ANNA OD JEZUSA
ORĘDZIA 2019
3.11.2019
Jezus: Drogie Dzieci, Ja Jezus Chrystus pragnę przemawiać przez córkę moją Annę od Jezusa. Słowa moje kieruję do
Polaków, polityków i tych co żądzą Polskim krajem. Wiele zła wdarło się między zarządzającymi Polskim narodem, a ci
co byli mi wierni sprzeniewierzyli się dla układów i mamony. Tylko nieliczni jeszcze mi są wierni jednak ich głos jest
tłumiony.
Dlatego pragnę wezwać Polaków by się modlili za rządzących ich krajem, gdyż bez ich modlitwy złe decyzje będą
podejmowane, bez ich modlitwy lobby masońskie przez swych ludzi będzie zarządzać tym krajem, bez ich modlitw
szatan będzie się panoszyć, a nie Duch Boży będzie miał wpływ na losy tego kraju.
Słowa Moje będą niby miecz obosieczny i będą do serc wiernych Mi dusz trafiały. Dzieci moje wyście mój lud wybrany,
prze was pragnę działać, pragnę byście Mego głosu słuchały. Tak z serca wam błogosławię bądźcie Mi wierni bo Ja
Jestem waszym Panem i Bogiem.

27.10.2018
Jezus: Drogie dzieci, Ja Jezus Chrystus i Mój Ojciec Niebieski bardzo cierpimy wraz z Matką Maryją widząc życie dusz,
ich sprzeniewierzenia i odejście od Boga.
Teraz gdy szatan zwodzi dusze w szczególny sposób i wszędzie swoich ludzi posyła co służą mu i zaprzedali swe dusze,
nie ma już miejsca na ziemi, gdzie szatan nie działa i nie niszczy świata. Dlatego pragnę przemawiać przez córkę moją,
Annę od Jezusa, do wielu dusz, by zostały ich serca poruszone. Słowa te będą dla was dzieci ratunkiem, nadzieją,
napomnieniem, pouczeniem, byście przetrwały trudny czas, który się zbliża wielkimi krokami.
Miłość moja to Miłosierdzie i żadna dusza wierna nie wzgardzi Mymi słowami, i dam wiele łask duszom, które będą je
czytały. Tak Błogosławię wszystkim, którzy te słowa czytają i słuchają, i obdarzam swoją łaską, by ze słów moich
korzystały. Pamiętajcie, że Ja, kochający Ojciec jestem zawsze z wami.

11.11.2018
Bóg Ojciec: Dziś, moje dzieci, jest Święto wasze, Święto Narodu Polskiego, Święto odzyskania Niepodległości, 100 lat
świętujecie odzyskanie Niepodległości. Lecz nie zawsze tam gdzie nie ma wojny, gdzie nie ma okupacji, gdzie nie ma
dyktatury jest prawdziwa wolność. Na ile kraj wasz był wolny przez ostatnie stulecie.
Czyż nie pamiętacie dyktatury sowietów, czyż wojna skończyła się z hukiem wystrzałów, czy pamiętacie podsłuchy
ubeków, rok 1956? A czy dziś wasz kraj wasz jest wolny od Unii Europejskiej, jej dyktatury, manipulacji, wyzysku bez
wojny ? Czym jest wolność narodu, tak drogiego mi narodu Polskiego?
Wolność tego narodu jest w wierze w Boga Ojca Wszechmogącego, wolność tego narodu jest w Maryi, w Matce
Częstochowskiej, co ukochała naród Polski. Wolność tego narodu jest w dążeniu do praw ochrony życia tych
najmniejszych, wolność tego narodu to życie zgodne z przykazaniami, wolność tego narodu to walka ze złem postem i
modlitwami.
Tak, drogie dzieci, bliskie Mojemu sercu wiedzcie, że Ja Bóg Ojciec Niebieski wybrałem naród Polski, wybrałem
Polaków, by zmienić świat przez wierne dusze Polaków.

