Prześwietlenie Sumień – Alicja Maria Michalina od Apokalipsy
26 sierpnia 2020 - Michał Archanioł
[...] gdzie wy Narodzie Polski i świata całego jesteście w przededniu tego zapowiedzianego wydarzenia, „Sądu Małego Ducha
Świętego”. Kiedy zagrzmią trąby anielskie na cztery strony świata, to każde stworzenie Boże padnie na kolana, by błagać o
Miłosierdzie Boże. Tym, którzy są przygotowani przez modlitwę, staną w prawdzie i duchu i pokorze serca przed tronem Boga
Sprawiedliwego - nic im się nie stanie złego, a raczej przybliżą sobie wizję królowania z Bogiem w Trójcy Jedynym. Tym zaś, co
szydzili i nadal szydzą z Praw Bożych, wypaczając naukę świętych Apostołów, testament Boga Ojca Przedwiecznego dany na
górze Synaj w postaci tablic kamiennych, gdzie Dekalog został wypisany „Palcem Bożym"- nastanie czas wielkiej trwogi
śmiertelnej. Jeżeli nie wzbudzą doskonałego żalu za swoje grzechy w tym momencie Wielkiego Aktu Bożego Miłosierdzia i nikt
z rodziny im tego, tj. nawrócenia nie wyprosił - to będzie czarna rozpacz, zginą marnie. A będzie duża liczba dusz ludzkich
nieprzygotowanych, będą na pogrzebanie.
Niech każda dusza człowiecza trwa w milczeniu „bo Gniew Ojca Przedwiecznego jest bliski", jak usłyszałaś na modlitwie. I to się
stanie bardzo szybko. Niech nikt nie waży się odrzucić tego pouczenia, gdzie dziś z łaski Królowej Polski, Pani Częstochowskiej,
Królowej Archaniołów i Aniołów mówię, ostrzegając Naród Wybrany - Nowe Jeruzalem, gdzie ostanie się was mała garstka, bo nie
odczytali faryzeusze, uczeni w piśmie, czasu nawiedzenia, zlekceważyli proroctwa dane na te czasy, zarówno osób konsekrowanych
jak i świeckich.
Ja, Arcyksiążę Wojska Niebieskiego, otrzymałem rozkaz, by obudzić wojsko anielskie do walki ze złem w granicach Polski wg.
dawnych ustanowionych praw i zasad. Święta Jadwiga Królowa będzie pomocą, wasi Aniołowie Stróżowie okażą wam swoje
oblicza. Trzeba ich zaprosić, to na ten czas ucisku mocnego zaprowadzą dusze sprawiedliwe do miejsc schronienia, naznaczonych
kościołów, Domów Modlitwy św. JPII, świętych i błogosławionych i nie tylko. Czas ten jest naznaczony przez Boga Ojca
Przedwiecznego.
Niech wszystkie dzieci wybrane, złączone w tym Przymierzu Miłości Bożej, Elekci Chrystusa Króla Polski oraz zaproszone po imieniu
przez Boga Ojca na świętowanie na Wyszkowskim Wzgórzu, gdzie jest Jego Majestatu Grota, a będzie piękna świątynia w
Odnowionej Ziemi – ufają, składając codziennie swój los i rodziny w Tatusia kochające dłonie, przez wstawiennictwo swojego
Anioła Stróża, Anioła Stróża Polski AVE, Mnie, który jestem Wodzem Wojska Niebieskiego; bo nie znacie w pełni dnia ani godziny
tego wydarzenia „Sądu Małego Ducha Świętego”.
Nie mniej, podam w tajemnicy bliski termin święta mojego (29 września, ale wszystko jest zanurzone w Woli Świętej
Przedwiecznego). Proście więc i błagajcie, o błogosławieństwo w posłannictwie Boga w Trójcy Jedynego, prosząc Króla Polski
i Ducha Świętego Ożywiciela waszego Narodu przez wstawiennictwo Królowej Polski Pani Częstochowskiej, by to
błogosławieństwo otworzyło wasze serca na działanie łaski Bożej i pomoc świętych Aniołów w tym czasie Apokalipsy – ucisku; by
ratować dusze wasze nieustannie.

