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PRZEPOWIEDNIA KSIĘDZA CIEŚLAKA 

„Gdy spełni się wola Boga Najwyższego, ujawnię swoje nazwisko i gotów jestem pod 

uroczystą przysięgą stwierdzić prawdę słów Bożych. A oto słowa Anioła, który pokazał na 

gwiazdy i rzekł: „Patrz, jak Bóg losy ułożył człowiecze. Ojczyzny twojej Bóg wyznaczył 

dzieje, o którąś modlił się i płakał. Dziś w żałobie czarnej i okryta nocą, lecz... patrz, jak 

dla niej lepsze jutro dnieje. Niedługo jeszcze będzie pod przemocą, bo od tej chwili znów 

minie ćwierćwiecze. 

Świat się pożogą zarumieni i rzeki krwią poleją. A z tych łun i pożarów Polska wyjdzie 

wolna. Mąż ją powiedzie, co Bogu posłuszny, pomazaniec Boży na straży ziem tych serce 

swe położy. Lecz nie trać nadziei i módl się w pokorze. 

Nie zgłębi Boga myślenie człowiecze. Wilk (Niemiec) z krwawą paszczą wiecznie głodną, co 

się pod znakiem krzyża chowa. Krzyż splugawiony znów weźmie za godło, pocznie narody 

pożerać dokoła. Krwawe swe ślepia ku Wschodowi zwróci, zastęp pancerny na kształt 

chmury płaszcza, całą potęgą na kraj wasz wyrzuci. A drugi niedźwiedź zdradziecki, co 

młotem kościoły rozwalał, co prawo Boże w błoto wdeptał, nóż wam wsadzi w plecy. 

Lecz próżno będziecie dobywać oręża, bo teraz jeszcze dobro nie zwycięża. On zginie, 

własnym jadem zachłyśnięty. Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni. W stolicy 

świętej tajne dokumenty 113 papież wyjmie z szafy. W Rzymie się pocznie odrodzenie 

świata. Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy. Gdy mijać będzie straszliwie sroga zima, 

od Boga dany będzie znak wiadomy. 

Od gór i stepów idzie zbawienie. Wilk z krwawą paszczą zewsząd osaczony, choć grozi 

wszystkim, dookoła ściśnięty, próżno się miotał będzie jak szalony, w bitwie nad rzeką w 

pień będzie wycięty. Wicher w południe powieje na państwo, krwawy najeźdźca przerwie 

swe tyraństwa. Niedźwiedź, co dotąd zżerał swoje dzieci, krwią się zaleje własną... i 

upadnie niby olbrzym przez karła z północy powalony. Drugi cios straszny otrzyma z 

południa, a smok ze wschodu dobije olbrzyma. 

Pokój Boży stanie się w Warszawie. Polska się granicami ku morzu rozstrzela, potężna w 

trójprzymierza, w bogactwie i sławie! Dla tych, co ucierpią, przyjdzie dzień wesela, a tych 

co zwątpili, dzień sądu i kary”. 

Tak rzekł Anioł i uleciał w gwiazdy, a jam się ocknął na swoim klęczniku i jeszczem głos 

posłyszał, co mówił z daleka: „Niech się twój naród burzy nie ulęknie, gdy będzie ufał 



 2 
Bogu, to w gromach nie zginie. Zanim nadejdą dni lata gorące, rozdepcze w proch 

swych wrogów i wyjdzie w sławie”. 

 

PROGNOZY KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 

Kardynał August Hlond (1881-1948), prymas Polski, arcybiskup warszawski i 

gnieźnieński był nie tylko wielkim sługą Kościoła katolickiego podczas niezwykle 

dramatycznego okresu naszych dziejów, ale i gorącym patriotą, a także posiadał dar 

prognozowania przyszłości. Cytujemy kilka wybranych myśli kardynała: 

„To, cośmy przeżywali, nie było przypadkiem i przypadkiem skończyć się nie może (...). 

Jako naród srodze upokorzony, najbardziej zdeptany i najwięcej wyniszczony, 

niewątpliwie powołani jesteśmy przez Opatrzność do wielkości (...). Jeżeli pójdziemy po 

linii planów Bożych i do niej dostosujemy swe życie, wkroczymy w świetny okres dziejów 

polskich, jeżeli porzucimy drogę Opatrzności i odstąpimy od Boga, pójdziemy ku nowym 

katastrofom. 

(...). Bóg nas na to pozostawił przy życiu i sposobi nas do zadań w przyszłości, byśmy 

jako naród byli światu wzorem zdrowego chrześcijańskiego życia zbiorowego, a jako 

jednostki budowali się wzajemnie przykładem szczerych cnót ewangelicznych. Bez 

wahania decydujemy się pójść w przyszłość z Bogiem. Jutro Polski będzie wielkie i 

szczęśliwe, bo oparte na trwałych wartościach moralnych narodu i opromienione łaską 

oraz błogosławieństwem Stwórcy”. 

„Polska urośnie do znaczenia i potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, 

jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce pozostanie niezachwianie po stronie Boga. 

Jako promieniujący ośrodek chrześcijański Polska będzie powagą i może odegrać rolę 

wzoru oraz pośredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, którego samą li tylko grą 

dyplomatyczną zbudować niepodobna. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się 

przeto zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem, nie 

uczyć się zła od nikogo, a wszystkim podawać naukę prawdy i dobra”.  

Z Listu Episkopatu Polski z 18 lutego 1946 r. 

Z notatek kard. Augusta Hlonda: 

1.Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut swej 

wszechpotęgi. 

2.Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej. 

3. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże 

rozpętaną na ziemi moc szatańską. 

4. Polska jest wybranym narodem Najświętszej Maryi Panny. 
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5. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba – spełni swe zadania, będzie znowu 

Matką Świętych. 

6. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. 

7. Polska ma stanąć na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów. 

8. Polska będzie przewodniczką narodów. 

9. Zachód, oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie. 

10. Maryja ochroni naród od zagłady zupełnej. 

11. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – 

jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą 

karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki 

Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru 

Królowej Nieba. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej 

o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. 

12. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad 

światem, przez Polskę. 

13. Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boska idziemy w przyszłość (ostatnie zdanie kard. 

Hlonda, napisane i pozostawione na biurku w dniu 20 października 1948 r.). 

WIDZENIE SIOSTRY MEDARDY 

O siostrze Medardzie (Zofii Wyskiel) niewiele wiadomo. Do wybuchu II wojny światowej 
była zakonnicą. Odznaczała się głębokim życiem mistycznym. Ofiarowała się za 
kapłanów. Doznawała objawień Jezusa Chrystusa. Jej wizje i przepowiednie były znane 
również poza granicami Polski. Po wyzwoleniu, na polecenie Zbawiciela, wiodła życie poza 
klasztorem. Od 1945 r. do śmierci, tj. przez 28 lat, ciężko chorowała, ofiarowując swoje 
cierpienia Bogu. Traciła wzrok, jednak odmówiła leczenia, pragnąc pozostać niewidomą. W 
1953 r. ukazał się zbiór jej wizji dotyczących życia pozagrobowego i dusz czyśćcowych. 
Przez całe swoje dorosłe życie związana była z Poznaniem. Zmarła w 1973 r. 

Widzenie z 21 czerwca 1960 roku:„... później Matka Boża z całą niebieską świtą 

stanęła nad Polską i rzuciła na cały nasz kraj swój płaszcz. Widziałam symbolicznie 

Polskę jako łódź o wielkiej sile, mocnych żaglach i kotwicy. Wyglądało, że może być 

rzucona na wielkie fale, a nic jej się nie stanie. Potem Matka Boża stanęła nad każdym z 

państw i mówiła trzy razy słowo „Izrael”. Wyczułam w tych słowach, że Izrael przejdzie na 

łono Kościoła. Stając przed każdym z państw urywała kawałek materii ze swego płaszcza 

i na ten kraj rzucała go. Ale płaszcz był ciągle w całości (Rosja, Ameryka, Afryka, Europa, 

wszystkie kontynenty). Stając nad Niemcami miała wyraz twarzy bardzo smutny, jakby 

miała miecz w Sercu. Stała długo, 10-15 minut, jakby wahała się czy rzucić płaszcz, czy 

nie. Ale po namyśle, urwała ze swego płaszcza kawałek materii i też rzuciła. Jeszcze raz 
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Matka Boża stanęła nad całym światem i błogosławiła, a Pan Jezus powiedział: „Patrz, 

jak Mnie miłują!” Wszyscy, którzy tu są, uczynili wyznanie wiary. Stali jak na 

posterunku. Było to wielką radością dla mnie. Wszyscy otrzymali łaski w takim stopniu, 

jak zasługiwali. Pan Jezus błogosławił im, miastu i całemu światu. Widziałam szatana w 

postaci szczura, który z wielką wściekłością i zazdrością patrzył na lud, który wielbił 

Boga. Widziałam, jak Pan Jezus w tej łodzi jakby na falach serc ludzkich płynął do 

następnego ołtarza”. 

WIZJE PODLASIANKI 

„Podlasianka” to pseudonim współczesnej, niedawno zmarłej, wizjonerki polskiej. Ojciec 
Józef Prus, długoletni Prowincjał zakonu Karmelitów Bosych w Polsce, znał Podlasiankę, 
która starała się o przyjęcie do SS. Karmelitanek Bosych. Ponieważ kandydatka miała 
wizje nadprzyrodzone, żaden z klasztorów karmelitańskich nie chciał jej przyjąć. 
Większość życia spędziła w Warszawie. Poniższe relacje są zwięzłym, retrospektywnym 
skrótem całości wizji Podlasianki, dotyczących naszej przyszłości. Przytaczamy je na 
podstawie książki Zbigniewa Kozłowskiego ,,Świat objawiony”, Catholic Publishing, 
London 1990. 

„Sprawy z widzeń dotyczące przyszłości” 

Na polecenie kierownika duchowego składam to sprawozdanie z widzeń, udzielonych mi 

przez Boga. Łaskami mistycznymi byłam obdarowana od dzieciństwa, lecz nikt o tym nie 

wiedział poza konfesjonałem, aż do chwili złożenia na piśmie relacji o widzeniach 

nakazanych mi przez mojego przewodnika. Nie mogę zaprzeczyć faktom, które miały 

miejsce w moim życiu, ani uważać ich za urojenia. Mając tak dużo dowodów 

przekonywujących o ich realności. Kiedy w roku 1926, szarpały mną największe 

niepokoje, czy nie jestem ofiarą chorobliwych lub szatańskich złudzeń, wtedy Najświętsza 

Panna Maria, miłosierna pocieszycielka strapionych, sama raczyła się objawić i udzielić 

mi zapewnienia, że niezwykłe rzeczy, których doznaję, pochodzą z działania Bożego, 

zapowiedziała, że papież Pius XII ogłosi dogmat o Jej chwalebnym wniebowzięciu. W 

maju 1926r. w żaden sposób nie przyszłoby mi na myśl, że taki fakt zaistnieje. Uroczyste 

proklamowanie tego dogmatu przez papieża Piusa XII, odbyło się 1 listopada 1950r. Fakt 

ten był dla mnie rękojmią, że rzeczywiście Matka Boża w swojej dobroci dała mi 

zapewnienie, że podobało się Bogu Najwyższemu udzielić mi łask nadzwyczajnych. 

Moment ten jest ważny. Uderzyła godzina wielkiej duchowej mobilizacji, jedna z tych 

godzin, których nie wolno przespać ani zmarnować. Ingerencja nadprzyrodzonego 

czynnika jest w takich momentach zawsze większa niż kiedykolwiek. Duch Boży tchnie, 

kędy chce. Nie jestem godna charyzmatów, które zostały mi udzielone. Pan Zastępów 

powiedział do mnie, w czasie widzenia pierwszego Trójcy Przenajświętszej: „Nie badaj, 

dlaczego cię wyróżniłem. Czynię to, bo mi się tak podoba”. Choć dziwna wydaje mi się 

myśl, że mam Bogu służyć za posła w tak doniosłych dla ludzkości sprawach, z pokorą 

powierzam treść udzielonych mi objawień orzeczeniu Kościoła.  
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Podobało się Panu Jezusowi objawić mi, że jestem ostatnią z szeregów posłanek jego 

Najświętszego Serca; kończy się bowiem czas Miłosierdzia, a zbliża - godziny Sądu. W 

czasie wojny w 1944r. dane mi było widzieć Najświętsze Serce Jezusa, uwieńczone 

cierniami z krzyżem. Serce Zbawiciela, cierpiące i czekające na skruch´ grzeszników, 

gorejące płomieniem znieważonej miłości, Serce Króla i Sędziego.  

Jesienią 1948 roku – Pan Jezus powiedział mi te słowa: „Jeszcze tylko raz odezwę się 

do ludzi głosem mego Miłosierdzia. Potem będę mówił przez ogień i pioruny. Podaj 

to ludziom do wiadomości!”  

Cóż stanie się z ziemią zanieczyszczoną ogromem grzechów apostazji dzisiejszych czasów, 

jeżeli nie zdołamy przebłagać Serca naszego Zbawiciela? Ludzkość ma dwie alternatywy – 

pokutę albo katastrofę. 

Bardzo trudno jest w tych krótkich streszczeniach wyrazić i opisać treść udzielonych mi 

widzeń i objawień, wielkie światło Ducha, udzielone mi przez obrazy czy słowa lub przez 

ogólne idee. Z trudem daje się język Ducha przetłumaczyć na ubogie ludzkie słowa. 

Spróbuję więc oddać zasadniczą treść licznych i w różnym czasie udzielonych mi widzeń 

w układzie rzeczowym, ubolewając nad swoją nieudolnością wobec tak trudnego zadania. 

a. Bliskość końca tej formy świata 

Wizje, które odnoszą się do końca świata miałam w latach: 1926, 1932 i 1950. Różnie mi 

się przedstawiały, raz były to wizje obrazowe, innym razem formalne słowa, które się z 

nimi łączyły lub występowały oddzielnie, wizje najwyższego typu intelektualnego, 

udzielające bardzo jasnego, przekonywującego poznania przez własne, rozumowi 

bezpośrednie, wielkie idee syntetyczne, bez słów i obrazów, bez następstwa pojęć, ponad 

ludzkie i pozaczasowe. One to, chociaż dają najwięcej wiedzy o duszy, która je otrzymuje, 

najtrudniejsze są do przekazania innym. 

Koniec dziejów ludzkości jest bliski. Wiosną w 1932r, gdy pochylona nad książką 

Apokalipsy, myślałam z żalem, że jestem za głupia, by zrozumieć wielkie prawdy w niej 

zawarte, ukazał mi się Anioł jasny, jako młodzieniec w białych szatach ze złotą opaską na 

długich włosach i tak rzekł do mnie: „Wiele z tego, co tu napisane, spełni się w twoich 

czasach. Wznieś oczy! Kiedy podniosłam wzrok, nie mogłam uczynić innego ruchu, gdyż 

ekstaza mnie unieruchomiła, ujrzałam na obłoku na niebie wielką białą księgę, 

zamkniętą na pieczęcie. Naraz wionął wiatr, zerwał pieczęcie i począł odwracać karty 

księgi, odniosłam wrażenie, że odwrócił ich wiele, może kilkaset, przez chwilę wiatr 

przestał wiać i ujrzałam kartę zapisaną literami gorejącymi blaskiem. 

Anioł rzekł: – „Ta karta odpowiada obecnym czasom”. Wiatr powiał znowu, odwróciło się 

kilka kartek, może pięć i księga zamknęła się. 
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– „Czy mam rozumieć, że tak blisko jest koniec tego świata?- zapytałam zrozumiawszy 

symbolikę widzenia. 

– „Tak” – odpowiedział Anioł i wyjaśnił mi, że ilość stron nie oznacza jednak konkretnej 

liczby lat, po prostu wyraża stosunek czasu, jaki jeszcze pozostał do końca świata, a tego 

który już upłynął. 

– „Ludzkość wkracza w ostatnią (trzecią) fazę swego rozwoju”. To mówiąc, zaczął 

wyjaśniać, co w książce Apokalipsy odnosi się do naszych czasów. A oto słowa Anioła: 

– „Bestia siedmiogłowa oznacza państwo totalitarne. Totalitaryzm, to idea supremacji 

państwa, zbiorowego Molocha, który przywłaszczył sobie prawa boskie. Idea jest jedna, 

lecz formy jej są różne, co wyraża jedność bestii w wielkości głów. Niegdyś takim 

państwem totalitarnym był Rzym cezarów. Obecnie łbami bestii, rzucającymi 

bluźnierstwa i zwracaniem rogów przeciw Bogu są: faszyzm, hitleryzm, komunizm [..]. 

Najgroźniejszy łeb ma znak czerwonej gwiazdy- komunizm. Rosję sowiecką nazwał Anioł 

„królestwem Antychrysta”. Bestia prześladuje wszystkich, którzy nie chcą jej służyć i nie 

biorą znaku jej na czoło i na ramię. Wszystkie totalitarne systemy stosując terror 

zmuszają do posłuszeństwa żądając podporządkowania ich programom i zasadom. 

Następnie Anioł pokazał mi skutki panowania bestii totalitaryzmu: straszne widma 

trzech jeźdźców Apokalipsy. Przemknęły mi nad głową rude pęciny czerwonego kasztana 

wojny, a bokiem przeleciały nad Warszawą czarne kopyta konia głodu i mordu. Ujrzałam, 

że ani głód ani mór nie będą się szczególnie srożyć w Warszawie, ale taran wojny 

zdruzgocze ją okrutnie. 

