FRAGMENTY ORĘDZI PANA JEZUSA DO PROROKA CYPRIANA POLAKA
6.11.2016 r.
Słowa moje są prawdziwe. Słowa, które mówią o Końcu Świata i Czasach Ostatecznych. Jeśli ktoś potrafi inaczej
zinterpretować moje słowa z ksiąg prorockich Starego Testamentu oraz Nowego i Objawienia Św. Jana – niechaj Strona
to uczyni. Jeśli ktoś, kto stoi w duchu i prawdzie potrafi inaczej zinterpretować niż ten kapłan (ksiądz doktor Murzinski), | 1
niechaj to czyni! Czemuż tego nie robi? Nie mogli sprostać jego mądrości i duchowi z którego natchnienia przemawiał
– jest w odniesieniu do Św. Szczepana, pierwszego męczennika. Dzisiejsi pasterze są gorsi od faryzeuszy z Moich
Czasów. Ci przynajmniej przestrzegali prawa, w wąskim rozumieniu, co do litery, ale przestrzegali. Do nich
powiedziałem: Z ojca diabła jesteście. Jak powiem do dzisiejszych pasterzy? W Apokalipsie św. Jana napisałem:
„Błogosławiony, który odczytuje i którzy słuchają słów Proroctwa a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest
bliska”. Czyż nie napisane jest. Jest jasno, jest wyraźnie. Jak przed żadną księgą Starego i Nowego Testamentu. Czyż
skoro Bóg pokazuje, że jest ważne, dla ludzi ma być nieważne? Marginalne? Moja Apokalipsa została zmarginalizowana
w moim Kościele. Czyż tego chcę, czyż zmieniam coś w Moim Piśmie Świętym? Czyż mówię w tak licznych
przekazach i objawieniach na przestrzeni wieków Moich, Mojej Matki, Świętych, Archaniołów i Aniołów, że teraz jest
to mniej ważne, nie przejmujcie się tym. Napisane wprawdzie jest, iż błogosławieni, którzy odczytują, słuchają słów
Proroctwa i strzegą tego, co w nim napisane, ale zajmijmy się tylko Ewangelią i to wypaczoną? Miłość i Miłosierdzie
bez wymagań. Czyż nie mówię do uzdrowionych na duszy i ciele: Idź i nie grzesz więcej? A jeśli nawet
interpretowalibyście należycie Ewangelię, to czyż należy pomijać Apokalipsę, gdzie waga Jej słów jest tak bardzo
mocno podkreślona? I to należy robić i tamto zachować. Czyż rozum i logiczne choćby myślenie nie pokazuje, iż teraz
słowa te są jeszcze bardziej godne uwagi niż wiele lat temu, że odczytywanie, słuchanie i strzeżenie słów Proroctwa
jest jeszcze ważniejsze niż dawniej. Żydzi wiedzieli, kiedy ma przyjść Mesjasz, dzięki proroctwu. Czyż powtórne jego
przyjście nie będzie określone? Tak, nie jest znane i nie będzie żadnemu człowiekowi i aniołom: jak jest napisane.
Wszystko, co jednak dotąd nastąpi, znane być może dla tych, którzy chcą. Jest to w Ewangeliach, Dziejach Apostolskich,
Apokalipsie i Księgach Prorockich. Czyż mówię: Nawracajcie się, naśladujcie mnie, a reszta.. co ma być, to będzie?
Czyż powiedziałem do apostołów kiedykolwiek, gdy pytali mnie o ponowne moje przyjście i znaki, które temu
towarzyszyć będą: Będzie tak i tak, ale nie należy się tym przejmować, ani nawet zastanawiać się nad tym. Co ma być,
to będzie. Czyż ktoś uważa, że gdy uwierzy w fałszywego Mesjasza podającego się za mnie, to będzie zbawiony? Macie
wszystko napisane, wszystko powiedziane. Fałszywy Mesjasz nie powie, że nauka Chrystusowa od początku jest
nieprawdziwa, że Chrystus nie był Mesjaszem. Nie odrzuci Mojej nauki (pozornie), lecz ją przeinterpretuje. Tym samym
nie będzie to moja Ewangelia. A kościół w swojej większości, który ją przyjmie, stanie się Wielką Nierządnicą. Dlatego
potrzeba czujności i roztropności, aby nie dać się zwieść. Męstwa i oddania się Bogu, aby nie ulec presji. Jak było
za przyjścia Syna człowieczego na świat, tak będzie i w czasach jego powtórnego przyjścia. Jak w większości nastąpiło
odrzucenie Mesjasza i jego nauki, tak i będzie teraz. W imię „prawdziwej” wiary i posłuszeństwa odrzucono Chrystusa.
Większość zdecydowana nie przyjęła (Mesjasza) nie ze względu na samą wiarę, ale na posłuszeństwo, ale na uleganie
przewodnikom: Arcykapłanowi, kapłanom, uczonym w Piśmie i starszym. Tak będzie i teraz. Wyparcie się prawdziwej
wiary w imię posłuszeństwa. Litera prawa (pozornie) zostanie zachowana. O nierozumni! Ślepi pasterze prowadzący
stado ku zagładzie, ku przepaści. Moje Słowo mylić nie może. Moje Słowo jest wierne. I wszystko to, co w duchu
Prorockim w Starym i Nowym Testamencie – wypełni się.

TEMAT: CORONAWIRUS
4.12.2019 r.
-Gromadźcie wodę w butelkach, żywność, która się nie psuje, bandaże, lekarstwa, także zioła ze sklepów zielarskich,
spirytus lub róbcie sami bimber. (…)

18.02.2020 r.
-Nie określam wam czasu. Nikt, kto zrobi te zapasy na miesiąc z czytających te Orędzia i traktujących je jako Moje
Słowo, nie zazna głodu ni braku wody. A pozostali Polacy, którzy nie czytają. Cóż, oni nie czytają i nie słuchają Moich
Orędzi u Grzegorza, M. Michaliny i u Ciebie. Kto nie słucha Boga, ten zbierze owoce. Kto posłucha Mnie i będzie

słuchał u jednego z tych proroków czyli Ciebie, Grzegorza i M. Michaliny nie zazna głodu, ni pragnienia po zrobieniu
zapasów na miesiąc. Starczy mu także wody do higieny.

6.03.2020 r.
- Na Zachodzie Europy, to znaczy w poszczególnych krajach, umrze na tę zarazę więcej ludzi niż w Polsce, lecz i u was Strona
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będzie to łącznie więcej niż 100 tysięcy. (…) Do tego dołączy się krach gospodarki.
- Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste.
- (: Pan Jezus płacze.
- O Panie Jezu. Przy takiej epidemii chyba całkiem zablokują płacenie banknotami u nas.
- Tak będzie dziecko.
- I co my mamy zrobić?
- Trudno dziecko, to nie są czipy. Co do złotych i srebrnych monet. W tym czasie, jak nie będzie można używać gotówki,
to możecie na tym się opierać w części, kto będzie miał, lecz przecież nie zapłacicie tym nigdzie oficjalnie.
Lecz nieoficjalnie tak. Można też, jak pomyślałeś synu, kogoś poprosić, a dać mu złoto lub srebro.
- Mówiłeś, Panie Jezu, aby wypoczywać, korzystając, póki można z wakacji nad polskim morzem i w górach, dopóki jest
możliwe, bo niedługo nie będzie.
- Niestety tak, dziecko
-(: Pan Jezus płacze.
- Nie płacz Panie Jezu.
- Szkoda mi tego ludu, który jest moim narodem wybranym, lecz oczyszczenie przyjść musi.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

8.03.2020 r.
- Mówisz, Panie, że w Polsce umrze więcej niż 100 tysięcy Polaków. Ukraińcy też umrą?
- Też, dziecko, ponad trzydzieści tysięcy.
- To większy procent niż Polaków, w stosunku do tego, ilu ich jest.
- Tak dziecko.
- I przeważnie to młodzi ludzie.
Dziękuję Panie Jezu.
Przede wszystkim chciałem pytać o co innego, bo to wyszło przy okazji teraz. Panie Jezu, Ty mówisz, że tak się stanie,
ale ja rozumiem, że choć mówisz, że tak się stanie, to może być złagodzone. Wszak w Starym Testamencie mówiłeś Panie
do jakiegoś króla, że ten jutro umrze, on się uniżał, żałował, ty nadal Panie, jak pamiętam, mówiłeś w tym sensie,
że to nic nie da, on jednak dalej prosił i dałeś mu jeszcze, Panie, nawet niemało lat.
- Tak dziecko, tak było.
- To i może tak być w przypadku Polaków.
- Naród musi być oczyszczony. Ten król okazał skruchę. Przeciętny Kowalski nie okaże jej, gdy umrze kilkaset osób.
- Ale jednak Panie, gdyby skruszyli się, gdyby Episkopat ogłosił posypanie głowy popiołem nie tylko na Post.