18 lipca 2020 - Jan Paweł II
I wy dążcie do świętości dzieci wybrane Maryi, ratujcie Polskę, lud Mój, kapłanów, biskupów, bo czas „Prześwietlenia Sumień”
nadchodzi, przygotujcie się. Proście Boga Ojca Przedwiecznego, by zachował Naród Polski od zagłady, którą sobie sami
przygotowali rządzący Kościołem katolickim anty pasterze, jak również rząd w Polsce, ale nie polski w pełni.

22 czerwca 2020
Królowa Polski, w czasie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki w wigilię św. Jana Chrzciciela, przypomina wybranym dzieciom, elektom,
o przygotowaniu się do "Prześwietlenia sumień" oraz mówi, że przepływ informacji co do korona wirusa jest fałszywy, nie zgodny
z rzeczywistością.

6 czerwca 2020 – Maryja
Ale mówię wam, przychodzi czas rozliczenia - prześwietlenia waszych sumień, dlatego też przygotujcie się; sakrament pokuty
potrzebny, pojednanie w rodzinach i pośród zwaśnionych biskupów i kapłanów.

1 czerwca 2020
Róbcie „rachunek sumienia”, bo czas nagli. Sąd Ducha Świętego tzw. „Prześwietlenie Sumień” bliski, będzie jednakowy dla
wszystkich zarówno dla biednych jak i bogatych, tych na urzędach państwowych jak i duchownych przewodników w kościołach.
Wiem i widzę wasze, mówiąc delikatnie zaniedbania, gdzie wasza odpowiedzialność jest nie współmierna do waszego ludzkiego
myślenia. Wołajcie nieustannie „Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi świętych ran Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski".
Czas jest „krótki” - u Boga Ojca są inne namiary. Trwajcie na modlitwie.

7 marca 2020
Radość wielka wypełni wasze serca, gdy was zabiorę na czas próby Sądu Małego w „pochwyceniu”, można rzec nowa „wyspa
przygotowana”. Teraz jest to dla was niepojęte zdarzenie, ale to się dokona w najbliższym czasie, to jest ten czas, ufajcie, bo Ja
Królowa Polski biorę was za rękę i poprowadzę do Domu Ojca Wszechmogącego na zawsze. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen.

5 stycznia 2020
Teraz nastąpi czas ciszy i przygotowanie się do tego okresu paruzji (przyjścia). Niech każdy powołany przez Króla Jezusa
Chrystusa Króla Polski i Królową Polski jeszcze bardziej otwiera swoje serce i duszę na słuchanie poleceń Moich - to jest Anioła
AVE, Stróża Polski, i swojego osobistego Anioł Stróża. Modlitwa, post, jałmużna dla wszystkich, by przygotować się do
„Prześwietlenia sumień”.

1 stycznia 2020
[…] A o ile ktoś będzie czynił bariery w tej sprawie, tak wielkiej dla Narodu Polskiego i Jego Hetmanki Królowej Polski Mojej
Oblubienicy, zostanie zabrany z tej Ziemi, którą Bóg Ojciec Wszechmogący dał wam tylko w dzierżawę. I bardzo szybko tak się
stanie. Jak było powiedziane, Bóg Ojciec dokona osądu i Sąd Mały Ducha Świętego to jest Mnie już będzie. Więc należy się
przygotować.

27 grudnia 2019
Ja św. Jan jestem tego świadkiem, ustanowienia tego sakramentu przez Mistrza z Nazaretu wg pierwotnej reguły ustanowionej na
Ostatniej Wieczerzy. I nikt i nic tego nie może zmienić, musicie to mieć w sercu. Wiara czyni cuda i takiej wiary mocnej teraz w
czasie prześladowań Kościoła Katolickiego, Apostolskiego wam dzieci Maryi Królowej Polski i Króla Polski wam potrzeba.
Tyko na kolanach i do ust ten pokarm niebieski chleb życia, drodzy elekci, da wam moc do przetrwania na ten czas próby w jaki
teraz wchodzi prawdziwy Kościół Chrystusowy. Ufajcie, módlcie się, oczekując prawdziwego przyjścia to jest paruzji.
To będzie poprzedzone znakami z nieba, Prześwietleniem Sumień, kiedy ohyda spustoszenia będzie ziajać grozą. To ten czas, to
wtedy Anioł Pokoju wam wskaże drogę ucieczki, w Arce Niepokalanego Serca schowa was Bogarodzica Dziewica. Trwajcie więc w
pokoju dzieci Bożych, wam jest dana ta łaska, wybrani Apostołowie tych czasów Apokalipsy.

