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Maryja: Moje drogie dzieci. Mój Syn Umiłowany przyszedł na świat by go zbawić, by ukazać dobro Ojca i troskę o swoje
dzieci. Teraz gdy szatan ujawnił swą twarz i głos jego będzie miał największy posłuch wiedzcie, że tylko dzięki łasce
Bożej mogą wytrwać w wierności dzieci Boga. Wielki jest jego podstęp i język kłamliwy, i wielu pójdzie za nim
podziwiając jego cuda i fałszywy pokój.
Ja Maryja jestem waszą Matką i pragnę was ukryć i obronić przed podstępem szatana. Zawsze proście Mnie o pomoc
i wstawiennictwo, gdyż szatan czyha na was i sieje zamęt, niezgodę, kusi podstępnie by was zgubić. Nie gódźcie się na
żadne ustępstwa tylko pozostańcie w wierności i czystości serca.
Już wkrótce zostanie uchwalona ustawa, która umożliwi wszczepienie tak zwanych czipów pod skórę Polaków, by
można było ich lepiej kontrolować. Przedstawi się wiele zalet tego wynalazku, lecz wiedzcie że to wielki jest podstęp
szatana.
Nie gódźcie się dzieci na wszczepienie znaku szatana, gdyż wtedy skarzecie się na jego niewolę. Nie bójcie się Moje
dzieci, gdyż Ja Matka was obronie i pokieruję tak waszym życiem, że będziecie mogli żyć bez tego znamienia. Duch
Święty chroni swoje dzieci i tak jak za czasów Mojżesza Bóg żywił swe dzieci, tak za czasów wielkiego ucisku zadba o
swe dzieci. Każda dusza Mi oddana będzie w Mojej opiece i niech się nie obawia, Ja Matka chronię swe dzieci.
Tak, drogie dzieci, dziękuję wam za waszą modlitwę, posty i ofiary. Wiele może zdziałać wasza modlitwa i cenne są
wasze ofiary. Wiedzcie, że smutek wasz i cierpienie zmieni się w radość. Moje drogie dzieci wy jesteście Mi
pocieszeniem, nie trwóżcie się lecz ufajcie, gdyż wasze dusze przeznaczone są do świętości i życia w bliskości Mojego
Syna. Światło Ducha Świętego niech oświeca wasze Serca i umysły byście wytrwały w wierności Bogu. Módlcie się za
siebie nawzajem, gdyż wasze dusze potrzebują umocnienia, a serca wasze ukojenia Miłością Boga.
Ja Maryja jestem zawsze blisko was i wstawiam się za wami, niech Moje łzy będą wam pociechą, a dobry Bóg obdarzy
wszystkich Błogosławieństwem co słowa te czytają i słuchają.

26.01.2020
Jezus: Dzieci moje umiłowane. Modlitwy wasze są kadzidłem dla Mojego Serca i wiele mogą zmienić wasze modlitwy.
Duch Święty prowadzi dusze mi oddane, a ziemia wasza Polska jest już nasączona krwią męczeńską wielu Polaków. To
zarzewie odkupienia męczeńską krwią nie zostało jeszcze zakończone i wielu jeszcze odda swe życie dla tego kraju. Jest
także wiele dusz, których życie stało się białym męczeństwem i są to dusze ofiarne.
Teraz gdy zbliżają się wybory znów usłyszycie wiele obietnic i nie wszystkie w dalszej perspektywie wydają się dobre.
Rząd, który jest nadal pozostanie u władzy, gdyż to już jest zaplanowane, taka jest polityka władzy. Zmiany personalne
będą jednak niewielkie, większość pozostanie u steru władzy.
Tak dzieci moje modlitwa wasza jest teraz bardzo potrzebna, bo wielu, co jest teraz przy władzy, nie działa na rzecz
dobra Polski ani narodu polskiego. Potrzebne są większe zmiany, módlcie się by osoby, które nie są dopuszczane mogły
zająć godne stanowiska, a te które szkodzą utraciły swe przywileje.
Miejsce Polski w Unii Europejskiej będzie słabnąć i niewielu znajdzie sojuszników. Wiedzcie, że Unia Europejska nie
jest Moim dziełem i wielu masonów jest tu u szczytu władzy. Dlatego pragnę by Mój kraj Polski i Mój Polski naród był
wolny od Unii Europejskiej, a także by związek tych krajów uległ rozwiązaniu. Tu wielu modlitw trzeba, a także ofiary,
módlcie się drogie dzieci Koronką do Miłosierdzia o rozpad tych krajów.
Tak wiele wam powierzam i jeszcze powierzę, gdyż pragnę szczęścia i wolności dla waszego kraju. Dziękuję wam za
wasze modlitwy, ofiary i zaangażowanie. Z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają, na trudny czas.
Trwajcie w Moim pokoju i wszystko Mi i Mojej Matce Maryi powierzajcie.

18.02.2020
Jezus: Dzieci moje umiłowane, wszystko co tutaj jest spisane jest wielką łaską Moją i wiedzcie, że pragnę przez was
działać. Lecz bardzo potrzebuje waszych modlitw i ofiar, wtedy bez przeszkód mogę działać. Ja wiem jak wasza
codzienność was przytłacza i wielu z was ma wiele obowiązków i modli się w wielu intencjach, to zbawienna praca. Już
teraz dziękuję wam za wasze modlitwy i ofiary, a także za serca oddane.
Drogie dzieci, wiecie jak Polska jest mi droga i wasz naród, gdzie Królową jest Moja Matka, Matka Boża Częstochowska,
Ona sama wstawia się za waszym narodem. Dziś pragnę wam powiedzieć, że dzięki waszym modlitwom wiele może
się zmienić i trudny czas, który nadchodzi wielkimi krokami nie musi być aż tak trudny, choć muszą przyjść zmiany. Tak,
wkrótce przyjdzie kryzys gospodarczy i będzie on odczuwany szczególnie dla tych co mają małe dochody, wiedzcie, że
ten kryzys był od dawna planowany. Tu trzeba modlitwy by przetrwali najubożsi, a zwłaszcza wielodzietne rodziny. Zaś
ci co małe dochody mają by lepszą prace znajdowali, a ci co mają małe renty i emerytury skuteczną pomoc dostawali.
Zubożenie społeczeństwa jest złem, zwłaszcza gdy jednostki się bogacą, zaś wyzysk jednostki przez bogaczy jest złem
co woła o pomstę. Teraz gdy wiele dusz kieruje się egoizmem, trzeba by dusze czyste i drażliwe na ludzki los
przychodziły z pomocą tym co jej potrzebują. Wiele jest ofiarnych dusz co swego czasu nie żałują i są pełne
zaangażowania, lecz trzeba Mi hojności tych co serca mają zamknięte na miłość i współczucie, by mogli dzielić się tym
co posiadają. Czyż nie jest powiedziane, że większa jest radość z dawania niż brania? Ja wynagradzam każdy dar, a ten
co daje skarby swe w Niebie gromadzi.
Módlcie się o otwarte serca bogaczy, by mogli dzielić się z ubogimi, dzielić się wszystkim co mają.
Tak dzieci moje, trwajcie na modlitwie ufnym sercem i włączajcie w swoje modlitwy podane tu intencje. Serce moje
jest zatroskane o was i wiedzcie, że Ja sam dbam o was i sprawie, że niczego wam nie zabraknie. Tu wystarczy, że
będziecie mi ufali i nie ulegali lękowi co się z wami stanie. Łaska Moja działa w waszym życiu, waszych rodzinach i we
wszystkich sprawach co mi powierzacie.
Tak z Serca wszystkim błogosławię, tym co słowa te czytają i słuchają, trwajcie na modlitwie, trwajcie w zaufaniu.

1.03.2020
Maryja: Moje drogie dzieci. Czy wiecie jak ważne i cenne są wasze modlitwy? Z Serca dziękuję wam za waszą
odpowiedź w modlitwie i cierpieniu. Łzy Moje są pełne Krwi i dlatego módlcie się i ofiarowujcie Łzy Moje.
Rząd Polski często ukrywa złe wiadomości, które mogłyby go postawić w złym świetle. Dlatego pragnę wam
powiedzieć, że wirus zwany koronawirusem jest już od kilku tygodni w Polsce. I tu w Polsce może być epidemia i warto
się zabezpieczyć w zapasy żywności i wody. Zapasy te nie muszą być zbyt duże, jednak takie by starczyły na kilka
tygodni. Najwięcej może być zachorowań w Warszawie i kilku większych miastach Polski w centrum i na wschodzie.
Proszę byście nie ulęgali lękowi, lecz wzięli do ręki Różaniec jako broń niezawodną, ta broń jest najlepsza i
najskuteczniejsza w każdej walce.
Tak dzieci moje, wszystko co teraz się dzieje jest zapowiedzą tego co już zostało zapowiedziane dla czasów ponownego
przyjścia Mego Syna, który wkrótce się wam objawi podczas oświecenia sumień, gdy dusze wasze będą porwane do
Nieba. Łaską jest od Boga Ojca samego ujawnione wam Bożych planów dla waszego zbudowania, dla mobilizacji waszej
w modlitwie, dla wiary pogłębienia w Bożą obecność, obecność Moją i Mojego Syna.
Niech Duch Święty oświeca wasze serca i umysły byście w modlitwie serca wszystkich chorych obieli i kraj wasz tak
drogi mojemu Sercu Różańcem mym obieli.
Tak niech Bóg Ojciec wam Błogosławi i obdarzy swoją łaską wszystkich tych co słowa te czytają i słuchają. Ja Matka
obejmuje was Sercem i modlitwą.

