1. To jest kapłan, który kocha Jezusa Chrystusa:
http://www.youtube.com/watch?v=cM3ZT99uxL4&feature=related
„Chciałbym, żeby wierni patrząc tylko na sam sposób przyklękania
mogli powiedzieć: to jest kapłan, który kocha Jezusa Chrystusa.
Kapłanem na wieki
Nie spieszcie się podczas przyklękania,
abyście nie wyglądali jak żołnierze z pałacu Piłata,
którzy udawali i żartowali, że ten Król
jest Jezusem Chrystusem, Królem Króli i Panem panujących.
Nie spieszcie się w przygotowaniu do Mszy,
nie spieszcie się podczas odprawiania Mszy,
nie spieszcie się czyniąc dziękczynienie po Mszy.
Wiem, że nie macie dużo czasu,
ale co najmniej 10 minut po zakończeniu... tyle na pewno.
Poza tym trzeba, abyście spędzali czas w konfesjonale,
w kościele, w którym pracujecie,
w kościołach, w których pracujecie,
jeśli jesteście w stolicy tak samo.
Nie szkodzi, że nikt nie przychodzi,
Przy zapalonym świetle, z książką duchową, z brewiarzem,
A potem z różańcem i następnie..., gdy upłyną trzy godziny możecie iść.
Kończycie, bo już nie możecie ani odmawiać różańca, ani brewiarza, ani czytać lektury
duchowej.
Ludzie do was przyjdą, zwrócą się do was i wtedy wykonacie niesamowitą pracę
teologii pastoralnej.”
KRYSTYNA

2. Wielka moc Ojca Świętego Benedykta XVI - uzdrowienie opętanych!
W swojej najnowszej książce jeden z najbardziej znanych na świecie egzorcystów
opisuje przypadek dwóch mężczyzn, którzy zostali uwolnieni od opętania podczas
audiencji na Placu św. Piotra.
Jak donosi agencja AFP, wydarzenie to miało miejsce w roku 2009. Pomocnicy o. Amortha
mieli wówczas przyprowadzić na Plac Świętego Piotra dwóch mężczyzn. Znani są oni tylko
z imion – Giovanni i Marco.

Catholic Herald pisze, że ci dwaj opętani – jak przekonuje o. Gabriel Amorth – wyli w czasie
audiencji, ich ciała drżały, a oni wpadali w coraz większy gniew. Kiedy pojawił się Ojciec
Święty mężczyźni upadli na ziemię i uderzyli w nią głowami. Świadkami tamtych wydarzeń
byli gwardziści szwajcarscy. Jak opisuje to o. Gabriel Amorth, potężna siła miała w pewnym
momencie rzucić Giovanniego i Marca trzy metry w tył. Wówczas ustąpiły dotychczasowe
objawy i dziwne zachowanie obu mężczyzn.
Rzecznik Watykanu stanowczo zaprzecza, że Benedykt XVI przeprowadził w opisanym
przez o. Amortha dniu egzorcyzm. Nawet jeśli wydarzenia są prawdziwe, a Giovanni i
Marco zostali uwolnieni spod władzy złego ducha, to Ojciec Święty nic o tym wówczas nie
wiedział.
Watykański egzorcysta opisywał już podobne wydarzenia. W jego opinii demony w
podobny sposób ustępowały w obliczu bł. Jana Pawła II. Stolica Apostolska wobec tych
rewelacji odmawiała komentarzy.
www.wiara.pl

3. Maryja Dziewica: Nikt nie będzie mógł zapobiec ujawnienia światu Księgi
Prawdy
Posłanie Maryi Dziewicy dla Marii Bożego Miłosierdzia, środa, 1 lutego 2012,
godz. 20:15
http://www.thewarningsecondcoming.com/, w j. pol. http://www.internetgebetskreis.com/pl/
Moje dziecko, gdy pracujesz dla Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, to musisz
przez cały czas wykazywać posłuszeństwo.

Nigdy nie poddawaj w wątpliwość Jego Świętego Słowa, bo On mówi prawdę i tylko
prawdę.
Tak wiele Moich dzieci od początku kwestionuje każde Jego słowo. Na każdego, kto jest
posłusznym Jego Świętemu Słowu zawartemu w Księdze Mojego Ojca, przypada zawsze
ktoś inny, kto interpretuje Jego słowo w odmienny sposób.

Ty musisz zrobić wszystko, o co jesteś proszona, będąc pod kierownictwem Mojego Syna.
Nigdy nie ulegaj tym, którzy wymagają, aby Jego słowa były dostosowane do ich
interpretacji.
Pospiesz się teraz, Moje dziecko, dla kolportowania posłań danych światu przez Mojego
Syna, aby ocalić grzeszników, którzy pobłądzili.
Mój Syn ma jeden cel, i jest nim ocalenie dusz.
Nie bój się Moje dziecko, bo nic, co mówi ci Mój Syn, nie jest sprzecznym z nauczaniem
Jego Najświętszego Kościoła na ziemi.
Jego dary dla Moich dzieci są bardzo szczególne i są dawane wszystkim duszom w tych
czasach ostatecznych.
Tak wspaniałomyślny i miłosierny jest Mój Syn, że chce On zesłać na grzeszników deszcz
specjalnych łask, aby zapewnić ich ocalenie.
Każdy, kto próbuje zatrzymać Mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na
Jego Powtórne Przyjście, zostanie zatrzymany Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego.

To dzieło ujawnienia Księgi Prawdy przez otworzenie pieczęci, jest dla Mojego Ojca
jedną z najważniejszych misji na ziemi.
Światu została obiecana prawda w tym czasie.
Wszystkim duszom, wierzących i niewierzących, musi zostać powiedziana prawda,
ponieważ tak daleko odeszli od Kościoła, że musi im ona być przekazana w ten sposób.
Wszyscy Aniołowie zostali posłani na ziemię, aby ochraniać ludzkość przed oszustem i
kłamstwami, jakie on rozprzestrzenia o prawdzie wiecznego zbawienia.

Ludzkość może nie chcieć słuchać prawdy i wiele przeszkód zostanie postawionych przed
tobą, Moje dziecko, ale to będzie bezskuteczne.
Nikt nie będzie mógł zapobiec ujawnienia światu Księgi Prawdy, bo jeśli będą próbowali
to zrobić, to moc Mojego Ojca zostanie uwolniona jak płomienie ognia wylewające się z
Nieba.
Moje dziecko nigdy nie wątp w te posłania, jakie są ci dawane.
Nigdy nie zmieniaj ani jednego słowa, aby dostosować się do tych, którzy starają się żebyś
poprawiła słowo Boga.
Może być tylko jeden pan i jest nim Bóg, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Idź teraz z upewnieniem, jakiego potrzebujesz.
Pamiętaj, te posłania od Mojego Syna są dla wszystkich dzieci Boga, a nie tylko dla Jego
Kościoła Katolickiego ani dla Jego wybranych ludzi, Żydów. One są dla każdego.
Każda dusza jest w jednakowy sposób kochana przez Mojego Ojca. Nie ma duszy, która jest
uważana za bardziej ważną niż inne.
Wasza Niebieska Matka
Matka Ocalenia

---------------Konferencja wizjonera z Medjugorje, Ivana Dragicevica, w dniu 31 stycznia 2012 roku,
w kościele
św. Józefa w Kalamazoo, stan Michigen, USA, po modlitwach Różańcem, podczas
których miało miejsce Objawienie Matki Bożej, oraz odprawionej następnie Mszy św.
przy współudziale licznie przybyłych kapłanów.