9 listopada 2019
Ja, Królowa Korony Polskiej, błogosławię wszystkie moje wybrane dzieci, które w obliczu zagrożenia OJCZYZNY winne
zamanifestować swoją miłość do Mojego Syna Jezusa Chrystusa na Błoniach Krakowskich stając w prawdzie przy „Jego Majestatu
Tronie”. TO JEST WIELKA CHWILA DZIEJOWA, by burza dziejowa nie dotknęła waszych serc, które trzeba oczyścić w sakramencie
pokuty, jak powiedział Mój Syn do proroka Cypriana Polaka, bo Mały Sąd Ducha Świętego, tak zwane „Prześwietlenie sumień”
zbliża się nieuchronnie. Sprawiedliwość Boga w Trójcy Jedynego jest święta i dokona się w wielkim milczeniu, a Was wszystkich
ogarnie wielka trwoga.

22 października 2019
Czy sobie sami chcecie być bogami? Basta, wystarczy, dość już tego w mojej Ojczyźnie tej profanacji sacrum, wizerunków Matki
Bożej, tych fundacji za pieniądze z masońskich loży, szkół LGBT - nie będę wyliczał waszych grzechów, bo Sąd Ducha Świętego, tak
zwane „Prześwietlenie sumień” to wam okaże i to bardzo szybko. Tego się nie spodziewałem, że tak szybko odeszliście od Boga,

przekreślając moją pracę i całe dziedzictwo łaski jaką wam wybłagałem i teraz błagam leżąc krzyżem przed tronem Mojej Matki i
Królowej, która płacze nad dziećmi swoimi pod opiekę JEJ danych. Polsko Ojczyzno Moja, kto cię stracił ten tylko do Ciebie Matki
woła...

18 października 2019
Powtarzam, jeżeli Moje polecenia, a wręcz żądania Królowej Narodu Polskiego nie zostaną wypełnione, to prawdziwie po
"Prześwietleniu Sumień" - co jest wielkim aktem Bożego Miłosierdzia, które wam wskaże miejsce po śmierci piekło, czyściec lub
niebo, to po tym wydarzeniu zostanie was Polaków bardzo mało, choć i tak was trują "chemtrails” rzekomi przyjaciele, o czym
mówi prorok Pana Jezusa Cyprian Polak, jak również jest Słowo Boże dotyczące Urzędników Krakowa.

14 października 2019
Wy macie wielkie zadanie, jak was zostanie bardzo mało po Prześwietleniu Sumień, to wtedy wasza miłość, wierność, nadzieja do
zjednoczenia w Chrystusie Panu zwycięży. Czego wam życzę Ja - święty Franciszek, który zawsze trwał na posterunku miłości do
Boga i bliźniego i wy tak czyńcie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, niech wam okaże swoje oblicze i niech zmiłuje się nad
wami. Amen. Amen. Amen.

6 października 2019
Powtarzam: III wojna wisi w powietrzu, jeśli Polska - Naród mój nie dokona tej Intronizacji Mojego Syna w Wolnej Elekcji! To
prawdziwie zostanie was bardzo mało. Te wszystkie kataklizmy przyrody były i są ostrzeżeniem dla całego świata, a jednak od
swoich złych nałogów, zasad profanacji Bożych, szkoły LBGT nie odwróciliście się! A za tym czas się wypełnia wg proroctwa św.
Jana od Apokalipsy, bo Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy, a za tym: „Prześwietlenie Sumień” da wam wgląd do waszej duszy.
I zobaczycie waszą małość i węża, jakiego wy wszyscy szczególnie pasterze, kapłani i ludu mój wykarmiliście w sercu przez wasze
"JA". Egoizm to Wasz Bóg. Ale Bóg w Trójcy Jedyny nierychliwy, lecz miłosierny, jeszcze czeka. Co zrobicie wg waszej woli - wam
się stanie. A święta wola Boża wypełni się szybko i tak się stanie.