Usłyszałam słowa: –„Czy nie chciałabyś spętać tego konia?” 

Zrozumiałam ten rozkaz jako polecenie, aby modlitwą i pokutą wyprosić złagodzenie 

okrucieństwa wojny, która zagrażała ludzkości. Dom, w którym miałam to widzenie, a 

także gmach ministerstwa wojny, znajdujący się na wprost okna, przez które widziałam 

księgę na niebie, już nie istnieją. Tak jak w widzeniu stratowały je kopyta ryżego rumaka 

wojny, w rzeczywistości zburzyły je działania wojenne. 

We wcześniejszych widzeniach w 1926r. było mi zapowiedziane, że termin katastrofy, 

która ma zniszczyć ziemię może być wcześniejszy lub późniejszy, w zależności jak 

ludzkość zareaguje na zesłane kary czy się poprawi i opamięta. 

W roku 1928 Pan nasz te słowa powiedział do mnie – „Ludzkość stoi na krawędzi 

przepaści, gdyż równowaga między dobrem a złem została naruszona. Jeżeli nie znajdę 

dusz dobrej woli, które zechcą ze mną cierpieć, zmuszony będę zniszczyć świat! 
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b. Dwie możliwości rozwoju świata 

W roku 1928 zostały mi ukazane dwie możliwości końca świata w wielkich wizjach 

intelektualnych: 

a. Świat może utonąć bardzo szybko w straszliwej III wojnie światowej i powszechnej 

rewolucji, jeżeli okropności III wojny światowej, którą ze zgrozą oglądałam we 

wstrząsających obrazach, nie poruszą ludzkich sumień i nie skłonią do pokuty. 

b. Jeżeli przyjdzie skrucha, a ludzkość podniesie się po doznanych klęskach, nastąpi 

odrodzenie duchowe, w ślad za nim okres, szczęśliwości, pokoju i rozkwitu. Wtedy świat 

potrwa dłużej, aczkolwiek w stosunku do jego dotychczasowego istnienia nie tak długo. 

Ta druga możliwość jest po myśli Bożej, lecz Bóg nie chce narzucać swojej woli ludziom. 

Wolna wola ludzi, upierająca się przy złym, czyni pierwszą możliwość realną. Bóg chce 

dać się przebłagać, lecz nie może zabraknąć tych, co błagać będą. 

Powyższe wizje dały mi jasno do zrozumienia, że nie ma fatalistycznego zdeterminowania 

– ludzkość jest powołana do współdziałania w realizacji planów Bożych. Dlatego moralna 

postawa ludzkości wpłynie na czas i okoliczności końca świata. 

c. Prześladowanie Kościoła 

W roku 1926 łącznie z wizjami końca świata i poprzedzającym go działaniem 

Antychrysta, miałam widzenie straszliwego prześladowania Kościoła. Otrzymałam ogólne 

poznanie bez żadnych szczegółowych obrazów, że będzie ono niezwykle srogie – większe 

niż było za czasów rzymskich cezarów. Wiernym będzie bardzo trudno wytrwać. Dla 

uproszenia łaski wytrwania ludzie winni zwrócić się do Matki Bożej. 

Hasłem pierwszych męczenników było: „pro Christi”, hasłem ostatnich będzie wezwanie 

„pro Christi per Maria”. Kościół w tym czasie wyda wielkich Świętych, którzy będą 

orszakiem Chrystusa Króla, jako Króla i Sędziego. Będą przewyższać doskonałością 

dotychczasowych Świętych, posiadając coś z blasku i wielkości, która udzielona jest 

apostołom. Bliskość Chrystusa obdarzy szczególną chwałą ostatnich ludzi. 

Przytoczę tu treść udzielonego mi objawienia swoimi słowami. Wizja ta bowiem była bez 

obrazów i słów, która dawała czysto intelektualne poznanie. Ogólne światło miało w sobie 

wszystkie potrzebne szczegóły. 

Treść pierwszego dopełniało potem drugie, analogiczne. Zaznaczam, że nie znałam wtedy 

książki napisanej przez Św. Ludwika de Montfort – „O doskonałym nabożeństwie do 

Najświętszej Maryi Panny” oraz hasła „per Maryjam”, było to dla mnie zupełną nowością. 

Poznałam je wewnętrznie, duchowo bez słyszenia i obrazów, a jednak miało taką właśnie 

łacińską formę. W tym czasie na wiosną 1926 roku, ukazał mi się św. Piotr. Widzenie 
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było poza ekstazą. Mogłam poruszać się swobodnie i mówić z księciem Apostołów. 

Powiedział mi te słowa: 

–„ W Polsce nieprzyjaciele Boga dojdą do władzy. To, że Polska wytrwa w katolicyzmie 

będzie zasługą waszych biskupów, którzy staną na wysokości zadania”.  

Powiedział także, że papież Pius XI nie na próżno ostrzegał Polaków przed masonami. 

Polecił mi, abym modliła się za masonów polskich i ofiarowała Bogu w ich intencji 

cierpienia ciężkiej choroby, którą mi zapowiedział. Choroba istotnie miała miejsce 

połączona z bardziej duchowymi niż fizycznymi cierpieniami. 

[..] W latach 1926 i 1932 miałam przerażające widzenie zagrażającej Kościołowi ponownej 

schizmy od wewnątrz. Ujrzałam jakby cień murów Avionu, oznaczające wygnanie 

prawowitego papieża z Rzymu i czarne widmo antypapieża. Nie wiem, czy to był obraz 

straszliwej przyszłości, czy możliwości, które mogą odwrócić modlitwy. Podczas tych 

widzeń miałam mocne przeświadczenie, że wrogowie Boga będą usiłowali wywołać w 

Polsce oderwanie się od Rzymu, by utworzyć schizmatycki kościół narodowy, wobec 

trudności doprowadzenia Polaków do bezbożności. 

Po śmierci Piusa XI, podczas konklawe, kiedy modliłam się o jednomyślny wybór nowego 

papieża, otrzymałam objawienie, że ten papież będzie miał szczególnie trudny pontyfikat i 

że schizma zagrozi Kościołowi właśnie za jego pontyfikatu. W roku 1950 Pan Jezus dał mi 

poznać, że dopuści do prześladowania Kościoła, ponieważ ma powody do niezadowolenia 

z kapłanów i zakonów. Dwa razy usłyszałam wewnętrznie te same słowa, pełne gniewu: 

„Biada wam faryzeusze w sutannach i habitach”, kiedy modliłam się prosząc o 

powstrzymanie prześladowania, a po raz drugi w czasie dziękczynienia po Komunii. 

Zrozumiałam dzięki wewnętrznemu światłu, że Jezus wytyka zakonnikom przede 

wszystkim formalistykę w przestrzeganiu reguły z niezrozumieniem jej ducha, oraz brak 

miłosierdzia w stosunku do bliźnich. 

Ujrzałam, że tak jak w narodzie żydowskim, gdy Jezus żył na ziemi, tak i w świecie 

współczesnym mnóstwo jest sadyceuszów i zdemoralizowania u duchownych, wiele 

zamaskowanego faryzeizmu. W umyśle uświadomiłam sobie konieczność prześladowania, 

które było potrzebne dla oczyszczenia Kościoła w jego duchowej formie. Świat potrzebuje 

pokuty. Nie mniej potrzebują jej duchowni i zakony, które są zwietrzałą solą ziemi. 

To samo o nadejściu prześladowania powiedziała Teresa z Avilla, gdy objawiła mi się 

przed dniem swego święta w 1948r. Powiedziała te słowa. – „Sprawiedliwość Boża 

podniesie rękę przeciw zakonom”. 

d. Ataki szatana 

Do akcji siedmiogłowej bestii totalitaryzmu włącza się ataki szatana przeciw Bogu i 

Kościołowi Chrystusowemu. 
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W roku 1932 podczas Mszy Św., przed ołtarzem Św. Michała Archanioła w kościele 

Zbawiciela w Warszawie, ujrzałam wodza anielskich zastępów w ten sposób, że wizerunek 

jego na obrazie zajaśniał nagle światłem nadprzyrodzonym, twarz ożywiła się; 

jednocześnie usłyszałam głos, który uprzedził mnie o wielkim szturmie, jaki szatan 

zamierza przypuścić na ziemię. 

Ataki przeprowadzał sam książę ciemności. Św. Michał Archanioł wezwał mnie bym 

wzięła udział w walce, gdy zapytałam go, w jaki to ma się odbyć sposób i że jestem za 

słaba, aby wziąć udział w walce, rzekł mi: 

– „Nic trudnego. Uczynisz to, czego ja nie mogę. Możesz cierpieć. Oddaj mi swoje 

cierpienia do walki ze złem, a ja ci w zamian dam moją siłę”. 

W tym samym roku w lecie miałam kilka wizji zwolnionego z otchłani Lucyfera. Czy 

szatan jest już wolny od więzów, którymi był skrępowany w działaniu, od chwili 

zwycięstwa Pana Jezusa na krzyżu aż do czasu, gdy przed końcem świata ma być na 

krótko rozwiązany, czy też kłamał, nie wiem. 

Za pierwszym razem ukazał mi się w najgroźniejszej postaci. Zdawało się, jakoby jego 

cień okrywał całą ziemię. Przechwalał się swoim zwycięstwem, władzą i wpływami w 

dziedzinie polityki, kultury i sztuki. Twierdził, że zwycięży, gdyż ma wszystko w swym 

ręku. Polsce groził zagładą od hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji, a Kościołowi 

w Polsce prześladowaniem. –„Jeszcze się doczekasz, – mówił z nienawiścią – że spłoną 

kościoły w Polsce, tak jak spłonęły kościoły w Hiszpanii”. 

Z widzenia tego, które nastąpiło po udzieleniu mi poprzednio przejmującego widzenia 

Męki Pańskiej, mogłam wnioskować, jak wielką nienawiścią pała szatan do Boga i 

wszystkiego, co Bóg stworzył, nawet do własnego bytu, który by zniszczył chętnie wraz ze 

wszystkim, co istnieje, gdyby mógł. Powrót do nicości – niebytu – oto niezniszczalne 

marzenie szatana, ponieważ chciałby tym zarazić ludzi. 

Obie wizje ujawniły mi jednocześnie i siłę szatana, jako przeciwnika ludzi i jego słabość 

wobec wszechmocy Bożej, której się lęka i przed którą musi się korzyć. 

W Święto narodzenia Panny Maryji, 8 września 1950 r. otrzymałam od naszej 

Królowej obietnicę pomocy wojsk niebieskich dla obrony Polski przeciw ciemnym 

mocom, które będą zmuszone ją opuścić i powrócą do otchłani. W depresji i złości 

demony będą mściły się okrutnie nad złymi ludźmi, którzy służyli im za narzędzia, 

gdyż nie mają mocy ludzi sprawiedliwych. Wojska niebieskie uwolnią ziemię od 

nieprzyjaciół Boga, porywając ludzi złych do ciemności. 

Światło, które otrzymałam z tego objawienia, pozwoliło mi zrozumieć sprawy, dla mnie 

ciemne w proroctwie błogosławionej Anny Marii Tajgi. 
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W sierpniu 1953r. miałam wspaniałą i wstrząsającą wizję Chrystusa Króla na bojowym 

rydwanie, na czele niezliczonych hufców anielskich, które stanowiły jakby gwarancję, 

uzbrojoną w ogniste miecze. Zastępy cherubinów, jako Aniołów Sprawiedliwości Bożej 

przed rydwanem zwycięskiego Króla nieba i ziemi - przed nim cofała się w tył ku otchłani 

potworna siedmiogłowa bestia. Na rozkaz Chrystusa Pana, Anioł sprawiedliwości 

podszedł z wyciągniętym ku niej ognistym mieczem, siedem głów opadło na obie strony, 

jak zwiędłe liście na zwiotczałych łodygach, spod nich wyjrzała ósma głowa właściwego 

przeciwnika, ukrytego poza wszelkimi formami totalitaryzmu – płaski łeb węża w 

otchłani. Oczy jego rażone światłem z nieba, były oślepione i zmrużone, groźna paszcza 

oniemiała. 

e. Konieczność pokuty, i znaczenie modlitwy ekspiacyjnej 

Święty Piotr, który ukazał mi się w maju 1926r, gdy go zapytałam, w jaki sposób można 

najskuteczniej zwalczyć zło na świecie powiedział mi, że znajdę odpowiedź w encyklice, 

którą wyda papież. Wygłosił przy tym piękną pochwałę dla Piusa XI: – „Czasy obecne 

mają więcej wspólnego z epoką krucjaty, niż sądzisz, a Pius XI, więcej z Innocentym niż 

myślisz. To prawdziwie godny mój następca”. Następnie powiedział mi, że papież wyda 

szereg ważnych encyklik, które unormują wiele rzeczy pierwszorzędnego znaczenia. 

Jedna z tych encyklik da mi upragnioną odpowiedź. Poza tym powiedział mi św. Piotr, że 

dzisiaj nie czas na zwoływanie zbrojnych krucjat, gdyż miecz, który zwycięży komunizm – 

będzie mieczem ducha.  

Gdy mówiłam z księciem Apostołów, nie widziałam jego osoby, lecz miałam zupełną 

pewność, z kim mówię. Pod koniec widziałam wzrokowo zupełnie wyraźnie piękną starczą 

rękę, która trzymała rulon opatrzony pieczęcią papieską. Kiedy spojrzałam na zwój, który 

rozwinął się, ukazując mi pergamin pokryty znanym, smukłym pismem gotyckim 

kancelarii papieskiej. Zdążyłam przeczytać tylko dwa wyrazy, zanim ręka z pismem 

zniknęła. Oto one: „Mizerandissimus Redemptor”. Był to tytuł encykliki, którą wydano w 

Rzymie parę lat później, z której treścią zapoznałam się ze zrozumiałym 

zainteresowaniem. Zawierała naukę o znaczeniu modlitwy ekspiacyjnej, (modlitwy 

pokutnej) jako potężnej broni przeciwko złu panującemu na ziemi. Ta encyklika stała się 

dla mnie przekonywującym dowodem udzielonego mi przez św. Piotra objawienia. 

Wyobraźnia moja, choćby najbardziej podniecona, nie mogła mi podsunąć zapowiedzi 

wydania tej encykliki z taką wiernością. Ani szatan łudząc mnie, nie mógł mi dawać do 

ręki broni przeciw sobie. 

Na wiosnę 1932 roku miałam piękną wizję wyobrażeniową, ukazującą symboliczny obraz 

globu ziemi, wznoszonego ku górze rękoma małych dzieci w białych szatkach jak do 

Komunii Św. Symbolizowało to, że krucjata modlitwy dzieci będzie skuteczną i uratuje 

świat od zguby. Papież słusznie polecił sprawę pokoju modlitwom dzieci. 
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W widzeniach dotyczących czasów ostatecznych i końca świata, dano mi poznać jak 

wielki wpływ na losy ziemi mieć będzie ludzka skrucha i pokuta, jak straszny byłby jej 

koniec, gdyby pokuty zabrakło. 

W roku 1948 prorok Eliasz polecił mi pisać w imieniu Boga, gdy otrzymałam natchnienie. 

Na skutek rozkazu pod wpływem nagłego natchnienia w 1951r. napisałam „Księgę 

ostrzeżenia”, która jest wezwaniem do pokuty z powodu nadchodzącej kary. Jest to 

przestroga, której lekceważyć nie można: los i byt ziemi nie zależy od czynników 

zewnętrznych – uzbrojonych narodów, a czynników wewnętrznych – są to modlitwy i 

pokuta w zjednoczeniu z męką Pana Jezusa. 

Tę książkę poddaję pod sąd i rozstrzygnięcie Kościoła. Zebrany w niej materiał, czerpany 

jest z wielu udzielonych mi wizji. Pisałam jednym tchem a słowa same układały mi się 

pod piórem w jakiś archaiczny, niemal biblijny styl. 

Gdyby nie wewnętrzny nakaz, nigdy bym się nie odważyła w ten sposób pisać. Nagliły 

mnie wciąż żywe słowa Proroka Eliasza, który mi powiedział: –„Nie wahaj się, kiedy, 

ogarnie cię natchnienie pisać tak, jak prorocy Starego Zakonu: Słuchaj Izraelu, bo to 

bowiem mówi tobie Pan. I nakłaniał mnie, abym miała odwagę pisać w Imieniu Boga, 

używać pierwszej Osoby. Z takim nakazem zetknęłam się po raz pierwszy w życiu. 

Pan Jezus Chrystus kazał mi raz pisać słowa pociechy dla dusz, które przechodzą ciemną 

noc mistyczną, takimi słowami i w formie, jak On sam mówił do dusz. Podyktował mi 

pierwsze zdanie, a następnie, gdy wahałam się, czy mam tak pisać dalej rzekł: – „Czy 

mam ci dyktować słowo po słowie?” Z tego szczęśliwego natchnienia jest dzieło „Droga 

przez ciemności”. 

Czasu katastrof zagrażającej Ziemi nie objawiono mi dokładnie. Z wcześniejszych wizji 

wiem tylko tyle, że nastąpi ono wtedy, gdy ludzkość nie będzie pokutowała po przeżyciu 

ostrzegawczego alarmu II wojny światowej. 