Ivan podczas Objawienia Matki Bożej w Kalamazoo. Photo: MaryTV

Odtworzone przez Cathy Nolan, kierownika stacji Mary TV, z zapisu kamery w j.
angielskim. Ivan miał konferencję w j. chorwackim, tłumaczenia na żywo dokonywały dwie
tłumaczki, jedna na j. angielski, druga na j. hiszpański. Cathy dzieli się wrażeniami z
niemożliwości podłączenia około 2 milionów ludzi z całego świata pragnących oglądać
transmisję na Internecie. Program oglądała rekordowa ilość, ponad 230 tyś. ludzi.

Wypowiedź Ivana była niezwykle długa, podana z lekkim zabarwieniem humoru, gdy mówił
o sobie i o swoich tarapatach. Objawienie miało miejsce w niewielkim kościele, bardzo
skromnym i wszystko to jakby ogromnie pomagało Ivanowi, przypominając mu jego własne
otoczenie. Na mnie, tłumaczącej teraz na j. polski, zrobił on ogromne wrażenie swoim
spokojem i wielką pokorą. W trakcie Objawienia kamera nieomal cały czas była skierowana
na twarz Ivana, wyglądał wtedy na o wiele młodszego, twarz cała była jakby rozjaśniona.
Tak pięknie, łagodnie, z dziecięcym uśmiechem prowadził rozmowę z Matką Bożą. Potem
twarz powróciła do normalnego wyglądu i wiadomo było, że Matka Boża odeszła.
Objawienie poprzedziło odmówienie Różańca, w tym czasie Ivan siedział w pierwszym
rzędzie, potem nagle wstał, wziął do ręki kosz z intencjami, podszedł do klęcznika przy
ołtarzu, ukląkł, a obok postawił kosz. Zaczął mówić, ale głos nie był słyszalny, widać było
tylko poruszanie ustami. Później Ivan powiedział, że najpierw pojawia się światło, i to jest
znak, że Matka Boża nadchodzi. W trakcie Objawienia całkowicie traci poczucie czasu i o
zapomina gdzie się znajduje. Objawienie trwa na ogół kilka minut, ale on, Ivan, dochodzi do
siebie jeszcze przez kilka godzin po pobycie w obecności Matki Bożej. Powiedział też, że
każdy z nas, gdyby zobaczył Matkę Bożą to już niczego innego w świecie by nie zapragnął.
Wypowiedź Ivana

Moi drodzy kapłani, moi drodzy przyjaciele w Chrystusie, a także w specjalny sposób, każdy
z was, połączony z nami za pośrednictwem Internetu. Chciałbym was wszystkich pozdrowić.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być tutaj z wami dziś wieczorem. Jestem bardzo
szczęśliwy, że jestem tu z wami, aby podzielić się dobrymi i radosnymi wiadomościami,
jakimi Nasza Matka dzieli się z nami od tych 30 lat. Nasza Matka przychodzi do nas,
przychodzi do nas, gdy dzieci najbardziej Jej potrzebują. Ona przychodzi do Swoich dzieci,
gdy Jej dzieci są w tarapatach. Ona przyszła, bo chce wyprowadzić nas z tego ślepego
zaułku, w którym ten świat się znajduje. Przez tych 30 lat Objawień, od 1981, był to
naprawdę punkt zwrotny dla ludzkości, dla rodziny, dla Kościoła. I kiedy mówię, że
jesteśmy w punkcie zwrotnym, to mam na myśli, czy będziemy szli drogą Boga, albo też czy
będziemy szli drogą świata?
Matka Boża wzywa nas do podjęcia decyzji dla Boga. Bo w Nim jest nasz pokój. Ten świat
nie jest w stanie dać nam pokoju. Tego pokój, który świat nam oferuje i który bardzo szybko
nas zawiedzie. To dlatego musimy podjąć decyzję dla Boga. Dlatego musimy zaakceptować
te skarby, które są wieczne. Jedynie ON nie jest tymczasowy. Wszystko inne przemija. My
jesteśmy na tej ziemi tylko jako pielgrzymi. Jesteśmy w podróży. Dlatego musimy podjąć
decyzję. Musimy zdecydować o pójściu właściwą drogą. Jezus wzywa nas. Matka Boża
wzywa nas. "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i obciążeni, Ja was
pokrzepię. Ja dam wam siłę".
Dzisiejszej nocy przyszliśmy tutaj do źródła. Przyszliśmy tutaj do Jezusa, aby Go spotkać.
Przyszliśmy na Mszę Świętą. Msza jest centrum naszego życia. Matka Boża mówi: „Moje
drogie dzieci, niechaj Msza Święta będzie centrum waszego życia." W jednym z Objawień
Matki Bożej, sześcioro nas klęczało przed Nią, i Matka Boża powiedziała do nas: „Drogie
dzieci, jeśli jutro będziecie musiały dokonać wyboru pomiędzy spotkaniem ze Mną i
przyjściem do Mnie, albo też pójściem na Mszę św., to nie, nie przychodźcie do Mnie, idźcie
na Mszę św. Bo kiedy idziecie na Mszę św., to idziecie na spotkanie z Jezusem. Poddajecie
się Mu i otwórzcie się do Niego i przyjmujecie Go ".
Przyszliśmy tu dzisiaj do Naszej Matki. Przyszliśmy tu dzisiaj, aby rzucić się w Jej objęcia.
Przynieśliśmy jej nasze potrzeby, nasze pragnienia i nasze problemy. Przyszliśmy do Niej,
żeby Jej powiedzieć: „Matko, módl się za nami, módl się za nami i wstawiaj się do Twego
Syna za nas wszystkich." Nasza Matka modli się za nas. Ona jest zawsze z nami, zwłaszcza
wtedy, gdy jest najtrudniej. Ona jest z nami u Swojego Syna. Ale my musimy odpowiedzieć
na to pytanie. Ile my jesteśmy z Nią? Ile czasu spędzamy z Nią na modlitwie każdego dnia?
Nasza Matka kocha nas tak bardzo. Łzy radości płyną Jej z oczu z powodu Jej wielkiej
miłości do nas. A w jednym z posłań mówi: „Moje drogie dzieci, gdybyście wiedziały, jak
bardzo was kocham i jak bardzo Mi na was zależy, to płakalibyście z radości!" Tak wielka
jest miłość Naszej Matki.
Ona nosi nas w Swoim Sercu. Ona umieściła nas w Swoim Sercu. A dzisiaj wieczorem
podczas Objawienia była taka szczęśliwa i radosna. Ta radość była widoczna na Jej twarzy i

w Jej oczach. Tak wielka jest Jej Miłość. Gdy się objawiła, to najpierw pobłogosławiła
kapłanów, kładąc każdemu z nich rękę na głowę. Potem modliła się indywidualnie nad
chorymi. Następnie pobłogosławiła wszystkich oraz wszystkie przyniesione przedmioty
religijne.

To już od 30 lat Nasza Matka jest z nami. Nasza Matka, która uczy nas i która wychowuje
nas. Nasza Mama jest wielkim nauczycielem. Jej Syn posłał Ją, by nami kierowała.
Powiedziała: „Moje drogie dzieci, Mój Syn wysłał Mnie, żeby wam pomóc." Być z Matką
Bożą od 30 lat ... wyobraźcie sobie tylko, gdybyście mogli spędzić z Nią zaledwie minutę
przez tych 30 lat! Być w tym świetle z Nieba! Nie jest łatwo wrócić na ziemię po czymś
takim. Chciałbym pozostać z nią godzinami i dniami, klęcząc przed Nią. Tylko móc patrzeć
na Jej uśmiech, na Jej piękno, naprawdę jest to wielki dar. I nie wiem, czy ja kiedykolwiek
będę wystarczająco wdzięczny za ten dar w moim życiu. To wielki dar, a także jest to wielka
odpowiedzialność. Wiem, że Bóg dał mi dużo, ale wiem również, że dużo ode mnie
wymaga. (koniec)

Od tłumacza: Ivan powiedział, że mówi się o kryzysie ekonomicznym na świecie, ale to nie
jest kryzys ekonomiczny, ale kryzys ducha, kryzys miłości. Odbudujmy miłość a wszystko
zacznie powracać do normalnego porządku. Matka Boża, powiedział, nie mówi o
Ostrzeżeniu, nie mówi o Powtórnym Przyjściu, Matka Boża mówi o miłości, a wtedy
zapanuje pokój. Powiedział też, że podczas gdy Pan Jezus i Maryja Dziewica są stale obecni
i osiągalni dla nas, to bardziej istotnym pytaniem jest dyspozycyjność każdej indywidualnej
osoby w odniesieniu do Nich.