15 września 2019
Ale ufajcie wybrane dzieci moje, wam jest dane wytrwać i święci Aniołowie Moi będą mieć nad wami pieczę, poślę Mojego Anioła
Pokoju, który jest Miłością i będzie wam przewodził, gdy antychryst się objawi. Wilków przebranych w owcze skóry poznacie po
pieczęci czarnego krzyża na czołach, opieczętowanych demonów w ludzkiej skórze po znaku bestii.
Wybranych moich po "Pieczęci Boga Żywego"- znak rozpoznawczy Biała Hostia na czole i Mój Święty Różaniec na szyi, znak Krzyża
Świętego na piersiach i jeszcze Moja sukienka tj. szkaplerz święty. Trwajcie w pokoju, tak uzbrojeni z łaski Bożej niczego wam nie
zbraknie, ufajcie dzieci Moje, czas się zbliża Wielkiego Miłosierdzia Bożego przez tą interwencję Prześwietlenia Sumień.
Będzie podział wielki, kto przeznaczony i zapisany w Księdze Życia ten przetrwa, a kto dany na męczeństwo, na przelanie krwi w
obronie wiary katolicko-chrześcijańskiej, to tak się stanie, a wszystko w miłości Bożej zanurzone jest.

8 września 2019
Pytam, czym się rządzą administratorzy arcybiskupi, biskupi w tym wypadu? Odpowiedzialność jest wasza wielka, a „Sąd Mały
Ducha Świętego - Prześwietlenia sumień” co wam wykaże? Wasze usługi dla dwóch panów - Panu Bogu świeczkę, a dla diabła
ogarek? Jest dziecko wiele świadectw co do tych Moich objawień w Oławie.

26 sierpnia 2019
Pytam, co jest wasze? Grzechy na pewno i do wszystkich to mówię: Nawróćcie się, nawróćcie się, nawróćcie się, nie powielajcie
Sodomy i Gomory, tej zarazy tęczowej - szkoły LGBT. Czas już jest, szybko ten Sąd Ducha Świętego - Prześwietlenia sumień nastąpi,
a więc na co czekacie? [...] A więc co wam pozostanie, gdy „Sąd Mały Ducha Świętego” wasze szeregi dotknie, to większość z
was pójdzie do piekła. Czy to was nie przeraża na wieki? Obudźcie się, zagrożone jest wasze życie wieczne, obudzicie się w ogniu
siarki, katować was będą szatani wobec Aniołów świętych.

W momencie ślubów kapłańskich, zakonnych, biskupich, byliście jak te perły precioze (cenne), a teraz rozważcie sami co pozostało:
szelest dźwięczących rozsypanych denarów, które zwiodły was jak Judasza srebrniki. Ale to wasza wola wolna jest. Róbcie co
chcecie. Ludu Mój opamiętaj się co czynisz? Wy, którzy odeszliście dla kilku denarów nawróćcie się, czekam i to wam oznajmiam,
zagubiliście się - czekam, ale Jestem już, już „we drzwiach” jak mówicie. Czy zdążycie przebłagać Mój Majestat za to zło co
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to Mnie uczyniliście: pedofilia, homo seks, grzechy Sodomy i Gomory wołają o pomstę
do nieba. I to niebawem nastąpi Sąd, by Mój gniew sprawiedliwy w ciszy został wykonany. Skorupa Ziemi się poruszy, ogień
będzie leciał z nieba, część godnych dzieci Matka Najświętsza ukryje w Arce Swojego Niepokalanego Serca. Dzieci małe zostaną
zabrane do nieba. Was, co chcecie działania Antychrysta, doświadczy pożoga i trwoga na sam wygląd, gdy spojrzycie na te
chodzące demony w ludzkim ciele, tego nie wytrzymacie, ale sobie sami ten los gotujecie.

3 sierpnia 2019
Już wkrótce będą widoczne słupy ognia w Mediugorje, Garabandal, Rzymie - Wielkie Ostrzeżenie wam Apostołowie czasów Nowej
Ery Ducha Świętego oznajmiam.

22 lipca 2019
Zapisz: "Usłyszałem jak ołtarz mówił; Tak Panie Boże Wszechmogący prawdziwe i sprawiedliwe są twoje sądy", a "Sąd Ducha
Świętego" nadejdzie szybko, więc strzeżcie się dzieci moje. Przygotować się, spowiedź z całego życia dokonać, dopóki jeszcze są
kapłani i godnie sprawowane są sakramenty, bo po Sądzie Ducha Świętego - Prześwietleniu Sumień, jeśli nie dokonają tej
prawdziwej Intronizacji Mojego Syna Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI tak jak było powiedziane, zostanie ich bardzo mało i
was Polaków dzieci Moje. Trzeba się przygotować do tych nadchodzących wydarzeń trwając na modlitwie w ciszy oczyszczonego
serca. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