Pod jaką postacią przyjdzie kara Boża? Wydaje mi się, że będzie to kataklizm ognia i 

straszliwych wyładowań atmosferycznych. Słyszałam dziwne słowa, że: -„Zbliża się nowy 

potop, ale nie deszczu, a ognia i piorunów”. Łączy się to z innymi słowami Pana Jezusa: –

„Potem, będę już mówił tylko przez ogień i pioruny”. 

f. Miłosierdzie Boże 

W roku 1926 przed wizjami końca świata, Pan dał mi ujrzeć w intelektualnym widzeniu 

ogrom grzechów ludzkich, a następnie grozę wojny, jako ich konsekwencję i karę. 

Niepodobna wyrazić słowami okropność grzechu, widzianego od wewnątrz w całej jego 

ohydzie. Żadna kara doczesna nie może tej okropności wyrównać. 
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Na widok takiego rozlewu nieprawości, takiej orgii zła i grzechu, jaką przedstawia 

współczesny świat, nie mogłam się powstrzymać od okrzyku oburzenia i zgrozy: –„Ojcze 

niebieski, sprawiedliwego sądu i kary”. 

–„ Tak - powiedział mi Pan – prosisz mnie, bym ludzkość ukarał…? A przecież miałaś 

mnie prosić o Miłosierdzie”.  

Zawstydzona swoim wybuchem, tłumaczyłam się: „Ależ to jest więcej niż można znieść”. 

–„Tak sądzisz? – powiedział mi Pan – a więc ci powiem, że marne masz pojęcie o moim 

Miłosierdziu. Wiedz, że mimo wszystko, raz jeszcze okażę światu moje Miłosierdzie”. 

Ogarnął mnie bezgraniczny podziw dla dobroci i cierpliwości Boga. Gdyż ludzkość wydała 

mi się dojrzała do ostatecznej zagłady. Zrozumiałam jednak, że będzie to przebaczenie 

ostatnie. Jeśli po tym zmiłowaniu ludzkość będzie stawiała opór w swojej złości, spadnie 

na nią zasłużona kara. 

Następnie w różnej formie ukazywały się obrazy, mającej nadejść wojny (1939-1945) 

Widziałam nie tylko to, co nastąpiło, lecz i to, co by mogło nastąpić, gdyby Bóg ukarał 

ludzi nie według Miłosierdzia, a według sprawiedliwości. Same konsekwencje ludzkich 

grzechów, rozpętana nienawiść, doprowadziłyby ziemię i ludzkość do takiego 

spustoszenia i wyniszczenia, że to co się stało rzeczywiście jest teraz bardzo łagodne, 

choć wspomnienia tego cośmy przeszli w II wojnie światowej przejmują nas zgrozą. 

Bóg pozwolił doznać tylu groźnych klęsk, ile winno wystarczyć, by doprowadzić ludzkość 

do opamiętania. 

Na początku Adwentu w 1950r., kiedy trwało wielkie napięcie w sytuacji 

międzynarodowej i konflikt koreański groził rozpętaniem nowej wojny światowej, Pan 

Jezus powiedział do mnie te słowa –„Ziemia znajduje się w obliczu swego końca. 

Przewaga zła sprawia, że ludzkość zasługuje na zagładę i to bezzwłocznie”. 

Wtedy polecił mi Pan Jezus modlitwy przez 40 dni i nocy do Ojca Niebieskiego jako 

Stwórcy świata i dawcy żywota, o miłosierdzie dla grzesznej ludzkości. 

Powtarzałam modlitwy przebłagalne w ciągu 40 dni i nocy z całą gorliwością, jak tylko 

potrafiłam. Następnie rozpoczęłam modlitwy przez 40 dni do Pana Jezusa, jako 

Zbawiciela ludzkości. Podczas postu tegoż roku Pan nasz powiedział mi: 

– „Daruję ci topór, którym miałem wyciąć suche drzewa. Daruję ci zamiast tego życie”. 

Zrozumiałam te słowa jako amnestię dla ludzkości i odsunięcie terminu zagłady 

ludzkości. W zestawieniu z wizjami o podwójnej możliwości końca świata wygląda, że 

ludzkość ma przed sobą okres podźwignięcia się i odrodzenia się duchowego. To 

odrodzenie ma być wynikiem modlitwy i pokuty. 
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g. Losy narodów 

W roku 1932 miałam objawione jasno w wizji intelektualnej, że traktat wersalski będzie 

traktowany jako świstek papieru, ponieważ jego twórcy pominęli Boga i Jego prawa, 

usuwając z nagłówka traktatu święcone tradycją słowa: „W Imię Boga Wszechmocnego”. 

Ludzie woleli sobie zaufać niż Bogu, ale środek tak czysto ludzki jak Liga Narodów, nie 

wystarczy, żeby zapobiec nowej wojnie. Wojny ustaną wtedy, gdy Chrystus, Król Narodów 

i Król Pokoju, zostanie uznany przez Narody, a prawa Jego będą szanowane we 

wszystkich dziedzinach życia politycznego i gospodarczego. 

W tym roku ujrzałam wiele szczegółów dotyczących wojny światowej (1939-1945). 

Spełnienie tych proroctw dało jeszcze jedną gwarancję´, iż nie uroiłam sobie tych rzeczy. 

Ponieważ teraz, post factum, znak ten ma wartość tylko dla mnie, dodaje mi więcej 

śmiałości, by podać do wiadomości te widzenia. Mieszczą się w nich obrazy oblężenia 

Warszawy z 1939r., groza obozów koncentracyjnych, okupacji, zburzenie Warszawy i 

ostateczna klęska Niemiec. 

Tak samo w 1932r. usłyszałam nieoczekiwanie wśród zwykłych zajęć dnia, prorocze 

słowa: – „Jeszcze tylko dwie wojny oczekują świat. Niemcy sprowokują II wojnę światową, 

która zakończy się ich klęską”. „Następnie rozbudzone ludy Azji powstaną przeciw 

europejskim narodom”. Nie pamiętam ściśle wyrażenia, może było przeciwko rasie białej? 

Będzie to walka tytanów. Azja przeciw Europie, po czym nastąpi pokój. 

W tymże roku było mi objawione, że powstaną tak zwane „Stany Zjednoczone Europy”. 

Miałam wizję wielkiego międzynarodowego kongresu Stanów Europy. Stolicą tych Stanów 

ma być Warszawa, która zdystansuje podczas debat kandydujący również do tej roli 

Paryż. Stolicą Stanu Polski ma być wtedy Częstochowa. 

Innym razem usłyszałam te słowa tajemnicze:– „W przyszłości będą trzy wielkie centra 

świata: Paryż, Tokio i Warszawa”. 

Św. Ludwik, król Francji, ukazał mi się w tymże roku 1932 i tak powiedział: – „Ze 

względu na królową Jadwigę, (którą nazwał najpiękniejszym kwiatem rodu, lilii 

Andegawenów) – obiecuję, że Francja nie opuści Polski w jej pojedynku z Niemcami”. 

Polecił, bym ofiarowała część modlitw pokutnych, jako zadośćuczynienie za 

nieodpokutowane przez Francuzów zbrodnie, profanacje, bluźnierstwa, jakich dopuścili 

się podczas rewolucji. Dodał, że za nieodpokutowane winy spadnie na ten naród kara w 

postaci klęski i hańby. Potem ujrzałam symboliczny obraz, który przedstawiał Francję w 

postaci mieszczanina z Calais w zgrzebnej koszuli ze sznurem na szyi. 

Władzy Anglii na morzu zagrozi wschodząca potęga Japonii. Miałam widzenie japońskich 

okrętów wojennych, które płynęły przez Pacyfik, a gdy zapytałam przeciwko komu płyną 

te okręty? Pan mi odpowiedział: 



 14 
– „Najpierw Szanghaj, potem Pekin, a następnie złoty Lew brytyjski zadrży o swoją 

wadzę nad światem. Nowa Królowa mórz płynie naprzeciw starej”. 

Wnioskuję z tego, co mi objawiono, że kraje katolickie czeka odrodzenie. Wyraźnie to było 

powiedziane o Italii. 

W maju 1925r Matka Boża, w czasie pamiętnego dla mnie widzenia, kiedy zapowiedziała 

mi ogłoszenie dogmatu o Jej Wniebowzięciu, tak powiedziała: – „ Włosi są na drodze do 

religijnego odrodzenia”. 

W roku 1932, kiedy modliłam się za Hiszpanię, Pan Jezus powiedział mi:– „To jest kraj, 

który Moje Serce umiłowało, przez nabożeństwo do Mojego Serca. Wysoko się podniesie”. 

Niemcy poniosą zasłużoną karę. W kilku widzeniach w 1932r. ujrzałam apostazję 

Niemiec, dojście Hitlera do władzy i zdradliwą napaść na Polskę i ostateczną klęskę 

Niemiec. Usłyszałam surowe słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa pod adresem 

Germanów. Syn Boży, który jest Królem narodów tak do mnie powiedział: 

„Nie lękaj się potęgi dzisiejszych Niemiec. Oni już powiedzieli swoje ostatnie słowo w 

dziejach. Słowem tym jest „nienawiść”. Gniew Boży jest nad pychą Teutonów. Za długo są 

hańbą chrześcijaństwa, zhańbili krzyż na białych płaszczach zakonnych, obecnie złamali 

krzyż na znaku pogańskiej swastyki. Bliżsi są im dzisiaj Wotan i ciemne duchy Walhalii, 

aniżeli Bóg. Niedługo wyprą się swego istnienia, którego są niegodni. Wolę, iż by mieli nim 

dłużej osłaniać swe zbrodnie”. I jeszcze dodał:– „Polski miecz skruszy swastykę 

nowoczesnych Teutonów tak, jak zniszczył płaszcze krzyżackie z czarnym krzyżem”.  

Innym razem usłyszałam te słowa Boże:– „Powtórzyłem w waszych dziejach Częstochowę, 

i Grunwald powtórzę. Lecz nie ta sama ręka, co wtedy, podźwignie miecz zwycięski”. 

W trzech kolejnych obrazach ujrzałam najpierw pożar Reichstagu, usłyszałam słowa:„ 

Całe Niemcy spłoną od tego pożaru”. Następnie scena powitania Hitlera, gdy doszedł do 

władzy, a wreszcie całkowite zburzenie Berlina. 

W trzeciej wizji miałam wrażenie, jakbym znajdowała się w powietrzu nad Berlinem z 

eskadrą bombowców. Usłyszałam kilka wielkich detonacji w dole, po czym zaległa 

śmiertelna cisza. Wyczuwałam tam w dole ruinę i pustkę. Zatrwożona zapytałam: – „Co 

jest w dole pod nami?” – ,,Tam był Berlin” - odpowiedział Głos Boży. Nie jestem w stanie 

wypowiedzieć, z jaką mocą było powiedziane słowo „był”- przekreślało ono, niweczyło 

istnienie. Tylko Bóg, może tak powiedzieć o czymś, że było słowem, które jednocześnie 

sprawia, że już nie będzie. Wstrząśnięta odważyłam się spytać: „Co teraz tu będzie?” 

Usłyszałam słowa potężne jak wyrok! – „To, co było przed wiekami – puszcza!” 

Jednocześnie usłyszałam szum wiekowych drzew prastarych borów słowiańskich, a w 

tym szumie echo: „Branibor…Branibor…” 
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Stanęła mi w oczach krwawa krzywda Słowian tak okrutnie wymordowanych. Głos ich 

zdawał się wołać z głębi wieków o pomstę do nieba. Zapytałam znowu: – „Więc już nie 

powstanie?” 

– „Już nie” – odpowiedziano mi.– „To miasto pychy i zbrodni, prawdziwe miasto zbójeckie, 

zbudowane na ziemi zrabowanej Słowianom, straciło prawo do istnienia. Spotka je los 

Niniwy”. 

Rosja Sowiecka też nie utrzyma się przy potędze. W tym samym roku Pan Jezus 

powiedział mi wyraźnie:– „Postawiłem ludy żółte, na straży bezpieczeństwa Europy. Ku 

Wschodowi zwróci się oblicze Rosji. Kiedy hegemonia jej zacznie zbytnio zagrażać Europie, 

spadnie na nią miecz z Zachodu. Pomimo klęski dozna jeszcze Rosja Miłosierdzia Bożego”. 

Innym razem powiedział Anioł:–„Miłosierdzie Boże jest nad Rosją, ale nad Niemcami 

zawisł miecz Gniewu Bożego”. 

Komunizm upadnie, spełniwszy swoje zadanie. Rosja nawróci się i przyjmie katolicyzm, 

odnośnie tego miałam wizję. Dużo i żarliwie modliłam się za Rosję. Zlecił mi ten 

obowiązek arcybp. Jan Cieplak, który objawił mi się w roku 1926, niedługo po śmierci. 

Powiedział mi te słowa:– „Idę w głąb czerwonej Rosji, polska biała dziewczyno. Módl się za 

Rosję. Pan Bóg chętnie wysłuchuje modlitwy Polaków za Rosjan. Są to modlitwy dawnych 

ciemiężycieli. Ty zaś, jako że jesteś Podlasianką, a więc najbliższą rodaczką Unitów, masz 

szczególne szanse, że będziesz wysłuchana. Jesteś dziedziczką ich krwi i zasług, a 

męczeństwo Unitów ma wielką wartość przed Bogiem”. Zapowiedział mi też arcybp. 

Cieplak, że niebawem odbędzie się proces beatyfikacyjny Męczenników Podlaskich. 

W roku 1932 Pan Jezus nakazał mi modlić się za Rosję. Kiedy gorąco modliłam się za 

Polskę, Pan ukazał mi okryte całunem śniegu przestrzenie Rosji i powiedział:– „Oto twoja 

Ojczyzna. Polska ma wielu patronów, którzy orędują za nią w niebie… Rosja nie ma 

patronów. Módl się za Rosję”. Przypomniał mi Pan, że mam dług wdzięczności względem 

Rosjan: rosyjski marynarz w czasie burzy na Morzu Czarnym uratował mi życie. 

W roku 1931 kiedy Pan Jezus raczył ze mną mówić i obiecał spełnić każdą prośbę, 

wspomniawszy na arcyb. Cieplaka, prosiłam o zmiłowanie się nad narodem rosyjskim i 

nawrócenie go. Pan Jezus mi wtedy powiedział:– „Prosisz o rzecz bardzo wielką, jednak ci 

jej nie odmówię”. Pragnęłam, aby to nastąpiło jak najprędzej, więc zapytałam:– „Czy 

narody Europy nie mogłyby wyzwolić Rosji z komunizmu?” Pan mi powiedział:– 

„Bolszewizm nie może upaść pod wpływem zewnętrznego ciosu. Musi wpierw 

zbankrutować i przyznać się do tego bankructwa. Czy uważasz, że dopuściłbym do tego, 

aby stała się rzecz tak okropna, gdyby to nie było konieczne? Ta krwawa lekcja jest 

konieczna. W przeciwnym razie idea Marksa wisiałaby jak groźna chmura nad ludzkością, 
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aż do zakończenia świata. Przykład Rosji skomunizowanej będzie odstraszająco działać 

na społeczeństwa, otworzy ludziom oczy!” 

Podczas innego widzenia Pan dał mi do zrozumienia, że komunizm był potrzebny jako 

mściciel nadużyć kapitalizmu. Jest on konsekwencją grzechów i błędów chciwców i 

bogaczy, którzy ponoszą odpowiedzialność za bunt wyzyskiwanych. Bowiem rozpacz 

wydała skrzywdzonego robotnika na łup bezbożnej demagogii. Pan Jezus powiedział mi o 

potępionym Stalinie:– „Wolę tego trybuna zemsty ludu od tych wszystkich bankierów i 

kupców, których bogiem jest pieniądz. Oni ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało. 

Stalin był naprawdę przekonany, że to, co czyni, jest słuszne. Zwalczał mnie, jak uczciwy 

przeciwnik. Złoty cielec zasłużył na to by runąć pod młotem komunizmu”. 

Kiedy w 1932r modliłam się za Rosję, ubolewając nad sprofanowaniem cerkwi przez 

rewolucję bolszewicką, Pan Jezus rzekł do mnie:– „Dlaczego płaczesz nad cerkwią ruską? 

Przecież to tylko pięknie malowany grobowiec. Krew Unitów ją podmyła, a młot 

bolszewizmu rozkruszy. Rosja będzie polem zaoranym pod zasiew katolicyzmu. Polacy 

będą mieli piękną sposobność do chrześcijańskiej zemsty. Waszym zadaniem będzie, by 

Rosji dostarczyć gorliwych misjonarzy. Jeżeli spełnicie ten obowiązek, to osiągniecie 

wpływy aż po Ural. To, co sprawia największy ból sercu mojemu, to spalone kościoły w 

Hiszpanii”. 

Innego dnia w tymże roku modliłam się o Unię, sądząc że tą drogą cerkiew wróci do 

łączności z Kościołem. Pan Jezus powiedział mi te słowa:– „Nie mów mi nic o Unii. Nie 

chcę o niej słyszeć. Dosyć popłynęło krwi z jej powodu. Rosji nie potrzeba Unii, lecz 

rzymskiego Kościoła. Łacińskie krzyże zabłysną w przyszłości na Kremlu, na miejscu 

zburzonej cerkwi Chrystusa Spasa, stanie kościół Zbawiciela. 

h. Misja Polski 

Polska jest wezwana do wielkiej misji. I dlatego powinna stać się wzorem dla innych 

narodów. W nadchodzącej epoce dominująca rola przypadnie Słowianom. Pan powiedział 

do mnie:– „Nie do Germanów, lecz do Słowian należy przyszłość Europy. Będzie ona taka, 

jakimi wy będziecie”. 