Chcę jeszcze przytoczyć początkowe słowa wypowiedzi Ivana o tym jak zaczęła się jego
historia wizjonera. Miał 16 lat, całymi dniami pracował z rodzicami w polu. Tylko w
niedzielę było trochę wolnego czasu. I tak tej niedzieli, 24 czerwca 1981, poszedł w
rodzicami do kościoła, nie wiele słuchał, bo potem nie umiał mamie odpowiedzieć na
pytanie, jaka była treść Ewangelii, a było to święto św. Jana Chrzciciela. Po Mszy św.
wrócili do domu, gdy przyszedł po niego kolega, żeby mu zaproponować obejrzenie meczu
piłki nożnej w domu, gdzie jest kolorowy telewizor, a wówczas było tam tylko 5 albo 6
kolorowych telewizorów na całej wsi. Poszli. Po drodze spotkali trzy dziewczynki, z których
jedną, Vickę, Ivan znał ze szkoły, dwie inne, Ivanka i Mirjana mieszkały w Sarajewie i w
Mostarze, i przyjechały do dziadków na niedzielę. Szły na spacer. Chłopcy poszli oglądać
mecz. W przerwie Ivan zaproponował koledze, ze wrócą do domu i coś zjedzą. I tak zrobili.
W drodze powrotnej usłyszeli krzyk, to krzyczała jedna z dziewczynek. Zrezygnowali więc z
meczu, którego wyniku Ivan nigdy się nie dowiedział, i poszli w górę wzgórzem, skąd
rozległ się krzyk, że tutaj jest Matka Boża. Podeszli bliżej i Ivan zobaczył przepiękną postać

Matki Bożej. Wtedy zaczął uciekać tak szybko, że chyba nikt by go nie dogonił. Wpadł do
domu i nic nie mówiąc rodzicom, zaryglował się w swoim pokoju. Siedział tam całą noc
trzęsąc się ze strachu, co on zrobi, jeśli Matka Boża przyjdzie tutaj, to gdzie on wtedy
ucieknie. Rano wyszedł z pokoju, ale wieści rozeszły się już po wsi i pod drzwiami czekali
na niego rodzice. Kazali sobie wszystko opowiedzieć, wysuwając wątpliwości, głównie żeby
uniknąć kłopotów. To jeszcze były czasy komunistycznej Jugosławii, panowało zastraszenie.
Wszyscy wyszli z domu. Wokół wszędzie zebrało się już dużo ludzi i zaczęli towarzyszyć
dzieciom idącym na wzgórze, na miejsce wczorajszego Objawienia. Gdy tam doszli, Ivan
zobaczył najpiękniejszą jak tylko można sobie wyobrazić postać Matki Bożej. Skinęła na
nich ręką, żeby podeszli bliżej. Stanęli bardzo blisko Niej, wtedy Ona położyła rękę na ich
głowach. Któraś z dziewczynek, najodważniejsza, spytała się, kim jesteś Pani? A ona z
łagodnym uśmiechem powiedziała: Ja jestem Królową Pokoju! Dodała też, żeby się już
odtąd niczego nie bali.

5. Módlcie się, aby zapobiec wojnie nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną
trzecią ludzkości
Orędzie nr 337 z serii Ostrzeżenie
Otrzymano poniedziałek, 06.02.2012, godz.20.15
Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą się razem zjednoczyć jak jedna
rodzina i muszą być silni.
Ofiaruję wszystkim Moim ukochanym i ufnym wyznawcom łaski, aby zachowali spokój
wśród burzy.
Podczas gdy ziemia nadal będzie się trząść pod każdym względem, pocieszające są dla Mnie
wasze modlitwy w tym czasie.
Jakże łamie Mi to serce, widzieć niewinnych zabijanych w wojnach na Środkowym
Wschodzie. Te biedne dusze są ciężko doświadczane i cierpią tak jak cierpiałem Ja.
Nikczemność, którą widzę, zostanie osłabiona i Ręka Mojego Ojca opóźni, ale nie
powstrzyma tych krajów od wzajemnego zabijania.
Pieczęcie zostały złamane, Moja córko, i wojny wyłonią się szybko.
Módlcie się, żeby globalne okrucieństwo wojny nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną
trzecią ludzkości, mogło być oddalone.
Dzieci, potrzebuję więcej modlitw. Wiem, jak mocno się modlicie, ale proszę, błagam was,
zachęcajcie jak najwięcej grup modlitewnych, przyjaciół i rodzin do modlenia się o pokój.
Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) – Modlitwę o pokój na świecie

„O mój Jezu błagam o Miłosierdzie
Dla tych cierpiących przez straszne wojny.
Proszę, aby pokój wprowadzony został w tych dręczonych narodach,
Które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Błagam, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, tak żeby
Powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, które
przykrywają cały świat.
Amen”
Moja córko, wzywam was, bądźcie cierpliwi, gdyż to nie potrwa długo przed Spowiedzią
(Ostrzeżeniem – przyp. tłum.). Od chwili, gdy Ona się odbędzie, wszystko stanie się
spokojniejsze.
Idźcie w pokoju i miłości. Ponad wszystko pokładajcie całe wasze zaufanie w waszym
ukochanym Jezusie.
Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

LEKCEWAŻENIE I POMIJANIE W ŻYCIU PISMA
ŚWIĘTEGO TO;
Największa tragedia naszych czasów !!!
TEGO ZJAWISKA LEKCEWAŻENIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ
EUCHARYSTII.
TO WŁAŚNIE MY, TERAZ, W XXI WIEKU - PODNOSIMY NASZE STOPY, NASZE
PIĘTY PRZECIW PANU I... DEPCZEMY GO !!!
Wielu może czynić to nieświadomie, ale gdzie są Księża Kardynałowie, Księża Biskupi,
Księża Proboszczowie, Kapłani, Zakonnicy? Gdzie są Księża Profesorowie, Księża
teolodzy, Księża bibliści? Czy to możliwe, że osoby mieniące się tytułami mgr i dr są tacy
naiwni i mówiąc jasno głupi jak nieroztropne panny!!!