6 lipca 2019
[…] A u was, to jest w Polsce, gdzie Ja ten kraj wybrałam, co tak cicho? Bo dajecie się Wy arcybiskupi, biskupi wodzić za nos jak
mówi to staropolskie przysłowie. Pytam, komu składaliście przysięgę - czy nie Mojemu Synowi? Gdzie wasza pierwotna miłość?
Zrzucie te zasłony z oczu i wyrzućcie te kamienie z serc. Ducha Świętego słuchać, wyprowadzić dzieci Moje na drogę prawdy,
Kościół Mojego Syna ratować. Na co czekacie, czy na Sąd Ducha Świętego, który zmniejszy wasze szeregi, zostanie was około
dziesięciu procent, a reszta otrzyma miejsce w jeziorze siarki? Zastanówcie się, to jest Moje Matki Kapłanów wołanie.
Alarm. Alarm. Alarm!!!

25 czerwca 2019
Czas ucisku już jest i potrwa tak jak mówią proroctwa 3,5 roku, lecz Mój Ojciec Przedwieczny w Swojej Mądrości, Miłości i
Sprawiedliwości może ten czas skrócić. Oczyści to plugastwo herezji szerzącej się w Kościele Matki Kościoła świętego w Polsce
i na świecie. Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania
Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia: w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana
i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa
dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.
Nie mniej jednak czas pożogi i trwogi sprawiedliwości Ojca Przedwiecznego - interwencji Sądu Ducha Świętego w wielkim
miłosierdziu nadejdzie, jako łaska by zrównoważyć wagę waszych dobrych i złych uczynków. Ale szala tej wagi złotej, którą w pieczy
ma św. Michał Archanioł ciągle pogłębia się na „nie”.

8 czerwca 2019
Tak, każdy ma wolną wolę nie można na siłę nic uczynić. Tak Bóg stworzył człowieka - na Swój obraz i podobieństwo Syna
człowieczego, tak też będzie Jego Majestatu interwencja Sądu Ducha Świętego, „Małego” Mojego jak wy mówicie (Ostrzeżenie,
Wstrząs sumień). I to się dokona bardzo szybko, by lud został oczyszczony i jego pasterze, ale nie na siłę, a wszystko w miłości, bo
wszystko w miłości do człowieka Bóg Wszechmogący Stworzyciel uczynił. I da czas na oczyszczenie.

13 maja 2019
[...] A wydarzeń teraz będzie wiele. ''Ducha Świętego Mały Sąd" bliskie oczyszczenie. Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają
Maryi Królowej z Ostrej Bramy.

22 kwietnia 2019
[…] Nie mniej jednak zważam na maluczkich, którzy proszą starając się wiernie wypełniać w miarę możliwości zadania podane,
które należy zachować. Dziecko Moje mała córo królewska posłuchaj nastaw uszu i zapisz to co polecam ze względu na prośby
Królowej Waszej Córy Syjońskiej: Płacz i zgrzytanie zębów, potop jak za Noego, ale złości i nienawiści, a wkrótce wojny.
Nastąpi też to dzieło "Prześwietlenia Sumień" jako Akt Mojego Ojcowskiego wielkiego Miłosierdzia. Trzeba się przygotować, to
już wiele razy zostało objawione, nie mniej nie wszystkie dzieci Królowej Polski w kraju i za granicą są przygotowane - bić więc
na alarm. Przez zasługi świętych i błogosławionych, częściowe adoracji i Jerycha, Moja Ojcowska złość w małym procencie została
usatysfakcjonowana. Moi słudzy w kapłaństwie Mojego Syna – biskupi i kapłani spoczywają na laurach.
Dobro materialne zaćmiło ich umysł, serce i rozum. Słudzy Mojego Syna wybrani milczą, ale mówię wam kamienie zaczną mówić,
gdy wy nie otworzycie swoich serc na działanie Ducha Świętego, gdy nie ulękniecie się tej pożogi, która nadchodzi. Śmiejecie się z
maluczkich. To wasze ja - "EGO" to wybraństwo, niczego wam nie zapewni w niebie bez waszej współpracy z łaską Bożą.
Sąd nad światem już naznaczony, terminy ustalone. Jak zacznie się trząść ziemia, spadną gwiazdy, słońce się zaćmi, to jest znak
Mojego Ojcowskiego Gniewu, który należy uszanować. Trzeba upaść na twarz ze swoim Aniołem stróżem i błagać w pokornej
modlitwie o łaskę przetrwania i dotrwania. Wszystko zostanie zmienione, ziemia, lądy, morza i oceany, woda wyleje się na
nowo. Potop dziecko, ale w innym wydaniu - Gniewu Mojego.