- Gdyby Episkopat ogłosił tu odpowiednie kroki, to ta liczba byłaby zmniejszona. Lecz na razie czyni kroki przeciwne.
Szatan wzmacnia swoją władzę i jego sługi, i ci, którzy służą dwóm panom, są w jego coraz większej władzy. Dlatego
nie będą nie tylko robić rzeczy właściwych, ale złe dla Kościoła, Ewangelii Chrystusa, dla Polski i Polaków. Jestem
jednak waszym królem i teraz bardziej wymierzę im sprawiedliwość niż przedtem, bo mogę bardziej niż przedtem
chronić mój naród. To nie tylko Moje większe prawo, ale i obowiązek, by tak powiedzieć po ludzku. Tak, Bóg jest
nieskończony i wolny, lecz też ma „obowiązki”, choć nic nie musi i nic nie sprawia mu trudu, ni w sferze zamysłu,
ni w sferze działania. Dla Boga Ojca wszystko od początku stworzenia do Sądu Ostatecznego łatwiejsze jest w sferze Strona
sprawczej, niż dla Ciebie zapisanie choć zdania tego Orędzia, a nie jest Ci ciężko pisać :) Lecz Bóg także cierpi | 3
z powodu niewierności stworzenia. Najpierw szatan, potem i teraz człowiek, którego szczególnie umiłował.
(…)
- Tak dziecko, to będzie ciężki czas dla wielu. Gdybym nie został waszym Królem „w ostatniej chwili” i gdyby nie było
Wolnej Elekcji w tym czasie, gdy tego chciała Moja Matka, to by zmarło was trzy miliony, bo takie są zakusy światowej
masonerii.
- Dziękujemy Panie Jezu, Chryste Królu. Dziękuję Panie Jezu także bardzo za to, że chemtrails znika.
- Nie może być tak wszędzie, dziecko. Ograniczam to…
- Bo Polacy się nie poprawiają?
- Tak, dlatego.
Dlatego ograniczam chemtrails, lecz całkiem zlikwidować go teraz nie mogę.
- Czy to prawda, Panie Jezu, że oni chcą z samolotów na nas też rozsypać ten coronawirus, a może to robią?
- Tak, dziecko. Próbują to robić, lecz właśnie w tych samolotach to uniemożliwiam. Nie tylko w tych,
ale nie dopuszczam żadnego samolotu, aby to rozsiał.
- Ach Panie. Jak Ci dziękować za wszystko.
- Uniżyć się.
- Powiedz moim dzieciom w Polsce, aby w trudnych czasach uniżyły się przed Bogiem.
- Tak, Panie Jezu. Dobrze.
- Nagrasz wystąpienie na znanym, największym kanale internetowym, lecz nie pokażesz twarzy, a dasz mój wizerunek
od brata Eli czy inny, który kochasz.
- Czy to powiedzieć, Panie, tylko tak krótko, czy uzasadnić?
- Ułożysz krótką przemowę, a Ja ją zaakceptuję.
- Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste.

11.03.2020 r.
Zapisz
- Do czerwca umrze dwieście osób.
- Tak Panie Jezu, naprawdę?
- Tak dziecko, około 200 osób.
- Chwała Tobie Chryste.

12.03.2020 r.
- Nikt kto ucałuje relikwię Jana Pawła II nie zarazi się coronawirusem. Lecz nie musicie tego robić.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Zapisz dziecko
- Zasmucony jesteś dziecko, że są już dwa przypadki w Rzeszowie?
- Tak Panie Jezu.
- Szatan działa.
- Powiedziane jest (u Anny od Jezusa bodaj czy u Michaliny od Apokalipsy), że ucierpi przede wszystkim ściana
wschodnia.
- I tak będzie dziecko.
- Ale dlaczego Panie Jezu?
- Tu są ludzie bardziej gotowi by umrzeć, więcej jest takich ludzi.
- Tak Panie Jezu.
Myślałem, że Rzeszów będzie bardziej chroniony.
- I będzie dziecko. W samym Rzeszowie i bliskiej okolicy umrze mniej ludzi niż w innych miejscach regionu.
- A Kraków Panie Jezu?
- Też będzie bardziej chroniony.
- Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste.
Wydaje się, że mogę być niedługo odcięty od Krakowa.
- Tak będzie, dziecko
(…)
- Nie martw się niczym dziecko i niech się nie martwią czytelnicy tych Orędzi. Traktuj wszystko spokojnie.

13.03.2020 r.
Zapisz dziecko
- Cóż zapisać najdoskonalszy Panie Jezu?
- Dzieci moje boją się.
Dlaczego sądzicie, że Polska może być ochroniona bez Mojej szczególnej interwencji?
Nie chcecie, by Polska była miejscem, gdzie jestem Królem i gdzie ważne są Moje Prawa.
Równocześnie uważacie, że Polsce „jakoś się upiecze” jak mówicie?…
Jaka jest śmiertelność we Włoszech. Potraficie przecież liczyć. Więc policzcie, jaka mogłaby być śmiertelność w Polsce,
gdyby wirusa w sobie miało 70, 80 procent Polaków, jak to prognozują na przykład Niemcy, gdy idzie o ich kraj.
Niech sto tysięcy więc was nie przeraża, bo jak powiedziałem, gdyby nie Moja interwencja, to byłoby to trzy miliony.

Strona
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Bóg chce, aby ludzie używali także rozumu i szukali prawdy. Bo Ja Jestem Prawdą. Dlatego dałem przekazy Memu
synowi Krzysztofowi, bo szukał prawdy i narażał życie, gdy idzie o Smoleńsk i wraz z garstką innych Polaków głosił
teorię inscenizacji na Siewierny i mgły okęckiej. Ja zaś potwierdziłem ją w Orędziu, które otrzymał na początku
przekazów w październiku 2016 jak i późniejszych. Szukał także prawdy o chemtrails i innych sprawach.
Ponieważ miał otwarty umysł mogłem do niego mówić, bo grzeszny był i mało jeszcze kochał. Lecz był wybrany
jak i inni wybrani przed założeniem świata.
Strona
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Dlatego nie mówcie, że aż sto tysięcy (ponad sto tysięcy), tylko sto tysięcy dla oczyszczenia tego narodu.
Nikt, kto przyjmuje Mnie z rąk kapłana do ust, nie zarazi się przy tym, lecz ten, który przyjmuje Mnie na rękę, już
zarazić się może. Jeszcze bardziej zarazić się może, gdy przyjmuje Mnie z ręki szafarza. Słyszeliście o stanie szafarza
po ekshumacji, który miał spaloną rękę, tą, którą Mnie podawał wiernym. Zatem uważajcie. A wy, szafarze zrezygnujcie
z posługi. Możecie jedynie czynić to, gdy to będzie absolutnie konieczne i nie w kościele.
Nawet gdyby msza miała trwać długo, o wiele dłużej niż to zaplanowane, a tak nigdy nie jest, to Komunię ma dawać
tylko ksiądz.
Nie bierzcie Mnie na rękę. Nikt nie jest godny tego czynić. W rękach mogą Mnie trzymać tylko konsekrowane ręce
kapłańskie.
Jestem nieskończonym Bogiem, który uniżył się tak, że zamknął się w małym kawałku białego chleba. O tym było
więcej w tych Orędziach, także w zbieżności z niebocentryzmem.
Zatem Ja, Jezus Chrystus nie pozwalam wam przyjmować Mnie na rękę.
Jeśli do tego dojdzie w całym kraju, do takiego przymusu, wtedy zacznę gubić i kapłanów, i biskupów. Śmiertelność
wśród nich będzie wtedy duża.
A wy będziecie mieć mniej kapłanów.
Mówiłem w tych Orędziach o spowiedzi generalnej. Śpieszcie się teraz. Wy zaś kapłani nie traktujcie jej jako zło
konieczne, którego wierny od was chce, tylko z sercem i rzetelnie aż penitent będzie czuł uwolnienie i radość.
I pięć godzin nieraz nie jest za dużo. Czasami wystarczy godzina, ale to rzadko do dobrej spowiedzi generalnej.
Jeśli nie będziecie chcieli słuchać spowiedzi generalnej, dotknie was głuchota.
Wy zaś, hierarchowie praktykujecie i Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Jeśli będziecie tak dalej czynić, nie pomoże,
że nie chcecie się spotykać ze sobą.
Nie należy wpadać w panikę. Zapasy niech robi każdy, ale mówię tu o codziennym zachowaniu.
Mój syn nie musi, bo nie zachoruje na tę chorobę i nikogo też nie zarazi, ale przeciera często ręce spirytusem
salicylowym, gdy jest na mieście, a nawet dba o higienę innych, przecierając klamki drzwi wejściowych do bloku,
gdzie mieszka i do kościołów.
Zatem hierarchowie nakażcie częste przecieranie klamek w drzwiach do kościołów, kilka razy dziennie i by także robili
to sami wierni. Także wycierajcie ławki w kościołach w tygodniu środkiem odkażającym.
To wam nie przyszło do głowy.
I nie podsuwają tego wrogowie Kościoła.
Jeśli jesteście na to zbyt mało inteligentni, to nie powinniście być moimi sługami w miejscu, w którym was postawiłem.
Nie nawołujecie do używania wody święconej w domu. Nie wspominacie o możliwości, iż wierny wchodząc do kościoła
i wychodząc z niego, może przeżegnać się wodą z przyniesionej przez siebie buteleczki.
Nie przyszło wam do głowy, aby zarządzić dodatkowe święcenia wody na mszach, przyniesionej przez wiernych,
aby mieli jej pod dostatkiem. Potraficie tylko „osuszyć” kropielnice.
Takich biskupów nie potrzebuje Polska, teraz królestwo Chrystusa.
Macie wielki znak, gdy idzie o chemtrails, lecz nie chcecie go widzieć.