29.11.2018
Jezus: Dziś dzieci pragnę do was przemówić, gdyż zło które panuje na świecie jest już u szczytu i szatan chce zniszczyć
świat przez ludzi słabych, co oddali mu swe życie.
Dzień objawienia Antychrysta jest już bliski i człowiek ten, który poda się za Boga i Mesjasza zwiedzie wielu ludzi, gdyż
za jego sprawą nastanie fałszywy pokój i chwilowy dobrobyt. Zwiedzie on ludzi przez zdziałane cuda i piękne przemowy,
przez złudne obietnice. Tak wielu uwierzy w jego słowa i fałszywą naukę, a tak niewielu pozostanie mi wiernych i mojej
nauce.
Dziś już tak wielu odeszło od Boga i choć nie chce was karać, moje drogie dzieci, to dam wam czas trwogi, czas na
nawrócenie. Dziś w czasach odstępstwa ślepe jest ludzkie sumienie, gdzie prawie każdy się usprawiedliwia i mało kto
żyje według moich przykazań. Po cóż Kościół, po cóż Msza Święta, po cóż religia zwana zabobonem. Dziś liczy się
swoboda, przyjemność, dogadzanie. Biedne moje dzieci, tak was ukochałem, a wy wybieracie to co złudne i każdego
dnia sprzedajecie swe dusze w pogoni za materialnymi dobrami.
Ja zaś stworzyłem was byście były niczym Anioły, a czas na ziemi dałem wam byście dokonały wyboru, byście Mnie
Boga szukały, byście Mnie umiłowały. Ja i Bóg Ojciec czekamy na was z tęsknotą i bardzo ubolewamy gdy zwodzi was
szatan, gdy droga zatracenia staje się waszą drogą. Cóż za ból przebija Nasze Serca, to ból wiele większy niż Ojca i Matki
co dziecko swe traci. Nie przez śmierć, bo ona czasem bywa wybawieniem od zatracenia, ale przez złe towarzystwo,
narkotyki i ułudę zdobywania rzeczy materialnych, gdzie dziecko nie ma czasu dla swych rodziców i prawie wcale nie
ma z nimi kontaktu.
Moje drogie dzieci, Ja Jestem jak czuły Ojciec i najbardziej troskliwa Matka, a dusza która w was żyje jest wieczna i
nieśmiertelna. Dlatego, byście nie pomarli przyspieszam czasy ostateczne i sąd nad wami odbędzie się niebawem, choć
to jeszcze nie czas, gdy przyjdę jako sędzia sprawiedliwy i zmarli powstaną z grobów. To będzie Mój pierwszy sąd, gdy
dusze wasze porwane do Nieba staną przed Bogiem i zostaną osądzone, bądźcie gotowe na sąd, bo nie każda dusza
przeżyje ten sąd. Ci co żyją w prawdzie niech będą spokojni, zaś ci co w grzechach żyją doświadczą wielkiej trwogi. Ci
co swe grzechy uznają, będą mogli się poprawić i zacząć życie nowe. Jednak nie wszyscy na dobrej drodze wytrwają i
ci zgubią się ponownie.
Czas ucisku, który dam wam dzieci moje, będzie wielką próbą i tą próbę nieliczni przetrwają. Jednak ci co za Mnie ofiarę
poniosą, ofiarę życia będą zbawieni, zaś ci co pozostaną będą żyć na Nowej Ziemi. Tak, wiele mam jeszcze wam do
powiedzenia moje dzieci, gdyż miłość Moja jest mi przynagleniem. Proszę, bądźcie Mi wierne moje dzieci i ufajcie, bo
Ja wam ufam drogie dzieci.
Tak, Błogosławię wszystkim co słowa te czytają i słuchają Ja kocham was i zawsze jestem z wami.

15.12.2018
Maryja: Drogie dzieci, czy wiecie jak wielka jest Moja troska o was moje drogie dzieci. Ból serca Mego i Mojego Syna
jest już u kresu i dawno przelała się czasza cierpienia. Kielich goryczy wciąż wypełnia Moje serce i wielki ból, gdyż tak
wiele dzieci odchodzi od Boga i dlatego cierpi Moje Matczyne serce.
Czas ujawnienia Antychrysta jest już bliski i ukarze się wam jako mesjasz, jako cudotwórca co daje zbawienie bez
wysiłku, bo grzechu nie ma i człowiek powinien wszystko robić, by unikać cierpienia i tu cieszyć się, i bawić, i używać.
Jego nauka doprowadzi do zguby wielu ludzi nawet tych oddanych Bogu, gdyż Ewangelia sukcesu przez niego głoszona
zwiedzie wielu ludzi, tak samo cuda i znaki. Choć jego nauka będzie podważana, wielu pójdzie na zgubę i podda się
zwodzeniu szatana.
Tak, drogie dzieci, Ja wasza Matka proszę was, byście trwali w nauce Jezusa Chrystusa waszego Pana, byście nie ulegali
fałszywej nauce i Bogu jedynemu ufali. Ja Maryja pragnę was uchronić od zwodzenia szatana i wszystkie dusze Mi
oddane wieść prostą drogą do Jezusa prawdziwego Zbawiciela i Pana.
Wielka jest troska Moje dzieci o was i wielkie moje staranie. Dlatego proszę was, byście trwali na modlitwie
Różańcowej, pościli, byli jak najczęściej na Mszy Świętej i przyjmowali Komunię Świętą, byście się regularnie spowiadali
nie rzadziej niż raz w miesiącu, byście czynili drobne ofiary rezygnując z przyjemności, oglądania telewizji i wszystkiego,