Ale to nie koniec! Pan mi ujawnił dalej, że abyśmy, "gdy się [to] stanie, wierzyli, żem Ja
Jest." (Biblia Ks. J. Wujka)
Czyli w tym czasie, gdy będzie zjawisko DEPTANIA PRZENAJŚWIĘTSZEJ
EUCHARYSTII, abyśmy wierzyli, że NAPRAWDĘ W PRZENAJŚWIĘTSZEJ
EUCHARYSTII JEST CAŁY, PRAWDZIWY I ŻYWY PAN JEZUS CHRYSTUS JEGO CIAŁO I KREW, DUSZA I BÓSTWO!
DEPCZĄC PIĘTAMI PRZENAJŚWIĘTSZE OKRUCHY EUCHARYSTII DEPCZEMY PRAWDZIWEGO BOGA !
OTO WŁAŚNIE TO WIELKIE ODSTĘPSTWO:
PODEPTANIE
NAJŚWIĘTSZEJ OFIARY,
PRAWDZIWEGO BOGA!

http://www.geocities.jp/odstepstwo/odwrPiSw.html
Można przeczytać .
Jestem tu na ziemi,
już wiem jaka misja mnie czeka
jeśli nie będę zwlekał
obrona Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa
ukrytego w Najświętszej Eucharystii.
Lecz jeden może zmienić wiele
lecz trzeba do tego wielu rąk.
Baranku Boży
http://www.youtube.com/watch?v=Koyn9PXmBjQ

Król Królów - hebr./ros.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=XATo4KliBNE
TOMASZ

Koronka Miłości: http://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=515&doc=462
ALINA
Moje Boże Miłosierdzie zostanie spełnione, tak jak było to objawione Św. Faustynie
Posłanie Pana Jezusa dla Marii Bożego Miłosierdzia, niedziela, 29 stycznia 2012, godz.
21:18
http://www.thewarningsecondcoming.com/, w j. pol. http://www.internetgebetskreis.com/pl/
Ja, Twój Jezus, pragnę powiadomić świat, że Moje Boże Miłosierdzie zostanie spełnione, tak
jak było to objawione Mojej córce Helenie, Świętej Faustynie.
Tajemnica ta zostanie ujawniona, gdy wszyscy będą świadkami ostatecznego pojawienia się
Moich Promieni Miłosierdzia dla uratowania ludzkości.
Ci, którzy drwią z ciebie Moja córko i mówią, że ta tajemnica została już światu objawiona,
muszą wiedzieć że:
Ilu dzisiaj ludzi na świecie wie o Mojej obietnicy Bożego Miłosierdzia? Bardzo niewielu,
włączając w to ciebie, Moja córko.
Czy Moi uczniowie nie wiedzieli, że powróciłbym, aby przygotować świat na to wielkie
wydarzenie?
Ja zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Ojciec Przedwieczny posyła
proroków na świat w jednym celu, aby dać wam właściwe ostrzeżenie, żeby dusze nie były
zaskakiwane. Przyjmijcie z wielkim uznaniem ten dar proroctwa. Nie odrzucajcie go.

Nigdy nie myślcie, że wy wszystko wiecie o Moich sposobach postępowania, bo chociaż
może Mnie kochacie, to nie zawsze o Mnie wiecie, ani też nie rozumiecie Moich sposobów
postępowania.
Do każdego z was, którzy kpicie sobie z Moich proroków, pamiętajcie, że to nie z nich
kpicie, ale ze Mnie. Oni są jedynie instrumentami.
Wy, Moje dzieci, nigdy nie powinniście zakładać, że rzeczywiście Mnie znacie, bo jeśliby
tak było, to nie wypieralibyście się Mnie. Jednakże dzisiaj, tak jak Moi uczniowie, gdy
chodziłem pośród nich, wy stale zaprzeczacie, że to jestem Ja, który przyzywam was do
Siebie.
Wyciągacie do Mnie lewą rękę, a swoją prawą Mnie policzkujecie.
Czy nie słyszycie Mnie jak teraz do was mówię? Jeśli nie słyszycie, to usiądźcie w ciszy i
módlcie się do Mnie, abym mógł napełnić wasze zmęczone serce ogniem Mojego Ducha
Świętego.
Ja kocham was i jeśli zaakceptujecie Mnie w waszym sercu, bez opancerzenia go swoją
stalową zbroją, która Mi zagradza drogę, to Ja sprawię, że będziecie wolni.
Gdy otworzycie wasze oczy i zobaczycie, że to Ja, Wasz Boski Odkupiciel, z wami
rozmawiam, to wówczas podążcie za Mną z miłością i radością w swoim sercu, drogą do
Nowego Raju.
Nie pozwólcie diabłu zasiewać wątpliwości w swoim umyśle. Módlcie się, abyście byli
wystarczająco silni, pokorni na umyśle i na duchu, żeby pobiec w Moje Ramiona.
Jedynie tylko wtedy, gdy przyjdziecie do Mnie jako dziecko, znajdziecie prawdziwy pokój w
swojej duszy. Jest to jedyny sposób na to, żeby zaakceptować Mnie w swoim sercu.
Wasz ukochany Jezus
Orędzie Maryi do Luz de Maria z 28.12.2011
Posted by radoslawcz w dniu 28/01/2012
Kochane dzieci Mojego Niepokalanego Serca:
Zjednoczeni w Miłości Mojego Syna, wspierani Moją miłością i chronieni Krwią Mojego
Syna, bądźcie nadal ludźmi wiary i modlitwy.
Kochane dzieci:
Obojętność nie jest środkiem uspokajającym człowieka.
Odwracanie się od Mojego Syna nie jest tym, co zmniejszy wasz ból.
Nienawiść nie jest tym, co zatriumfuje.
Obojętność nie da spokoju lub bezpieczeństwa w tym przemijającym świecie.

Nie ten, kto modli się przejmującymi i majestatycznymi słowami, jest tym, który zapewnia
zbawienie.
Nie ten, kto wypowiada fałszywe i próżne słowa, jest tym, który jest zjednoczony z Moim
Synem.
Nie ten, który jest zazdrosny o swoich braci, jest tym, który osiągnie życie wieczne.
Nie tylko ten, kto chodzi na Mszę Świętą, jest zbawiony.
Nie ten, który przyjmuje Mojego Syna w Świętej Komunii, jest tym, który jest Nim
wypełniony.
Zapraszam was do uczęszczania na Mszę Świętą i karmienia się Ciałem i Krwią Mojego
Syna i musicie żyć, musicie tym żyć, nie wypełniać tego z obowiązku, ale czuć to duchem i
w prawdzie. Z tego powodu nadal was wzywam do życia Eucharystią w każdej chwili życia,
nie wystarczy być Chrześcijanami, jeśli nie jesteście mocno świadomi tego, co porusza całą
ludzkością.
Nie, dzieci, nie!
Życie wieczne jest nieskończoną radością i aby osiągnąć tą nieskończoną radość, tę pełnię,
musicie praktykować to, co głosicie.
Nie tylko żyjąc bardzo osobistą duchowością, będziecie świadkami w tej chwili, lecz i
działaniem… „po czynach ich poznacie.”
Kochani, obecni Chrześcijanie nie mogą być leniwi, konformistami lub słabi.
Człowiek ma przywilej posiadania sumienia, aby rozróżniać pomiędzy dobrem a złem. Zło
silnie walczy przeciw człowiekowi, który nie będąc świadomy, w jak historycznym
momencie żyje, wpada w ręce antychrysta, wroga człowieka.
Wasze sumienie będzie wezwane, by ukazać się przed nim samym. Ostrzeżenie jest Bożym
Miłosierdziem dla ludzkości.
Mój Syn przychodzi. Jego drugi powrót jest bliski.
Przychodzi z chórami archaniołów, z wielką siłą i mocą, z chwałą i majestatem.
I całe stworzenie będzie wstrząśnięte, całe stworzenie odda Mu cześć i chwałę.
Przychodzi ze swoimi legionami.
Ten obraz oczekiwał Judasz zobaczyć w Getsemanii, zstąpienia wojowników z Nieba, którzy
pokonaliby rzymskich żołnierzy, to nastąpi teraz w tym czasie, w którym wierny Kościół
będzie podniesiony na nowo przez Boże Ręce.
Ludzkość pozostaje spragniona. To jest obowiązkiem prawdziwych dzieci Bożych, dawać
świadectwo przeważające inny wiek, inne minione pokolenie, ponieważ to jest chwila chwil
ogłaszana przeze Mnie.