Na to was nie stać w waszej mizerii w szukaniu prawdy.
Nawróćcie się, jeszcze nie jest za późno.
Plan był wobec Polski trzy miliony ofiar coronawirusa. Nie mogą tego zrobić, bo zatrzymuję chemtrails, wszystkie
chemtrails z tym wirusem.
Ale wy nie lubicie cudów. Nie lubili moich cudów faryzeusze i zaciskały im się pięści, a twarz wykrzywiała nienawiść. Strona
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Polska jest miejscem dla Polaków i kochających Polskę, to mówiłem w tych Orędziach.
Ci, którzy służą dwóm panom, nie mogą kochać Polski, bo ktoś, kto służy dwóm panom jednego zdradzi. Wiecie o tym,
prawda?
Kościoły muszą zostać otwarte. Na mszach może być mniej ludzi. Chrystus nigdy nie zalecał, aby podawać sobie ręce
na mszy, tym bardziej, że niektórzy robią to przesadnie i skupiają się na człowieku, zamiast Bogu.
Ty rzeczniku, Żydzie Pinkasie nie zalecaj modlenia się w domu, bo to nie jest Twoje zadanie.
Twoje miejsce nie jest w Polsce, a zwłaszcza w polskiej służbie zdrowia.
Prezydencie Dudo, nie bądź chwiejny. Dawałem Ci Łaski, lecz kto nie wykorzystuje Łask, ten kończy źle.
Możesz być powieszony przez lud Polski. Nie teraz jeszcze, lecz gdy będzie w Polsce wielki krach gospodarczy
i dziesiątki tysięcy zmarłych na coronawirusa, a więcej niż milion chorych, to jest to już bardzo prawdopodobne.
Okazałem Ci Łaskę, gdy Hostia przytoczyła się do Twoich rąk. Nie byłeś tego godzien jak każdy, ale jesteś prezydentem
Mego umiłowanego kraju, skąd pochodzi Mój przodek o imieniu Iz (jak było w tych Orędziach).
Dlatego tak Cię uszanowałem. Uszanuj Ty i Mnie, nie tylko w sercu, kłaniając się wrogom Polski, lecz postawą.
Polska to nie Polin. Polska jest krajem starożytnym, a Ariowie - Słowianie, w tym zwłaszcza z terenów dzisiejszej
Polski, nieśli kulturę i swoje geny na Bliski Wschód i w wiele innych miejsc.
Imię Mojej Matki jest słowiańskie – Miriam, to znaczy – jestem pokojem. Korzenie Mojego Imienia też są słowiańskie:
Iz, co znaczy – z głębi prarzeczy. Przykładem jest rzeka Izera, dzisiaj w Niemczech, wtedy i później rzeka ludu tylko
słowiańskiego.
Dawid oznacza – dający wid, czyli światło.
Uzupełniaj swą wiedzę, prezydencie Dudo, bo źle Cię uczyli (jak i innych Polaków). Sam powiedziałeś, że się uczysz,
zatem ucz się.
Masoni w Polsce, sługi szatana. Wasz czas w Moim Kraju kończy się. Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski,
lecz wasze miejsca w piekle są straszne.
Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu.
Zatem wasze piekielne cierpienia, masoni służący szatanowi w Polsce, będą jeszcze większe niż masonów we Francji,
Niemczech czy innych krajach.
Zatem pamiętajcie.
Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich.
Zatem czyńcie tak, aby żyć, bo kto oddaje się szatanowi, nie żyje, lecz już jest martwy.
Strzeżcie się.
Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails. Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu. Widzicie to.
Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi.
Nie chcę was zgładzić. Wy sami idziecie na zagładę.
Służcie Polsce.

To ostatni wasz czas.
Amen.

Jestem jednym Bogiem i Bogiem Starego i Nowego Testamentu. Nie „ wstydzę się” i nie wypieram Siebie z czasów
Starego Testamentu taki, jaki jestem w Piśmie. Zatem pamiętajcie: Wierzgacie przeciwko ościeniowi. A za walkę Strona
z Moją ojczyzną, bo to także Moja Ojczyzna, będą karał surowo. Choć zawsze jestem miłosierny. Lecz się tym nie | 7
pocieszajcie, bo lżejsze piekło to Moje Miłosierdzie. Płaczę bardzo nad taką duszą, lecz ona wybiera. Zatem nie
pocieszajcie się Moim Miłosierdziem.
Zamknięcie granic jest dobre i za to nie potępiam premiera Mateusza Morawieckiego. Wiem przecież, komu służy i wy
to wiecie. Niemniej jest to dobra decyzja. Także ograniczenie ilości osób na mszy i nabożeństwie. Winno to ludzi zmusić
do chodzenia także o niewygodnych porach. W ten sposób będą mieli większą zasługę. Oraz będą przychodzić
wcześniej, by zmieścić się w tej liczbie. Chodźcie na msze i pilnujcie tego. Nieustannie adorujcie Przenajświętszy
Sakrament tam, gdzie Jestem w Nim wystawiony do publicznego kultu. Nawiedzajcie także Sanktuaria, wy, którzy
macie blisko.

15.03.2020 r.
- Jeśli chodzi o coronawirus i liczbę dwustu osób zmarłych do czerwca, co podałem do Ciebie, czyli inaczej mówiąc
do ostatniego dnia maja i liczbę blisko 90-ciu tysięcy zmarłych do lipca, czyli do końca czerwca. Nie ma tu pomyłki.
Będzie tak, jak powiedziałem u Ciebie i tak, jak powiedziałem jego ustami.
- A potem Panie Jezu?
- A potem już nie będzie ofiar w Polsce.
- To znaczy, Panie Jezu, że to oczyszczenie, które ma być w liczbie 90 tysięcy ofiar coronawirusa w Polsce w ogóle,
zakończy się do lipca i praktycznie będzie przez jeden miesiąc, przez czerwiec?
- Tak dziecko.
- A obcokrajowcy, w tym Ukraińcy, którzy mają umierać w liczbie 30 tysięcy.
- To będzie później, dziecko.
- I nie będą umierać Polacy tylko Ukraińcy i tak będzie na oczach Polaków i całego świata?
- Tak dziecko.
- A inni, cudzoziemcy?
- Umrą prawie tylko Ukraińcy.
- Te masowe zgony i zachorowania w czerwcu, w stosunku do tego, co było do tej pory, będą jak tajfun w Polsce.
- Zwrócą serca ludzi ku Bogu. Przecież niewielu będzie wiedziało, że po tej liczbie zgonów – a może być mniejsza
i to znacznie – wszystko zależy od modlitw, nastąpi ustanie skutków zarazy u Polaków (w Polsce). Będzie
kontynuowana tylko u Ukraińców.

- Ta straszna liczba zgonów (bo w krótkim czasie) ustanie na setną rocznicę Bitwy Warszawskiej?
- Tak dziecko.
Jak wtedy z pomocą Nieba zwyciężyliście tak i teraz. I wtedy i teraz były ofiary. Liczba podobna:)
- A liczba zarażonych, jaka będzie Panie, gdy umrą dziesiątki tysięcy, czy będą umierać.
- Około miliona.
- To nawet nasza służba zdrowia nie będzie mogła tego wykryć.
- Będzie to podane moje dziecko:)

- I co, pozostali ludzie, wszyscy wyzdrowieją?
- Tak dziecko.

20.03.2020 r.
Strona
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w wypadku Komunii na rękę i Komunii do ust. Odłóżcie na bok wasze przekonania religijne i także tu wiarę,
stwierdzajcie uczciwie i rzetelnie, bo takich głosów nie ma. Nadal nie zachowujecie się jak na polską inteligencję
przystało, zachowujecie się jak pańszczyźniani chłopi. Amen.

21.03.2020 r.
Zapisz dziecko
- Nie dopuszczę zrzucania coronawirusa z nieba poprzez chemtrails. Coronawirus zatrzymałem w chemtrails i jak nie
dopuszczam teraz, aby zrzucano go na was, tak i nie dopuszczę w przyszłości.
- Tak Panie Jezu?
- Tak dziecko:)
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie najukochańszy nasz Królu i Zbawicielu.
- :) Wesoły uśmiech Pana Jezusa.

23.03.2020 r.
- Tak, na północne Włochy zrzucono coronawirusa w chemtrails. Dlatego tak dużo go jest.

24.03.2020 r.
- Dlaczego, Panie, na Włochów zrzucono i to na północ?
- Raz, że na Włochy, to mój dopust. Dwa, z powodu ich współpracy z Chinami. USA, i Rosja także, nie pozwalają
na swobodę w takiej sprawie nawet krajom takim jak Włochy.
Zapisz dziecko
- Na to nie ma Mojej zgody, na takie ograniczenie jakie wprowadzono, ogłoszono teraz i jakie ma obowiązywać
od jutra. Ja czuwam nad Polską, ograniczenia są i tak daleko idące. Nikt nie może się tłumaczyć, że idzie do kościoła
a jak z tego wynika nie może do niego iść? Niech to doprecyzują. Jeśli będzie zakaz udawania się do kościoła
indywidualnie, nie mówiąc o mszy niedzielnej – Uderzę. Ostrzegam Cię premierze Morawiecki i inni. Poleje się krew.
Amen.
- Dziękuję Panie Jezu, Chryste Królu. Chwała Tobie Chryste.
Zapisz
- Dobrze dziecko, pozwalam Ci rzucić klątwę na premiera Morawieckiego. Klątwa będzie zdjęta dopiero gdy wycofa
się z tego ograniczenia ludzkiej wolności. Mówię: Non, possumus. I wy biskupi to powiedzcie. A Ty, dziecko, mój
proroku masz ode mnie tę władzę klątwy. Klątwa rzucona przez Ciebie będzie miała moc kościelną, tak jakby to uczynił
pasterz Kościoła.
- Jeśli tak Panie uważasz, ale ja jestem nędzą.