co jest dla was pokusą, by życie wasze stało się skromne i ciche, oddane Bogu i modlitwie, pełne ofiary, postu,
rezygnacji w ciągłym nawróceniu. Pragnę, byście żyły życiem pokuty, a wtedy sam Bóg Ojciec przed wielkim złem was
uchroni.
Życie takie jest świętym życiem, lecz czy Bóg nie stworzył was po to, byście żyły świętym życiem, czyż nie przeznaczył
was do Nieba, byście żyły niczym Anioły służąc Bogu na Jego Chwałę. Tam wasze szczęście, tam wasz dom, tam
odpocznienie, tam radość niewysłowiona, tam pragnie was widzieć Bóg i Ja Maryja pragnę wraz z mym synem
wszystkich zobaczyć. Tak, drogie dzieci, czeka was czas wielkiej próby, lecz Ja Maryja jestem z wami i pragnę was
przeprowadzić do Chwały Nieba.

10.11.2019
Jezus: Drogie dzieci. Wierność wasza jest mi ochłodą, a modlitwy wasze niosą świat cały. Dlatego mam do was prośbę
byście modliły się za rząd cały, a w szczególności za Prezydenta Polski i jego żonę. Wiele jeszcze krytyki i umniejszania
spłynie na Prezydenta Polski choć dusza jego jest mi oddana. Potrzebuje modlitwy o ochronę, by jego decyzje były
zgodne z moją wolą, by nie ulegał wpływowi złym doradcom którzy manipulują i zły wpływ mają.
Naród Polki jest narodem wybranym i lobby Żydowskie nie dopuszcza by o tym wiedział wasz naród. Wielka jest
zazdrość o wasze wybranie, jednak Żydzi mnie nie przyjęli i przez to odrzucili swoje wybranie. Tak wielka jest pycha w
tym narodzie i wywyższanie, niczym są dla nich inne narody a tam gdzie jest pycha tam działa szatan.
Dlatego Żydzi stali się waszymi wrogami i za nich potrzebna jest wasza modlitwa tym bardziej, że wrogie jest ich
działanie. Już niedługo chcą przeprowadzić swe plany by odzyskać swój majątek, jednak wasza modlitwa może
zniweczyć te plany. Prawo polskie w tej chwili na to nie pozwala, jednak oni wciąż szukają możliwości i drogi by
zrealizować swe działania.
Tak teraz, dzieci moje, was uczulam by modlitwa wasza była gorliwa, a wyprowadzę wasz naród mimo
niebezpieczeństw, mimo przekleństw i złorzeczenia. Tak z serca błogosławię wszystkim co słowa te czytają i słuchają,
trwajcie w Miłości Mojej i w zaufaniu.