2.03.2020
Jezus: Moje dzieci umiłowane. Pragnę wam powiedzieć, że wszystkie swoje obietnice wypełniam i Ja jestem waszym
Królem i Panem. Choć biskupi nie przyjęli Mojego królowania ani Rząd Polski nie mianował mnie na Króla Polski łaska
ta wam jest dana, gdyż wola moja została wypełniona przez wierność waszych modlitw i Mszy Świętych ofiarowanie.
Wielka to łaska dla narodu co przyjął Mnie za Króla bo dzięki temu macie Moje Błogosławieństwo i opiekę. Ręki swej
nie zdejmę z waszego narodu jednak wiedzcie, że i tutaj przyszedł czas działania zła dla oczyszczenia waszego narodu.
Niech lęk nie zagląda do waszej duszy lecz ufność i wiara wypełni wasze serca. Wszystko to stać się musi i jest już ten
czas gdy wszystko się wypełnia.
Teraz jest czas gdy każda dusza w modlitwie zbrojna, w postach gorliwa, w ofiarach hojna wolę Moją może wypełnić.
I niech nie obawia się ani cierpienia, ani krzyża gdyż każdy chrześcijanin narodził się by swą misję dla zbawienia świata
wypełnić. Żaden czyn nie jest zbyt mały lecz proszę by w tym czasie gorliwsza była wasza modlitwa. Proście o pomoc
w modlitwie Anioły, waszych Świętych Patronów i wszystkich Świętych wam danych. Proście o pomoc dusze w czyśćcu
cierpiące bo wielka jest ich pomoc.
Dziś nadszedł czas mobilizacji, gdzie Trzy Kościoły w jedności modlą się o Nowy Kościół bo nadejdzie czas
Zmartwychwstania, czas Nowej Ziemi, czas gdy zło zostanie pokonane i szatan już nie będzie panował na tej ziemi. To
czas zwany paruzją, to czas przez wielu oczekiwany. Wiele was jeszcze czeka trudu jednak nie myślcie o tym, myślcie
o nadziei którą Ja sam wam przynoszę. Tą wiarę i nadzieje w sobie nawzajem podtrzymujcie i pamiętajcie, że macie
Matkę Moją Maryję i oręż do wali niezawodny na każdy czas. Walczcie modlitwą różańcową, walczcie postem i
przychodźcie do Zdroju Mojego Miłosierdzia a siły wasze zawsze odnowie.
Tak dzieci moje trwajcie w wierności mojej, trwajcie na modlitwie. Zaś kapłanów, którzy te słowa czytają proszę, by
wszystkie zawarte tutaj intencje spisane przez moją córkę Annę od Jezusa kładli na ołtarzu podczas Eucharystii, a Ja
sam łaską swoją was obdarzę i radością wypełnię wasze serca.
Tak wszystkich co słowa te czytają i słuchają z Serca Błogosławię. Pamiętajcie Ja jestem waszym Królem i Panem.

8.03.2020
Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci. Dziś wiele osób szerzy kłamstwa na temat koronawirusa i taka jest polityka
państwa, która ma uspokoić społeczeństwo. Teraz jest czas dla tych, którzy wierzą i ufają Bogu Wszechmogącemu by
zanosić modlitwę przebłagania za grzechy Polaków, ich niewierność i brak wiary. Drogie dzieci nie obawiajcie się wszak
Ja Jestem Królem Polski, a Królową jest Moja Matka Maryja. Czy nie widzicie Mej opieki i troski o was? Czy nie
sprawiam, że w wielu miejscach Polski jest czyste niebo bez zanieczyszczeń?
Wierzcie w moc Eucharystii, w Krew Moją i Ciało Moje ofiarowane za was na Ołtarzu. Ciało Moje i Krew są lekarstwem,
mocą i wspomożeniem waszym. Zaś godne przyjmowanie Komunii Świętej jest oddaniem Mi czci. Czy wierzycie w moc
Mojej łaski? Czy woda święcona jest dla was uleczeniem? Czy Msza Święta jest zagrożeniem z powodu zgromadzenia
wiernych?
Moje drogie dzieci zasmucone jest Moje Serce z powodu lęku waszego, bo pragnę waszej obecności, ufności, oddania.
Ja sam jestem wam umocnieniem, Ja sam pragnę was pokrzepić w Chlebie Życia, który wam daje byście żyli we Mnie,
byście trwali, byście chodzili w Mojej obecności, w obecności Ducha Świętego.
Troski wasze są Moimi troskami, powierzajcie Mi swoje troski i ufajcie w moc Mojego działania. Dobrze poczynili ci co
zebrali zapasy wody i żywności potrzebne by przetrwać około miesiąca. Dobrze zachować środki ostrożności by nie
zarazić się wirusem. Lecz gwarancją jest powierzenie się Mojej Matce, powierzcie też swoje rodziny, trwajcie na
modlitwie i przychodźcie do Zdroju Mojego Miłosierdzia, przychodzie karmić się ze stołu Eucharystii.
Proszę byście święcili swoje pokarmy wodą święconą, żegnali się wodą święconą przed wyjściem z domu i tą wodą
znak krzyż czynili zanim wejdziecie do domu. Tak drogie dzieci wiele was czeka jeszcze trudu, lecz wiedzcie że wielka
jest wasza nagroda w Niebie, a i tu wam łaski nie oszczędzę i wszystko co przyobiecałem wypełnię. Tak z Serca
wszystkim wam błogosławię co słowa te czytają i słuchają, Błogosławieni ci co w Mej wierności wytrwają.

15.03.2020
Maryja: Dzieci moje umiłowane. Wasze modlitwy trafiają do Tronu Boga Ojca Wszechmogącego i wiele łask wyprosiły
już dusze wierne we łzach prosząc o ratunek dla Polski i Polaków.
Miłość Boga jest niezmienna, a litość jego pragnie wam wiele przebaczyć. Dlatego nie ustawajcie w modlitwach, bo
wiele mogą zmienić wasze modlitwy, ofiary i posty. Koronawirus nadal będzie się rozprzestrzeniać i wielu Polaków jest
już zarażonych, jednak dzięki waszej modlitwie nie zginie aż tak wielu.
Módlcie się dzieci drogie też za biskupów i kardynałów, za wszystkich kapłanów i Papieża Franciszka. Rząd Polski działa
pod dyktando masonów, a także hierarchowie Kościoła biorą udział w tej manipulacji.
Tak dzieci moje wiele zależy od waszych modlitw, gorliwości i ofiary. Nadal starajcie się brać udział we Mszy Świętej i
przyjmować Komunie Świętą do ust w pozycji klęczącej. Nie musicie podawać sobie rąk na znak pokoju i unikajcie
dotykania ławek, i wszystkiego co przez innych mogło być dotykane. Zaś jeśli chodzi o wodę święconą w kropielnicy tu
warto mieć ze sobą wodę święconą, lecz ci co mają wystarczającą wiarę i nie ulegają lękowi niech nie obawiają się
wody święconej z kropielnicy.
Jezus: Komunię świętą przyjmujcie tylko od kapłanów, gdyż tylko ręce kapłańskie są godne by dotykać moje ciało. Ten
sposób jest jedynie bezpieczny, gdyż komunia święta przyjęta na rękę profanuje Moje Ciało i tu nie możecie czuć się
bezpiecznie.
Ja Maryja wciąż wstawiam się za wami i jestem z wami i waszymi rodzinami. Siła wasza w modlitwie, moc w ufności
Bogu, pokój w Eucharystii.
Trwajcie i nie zasmucajcie Serca Boga i Mojego Matczynego Serca. Choć jesteście mali to silni jesteście mocą Boga, silni
jesteście mocą Eucharystii, silni modlitwą Różańcową.
Nich Bóg Wszechmogący z Serca wam błogosławi co słowa te czytają i słuchają. Ja Maryja jestem z wami, a miłość
mierzy się zaufaniem.

19.03.2020
Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane. Wiele dusz wnosi przebłaganie do Tronu Boga Ojca i wiele dusz pości, i czyni
ofiary. Zbawienne to działanie i wiedzcie, że wiele dusz przez to może być uratowane. Teraz Rząd Polski rozpoczął
działania zmierzające do uratowania Polskiej gospodarki, jednak wiele będzie strat i tu w obietnice trudno wierzyć. Ja
Jestem Królem sprawiedliwym i miłosierne jest Moje Serce, dlatego wasz kraj, Mój kraj, który umiłowałem szczególnie
ze względu na dzieci mi wierne, pragnę oszczędzić. I wiedzcie, że tu tak bardzo nie odczujecie kryzysu jak inne
narody. Nie bójcie się biedy, nie bójcie się braku pracy czy słabych dochodów.
We Mnie całą nadzieję pokładajcie, bo wielkie idą zmiany, wszystko Mi powierzajcie, gdyż troski wasze są Moimi
troskami. Waluta waszego kraju jest bezpieczna i ci co kupili złoto lub srebro z czasem zyskają.
Dziękuję za wasze modlitwy i wierność, dziękuję duszom co przychodzą na Msze Świętą bez lęku i godnie przyjmują
Moje Ciało. Wierność wasza jest ochłodą Mojego Serca, a ufność i miłość radością Nieba. Nie ustawajcie w modlitwach,
trwajcie i ufajcie, bo dusze wierne i gorliwe wiele łask otrzymają, a także ich rodziny Mojej łaski doznają. Dziś Moje
Miłosierne Serce jest otwarte i możecie czerpać i przychodzić do Zdroju Mojego Miłosierdzia. Lecz Ja już nadchodzę i
zbliża się dzień Mego przyjścia, gdy przyjdę jak złodziej i nikt nie zna dnia Mego przyjścia.
Tak drogie dzieci Ja i Mój Ojciec Niebieski z Serca w wam błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Bądźcie wierni i
trwajcie w zaufaniu.

23.03.2020
Jezus: Dzieci moje umiłowane. Dziś niedziela radości, lecz Moje Serce jest zasmucone, gdyż wiele dusz uległo lękowi i
zatrwożone są ich serca, bo wiary Mi nie dały. Ja zaś pragnę być Królem waszych serc, bo nie dałem wam ducha bojaźni
i niewiary, lecz ducha mocy i bojaźni Bożej.
Wielki ból zadają Mi kapłani, którzy kierują się lękiem a nie dobrem dzieci Bożych. Wielka spoczywa na nich
odpowiedzialność, gdy przykazania są łamane, gdy Moje Ciało w Komunii Świętej jest profanowane przez niegodne jej
rozdawanie i przyjmowanie na rękę.
Tak niewiele dusz przychodzi do Kościoła na Msze Świętą, tak niewiele Mi ufa i wierzy w moją obecność w Eucharystii.
Jakże jesteście ślepi, jakże potrzebujecie Mojego uleczenia, czy jest taka woda co obmyje was z grzechu?
Zaś dusze, które jesteście Mi wierne i walczycie modlitwą Różańcową, postem, ofiarą, nie szczędzicie swojego czasu i
wiernie trwacie przy Sercu Moim i Maryi. Pragnę was pocieszyć i rozradować wasze serca, bo wy jesteście ochłodą
Mojego Serca. Tak wierne umiłowane dusze nie ustawajcie w modlitwie, przychodźcie do stołu Eucharystii i godnie
przyjmujcie Mnie do serc, korzystajcie z wody święconej i egzorcyzmowanej jako uleczenie i ochronę. Proszę byście
nadal modliły się za Rząd Polski, biskupów, kardynałów, Papieża Franciszka i wszystkich kapłanów.
Drodzy kapłani wierni i gorliwi według Mojego Serca, tak mi drodzy. Strzeżcie Mojej owczarni bo Ja sam ją wam
powierzam i liczę na was, że ustrzeżecie owczarni Mojej.
Życie jest darem Boga Ojca Wszechmogącego i Ja Mam moc dać życie i Mam moc je odebrać. Czy myślicie, że możecie
ustrzec swe życie? Ja Jestem Bogiem Miłosierdzia, nawróćcie się, a będziecie we Mnie mieli życie na wieczność, bo Ja
jestem życiem i dałem wam swoje Ciało i Krew byście we Mnie mieli życie.
Tak drogie dusze umiłowałem was nad życie swoje i pragnę byście życie we Mnie miały. To życie, co życiem jest pustki
bez Boga, życiem powierzchownej wiary, gdzie praktyka religijna stała się rytuałem, nie jest według zamysłu Boga.
Drogie dzieci według Serca Mojego dziękuję wam za wasze modlitwy i oddanie, posty i ofiarowania, za waszą miłość i
zaufanie.
Tak z Serca wam Błogosławię i wlewam w wasze serca pokój i miłość byście trwały w miłości Mojej. Niech łaska ta
będzie dana wiernym duszom co słowa te czytają i słuchają. Ja Jestem waszym Bogiem i Królem, trwajcie w zaufaniu.