- Jesteś nędzą, dziecko, ale Mocą Chrystusa możesz wszystko, także góry przenosić. Czyż nie masz dowodzić i być
odpowiedzialny za wygubienie prawie dziesięciu milionów kobiet i dzieci na Ukrainie? Klątwa więc jest to o wiele
mniej. Rzucisz tę klątwę w osobnym wpisie.
- Tak Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste, nasz Panie i Królu w szczególny sposób od 20 lutego tego roku.

25.03.2020 r.
Biskupie Gądecki, opamiętaj się wreszcie. I Bogu świeczkę, i diabłu ogarek w konsekwencji oznacza wszystko dla złego
ducha. Bóg zaś nie przyjmuje ochłapów, bo Jest godzien wszelkiej chwały i tylko On.

26.03.2020 r.
Premierze Mateuszu Morawiecki.
Przeklina Cię Bóg!
Amen.
Iż dopuściłeś naruszenie możliwości korzystania z Mszy Świętej, przyjmowania Najświętszego Ciała Pana Jezusa
na co dzień i w niedzielę, i ochrony Polski i Polaków przed koronawirusem poprzez Najświętszą Ofiarę i prośby
wiernego ludu.
Równocześnie przy ograniczeniu do pięciu osób na mszy, w miejskim autobusie, komunikacji PKS, tramwaju, wedle
ograniczenia może przebywać połowa osób w stosunku do miejsc siedzących, czyli kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt
osób. Kościoły są zwykle duże, zawsze o wysokim sklepieniu. Powierzchnia kościoła w stosunku do autobusu jest
nieporównywalna. Jest też o wiele większa od drogerii, gdzie w sieciowych przebywa teraz zwykle kilkunastu klientów
na raz.
Zatem strzeż się Boga Mateuszu Morawiecki, bo oto została rzucona na Ciebie klątwa.
Przeklina Cię Bóg. Anatema!
Amen.
I klątwa ta ma z dopuszczenia Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana, (które to panowanie uznał i prezydent Andrzej
Duda) moc taką, jakby ją wypowiedział biskup, moc kościelną.
Zatem Mateuszu Morawiecki: Przeklina Cię Bóg!
Amen.
Strzeż się Mateuszu Morawiecki. Bóg jest Panem wszystkiego i każdego włosa na Twojej głowie. Ty nie jesteś zdolny
zrobić nic bez Bożej Woli. Nic. Dosłownie. Uznaj to, nim Cię przyciśnie Ręka Pańska.
Ta klątwa jest do czasu, gdy zostanie przywrócona liczba 50-ciu osób na mszy, gdy idzie o bezprawną i haniebną tutaj
ingerencję państwa, oraz zlikwidowana sytuacja, w której osoba idąca do kościoła miałaby się tłumaczyć przed
strażnikiem miejskim, policjantem, żołnierzem, że tam właśnie chce się udać, czy nawet być zatrzymana na mocy celowo
niejasnego przepisu gdyż „nie byłyby to czynności niezbędne”.
Klątwę z upoważnienia Jezusa Chrystusa rzucił jego nędzny sługa Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski) Amen.

27.03.2020 r.
Zapisz dziecko
- Można ostro powiedzieć księdzu czy biskupowi w tej sytuacji. Nazwać go zdrajcą, tchórzem i Judaszem. Amen.
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- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
- Tak, dziecko, należy dodać przy tym formę „ksiądz” i „biskup”.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

29.03.2020 r.
- Nie wiem Panie Jezu, czy jestem całkowicie szczery, ale męczy mnie Twój smutek, że tak mało osób wie, że jesteś
królem od 20 lutego tego roku na nowych zasadach, na jakich nigdy do tej pory nie byłeś w Polsce.
- Jesteś szczery, dziecko. Oczywiście jesteś tylko człowiekiem i męczą Cię Twoje dolegliwości i niemożności,
ale to Cię najbardziej męczy, można rzec. Nie martw się, dziecko, przyzwyczajony jestem do tego, że ludzie marnują
Moje Dary, plują na nie, lekceważą, zapominają o nich, nienawidzą je, ignorują.
- Co można zrobić Panie Jezu?
- Czytelnicy tych Orędzi, ale i związanych, w tym przede wszystkim Grzegorza z Leszna, są tu mało aktywni. Wielu
nie robi nic. Każdy ma internet, może założyć blog gdziekolwiek i to umieścić. Mogą dawać komentarze w różnych
miejscach. Ilu to zrobiło, założyło blog by świadczyć? To niewiele kosztuje, dać kilka wpisów. Niewiele czasu
a pieniędzy nic. Nie chce wam się chcieć. Chcecie się dowiedzieć tego i owego, a nic nie chcecie dać od siebie. Amen.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
Zapisz dziecko
- Tak, te obostrzenia spowalniają rozwój wirusa w Polsce.
- To ja już nic nie rozumiem. Mówiłeś [Panie], że ograniczenia są i tak daleko idące i nie zgadzasz się na liczbę 5-ciu
osób na mszy i żądasz 50-ciu osób na mszy, na co wyraziłeś zgodę i nie akceptujesz sytuacji, w której miałby ktoś
zapytany przez policjanta, strażnika miejskiego, żołnierza tłumaczyć, że idzie do kościoła.
- Tak dziecko, lecz ludzie sami się ograniczają.
- Ale to niszczy gospodarkę.
- Daję pewną wolność władzom, pewnych rzeczy nie dopuszczam. Oto w Krakowie, co sam widzisz, jest ograniczenie
w tramwaju do 28 osób i innych starszego typu jest mniej. <Pan Jezus odnosi się do tego co aktualnie widzę.
Co do tramwajów w Krakowie jest jeszcze typ, który ma ograniczenie do 38, czy 36 osób i największy który ma
ograniczenie do 48, czy 46 osób, chyba 48 C.P.>. Nie ma ograniczenia w supermarketach i innych otwartych
sklepach na przykład budowlanych. Do tego otwarte są w niedzielę supermarkety spożywcze i nie tylko. Czyż trzeba
tu coś dodawać?

30.03.2020 r.
Zapisz dziecko
- Tak, dziecko, rzucisz klątwę na Komendę Policji w Sokółce i placówkę w Dąbrowie Białostockiej. Klątwa będzie
do czasu, aż w duchu przynajmniej przeproszą za swoje zachowanie i nie będą go więcej powtarzać.
- Panie Jezu, przepraszam Cię za Polskę i Polaków.
- Smutny uśmiech Pana Jezusa:)
Armia pokonana bez starcia z wrogami, podstępem, dziecko:) Smutny uśmiech Pana Jezusa.
Dwieście osób do końca maja to była duża Moja Łaskawość. Ale wy Jej nie chcecie. Czy powinienem to utrzymać?
Na dzień dzisiejszy, nie. Dwieście osób było[by?], gdyby msze odbywały się normalnie, to znaczy z ograniczeniem
pięćdziesiąt osób, które zaakceptowałem, choć przecież są różne kościoły. Jeśli w przeciętnym kościele jest to
pięćdziesiąt osób, to w takiej Bazylice Mariackiej w Gdańsku może być znacznie więcej. Zatem na dzień dzisiejszy,

Strona
| 10

jak to wygląda przy braku modlitwy w domach, życia wiarą, nawiedzania częstego kościołów zwłaszcza tam młodzieży
studenckiej, tej z duszpasterstw i nie tylko, która ma przecież teraz czas wolny – nie mogę tego utrzymać, dwieście ofiar
do końca maja. Potrzeba modlitwy, ofiary.
- Tak Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Komenda powiatowa policji w Sokółce,
Komisariat policji w Dąbrowie Białostockiej
Opamiętajcie się, policjanci z Sokółki i Dąbrowy Białostockiej, szczególnie Ty, komendancie Sokółki, gdyż należy
sądzić, że Twoją to decyzją się stało, a jeśli nawet nie, to sprawa jest prosta. Gdybyś, komendancie, zrobił wcześniej
spotkanie i powiedział, że nie będzie żadnych interwencji w kościele i wchodzenia do kościoła, to by ich nie było.
Jak wam nie wstyd?
I nie zasłaniajcie się przepisami, które są od kilku dni. W Auschwitz też były przepisy i to nawet dłużej niż kilka dni.
Też byście je wykonywali?
Zhańbiliście swoje mundury, mundury polskiego policjanta i ja jako potomek prawdziwej polskiej elity mundurowej,
wnuk polskiego oficera II Rzeczpospolitej, podpułkownika Tadeusza Michałowskiego to wam mówię. Wasi zmarli
„koledzy” policjanci z tego czasu patrzą na was ze wzgardą, a nawet i z PRL-u.
Jak wam mogło przyjść do tych waszych głów zakłócać Najświętszą Ofiarę i liczyć ludzi?
Tfu!
Zatem jako potomek prawdziwej mundurowej elity symbolicznie was degraduję.
Odtąd nie jesteście dla mnie policjantami.
To jednak nie wszystko, bo jak można przeczytać wyżej, główny cel tego wpisu to nie jest.
………………………………………………….
Zatem rzucam klątwę Bożą na Komendę Policji w Sokółce i Komisariat w Dąbrowie Białostockiej.
Strzeżcie się gniewu Boga, bo wobec Jego gniewu nie pomoże wam ni premier Morawiecki, ni światowa masoneria,
ni sam szatan, któremu sprawiliście wielką przyjemność.
Zatem drugi raz. Bóg was przeklina – anatema.
I trzeci raz – Bóg was przeklina – anatema.
Klątwę rzucił z upoważnienia Jezusa Chrystusa Króla i Pana
Jego nędzny sługa Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski)

31.03.2020 r.
- A skutki, Panie, klątw?
-:) Będą, dziecko. Nie tak spektakularne w przypadku tych dwóch posterunków policji, ale będą:).