Przez wewnętrzne światło zostało mi ukazane, że Słowianie odpowiedzą wiernie zadaniu i 

imieniu, które noszą – staną się Ludem Słowa Wcielonego. Realizując w życiu społecznym 

i politycznym idee chrześcijańskie pełniej niż to uczyniły narody, którym dane było 

wcześniej dojść do znaczenia, w dziejach ludzkości. 

Spośród Słowian, Polsce jest dana rola przewodniczki Narodów. Jej przypadnie rola 

nawrócenia Rosji. 

W tym samym roku 1932, w którym doznałam tyle łaski, ujrzałam w widzeniu 

wyobrażeniowym wielką, plastyczną mapę, ukazaną z lotu ptaka. Zarysy Morza 
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Bałtyckiego i Czarnego, charakterystyczną linię Wisły i łuk Karpat przywiodły mi na 

myśl Polskę´, lecz konfiguracja ich granic i rozciągłość jej obszaru była tak różna od 

wówczas istniejącego państwa, że niedowierzając oczom zapytałam zdumiona: „Cóż to za 

kraj ogromny?” Usłyszałam słowa Pana: - „To Polska”. Gdy ze zdziwienia nie mogłam 

ochłonąć usłyszałam:– 

„Kiedyś będzie taka. Mam wielkie zamiary względem was – Polaków. Oby tylko wasze 

grzechy tych zamiarów nie udaremniły”. 

Zastanowiła mnie od razu ta warunkowość. Zupełnie tak, jak przy zapowiedzi końca 

świata. Ludzkość jest wezwana do współpracy z łaską Bożą przy realizacji planów 

Bożych. Jest to przywilej i zarazem obowiązek, wypływający z tytułu ich wolności, którą 

Bogu podoba się szanować. 

Mam nadzieję, że odpowiemy naszemu powołaniu! 

Podczas wielkiej procesji w Boże Ciało, z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej i rządu 

modliłam się w kościele Karmelitów przy jednym z czterech ołtarzy w intencji Ojczyzny. 

Pan Jezus przemówi do mnie z Hostii Św.:– ,,Pokuta dziejowa już się kończy”. 

W roku 1932 Pan Jezus dał mi do zrozumienia przy wizjach nadchodzącej wojny i 

okupacji, że okrucieństwa hitlerowskie miały stanowić ostatnią spłatę ciężkiego 

rachunku Polski wobec Sprawiedliwości Bożej za grzech sekularyzacji Prus, których 

dziejów pisarstwo polskie nie doceniało, ani naród nie odżałował. 

Wydanie całego kraju pod wpływy luteranizmu było bardzo ciężkim grzechem zarówno 

króla Zygmunta Starego, który kierował się względami rodzinnymi, jak i panów szlachty 

polskiej, która winna była przeciw temu oponować. Jako skutek tego grzechu wyrosła 

potęga Hohenzolernów. Luterańskie Prusy stały się klątwą Niemiec i całej Europy. 

Słuszne było, że od Prusaków ucierpieli najbardziej Polacy. Król pruski był inicjatorem 

rozbioru Polski, a Prusacy najgorszymi z zaborców. Dopiero po upadku państwa 

pruskiego, Polska odzyskała potęgę, wpierw jednak doznać miała uciemiężenia ze strony 

hitleryzmu, w którym duch pruski znalazł najpełniejszy wyraz. Trzeba, aby naród polski 

uświadomił sobie winę przodków i przestał uważać „hołd pruski” za chlubny moment w 

owych dziejach. 

Miałam przejmującą wizję duszy króla Zygmunta Starego, cierpiącego w czyśćcu za to, że 

zgodził się, by Prusy Wschodnie odpadły od Kościoła. Pokuta jego ma trwać do 

ostatecznego upadku państwa pruskiego. Jako znak szczególny, co do czasu, dane mi 

było zrozumieć, że państwo pruskie upadnie, gdy przestanie bić dzwon Zygmunta, 

spiżowy symbol fałszywej chwały grzesznego króla. Widziałam też oczyma umysłu, że 

szybkie wygaśnięcie rodu Jagiellonów było karą za stawianie wyżej względów dynastii 

ponad Kościół Chrystusowy i zbawienie dusz.  
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Gdy Polska przez cierpienie dopełni swej pokuty, wtedy powróci do dawnej 

potęgi. 

Widziałam, że Polska miała wiele wycierpieć od Niemców. Wobec tego ogromu krzywd nie 

do naprawienia, prosiłam Pana Jezusa o zabezpieczenie jej przyszłości; o jedyną 

najlepszą strategicznie i najsłuszniejszą granicę na Odrze i Nysie, prosiłam, by na znak 

przebaczenia naszych grzechów wróciły do nas dawno zagrabione ziemie Śląskie. W 

czasie modlitwy czułam, że będę wysłuchana. Jeżeli Niemcy nabyli jakieś prawa do tych 

ziem, gdzie gospodarowali tak długo, wkładając w nie swój trud, to ich zbrodnicze czyny 

całkowicie te prawa przekreślają. Za ogrom krzywd doznanych przez Polaków należy im 

się przynajmniej restytucja ziemi, skoro milionom pomordowanych życia nie wskrzeszą, 

ani gwałtów i okrucieństw nie naprawią. 

Obecnie mamy te granicę. Mogę to słusznie uważać za uproszony znak przebaczenia dla 

naszego narodu. 

W roku 1926, objawiła się nasza królowa Jadwiga, obiecując nam odzyskanie wybrzeża 

Morza Bałtyckiego, oto jej słowa: 

– „Nie tylko Gdańsk i Królewiec wasz będzie. Jako królowa dałam wam w wianie unię z 

Litwą. Jako Święta przyniosę wam panowanie nad Bałtykiem”. 

Następnie miałam dziwne widzenie na jawie, podobne do obrazów widzianych we śnie. 

Ujrzałam scenę wbijania słupów granicznych przez Chrobrego. Król zwracając się do 

mnie powiedział:– „Pamiętajcie, że w nurty Sali wbiłem słupy graniczne, wyszczerbiłem 

swój miecz o złotą bramę Kijowa. Nie na wschód, lecz na Zachód ma być zwrócone oblicze 

Polski”. 

Zrozumiałam, że potęga Słowian będzie rozrastała się, a siła Germanów skurczy się i 

osłabnie. Myślę, że wielki ten Król tymi słowami nie zachęcał do zaborczości. Potwierdziły 

one tylko okres potęgi zaborczej Germanów i powrót Słowian na ich dawne ziemie, 

prawem sprawiedliwości dziejowej. 

Polacy mają odpokutować jeszcze drugą winę – nie dotrzymanie ślubów Jana Kazimierza 

i wyrównanie krzywdy społecznej, która była przyczyną niepowodzeń naszych powstań, a 

które nie miały oparcia w narodzie. 

To spowodowało ostry kurs obecnej reformy rolnej. Wewnętrzne światło Boże dało mi 

poznać tę prawdę bez pomocy słów i obrazów, lecz z dużą wyrazistością. 

Trzecią winą narodu polskiego jest niewdzięczność względem naszej Królowej z Jasnej 

Góry i naszych świętych rodaków, których kult zaniedbujemy. Podczas zanoszenia próśb 

o szczególne łaski dla Polski, tak do mnie powiedziała nasza Pani: – „Wy Polacy, nie 

umiecie być wdzięczni. Gdyby Lourdes znajdowało się w Polsce, byłoby tak samo 

nieznane światu, jak jest Częstochowa”. Z bólem i wstydem widziałam, jak mało uczynili 
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moi rodacy, aby odwdzięczyć się Niebieskiej Królowej i Orędowniczce. Przepraszałam Ją 

jak umiałam najserdeczniej, za tę niewdzięczność. 

W parę lat później przemówiła do mnie królowa Jadwiga. Ona również wytykała Polakom 

niewdzięczność. Wspomniała o swym poświęceniu dla Polski, o wyrzeczeniu się 

osobistego szczęścia dla Narodu Polskiego. 

Tak powiedziała: – „I cóż mi Polacy w zamian za to dali? Grób mój zapomniany przez lat 

400”. Dodała, że proces beatyfikacyjny będzie wznowiony i doprowadzony do pomyślnego 

końca. Obiecała, że jako święta przyniesie nam panowanie nad Bałtykiem:– „Wartość 

mojej zasługi jest nieprzemijająca przed Panem. Litwa do was powróci”. Czyniła nam 

również wymówki o zaniedbanie w stosunku do ks. Piotra Skargi, którego nazwała 

narodowym Prorokiem.  

Drugi raz objawiła mi się Matka Boża, Królowa Polski w 1932 roku, z naciskiem 

wymawiała nam naszą niewdzięczność:– „Póki ja cierpieć będę, o Polacy?” Cytując werset 

z psalmu powiedziała:– „Nie jestem waszą Panią i Królową? Gdzie jest tedy cześć moja? 

Już tylko przez dwanaście lat będę z wami, a jeśli się nie poprawicie, opuszczę was i 

pozostawię własnemu losowi?” 

Pełna bólu i wstydu za naszych rodaków, strapiona o los Ojczyzny, przepraszałam naszą 

Panią i Królową, słusznie obrażoną, błagałam, aby raczyła zlitować się nad nami i raz 

jeszcze przebaczyła nam, pozwalając złożyć ponownie śluby Kazimierzowe, byśmy tym 

razem dotrzymali je. Prosiłam też, by wpierw uczyniła to młodzież akademicka, którą 

zaledwie parę lat temu opuściłam, a która była mi zawsze bliska, później by tego dokonał 

cały naród polski. Prosiłam również Matkę Bożą, aby doprowadziła nas do oddania się 

pod panowanie Najświętszego Serca Jezusa. 

Dwanaście lat wyznaczonych na pokutę upłynęło w roku naszej klęski upamiętnionej 

zburzeniem Warszawy w roku 1945 i Manifestem Lubelskim. Nie opuściła nas Nasza Pani 

całkowicie, skoro ruch ku poprawie, o którą tak się modliłam rozpoczął się. W roku 1945 

młodzież akademicka złożyła swe śluby Królowej Nieba i Ziemi, a w roku 1946 uczynił to 

cały naród na Jasnej Górze. 

Pamiętne święto Chrystusa Króla w 1951r. w Bazylice Najśw. Serca Jezusa na Pradze. 

Prymas Polski kard. Wyszyński, w asyście biskupów, całego duchowieństwa i 

zgromadzonych nieprzejrzanych rzesz społeczeństwa, oddał kraj nasz Boskiemu Sercu 

naszego Zbawiciela. Czyż nie mamy obowiązku dotrzymać tego cośmy ślubowali? Jaką 

straszną rzeczą byłoby nie dotrzymanie ślubów po raz drugi. 

Nadzieja wyzwolenia. W roku 1932 byłam przygnębiona perspektywą objawionych mi 

strasznych wojen, które groziły światu i Polsce. Pan objawił mi przez tajemnicze słowa 

wypowiedziane przez niewidzialnego Anioła, że wrogowie Boga wymordują się wzajemnie 
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w tych strasznych rewolucjach i wojnach, ziemię zaś posiądą wierni Bogu. Polska 

mimo klęsk doznanych, będzie wśród zwycięzców.  

W czasie okupacji, gdy miałam możność czytać księgi proroków Starego Testamentu, 

znalazłam bardzo podobne proroctwa u Izajasza i Ezechiela – o wzajemnym wytępieniu 

się wrogów Boga i że ci, którzy zostali wpierw złupieni i uciemiężeni, zawładnęli 

ostatecznie łupami swych ciemięzców. 

Wizja odbudowanej Warszawy. Została mi ukazana w 1926r., wcześniej niż obraz ruin. 

Widziałam z lotu ptaka Plac Zbawiciela i jego okolice. Ulice zabudowane pięknymi 

domami, wykładanymi płytami z jasnego piaskowca, zupełnie nie podobnych do tych, 

jakie tam wówczas stały. Ulica Marszałkowska poszerzona na całej długości od Placu 

Zbawiciela do Ogrodu Saskiego, otwierała świetną perspektyw´ na ogromny pomnik 

Chrystusa Króla, wzniesionego na wysokim cokole na środku placu, panującego nad 

całym miastem z sercem - bez korony cierniowej. Z tej wyżyny zdawał się błogosławić 

Polsce i całemu światu. 

i. Nawrócenie żydów 

Kilka razy miałam widzenia, w których zjawiali się prorocy: Eliasz, Mojżesz i Abraham w 

towarzystwie Izaaka, Jakuba i Józefa. Wizje te napełniały mnie wielką miłością i 

współczuciem do narodu żydowskiego, pragnęłam jego nawrócenia. 

Eliasza ujrzałam w 1926 roku w tym samym czasie, kiedy miewałam wizje końca świata, 

tak wyraźnie, jakbym zmysłowymi oczami oglądała człowieka z ciała i krwi. Był wysoki, 

barczysty, starzec ascetycznie wychudzony. 

Twarz śniada, spalona wichrami pustyni, rysy wydatne, potężne czoło podwyższone 

łysina, okolone białymi włosami, broda druga i biała. Ubrany w szaty z jasno niebieskiej 

wełny, z szerokimi rękawami i ciemny wełniany płaszcz przerzucony przez ramię. Prorok 

nic nie mówił. Miałam w umyśle jasną świadomość bliskości dokonania czasów i 

odczulam zewnętrzny nakaz modlenia się o nawrócenie żydów. 

W roku 1932 widziałam parę razy obrazy z życia wybranego narodu. Widziałam Mojżesza 

klęczącego przed gorejącym krzakiem na wierzchołku góry Horeb. Jednego razu w 

wielkim zdumieniu ujrzałam Joelę zabijającą wodza Sisarę, wroga swego narodu. 

Ukazano mi wewnętrzny motyw jej czynu. Joela, powodowana litością i poczuciem prawa 

godności, nie wydała Sisary, który szukał u niej schronienia, po klęsce zadanej przez 

Izraelitów, którzy w jej namiocie poszukiwali zbiegłego wodza pokonanej armii. 

Po ich odejściu ujrzałam w proroczym widzeniu, że wódz, jeżeli ocaleje, zbierze 

rozproszone wojska i zada klęskę niespodziewającym się już napaści Izraelitom. 

Poruszenie śpiącego Sisary zdradzało, że lada chwila się obudzi, a wtedy zdąży uciec. 

Joela uczuła się winna zdrady względem własnego narodu. Przeraziła ją myśl o 
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niebezpieczeństwie, które groziło jej rodakom. Aby ich ratować, w nagłym porywie 

wyrwała kołek z namiotu i zabiła wroga, zanim się obudził. 

Nie znałam wówczas historii Joeli. Widzenie to napełniło mnie zdumieniem. Dopiero w 

kilka lat po tym, w czasie okupacji, gdy czytałam księgi Starego Testamentu, natrafiłam 

na opis tego momentu dziejów Izraela. 

Obrazy dziejów Izraela pobudzały mnie do modlitwy za Żydów. Nie sądzę, aby moja 

wyobraźnia mogła mi wskazać wewnętrzne przeżycia, stan sumienia i prorocze 

natchnienie kobiety, o której istnieniu nawet nie wiedziałam. 

Kiedy płonęło getto warszawskie, patrząc przez okno na klatce schodowej domu, gdzie 

wówczas mieszkałam, pełna goryczy i litości modliłam się za ginących w płomieniach 

Żydów. Zostało mi objawione przez wewnętrzne, czysto intelektualne, jasne światło, że 

giną oni z powodu nienawiści, jaką żywią do chrześcijan. 

Gdyby żydzi nie zginęli z rąk hitlerowskich, staliby się przyczyną wymordowania Polaków, 

gdy Polska zostanie opanowana przez komunistów. Nienawiść wygnańców bez ojczyzny, 

jaką pałali ku Polakom, którzy ich przygarnęli, spowodowała, że Bóg w sprawiedliwości 

swojej dopuścił, że sami padli ofiarą nienawiści Germanów. Gdy ujrzałam to jasno, nie 

mogłam prosić dla nich o ocalenie, lecz tylko o skruchę i nawrócenie ginących. Prosiłam 

też gorąco Pana Jezusa, aby te serca chore od nienawiści, serca wygnańców bez ojczyzny, 

mogły powrócić do miłości, przez miłość do odzyskanej ojczyzny. W powrocie do Palestyny 

widziałam znak Miłosierdzia Bożego dla żydów, dlatego też z wielką radością przyjęłam 

wiadomość o powstaniu Izraela i że żydzi pracujący na roli, zmieniają się wybitnie na 

korzyść. 

Po raz drugi zjawił się Prorok Eliasz ze Św. Teresą z Avilla i ze Św. Janem od Krzyża, na 

kilka dni przed 15-tym października 1948r.. Postać jego była niewidzialna, lecz słyszałam 

jego głos. Abraham, któremu złożyłam należny hołd, włożył na moją głowę ręce i udzielił 

błogosławieństwa. Jednocześnie światło Boże dało mi poznać, że czas nawrócenia żydów 

jest bliski. Jednak żaden termin nie był mi podany. Od tego widzenia miłość moja do 

żydów i pragnienie ich nawrócenia wzrosły. 