7 kwietnia 2019
Teraz, gdy nastąpi to "Prześwietlenie Sumień", a więc Mały Sąd Ducha Świętego, trzeba to nazwać „Aktem wielkiego
miłosierdzia” wobec was, łaską wielką znowu będziecie zdobyci. Nie mniej jednak nie wszyscy zostaną oczyszczeni. Gdy czas się
zatrzyma, gdy dusza wróci do ciała w tej wędrówce - duża liczba rozsypie się w proch. Inne dusze złe z woli własnej pozostaną,
by prześladować Kościół - dzieci Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie, być tym biczem z woli Świętej Boga Ojca
Wszechmogącego. Tych, których waga uczynków dobrych przeważy szalę, Ja Matka Najświętsza Królowa Świętego Szkaplerza
ukryję w swoim płaszczu i zamknę w Moim Niepokalanym Sercu.
Módlcie się teraz jest jeszcze czas, za swoich najbliższych, którzy zagubili się i błagajcie tą "Regułą Intronizacyjną" i niech ta
„Reguła” będzie powielana, informacje niech płyną w świat.

2 luty 2019
Tyle razy mówiłam, oczyszczenie nastąpi przez dzieło „Prześwietlenia sumień” to też jest łaska, ale jak powiedziałam zostanie
was bardzo mało, drogie dzieci mojej i twojej ojczyzny, której na imię Polska - tak droga Mojemu Sercu Matki Niepokalanej,
płaczącej krwawymi łzami, a wy sobie z tego nic nie robicie, całe niebo w konwulsjach płacze, widząc waszą pychę, pazerność na
mamonę. Prawie wszystkie kraje ościenne są wam wrogie. Zło przybiera na sile widząc, że ma mało czasu, zróbcie coś synowie w
szkarłatach, bo i na Rząd i Parlament bicz srogi się tworzy.

6 stycznia 2019
Trzeba wielkiej modlitwy, by wasz Episkopat upadł na twarz (jak Trzej Królowie) bijąc się w piersi mówiąc: „zgrzeszyliśmy, nie
posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, zawiniliśmy my wybrani w kapłaństwie nasi przodkowie w dziedzictwie przekazywania
wiary”. Uderzyć trzeba jednak „młotem i sierpem", by nie tylko lud w Warszawie, ale i większość w twoim kraju doznał olśnienia.
Tak, ten Akt Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień” da wiele łask, ale nie dla wszystkich. Tych, którzy są dani do niewoli szatana
nie dotknie ta łaska, bo czynili to na własne życzenie. Wasza wstawiennicza modlitwa w grupach modlitewnych „Armii Maryi” i
Mnie „Jezusa do ludzkości” łagodzi jeszcze gniew Ojca Przedwiecznego, ale to wszystko za mało by uratować Polskę całą, Królestwo
Maryi, bo Mnie na Króla Polski nie mianowali. Czy aż tak ślepi jesteście, zadufani w sobie wy dostojnicy i książęta Kościoła?

5 stycznia 2019
[…] Pytam na co czekacie? Po oczyszczeniu - "Prześwietleniu Sumień" mała liczba w Polsce was zostanie. […] Mieliście tyle czasu,
a teraz sytuacja się z dnia na dzień w państwie pogarsza, oddzielając rząd od kościoła, to będzie krwawy bicz Boży.