1.04.2020 r.
- Panie Jezu, czy my jesteśmy na początku 3,5 roku Wielkiego Ucisku?
- To zasadnicze pytanie, dziecko. Ty zasłużyłeś na odpowiedź. Czy wszyscy, którzy będą to czytać, zasłużyli na te słowa
z Moich ust? Czy są do tego przygotowani?
Tak dziecko, to początek 3,5 roku Wielkiego Ucisku.
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- Panie.
- :) Pan Jezus uśmiecha się przez łzy.
- Czemu, Panie, uśmiechasz się przez łzy?
- :) Tutaj sam uśmiech.
- Ach, przecież wiemy dlaczego.
- Wiecie moje dzieci.
- Panie najdroższy, na samym początku Polacy dali mocną plamę, by napisać kolokwialnie.
- Tak i będzie to plama krwi, nie tylko coronawirus.

4.04.2020 r.
Zapisz dziecko
- Gdy idzie o decyzję zamknięcia lasów przed Polakami (i także parków w mniejszym stopniu) – pokazuje to wrogość
masonerii do Polaków, która te decyzje przepycha przez swoich ludzi. Jest to niepotrzebne (zwłaszcza lasy), niedobre,
niemoralne. Pokazuje Polakom, że nie mają nic do powiedzenia i nie mogą się czuć u siebie. Nie ma to na celu dobra
Polaków i ochrony przed coronawirusem. Oczywiste jest, że osoby, które nie będą mogły spacerować w parkach
czy wyjść lub wyjechać (częściej) do lasu, będą spacerować w bardziej ograniczonych przestrzeniach, bliżej innych
ludzi, zaś jeśli ograniczą jeszcze bardziej wychodzenie z domu, będą mniej odporne. Zatem ma to taki właśnie cel.
- Zastanawiam się Panie, czy pod przykrywką tego nie ma innych zakusów na lasy. Masowa wycinka
lub rabunek bogactw pod ziemią czy jeszcze coś innego.
- Na to nie pozwolę:)
- Dziękuję, Panie Jezu, za to, że nie pozwolisz.
Chwała Tobie Chryste.

Wielki Wtorek 2020 r.
- Tak dziecko, rzucisz kolejną klątwę na wszystkich funkcjonariuszy policji, komisariaty z których są i komendy
z których będą nękać księży, wiernych, żałobników, bądź uczestników ślubu kościelnego z powodu przekroczenia limitu
pięciu osób. Rzuć klątwę, dziecko.
Ja, Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski), z woli Jezusa Chrystusa Jego nędzny sługa odbierający i przekazujący Jego
Słowo od 3,5 roku, od 10 października 2016 do czasów początku Wielkiego Ucisku, wspierany Mocą Bożą, rzucam
klątwę (Anatema) na wszystkich funkcjonariuszy policji, komisariaty, w których są i komendy (w tym komendantów),
z których będą nękać księży, wiernych, żałobników, bądź uczestników ślubu kościelnego z powodu przekroczenia limitu
pięciu osób.
Skarze was Bóg! Anatema
Skarze was Bóg ! Anatema
Skarze was Bóg! Anatema
I niech tak się stanie.
Amen!
Amen!
Amen!
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Strzeżcie się gniewu Boga i Baranka zabitego, który ożył.
Jego Władza i panowanie.
Lepiej abyś policjancie strzelił w pierś swego komendanta niż takie rzeczy robił.
Hańba wam i pogarda.
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- Panie Jezu czy to jest dobrze?
- Tak dziecko:) Surowy uśmiech Pana Jezusa.

Wielki Czwartek 2020 r.
Zapisz
- Nie będzie klątwy wiernych na biskupów, jak chciałby jeden czytelnik, czy inni. Ty jeden możesz rzucać klątwę,
bo taka jest Twoja natura. Nie robią tego: Grzegorz, M. Michalina, Anna i inni.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Wielki Piątek 2020 r.
Zapisz dziecko
- Cóż zapisać Najdroższy Panie?
- Rzucisz klątwę na biskupów, na Episkopat.
- Tak Panie Jezu.
- Sytuacja dojrzała do tego.
- Ale tak, ogólnie, na cały Episkopat? Są uczciwi biskupi.
- Lecz ci uczciwi biskupi teraz milczą. Kto jest uczciwy, tego klątwa nie dotknie. Zrobisz to w I Dzień Wielkiej Nocy.

- Jakoś mi, Panie, niezręcznie jednak, na biskupów, na cały Episkopat.
- Nie wiesz też jeszcze, jak to sformułować:) Nikły uśmiech Pana Jezusa.
- Dobrze, Panie Jezu, mi nie przyszło do głowy, by to zrobić.
- Tak, zrobisz to.
Z Bogiem moje dziecko.

Wielka Sobota 2020 r.
- Coronawirus jest i zabija. Tam, gdzie zrzucono go z chemtrails – jest więcej, w innych krajach i miejscach – mniejszy.
Gdyby zrzucono bardziej intensywnie we Włoszech, i w północnych, i w całych Włoszech, liczba zachorowań byłaby
pięciokrotnie wyższa i podobnie liczba ofiar. W Polsce chcieli to zrobić. (I nadal chcą) w największy sposób. Polska
byłaby wtedy izolowana i żebrząca pomocy, zdana na łaskę i niełaskę. Dostalibyście ją w końcu w zamian za oddanie
lasów, złóż, rzek, bogactw. Polski rząd chce zniszczyć polskich przedsiębiorców, to prawda. Takie są plany. Amen.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Zapisz
- Tak, dlatego w województwie śląskim jest tak dużo zgonów. Powiedzą, że dlatego, że jest duża gęstość zaludnienia w
stosunku do wielkości województwa i największa w Polsce, po mazowieckim. Jednak znaczenie tu ma zamknięcie
kościołów w diecezji gliwickiej i częściowe w katowickiej archidiecezji.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Niedziela Wielkanocna
Zapisz dziecko:)
- Tak, dziecko, to prawda. Nie dopuściłem do mszy z ograniczeniem 50 osób w Wielkanoc przede wszystkim ze względu
na profanację, przyjmowanie Mnie na rękę. Nie zmniejsza to jednak winy biskupów, a także przełożonych zakonów
w Polsce, którzy o tym decydowali.
Zapisz
- Gdy idzie o Wuhan. Tak, to prawda. Tam działało 5G i dlatego tyle ofiar. Szczepionek nie było.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

- Nie rozumiesz, dlaczego obecna władza prze do wyborów prezydenckich?
- Nie, tego nie rozumiem Panie Jezu. Nie mam pomysłu na to.
-:) Zachorowalność nie jest tak duża, jakby można oczekiwać. Mocodawcy domagają się jej zwiększenia.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste. Czy jednak rzeczywiście zachorowalność istotnie zwiększy się.
- Zwiększy się. Nikt nie może też pilnować nikogo, aby do wyborów szedł z domu tylko najkrótszą ścieżką i po oddaniu
głosu. Będzie dochodzić do większych kontaktów ludzkich.
- A może oni, Panie Jezu, rozpylą tego wirusa w tych miejscach do głosowania?
- To skomplikowana operacja i w lokalnych miejscach nie mają na to ludzi.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

- Tak dziecko. Transmisje mszalne mają i ten cel, aby przygnębić ludzi ze względu na to, że w kościele będzie pięć osób
czy też w ogóle. Zatem lepiej odsłuchać, obejrzeć mszę z ubiegłego roku lub wcześniej nawet.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

12.04.2020 r.
- Być u spowiedzi Panie Jezu, być w Łasce Uświęcającej i nie przyjąć Cię Zmartwychwstałego. Ale gdybyś miał być
profanowany, to nie chcę przywrócenia 50 osób.
- Tak dziecko.
- Lecz, Panie, nawet gdyby przywrócili 50 osób, to oni tego nie zmienią, pozwolenia do dawanie Ciebie na rękę, biskupi,
a ludzie za tym poszli, choć nikt ich nie przymuszał.
- Częściowo ich przymuszono, jak sam byłeś świadkiem, lecz nie do końca.
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Oto próba. Czy Syn człowieczy znajdzie wiarę gdy przyjdzie, i w tym narodzie wybranym, czy znajdzie?
(Pan Jezus płacze)
- Panie Jezu, nie płacz, ja nie chcę byś płakał, jak Cię pocieszyć? Powiedz, co zrobić, a zrobię to?
- Ty Mnie, dziecko, pocieszasz, lecz nie jesteś stworzony do tego by być Moim pocieszeniem, tak jak niektórzy
w dziejach i teraz.
Strona
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- Jednakże, Panie, co zrobić by Cię pocieszyć, Jezu Chryste nasz Królu, co zrobić mają czytelnicy Orędzi przeze mnie
i związanych.
- Umieszczać w Internecie informacje o tym, że Jestem Królem na nowych zasadach od 20 lutego 2020, jak bronię
Polskę m. in. przez oczyszczanie Nieba z chemtrails i zatrzymanie coronawirusa.
- A jeszcze Panie Jezu?
- Przez odmawianie Mojej Litanii i propagowanie jej. Przez posty i umartwienia. Nie odmawiajcie sobie teraz
potrzebnych składników, bo jest wiosna, ale odmawiajcie niepotrzebnych jak cukier i inne słodycze (ograniczenie),
napoje gazowane, prawdziwa herbata. Wszyscy ograniczajcie jej picie. Niech to będzie wasze wyrzeczenie. Picie kawy
też ograniczajcie. Przestawiajcie się na zbożową. O papierosach nie wspominam. To oczywiste, że nie powinniście ich
palić tym bardziej, że są bardzo drogie. Niech nikt z czytelników tych Orędzi nie próbuje pić więcej alkoholu niż do tej
pory ze względu na sytuację, bo siedzi w domu. Powinno być mniej, ale więcej to niedopuszczalne.
- I jak jeszcze, Panie Jezu, Cię pocieszać?
- Bądźcie hojni, uspołecznieni. Pomagajcie sobie wzajemnie w sytuacji, która jest, a jeszcze bardziej będzie.
Lecz w Polsce nie będzie takiej biedy i ruiny gospodarczej jak w wielu krajach. Jestem waszym Królem i jak nie
pozwalam was truć tak i zadbam o to.
(mała pauza)
Na tym zakończymy, dziecko.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