29.03.2020
Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci. Dziś, kiedy działanie szatana jest jawne i widać z kim współpracuje Rząd Polski, i
kogo słuchają hierarchowie Kościoła, ucisk Kościoła stał się jawny.
Nie ma Mojej woli w tym, by Święta Wielkanocne i obchody Wielkiego Tygodnia zostały zmienione i przełożone na
wrzesień. Nie ma woli Mojej by tylko pięć osób mogło przyjść na Mszę Świętą do Kościoła. Nie ma woli Mojej by
Komunia Święta była przyjmowana do ręki, ani w pozycji stojącej.
Dzieci moje, wszelkie zło na tym świecie jest dziełem szatana i wiedzcie, że działa on przez ludzi co są jego sługami.
Lecz żadne zło Mojej miłości nie pokona i tam, gdzie jest modlitwa, post, ofiara i wynagrodzenie za zło, Ja Mam moc
zniweczyć działanie szatana. Dziś, dzieci moje, wiara wasza i oddanie poddane zostały wielkiej próbie.
I teraz okazuje się jaka jest wasza wiara, jaka miłość do Boga i jakie jest wasze oddanie. Modlitwa wasza może zmienić
tok wydarzeń i sprawia, że zmniejsza się kara za grzechy wasze. Modlitwa wasza sprawia, że dusze grzeszników
wyrywane są ze szponów szatana, a ci którzy wątpili i odwrócili się ode Mnie przez złudę tego świata zapragną do Mnie
powrócić w skrusze swego serca.
Wielce jest zasmucone Moje Serce i Serce Mojej Matki przez brak wiary, letniość dusz i uleganie lękowi. Dzieci moje,
od dnia narodzin na tym świecie policzone są dni wasze. I tak jak Ja wyznaczam dzień narodzin waszych, tak i dzień
śmierci jest już wyznaczony w dniu waszych narodzin. Kto z was może przedłużyć sobie życie choć o jeden dzień, choćby
o godzinę, nawet minuty sobie nie przedłużycie.

I tak jak żaden człowiek życia swego nie przedłuży, tak może je skrócić lub zniweczyć swe życie, by stało się łez padołem.
Nikt kto żyje w bliskości Boga nie powie, że życie jego jest nieszczęściem. Gdyż szczęściem największym jest życie blisko
Boga w Jego miłości, w Jego obecności. Życie w pełni to życie w jedności z Bogiem.
Tak, dzieci Moje, Ja Jestem waszym Królem i Bogiem, i pragnieniem Serca Mego jest wasze szczęście. Pragnę by czas
tego ucisku dusze wasze przeszły obronną ręką, a dzięki waszej modlitwie świat ten stał się na nowo odbudowany. Tak
proszę was o wytrwałość, bo ci co wytrwają będą Moje Oblicze oglądali. Ja wypełniam wasze serca radością i pokojem,
trwajcie w Mojej nadziei i miłości, a wasze dusze będą zbawione.
Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Niech pokój i Moja miłość będzie zawsze z wami.

3.04.2020
Jezus: Dzieci moje umiłowane. Wiele modlitw zanosicie do Mnie i do Mojego Ojca w Niebie, a także do Mej Matki
Maryi. Widzę jak pragniecie by jak najszybciej zakończyła się ta epidemia, byście mogli powrócić do normalnego życia.
Ja i Mój Ojciec Niebieski wysłuchujemy waszych modlitw i Maryja wciąż wstawia się za wami.
Jednak czy wiecie czym jest miara grzechów i czy wiecie, że miara ta już dawno została przekroczona?
Łzy waszej Matki Maryi powstrzymywały każącą rękę Boga przez wiele lat. Lecz Bóg nie może już patrzeć na łzy Maryi,
Bóg nie może już patrzeć na szerzące się zło. Dzieci moje, jak bardzo żeście się pogubiły i wielu podoba się zło. Co się
stało, żeście tak bardzo Me przykazania lekceważyli i chlubą stało się zło?
Rząd Polski jest Mi wielkim zawodem, gdzie kariera i pieniądze są im bogiem. Teraz zbliżają się wybory prezydenckie.
Czy dlatego, że za wszelką cenę mają się odbyć należy narażać społeczeństwo?
Tak Prezydencie Dudo, co lekceważysz Moje słowa dawane ci jako napomnienie przez Cypriana Polaka, wiedz że nie
ominie cię kara, a słowa klątwy przez niego rzucane mogą być twoim udziałem.
Tak drogie dzieci, wierne i Mi oddane, w waszych rękach jest kar wyrównanie przez modlitwy, posty i ofiary. Ja sam
chronię moje dzieci mocą łaski mojej i wiedzcie, że wasze życie i zdrowie jest w ręku Moim. Dziś czas Miłosierdzia krótki
pozostał, czytajcie czym jest Moje Miłosierdzie i ufajcie. Gdyż żadna dusza co Mi ufa i wierzy w łaski Mojego
Miłosierdzia nie zginie i znajdzie tam wszystko o co poprosi ufnym naczyniem.
Tak drogie dzieci, bliskie Mojemu Sercu, módlcie się za Kościół Święty, biskupów i kardynałów, Papieża Franciszka i
wszystkich kapłanów. Gdyż choć teraz bardzo Mnie ranią są Moi. Ja ich powołałem i wierze, że ci co są Mi wierni
wytrwają.
Tak z Serca wszystkich Błogosławię co słowa te czytają i słuchają wiedzcie, że Ja jestem z wami i czuwam nad wiernymi
duszami.

9.04.2020
Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane. Z miłością i wdzięcznością przyjmuje wasze modlitwy, i wiedzcie że dusze wasze
wiele już łask wyprosiły. Teraz gdy obchody Triduum Paschalnego stały się niemożliwe i dano wam tylko namiastkę,
którą można obejrzeć w telewizji starajcie się być blisko Mnie, blisko Mojego Serca. I Ja choć jestem Bogiem
doświadczam opuszczenia.
Czwartek to dzień ustanowienia Eucharystii, a także kapłaństwa. Choć Ja jestem Najwyższym Kapłanem, to wiedzcie że
bliscy są Memu Sercu wszyscy kapłani. Ci co są wierni i oddani ze Mną Krzyż niosą na Kalwarie, ze Mną cierpią zniewagi
i oskarżenia, ze Mną idą drogą na Golgotę i ze Mną umierają na Krzyżu. To są kapłani według Serca Mojego, oddani
Mej Matce Maryi. Zaś ci co są letni i obojętni ból Mi sprawiają, a ci co swe dusze zaprzedali, Bogu już nie służą. Dziś
gdy masoneria stoi u steru władzy i oni jej służą, i oni czynią tak jak każe im ta władza. Ci ranią Mnie najbardziej gdyż
nie tylko sami się zaprzedali lecz niszczą Moją owczarnie prowadząc ją w szpony szatana.

Tak zmierzam na Kalwarie i to jest drugi dzień Triduum Paschalnego, gdzie dla was na Krzyżu umarłem i umieram dnia
każdego. W tym dniu bądźcie przy Mnie jako przy Baranku ofiarnym, bądźcie przy Mnie podczas stacji drogi Krzyżowej,
bądźcie ze Mną na Kalwarii pod Krzyżem. Stójcie wiernie pod Krzyżem, aż do śmierci Mojej boście największym
pragnieniem Moim. Proście Mą Matkę Maryję by was w tej drodze prowadziła i stała z wami pod Krzyżem.
Zaś trzeci dzień Triduum Paschalnego niech wypełni wam czytanie Pisma Świętego i niech żadne z czytań nie będzie
przez was pominięte, byście dobrze przeżyli to co przekaże wam Pismo Święte. Ja zaś przyjdę do was w radości
Zmartwychwstania by serca wasze pełne pokoju się stały i zaufania. Tak bądźcie blisko Mnie moje dzieci i nie traćcie
do Mnie zaufania.
Czas trudu i ucisku nie jest jeszcze zakończony, lecz Ja dam wam wytchnienie i radość w Sercu Moim. Tak drogie dzieci,
choć trud waszej modlitwy jest wielki w niczym nie ustawajcie, bo wiele mogą zmienić wasze modlitwy. Proszę byście
wciąż modliły się za Kościół Święty, biskupów, kardynałów, Papieża Franciszka i wszystkich kapłanów.
Mi powierzajcie wszystkie wasze troski i zmartwienia, bo wiele jeszcze trudnych zmian was czeka. Nie wszystkie zmiany
są w woli Mojej, dlatego módlcie się też za wrogów Kościoła.
Tak dzieci moje, droga Moja jest prawa i prosta i znacie Moje przykazania, i biada temu kto zmienia Moje przykazania,
i zamyka Mój Kościół przed wiernymi zamiast czynić go otwartym dla wszystkich wiernych. Bo pokarmem duszy jest
Eucharystia i chlebem życia jest Komunia Święta. Zaś spowiedź jest ratunkiem i oczyszczeniem dla duszy. To Ja sam
spowiadam wszystkie dusze i każdy kto stara się to zmienić sprzeniewierza się Bogu samemu. Tak, drogie dusze wierne
i Mi oddane, Ja jestem blisko was i was ochraniam, bądźcie mężne mocą wiary i bądźcie pewne, że Ja zwyciężę bo
Jestem waszym Królem, nie traćcie ducha ani wiary.
Tak z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja Jestem, trwajcie i w modlitwie nie ustawajcie a
miłość Moja będzie zawsze z wami.