1 stycznia 2019
Radujcie się dzieci tej waszej umiłowanej Matki Królowej Polski, bo tryumf Jej Niepokalanego Serca bliski. Kiedy dokona się ten
Akt Bożego Miłosierdzia „Prześwietlenia sumień”, to wiele serc ludzkich przez ten wstrząs i wstawiennictwo waszych modlitw
powróci do Boga Ojca, do korzeni chrześcijańskich. Tak zapraszajcie Mnie - Ducha Świętego, bym przez tą osobistą Intronizację
Jezusa Chrystusa w waszych człowieczych sercach przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski, oczyścił mocą płomieni miłości, bo
Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest „Dzieciątka Jezus”.
[...] Więc trzeba odnowienia serc, by budować Jego Królestwo wg podanej Reguły. Ten czas zostanie przyśpieszony, bo taka jest
Wola Boga w Trójcy Jedynego. Kiedy zagrzmią trąby anielskie, niebo się skłoni, można rzec wypełnienie Bożych Planów nastąpi,
zaćmi się słońce, księżyc nie będzie dawał blasku, jak powiedział Bóg Ojciec - wszystko runie, bo nie poznaliście czasu łaski
nawiedzenia. Ostrzeżenie będzie bardzo szybko - czas pożogi i trwogi, czas przygotowania się do oczyszczenia sumień (spowiedź
powszechna), aby zdążyli wszyscy szczególnie ci na piedestałach w hierarchii Kościoła świętego, zabierze wielu nie godnych
synów biskupów i kapłanów. Anioł śmierci będzie czynić swoją powinność, przerzedzi wasze zastępy, szczególnie tych co są
przeciwni Intronizacji Chrystus na Króla Polski. Majestatu Trójcy Świętej nie słuchają, lekceważą prośby Hetmanki Bożej Rodzicielki
Mojej oblubienicy - Jej pouczeń danych przez maluczkich, a ma prawo żądać.

26 grudnia 2018
Przyjdę w chwale, ukażę się na obłokach, Moje ręce, nogi i przybite serce będą dawać duże światła. Promienie popłyną, będzie
dzień trwogi i pożogi i rozliczenia, osądu Mojego i Waszego Ojca Wszechmogącego. „Prześwietlenie sumień” zbliża się
nieochronnie i znowu powiedzą „ogólna halucynacja” - nie rozpoznają tej Malutkiej Miłości jaką „Jestem, Który Jestem”.
Dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce, tego narodu, otrzymają pouczenia jak zachować się należy. Inne nieroztropne
i nierozsądne Jej dzieci w hierarchii kościoła, a więc arcybiskupi, biskupi i kapłani, ojcowie zakonnicy, misjonarze, zakonnice, może
jeszcze zdążą się przygotować, gdy upadną na kolana i będą wzywać Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem świętych
i błogosławionych tej waszej ziemi, bo nie usłuchali Jej majestatu poleceń. I ta sprawiedliwość - Prześwietlenia sumień - wskaże
wam miejsce waszego pobytu po śmierci. I oby nie było za późno.
2 grudnia 2018
AMM mała gołąbko Ducha Świętego złóż dziękczynienie, ofiarowując się nieustannie w tej intencji Intronizacji Mojego Syna na
Króla Polski i inni niech to czynią, by Polska - to Nowe Jeruzalem z godnością przyjęła tą łaskę wybraństwa, by jak najwięcej was
pozostało po tym oczyszczeniu Małego Sądu Ducha Świętego.
11 listopada 2018
Bądźcie tymi aniołami, przyprowadzając innych do modlitw, pojednania w rodzinach, szczególnie gdy czas „Ostrzeżenia” tuż, tuż,
już. Ale bardzo wiele zależy od modlitw maluczkich.
3 listopada 2018
[...] "Kocham cię i mam w tobie małe upodobanie". I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych.
W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy - gdy to "Ostrzeżenie” nastąpi, a stanie się to
wkrótce...
21 października 2018
Wkrótce zagrzmią trąby i bicz Boży oczyści to plemię hajducze. Pokory, pokory, pokory wam trzeba słudzy Mojego Syna w
Kapłaństwie. Uniżenia, wyciszenia by usłyszeć to brzmienie zapowiadające Apokalipsę, która już trwa. To wydarzenie zwane
"Ostrzeżeniem" - tuż, tuż, tuż.