Dzieci, przyjmujcie Mojego Syna, karmcie się tym Cudem Miłości, ale przychodźcie
odpowiednio przygotowania i z zamiarem nawrócenia. Aby język, który Go przyjmuje, nie
był później bronią przeciw braciom czy siostrom lub przeciw sobie.
Ludzkość nie dostrzega tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, szybko zapomina o
szczęściu i skarży się do Nieba na swój ból.
Nie bójcie się roku, który rozpoczynacie, bójcie się trwania w grzechu, żyjąc w letniości, nie
głosząc prawdy, bójcie się obojętności dla wszystkiego, co się dzieje. Bójcie się tego, który
może ukraść waszą duszę.
Kochani Mojego Niepokalanego Serca:
Jak wam głosiłam, abyście się przygotowali, a wy nadal nie słuchacie! Nazywacie szalonymi
tych, którzy w posłuszeństwie Moim prośbom, prorokują prawdę o tym, co nadchodzi.
Zaprzeczacie Moim wezwaniom, aby ukrywać brak moralności, nierząd i rzeź niewiniątek.
Mój Syn pragnie, aby każdy z was był żywą Hostią, lustrem Jego Miłości i Prawdy.
Wzywam Moich Kapłanów, aby trwali w świętości, aby głosili z sercem, aby żyli w pokorze,
aby budzili dusze, które zostały im powierzone, aby nie ukrywali rzeczywistości tego
pokolenia.
Wy dzieci, którzy chodzicie przy Mnie, którzy głosicie zgubną drogę ludzkości, was
błogosławię.
Dzieci:
Jak bronię tych, którzy walczą, by oddalić siebie od pokusy, tych, którzy świadomi tej chwili
biorą ster ich życia z Bożą i Macierzyńską pomocą i bez zastanowienia ani nieśmiałości
mówią NIE dla wszystkiego, co oddziela ich od JEDNEGO I JEDYNEGO CELU!
Jak bardzo Anielskie Istoty podziwiają tych ludzi, którzy walczą ze swoją letniością,
wiedząc, że mają być w dyspozycji dla Wszechmocnego!
Jak cierpię z powodu tych, którzy kamieniują Moich proroków!
Jak błogosławię tych, którzy idą przy Moich prorokach, będąc Cyrenejczykami ich podróży!
Dzieci:
Módlcie się za Japonię, ból powstaje.
Módlcie się za całą Azję, płacz w niej powstaje.
Módlcie się za Meksyk, będzie cierpieć.
Nie pozwólcie im, aby sprowadzili na was upadek, powstańcie, powstańcie teraz z błota i z
własnej woli pozwólcie Bożym Rękom was kształtować.

Nie zostawiam was samych, trzymam was za rękę, by was podnieść.
Wzywajcie Mnie: Bądź pozdrowiona Maryja najczystsza, a szybko przybędę.
Błogosławię was.
Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta.
Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta.
Bądź Pozdrowiona Maryjo najczystsza, bez grzechu poczęta.
Tłumaczył: Radosław
Opublikowany w Inne Orędzia | Otagowane: Luz de Maria, Orędzie, ostrzeżenie |
Komentarzy: 84 »
Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu
Posted by Dzieckonmp w dniu 27/01/2012
Orędzie nr 325 z serii Ostrzeżenie
Otrzymano czwartek, 26 styczeń 2012, godz.21.40
Moja droga, ukochana córko, nadszedł czas ujawnienia światu pełnej Prawdy o tajemnicach
Bożego Królestwa.
Prawda została ukryta na jakiś czas. Uznanie Mojej Boskiej interwencji w świecie poprzez
cuda, objawienia i boskie komunikacje do wybranych dusz, zostały spychane na bok przez
Mój Kościół przez wiele lat.
Dlaczego Mój Kościół odczuwał potrzebę tłumienia prawdy, kiedy była potrzebna, aby
wzmocnić wiarę Moich dzieci na całym świecie, jest tylko jemu wiadome.
Każdy prawdziwy wizjoner, Mój i Mojej Najświętszej Matki, był na początku przez Mój
Kościół ignorowany i traktowany z pogardą.
Moja córko, nawet ostatnia tajemnica fatimska nie została podana światu, ponieważ
ujawniała prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej do Watykanu.
Ostatnia część tajemnicy nie została ujawniona w celu ochrony nikczemnej sekty, która od
czasu Objawienia Mojej Matki w świętym sanktuarium w Fatimie, w wielkiej liczbie weszła
do Watykanu.
Moja córka Łucja została uciszona przez siły, które kontrolują część Watykanu, nad którą
Moi biedni, ukochani Papieże mają niewielką władzę.
Zobaczcie, jak nie tylko przekręcili Prawdę Mojej Nauki, ale wprowadzili nowe metody
katolickiego kultu, który obraża Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Kościół Katolicki jest jedynym Prawdziwym Kościołem i jako taki jest głównym celem
szatana i jego podłej sekty.
Prawda pochodzi ode Mnie.
Prawda jest dla ludzkości niewygodna, ponieważ może wymagać osobistego poświęcenia.
Prawda powoduje w niektórych przypadkach oburzenie i w wielu przypadkach traktowana
jest jako herezja.
Jednak tylko Prawda może wyzwolić was od kłamstw. Kłamstw, które pochodzą od szatana,
i które tworzą ciężkie brzemię na waszej duszy.
Nadszedł czas dla Prawdy, aby została zaprezentowana w świecie, który jest pełen kłamstw.
Moja córko, tak wiele kłamstw przedstawionych zostało Moim dzieciom przez fałszywe
religie, fałszywych bogów, fałszywych przywódców Kościoła, fałszywych politycznych
przywódców i organizacje, jak również fałszywe media.
Tak wiele prawdy jest ukryte. Mimo to, jeśli prawda o tym, co się dzieje na świecie
zostałaby dziś ujawniona, zaakceptowałoby ją bardzo niewielu ludzi.
To samo odnosi się do Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca. Są to zasady ustanowione przez
Mojego Przedwiecznego Ojca i dane Jego prorokowi Mojżeszowi.

Prawda nigdy nie zmienia się, nieważne jak bardzo ludzkość próbuje ją zmienić.
Przykazania Mojego Ojca nie są już akceptowane nawet wśród Kościołów Chrześcijańskich.
Nie zabijaj – oznacza, że nie możecie zabijać innej ludzkiej istoty. Nie odnosi się do
samoobrony, ale każdej innej sytuacji.
Nikt nie może usprawiedliwiać morderstwa – aborcji, egzekucji lub eutanazji. Nikt.
Jest to grzech śmiertelny i karą jest życie w piekle na wieki.
Czy Moje dzieci akceptują to Moja córko? Nie, oni nawet uchwalili prawa, które czynią to
nie tylko dopuszczalnym, ale wybaczalnym w oczach Boga. Ale tak nie jest.
Codziennie łamane jest każde z Dziesięciu Przykazań Mojego Ojca.
Jednak Mój Kościół nigdy nie głosi o powadze grzechu. Nigdy nie mówi ludziom, że pójdą
do piekła, jeśli popełniwszy grzech śmiertelny nie okazują skruchy.
Moje Serce jest głęboko zranione.