18.04.2020
Jezus: Dzieci moje umiłowane. Dziękuję za wasze modlitwy i miłość, którą Mi okazujecie. Jesteście Moją radością i
ukojeniem Serca Mojego. Czas trudu i zmagania jest waszym udziałem i wiedzcie, że waszym udziałem będzie Moja
Chwała.
Teraz Rząd Polski obraduje nad wieloma zmianami i zmiany te nie są dobre dla Polski. Celem tych zmian jest
wyniszczenie narodu Polskiego, całkowite podporządkowanie władzy światowej, a także zmuszenie do masowych
szczepień dla wyniszczenia narodu. Tu nie chodzi tylko o kontrolę i także chodzi o wyeliminowanie niewygodnych osób.
Teraz drogie dzieci widzicie do czego zmierza Rząd tego kraju i komu jest podporządkowany. Wprowadzenie
powszechnego noszenia maseczek ma na celu uniemożliwienie przystąpienia do Komunii Świętej, a liczba osób które
będą mogły wejść do Kościoła zwiększy się w niewielkim stopniu.
Tak Premierze Morawiecki, klątwa rzucona na Ciebie przez Cypriana Polaka nadal ma moc działania i wiedz, że już
wkrótce odczujesz jej skutki działania.
Tak drogie dzieci, trud wasz wielki jednak nie poddawajcie się ani w modlitwie, ani w postach i ofiarach. Ja jestem
Sędzią Sprawiedliwym i waszym Królem i Panem. Dziś jeszcze jest czas Miłosierdzia, choć krótki pozostał i w tym czasie
działam szczególnie Moją łaską. Wiedzcie, że im bardziej siły zła wzmagają swe działanie tym bardziej działa Moja łaska
i osłaniam swe dzieci wybrane.
Tak nie obawiajcie się pandemii, wirusów, szczepień, chipowania, szkodliwego promieniowania i tych co służą
szatanowi. Ja jestem Królem tego świata i wszelkie zło jest Mi podporządkowane. Wszystko co się stanie być musi,
gdyż wszystko zostało już zapisane.
Czyż teraz nie jest czas wypełniania się Apokalipsy? Czytajcie moje dzieci Księgę Apokalipsy. Bo w tej księdze są prawdy
ukryte i dusza co ma Światło Moje zrozumie sprawy ukryte, i wszystko co tam jest zapisane jawne się dla niej stanie.

Tak drogie dzieci oddane Mojemu Sercu i Sercu Maryi wszystkie wasze sprawy i troski są w Moim Sercu i Sercu Maryi.
Tak jak dbam o całe stworzenie, tak Ja sam dbam o was, a ból wasz i cierpienie jest Moim bólem i bólem i cierpieniem
Ojca Niebieskiego. Teraz czas udręki się dłuży, mimo iż czas wam przyśpieszam i dni, i noce skracam. Lecz wiedzcie, że
dni udręki miną i smutek wasz zamieni się w radość, a ten czas wyda się krótka chwilą.
Tak drogie dzieci proszę módlcie się i nie ustawajcie. Szczególnie w modlitwie za kapłanów, kardynałów, biskupów i
Papieża Franciszka. Módlcie się też za Rząd Polski i we wszystkich tu podanych intencjach. Módlcie się by życie w
waszym kraju, w Moim kraju było chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Biedny ten naród co niewinną krew
przelewa bo sam śmierć sobie gotuje, a krew niewinnych woła o pomstę i tu nie ma usprawiedliwienia ten co jest
winny.
Tak drogie dzieci, kocham was i strzegę. Jestem blisko każdego kto cierpi, jestem blisko waszych rodzin i tych co cierpią
samotność. Trwajcie i w niczym nie ustawajcie, bo Miłość Moja nie ustaje i zwycięstwo do Mnie należy.
Tak z Serca Błogosławię tym co słowa te czytają i słuchają. Pamiętajcie Ja Jestem waszym Królem i Bogiem.

24.04.2020
Bóg Ojciec: Moje drogie umiłowane dzieci. Dziękuję za waszą wierność i wytrwałość w modlitwie. Ja Jestem waszym
Bogiem ale też i Ojcem, który dba o swoje dzieci. Martwią Mnie dusze, które odwróciły się ode Mnie, dusze letnie i te
oziębłe. Wielu uległo lękowi i okazało się jak wielu jest słabych w wierze i miłości do Mnie.
Rząd Polski teraz sieje wiele kłamstw i zwodzi naród Polski. Zbliżające się wybory nie są w woli Mojej, a ich wynik jest
przesądzony. Koniec pandemii także jest już ustalony lecz nikt się nie zastanawia, że Ja Bóg Ojciec Wszechmogący mogę
i chce zmienić bieg wydarzeń. I to Ja czas wyznaczam i wyznaczam datę ustania pandemii. Liczba zarażonych wirusami
nie jest prawdziwa i tak samo przekłamana jest liczba zgonów. Wciąż te liczby się zawyża i wiedzcie dzieci moje, że
zawyżona jest liczba zgonów. A jeśli chodzi o osoby zarażone to wiele nie jest wykrytych i tu tylko ja znam liczbę osób
zakażonych.
Wirus ten może być łatwo zniszczony przez życie wiary. Czyli modlitwę, udział w Eucharystii, przyjmowanie Komunii
Świętej w godny sposób od kapłana i do ust. Spowiedź Świętą i oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wtedy okaże
się, że wirusy te możecie przejść jak zwykłą grypę bez skutków ubocznych i powikłań.
Szczepionki, które mają być masowo wprowadzone są zagrożeniem i przyniosą wielką szkodę. Nie tylko dla organizmu
ludzkiego ale mają też konsekwencje duchowe, gdyż niosą w sobie przekleństwo. Jak uchronić się od takiej szczepionki?
Tutaj trzeba modlitwy za cały naród Polski by uchronić cały naród od zgubnej szczepionki. By każdy mógł się bronić od
przyjęcia takiej szczepionki, by planowane formy przymusu zostały zniweczone. Ja dam pokierowanie każdej duszy jak
ma się bronić. Gdyż przyjęcie szczepionki jest zgubne dla duszy i oznacza oddanie się w szpony demona.
Ja Jestem Bogiem co troszczy się o swoje dzieci i zniszczyć swych wiernych nie pozwolę. Troska Moja o was dzieci moje
jest wielka i razem z wami boleję i cierpię. Wiedzcie też, że noszenie maseczek o wirusa was nie uchroni i wie o tym
każdy lekarz, a także Minister Szumowski.
Teraz jest czas trudu i zmagania dla mych wiernych mych dzieci, czas niepewności. Lecz wiedzcie, że w Mym Sercu,
Sercu Ojca Niebieskiego jest pewność, że w Sercu Syna Mego jest pewność i pewność jest w Sercu Maryi. Nie ulegajcie
lękowi ani manipulacji szerzonej przez media. Nie ulegajcie fałszywej nauce biskupów co zapomnieli czym jest nauka
Ducha Świętego. Nie traćcie wiary, nawzajem się pocieszajcie i wspomagajcie, trwajcie w duchu modlitwy, pokuty i
ofiary. Ja tchnieniem słowa Ducha Świętego stworzyłem świat i do mnie należy ostatnie słowo, i odnowię ten świat.
Tak dzieci moje wyście troską Moją największą i jesteście stworzeni z Miłości Mojej, i do Mnie należycie jako dzieci
moje. Ufajcie Mojemu działaniu, ufajcie Mojemu Synowi i Maryi jako Matce Polskiego narodu.
Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Pamiętajcie Ja Jestem waszym Bogiem, Mój Syn
Królem, a Maryja waszą Królową.

2.05.2020
Maryja: Dzieci Moje umiłowane. Wiele modlitw zanosicie do Mnie i Mojego Syna, lecz niewielu pości i czyni
wyrzeczenia. Tak dzisiaj w dniu Mojego Święta proszę was byście bardziej się starały, bo szatan działa ze zdwojoną siłą.
Wiele dusz wcale się nie modli i żyje jakby Boga nie było, wiele dusz stało się letnimi i wiele smutek przygniata.
Dlatego proszę was w tym ostatnim czasie byście nie ustawały, ani w gorliwości modlitwy, ani w postach i ofiarach.
Czas jest krótki, gdy Mój Syn przyjdzie jako Sędzia Sprawiedliwy. I wiele dusz wróci do Mojego Syna lecz wciąż trzeba
modlitwy, by każdy grzesznik najbardziej zapragnął Boga.
Wierne Moje dusze jesteście pod Moją opieką, jesteście pod opieką Królowej Polski, Królowej waszego narodu. Teraz
żyjecie w ciągłej niepewności lecz pamiętajcie, że w Bogu jest pewność, że pewność jest w Moim Sercu i Mojego Syna.
Rząd Polski nie działa dla dobra Polskiego Narodu i wprowadza ustawy nie tylko niezgodne z prawem. Ale i takie które
prowadzą do zniszczenia kraju i Polskiego narodu. Nie wierzcie politykom, nie wierzcie Prezesowi Jarosławowi
Kaczyńskiemu, gdyż stracili swą wiarygodność i zaprzedali się rządowi światowemu.
Tak naród Polski nie ma przywódcy co jak król przez Boga wybrany przeprowadzi naród Polski do wolności nowego
świata, gdzie będzie Boga królowanie.
Tak drogie dzieci, wiele bólu już przeszedł Polski naród. Lecz teraz nadszedł czas oczyszczenia każdej duszy i całego
narodu Polskiego. Czyż w cierpieniu nie oczyszcza się dusze, czyż nie w ogniu Ducha Świętego? Dlatego bądźcie gotowi
i zbrójcie swą duszę, by mężne wasze serca przeszły zbawienny ogień oczyszczenia. Drogie Moje dzieci, wyście naród
wybrany i dobry Bóg da wam Pomazańca Bożego co przeprowadzi Polski naród do zwycięstwa.
I mocą Bożą zostanie zniweczony każdy rząd co zdradził Boga i zaprzedał się demonowi. Człowiek ten jest w waszym
narodzie i teraz jest nikomu nieznany prócz dusz wybranych. On nie ukaże się jako zbawiciel, on żadnych cudów nie
będzie czynił, ani uzdrawiał. To będzie człowiek o czystym sercu i poznacie go, bo on będzie Boga Najwyższego
wychwalał i cały naród Polski powierzy Mojemu Sercu. Nie będzie w nim złudy i kłamstwa, żadnej dwoistości, bo w
jego sercu jest tylko prawda.
Wielką łaską jest moje dzieci, iż Bóg sam przeze Mnie odsłania wam swoje plany. Teraz jest dla was czas ucisku i
zmagania, lecz odpoczynek znajdziecie w Moim Sercu i w Sercu Mego Syna. Płaszcz Mój otacza całą Polskę i nieustannie
oręduje za wami. Moja troska jest troską Mojego Syna i wiedzcie, że Ojciec Niebieski jak nikt o was się troszczy. Sprawy
wasze są Moimi sprawami, powierzajcie Mi troski wasze. I te, które są bólem waszego serca, troski o dzieci, o rodzinę,
o sprawy materialne, o byt wasz, o pracę, wszystkie obawy i lęki. A Ja wszystko co Mi powierzacie biorę w swoje ręce
i zdejmuję ciężar z serca waszego, by Bogu samemu przedstawić wasze troski.
Miłość Moja zmieszana jest z bólem gdyż wiele dusz obraża Mego Syna, obraża Boga samego i wciąż kieruje się
egoizmem. Dlatego wciąż proszę was o modlitwę bym mogła wszystko przedstawić Bogu i wypraszać za wami. Proszę
was o post i ofiarę, by szala grzechu i nieprawości została wyrównana i Bóg zmniejszył wam kary.
Teraz dzieci Moje czas Miłosierdzia krótki pozostał, proszę byście dobrze wykorzystały ten czas dla ratowania dusz i w
niczym nie ustawały. Dziękuję wam Moje drogie dzieci za wasze ofiary i posty, za wszystkie modlitwy i za miłość Mi
okazywaną.
Niech dobry Bóg i litościwy wam Błogosławi i udzieli wszystkim Ducha Świętego co słowa te czytają i słuchają. Ja Matka
wasza i Królowa zawsze jestem z wami.