Trudno mi wyrazić głębsze rzeczy w tym krótkim streszczeniu. Spróbowałam ująć 

niektóre z udzielonych mi świateł w formę wiersza. Pan Jezus tak mi powiedział kiedyś, 

że chce dać Polsce przeze mnie to, czegom zawsze pragnęła, prawdziwą poezję wieszcza. 

Czasem poezja pozwala wypowiedzieć rzeczy trudne głębiej i jaśniej, niż proza. Dla 

przykładu załączam „Dzwon Zygmunta”: 

Widziałaś w nim zawsze tylko chwałę Polski, 

Tylko moc i zorze złote szczęśliwego wieku, 

Którego wody są podobne mleku, 

I takie słodkie, niby miodu morze. 
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Rzucał on tobie stulecia całe 

Takiej potęgi pieśnią, takim grzmotem, 

Żeś przed tym spiżu potężnym łoskotem 

Gotowa była klęknąć i bić czołem… 

A przecież… przecież właśnie w tym spiżu 

Wina królewska była wraz z imieniem ryta. 

Ta wina, co krwią potem miała być obmyta, 

I zapłacono drogo klęską i niewolą. 

Ta wina, która naród rozpięła na krzyżu, 

Taki ciężar jak grobowe głazy, 

Taka okropność jakby kości pole… 

Choć dzwon tak czysto dźwięczał, 

Jakby nie miał skazy. 

W czasie gdy byłaś, strojna w jasne tęcze, 

I powłoki świetność, 

Topór tej winy przeciął łańcuch złoty 

I Jagiellonów skazał na bezdzietność, 

A ciebie na stulecia wieków zgryzoty. 

W mrokach nocy, która duszę zbolała, 

Tak spowiła jak czarne całuny, 

Ujrzałam miejsce kary, 

Gdzie spłacają dusze sprawiedliwości daninę. 

Zanim uderzą w harfy szczęścia struny, 

Wśród krwawych ogni stał tam Zygmunt Stary. 

Od tylu wieków stał i czekał chwili, 

Aż zamilknie pieśń jego kłamliwej sławy, 

Aż państwo pruskie w mocy się przesili, 

Czekał bez modlitw, ludzkich i pomocy, 

Czeka… przez czasu oddalenie sine, 

Widział szkarłaty swej rodowej pychy, 

Co dynastyczna forytując sprawy 

Zwoliła, aby Prus książąt wziął nieprawy, 

By za ugięte krzyża kolano 

Lutrowi ziemię Kościoła oddano. 

Król katolicki na Boga niepomny 

Zamiast ukarać zakon wiarołomny, 

I nad Bałtykiem polskie orły białe postawić, 

Jak straż prawu Bożemu służebne. 

Wolał Neposa kreować na księcia… 

A katolickiej Polski Senatorska Rada 

Od onej zbrodni króla nie odwiodła. 

Tam więc gdzie mocy polskiej miał być szaniec 

Na Polskę klęskę pruski usadowił się zaprzaniec. 

Z pruskiej przyszło zginąć matni narodowi 

Gdyż praw Bożych zdrada, 

Ta go wydała w moc zdradliwego gada, 

Tyle dokonał Bogu król niewierny, 
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Że się branderburskie Hohenzollerny, 

Jak po szczeblach, po pruskiej wzniosły dzierżawie 

Nie Kraków – Królewcowi zapanował wtedy, 

Lecz Berlin władzę otrzymał w Warszawie… 

Zamiast białych – czarnych orłów godła 

Skrzydły kruczymi wionęły nad krajem. 

Zamiast purpury dostał włosiennicę zgrzebną, 

A zamiast domu – twardych dróg rozstaje… 

Z miłości swej zgrzeszył król nieprawy, 

Za to szczep Jagiełłowy został bez dziecięcia 

A syn Zygmunta na tronie ostatni 

I ostatni potęgi złoty dzień w ojczyźnie… 

Zaś Polacy wpatrzeni w te sycone miody, 

W te rozdzwonione od lutni godziny, 

Pamięć pruskiego hołdu, czczą jak sławy gody, 

Śmieje się Stańczyk na Matejki płótnie, 

Gdy krzyżak klęka na krakowskim rynku. 

Gdy mistrz odgadł, że naród myli się okrutnie, 

Znał klęski w groźnym idące ordynku, 

Z wizji świetności zrobił wyrzut, który rani, 

Głośniej niż Stańczyk, szatan śmiał się w otchłani. 

Wśród ogni czyśćca król znękany… 

Czeka aż naród pojmie, aż sercem skruszy 

Czeka, aż chwałę kłamana grać dzwon przestanie 

Wtedy padną już na zawsze Prusy. 

Wtedy potęga Polski zmartwychwstanie, 

Ponad Królewcem wioną znaki nowe 

Polskie sztandary biało-purpurowe, 

A najgrzeszniejszy między Jagiellony 

Znajdzie nareszcie pokój dla swej duszy… 

Uderzcie w czyste srebrne Piastów dzwony 

Bałtyk szumem, Odra fal odpowie śpiewem, 

Już nie jesteście pod Bożym Gniewem 

Kończy się czas pokuty wyznaczony. 

Uderzcie w srebrne dzwony w te, które wam grały, 

Przed lat tysiącem nad Gopłem i Wartą, 

Uderzcie w srebrne dzwony na nowe dni chwały. 

Hymn dla nas zagra pieśni zmartwychwstanie. 

Popłyną czyste i podobne tony 

Na znak, że starą hańbę z czoła Polski starto 

W godzinę świtania, gdy tysiąc lat upływa, 

Tysiąc lat chrześcijaństwa, niech umilknie dzwon winy 

Dzwon śmierci i pychy, zły dzwon Zygmuntowy, 

We krwi wybielona, jak śnieg, jak lilii kielichy, 

Polsko, wśród granic wskrzeszonego Państwa, 

Bij w dzwony srebrne. 

Niech popłynie pieśń żywa, 
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Odżyją stare zapomniane cnoty, 

Zaszumi kłosem złocona niniwa, 

Powróci znowu dla ciebie wiek złoty. 

 

Wizje księdza Klimuszki 

Czesław Andrzej Klimuszko był zakonnikiem, franciszkaninem. Obdarzony darem 

jasnowidzenia i posiadający dużą wiedzę z zakresu medycyny naturalnej, zwłaszcza 

ziołolecznictwa, do końca swych dni służył chorym i potrzebującym pomocy. Cieszył się 

ogromnym uznaniem tych, którym pomagał. Zmarł w 1980 r. 

Ks. Klimuszko był obdarzony umiejętnością przewidywania. Służył swoim darem wielu 

ludziom w dramatycznych dla nich sytuacjach. Na ogół nie chciał korzystać ze swego 

jasnowidzenia dla celów ogólniejszych, dotyczących losów kraju czy całego 

społeczeństwa. Sam na ten temat tak mówił: „Widzeń swoich o charakterze 

ogólnoludzkim ani też żadnych przepowiedni nie podaję chociażby dlatego, aby nie były 

fałszywie interpretowane. Na marginesie zaznaczam, że widziałem tragiczne losy trzech 

narodów”. 

Znane jest jednak jego słynna przepowiednia dotycząca najbliższej przyszłości Polski. Oto 

jej treść: „Jeżeli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze 50 

lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania 

jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. 

Nad Polskę, bowiem nie widzę ciemnych i ciężkich chmur, lecz promienne blaski 

przyszłości”. 

Jak podaje Zbigniew Przybylak w Najsławniejszych proroctwach i przepowiedniach dla 

Polski, do przyjaciół jasnowidza zaliczał się także Zbigniew Żakiewicz. W maju 1980 r. 

odnotował on w swoim dzienniku następujące prorocze słowa słynnego zakonnika, 

treściowo zbieżne z wersją podaną przez T. Konwickiego: „najbliższe lata (mają być) 

niebezpieczne i krytyczne. Polska je przeżyje. Jedynie grozi klęska głodu. Kraj ten 

oczekują lata świetności. Jest to obecnie szczęśliwe miejsce. Gdybym miał się drugi raz 

narodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają 

nad Wisłę. Tu się im nic nie stanie”. 

W rozmowach ze znaną dziennikarką, Wandą Konarzewską, jasnowidz powiedział m.in. 

(podaję za Z. Przybylakiem): „Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie 

tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie. Będzie jakaś wojna w Europie, ale 

to nie przejdzie przez teren Polski (...). Czechosłowacja połączy swój byt narodowy z 

Niemcami w ramach tej samej federacji państwowej, a Rosja sowiecka rozpadnie się. Na 

wschodniej granicy będzie silne państwo ukraińskie (...). Polsce będą się kłaniać narody 
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Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce 

i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym 

(...)”. 

Ks. Klimuszko przewidział krótki pontyfikat Jana Pawła I oraz wybór i odegranie wielkiej 

roli w Kościele przez Jana Pawła II. 

Miał również wizje dotyczące III wojny światowej. Wspominał m/in. o żołnierzach 

azjatyckich, przeprawiających się przez morze i walki oraz duże zniszczenia we Włoszech. 

 

Proroctwa Władysława Biernackiego 

Wybrane fragmenty przepowiedni Władysława Biernackiego z początku lat 90, 

przedstawionej w książce Zbigniewa Kozłowskiego – Świat Objawiony, Catholic 

Publishing, London 1990.  

„Piekło na ziemi – bo tak to można nazwać – będzie trwało trzy i pół miesiąca. Wojna 

zacznie się od Włoch. Na początku, we Włoszech będzie straszna rewolucja. Zacznie się 

od Stolicy Apostolskiej. We Włoszech powstanie ustrój socjalistyczny. Socjaliści rzucą się 

na duchowieństwo. Będą znęcać się, torturować i mordować. Papież (…) po trupach 

swoich kardynałów będzie musiał uciekać z Watykanu. Ucieknie do Francji. Stamtąd do 

Polski, gdzie pozostanie do końca wojny. Trzy i pół miesiąca nie będzie go na Stolicy Św. 

Piotra. Stolica Apostolska zostanie zdewastowana, zniszczona i znieważona (...). 

Rewolucja obejmie później Francję i Hiszpanię, jednak w tych krajach bandy 

antychrześcijańskie nie utrzymają się długo. W tym czasie Niemcy, czując zagrożenie, 

zechcą okrążyć i uderzyć na Rosję. Najpierw uderzą na Czechy i Słowację. Najeźdźcom 

sprzyjać będzie ludność cywilna i wojsko czeskie, Słowacy nie. Stamtąd klinem uderzą na 

Polskę i dojdą do Wałbrzycha. Wałbrzych i Kotlina Kłodzka będą zniszczone. Z drugiej 

strony Niemcy przez desant morski uderzą na Kołobrzeg. Miasto to zostanie zniszczone 

podobnie jak podczas drugiej wojny światowej. Niemcy zdobędą Kołobrzeg i utrzymają się 

w nim przez osiem dni. Dziewiątego dnia wojska polskie i rosyjskie okrążą desant 

niemiecki i tych, którzy nie zginą, wezmą do niewoli. Działań wojennych w Polsce 

środkowej nie będzie (nie znaczy to, że nie będzie tam innych zniszczeń, spowodowanych 

kataklizmami, nie mówiąc już o głodzie, który będzie powszechny na całym świecie). 

Zniszczenia wojenne obejmą częściowo pas nadbrzeżny, szerokości około 50 km od 

Kłajpedy aż do Szczecina. Atak na te ziemie będzie od strony morza, gdzie będzie 

stacjonowała grupa operacyjna wojsk Paktu Atlantyckiego. Niektóre miasta, jak: Gdańsk, 

Elbląg, będą później niszczone przez wycofujące się oddziały rosyjskie. Działania wojenne 

przeniosą się do Czech. Praga zostanie doszczętnie zniszczona. Za to, że naród czeski 

odstąpił od wiary, Bóg ześle na nich wielką karę. Praga nigdy nie będzie odbudowana. 
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W kilka dni po rozpoczęciu działań wojennych w Europie środkowo-wschodniej, armia 

chińska ruszy na Rosję. W Rosji wybuchnie rewolucja. Chińczycy w zwycięskim 

pochodzie będą pokonywać do 200 km dziennie. Żołnierze chińscy okażą się jeszcze 

większymi barbarzyńcami niż hitlerowcy. Żadnego Rosjanina nie puszczą żywego, czy to 

małego, czy dorosłego. Wojska rosyjskie będą cofać się w popłochu. Część dowódców 

rosyjskich zdradzi swój kraj i przejdzie na stronę nieprzyjaciela. Rosjanie widząc, że 

przegrywają na wschodzie, wycofają swoje oddziały z Czech i Niemiec. Na Niemcy zrzucą 

bombę atomową (będzie to o godz. 2 w nocy). W Niemczech nagromadzone są wielkie 

ilości różnej broni i amunicji. Gdy bomba atomowa wybuchnie, to również eksplodują 

składowiska broni. Większość Niemców zginie. Ci, którzy nie zginą, będą zalani wodą. 

Wszechmocna prawica Boga już od wieków przygotowuje Niemcom zagładę. Kara spadnie 

teraz za te wszystkie krzywdy na ich pokolenie, na ich potomstwo. Ocaleje tylko kawałek 

Brandenburgii, tj. ziemi leżącej koło Szczecina. Po 12 godzinach od wybuchu bomby 

atomowej w Niemczech, miasto Gdańsk przeżyje trzęsienie ziemi, lecz nie poniesie 

wielkich strat. W tym czasie w Polsce wybuchnie rewolucja, która potrwa 6 dni. 

Wychowankowie komunistów rzucą się na nich samych i w straszny sposób będą się nad 

nimi znęcać. Będzie to zapłata za ich obecne wychowanie bez Boga (...). 

Siódmego dnia rewolucji Bóg ześle na nasz tron mesjasza z Krakowa. Tak więc Kraków 

wyda dwóch mesjaszy. Jednego na tron Stolicy Piotrowej, a drugi na tron naszego kraju. 

Tym władcą na polskim tronie będzie zakonnik z Krakowa. Będzie on też naczelnym 

wodzem wojsk polskich. Przemówi on do narodu polskiego i wtedy naród się uspokoi (...). 

Wojska rosyjskie będą wycofywać się z Czech przez Węgry, Słowację i Ukrainę. Rosjanie w 

odwecie za dążenia Ukraińców do samodzielności zastosują taktykę spalonej ziemi. Będą 

bić, niszczyć i palić. To będzie wielka kara Boża. Tak jak w Czechach, tak i na Ukrainie 

naród odstąpił od Boga – cerkwie są puste, a kościoły polskie pozamykane. Wtedy, gdy 

dziać się to będzie, Ukraińcy obawiając się zagłady swojego narodu, wyślą delegację do 

Warszawy, do władcy polskiego z prośbą o ratunek. Armia polska pospieszy z pomocą. 

Polacy ze swoimi sojusznikami utworzą front sięgający od Kłajpedy aż po Morze 

śródziemne. Na tym długim froncie będą też obce wojska, które pospieszą Polsce z 

pomocą. Z północy: Szwecja, Norwegia i Finlandia, a z południa: Węgry i Rumunia. 

Z pomocą wojskową i gospodarczą pospieszy Francja i czarny lud. Węgrzy i Rumuni będą 

już po przewrocie rewolucyjnym, który będzie mieć miejsce w tym samym czasie, co i w 

Polsce. Wojska rosyjskie będą uciekać w popłochu przed tak wielkim frontem wojsk 

sprzymierzonych. Nad Horyniem, pod miastem Kostopol, dojdzie do wielkiej trzydniowej 

bitwy. Straty będą duże po obu stronach. Horyniem popłynie czerwona od krwi woda. 

Rosjanie poddadzą się do niewoli. Polskie oddziały na południowym froncie ruszą aż nad 

Dniepr, do starych granic polskich i będą odpoczywać tam przez trzy doby. W tym czasie 

armie chińskie zajmą już znaczną część terytorium Rosji.  
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W obawie, aby Chińczycy nie zawojowali całego świata (takie plany mają już dziś), do 

wojny przystąpią Stany Zjednoczone, a następnie Kanada, Wielka Brytania, Australia, 

Indie, Indonezja i część sojuszniczych państw afrykańskich. W szybkim czasie zajmą 

Wietnam, Laos, Kambodżę, Tanzanię, północną Koreę i wylądują na terytorium chińskim. 

Razem z zajęciem tych krajów przez wojska sprzymierzone, upadnie tam na zawsze 

komunizm. 

Szybkimi atakami zdobyta zostanie niemal połowa terytorium Chin, ponieważ Chiny nie 

będą przygotowane na otwarcie przez sprzymierzonych drugiego frontu. Nastąpi to w 

czasie, kiedy główne siły armii chińskiej będą dochodzić już do Wołgi, a do Moskwy 

pozostanie im już tylko około 1000 km. 

Kiedy dowództwo polskie otrzyma informacje, że armia chińska zbliża się już do Wołgi, w 

porozumieniu a aliantami w Azji, wyda rozkaz uderzenia na nacierające dywizje chińskie. 

Nad Wołgą będą toczyć się zaciekłe walki przez cztery dni. W tym czasie inne 

zgrupowania polskie zajmą Moskwę. Na południowym froncie Chińczycy przystąpią do 

kontrofensywy. Rzucą tak wielkie siły, że Polacy zaczną w popłochu się cofać aż do 

Dniepru. 