Oni, Moje kościoły na całym świecie, nie głoszą prawdy.
Wielu Moich wyświęconych Sług już nie wierzy w piekło lub czyściec.
Nie akceptują Przykazań Mojego Ojca. Usprawiedliwiają każdy grzech.
Mówią o Miłosierdziu Mojego Ojca, ale zaniedbują wyjaśniania konsekwencji umierania w
stanie grzechu śmiertelnego. Przez niewykonywanie swoich obowiązków, do których zostali
powołani, urażają Mnie bardzo.
Są oni w wielu przypadkach odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.
Obudźcie się dla Prawdy wy wszyscy, którzy wyznajecie, że jesteście wierzącymi w Boga,
Wszechmogącego Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy i wiedzcie o tym, że:
Istnieje tylko Jedna Prawda.
Nie może być więcej, niż Jednej Prawdy.
Wszystko inne niż Prawda jest kłamstwem i nie pochodzi od Mojego Niebieskiego Ojca,
Wszechmogącego Boga, Stworzyciela wszystkich rzeczy.
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Maryja wzywa o dzień modlitwy i postu aby przygotować się do Ostrzeżenia.
Posted by Dzieckonmp w dniu 30/01/2012
Ponieważ orędzie jest pilne wstawiam tłumaczone przez Martę. Z uwagi na szacunek do
Chrisgi jako tłumacza , zaraz po nadesłaniu przez niego tłumaczenia zastąpię ten wpis jego
tłumaczeniem.
Tę wiadomość Maria Miłosierdzia Bożego otrzymała po dwu oddzielnych objawieniach się
Matki Bożej – jednym, które miało miejsce o północy 29 stycznia i drugim o 13.00 w
poniedziałek 30 stycznia 2012 roku, podczas którego Matka Boża pojawiła się przeniknięta
smutkiem na wskroś.
Moje dziecko, w trakcie gdy Mój Syn przychodzi teraz, by świat cały okryć Promieniami
Swojego Miłosierdzia z ciężkim sercem muszę ci powiedzieć, że wielu ludzi umrze podczas
Ostrzeżenia.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.
Ty, moje dziecko. musisz poprosić wszystkich zwolenników tych Bożych wiadomości, by
przeznaczyli jutrzejszy dzień – wtorek 31 stycznia 2012 roku – na specjalny dzień modlitwy.
W ten dzień musicie odmawiać Najświętszy Różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Gdzie tylko jest to możliwe, każdy musi spróbować i pościć w trakcie tego dnia. W ten
sposób więcej dusz, a zwłaszcza te w grzechu śmiertelnym, w czasie śmierci będzie mogło
być uratowanych przez Miłosierdzie Mojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.
Płaczę rzewnymi łzami nad tymi biedakami, którzy nie mają pojęcia jaki ogromny ból i
katusze ich grzechy powodują Mojemu Synowi.
Radość z daru, który Mój Syn przynosi teraz światu zabarwiona jest smutkiem z powodu
tych, którzy nie będą mogli być uratowani poprzez ich własny wybór.
Kłamstwa, które będą pojawiać się i będą rozpowszechniane na całym świecie przez dusze
pogrążone w ciemności, po tym jak będzie miało miejsce Ostrzeżenie, muszą być
zatrzymane poprzez wasze modlitwy. Módlcie się, by nikt nie zaprzeczył Boskiemu
Miłosierdziu Mojego Syna w trakcie i po Ostrzeżeniu. Każda dusza zagubiona w takich
kłamstwach będzie przechwycona przez złe moce.

Dzieci, rozpowszechniajcie wszędzie potrzebę nawrócenia. Zaakceptujcie fakt, iż jestem
Współodkupicielką i Pośredniczką ściśle współpracującą z Moim Ukochanym Synem
Jezusem Chrystusem, by ratować wszystkie dusze od upadku na wieki.
Moja miłość do was, moje dzieci, jest ogromna. W każdej sekundzie dnia błagam o litość i
miłosierdzie dla każdej duszy, upraszając Bożej łaskawości. Ale musicie mi pomóc, dzieci,
przyłączając się do Mnie w modlitwie i ofierze, by pomóc wszystkim dzieciom Bożym wejść
do bram Nowego Raju.
Wasza Niebieska Matka
Odkupicielka
Króluj nam, Chryste.
Tłumaczyła: Marta
Opublikowany w Apel, Ostrzeżenie - Pilne orędzia 2010-2011 | Otagowane: modlitwa,
Orędzia, ostrzeżenie | Komentarzy: 33 »
Najświętsza Maria Panna: Módlcie się z całego serca za Papieża Benedykta
Posted by Dzieckonmp w dniu 30/01/2012
Orędzie nr 327 z serii Ostrzeżenie
Otrzymano sobota, 28 styczeń 2012, godz.21.00
Moje dziecko, moc szatana słabnie z dnia na dzień, ponieważ Duch Święty nadal rozpościera
Swoje Skrzydła nad wszystkimi dziećmi Bożymi.
Wiara i miłość do Boga rośnie wszędzie z powodu modlitw i szczególnych łask dawanych
Moim dzieciom przez Mojego Ojca, Najwyższego Boga. Nasilają się nawrócenia. Wiele z
Moich dzieci może nie być tego świadomych, ale zobaczycie to, jeśli otworzycie wasze
oczy.
Moje dziecko, proszę, musicie modlić się z całego serca za Papieża Benedykta. Cierpi tak
bardzo i pod wieloma względami jest sam w swojej zgryzocie wobec apostazji (odstępstwa
od wiary – przyp.tłum.), którą widzi zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz Świętego
Watykanu.
Jego dni w Stolicy Apostolskiej zostały przedłużone i dlatego zapobiegło to wielu
spustoszeniom powodowanym przez złego.
Modlitwa Moich dzieci jest jak huk grzmotu w Niebiosach. Dzieci, wasze modlitwy są w
Niebie wysłuchiwane i jest na nie odpowiadane.
To jest dobre. Moje dziecko, kontynuujcie modlenie się dawaną wam Krucjatą Modlitwy.
Oto specjalna modlitwa Krucjaty Modlitwy (23) o bezpieczeństwo Papieża Benedykta:

„O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa
i przez cierpienia, jakie zniósł, aby ocalić świat od grzechu,
modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę
Twojego Kościoła na ziemi,
tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi
od zmory szatana i jego zwierzchnictwa upadłych aniołów, którzy chodzą po ziemi kradnąc
dusze.
O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane na prawdziwą
drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.”
Wasza Niebieska Królowa Ziemi
Matka Ocalenia
Tłumaczył: Chrisgi
Opublikowany w Ostrzeżenie - Pilne orędzia 2010-2011 | Otagowane: Benedykt XVI,
Krucjata, Ojciec święry, ostrzeżenie, Papież | Komentarzy: 56 »
Krucjata modlitwy (23) – Modlitwa o bezpieczeństwo Papieża Benedykta
Posted by Dzieckonmp w dniu 30/01/2012
Objawiona Marii Bożego Miłosierdzia przez Naszą Świętą Matkę w sobotę, 28 stycznia
2012 o godz.21.00.