3.05.2020
Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane. Dziękuję za wierność waszą i modlitwę, a także posty i ofiary. Wiele jeszcze was
czeka trudu dzieci moje, jednak wiedzcie że Ja Król i Zbawiciel jestem z wami. Wyście mymi owcami, a Ja jestem waszym
Pasterzem co dba o swoje owce. I każda owca jest dla Mnie ważna i pragnę dobra, i zbawienia dla każdej owcy.
Miłość Moja pragnie zbawienia dla każdej duszy i szerokie są Moje pastwiska, i żyzne pełne trawy soczystej, tam
szczęścia zazna każda dusza. Pastwiska Moje są w Niebie i tam dom każdej duszy.
Czas już ostatni moje dzieci na nawrócenie, czas ostatni by ratować grzeszne dusze. Wysiłki wasze są Mi bardzo miłe i
żaden czyn, i żadna modlitwa nie umyka Mojej uwadze. Kroki Moje są krokami samego Boga i każdy kto idzie tą drogą
dojdzie do zbawienia. Wiele jest dróg lecz nie wszystkie do Mnie należą i owce Moje są rozproszone, bo głosu Mojego
nie znają. Któż rozproszył Moje owce? Duch kłamstwa i zwodzenia, duch błędnej nauki, duch fałszywej ewangelii, duch
tego świata.
Teraz dzieci Moje nadchodzi czas jeszcze większego ucisku, dlatego zabezpieczajcie majętności swoje i nie ufajcie
żadnemu bankowi. Zaś ci co kredyty mają niech wiedzą, że inflacja nadchodzi i jeszcze trudniej będzie je spłacić.
Dzieci Moje bądźcie łagodne niczym gołębie, a sprytne niczym węże. Gdyż żaden mądry Chrześcijanin nie jest naiwny
lecz Duchowi Świętemu poddany. Kryzys gospodarczy wciąż będzie się nasilał, dlatego pamiętajcie o ubogich i
wielodzietnych rodzinach. Módlcie się bym złe decyzje Rządu Polskiego zniweczył, módlcie się bym chronił was od zła
wszelkiego, módlcie się by plany zaszczepienia wszystkich Polaków zostały zniweczone, a także o pokój. Pamiętajcie o
wszystkich intencjach tu zamieszczonych i o kapłanach by byli dobrymi pasterzami, by prawdy nauczali, by owczarni
Mojej nie zagubili. Tak bardzo potrzebuje dobrych, wiernych kapłanów bo na nich odbuduje Kościół Mój. Bez nich jest
to niemożliwe, dlatego módlcie się też o nowe święte powołania.
Wierne moje dusze, świeckie i konsekrowane czas już ostatni i krótki pozostał. Ja wkrótce zbiorę owce Moje i żadnej
nie pozostawię, bo Ja jestem dobrym, wiernym i oddanym Pasterzem. Teraz jestem blisko was i każdego co wierny Mi
pozostanie przeprowadzę i sam zadbam o każdego.
Niczym się nie trwóżcie, w niczym nie ustawajcie, w postach nie folgujcie i bądźcie hojni w ofiarach. Ja sam i Trójca
Przenajświętsza z Serca wam błogosławimy co słowa te czytają i słuchają. Trwajcie na modlitwie, trwajcie w zaufaniu.

17.05.2020
Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci. Dzisiaj wiele dusz idzie drogą na zatracenie i wiele jest zagubionych. Dlatego
mam prośbę do wiernych mi kapłanów, a także wiernych i oddanych dusz świeckich, by wszelkie swe wysiłki kierowały
za dusze grzeszne i pyszne, za dusze zagubione i uwikłane. Szatan działa dziś ze zdwojoną mocą i wielu wiernych
zostanie zwiedzionych. Dlatego módlcie się o siebie nawzajem, o wierność byście wytrwali w winnicy Mojej.
Czas już jest bliski gdy przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy i każda dusza na ziemi bez względu na religię i światopogląd
będzie osądzona. Teraz w modlitwie nie ustawajcie i obejmujcie swą modlitwą kapłanów, choć niewielu pozostanie Mi
wiernych. To ta reszta wystarczy by Mój Kościół został odbudowany.
Moje drogie dzieci dałem wam proroków na te czasy, by wasze dusze były podtrzymane i prowadzone przez słowa
Moje. Lecz wiedzcie, że każdy prorok ma swój czas i jest to czas ograniczony. Ja jednak zawsze będę z wami i Duch Mój
was poprowadzi i poślę do was swoje Anioły. Teraz niczym się nie trwóżcie i pamiętajcie o wszystkich spisanych tu
intencjach.
Dziękuję za wasze ofiary, posty i modlitwy, za trud wasz i zmęczenie. Ja jestem z wami i nie pozwolę byście byli masowo,
bezprawnie szczepieni. Choć ucisk wzrośnie, to Duch Mój was pocieszy, ochroni i umocni, bo wyście moi umiłowani.
Teraz gdy obostrzenia spowodowane epidemią są zmniejszane i więcej może chodzić osób na Mszę Świętą do Kościoła
wzrosła liczba profanacji Komunii Świętej, gdyż często jest przyjmowana w sposób niegodny. A także wiele osób
przyjmuje Komunię Świętą bez spowiedzi, tak wzrosła też liczba świętokradzkich Komunii Świętych. Wiedzcie też, że
tam gdzie ma miejsce profanacja Mojego Ciała i Krwi, tam ma dostęp szatan i Dom Mój jest sprofanowany.

Dlatego dzieci moje co godnie przyjmujecie z wiarą i czcią Ciało Moje, wynagradzajcie modlitwą zło. I módlcie się za
tych co profanują Moje Ciało i Krew i za kapłanów co namawiają lud Mój by bezcześcili Moje Ciało i Krew.
Smutne jest Moje Serce i Serce Mego Ojca Niebieskiego gdy dzieci moje ulegają złu i lękowi, a nie boją się grzechu. Czyż
mało słów powiedziałem o Miłosierdziu Moim przez Świętą Siostrę Faustynę? Czym jest wasze zaufanie?
Tak moje drogie dzieci wiele łask pragnę wylać na dusze, które wytrwają, na dusze które Mi swoje życie ofiarowały. I
pragnę wam wynagrodzić wszystkie cierpienia i zniewagi. Radość wasza jest w Moim Sercu i Sercu Marii, nie ulegajcie
lękowi, bądźcie wierni i trwajcie blisko Mnie i Marii.
Tak z Serca błogosławię tym co słowa te czytają i słuchają. Wiedzcie, że Ja wasz Król i Zbawiciel zawsze jestem z wami.