Na Dnieprze wojska polskie zajmą linie obronne. Tymczasem armia chińska będzie dążyć 

do okrążenia północnego skrzydła wojsk polskich i ich sojuszników broniących Moskwy, 

ale im się to nie uda. Naczelny wódz wojsk polskich będzie pełen łaski Bożej, pełen 

miłości Bożej. Zwróci się z gorącą modlitwą do Boga Ojca, ponieważ Bóg Ojciec ma naród 

polski jako naród wybrany, któremu obiecał wszechstronną pomoc. Bóg udzieli pomocy. 

Obudzi swoje śpiące wojsko, a przede wszystkim ducha w oddziałach polskich. Wskutek 

kontrnatarcia, Chińczycy zaczną się w nieładzie cofać. W odwecie użyją bomby atomowej. 

Na szczęście wszechmocna Prawica Boża do tego nie dopuści. Specjalistom polskim uda 

się za pomocą urządzeń elektronicznych zmienić tor lotu pocisku i skierują ją z powrotem 

na pozycje chińskie. Tak więc Chińczycy zginą od własnej broni. 

W czasie, gdy amerykańska armia zajmie połowę terytorium Chin, w USA powstanie 

wielki chaos, co wpłynie na morale żołnierzy amerykańskich na froncie. Wybuchnie tam 

krwawa wojna domowa, bratobójcza rzeź, podobna do tej w Rosji. Biedota rzuci się na 

farmerów i fabrykantów. Niemal wszystkie fabryki i fermy zdewastują i spalą. Nastąpi 

wielka bieda i głód. Złoto na wiele się nie przyda, bo za nie chleba się nie kupi. Pojawi się 

szereg groźnych chorób i epidemii. Całe Stany Zjednoczone rozpadną się na małe 

państwa. Będą zabiegać o pomoc żywnościową od Polski. Waszyngton i Nowy Jork 

zostaną zniszczone wskutek trzęsienia ziemi. Stanie się to w nocy. Miasta te nigdy już nie 

zostaną odbudowane. W USA przez dwa i pół roku nie będzie rządu. 

Wielka Brytania w tym czasie też będzie przeżywać wielką tragedię – rewolucję. Para 

królewska będzie zmuszona uciekać na Bermudy, lecz i tam dopadną ich zabójcy. Dwa 
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lata Brytyjczycy będą bez rządu. Dopiero po tym okresie wkroczy tam armia francuska, 

która zaprowadzi ład i umożliwi powstanie nowego rządu.  

Obecnie Francja odchodzi od wiary, ale po wojnie będzie bardzo gorliwa. Duży wpływ na 

postawę religijną rodaków będzie miał niezwykle pobożny władca Francuzów. Zaprowadzi 

on porządek nawet w innych krajach (...). 

Po III wojnie światowej nie będzie krajów kapitalistycznych ani komunistycznych. 

Nastaną rządy demokracji Chrystusowej, oparte na prawdzie, sprawiedliwości, 

godności człowieka i miłości. 

Polska stanie się wielkim mocarstwem, takim, jakim jeszcze nie była za swego 

istnienia. Bóg nas podniesie do tak wysokiej rangi przez nasze modlitwy, które 

zanosimy do Boga. 

Również naród rosyjski stanie się bardzo gorliwym ludem Bożym i dobrowolnie znajdzie 

się pod patronatem Polski. Nastąpi zjednoczenie Słowian Europy. Do Polski dobrowolnie 

przyłączą się Czechy, Słowacja, Brandenburgia (pozostałość Niemiec, – przyp. A.S.), 

Estonia, Litwa, Łotwa, Białoruś i Ukraina. Do tej wielkiej braterskiej wspólnoty dołączą 

również Węgry i Rumunia. Wiara i modlitwy narodu polskiego rozpalą miłość Boga Ojca, 

Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej tak, że sam Bóg będzie walczył w naszym imieniu 

i da narodowi polskiemu całkowite zwycięstwo nad armią chińską. Przywódca chiński 

skłoni głowę przed polskim władcą. Chiny zechcą podbite tereny włączyć w skład swego 

państwa, ale wskutek zdecydowanej postawy Polaków skłonne będą zawrzeć z Polską 

traktat pokojowy w Chabarowsku. Do tego jednak nie dojdzie. Podpisanie traktatu 

pokojowego nastąpi dopiero po kilku tygodniach w Warszawie. W jego wyniku Chiny 

wycofają się z okupowanych terytoriów. 

Powstaną nowe państwa azjatyckie. Wojska japońskie, które wejdą w głąb Rosji, 

ostatecznie zajmą tylko Władywostok i swoje stare ziemie, po czym zawieszą działania 

wojenne (...). Rewolucję przejdzie wiele narodów na całym świecie, w tym także Kanada i 

Australia. W trakcie tych strasznych wydarzeń zginie część Anglii. Londyn zostanie 

zniszczony przez trzęsienie ziemi. Zginą cale miasta i państwa jak: Dania, Holandia i 

Portugalia. 

Jedne lądy zginą, a nowe wyłonią się na oceanach. Położenie geograficzne Ziemi będzie 

inne. Zmieni się położenie terytorialne dwóch obecnie wielkich mocarstw: Stanów 

Zjednoczonych i Rosji, które później staną się państwami podrzędnymi.  

Po strasznej tragedii wojennej nastanie wielki dobrobyt. Ziemia wyda ludziom wszystkie 

bogactwa, jakie posiada. Ludzie będą żyli dostatnio jak nigdy dotąd. Zapanuje wielka 

miłość do Boga i do bliźniego. Będzie wielki kult do Serca Pana Jezusa i Matki 

Najświętszej. Po wojnie będzie odbudowany m/in. Paryż, Rzym i Madryt. Nad wieloma 
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miastami będą fale wody, a niektóre porosną mchem. W tej wojnie procentowo 

najmniej zginie ludzi rasy żółtej, bo ich Bóg zachowa jako narzędzie kary dla rasy białej. 

Rasa biała będzie musiała jeszcze znosić cierpienia od rasy żółtej za to, że biali siebie 

uważali za lepszych i mądrzejszych. Sami byli panami, a innych mieli za niewolników i 

znęcali się nad nimi. Dlatego sami staną się niewolnikami. Nastąpi to jednak dopiero 

później, gdy rasa żółta zaleje cały glob ziemski. Będą panowali przez trzy lata i sześć 

miesięcy (...). 

W 1978 r. w Babilonie, z żydowskiej prostytutki, narodził się Antychryst. Żyje on jeszcze 

w ukryciu i ujawni się w swoim czasie. Swoją wiedzą zdobędzie cały świat. Będzie 

mapował Chrystusa – Mesjasza, gdy wejdzie na tron w Chinach, powie: Jestem Chrystus 

– Mesjasz pochodzący z matki żydówki, a ten co był, to zwodziciel (...). 

Antychryst dla pozoru, żeby zwieść jak najwięcej ludzi, umrze, a trzeciego dnia 

zmartwychwstanie (pozornie umrze i pozornie zmartwychwstanie). Wielu ludzi w niego 

uwierzy, zwłaszcza żydów (...). Przez swoją mądrość wybije się na wielkiego władcę w 

Chinach. Zdobędzie świat podstępnie i bez boju. Będzie tak sprytny, że bardzo szybko, 

zaledwie w ciągu kilku miesięcy, przez postawienie ultimatum, opanuje cały świat, w tym 

także Polskę. Zastępcą jego będzie katolicki biskup. Represje najpierw dotkną 

duchowieństwo. Zacznie mordować kapłanów i biskupów, zamorduje też ostatniego 

papieża (...). Tych, którzy nie przystaną do jego nauki, Antychryst będzie bezlitośnie 

zabijał. Nie da żywności, trudno będzie znaleźć kapłana, żeby przyjąć Sakramenty Święte. 

Kościół przejdzie do podziemia (...). 

Pan Bóg ześle z Raju do walki z nim Eliasza i Henocha. Prorocy ci będą głosili świętą 

Ewangelię o Chrystusie. Po trzech i pół roku ich misji, zginą z rąk Antychrysta. Ciała ich 

będą leżały niepochowane przez trzy dni. 

Trzeciego dnia, na oczach tłumu, mocą Bożą zmartwychwstaną i wstąpią do Nieba. 

Gdy Antychryst będzie małpował wniebowstąpienie, kiedy mocą szatana uniesie się w 

obłoki, zostanie zabity piorunem przez Św. Michała Archanioła i spadnie na oczach 

tłumów w otwartą czeluść ziemi, ziejącą siarką i ogniem. Niedługo po tym nastąpi Sąd 

Ostateczny i wskrzeszenie umarłych oraz nowe Niebo i nowa Ziemia”. 

 

ORĘDZIA ANNY DĄMBSKIEJ DOTYCZĄCE POLSKI 

Całość orędzi - BIBLIOTEKA ANNY 

15 XII 1968  

- Kocham was, Polaków. Postawię was na świeczniku przed narodami, abyście świadczyli 

o Mnie. Świadczyliście o Mnie śmiercią, będziecie świadczyć życiem.  
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4 IV 1980  

(...) Nadchodzą czasy strasznych wstrząsów, które obalą to, co stare, zużyte, zmurszałe. 

Runą systemy polityczne, ekonomiczne i społeczne, w których zanikło dobro i 

sprawiedliwość, które rozrosły się i napęczniały krwią i krzywdą moich dzieci. Będziecie 

świadkami największego w dziejach ludzkości przewrotu. Zobaczycie moce działające z 

mojego rozkazu, niszczące i burzące po to, aby na zaoranym polu zakiełkować mogło 

nowe życie, bardziej godne człowieka. 

 (...)Kocham was miłością specjalną. W waszym narodzie widzę realizatorów mojego dzieła 

odnowienia oblicza ziemi. Liczę na was, dlatego szukam wśród was ludzi gorliwie 

zabiegających o moją chwałę i chętnych. Powołuję ich do mojej służby. Tu będziemy 

wspólnie budować pierwsze fundamenty nowego gmachu ziemi. Stąd roztoczyć chcę 

przed zrozpaczoną, zbiedniałą i skruszoną ludzkością perspektywy mojego pokoju, 

mojego wizerunku sprawiedliwego narodu żyjącego w zgodzie i miłości ze Mną, Królem 

waszym.  

7.02.83  

(...) Znam twój naród, dziecko moje. Znam każdy czyn, słowo i myśl szlachetną każdego z 

was od początków waszego istnienia. 

Dlatego właśnie, że nie naśladowaliście innych narodów z mojego ludu, że byliście przez 

nie gnębieni, prześladowani i przeznaczeni na zagładę, z której Ja was wydobywam po 

wielekroć i chronię - dlatego was wyłączyć pragnę z hekatomby, którą złoży świat. 

Dlatego was wybrałem, abyście nieśli moje prawo miłości i przebaczenia. Wiem, że 

zrozumiecie moje najgorętsze pragnienie, aby narody miecze swe przekuły na lemiesze i 

nie podnosiły się więcej przeciw sobie, a wspólnie szły, wspierając się wzajemnie w 

światłości mojej.  

16.03.83 

Za dojrzałych do pełnienia służby miłości i miłosierdzia, do współczucia i przebaczenia 

uznaję teraz was. Twój naród, Anno, przeszedł ciężką i twardą naukę, bo ćwiczyłem go i 

hartowałem. Nadchodzi czas, abyście ukazali się światu w swojej samarytańskiej służbie. 

Dla niej zachowałem was i jeszcze zachowam. Na nią błogosławieństwo moje wam daję i 

pomoc moją szczególną. Moja ojcowska, troskliwa opieka rozpina się nad wami (widzę to 

jak namiot, jak skrzydła olbrzymiego orła rozłożone nad nami - całym małym narodem 

osłanianym przez nie) i zapewniam was, że nie ma siły, która mogłaby wam zagrozić. 

Teraz wy (Polacy) jesteście "wybraną" cząstką mojego ludu, bowiem wam właśnie 

powierzam służbę najtrudniejszą i najcięższą - torowania nowych dróg, przewodnictwa na 

drodze ku Mnie już nie poszczególnych ludzi bądź grup, ale całych narodów. W tym liczę, 

że naprawicie winę Izraela i okażecie wierność Królowi waszemu, Jezusowi Chrystusowi.  
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(...) Powiedziałem: "Kto oddaje życie za przyjaciół swoich...", a wy darzyliście miłością, 

aż do oddania swojego życia - szerokie, bardzo liczne rzesze ludzi wielu narodowości. Nie 

tylko za Polaków walczyli i ginęli twoi bracia... Ta miłość pragnąca szczęścia innych, 

nawet poprzez śmierć swoją lub kalectwo - wróci się wam.  

1.05.1983  

Wasze powszechne nawrócenie się na moją drogę nastąpi wtedy, kiedy stanie przed wami 

groźba całkowitej zagłady. Ona obudzi społeczny zryw w obronie wartości najwyższej dla 

was i wspólnej - waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiśnie nad 

światem, zjednoczycie się i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i 

tarczy. Moja Matka stanie się w tym czasie rzeczywistą Królową narodu polskiego. Wtedy, 

gdy dokoła was ginąć będą i rozpadać się kraje o wiele od was bogatsze i potężniejsze, 

kiedy śmierć straszliwa, natychmiastowa i zaskakująca zagarniać będzie miliony waszych 

braci w jednej sekundzie - bo użyjecie przeciw sobie broni jądrowej (przed którą 

ostrzegała was od lat Maryja, Matka moja i wasza) - wtedy lęk o życie stłumi wszelkie 

inne pragnienia. Nie Tylko w Polsce, lecz na całym świecie nastąpi przemiana duchowa. 

Te kraje, które wierzyły Mi i uznawały Mnie swym Panem, zwrócą się ku Mnie i skupią 

swoją ufność i wierność wokół mojego Krzyża. Inne, które praktycznie odrzuciły Mnie, bo 

od dawna byłem dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostaną w swojej agonii 

same i nie znajdą oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleństwo: jedni 

przez drugich i przeciw drugim będą dążyć do zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Tak 

stanie się w krajach, którym zazdrościcie mojej opieki (USA i kraje Europy Zachodniej). 

Zobaczysz też, jak bogactwo i poczucie siły zniszczyły odporność społeczeństw, a 

podkopując - z dawna i planowo - moje prawa, rządy zgotowały zgubę własnym ludom.  

Wtedy zobaczysz i przekonasz się, czy miałaś rację wątpiąc w swój naród. Bo Ja wierzę w 

waszą głęboko ukrytą wierność Moim słowom, która ujawni się, gdy zamrą niskie emocje 

i pożądania. Dam wam Moją pomoc w osobie Papieża. Mój syn, Jan Paweł II ufa Mi i 

rozumie Mnie. On was przygotuje. Teraz zaś szykuję ziarno na zasiew. Nie wielu potrzeba 

Mi, lecz ufających Mi, żyjących ze Mną w przyjaźni bliskiej i oddaniu. Przygotowuję was 

sobie.  

10.02.1990 

- Niemcy jako mocarstwo skończą się bezpowrotnie i koniec tego państwa wstrząśnie całą 

Europą. To, co się w tej chwili wśród nich ujawnia, ukazuje Europie ich właściwą naturę, 

do tej pory skrywaną pod maską "ucywilizowania". Dlatego nie będą mieć żadnej pomocy 

ani przyjaciół, gdy ich dotkną kataklizmy.  

31.08.1990 
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Nie wygubię wszystkich Niemców, lecz sprawię, że pycha ich zostanie zmiażdżona, 

bogactwa stracone, kraj zrujnowany, a na większości ziem rozleje się morze. Staną się 

rozbitkami państwa, któremu wyrwę serce, gdyż stolicę uczynili siedliskiem złych knowań 

i nienawiści. (...) I nie sądź, że Ja będę ich "karał". Ja tylko dopuszczę, aby powróciło i 

wyładowało się na nich ich własne zło. Zbyt długo służyli nieprzyjacielowi jako narzędzie 

chętne, posłuszne i gorliwe. Zbyt długo wierzyli, że im wolno przekraczać wszystkie moje 

prawa, że sprzyjam ich zbrodniom i wybaczam je. Prawdziwie - od dawna już nie uznają 

Mnie i nie liczą się ze Mną. 

 

.Amsterdam – HOLANDIA  

Mówi Matka Boża: "Przychodziłam do świata na różne sposoby ..." Teraz Pani 

patrzy na kulę ziemską i z bardzo smutnym wyrazem twarzy potrząsa głową. "Teraz 

pytam: czy to coś dało?" (31.05.1954) 

Mówi widząca Ida Peerdeman: "Teraz widzę jakąś świetlistą, przezroczystą Postać 

w długiej szacie. Idzie przed nami. To jest męska Postać, w całości uduchowiona. 