Rzucenie Klątwy Bożej na Episkopat w Polsce, w I. dzień Wielkiej Nocy 2020
+++
Z Woli Bożej wyrażonej przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Polski od 20 lutego 2020 na zasadach
na jakich nie był nigdy do tej pory w Polsce, z wielką przykrością i bólem, lecz z życzenia Jezusa Chrystusa, przekonany
też do słuszności tej decyzji, rzucam klątwę Bożą na Episkopat w Polsce.
Episkopat przekroczył limit Bożego Miłosierdzia – powiedział Jan Paweł II przez Marię Michalinę od Apokalipsy
5. kwietnia tego roku.
Winy wasze są znane, teraz. Nie będę ich wyliczał. Winy wasze są nie od dziś, o pasterze służący dwóm panom,
w zdecydowanej większości tego Episkopatu, wilki w owczych skórach, które rozpraszają trzodę i podstępnie ją
pożerają.
Lecz przekroczyliście limit Bożego Miłosierdzia i ono zostaje wam odjęte.
„Gdy go ujrzałem do stóp Jego upadłem jak martwy” pisze Jan w Apokalipsie, co stało się, gdy ujrzał swego Pana
Jezusa Chrystusa. Jan, który jako jedyny miał przywilej kładzenia głowy na piersi Jezusa, a wedle prawdziwych,
mistycznych przekazów także po Zmartwychwstaniu.
A jak będzie z Wami?

„Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu
ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych,
lecz mało wybranych.”
„Wielu powie Mi w owym dniu: "Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia, i nie wyrzucaliśmy złych
duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?". Wtedy oświadczę im: "Nigdy was
nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!"”
Strona
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Za winy wasze, szczególnie teraz, gdy przekroczyliście limit Bożego Miłosierdzia, przeklina was Bóg (Anatema) !
Przeklina was Bóg (Anatema) !
Przeklina was Bóg (Anatema) !

I niech się tak stanie. Amen!
I niech się tak stanie. Amen!
I niech się tak stanie. Amen.
Odtąd nie jesteście już Kościołem, a zaczynem Wielkiej Nierządnicy, co pijana będzie krwią świętych. Wasza władza
może być już tylko z nadania tego świata, choćbyście mówili co innego.

Amen!
Amen!
Amen!
……………
Klątwę rzucił z Woli Bożej, z polecenia Jezusa Chrystusa Króla Polski, który panuje nad nami na zasadach, na jakich
nigdy nie był do tej pory (czego daje widome znaki - brak chemtrails poprzez które chciano na Polskę zrzucać
coronawirus i Polska miała najbardziej ucierpieć), Cyprian Polak, (Krzysztof Michałowski ) nędzny sługa Chrystusa
Króla i Matki Bożej Ostrobramskiej, Niewiasty obleczonej w słońce, pod której stopami księżyc, a na Jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu.

Środa Oktawy Wielkanocnej
Zapisz dziecko

- Ostrzegam Cię, premierze Morawiecki. Wnętrze kościoła nie jest domeną Twoich działań. Noszenie maseczek
(obowiązkowe) we wnętrzu kościoła podczas Mszy i poza nią, przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem,
narusza Moją Cześć Boga w Trójcy Jedynego. Nie bronię jednak nosić maseczek w kościele tym, którzy chcą, choć to
rozprasza innych, gdy są to pojedyncze osoby. Przez moją córkę Annę powiedziałem, by nie dotykać ławek w kościele
ni innych rzeczy. Nie powinno się także być w kościele w rękawiczkach, a już zupełnie nie powinno podczas Mszy,
zwłaszcza idąc do Komunii czy przed Przenajświętszym Sakramentem. Nie rób drwin z Mojego Kościoła, premierze
Mateuszu Morawiecki, bo srogo za to zapłacisz. Twój czas i tak jest krótki, bo tylko cisi i sprawiedliwi posiądą Ziemię.
Niedługo będą Trzy Dni Ciemności i Ty na pewno nie wejdziesz do Odnowionej Ziemi. Masz jednak szansę na
zbawienie mimo rzuconej na Ciebie klątwy. Przez to jest jednak mniejsza. Zatem nie dokładaj winy do winy. Amen.

Piątek Oktawy Wielkanocnej
Zapisz
- Tak się kończy współpraca z nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Jakże ktoś, kto posyła dzieci do rabinicznej szkoły,
może liczyć się z Kościołem, zwłaszcza gdy ma możliwość okazania swej władzy? Nie nacieszy się długo swoją władzą. Strona
Lecz dopust musi trwać. Nie chcę, by przyjmowano Mnie na rękę. Zaś decyzja premiera, choć ze złej woli, zmniejsza | 17
profanację. I w piekle za to będzie miał ulgę czyli mniejsze cierpienie, że ograniczył profanowanie Mojego Ciała i Krwi.
Amen.

29.04.2020 r.
- „Najpierw” nie oznacza „przed” czy „tuż przed”. Nie mogę powiedzieć więcej bo to określiłoby dokładniejszy czas.
Jednak jak wiecie Wielki Ucisk ma okres łagodniejszy i trudniejszy i bardzo trudny. Zatem tego się trzymajcie. Amen.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

11.05.2020 r.
Zapisz dziecko
- Tak, górników celowo infekują coronawirusem. Rozpylili go w kopalniach.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

22.05.2020 r.
Prześwietlenie Sumień nie będzie w to Zesłanie Ducha Świętego.
- Tak Panie Jezu?
- Tak dziecko.
-:)
-:)

1.06.2020 r.
- Umrze wiele w czerwcu i wiele będzie chorych.
- Tego czerwca Panie Jezu?
- :) Tak, tego 2020:)
- I potem już nie będzie coronawirusa w Polsce?
- U Polaków nie.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.

13.07.2020 r.
Zapisz dziecko

- Tak jak obiecałem przez Grzegorza z Leszna. Coronawirusa nie ma w Polsce od początku lipca. Nie chorują na niego
Polacy. Chorują jednak już Ukraińcy i będą chorować i umierać. Jest oczywiste, że masoneria światowa, w tym i Polska
jej podrzędna, zrobi wszystko, aby utrzymywać w Polsce stan pandemii, jak to nazwali. Nie mogą sobie pozwolić na to,
aby mówić, że nie ma w Polsce żadnego przypadku coronawirusa wśród Polaków, a są tylko teraz wśród Ukraińców.
Niestety wróg jest silny słabością Polaków, bo nie są zakorzenieni w Bogu w dziewięćdziesięciu procentach, a od marca
to się przecież pogorszyło. Prawda wyjdzie na jaw, ale jeszcze nie teraz. Niedługo rzucisz kolejną klątwę :)
- Tak Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
Zapisz dziecko
- Tak dziecko, powiedziała Moja Mama przez Annę <Anna od Jezusa C.P.>, że niedługo wzrośnie liczba zachorowań
i rząd ponowi obostrzenia. Liczba zwiększyła się w czerwcu, a rząd ponowi obostrzenia po wyborach.
- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste.
:)

………………………………………………………………………………………………………………
Więcej na https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/
………………………………………………………………………………………………….

3.11.2016 r.
- Pisz Synu.
Miłość moja nie chce dopuścić kar na ludzkość, ale sprawiedliwość tego wymaga. Ponieważ jestem Prawdą – wszystko,
co ode mnie, musi być prawdziwe. Nie ma prawdy bez sprawiedliwości, tak jak nie ma bez miłości. Miłość jest
na pierwszym miejscu, ale sprawiedliwość to jej nieodłączna siostra. Jest rok Mojego Miłosierdzia. Kończy się. Jednym
dałem łaski na jego początku, innym później, jeszcze innym blisko jego schyłku. Słowa wypowiedziane do św. Siostry
Faustyny: „Kto nie chce przejść przez bramę Mego Miłosierdzia, będzie musiał przejść przez bramę mojej
sprawiedliwości” dotyczą i tego Roku Miłosierdzia. Zanim zacznie się czas sprawiedliwości.
- Chwała Tobie Panie Jezu.