23.05.2020
Maryja: Moje drogie dzieci umiłowane. Dziękuję wam za wasze modlitwy, posty i ofiary. Dziękuję za wasz trud i
oddanie w służbie dla Mojego Syna Jezusa Chrystusa.
Teraz gdy tak wiele próśb zanosicie przez Moje wstawiennictwo do Mojego Syna i Boga Ojca Wszechmogącego pragnę
wam powiedzieć, że wasza modlitwa jest bardzo ważna i wiele zmienić może. To co się dzieje teraz w Polsce może
rodzić niepokój i lęk i prawdą jest, że plany Rządu Polskiego są złe, i prawdą jest że wiele osób szkodzi Kościołowi, i
prawdą jest że wiele jeszcze cierpień czeka naród Polski. Modlitwa Różańcowa jest zbawienna dla całego świata i wiele
dusz może jeszcze uratować. Czeka was jeszcze wiele zmian i wiedzcie, że niedługo Rząd Polski wprowadzi na nowo
obostrzenia, gdyż wzrośnie liczba zachorowań i będzie podawana wysoka liczba zgonów. Tak trzeba wam pamiętać
moje drogie dzieci o nieustannej modlitwie i trwaniu w Mojej obecności i obecności Mojego Syna. Dziś szatan sieje
wiele zamętu i powoduje kłótni i nieporozumień. I nie od dzisiaj wiadomo, że prawie każdy Polak ma swoje zdanie na
każdy temat. I teraz są dni, dni podziału gdzie syn przeciw ojcu staje, a matka przeciw córce, brat przeciw bratu staje.
Cóż można począć gdy nieporozumień tak wiele? To czas wzmożonej modlitwy, postu i ofiary, to czas gdy milczenie i
przemilczanie jest wielkim darem. Bo dusza pokorna i cicha w cichości znosi zło, oskarżenia i pomówienia. To prawda,
że każdy ma prawo się bronić, lecz teraz jest czas by modlitwą i cichością walczyć i znosić wszelkie zło.
Tak Ja Maryja zapewniam was, że najważniejsza jest miłość cicha i pokorna i każdy prorok o tym wiedzieć powinien jak
i każdy wierny kapłan i świecki. Módlcie się dzieci za siebie nawzajem i niech prowadzi was Duch Święty, Duch Mojego
Syna.
Tak moi drodzy prorocy bądźcie cisi i prości, prostotą i pokorą Mojego Syna, bądźcie łagodni jak Ja Maryja, bądźcie
poddani Bogu Najwyższemu, a pokój zamieszka na zawsze w waszych sercach. I żaden zły duch was nie zwiedzie, bo
tam gdzie zły duch tam też jest i pycha. Pragnę byście byli zawsze blisko Mojego Matczynego Serca, bo troska Moja
jest o was bardzo wielka.
Tak moje drogie dzieci módlcie się o siebie nawzajem, wspierajcie się i krzepcie słowem Bożym. Ja Maryja jestem blisko
każdego z was, jestem w waszych rodzinach i pragnę przytulić każdego z was do swego Matczynego Serca, bo taka jest
Moja miłość. Wierne moje umiłowane dzieci, trud wasz wielki, lecz nie ustawajcie w modlitwach i pamiętajcie o
wszystkich zamieszczonych tu intencjach. A zwłaszcza o kapłanach, biskupach i kardynałach, a także o Papieżu
Franciszku.
Dusze kapłańskie i zakonne, nie szczędźcie swego trudu i módlcie się za Polskę i cały świat. Obejmujcie swą modlitwą
całe rodziny, by dobry Bóg ochronił rodziny od wszelkiego zła. Tak, dzieci moje umiłowane, dusze świeckie i kapłańskie
trwajcie i w niczym nie ustawajcie, pomnażajcie swe modlitwy i ofiary.
Tak z Serca wszystkim wam Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Pamiętajcie Ja Maryja, Królowa Polski jestem
zawsze z wami i nieustannie wstawiam się za wami.

29.05.2020
Bóg Ojciec: Moje drogie umiłowane dzieci. Modlitwy wasze są kadzidłem i wynagrodzeniem za zło, są motorem co
zmienia bieg wydarzeń. I wiedzcie, że Ja nie chcę was karać lecz szala zła już dawno jest przeważona i nadszedł czas
kar.
Mój Syn Jezus Chrystus jest waszym Królem a Królową narodu Polskiego jest Maryja. Dlatego kary będą łagodniejsze i
zło nie ma takiej swobody działania. Wiele jeszcze będzie cierpiał Polski naród, lecz Ja Bóg Ojciec zmniejszam wam kary
mimo iż nadal jest wiele zła.
Moje drogie dzieci wkrótce Zesłanie Ducha Świętego. To czas gdy Duch Święty obdarza swoimi łaskami wiele dusz i za
wiele dusz módlcie się moje drogie dzieci. Bo teraz jest czas ratowania dusz co Boga nie znają i go nie potrzebują tylko
na sobie się opierają. Proszę módlcie się gorliwie za tych co profanują Ciało i Krew Mojego Syna. Bo tak przyjmowana
Komunia Święta, gdy jest wyciągnięta ręka jest zniewagą dla Mojego Syna. Wiedzcie też moje drogie dzieci, że każda
dusza co profanuje Ciało Mojego Syna ściąga na siebie śmierć. Śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała, bo to jest
wieczna śmierć. Wiedzcie też, że jak taka dusza się nawróci to powinna już zawsze przyjmować Komunie Świętą godnie
i tylko na kolanach, by wynagrodzić mi swój grzech.
Tak drogie dzieci już niedługo ogłoszą ponowne wybory, a ich wynik jest już przesądzony i nieważny jest wasz głos.
Choć wiele krajów będzie bardzo odczuwać kryzys gospodarczy, to w Polsce nie będzie to tak bardzo odczuwalne choć
wielu zubożeje i straci swe majątki. Lecz czy dusza co we wszystko opływa zwróci się do Boga?
Módlcie się moje drogie dzieci za grzeszników, by mimo strat potrafili zwrócić się do Boga. Cierpienie jest wielką łaską
i daję ją duszom by je uratować. Lecz i wtedy wiele dusz nie zwraca się do Boga. Dlatego tak bardzo trzeba modlitwy o
nawrócenie grzeszników, by potrafili i chcieli Boga prosić o ratunek.
Wy zaś moje drogie dzieci ofiarujcie swe cierpienia za grzeszników, bo cierpieniem i modlitwą można uratować wielu
grzeszników. Dusze święte świeckie i konsekrowane wiele Mi ofiarowują i cierpią niemało. Nic tak nie uświęca jak
cierpienie i świętość jest nim usłana, lecz i przedsmakiem Nieba jest pocieszana. Ja sam jestem najbliżej cierpiącej
duszy i z nią współcierpię i jest z nią Duch Święty, Duch pocieszyciel. Wiele jeszcze was czeka zmian moje drogie dzieci
i wiedzcie, że niewiele już czasu zostało gdy Mój Syn przyjdzie jako Sędzia Sprawiedliwy.
Dziękuję wam za wasze modlitwy, posty i ofiary, za cierpienie Mi ofiarowane. Próśb waszych wysłuchuje i wiele znaczą
wasze modlitwy, posty i ofiary.
Tak z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja Bóg Ojciec jestem z wami, Duch Święty pragnie was
prowadzić. Bądźcie wierni, Mój Syn jest z wami i Króluje wraz z Maryją nad Polską i Polakami.

11.06.2020
Jezus: Moje drogie dzieci umiłowane. Wiele modlitw do Mnie zanosicie i miłych Mi ofiar i postów. Wasze wyrzeczenia
i modlitwy torują łaskę dla wielu dusz, dla Polski, dla Polskiego narodu. Wierna modlitwa i oddanie wiernych dusz
zmienia świat, zmienia losy narodów, zmienia przebieg kar.
Moje drogie dzieci wiedzcie jednak, że zmiany są nieuniknione choć teraz się zdaje, że wszystko wraca do normy, a
wirus nie rozprzestrzenia się aż tak bardzo.
Rząd Polski prowadzi kraj wasz, Mój kraj do dyktatury i plany te są dalekie od życia w wolności i dobrobycie. Jednak
nie ustawajcie w modlitwie za Rząd Polski bym zniweczył ich złe plany.
Dziś Święto, Święto Bożego Ciała i Święto Mojej Krwi, bo tam gdzie Moje Ciało jest też Moja Święta Krew.
Moje drogie dzieci pragnę byście uczcili Moje Ciało i Krew gdyż Ja ofiarowuję się wam cały nie tylko w Eucharystii lecz
także na Kalwarii. Teraz gdy profanowane jest Moje Ciało i Krew przez niegodne przyjmowanie Mnie w Komunii Świętej
pragnę waszego wynagrodzenia za grzech i licznego waszego udziału w Procesji Bożego Ciała.

Zło profanacji jest obrazą samego Boga i wynagrodzenie sprawia, że Bóg nie może was za to karać ręką sprawiedliwości.
Miłość Moja pragnie dobra dla moich dzieci, dla dzieci wybranych, dla Polskiego narodu. Pragnę was obdarować
łaskami, pragnę was ochraniać, pragnę was przeprowadzić przez zasadzki szatana
Teraz w wielu miejscach będzie organizowana Procesja Bożego Ciała jak dawniej i to, że będzie w wielu Parafiach
zmniejszona do minimum ujmuje Mojej czci. Dlatego nie będę mógł być hojny i smutek wypełnia Moje Serce z powodu
braku czci.
Tam gdzie mój lud licznie pójdzie w Procesji Bożego Ciała i jak dawniej pójdzie ulicami łaski swoje wyleje bez granic, bo
Procesja Bożego Ciała jest Procesją Nieba na Ziemi. Tak wielka jest wina tego co wprowadza tu ograniczenia, co
ingeruje w Procesje Mojego Kościoła.
Moje drogie dzieci wiele łask pragnę wylać na Polski naród, gdyż czas trudny nadchodzi. Teraz zwiększy się liczba
zachorowań, a jeśli chodzi o zgony, to będzie się ich o wiele więcej podawać. Wasza modlitwa wiele zmienić może,
módlcie się za Śląsk, bym ingerował tam swoją ręką. Módlcie się za naród Polski i za Rząd, a także we wszystkich
zamieszczanych tu intencjach. Moje drogie dzieci dziękuję za wasz trud, modlitwy, posty i ofiary. Ja pragnę obdarzać
was łaskami i wynagrodzić wasz każdy trud. Radością Moją są Mi dusze wierne świeckie i kapłańskie, i Ja jestem waszą
radością, a schronieniem i ukojeniem jest Moje Najświętsze Serce.
Tak z Serca wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja Jestem Królem waszych Serc, a Maryja jest waszą
Królową, pamiętajcie żeście Polakami.