1.12.2019
Jezus: Dzieci moje, dziś pierwszy dzień Adwentu. Jest to czas przygotowania na Moje Narodziny. Dziś czasy zamętu i
bardzo potrzebuje waszej modlitwy i ofiary. Słowa Moje są prawdą i życiem, i pragnę was umocnić byście trwały przy
Sercu Moim i Sercu Maryi. Dlatego pragnę wam przekazać słowa modlitwy:
Boże Ojcze Wszechmogący, stwórco świata, Boże jedyny. Prosimy, bądź naszą mocą i światłem byśmy nie
pobłądzili, by głos Ducha Świętego Nas prowadził, napominał i ostrzegał. Ty Panie jesteś wszystkim, drogi
Twoje są prawe i proste. Tak błagamy Cię Panie nasz i Boże, ustrzeż nasze rodziny od zła i ducha tego świata.
Niech nasza modlitwa będzie Ci kadzidłem, a Twoja łaska doprowadzi wszystkich grzeszników na drogę
zbawienia. Amen.
Ta modlitwa odmawiana codziennie wspomoże was i wasze rodziny i wszystkich tych, za których zanosicie swoje
modlitwy. Tak dzieci moje proszę was abyście modliły się za Rząd Polski, Prezydenta i jego żonę, za ministrów i tych
wszystkich którzy doradzają. Wiedzcie, że wielu posłów nie działa dla dobra kraju i myśli o własnych interesach, są i
tacy którzy blokują dobre ustawy i innych podburzają. Tu ważne są układy i korzyści, i tak niewielu myśli co jest dobre
dla kraju.
Wiedzcie dzieci, że żaden kraj Mojej łaski nie otrzyma gdy życie nie jest szanowane. Każde dziecko zabite otwiera bramy
zła, a krew przelana o pomstę się dopomina, takie są konsekwencje zła. Miłosierdzie moje grzechów nie wypomina,
jednak każdy poniesie konsekwencje zła. Wiele trzeba modlitw, by wynagrodzić zło aborcji, zło eutanazji.
Dlatego proszę byście objęli też modlitwą rodziców, którzy dopuścili się tego zła, gdyż krew na ich rękach pozostaje i
tu także potrzeba wynagrodzenia za grzech zapłodnienia drogą in vitro, grzech zapobiegania ciąży i grzech zabijania
osób starszych.

Tak dzieci moje Ja bardzo liczę na wasze modlitwy i Moja łaska jest z wami. Czas który spędzacie na modlitwie jest
błogosławiony, a nagroda wasza jest nie tylko w niebie ale już tu na ziemi, bo Ja sam jestem waszym szczęściem i
pragnę waszego szczęścia już tu na ziemi. Ja znam wasze troski, walkę o byt w waszej codzienności, zmęczenie, brak
snu i wszystkie troski serca waszego.
Drogie dzieci złóżcie Mi troski wasze, bo wieka jest Moja troska o życie wasze i trud wasz i ból wasz, wasze cierpienie
jest Moim cierpieniem. Tak jak włosy wasze są policzone, tak sprawy wasze są Moimi sprawami i nie ma zbyt drobnych
i nieważnych spraw.
Moje dzieci, dziękuję wam za wasze modlitwy i drobne ofiary, gdyż bardzo cenne są w oczach moich. Nie czyńcie
wielkich ofiar co siły wam zabierają gdyż nawet te drobne z Moją ofiarą złączone wielką wartość mają. Czasem to co
sprawia przyjemność i radość dajcie mi jako ofiarę. Poprzestańcie na tym co małe, a radość wasza będzie wielka z
rzeczy drobnych i małych. Poprzestańcie na tym co proste i zwyczajne, a serca wasze staną się czyste i prawe.
Pozostańcie czyści w miłości, a obdarzę was łaską życia w czystości. Wiele łask dla was drogie dzieci przygotowałem,
gdyż pragnę byście pozostali wierni Mojej miłości.
Tak z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Pozostańcie wierni Mojej miłości.