Mężczyzna dźwiga wielki krzyż, który wlecze się po ziemi. Jego twarzy nie widzę. To 

wszystko razem jest jednym promieniem światła. On idzie z krzyżem przez świat, ale 

nikt nie podąża za Nim.  'Samotny'  –  mówi  Pani  do  mnie. 'On chodzi sam po tym 

świecie. Będzie jeszcze gorzej, aż do czasu, w którym stanie się coś bardzo 

strasznego i nagle Krzyż stanie pośrodku świata. Teraz będą musieli nań patrzeć – 

czy chcą, czy też nie!'" (07.10.1945) 

"'Przepowiadam wielką i nową katastrofę na świecie.' Słowa te Pani wypowiada 

bardzo smutno i ostrzegająco. Wtedy mówi: 'Gdyby ludzie zechcieli posłuchać ...' – i 

potrząsa wciąż przecząco głową. Wtedy widzę krótki okres czasu i słyszę: 'Pozornie 

będzie szło dobrze, krótki okres czasu'. Teraz widzę kulę ziemską i Pani wskazuje na 

nią. Widzę jaskrawe światła i promienie; jest tak, jakby ta kula rozpadała się na 

wszystkie strony. Wtedy Pani wskazuje mi na niebo. Stoi po mojej prawej stronie, a 

więc po zachodniej i wskazuje na wschód. Widzę dużo gwiazd na niebie. Pani mówi: 

'To przyjdzie stamtąd'" (09.06.1946) – /Porównaj z orędziem z Bayside, z 

24.03.1972./ 

"Pani odczekuje dłuższy czas i patrzy w dal. Wtedy mówi: 'Aby udowodnić, że 

jestem Panią Wszystkich Narodów, powiedziałam: «Wielkie mocarstwa będą upadać; 

nadejdzie walka polityczno-ekonomiczna; uważajcie na fałszywych proroków; 

uważajcie na meteory; nadejdą katastrofy; nadejdą katastrofy w przyrodzie; stoimy 

przed wielkimi wydarzeniami; stoimy przed wielkim uciskiem»'" (20.03.1953). 
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San Sebastian de Garabandal – HISZPANIA  

Mówi widząca Conchita: "Matka Boża powiedziała, że powinniśmy podejmować 

wiele ofiar i czynić pokutę... nawiedzać często Najświętszy Sakrament... powinniśmy 

być dobrzy. Jeśli tacy nie będziemy, nadejdzie Sąd Boży. Niewiele już brakuje, by 

kielich [gniewu Bożego] się przepełnił. Jeśli się nie poprawimy, spotka nas bardzo 

wielka Kara" (18.10.1961). 

"Och! To było straszne do oglądania. Byłyśmy przerażone. Tego, co zobaczyłyśmy, 

nie jestem w stanie wyjaśnić. Widziałyśmy rzeki, które zmieniały się w krew, ogień 

spadający z nieba... i coś jeszcze gorszego, czego nie mogę teraz wyjawić... ludzie nie 

spodziewają się Kary, ona jednak, chociaż nieoczekiwana, nadejdzie" (07.10.1962). 

"Będzie jeszcze tylko trzech papieży... Dziewica powiedziała mi o tym... nie mówiła 

o końcu świata, lecz o końcu czasów... Po tym papieżu (Jan XXIII) będzie jeszcze 

tylko trzech, a potem nadejdzie koniec czasów" (20.12.1962).  

"Do tej pory kielich się napełniał – teraz się przelewa. Wielu kapłanów, biskupów i 

kardynałów idzie drogą zguby i coraz więcej dusz pociąga za sobą. Przywiązuje się 

coraz mniejsze znaczenie do Eucharystii. Musimy uczynić wszystko dla uniknięcia 

Bożego gniewu. ON wam przebaczy, jeśli poprosicie go szczerze o przebaczenie" 

(18.06.1965). 

"Ostrzeżenie, które nam ześle Bóg, będzie niczym kara, aby dobrych jeszcze 

bardziej zbliżyć do Boga, innych zaś ostrzec. Na czym będzie ono polegać – nie 

jestem w stanie powiedzieć. Bóg chciałby, abyśmy dzięki temu Ostrzeżeniu stali się 

lepsi i popełniali mniej grzechów" (19.06.1965). 

"Nawet gdybym nie znała nadchodzącej Kary, to powiedziałabym, że nie może 

zaistnieć gorsza kara niż to Ostrzeżenie. Przestraszą się go wszyscy ludzie" 

(13.10.1965).  

"Ostrzeżenie to pochodzi wprost od Boga. Doznają go wszyscy na całym świecie, 

bez względu na to, gdzie będą się wówczas znajdować. Będzie to niczym objawienie 

nam naszych grzechów – we wnętrzu każdego z osobna. Wierzący i niewierzący, 

ludzie ze wszystkich kontynentów ujrzą je i odczują" (14.10.1965). 

"O tak, Ostrzeżenie będzie straszne, o wiele straszniejsze od trzęsienia ziemi; 

niczym ogień, który nie spali naszych ciał, ale który odczujemy fizycznie i duchowo. 

Wszystkie ludy i narody doświadczą je w taki sam sposób. Nikt przed nim nie ujdzie. 

Nawet niewierzący odczują bojaźń... Nawet jeśli się schowasz w swoim pokoju i 

zamkniesz okiennice, nie ujdziesz mu, odczujesz je i zobaczysz" (22.10.1965). 

"Ostrzeżenie będzie czymś strasznym, co rozegra się (również) na niebie. Matka 

Boża określiła mi to wydarzenie jednym słowem, które w języku hiszpańskim 

zaczyna się na literę 'A'" (marzec 1966). [Przypuszcza się, że chodzi tu o asteroidę]. 

Kilka wypowiedzi Conchity do bliskich jej osób: "Pewnego dnia będziemy musieli  

przeżyć wielkie nieszczęście. Wszędzie, na całej ziemi. Nikt przed nim nie ujdzie... 



 34 
Lepiej byłoby umrzeć, aniżeli choć przez 5 minut przeżywać to, co nas czeka... Może 

nas to dosięgnąć za dnia lub w nocy... Jeśli przy tym umrzemy, to ze strachu. 

Myślę, że najlepiej byłoby, gdybyśmy w tym czasie mogli być w jakimś kościele, 

blisko Najświętszego Sakramentu. Jezus dałby nam siłę łatwiej to przeżyć. Uważam, 

że tak byłoby najlepiej... Ale być może wszystko dokona się w ciemnościach i nie 

będziemy mogli się tam udać... To będzie straszne, bez jakiegokolwiek stopniowania, 

ale Kara będzie o wiele straszniejsza... Będziemy świadomi, że Ostrzeżenie jest 

skutkiem naszych grzechów. Ono może nadejść w każdej chwili. Oczekuję go 

każdego dnia. Gdybyśmy wiedzieli, na czym ono polega, przestraszylibyśmy się 

bardzo... Męczy mnie już ciągłe mówienie o tym; świat i tak przyjmuje to z 

obojętnością... Ostrzeżenie i Cud będą ostatnimi upomnieniami czy też 

spektakularnymi publicznymi znakami, które da nam Bóg. Dlatego właśnie sądzę, 

że po nich będziemy blisko końca czasów... Powinniśmy zawsze być gotowi [na 

nadejście Ostrzeżenia, odejście z tego świata, spotkanie z Panem], zachowując pokój 

duszy, i nie przywiązywać się zbytnio do tego świata. Przeciwnie, powinniśmy często 

myśleć, że jesteśmy tu, aby dojść do świętości i osiągnąć niebo... Nie jesteśmy sobie 

w stanie wyobrazić, jak bardzo obrażamy Boga. My sami staniemy się przyczyną 

Ostrzeżenia. Doświadczymy tego dla Jezusa, z powodu zniewag zadawanych Bogu". 

Matka Boża powiedziała do Conchity: "Wszystko co zapowiedziałam wypełni się 

wkrótce". 

18 października 1961 r. Matka Boża powiedziała do Conchity, że: "Jeśli ludzkość 

nie poprawi się, nadejdzie Sąd Boży i będzie on wielki" (Patrz także: "Marpingen"). 

Jenny Ribes, znany ekspert Objawień Garabandalskich, wygłaszająca o nich 

prelekcje na całym świecie, przewiduje następujący scenariusz oczekujących nas 

wydarzeń: 

1. Nawiedzenie Europy przez śniegowo-lodowe tornado. 

2. Ucieczka Papieża z Rzymu – z racji wybuchu "rewolucji" we Włoszech i Francji, 

skutkiem czego będzie wymordowanie księży, biskupów i kardynałów (patrz: III 

Tajemnica Fatimska oraz Orędzia Amsterdamskie). 

3. Wybór antypapieża – w panującym zamęcie i chaosie zostanie rozpowszechnione 

w świecie kłamstwo o śmierci Papieża. Będą zorganizowane uroczystości pogrzebowe 

– przy pustej trumnie. Jednocześnie zostanie wybrany nowy "papież". 

4. Rozpad Unii Europejskiej – załamanie się handlu, transportu i komunikacji. 

5. Wraz z ucieczką Papieża z Rzymu, kościoły zostaną zamknięte. Będzie można 

modlić się jedynie potajemnie. Nastąpi krótkie prześladowanie chrześcijan. 

6. Zamknięcie banków 

7. Krach na światowej giełdzie 

8. Wystąpienie antychrysta, który – jako "mąż pokoju" – przedstawi swoją ideę 

ratowania świata. 
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Marpingen – NIEMCY  

Mówi Jezus: "MÓJ Sąd będzie polegał na tym, iż zobaczycie, że za mało kochaliście 

MIŁOŚĆ" (06.09.1999). 

Mówi Matka Boża: "Moje dziecko! To prawda, nie będzie III wojny światowej. Pan 

Bóg zbyt bardzo kocha Swoje dzieci. Sąd Boży jest jednak nieunikniony. Będą się 

działy rzeczy, które pozwolą odzyskać dusze dla Nieba. ON uczyni to z miłości. Nie 

będę teraz wnikać w szczegóły, jak to się stanie. Kiedy się wierzy, ufa i Boga kocha, 

nie ma się czego obawiać. Wszystko jest w JEGO rękach" (08.09.1999). 

 

Akita – JAPONIA  

Mówi Matka Boża: "Droga córko, uważnie słuchaj tego, co ci powiem. Potem 

powiadom o tym przełożonego. Jak ci już mówiłam, jeśli ludzie nie odczują skruchy i 

nie poprawią się, Ojciec ześle na całą ludzkość straszną karę. Będzie to kara 

większa od potopu, jakiej dotąd nikt nie widział. Z nieba spadnie ogień i zniesie 

większą część ludzkości, tak dobrych jak i złych,  nie  oszczędzając  wiernych  ani 

księży (Porównaj z Orędziem z Bayside, z 24.03.1972). Ci, co przeżyją, będą 

zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostanie, będzie Różaniec i Znak 

pozostawiony przez Mego Syna. Codziennie odmawiaj Różaniec. Przy pomocy 

Różańca módl się za papieża, biskupów i księży. 

Działania diabła przenikną do Kościoła tak, że kardynał stanie przeciwko 

kardynałowi, a biskup przeciwko biskupowi. Wielbiący Mnie księża będą wyszydzani 

przez kolegów..., kościoły i ołtarze zostaną splądrowane. Kościół będzie pełen tych, 

którzy akceptują kompromisy, a demon zmusi wiele poświęconych dusz do 

opuszczenia służby u Pana. 

Demon będzie szczególnie nieprzejednany wobec dusz poświęconych Bogu. 

Perspektywa utracenia tak wielu dusz jest powodem Mego smutku. Jeśli będzie 

popełnianych coraz więcej, coraz poważniejszych grzechów, zabraknie dla ludzi 

wybaczenia" (13.10.1973). 

 

Matka Boża do ks. Stefano Gobbi 

"Gdyby ci niewierni – będący Moimi dziećmi – wiedzieli, jak straszne czekają ich 

próby, być może poprawiliby się!... Oni jednak – w swej nieświadomości – idą ku 

wielkiej karze i w decydującym momencie zostaną zaskoczeni" (28.12.1973). 

"Jeśli nadejdzie kara, będzie to tylko z powodu ostatniej i wielkiej prośby o 

cierpienie dla odnowy świata  i dla zbawienia wielu Moich biednych dzieci" 

(15.09.1975). 

"Mówię wam: nadeszły czasy oczyszczenia, nadeszły czasy, w których Boża 

sprawiedliwość ukarze ten zbuntowany i zepsuty świat – dla jego zbawienia" 

(08.11.1976). 
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"Już nie potrafię powstrzymać tego biednego świata spadającego na dno przepaści. To 

jego największa kara. Jeśli bowiem dotknie dna – zniszczy sam siebie" (21.01.1978). 

"Głód, ogień i wielkie zniszczenie – oto co przyniesie wam kara, która spadnie 

wkrótce na biedną ludzkość" (22.01.1980). 

"Oto godzina sprawiedliwości i miłosierdzia. Oto godzina kary i zbawienia. Wasza 

Niebieska Mama wstawia się za wami u Boga, ponieważ nigdy nie byliście tak 

zagrożeni i tak blisko największej próby jak obecnie" (13.10.1980). 

"Oto czas kary i zbawienia, sprawiedliwości i miłosierdzia. Przewidując te czasy, 

przygotowałam wam bezpieczne schronienie, w którym musicie się zgromadzić, aby 

doznać umocnienia i ocalenia. Tym schronieniem jest Moje Niepokalane Serce" 

(13.10.1982). 

"Bliska jest największa kara. Mówię Wam więc: powierzcie Mi siebie i 

przypomnijcie sobie, że bronią, której należy używać w tych straszliwych chorobach, 

jest święty Różaniec" (08.09.1985). 

"W czasach Noego, bezpośrednio przed potopem, weszli do arki ci, których Pan 

zechciał ocalić w czasie straszliwej kary. Obecnie zapraszam was do wejścia do Arki 

Nowego Przymierza, którą zbudowałam w Moim Niepokalanym Sercu. Zapraszam do 

niej wszystkie Moje dzieci, abym mogła pomóc im znieść krwawe brzemię wielkiej 

próby, poprzedzającej przyjście Pana" (30.07.1986). 

"Ludzkość nie przyjęła Mojego zaproszenia do nawrócenia, do skruchy, do powrotu 

do Boga, dlatego ma na nią spaść największa kara, jakiej historia ludzka nigdy nie 

zaznała. To kara o wiele większa niż potop. Ogień zstąpi z Nieba i wielka część 

ludzkości zostanie zniszczona" (06.09.1986). 

"Pokój przyjdzie po nadejściu straszliwej kary, którą już wam ogłosiłam u zarania 

waszego wieku" (31.12.1986). 

"To są czasy wielkiej kary. Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny, przepełniony, 

wylewa się" (03.07.1987). 

"Nie kocha się swego bliźniego. Każdego dnia ktoś targa się na jego życie i na jego 

dobra. Człowiek staje się coraz bardziej zepsuty, bezbożny, złośliwy i okrutny. Kara 

większa niż potop ma właśnie spaść na tę biedną zdeprawowaną ludzkość. Ogień 

zstąpi z Nieba i to stanie się znakiem, że Boża sprawiedliwość określiła już godzinę 

Swego wielkiego ujawnienia się" (15.09.1987). 

"Nadeszły czasy decydującej bitwy. Przyszła na świat godzina wielkiego ucisku, 

ponieważ Aniołowie Pana zostali wysłani ze swoimi plagami na ziemię, aby ją 

ukarać" (13.10.1989). 

"Nadeszła właśnie chwila Bożej Sprawiedliwości i wielkiego Miłosierdzia. Poznacie 

godzinę słabości i nędzy, godzinę cierpienia i klęski, godzinę oczyszczenia i wielkiej 

kary" (15.11.1990). 
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"Nadeszła właśnie chwila kary dla tego świata. Weszliście w ciężkie czasy 

oczyszczenia i będą musiały wzrosnąć cierpienia wszystkich" (31.12.1990). 

"To jest godzina Mojego wielkiego bólu z powodu ludzkości, tak bardzo chorej i 

zniewolonej przez duchy zła. Diabelskie moce opanowują ziemię i wszędzie 

przynoszą złe owoce swego mrocznego panowania. Z tego powodu ludzkość – blisko 

dwa tysiące lat po swoim odkupieniu i po pierwszym ogłoszeniu Ewangelii zbawienia 

– ponownie popadła w pogaństwo! Znowu okrywa ją niewiara i bezbożność. Ranią ją 

grzechy, poniża zło. Panuje nad nią pycha, zwodzi ją nieczystość. Egoizm i 

nienawiść wiąże ją łańcuchem. Szatan zniewala ją coraz bardziej i panuje nad nią 

swoją diabelską mocą. – To jest godzina Mojego wielkiego bólu z powodu całej 

biednej ludzkości – opanowanej przez zdeprawowane duchy – ponieważ właśnie 

nadeszła dla niej godzina największej kary" (15.09.1992). 

"Dla osiągnięcia nowych niebios i nowej ziemi, trzeba przejść przez bolesne i 

krwawe doświadczenie oczyszczenia, wielkiego ucisku i kary" (22.11.1992). 

"Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, 

głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się 

wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata" (15.03.1993). 

"Odstępstwo i wielka schizma w Kościele mają się właśnie dokonać, a wielka kara 

– jaką wam w tym miejscu przepowiedziałam – znajduje się już u waszych drzwi. 

Ogień z Nieba zstąpi i wielka część ludzkości zostanie zniszczona. Ci, którzy 

przeżyją, będą zazdrościć umarłym, bo wszędzie pojawi się zniszczenie, śmierć i 

ruina" (15.09.1993). 

"Zobaczycie w tych latach wielką karę, przez którą Boża Sprawiedliwość oczyści 

ten świat. Stał się on tysiąc razy gorszy niż w czasie potopu" (08.12.1993). 

"Kielich Bożej Sprawiedliwości jest pełny i przelewa się. Widzę karę, przez którą 

Miłosierdzie Boże chce oczyścić i ocalić tę biedną grzeszną ludzkość. Jakże liczne i 

wielkie czekają was cierpienia" (31.12.1993). 

"Godzina Kalwarii nadeszła dla tej biednej ludzkości, która zaczyna już przeżywać 

bolesne godziny swej kary" (01.05.1994). 