19.06.2020
Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci. Dziś Rząd Polski daje wiele obietnic, lecz czy jakieś dotrzyma? Czy kieruje się
troską o naród Polski? Kłamstwo jest złem i kłamstwem posługuje się zło. Czy chcecie słuchać obietnic nie do
spełnienia? Każdy kto ma Ducha Bożego wie, że czas jest już bliski i bardzo potrzebna jest wasza modlitwa za Polski
naród, gdyż łaską pragnę obdarzyć każdego z was i tych co w Polsce mieszkają, i poza granicami kraju.
Tak, proszę byście modlili się 24 czerwca o łaskę dla narodu Polskiego według podanych intencji przez mojego Proroka
Grzegorza. Już niedługo przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy i będzie to czas oświecenia sumień. Każda dusza na całym
świecie będzie zabrana do Nieba. I także ta co nie wierzy i myśli, że Boga nie ma.
Już wkrótce odbędą się wybory prezydenckie i wielu zastanawia się kto wygra te wybory. Jednak wiedzcie, że wynik
jest już ustalony. Tak po wyborach powrócą obostrzenia i wielka jest to manipulacja gdy prawdę się ukrywa o
zachorowaniach, bo szczyt zachorowań już nastał.
Módlcie się moje drogie dzieci za Rząd Polski bym ingerował w ich złe plany, by zło zostało zniszczone. Zwłaszcza to,
które jest celowo rozprzestrzeniane w postaci smug na niebie, wirusów, zatruwania żywności i wody. Pamiętajcie
wasze modlitwy wiele zmienić mogą i nie ma takiego zła, którego Ja Bóg nie pokonam.
Ja sam troszczę się o was, o wasze rodziny, o całe zakony, o całą Polskę, o każdego z was co trwa w wierności Mojej.
Bądźcie cierpliwi i wytrwali w modlitwie, ofiarach i postach. Ja jestem z wami i któż może wam zagrozić, kiedy moja
moc i łaska was prowadzi.
Dzieci moje, choć czujecie się słabi lub wyczerpani Ja jestem waszą mocą i Moje Serce jest wam opoką. W Mym Sercu
każda dusza odpocznie i znajdzie schronienie. Serce Moje jest Bramą Nieba i przez tą Bramę wkrótce przejdziecie.
Sercu Mojemu powierzcie naród Polski, Polskę, wszystkie osoby konsekrowane, a szczególnie biskupów, kardynałów,
papieża Franciszka i wasze rodziny.
Moje drogie dzieci, dziękuję za wszystkie wasze modlitwy, posty i ofiary. Wiedzcie, że wciąż trwa walka. Dlatego nie
ustawajcie w niczym, a zobaczycie jak wyprowadzę Polski naród. Serce Moje zatriumfuje tak jak zatriumfuje
Niepokalane Serce Maryi, bo Ja jestem Panem i Bogiem, a naród Polski perłą wśród narodów.
Tak z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja jestem Królem Polskiego narodu, a Maryja jest
waszą Królową. Stójcie na straży waszej wiary i strzeżcie waszych wartości zgodnych z Moimi przykazaniami.

29.06.2020
Maryja: Moje drogie umiłowane dzieci. Czasy ostateczne rozpoczęły się kilka miesięcy temu i czas oświecenia sumień
jest już bardzo bliski. Niewiele dusz zdaje sobie sprawę w jakich czasach żyje i że świat zmierza teraz do zagłady.
Ja Maryja jestem waszym ratunkiem w czasach ostatecznych. I każda dusza, która zwróci się do Mnie o ratunek nie
pozostanie bez pomocy. Szatan teraz szykuje wiele zasadzek, by zwieść dusze a jego największą pokusą jest kłamstwo,
że nie ma Boga. Jego działanie teraz jest jeszcze bardziej podstępne i wiele dusz zwiedzie gdyż mało ufają Bogu, mało
kochają Boga i nie chcą żyć tylko dla Boga. Wiele dusz ulegnie lękowi i te dusze co przyjmują Komunie Świętą na rękę
już uległy strachowi. Teraz jeszcze bardziej będzie szerzyć się profanacja, zbezczeszczenie wszelkich świętości i jeszcze
więcej dusz odejdzie od Boga. Smutne jest Moje Serce i Serce Mojego Syna, lecz dusze wierne co trwają przy Bogu są
ochłodą dla Mnie i Mojego Syna.
Teraz zbliża się kolejna tura wyborów, lecz wiedzcie że nie są one prawdziwe. I zbliża się czas dyktatury Rządu i
wielkiego ucisku Polskiego narodu. Klątwa rzucona na Prezydenta Polski przez Cypriana Polaka jest ratunkiem dla
niego. Dlatego, że klątwa ta życie jego skraca i prawdą jest, że doświadczy zbawienia od Mojego Syna. Lecz nie bez
cierpienia w czyśćcu, nie bez męki oczyszczenia.
Gdy Bóg zezwala na klątwę jest to łaska dla tej osoby i dla wielu, którym ta dusza szkodzi. Człowiek nie ma oczu Boga
i widzieć nie może jak Bóg. I zrozumieć wielu spraw Bożych tu na ziemi nie zdoła. Przeklinanie jest złem co otwiera
drogę działaniu szatana. Lecz klątwa rzucana przez proroków na polecenie Boga jest dopustem Bożym i łaską co wiele
zmienia. Jednak prorok, który jest narzędziem Boga winien jest pokuty i oczyszczenia. Tak Cyprian Polak zwolniony jest
z winy za Sprawą Mego Syna. Zaś jeśli chodzi o Proroka Grzegorza i on jest narzędziem w rękach Boga.
Tak drogie dzieci wiele modlitw zanosicie do Mnie i Mojego Syna, i wiedzcie że znaczenie ma każda modlitwa. Mnóżcie
swoje modlitwy, posty i ofiary, gdyż czas już krótki pozostał. Wiele trzeba modlitw żeby zmienić tok wydarzeń, wiele
trzeba ofiar by Boga przebłagać i wiele postów by zniweczyć grzech.
Polska to naród wybrany szczególnie przez Boga umiłowany i tu nie ma wątpliwości, że jest to nowe Jeruzalem, miejsce
Nowego Kościoła. Teraz dzieci moje czeka was wielki ucisk, lecz Ja Maryja jestem waszą Królową, a Mój Syn Królem
Polskiego Narodu.
Trwajcie w nadziei, trwajcie w ufności, a pokój wypełni wasze serca. Nie obawiajcie się zła, nie obawiajcie się ucisku,
nie obawiajcie się o byt, lecz ufajcie Bogu zawsze i mimo wszystko. Dusza wierna i ufna wiele zdoła wycierpieć dla Boga
i zawsze ufa Bogu. Wielka jest cierpliwość Boga i wielka Jego łaska dla Polskiego narodu.
Proszę was drogie dzieci zawsze ufajcie Bogu, pozostańcie mu wierne, kochajcie całym sercem Boga. Ja Maryja jestem
zawsze z wami i z wami odmawiam Różaniec. Jestem tam gdzie Mnie zaprosicie i wstawiam się za wami we wszystkich
waszych sprawach, które Mi powierzacie.
Tak z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Niech Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego
wypełni wasze serca pokojem.

12.07.2020
Jezus: Moje drogie umiłowane dzieci. Dziś dzień wyborów prezydenckich i wybory te pokazały jak wielki jest podział
wśród Polaków. Czy nie widzicie jak kandydaci wam podani skłócili naród? Lecz taka jest Polska natura i zgody nie ma
wśród Polaków, i łatwo zapala się kłótnia. Lecz dzieci Boże co mają Ducha Świętego widzą tą manipulacje i wiedzą, że
przez modlitwę zbawi się Polski naród.
Tak proszę was moje dzieci nie poddajcie się emocjom politycznym, lecz módlcie się za Polskę i Polski naród. Dzień
Mojego Sądu jest bliski i wielu wróci do Boga, lecz wielu stanie się waszymi wrogami.
Dziś czas pokuty, wynagradzania za grzechy Polaków, to czas modlitwy dla ratowania dusz. Tu nie ma czasu na kłótnie
i swary. Niech prawo Boże będzie waszym sztandarem. Tu ważą się losy Polskiego narodu i wiele zależy od waszej
modlitwy, ofiary i postów. Ja nie pragnę karać waszego narodu, lecz przyszedł czas oczyszczenia.

I wasz naród, naród Polski przejdzie przez ogień oczyszczenia. I oddzielę ziarno od plew, a kąkol zostanie zniszczony.
To czas łaski dla Polskiego narodu i wielkie zło zostanie ujawnione.
Ja nie pozostawię Polskiego narodu i wiedzcie, że zły rząd zostanie obalony. I dam wam ratunek przez Matkę waszego
narodu Maryję. Nadejdą czasy grozy, lecz taka jest cena oczyszczenia. Niech każdy modlitwą się zbroi, gdyż kończy się
czas miłosierdzia. Słowa tutaj pisane wkrótce się skończą i Duch Święty poprowadzi Polski naród. A każdy będzie mógł
czerpać naukę ze słów o Moim Miłosierdziu.
Każdy prorok ma swój czas działania i każdego przeznaczam na dany czas. Słuchajcie słów Grzegorza, Cypriana Polaka,
Ewy Rycielskiej i Michaliny od Apokalipsy. Słowa od Żywego Płomienia są Moją nauką choć dopuszczam, by czasem
pisał swoje słowa i to jest dla niego nauką.
Moi wybrani prorocy na czasy ostateczne wkrótce zamilkną i będę was pouczał przez Pismo Święte. Tak moje drogie
dzieci w modlitwie nie ustawajcie. Wciąż trwajcie blisko Mojego Serca i Serca Maryi. Ja jestem waszym Królem i Panem,
i wkrótce pełne się stanie Moje królowanie. Trwajcie w pokoju Mojego Serca i módlcie się o pokój we wszystkich
sercach.
Miłość Moja osłoni was od wszelkiego zła, a Duch Święty poprowadzi mimo zamętu. Kto trwa we Mnie i Ja w nim
trwam, i trwa w nim Moja nauka. Serce Moje tęskni za wami, przyprowadzajcie do Mnie dusze. Moc waszej modlitwy
wyrywa dusze szatanowi, dlatego nie ustawajcie w modlitwie. Wiele jeszcze pragnę uczynić przez Polski naród i wielkie
są Moje plany wobec Polskiego narodu.
Pamiętajcie o waszej wartości, tożsamości, korzeniach chrześcijańskich Polskiego narodu. W niczym nie ustawajcie i
nie poddawajcie się zniechęceniu, i złemu myśleniu. Walczcie dzielnie z pokusami, gdyż jesteście Armią Boga. Wielka
to siła, gdy szturm zanosicie do Nieba i wtedy setki tysięcy toczy bój. Takiej Armii boi się szatan wasz wróg.
Trwajcie w czystości duszy, czystości myślenia, czystości mówienia, czystości postępowania.
Moi drodzy umiłowani kapłani według Serca Mojego. Wielką w was nadzieje pokładam i wam powierzam Moją
owczarnie w ten trudny czas. Strzeżcie Mojej owczarni i troszczcie się o każdą duszę, bo każda dusz jest mi droga.
Bądźcie Mi wierni, bo i dla was nadchodzi czas wyboru.
Tak drogie dusze kapłańskie i świeckie, wiele od was zależy. Trwajcie na modlitwie i w niczym nie ustawajcie.
Tak z Serca wszystkim błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Trwajcie w zaufaniu, a Moja łaska prowadzenia i
pokoju będzie z wami.

