwładniane mocą Mojego Ojca. Ta grupa, która z rozmysłem zniszczyła wasze systemy bankowe, aby zrobić
z was żebraków, rozpadnie się. Nie musicie się martwić, ponieważ ręka Mojego Ojca mojego spadnie na ich
pokrętne drogi.
Módlcie się, żeby wszystkie te oszukane dusze, które niewolniczo trzymają się zła, stanowiącego samo serce tej
grupy, nawróciły się podczas Ostrzeżenia.
Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, dzieci. Będzie to dzięki waszej miłości do Boga Najwyższego, że wrócicie na
łono swojej rodziny. Trójca Przenajświętsza jest waszym domem, dzieci. Ci z was, którzy zaakceptują tą
rzeczywistość, otrzymaną dzięki nawróceniu, będą dziedzicami chwalebnej Ery Raju na ziemi.
Zawsze Mi ufajcie. Ofiarujcie Mi swoje zmartwienia, kłopoty i obawy. Pozwólcie Mi złagodzić wasz ból i cierpienie.
Teraz to już nie będzie długo trwało, zanim świat nie otrzyma ulgi od bolesnych bólów porodowych, jakich
doświadczacie w tych czasach.
Nigdy nie traćcie nadziei. Zaufajcie mi. Módlcie się o Moje łaski, aby uczynić was silniejszymi. Złóżcie swoją głowę
na Moich ramionach i pozwólcie, aby Mój pokój ogarnął waszą duszę. Tylko wtedy zrozumiecie prawdę o Mojej
Wspaniałej obietnicy odwiecznego życia.
Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości
Moi posłańcy są teraz z wami, abyście przygotowali swoje dusze
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, czwartek, 3 listopada 2011, godz. 21:00
Moja ukochana córko, zapowiedziane proroctwa zaczną się teraz spełniać i będziecie ich świadkami na całym
świecie, tak więc nikt już nie będzie mógł ich ignorować.
Tak wiele z Moich dzieci nie jest świadomych treści zawartych w Księdze Mojego Ojca, Przenajświętszej Biblii.
Mało znaczenia przywiązuje się do Księgi Jana, gdzie szczegóły końca czasów dawane są całemu światu. Nadszedł
teraz ten czas. Wszyscy się przygotujcie.
Prawda zawarta w Księdze Objawienia jest po prostu taka, że – jest to prawda. Czy potraficie rozpoznawać
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znaki? Zawirowanie na świecie będzie eskalować nadal w okrutnym tempie. Wasz system monetarny jest
zagrożony przez globalną grupę, która chce nie tylko waszych pieniędzy, ale która chce ukraść wasze dusze.
Niegodziwość człowieka jest ewidentna, ale wiele z tego jest ukryte. Moi posłańcy są teraz z wami, dzieci, aby
pomóc wam w przygotowaniu swoich dusz. Czy ich rozpoznajecie, czy też nie, kim oni są, Duch Święty, który
panuje w ich duszach będzie rozprzestrzeniać nawrócenie.
Ci, którzy piętnują Moje próby komunikowania się z wami, bardzo szybko zrozumieją prawdę. I wtedy stanie się, że
Moje dzieci zjednoczą się przeciwko tym nikczemnym siłom kierowanym przez szatana. Oni nie wygrają. Każdego
rodzaju przeszkoda jest stawiana przed nimi ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Jego miłosierdzie jest tak
wielkie, że użyje On Swojej mocy, aby bronić Swoich dzieci i zniszczy tych, którzy uparcie postępują drogami
oszusta.
Niezależnie od różnych poglądów, czy Ja mówię z wami, czy nie, teraz to już nie będzie miało znaczenia. To wasza
wiara we Mnie, i Mojego ukochanego Ojca, Boga Najwyższego, to jest to, co będzie się na końcu liczyło.
Modlitwa jest rzeczą najpilniejszą dzieci, gdziekolwiek jesteście, niezależnie od waszej religii, niezależnie od
waszych poglądów. Połączcie razem siły i módlcie się do Ducha Świętego o rozjaśnienie [umysłu] w tym czasie.
Szatan stara się odwrócić was plecami do Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela. Nie słuchajcie wątpliwości i
strachu, jakie zasiewa w waszych sercach. On będzie używał kłamstw, aby Mi przeszkodzić w zalaniu waszych dusz
Moim Boskim Światłem. Moja miłość dla was dzieci jest tak silna, że bez względu na to, jak Mnie ignorujecie, lub
odwracacie się plecami, Ja będę kontynuował przywoływanie was. Zrobię to mocą Ducha Świętego. Wy musicie
modlić się o ten dar, mówiąc:

"O Jezu okryj mnie Twoją drogocenną Krwią i napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł
rozpoznać, czy te słowa pochodzą od Ciebie. Uczyń pokornym mojego ducha. Przyjmij moje
prośby z miłosierdziem i otwórz moje serce dla prawdy "
Ja odpowiem najbardziej zatwardziałym duszom, jeśli zmówią tą modlitwę.