Oto specjalna modlitwa Krucjaty Modlitwy (23) o bezpieczeństwo Papieża Benedykta:
„O mój Przedwieczny Ojcze, w Imieniu Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa
i przez cierpienia, jakie zniósł, aby ocalić świat od grzechu,
modlę się teraz, abyś chronił Twojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta, Głowę
Twojego Kościoła na ziemi,
tak żeby on również mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi
od zmory szatana i jego zwierzchnictwa upadłych aniołów, którzy chodzą po ziemi kradnąc
dusze.
O Ojcze, chroń Twojego Papieża, tak aby Twoje dzieci mogły być kierowane na prawdziwą
drogę w kierunku Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.”
Wasza Niebieska Królowa Ziemi
Matka Ocalenia
Tłumaczył: Chrisgi
Opublikowany w Ostrzeżenie - Pilne orędzia 2010-2011 | Otagowane: Krucjata, ostrzeżenie
| Komentarzy: 3 »

Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje stado na Moje długo oczekiwane Powtórne
Przyjście na ziemię
Posted by Dzieckonmp w dniu 29/01/2012
Orędzie nr 326 z serii Ostrzeżenie
Otrzymano piątek, 27 styczeń 2012, godz.23.50
Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Najwyższego Boga, który narodził się z
Niepokalanej Dziewicy Maryi.
Moja droga, ukochana córko, nie zapominaj nigdy, że kiedy pracujesz dla Mnie będziesz
prześladowana, gdyż ludzkość nie lubi słuchać prawdy, kiedy ją wam ujawniam w tych
ostatecznych czasach.
Moje Święte Słowo było przez tak długi czas odrzucane, ale już dłużej tak nie będzie.
Mój Głos będzie usłyszany na całym świecie. Moja Miłość objawi się w całej Mojej Chwale
i człowiek będzie w końcu w stanie uwolnić się z kajdanków zła, umieszczonych wokół
jego kostek przez szatana.
Gdy prawda przeniknie dusze Moich dzieci i przyniesie im wolność, na którą tak długo
oczekiwały, spowoduje to niestety podział.
Moi umiłowani, wyświęceni słudzy, księża i całe religijne duchowieństwo w Świętym
Katolickim Kościele wiedzcie, że kocham was wszystkich.
Tak wielu z was oddało swoje życie dla Mnie ze szlachetnym sercem. Musicie teraz polegać
na Mnie.
Musicie modlić się o prowadzenie, abyście pozostali silni w waszej wierze i o rozeznanie
przez cały czas.
Nigdy, ani na chwilę, nie odrywajcie ode Mnie waszego wzroku.
Potrzebuję was, aby przygotować Moje stado na powitanie Mnie podczas Mojego długo
oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Musicie wytrwać i nie dopuścić, aby odwieść was od waszej miłości do Mnie, bez względu
na to, jakiej presji zostaniecie poddani.
Jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę wezwać was, abyście podjęli waszą broń
dla ratowania Mojego Kościoła. Ten właśnie Kościół, oparty na Skale przez Mojego
ukochanego ucznia Piotra, nigdy nie zawiedzie.
Wróg może sądzić, że zostanie zniszczony, ale byłoby to pochopne założenie.

Nikt nie może zniszczyć i nie zniszczy Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, aby głosić
Moją Chwałę, kiedy powrócę, aby ocalać Moje Królestwo na ziemi.
Nigdy, przenigdy, nie wolno wam opuścić Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela.
Gdyż beze Mnie nie ma Światła. Bez Światła nie ma przyszłości.
Moja córko, daję światu tą Krucjatę Modlitwy (22) dla Katolickiego Duchowieństwa, do
odmawiania:
„O Mój ukochany Jezu,
zachowaj mnie silnym i rozpalaj płomień mojej miłości do Ciebie
w każdym momencie mojego dnia,
Nigdy nie pozwól temu płomieniowi miłości do Ciebie migotać lub zgasnąć.
Nigdy nie pozwól mi osłabnąć w obecności pokus.
Daj mi łaski potrzebne do wypełnienia mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności
i do stania na straży nauk ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.
Ofiaruję Ci moją wierność na zawsze.
Ślubuję moje poświęcenie, aby walczyć w Twojej armii,
tak żeby Kościół Katolicki mógł znów powstać w chwale,
aby powitać Cię, drogi Jezu, kiedy ponownie powrócisz.
AMEN”
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości
Tłumaczył: Chrisgi
Opublikowany w Ostrzeżenie - Pilne orędzia 2010-2011 | Otagowane: Krucjata, ostrzeżenie
| Komentarzy: 50 »
Krucjata Modlitwy (22) – Dla Katolickich Księży, aby stali na straży nauk Kościoła
Posted by Dzieckonmp w dniu 29/01/2012
Otrzymano piątek, 27 styczeń 2012, godz.23.50
Potrzebuję was, aby przygotować Moje stado na powitanie Mnie podczas Mojego długo
oczekiwanego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Musicie wytrwać i nie dopuścić, aby odwieść was od waszej miłości do Mnie, bez względu
na to, jakiej presji zostaniecie poddani.

Jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę wezwać was, abyście podjęli waszą broń
dla ratowania Mojego Kościoła. Ten właśnie Kościół, oparty na Skale przez Mojego
ukochanego ucznia Piotra, nigdy nie zawiedzie.
Wróg może sądzić, że zostanie zniszczony, ale byłoby to pochopne założenie.
Nikt nie może zniszczyć i nie zniszczy Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, aby głosić
Moją Chwałę, kiedy powrócę, aby ocalać Moje Królestwo na ziemi.
Nigdy, przenigdy, nie wolno wam opuścić Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela.
Gdyż beze Mnie nie ma Światła. Bez Światła nie ma przyszłości.
Moja córko, daję światu tą Krucjatę Modlitwy (22) dla Katolickiego Duchowieństwa, do
odmawiania:
„O Mój ukochany Jezu,
zachowaj mnie silnym i rozpalaj płomień mojej miłości do Ciebie
w każdym momencie mojego dnia,
Nigdy nie pozwól temu płomieniowi miłości do Ciebie migotać lub zgasnąć.
Nigdy nie pozwól mi osłabnąć w obecności pokus.
Daj mi łaski potrzebne do wypełnienia mojego powołania, mojego oddania, mojej wierności
i do stania na straży nauk ortodoksyjnego Kościoła Katolickiego.
Ofiaruję Ci moją wierność na zawsze.
Ślubuję moje poświęcenie, aby walczyć w Twojej armii,
tak żeby Kościół Katolicki mógł znów powstać w chwale,
aby powitać Cię, drogi Jezu, kiedy ponownie powrócisz.
AMEN”
Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus
Król całej ludzkości
ELŻBIETA
EPISKOPAT - i - SATANIZM
TO TERAZ JUŻ WIEMY, DLACZEGO KARDYNAŁ NYCZ DAŁ IMPRIMATUR DO
KSIĄŻKI autora BRATA PIOTRA - " MARYJA- MATKA JEZUSA" a autor tak się
chełpi tym IMPRIMATUR. Otóż tę książkę Brat Piotr napisał jako powieść i absolutnie
NIEPRAWDĘ O NARODZINACH PANA JEZUSA. Napisał m.innymi, że Matka Boża
pytała Józefa co ma zrobić z ŁOŻYSKIEM, czyli Brat Piotr nie wierzy w Ducha
ŚWIĘTEGO. To teraz wiemy dlaczego Episkopat nie chce uznać Pana Jezusa Królem,