8.11.2016 r.
- Pisz synu.
Dni ludzkości są policzone. Oto już żagiew przyłożona do stogu. Któż może powstrzymać pożar. Moja Matka prosi sto
lat od czasu Fatimy. Modlitwa, nawrócenie. Post, pokuta, jałmużna. Jest lekceważona tak, że wzbudza to gniew Jej
Boskiego Syna. Ostatnim paroksyzmem z Krzyża wylewa może Łask. Odbijają się jednak one od pancerzy waszych
serc i sumień. Nie można wierzgać przeciw ościeniowi. Zapominacie, że mierzycie się z Bogiem. Kto wygra tę walkę?..
O nierozumni! Wydaliście walkę Ojcu. Ale dobrze. Chcecie żąć, co zasialiście? Z twardą mową wobec mnie oto
stanęliście. Pyszni i hardzi. Wskazujecie mi miejsce, które wedle was winieniem zająć. Miejsce pośrednie. Miejsce
gorsze niż dajecie je waszym tłumom, którymi gardzicie, choć którym schlebiacie. Mogąc być ubóstwieni przez Boga,
wolicie stać się demonami na podobieństwo szatana. On przynajmniej widzi moją sprawiedliwość, a wy? Zbierzecie
owoce waszych knowań i niegodziwości. Bezcześcicie Ziemię, a ona wam odpłaci. Oto już stoi w drzwiach. Brama
Mojego Miłosierdzia otwiera albo drogę do wielkich łask, gdy się nią pójdzie, albo bramę moje sprawiedliwości.
W karze jest zawsze Moje Miłosierdzie. Kara jest też wynikiem tego, co sami sobie zgotowaliście. Ja przyszedłem
przynieść pokój na Ziemię. I powtórnie przyjdę też dla Miłości. Jednak skorzystają z niej nieliczni. Mała trzódka.
Ale to wasz wybór. Bóg szanuje wybory człowieka. Wolna wola. Nigdy, przenigdy Bóg jej nie więzi. Jego
wszechogarniająca miłość nie zbawia na siłę. „Naprawiłem to, co Adam zgubił”. Za jaką cenę? I oto cóż: Śmiech
i wzgarda. Dążenie ku samozagładzie. Dzieci, gdyby nie moje interwencje wojna atomowa wybuchłaby już dawno.
Ale nieustannie ku niej dążycie. Będzie więc jako jeden z owoców waszych grzechów. Nie chcecie Boga uznać za Pana.
Poznacie smak żelaznej rózgi demona. Nie ma innej drogi. Albo ja, albo szatan. Nie ma drogi pośredniej. Kto odrzuca
Boga, wybiera szatana. Na Pana chcecie tego, który was nienawidzi. Odrzucacie tego, który was kocha. Będzie, co ma
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być, powiedzą zaś niektórzy na te słowa (i inne moje). Gdy przyjdzie na was ucisk, tak nie będziecie mówić. Będziecie
wołać do gór, aby się zwaliły na was i was zakryły. Będziecie uderzać głowami o ściany swoich domów w przerażeniu.
O, nie. Nie będziecie siedzieć i mówić: Co ma być, to będzie. Gniew mego Ojca jest godny szacunku i On ten szacunek
wzbudzi. Piekło będzie myślało, że wygra i posiądzie Ziemię. Czy nie wiecie, że jest piekło? Jak to mówicie dzisiaj:
Jest, ale właściwie... To jedni. Inni jeszcze inaczej. Mówicie (wreszcie): Nigdy to na nas nie przyjdzie. Czyż nie
przychodzą bóle na rodzącą, bo dojrzał owoc jej łona? Nie inaczej będzie z Wami. Na Ziemi rozpęta się piekło,
które przyzwaliście słowami, myślami, uczynkami i skutkami waszych wyborów. To będzie jego przedsionek tylko, Strona
ale dla was będzie jak piekło. Przypomnijcie sobie, jak dzieci z Fatimy po ujrzeniu piekła przez kilka dni chodziły | 19
jak porażone. Gdyby nie Matka Boża, która była z nimi, umarłyby w jednej chwili. Zapraszacie piekło na Ziemię. Tylko
dzięki mojej interwencji to jest przedsionek piekła. Gdyby przyszło piekło prawdziwe, poszłaby ludzkość w ogień
prawdziwy. Przyszedłem na Świat, aby umrzeć za każdego do końca czasów i dać mu życie wieczne. Jestem Bogiem
wiernym. Dla tych, którzy tylko we mnie pokładać będą nadzieję, dam niegasnący wieniec zwycięstwa. A na czas krwi
i ognia dam mannę z nieba i schronienie potrzebne do zbawienia. Na pustyni nie zabraknie im niczego potrzebnego,
by przeżyć. Kto nie przestanie być letni i to natychmiast niemal, podzieli los odrzuconych. Powiedziałem przecież:
„Bodajbyście byli zimni albo gorący. Kto mnie kocha, idzie za mną. Kto mnie nie kocha, nie będzie w próżni. Nie ma
trzeciej drogi. Powtarzam raz jeszcze: albo Bóg, albo szatan. Na ten czas, który idzie i już się zaczął. Albo całkowite
przylgnięcie do mnie, albo wybór nieprzyjaciela człowieka jako swojego Pana.

10.11.2016 r.
- Papież Franciszek chce miłosierdzia bez wymagań. Przeinacza moją naukę. To nie jest moja Ewangelia. Wypluję go
z ust swoich. Zdradza mnie na podobieństwo najwyższego arcykapłana Kajfasza. „Dialoguje” ze światem,
czyli szatanem. Nie by „dialogować” przyszedłem na świat. Nie by „dialogowali” posłałem Piotra i Pawła i pozostałych
apostołów. Ale to się musi stać, bo tak jest zapowiedziane moim Słowem, Pismem Świętym. Tak się stać musi, jednak
jak biada było mojemu apostołowi Judaszowi, tak i biada będzie temu, który mnie zdradza. Judasz wydał mnie światu.
Franciszek też wydaje mnie światu. Judasz chciał służyć mi i szatanowi równocześnie i abym był wedle jego miary.
Pouczał mnie, Boga. Nawet do Piotra powiedziałem przecież gdy ten, z dobrego serca (wedle ludzkiej oceny):
Nie przyjdzie to na Ciebie. „Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boskie, ale co ludzkie”. Zejdź mi z oczu
szatanie, do Ciebie mówię, Franciszku, albowiem nie czynisz tego, co Boskie polecone Tobie, ale co ludzkie. Podobnie
jak o Judaszu zostało powiedziane: „Lepiej, aby się nie narodził. Lepiej, abyś się nie narodził Franciszku, jeśli dalej
chcesz iść tą drogą. Przez Ciebie wypełniają się Proroctwa, ale biada ci. Tak, „biada” anioła dotyczy też Ciebie,
kardynałów, arcybiskupów i biskupów myślących i postępujących podobnie jak Ty. Czas wyjścia z Wielkiej
Nierządnicy jest bliski. Na tym synu należy zakończyć te słowa.

11.11.2016 r.
Jak mamy żyć? – zapyta wielu. Jeśli przyjście Pańskie jest bliskie, to jak mamy żyć? Nawrócić się. Uczynić mnie swym
jedynym Panem i Królem. Przepraszać mnie za swoje grzechy (przeszłe), nie popadając jednak w przygnębienie,
ale cieszyć się moją wybaczającą Miłością i Miłosierdziem. Pokutować w miarę możliwości i stosownie do swych
warunków i swego ducha – czy jest jeszcze słaby, czy już silny, oraz ciała, hamując je w jego pragnieniach, także tych,
które nie są wprost grzechem. Rezygnacja ze swoich grzechów nałogowych, jeśli takie są. Gdy będzie trudno, proszenie
mnie i błaganie Mnie o Miłosierdzie, aby wytrwać. Unikanie okoliczności, które grzech nałogowy mogą przywrócić.
W przypadku nałogowego grzechu cielesnego unikać wszelkich obrazów: zdjęć i filmów, nawet obrazów
przypadkowych, choćby tylko erotycznych czy erotyzujących. Gdy na takie przypadkiem natrafiasz, odwracać oczy
od nich. Skromnie patrzeć na niewiasty na ulicy, a wobec pokus lub ich nieprzyzwoitego stroju, odwracać wzrok.
Nieprzyzwoitym strojem są także ciasno opinające spodnie, a i same spodnie są strojem nieodpowiednim. W przypadku
posiadania nieczystych filmów i zdjęć na różnych nośnikach usunąć te materiały. Gdy jest to niemożliwe – zniszczyć
nośnik. Wszystko to: nawrócenie, post, pokuta musi być połączone z większą niż dotąd w waszym życiu modlitwą.
Zrezygnujcie z niepotrzebnych, pustych rozrywek, a czas ten wypełnijcie dobrymi Bożymi rzeczami. Należy swoje
obowiązki wykonywać jak dotąd, a nawet lepiej, godziwie, oddając mi wszystko i wszystko czyniąc na większą chwałę
Bożą. Musicie wrócić do żegnania się przynajmniej przed posiłkiem, jeśli nie modlitwa. Używajcie codziennie wody
święconej (najlepiej egzorcyzmowanej). Nieustannie mi dziękujcie i uwielbiajcie mnie. Dziękujcie mi za wszystko

