Poświęcone winogrona
Chrystus daje nam wskazówkę, iż należy poszukać kapłana i poprosić go o pobłogosławienie grona
winogron, albo tylko jednego winogrona, jako, że jednym takim poświęconym winogronem mogą
się pożywić 2 osoby i w ten sposób wytrwać bez pokarmu, jeśli ma się wiarę i jest się należycie
przygotowanym - na czasy głodu.

Każde winogrono musi mieć resztkę ogonka, za pomocą którego łączyło się z resztą grona, stąd
zaleca się obcinać je nożycami.
Podczas jednego z objawień Najśw. Maryi Panny Rosie Quatrinni, widzącej z San Damiano we
Włoszech (1964-1970; dziś już nie żyje), Matka Boża pobłogosławiła jedno grono winogron,
wskazując, że te winogrona będą pokarmem dla tych wszystkich, którzy mają wiarę w zdolność tych
winogron do bycia pożywieniem, i by karmić się nimi w dniach antychrysta („Znak Bestii”, wojny,
głód, susze, zarazy, katastrofy, kataklizmy, choroby).

Za pomocą 1 winogrona, już poświęconego przez kapłana, przechodzi się do poświęcenia
pozostałych w następujący sposób:
Błogosławi się je nim każde pojedynczo, mówiąc: „w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”,
pocierając winogronem, którym się błogosławi to, które się błogosławi.
Potem w wysterylizowanych pojemnikach należy przechowywać winogrona, które zostały
poświęcone (wypełnić ¾ butelki winogronami), a potem do każdej butelki dodaje się wina lub
brandy, żadnego innego alkoholu. Zamyka się butelkę i tam zostaną zachowane przez cały
potrzebny czas, aż będzie się je spożywać.
Można się tymi poświęconymi winogronami dzielić z braćmi, skoro już noszą na sobie
błogosławieństwo i w ten sposób inni będą mogli przygotować swoje własne pobłogosławione
winogrona.

Dalej, Matka Boża wskazuje, jak przenieść błogosławieństwo z jednego poświęconego winogrona
na nowe grono, aby więcej ludzi mogło z nich skorzystać:
Kiedy winogrona jeszcze są przyczepione do gałązki, należy je umyć całkowicie w roztworze wody
i jednej lub dwóch kropli płynnego mydła; potem je przepłukać. Następnie obciąć winogrona
nożycami, starając się pozostawić przy każdym ogonek. Bierze się poświęcone winogrono i pociera
się świeże winogrono, robiąc znak krzyża, mówiąc: „w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”
Miejcie przygotowany czysty pojemnik ze szkła [np. butelkę], który ma pokrywkę, która dobrze
przylega.
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