skoro nie broni nikt z Episkopatu KRZYŻA i pozwalają na budowę budynków dla innych
religii.
http://www.gloria.tv/?media=250555
______________________________________
„Dear children; I am with you for so much time and already for so long I have been pointing
you to God’s presence and his infinite love, which I desire for all of you to come to know.
And you, my children? You continue to be deaf and blind as you look at the world around
you and do not want to see where it is going without my Son. You are renouncing him – and
he is the source of all graces. You listen to me while I am speaking to you, but your hearts
are closed and you are not hearing me. You are not praying to the Holy Spirit to illuminate
you. My children, pride has come to rule. I am pointing out humility to you. My children,
remember that only a humble soul shines with purity and beauty because it has come to
know the love of God. Only a humble soul becomes Heaven, because my Son is in it. Thank
you. Again I implore you to pray for those whom my Son has chosen – those are your
shepherds. ”
“Draga djeco! Ja sam s vama toliko vremena i već toliko vremena vam ukazujem na Božju
prisutnost i na Njegovu bezgraničnu ljubav koju želim da svi upoznate. A vi djeco moja? Vi
ste i dalje gluhi i slijepi dok gledate svijet oko sebe i ne želite vidjeti kuda ide bez moga Sina.
Odričete ga se,a On je izvor svih milosti. Mene slušate dok vam govorim ali su vam srca
zatvorena i ne čujete me. Ne molite Duha Svetoga da vas obasja. Djeco moja, oholost je
zavladala. Ja vam ukazujem na poniznost. Djeco moja zapamtite samo ponizna duša sja
čistoćom i ljepotom, jer je upoznala ljubav Božju. Samo ponizna duša postaje rajom jer u
njoj je moj Sin. Hvala vam! …Opet vas molim, molite za one koje je moj Sin izabrao, to su
vaši pastiri. ”
Drogie dzieci, od tak długiego czasu jestem z wami, i już od tak długiego czasu ukazuję wam
Bożą obecność i Jego bezgraniczną miłość, którą pragnę abyście wszyscy poznali. A wy
moje dzieci? A wy nadal jesteście głusi i ślepi; gdyż patrzycie na świat wokół was i nie
chcecie widzieć dokąd zmierza bez mojego Syna. Wyrzekacie się Go, a On jest źródłem
wszystkich łask. Słyszycie mnie kiedy do was mówię, ale wasze serca są zamknięte i nie
słuchacie mnie. Nie modlicie się do Ducha Świętego, aby was oświecił. Dzieci moje, pycha
króluje. Ja wam wskazuję na pokorę. Dzieci moje pamiętajcie; tylko dusza pokorna świeci
(błyszczy) czystością i pięknością, ponieważ poznała miłość Bożą. Tylko dusza pokorna
staje się rajem, ponieważ w niej jest mój Syn. Dziękuję wam. Ponownie was proszę: módlcie
się za tych, których wybrał mój syn, to jest za waszych pasterzy”.
"Cari figli, da così tanto tempo io sono con voi e già da così tanto tempo vi sto mostrando la
presenza di Dio ed il suo sconfinato amore, che desidero tutti voi conosciate. Ma voi, figli
miei? Voi siete ancora sordi e ciechi; mentre guardate il mondo attorno a voi non volete
vedere dove sta andando senza mio Figlio. State rinunciando a Lui, ma Egli è la fonte di
tutte le grazie. Mi ascoltate mentre vi parlo, ma i vostri cuori sono chiusi e non mi sentite.
Non state pregando lo Spirito Santo affinché vi illumini. Figli miei, la superbia sta

regnando. Io vi indico l’umiltà. Figli miei, ricordate: solo un’anima umile brilla di purezza e
di bellezza, perché ha conosciuto l’amore di Dio. Solo un’anima umile diviene un paradiso,
perché in essa c’è mio Figlio. Vi ringrazio. Di nuovo vi prego: pregate per coloro che mio
Figlio ha scelto, cioè i vostri pastori. "
Ewa

SUMIENIE
Oprócz wszystkich uwarunkowań eklezjalnych i wszelkich innych, w jakich żyje i spełnia
się chrześcijanin, pozostaje ostatecznie tak: człowiek sam wobec Pana Boga.
â Gdybym miał, co zresztą mało prawdopodobne, wznieść toast za religię, piłbym go za
papieża, ale najpierw za sumienie, a dopiero potem za papieżaâ
Bł. Kard. John Henry Newman w liście do księcia Norfolku
â ÂŤMyÂť Kościoła nie opiera się na eliminacji sumienia, a wręcz może się urzeczywistnić
jedynie w oparciu o nieâ
Kard. J. Ratzinger
Świętość to synteza wiary i działania. Ortodoksja (poprawna wiara) jest równie ważna jak
ortopraksja (poprawne działanie).
W dobie zamętu powszechnego klarowne rozróżnienia terminologiczne i semantyczne w
zakresie doktryny są wysoce pożyteczne â nieodzowne!
Arystoteles sformułował myśl: Parvus error in principio magnus est in fine â Mały błąd na
początku staje się wielkim na końcu.
Szczegóły anonsowane w tytule dotyczą trzech rzeczywistości, z którymi mamy do
czynienia: Kościoła, nauczania Kościoła, posłuszeństwa Kościołowi.
Niejednokrotnie ktoś myśląc o sobie przedstawia się jako Kościół. Niejednokrotnie ktoś
przedstawiając swoje poglądy, opinie i preferencje teologiczne, przedstawia je buńczucznie
jako nauczanie Kościoła. Niejednokrotnie ktoś żądając posłuszeństwa w sprawach, o których
Kościół nie wypowiedział się definitywnie, przedstawia je jako posłuszeństwo Kościołowi.
Z tego rodzi się wiele zamieszania w ludzkich umysłach i sumieniach. Uzurpacja nie jest
receptą na czasy zamętu powszechnego. Wydaje się, że pewne wpływowe środowiska dążą
do zniszczenia Tradycji posługując się narzędziem posłuszeństwa. Kwestia w najwyższym
stopniu poważna â niepokojąca!
Trzeba się bardzo starać, aby z najwyższą starannością rozróżniać to, co jest Kościołem i
jego nieomylnym nauczaniem a co jest opinią jednej osoby, bądź gremium, które nie stanowi
Kościoła w jego integralności.
Istnieje jeszcze w najwyższym stopniu poważny problem pewnych wpływowych środowisk,
które na naszych oczach coraz bezczelniej na różne sposoby tworzą nowy bezchrystusowy
kościół. â Dlatego jest konieczne, abyśmy z jak największą pilnością zwracali uwagę na to,
cośmy słyszeli, abyśmy przypadkiem nie zeszli na bezdrożaâ (Hbr 2, 1).
Sługa Pański â nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomykuâ (Iz 42,
3).
In breve: Kościół. Nauczanie Kościoła. Posłuszeństwo Kościołowi.
Z szacunkiem należnym wszystkim, którzy należą do Kościoła, poniższe precyzacje nie
okażą się nam bezużyteczne.
Kościół. Nie zawsze tożsamy z tym czy innym duchownym. Nie zawsze tożsamy z tym czy
innym teologiem.

Nauczanie Kościoła. Nie zawsze tożsame z nauczaniem tego czy innego duchownego. Nie
zawsze tożsame z nauczaniem tego czy innego teologa.
Posłuszeństwo Kościołowi. Nie zawsze tożsame z posłuszeństwem temu czy innemu
duchownemu. Nie zawsze tożsame z posłuszeństwem temu czy innemu teologowi.
W dobie zamętu powszechnego rozróżnienia powyższe będą nam przydatne, abyśmy się nie
pogubili, abyśmy nie odstąpili od Prawdy, abyśmy godnie trwali przy Prawdzie.
Istotne kryterium rozeznania: krystaliczna doktryna katolicka zawarta w Tradycji.
Św. Paweł â serdeczny i po pastersku zatroskany â nalega:
â Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście
pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listuâ (2 Tes 2, 15).
â Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od
każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście
od nasâ (2 Tes 3, 6).
Nie głaskajmy bezbożników, nie głaskajmy kłamstwa, nie głaskajmy szatana. Jedna
odpowiedź â Chrystusowa: precz!
Dopowiedzenie â może nieodzowne. W kontekście nieodpowiedzialnych wypowiedzi ludzi
różnych, które â jak się wydaje â są zbyt pospieszną, zdumiewająco powierzchowną i
nonszalancką oceną rzeczywistości duchowych, niech nam będzie pomocą słowo Apostoła
Narodów. Słowo św. Pawła skierowane nie tylko do pasterzy(!):
â Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszystko badajcie, a co szlachetne â
zachowujcie!â (1 Tes 5, 19-21).
ks. Jacek Bałemba SDB
Za: Novus Hiacynthus â ks. Jacek Bałemba SDB blog (2 lutego 2012)
Iwona