przeszłe i przyszłe w waszym życiu. Bowiem daję tylko rzeczy dobre i potrzebne. Niedobre i niepotrzebne nie ode mnie
pochodzą. Dobre są także cierpienia. To już wiecie. Taka jest nauka Chrystusowa. Ja daję Krzyże. Lecz moje jarzmo
jest słodkie a brzemię lekkie. I wiecie też, że wąska i ciernista jest droga prowadząca do zbawienia. Wiecie też,
że kto chce mnie naśladować, musi wziąć Krzyż swój i iść za mną. Pan Wasz Jezus Chrystus nie chce i jako naganną
potraktuje tę postawę: Oto zostawiam wszystko, wszystkie swoje sprawy i obowiązki bo już nie warto się trudzić,
bo Dzień Pański jest bliski. To nie moja, Chrystusowa postawa. Masz wypełniać swoje obowiązki i trwać w tym,
co dobre i potrzebne do życia, aż nie nastąpi czas wyjścia z Wielkiej Nierządnicy, a wtedy będziesz wiedział, Strona
gdy prawdziwie będziesz w Chrystusie (a on w Tobie) i pójdziesz na pustynię. Będą też tacy, którzy chcąc być mi | 20
wierni, życie oddadzą za mnie, dając świadectwo. Zatem musicie pozwolić, aby Pan dla was wybrał drogę waszego
życia, ukochać to, że wybrał ją Pan i chcieć wypełnienia woli Boga względem was. A tym, którzy wytrwają, dam
wieniec zwycięstwa, królowanie ze Mną. Nie martwcie się o to, co będziecie jeść i pić. Ja zadbam o wszystko,
co potrzebne do zbawienia. Nie róbcie wielkich zapasów. Jeśli już robicie je, to polecając wszystko Bogu i pytając
w duchu, czy Jemu to się podoba. Ofiarujcie wszystko: i codzienność, i dobre i złe chwile – gdy będą wielkie znaki
i gdy ich jeszcze nie będzie. Nieustannie zwracajcie się do mnie. Ja was ocalę. Ja was pokrzepię. Pod żadnym pozorem
nie zgadzajcie się na wszczepienie czipów, dzięki którym będziecie mogli kupować i sprzedawać. Ani sobie, ani swoim
najbliższym. Nie martwcie się o jutro, ale troskę o nie zostawcie mi Jezusowi Chrystusowi Panu Waszemu. Nieustannie
polecajcie się mojej Matce. Matkę Bożą Ostrobramską uczyniłem Patronką Czasów Ostatnich. Zatem nabywajcie
i noście Jej wizerunki. Nie jest to jednak wymóg. Mogą być inne zamiast tego, ale ten zalecam. Wynagradzajcie mi,
mojemu sercu okolonemu cierniami. Trwajcie we mnie i jednoczcie się ze mną. Ważna jest cicha adoracja.
Przy spowiedzi świętej żałujcie przede wszystkim za to, że grzechami obraziliście moją Miłość. Przy Komunii Świętej
ofiarujcie Moje Ciało w was Ojcu przyjmując mnie z czułością i delikatnością. Uwielbiajcie mnie po Komunii Świętej.
A jeśli przerwie wam kapłan ze względu na zbyt krótki czas dziękczynienia po Komunii Świętej, to róbcie to po mszy,
a gdyby to było niemożliwe czy utrudnione, to starajcie się nie przerywać łączności ze mną w swoim sercu, świeżo
po wyjściu na ulicę, ale idźcie razem ze mną, niosąc mnie delikatnie i z uwagą w sercu. Jeśli będziecie mogli,
to w najbliższej wolnej chwili adorujcie mnie w sobie dopiero co lub niedawno przyjętym. Módlcie się do swego Anioła
Stróża. Wzywajcie go i proście o opiekę i uświęcenie. Módlcie się za swoich nieprzyjaciół i pragnijcie nawrócenia
i zbawienia grzeszników. Nie pomstujcie na nikogo, w tym na biskupów i kapłanów, którzy będą was prześladować,
ale w imię Chrystusa przebaczajcie im i proście o ich nawrócenie, a skutki tych próśb mi zostawcie, bo teraz to będzie
bardzo, bardzo trudne. Ale macie prosić. Radujcie się z ucisku, ale w tym okrutnym czasie proście o zmiłowanie
nad światem i ofiarujcie to wszystko Jezusowi Chrystusowi, który przyjdzie niebawem jako Król zwycięski.
- Panie Boże Mocny i Miłosierny i Sprawiedliwy. Jezu Chryste nasz Królu.
- Amen.

3.05.2017 r.
Polskę czeka niedługo chrzest. Zapomniała już, że jest narodem ochrzczonym Bogu, nabytym za wielką cenę Jego
Krwią. Ciebie nie spotka krzywda fizyczna ani materialna. Nie podaję synu dokładnych dat ni szczegółów. To może się
oddalić lub być złagodzone. Jeśli Polacy obudziliby się i chcieli wieść prawdziwe życie w Bogu, to nie tylko tego nie
byłoby, ale zstąpi Łaska. Uprawy wasze zaplonują jak nigdy, a wrogowie wasi będą wam przychylni lub będą karceni
przez inne narody. Jednakże musicie chcieć. A walka musi być o każdą duszę. O Ciebie dziecko walka nie jest sprawą
lekką, a jesteś patriotą i zawsze byłeś. Na razie jednak nie ma nawrócenia serc. Musi więc przyjść na was ucisk.

9.12.2017 r.
- Kiedy zacznie się Wielki Ucisk?
- Moje dziecko, czas jest płynny. Dla Boga jest stały, czy ściślej dla Boga go nie ma, lecz chodzi o to, że rzeczy spełnią
się w określonym czasie. Czas Wielkiego Ucisku może się przybliżyć lub oddalić.
- Czy się Panie oddali?
- Tak, moje dziecko, na razie się oddalił. Najpierw jednak będzie Prześwietlenie Sumień. Ale Ty, moje dziecko, nie
jesteś na nie gotowy, cóż dopiero wielu innych. Jednak czas przyjścia tej oczyszczającej Łaski, która dla wielu będzie

potępieniem, mimo szansy jaką otrzymali, nie może być odwlekany już długo. Owoc już bardzo dojrzał. Owoc grzechu,
ale także liczba wybranych.
- To, ze papież Franciszek jest ostatnim papieżem (w kolejności wyboru), jak byłeś łaskawie, słodki Panie, nam
powiedzieć, mówi nam dużo. Trudno się też spodziewać, aby Franciszek był papieżem dłużej niż 10 lat, czy choćby 10.
- Nie będzie papieżem przez 10 lat. Będzie papieżem krócej. Lecz pamiętajcie, że jest drugi papież. Módlcie się w jego
Strona
intencji, w jego intencjach.
| 21

19.12.2017 r.
Prawdy trzeba szukać choćby za cenę życia. Prawdą jest Chrystus. Dla niego możecie poświęcić wszystko. Lecz nic nie
utracicie z tego, co oddacie Mnie, Chrystusowi, ale zyskacie tysiąckroć więcej. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem.
Prawda was wyzwoli. Sprzeciwiając się Wielkiej Nierządnicy i będąc w Kościele prześladowanym też opowiecie się
za prawdą. Czy myślicie, że będzie to łatwe? Nie będzie łatwe, powiadam wam. Tak, jak sportowiec przygotowuje się
do najważniejszego startu, trenując, tak i wy czyńcie. Abyście mogli powtórzyć za św. Pawłem: „W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi
w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.”
Ćwiczcie się zatem w obaleniu kłamstwa o Smoleńsku, chemtrails, starożytnych korzeniach Lechitów i innych
potrzebnych rzeczach. Nie ufajcie sobie, ale Chrystusowi. Mądrość tego świata każe wam milczeć. Jeśli takie kłamstwo
jest możliwe (jak to, że Delegacja nie zginęła na Siewierny) to lepiej milczeć. Otóż nie, nie jest lepiej milczeć. Nie jest
lepiej milczeć w tej czy innych ważnych sprawach. Nie jest lepiej milczeć. Chcecie otrzymać nagrodę z rąk Moich.
Czyż dam ją za milczenie, gdy trzeba było mówić a nawet krzyczeć? Moja Matka wiele bardzo mówi w Czasach
Ostatnich, bo tak trzeba. Nie przygląda się światu z miną mędrca i olimpijską wyższością. Nie. Ja również mówię dużo,
a i dlatego, że wiele moich słów ulatuje (tłumaczę to w słowach do M. Valtorty). Jak powiedziałem: Ci, którzy szukają
prawdy, są mi mili. Ci mnie często mało znają lub nie kochają, ale nie są letni. Katolicy nie mogą być letni. Wy jesteście
Solą Ziemi.

24.10.2019 r.
- Czeka was ucisk gdy nie obierzecie Mnie Królem Polski. I ucisk będzie taki aż to zrobicie. Jeśli tego nie zrobicie –
zginiecie. Może was zostać nawet mniej niż dziesięć procent.
- Czyli tyle co teraz Ukraińców w Polsce?
- Nawet mniej dziecko!
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Jezus Chrystus Królem Polski od 20 lutego 2020! Na zasadach, na jakich nigdy nie Był
do tej pory. Zaczyna się czas oczyszczenia narodu. Jednak zwycięstwo Polski jest pewne.
Polska teraz to Nowe Jeruzalem.
Zgodnie z Wolą Bożą dnia 24.11.2019 r. na Błoniach krakowskich odbyła się Wolna Elekcja – Wybór Jezusa Chrystusa
na Króla Polski. Choć nie było obecnych wymaganych władz państwowych i kościelnych ani nie zostały przekazane
insygnia królewskie, Pan Jezus przyjął koronę z ludzkich serc. Dzięki dalszym modlitwom, Mszom Św. dziękczynnym
i ofiarom Pan Jezus – Król Królów i Pan Panów – dnia 20.02.2020 r. został intronizowany na Króla Polski przez Boga
Ojca w Niebie. Fakt ten jest potwierdzony przez polskich proroków. Rozpoczęło się królowanie dwóch serc: Królowej
Polski NMP i Króla Polski Jezusa Chrystusa.

Inni polscy Prorocy: Anna od Jezusa: https://anna-od-jezusa.pl.tl/; Maria Michalina od Apokalipsy:
http://www.domymodlitwyjp2.pl/; Grzegorz z Leszna: kanał „Wposłudze” na platformie YouTube