19.07.2020
Maryja: Moje drogie umiłowane dzieci. Czas przyjścia Mojego Syna jest już bardzo bliski. Teraz jest czas modlitwy i
oczekiwania na Jego przyjście. Niech każda dusza co czyta te słowa będzie gotowa i oczyści swą duszę w Najświętszym
Sakramencie Pokuty.
Wydarzenie to zmieni cały świat i już nikt nie powie w sercu „nie ma Boga”. Gdyż spotkanie tak bliskie zmienia duszę.
Jednak trzeba wiele modlitwy, by dusza zwróciła się do Boga, wiele trzeba modlitwy by wytrwała przy Bogu, wiele
trzeba modlitwy by dusze niewierne zostały wyrwane z rąk szatana.
Tak drogie dzieci módlcie się o pokój na świecie. I o przemianę każdego serca, by ludzkość przyjęła Mojego Syna i w
Bogu Ojcu widziała Jedynego Boga. Ja Maryja jestem zawsze blisko was i wstawiam się za wami. Z uwagą wysłuchuję
waszych próśb i we łzach zanoszę je Bogu Ojcu w Niebie. Wasz trud, modlitwa, cierpienie, post i pokuta są cennym
darem dla ratowanie wielu dusz.
Polska to kraj, w którym jestem Królową i bronię was jako Królowa. Pod Moją obronę się uciekajcie, powierzajcie Mi
swoje rodziny i bliskich w akcie oddania. Ja przyjmuję każdą duszę pod opiekę i żadna dusza nie zginie co jest w Mojej
opiece. Szatan szykuje wielkie uderzenie, by jak najwięcej dusz doprowadzić do zguby, lecz Armia Boga może zniweczyć
jego plan, choć i tak przyjdzie na Polskę oczyszczenie. Czeka was wielki trud Moje drogie dzieci, lecz pamiętajcie Mój
Syn zwyciężył na Krzyżu i teraz zwycięży przez Krew Baranka.

Niech waszym orężem będzie Różaniec, postawą serca zaufania, miłość niezłomna do wrogów i nieprzyjaciół. Zawsze
będziecie wierni Bogu, Jego przykazaniom, gdyż Jego miłość nikogo nie zawiedzie. Czas grozy moje drogie dzieci
nadchodzi, lecz i czas zwycięstwa nadchodzi wielkimi krokami.
Pamiętajcie waszym celem jest życie wieczne, w Niebie z Bogiem Ojcem przebywanie. Czym jest wieczność i wieczne
szczęście? Tutaj życie jest przemijaniem i liczy się tylko miłość i Bogu oddanie. Moje drogie dzieci dziękuję wam za
wasze modlitwy, posty i ofiary. Trwajcie w wierności i w niczym nie ustawajcie, gdyż czas jest bliski.
Moi drodzy kapłani. Ja Maryja jestem Matką kapłanów i każdy wierny kapłan jest radością Mojego Matczynego Serca.
Lecz ci co się sprzeniewierzyli bardzo ranią Me Serce i Serce Mojego Syna. Wielkie kary ściągają na siebie kapłani co
szerzą błędną naukę, profanują Ciało i Krew Mojego Syna rozdając Komunię Świętą na rękę.
Czym jest wiara w Boga? To oddanie całkowite na służbę Bogu, tu nie ma miejsca na wygodne życie. Moi drodzy kapłani
Ja Maryja wstawiam się za wami płacząc krwawymi łzami. Jak Mój Syn może odbudować swój Kościół bez was
kapłanów? Każdy kapłan jest cenny w oczach Boga, lecz szala grzechów jest dawno przeważona. Dlatego proszę was
moi drodzy wierni kapłani o dar modlitwy ekspiacyjnej za grzechy kapłanów.
Tak drodzy Moi kapłani, wszystkie osoby konsekrowane i moi drodzy świeccy Ja Maryja noszę was wszystkich w swoim
Matczynym Sercu i pragnę, by wasze serca były pełne pokoju i radości Mojego Syna.
Teraz zbliża się czas zamieszek, gdyż kraj wasz Polski został podzielony przez manipulacje Rządu. Pamiętajcie waszym
orężem jest Różaniec i tą bronią zwyciężycie. Proszę codziennie odmawiajcie Różaniec, wciąż staracie się trwać na
modlitwie. Tak moje drogie dzieci, Moje Matczyne Serce tęskni za wami.
Niech Dobry Bóg błogosławi wszystkim co słowa te czytają i słuchają. Ja Maryja wciąż wstawiam się za wami i chronię
was pod swoim płaszczem.

23.07.2020
Bóg Ojciec: Moje drogie umiłowane dzieci. Zbliża się wielkie wydarzenie i to wydarzenie będzie wielką zmianą dla całej
ludzkości. Wiele jest serc ludzkich co nie zna Boga i wiele jest serc co odrzuciło miłość Boga. Moje drogie dzieci bądźcie
gotowe na przyjście Mojego Syna. Bądźcie gotowi i czuwajcie na modlitwie. Ja Bóg Ojciec ponownie posyłam do was
Mojego Syna i pragnę byście go przyjęli z radością. On niesie wam pokój i ratunek.
Wiele jest dusz co nie przyjmie Jego miłości. Dlatego módlcie się teraz szczególnie za nawrócenie grzeszników, módlcie
się modlitwą wynagradzającą za grzechy Polaków. Słuchajcie wezwania Maryi, by modlić się modlitwą Różańcową, by
ofiarować post, niech wasze życie ofiarne będzie pełne radości, bo dzień jest bliski. To czas gdy ziarno od plew zostanie
oddzielone, to czas stanięcia w prawdzie, to czas gdy kończy się Moje Miłosierdzie.
Polska to kraj wybrany, nowe Jeruzalem, to iskra już zapowiadana przez Świętą Siostrę Faustynę. Jakże pragnę by ten
ogień już zapłonął, ogień Mojej Miłości, ogień oczyszczenia, ogień odnowy.
Miłość Moja jest miłością najwyższą i niepojętą, w której zawierają się wszystkie miłości. I te nadprzyrodzone pełne
Ducha Świętego i te ziemskie pełne słabości. Wszelka miłość pochodzi od Boga i dusza ludzka umiera bez miłości.
Dlatego pragnę, by tu na ziemi zapanowała miłość Boga. By w tym kraju Polskim rządziły Boże przykazania, by wiara
stała się najwyższą wartością.
Wiele napomnień i wiele wskazówek przekazałem wam moje drogie dzieci przez Mojego Syna i waszą Matkę Maryję.
Moja służebnica Anna od Jezusa przekazała wam wiernie każde słowo i każde słowo tu spisane jest wiernie. Moi
prorocy niedługo zamilkną i moc Ducha Świętego was poprowadzi, a miłość waszej Matki Maryi ochroni.
Tak z Serca Mego wszystkim Błogosławię co słowa te czytają i słuchają. Ja Bóg Ojciec tęsknie za wami i prowadzę was
w każdym słowie w Piśnie Świętym spisanym.

31.07.2020
Maryja: Dzieci Moje umiłowane. Czas jest krótki do przyjścia Mojego Syna. Ja Maryja Licheńska pragnę do was
przemówić jako opiekunka Polski i Polskiego narodu. Objawienia Moje wkrótce staną się liczne w wielu miejscach tego
kraju. Ja jestem obrończynią waszego narodu i w Mej Matczynej opiece jesteście.
Kraj Polski czeka teraz wiele zła, cierpienia i bólu, lecz zbawienny to ból oczyszczenia i zbawienna jest krew
męczenników tego narodu. Modlitwa wasza jest kadzidłem u tronu Boga samego, ofiara jest przebłaganiem i przez to
zmniejszane są kary. Jednak kraj wasz przejdzie ofiarę cierpienia, gdyż i teraz mnożą się grzechy i profanacje.
Wielu z was odeszło od Boga i życie ich jest obrazą Boga samego. Dlatego moje drogie dzieci nie ustawajcie w modlitwie
za grzeszników, wynagradzajcie w ofierze i modlitwie szerzące się profanacje.
Kult Boga żywego w Polsce jest coraz słabszy i powierzchowne staje się życie wiary. Módlcie się moje dzieci o odnowę
wiary narodu Polskiego, o ratunek dla waszych rodzin i o świętych kapłanów. Miłość Boga przeprowadzi was przez ból
oczyszczenia a Mój Matczyny płaszcz was ochroni i wasze rodziny.
Wzywajcie waszych patronów, patronów Polski by przez ich wstawiennictwo uprosić łaski u Boga. Módlcie się przez
wstawiennictwo waszego Papieża Jana Pawła II, przez wstawiennictwo Św. Stanisława, Św. Andrzeja Bobolę i
wszystkich męczenników co zginęli w imię wiary dla odkupienia Polskiego narodu.
Łaską Boga są spisane tu słowa i słowa te już będą zakończone. Teraz Moje dzieci czytajcie słowa o Miłosierdziu Boga,
bo w Jego Sercu jest każde słowo. Słowa te są nauką Boga samego. I każda dusz co przeczyta te słowa otrzyma wiele
światła i zrozumienia spraw Bożych. Każda dusza co będzie te słowa propagowała otrzyma łaskę Ducha Świętego do
osobistego prowadzenia. Żadna dusza co będzie w swym sercu słowa te rozważała nie zginie i sam Bóg osłoni ją i
zachowa.
Zaś wszystkie dusze co czytały słowa przekazywane dla Polski i Polaków na czasy ostateczne Bóg pragnie obdarzyć
łaską pokoju, niezłomnej nadziei, głębokiej wiary i zaufaniem. Łaski te i wszystkie potrzebne łaski do zbawienia każda
dusza otrzyma po szczerej spowiedzi i oddaniu swej duszy w niewolę miłości Mojego Syna Jezusa Chrystusa, a także
odda Mi swą duszę i Mi powierzy swoje życie. Wiedzcie dusze pod Mą opieką żadna dusza nie zginie. Miłość Boga Ojca
jest największą miłością i dobrem na tej ziemi i w wieczności.
Niech prowadzą was chrześcijańskie wartości i Boże przykazania. Niech bronią waszą będzie Różaniec, tarczą miłość
Boga, a opatrzność zaufaniem. Ja Maryja przytulam was do swego Matczynego Serca i we łzach nieustannie wstawiam
się za wami. Łaską Bożą dani są wam współcześni prorocy i wiedzcie, że wiele się modlą za was. Niech wasza modlitwa
będzie im nagrodą za trud i służbę ofiarną.
Niech dobry Bóg Błogosławi wszystkim tym co słowa te czytają i słuchają. Ja Maryja, Bóg Ojciec waz z Mym Synem
Jezusem Chrystusem w mocy Ducha Świętego prowadzimy Polski naród.

_______________________
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