25 luty 2018
Zapisz jeszcze ten fakt ofiarowania obrazu Mojego Syna Króla Miłosierdzia wg św. Faustyny dla Kościoła św. Pawła od Krzyża
w diecezji Pytyliano-Sovano-Orbetello. To też jest łaska współpracy z Wolą Świętą Bożą, choć niechętnie przyjęta na początku.
Jednak to Zawierzenie dokonane przez Don Roberta da upust Mojego Nieskończonego Miłosierdzia w momencie grozy
zapowiadanych wydarzeń oczyszczenia tzw. „Prześwietlenia sumień”. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.
[…]
Tak jak zobaczyłaś duchowo, każde jedno ziarenko ratuje duszę dziecka poczętego i ma błogosławieństwo Mojego umiłowanego
Syna Jana Pawła II. To trzeba bardzo rozpowszechniać tą formę modlitwy nie tylko w Polsce, twojej Ojczyźnie, ale i dla innych
narodów, które się utrzymają po tym „Prześwietleniu sumień ludzkich”. Nie wspomnę już tych corocznych pielgrzymek do Miasta
Wiecznego Rzym - ale się nie ostanie!
Trzeba wielkiej ofiary i modlitwy, by Bóg Ojciec Zatrzymał karzącą dłoń. Płaczą Aniołowie i Święci, a wy wybrani? Może zapłaczecie
w czas pożogi? Jak jest wasza wola współpracy z Bogiem Trój Jedynym”? Odpowiedzcie sami w sercu i sumieniu? O, niegodni ,
komu służycie?

17 luty 2018
Potwierdzenie: Słowa - Psalm 8 werset 6: "Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich i chwałą, i czcią uwieńczyłeś".
Tytuł psalmu: „Pochwała wielkości Stwórcy i godności człowieka”. Napisz co czujesz: Cały czas płoną mi policzki! - To moc Ducha
Świętego cię rozżarza. Tak winne być rozgrzane wasze serca Płomieniem Mojego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi
- człowieka sprawiedliwego. I niech się tak stanie. Amen, Amen. Amen. I tak się stanie, gdy wszyscy przygotują swoje serca na
spotkanie z Bogiem Trójjedynym przez „Prześwietlenie Sumień”.
To wydarzenie - napisz - nastąpi bardzo szybko, nawet się nie spodziewacie, że termin jest bardzo bliski. Ale najpierw oczyśćcie
swoje serca w sakramencie pokuty, by was po Ostrzeżeniu dzieci moje zostało jak najwięcej.

13 stycznia 2018
Dlaczego obraz Chrystusa Króla ofiarowany przez Polonię […] został schowany? A Ja pragnę by był wywyższony i znalazł poczesne
miejsce w Jasnogórskiej Mojej Świątyni. [...] Już jest "Mały Sąd Ducha Świętego" - tzw. Ostrzeżenie u progu. Już Bóg Ojciec
Wszechmogący nie będzie dłużej czekał. Jego sprawiedliwa ręka opadnie, już jej nie powstrzymam. Czy łzy matki was nie
wzruszają? Jaka moc nieboża wami rządzi? Zrzucie te kajdany pychy, egoizmu, lekceważenia maluczkich.
24 grudnia 2017
We łzach proście w skrusze serca, za nim nastąpi Mały Sąd Ducha Świętego - możecie wybłagać ocalenie dla parafian i siebie.
O, niegodne sługi w kapłaństwie, padnijcie na kolana. Kto błaga ten otrzyma. Nie słuchacie natchnień Ducha Świętego, bo nie
macie ciszy w waszych sercach, proroków tych czasów wyśmiewacie, a Bóg mówi do maluczkich. Basta. Basta. Basta.
[...]
Po "Małym Sądzie Ducha Świętego" zostanie was dzieci mało, ale Matka Najświętsza was poprowadzi. Ta Niewiasta z Apokalipsy
zmiażdży głowę węża piekielnego. Jej Armia wybranych dzieci Bożych Apostołów Czasów Ostatecznych - wprowadzi i przygotuje
za sprawą Ducha Świętego drugie namaszczenie do Nowej Ery Nowego Jeruzalem - to Moje dzieci właśnie zagubione, którym
wstawienniczo wyprosiliście żal za grzechy i łaskę nawrócenia. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Amen. Alleluja! Śpiewajcie dzieci
Boże.
17 września 2017
Napisz - Kocham cię mała gołąbko Mojego Ducha Św. i mówię to do wszystkich, którym będzie dana łaska zgłębiać to „Słowo Boże",
a szczególnie do kapłanów, bo są namaszczeni i otrzymali wszystkie charyzmaty. Niech nie chowają ich w popieli, bo będą
rozliczeni, bo Mały Sąd Ducha Św. Ducha Mego zbliża się nieuchronnie, a Ja na prośbę Mojej Niepokalanej Oblubienicy chcę was
zachować. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.
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