Zezwólcie Mi na szansę przyprowadzenia was do Mnie, abym mógł połączyć tak wiele Moich dzieci przed Wielkim
Ostrzeżeniem.
Pamiętajcie, Moja miłość do was nigdy nie zagaśnie, nie ważnym jest, jak bardzo staracie się nie słyszeć Mojego
pilnego wezwania do jedności.
Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Pogoda zacznie pokazywać dziwne znaki
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 2 listopada 2011, godz. 19:40
Moja gorąco umiłowana córko, pogoda zacznie pokazywać dziwne znaki, bo ziemia przenosi się w nowy stan
przygotowania do Mojego Aktu Bożego miłosierdzia, gdy Ja przychodzę zbawić was wszystkich jeszcze raz.
Nienawiść nasila się w każdym narodzie. Niezadowolenie jest odczuwane wszędzie. Miłość wzajemna słabnie, a
miłość do siebie samego jest nie tylko tolerowana, ale uważana za najistotniejszą dla zostania zaakceptowanym w
dzisiejszym świecie.
Ja zgładzę nienawiść. Ja położę pieczęć na planach człowieka w zadawania terroru swojemu bratu. Ja zgładzę
arogancję w waszych duszach. Każdy grzech zostanie wam ujawniony, tak jak objawia się on w swojej surowej
brzydocie w Moich oczach.
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Dlaczego tak wiele rodzajów nienawidzących dusz musi odwracać się dzisiaj tyłem do Moich starych nauk?
Dlaczego teraz? Co to jest, że miłość Boga Ojca staje się wstydem w ich oczach? Ja wam powiem. To dlatego, że
tak wiele Moich dzieci zjechało na boczny tor z powodu przyjemności świata. I chociaż wiele z dóbr materialnych,
jakich pragną, jest teraz poza możliwością ich zdobycia, oni stale Mnie odrzucają. Dusze ludzi zostały zamącone
ciemnościami, tak gęstymi, że potrzeba będzie czasu, aby Moje światło zaczęło prześwitywać i penetrować ich
dusze.
Jakże Ja płaczę łzami gorzkiego smutku z powodu tych zagubionych dusz, które rozpaczliwie tęsknią za pokojem
zbawienia. Oni po prostu nie zdają sobie sprawy, że tylko Ja mogę przynieść ten spokój do ich utrudzonych serc.
Och, jak bardzo dawno Moja miłość została zapomniana. Ja jestem tylko ułamkiem w ich umysłach, bez żadnej
realnej konsekwencji. Oni chcą spokoju umysłu i serca, ale Mnie o to nie proszą. Bo to tylko wtedy, gdy oni
poproszą, Ja mogę zareagować. Czyż oni o tym nie wiedzą?
Ci z was, którzy Mnie kochają, ale którzy nienawidzą lub są obrażeni na swojego brata, wy też potrzebujecie Mojej
pomocy. Ja nie chcę waszej lojalności, jeśli wy nie traktujecie innych z życzliwością. Kiedy z jakiegokolwiek
powodu ranicie swoich braci i siostry, Mnie ranicie. Nie ważnym jest, jak uzasadniacie swoje działania, wiedzcie o
tym. Ja czuję ból tych, nad którymi się znęcacie. Kiedy w ten sposób Mnie ranicie, to nie możecie okazywać Mi
prawdziwej miłości [płynącej] z serca.
Uczcie się od tego. Szukajcie pokory we wszystkich rzeczach, zanim staniecie przede Mną, aby przysięgać wierność
Mojej Świętej Woli. W ten sposób będziecie o czystej duszy i godnymi wejścia do Mojego Królestwa.
Wy, Moje dzieci, jesteście w bardzo szczęśliwej sytuacji, bo miliony z was stanie się częścią Mojego Nowego Raju.
Tak jest z powodu tych czasów, w jakich wy żyjecie. Tak wiele z was dzieci w dzisiejszym świecie, może być
zbawionych, w sposób, w jaki poprzednie generacje być nie mogły.
Powitajcie te informacje i wykorzystajcie tę okazję, aby zaakceptować Moje Boże Miłosierdzie z otwartymi i
skruszonymi sercami, póki [jeszcze] możecie.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus
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