8.12.2019
Maryja: Moje drogie dzieci. Miłość Moja jest zawsze przy was i pragnę byście w dniu Mojego Święta Niepokalanej
przyjęli Mnie do swojego serca, do swojej codzienności, do waszych rodzin, do waszej pracy. Ja pragnę jako wasza
Matka, opiekunka, powierniczka być blisko was. Życie wasze jest trudem na tej ziemi, zwłaszcza jeśli jest to życie
ofiarne, życie złączone z Krzyżem Mojego Syna. Gdy zaprosicie Mnie do swojej codzienności to wiedzcie, że przyjdę
wam z pomocą we wszystkich waszych sprawach i choć trud wasz nie zostanie zmniejszony, Ja będę wam we wszystkim
dopomagać i orędować za wami. Dusze wierne są cenne w oczach Boga i cenne, i drogie są Mi wasze dusze.
Moje drogie dzieci, już wkrótce nadejdzie wiele zmian i bądźcie na to gotowi. Trzeba wam wiedzieć, że żyjecie u progu
trzeciej wojny światowej i już niedługi jest czas gdy ona wybuchnie, i trzy dni ciemności ogarną Ziemię. To czas próby,
bądźcie gotowi by modlić się przez trzy dni i dwie noce przy zapalonej poświęconej świecy, bądźcie gotowi by pościć i
trwać na modlitwie.
To czas, w którym wszystkie demony wyjdą na ziemie i nie pozostawią przy życiu grzesznych ludzi oddanych szatanowi.
W tym czasie z domu nie wychodźcie, bo to będą dni strachu i zniszczenia ziemi, i nie ostanie się już ta ziemia. Nikogo
do domu też nie wpuszczajcie, okien nie otwierajcie bo zewsząd zło będzie chciało wejść do waszego domu. Dni te
będą niczym sąd i każdy pozna stan swej duszy, wielu się nawróci i Bogu odda swe życie.
Jednak zanim przyjdą te dni gdy w znaku Krzyża na niebie Bóg da im zapowiedź, wcześniej przyjdzie Mój Syn, Syn Boży
by dusze wasze porwać do Nieba, byście sumienia wasze w zwierciadle prawdy ujrzeli. Dla wielu dusz będzie to wstrząs,
niektóre z nich tego nie przeżyją, zaś dusze czyste niech się nie obawiają gdyż prawdę o sobie już znają i tu zwiększy
się ich doskonałość.
Te dni zapowiadało już wielu świętych i proroków, wiedzcie że bliskie są już te dni. Dlatego Ja Maryja was proszę byście
się modlili za Rząd Polski, ministrów, Prezydenta i jego żonę, także za posłów i tych co doradzają. Wiele zależy od
waszych modlitw, gdyż wielkie nadchodzą zmiany.
Ja Matka wasza Niepokalana noszę was w swoim Sercu i z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają.
Trwajcie na modlitwie i ufajcie Mojemu Synowi.

26.12.2019
Bóg Ojciec: Drogie dzieci. Dni Bożego Narodzenia są czasem gdy przychodzę do was w małym Dziecięciu, w niewinności
i bezbronności dziecka. W tym przyjściu oddaję się wam cały Bóg Wszechmogący.
Ja ufam wam moje dzieci, że wiernie stawicie czoło złu tego świata. Moja łaska jest zawsze z wami i przychodzę wam
z pomocą gdyż troszczę się o was, moją wierną trzódkę.
Teraz nadchodzą trudne czasy i pełne grozy, gdyż zło będzie coraz bardziej zaciemniać ludzkie umysły i będzie się
zdawało, że szatan zwyciężył. Jednak w czasach gdy szatan działa z wielką mocą i świętuje swe zwycięstwo, Ja działam
z jeszcze większą łaską i daje wam światło w narodzonym Dziecięciu. Tego światła żadne zło nie przemoże i to światło
zwycięży dzięki Matce Bożej, którą wam daje na czasy ostateczne jako twierdzę, bo w niej sam Bóg zamieszkał i wy
możecie czuć się bezpiecznie.
Lud mój żyje w zaślepieniu, ciemności i niewoli, i wielu myśli że nie potrzebuje już Boga, chce żyć po swojemu w złudnej
wolności. Bardzo te dzieci zasmucają me Serce, Serce Ojca, w którym jest największa miłość i troska o swe dzieci na
które czekam i tęsknie za nimi, by powróciły do Mojego Domu, Domu Ojca. Drogie dzieci wiele modlitw trzeba za
grzeszników, za tych co Mnie nie znają, za tych co wierność zagubili.
Polska, ten kraj Piastowski jest Mi niezmiernie drogi, ten naród gdzie Maryja jest Królową. Ja Bóg Ojciec pragnę
wywyższyć Polskę bo jest Moim narodem wybranym i jemu łaski nie oszczędzę, gdy wierności dochowa i złoży swą
ofiarę.
Dziękuję wam za wasze modlitwy za Rząd Polski i za wszystkich co zarządzają krajem. Pamiętajcie też o Żydach, choć
stali się waszymi wrogami. Dziękuje wam, za ofiary i modlitwy wynagradzające za grzechy aborcji, eutanazji, grzech in
vitro i zapobiegania ciąży. Modlitwy wasze niczym kadzidło docierają do Serca Mego i Ja wasz Ojciec, Syn i Duch Święty
z Serca wam Błogosławimy na ten czas, który zbliża się wielkimi krokami, na czas Nowego Roku, na czas ucisku.
Niech wszystkie serca co czytają i słuchają słów Moich obdarzy Moja łaska i Błogosławieństwo.