"Moje Niepokalane Serce staje się dziś niezawodnym środkiem zbawienia dla całej 

ludzkości. Jedynie w Moim Niepokalanym Sercu znajdziecie schronienie w chwili 

kary; pocieszenie – w godzinie cierpienia; ulgę – pośród niewypowiedzianych boleści. 

W Nim znajdziecie światło w dniach największych ciemności, ochłodę w płomieniach 

pochłaniającego ognia, ufność i nadzieję pośród powszechnej obecnie rozpaczy" 

(13.05.1994). 

"Świat jest w rękach szatana. Dlatego właśnie dusze stały się niewolnikami 

grzechu. Niosą ciężar swego oddalenia od Boga, który jest jedynym źródłem waszego 

szczęścia. Dlatego rozszerza się rozpacz, przemoc i nienawiść. Wady te królują 

wszechwładnie w stosunkach pomiędzy jednostkami i narodami i jesteście coraz 
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bardziej miażdżeni krwawą prasą rewolucji i wojen, podziałów i bratobójczych walk. 

Doszliście do szczytu ucisku i żyjecie w latach wielkiej kary, która na tyle sposobów 

została wam już zapowiedziana" (28.08.1994). 

"Wołaj do wszystkich silnym głosem o Moim ogromnym bólu! Ogłaszaj bez lęku, że 

wielka kara już się rozpoczęła i że dla własnego ocalenia powinniście wejść jak 

najszybciej do niezawodnego schronienia – Mojego Niepokalanego Serca. W Nim was 

pocieszę, a wy przyniesiecie pociechę Mojej duszy, którą – zwłaszcza w tych czasach 

– przeszywają ogromne boleści" (15.09.1994). 

"Przepowiedziałam wam wielką karę, która uderzy tę biedną ludzkość. Stała się 

ona bowiem pogańska, zbudowała nową cywilizację bez Boga. Grozi jej przemoc, 

nienawiść, wojny. Grozi jej niebezpieczeństwo zniszczenia siebie własnymi rękami. 

Moje nadzwyczajne interwencje – jakich dokonuję, aby doprowadzić ludzkość na 

drogę nawrócenia i powrotu do Pana – nie zostały przyjęte ani nie dano im wiary. 

Jesteście więc dziś w przededniu wielkiej próby, jaką wam przepowiedziałam: będzie 

to najwyższe ujawnienie się Bożej sprawiedliwości i miłosierdzia" (13.10.1994). 

"Ludzkość osiągnie szczyt zepsucia i bezbożności, buntu przeciw Bogu i otwartego 

sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna ona godzinę swej największej kary, 

która została wam przepowiedziana przez proroka Zachariasza (11.03.1995): 

'Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na Męża, który jest mi bliski – wyrocznia 

Pana Zastępów. Uderz Pasterza, aby rozproszyły się owce, bo prawicę moją zwrócę 

przeciw słabym. W całym kraju – wyrocznia Pana – dwie części zginą i śmierć 

poniosą, trzecia część tylko ocaleje. I tę trzecią część poprowadzę przez ogień, 

oczyszczę ją, jak oczyszcza się srebro, i wypróbuję tak, jak złoto próbują. I wzywać 

będzie mego imienia – a Ja wysłucham, i będę mówił: «Oto mój lud», a on powie: 

«Pan moim Bogiem»' (Za 13, 7–9)".  

"I tak, Moje biedne dzieci, nie jest mi już więcej dawana możliwość powstrzymania 

Sprawiedliwości Bożej, która przez straszliwą karę oczyści tę ludzkość. Nie można jej 

pomóc z powodu uporczywego odrzucania wszystkich nadzwyczajnych interwencji 

waszej Niebieskiej Mamy. Dla Kościoła i ludzkości nadszedł obecnie czas próby 

bolesnej i krwawej. Widzę wasze drogi pokryte łzami i krwią. Boża Sprawiedliwość 

oczyści tak ten świat, który dotknął dna zepsucia i buntu wobec swego Boga, który 

dla waszego zbawienia ofiarował się i został zabity na Krzyżu" (14.04.1995). 

"Mój matczyny plan polega na chronieniu całej ludzkości w bolesnym czasie jej 

zbawienia. Bliska jest godzina, w której Sprawiedliwość zaślubi Boże Miłosierdzie 

dla oczyszczenia ziemi. Przygotujcie się do zniesienia cierpienia wielkiej 

oczyszczającej próby" (27.06.1996). 

"Popatrzcie w Niebo. W Raju w pełni posługuję się Moją matczyną władzą. Jako 

Matka jestem u boku Jezusa, aby się wstawiać za wami. Sprawiam, że z Mego 

Niepokalanego Serca zstępują łaski, które są wam potrzebne, abyście szli ze Mną po 
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bolesnej drodze tych ostatnich czasów. W ten sposób i wy będziecie mogli dojść tutaj, 

do Raju, gdzie z Jezusem czeka na was wasza Niebieska Mama. Jestem u boku 

Jezusa, aby Najświętszej i Boskiej Trójcy ofiarować Moje dzieło matczynego 

wynagrodzenia. To dlatego zbieram w kielichu Mego Niepokalanego Serca wszystkie 

wasze cierpienia, wielkie boleści całej ludzkości w czasie jej wielkiego ucisku i 

przedstawiam je Jezusowi na znak wynagrodzenia za wszystkie grzechy, które co 

dnia są popełniane na świecie. To w ten sposób udało Mi się jeszcze przesunąć czas 

postanowionej przez Bożą sprawiedliwość kary dla ludzkości, która stała się gorsza 

niż w czasie potopu" (15.08.1996.) 

"Świat stał się właśnie ogromną pustynią całą pokrytą błotem. Żyjecie pod 

jarzmem tego straszliwego niewolnictwa. To dlatego jedynie cierpienie miłosiernej 

kary będzie mogło uwolnić tę biedną ludzkość od wielkiego zła ateizmu 

praktycznego, rozszerzonego wszędzie. Moja matczyna rola polega na udzielaniu 

wam pomocy w godzinach wielkiej próby. Jako Mama jestem u waszego boku, żeby 

was strzec i pomagać wam. Dlatego właśnie muszę do końca wypełnić Moje dzieło, 

które rozpoczęłam w tych narodach. Ono wypełni się, gdy – wraz z Triumfem Mego 

Niepokalanego Serca w świecie – zostaniecie całkowicie uwolnieni od wszelkiej formy 

ateizmu praktycznego, który był największym złem waszego wieku" (02.09.1996). 

"Zwycięstwo nadejdzie wraz z upadkiem ateizmu praktycznego w całym świecie, 

wraz z pokonaniem sił masońskich i szatańskich, ze zniszczeniem wielkiej mocy zła i 

z pełnym triumfem Boga w świecie – już całkowicie oczyszczonym przez wielką 

miłosierną karę" (15.09.1996). 

 

"Ofiara Miłości" – WĘGRY 

Słowa Matki Bożej skierowane na Węgrzech do pozostającej w ukryciu przed 

światem siostry zakonnej: "Moje dzieci, cały świat jest w niebezpieczeństwie; w 

niebezpieczeństwie jest pokój, moralność, miłość i wiara. Wzywam was do 

apostolstwa – was, wybranych, żeby Bóg za cenę waszej ofiary z życia,  ochoczym 

sercem złożonej,  wylał strumień Swego Miłosierdzia. Możecie wyratować od 

potępienia niezliczone ilości dusz, jeśli cierpliwie nieść będziecie cząsteczkę Krzyża 

Mojego Boskiego Syna, którą On wam ofiarował. Wkrótce świat ujrzy tyle śmierci, 

cierpienia i spustoszenia, jakiego nigdy nie było od początku czasu. Proszę was, 

pomóżcie Mi zbawić Moje dzieci. Sama nie mogę ich uratować. Potrzebuję waszych 

rąk, waszych serc, waszej współpracy, waszych ofiar i cierpień za te dzieci. 

Zaoferujcie się jako ofiara zadośćuczynienia, żeby wiele dusz było uratowanych 

przed nadejściem utrapień na świat. Co mam uczynić, byście zrozumieli, że godzina 

już wybiła, a kto nie jest gotowy na ucztę, będzie usunięty na zawsze, bez nadziei 

przebaczenia. Proszę Was o pomoc, o ostatni wysiłek na te niezwykłe czasy. 

Pomóżcie Mi, waszej Matce, wyrwać z rąk szatana synów rozproszonych i 
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przewrotnych. Co to za ból!... Przecież Jezus wylał za nich Swą Krew, a oni wyrzekają 

się wiecznego szczęścia, by obrać piekło!!! Bądźcie gotowi, bo Bóg, Sędzia 

Sprawiedliwy, przychodzi, by sądzić i otworzyć Królestwo Miłości" (10.08.1955).  

"Moje dzieci! Moje matczyne SERCE przeszywa niewypowiedziany ból. Szczególnie 

w tym wieku tak bardzo często opuszczałam Niebo, ten stan szczęśliwości w 

Królestwie Mojego Ojca, aby mówić wam o pokucie i nawróceniu; o jedności w 

miłości i o narodzeniu się na nowo, za czym Mój Boski Syn tak bardzo tęskni.          

Podczas Moich objawień, dusze były nimi zafascynowane; Moje Orędzia zostały 

przetłumaczone na wiele języków świata i wydrukowane w milionowych nakładach. 

Dotarły do setek tysięcy osób, tak że wielu przyszło do Mnie. Ale temu wielkiemu 

zapałowi towarzyszyła zaraz letniość i oziębłość.   

 Gdzież podział się płonący w duszach ogień po objawieniach w Lourdes i Fatimie? 

Gdzież podział się duchowy żar po Syrakuzach? Wielu zapomniało już nawet nazwy 

tego miasta. Setki tysięcy widziało Moje płynące łzy, ale nie stało się to powodem ich 

nawrócenia, lecz posłużyło jedynie zaspokojeniu ciekawości i żądzy cudów. Także i 

dzisiaj płyną Moje łzy, czy również na darmo?... 

Moje kochane dzieci! Cóż stanie się z wami, gdy Kielich się przeleje i gdy PAN nie 

zezwoli mi więcej przychodzić do was, aby was napominać i ostrzegać? W wielu 

krajach przekazuję Orędzia Mojego Boskiego Syna, w których przedstawiam Jego 

Świętą Wolę. Jeśli jednak te prośby pozostają tylko i wyłącznie zimną literą i 

mydlanymi bańkami, jak ułoży się wtedy ludzki los? Rozważcie to proszę w waszych 

sercach.  

Moje kochane dzieci! Mówię teraz do tych, którzy moje błagalne nawoływanie 

rozumieją. Już nie wystarczą krótkie modlitwy i adoracje. Należy dać z siebie więcej: 

więcej modlitwy, więcej wyrzeczenia, więcej uczynków miłości, właśnie w taki sposób 

– jeszcze więcej. To jest prośba Mojego Boskiego Syna. Dlatego: nawet gdybym miała 

do was przychodzić jeszcze setki tysięcy razy, zawsze bym o to prosiła.  

Prawi i wierni, chociaż wy nie słabnijcie, także w najcięższych doświadczeniach! 

Płomień Miłości w waszym sercu nigdy nie może zgasnąć! Pomyślcie o swoim 

apostolskim powołaniu! I dziękujcie za to, że Mój Boski Syn powołał was do bycia 

rybakami ludzi. Tak jak kiedyś powiedział ON do Swoich Apostołów: 'Pójdź za Mną!', 

tak mówi ON i dzisiaj do tych, którzy mają więcej miłości aniżeli inni: 'Pójdź za Mną!' 

Wyrzeknij się samego siebie! Pozostaw wszystko, co posiadasz! I nie mów, że ta 

ofiara jest tak wielka, że nie można jej złożyć. Owszem można, gdyż zbudowana jest 

na fundamencie pełni miłości i duch zła nigdy jej nie zniweczy – ponieważ  składacie 

ją PANU dobrowolnie, poprzez Moje Niepokalane Macierzyństwo. ON wykorzysta ją 

tam, gdzie zachodzi ku temu największa potrzeba: 'Cóż zyska człowiek, który choćby 

wszystkie skarby świata posiadł,  a uszczerbek na duszy poniósł?'" (10.08.1986)  
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"Tak – JA JESTEM KRÓLEM" / NIEMCY 

Słowa Naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki skierowane do nas w latach 

1996-2004 za pośrednictwem niemieckiej wizjonerki o imieniu "Gizela": 

Mówi Jezus Chrystus: "Wkrótce będą miały miejsce znaki na niebie, które zobaczą 

wszyscy ludzie. Gdy to się stanie, wtedy niech wszyscy czynią pokutę – jak w 

Niniwie!... To jest Ostrzeżenie, którego doświadczy każdy: papież, biskupi, kapłani i 

cały lud. Powiedz im, że jest konieczne odprawianie nabożeństw pokutnych! Powiedz 

im: Bóg jest miłosierny, ale także sprawiedliwy. To odejście od wiary... Nawróćcie 

się!" (16.07.1996) 

"Dlatego proszę was, nawróćcie się! Gromadźcie skarby, których nie zżera rdza ani 

mole... To jest Moje ostatnie wołanie!... Wracajcie, przestrzegajcie Moje przykazania, 

a znajdziecie pokój... Nie chcę karać, ale gdy dziecko nie jest posłuszne, gdy dziecko, 

mimo ciągłych upomnień, nie słucha, wtedy przychodzi kara.  

Sąd Boży jest nieunikniony, może być jednak w dużym stopniu złagodzony; ale, 

aby to mogło mieć miejsce, potrzeba przejrzenia, zrozumienia – zrozumienia przez 

wszystkich. Wasz Bóg jest Bogiem Miłości. Karanie nie jest Moją Wolą. Jednakże, 

jeśli nie zaprzestaniecie grzeszyć, będzie to dla was jedyną drogą ratunku" 

(28.07.1996). 

"Pomogę wam w tym czasie. W sposób szczególny poprzez Moją Matkę" 

(27.03.1998). 

"Wydarzenia będą następować jedno po drugim. Gdy na jednym krańcu ziemi coś 

się zdarzy, w tym samym czasie na drugim wydarzy się o wiele więcej. Będzie 

niemożliwością udzielić wszystkim pomocy! Pomóc będzie można jedynie modlitwą. 

Módlcie się! Módlcie się! Módlcie się!... Temu, kto się modli, dam siłę" (06.05.1998). 

"Będą miały miejsce trzęsienia ziemi i powodzie, także w Niemczech. Te 

nieszczęścia nie są Moją Wolą, ale świat znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. 

Wielu by zginęło, ale poprzez ucisk zostaną uratowani" (12.12.1999). 

"Mój ludu, żałuj za swoje grzechy, żałuj całym swoim sercem. Pragnę pojednania z 

tobą, pragnę wyciągnąć do ciebie Moją kochającą dłoń" (20.05.2000). 

"Wiele plag spadnie na was. Moje Anioły są gotowe. Wydarzy się wiele, ziemia 

nasiąknie krwią swoich dzieci, gniew Boży podniesie się w wietrze. Nadejdą 

niespotykane dotąd oberwania chmur; ludzie zostaną nawiedzeni deszczem, 

śniegiem i gradem. Będzie się sądzić, że to koniec świata, ale końcem świata to nie 

będzie. To będzie tylko drgnięciem Bożego Gniewu, nad bólem grzechów i 

nieposłuszeństwem wobec 10 Bożych Przykazań" (30.09.2000). 

"Najpierw nastanie długa pora deszczowa... To nadejdzie jak bóle na ciężarną. Tak 

jak w przypadku rodzącej, odstępy pomiędzy kolejnymi bólami będą coraz to 

krótsze; nadejdą bardzo szybko i będzie ich coraz więcej... " (10.02.2001). 
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"Nie jestem w stanie powstrzymywać dłużej Mojej karzącej ręki. Tak wiele już się 

wydarzyło. Moja Matka wylewała łzy, błagała, nawoływała, ale w większości 

przypadków nadaremnie... Orkan nadchodzi, nadchodzi na Niemcy! Nie można go 

już powstrzymać. Głos sumienia u wielu zamilkł. Ale wkrótce go usłyszą!" 

(18.02.2001) 

"Powiedz wszystkim: Ludzie muszą powrócić do modlitwy! Muszą znowu 

spowiadać się... Tragedia, która nadchodzi nie zna sobie podobnej; i już nigdy 

takiej nie będzie" (02.03.2001). 

"Wszystko ulegnie zmianie... wszystko zostanie wprowadzone w nowy 

wymiar...  

Czas dojrzał..." ( 06.03.2001). 

"Ja JESTEM PAN, twój Bóg. Mówię tobie: Ziemia będzie oczyszczona jak złoto 

w tyglu. Dusze będą obmyte żarem ognia. To będzie ogień, który zstąpi z 

nieba; on płonie, ale nie spala" (07.03.2001). 

"Módlcie się, ofiarowujcie i pokutujcie!..." (10.03.2001) 

"Po porze deszczowej nastąpi pora wielkiego zimna, lód i śnieg. Będą miały 

miejsce także wstrząsy, we wnętrzu ziemi" (26.03.2001). 

"Mówi się: 'Cóż to za Bóg, który zsyła takie cierpienie?...' Gdy ON karze, to 

czyni to tylko z miłości. Kara ta jest deską ratunku – koniecznością, dla 

osiągnięcia wiecznego życia. Nikt z was nie jest w stanie teraz tego  

zrozumieć; ale potępiony zrozumie w jednej chwili, co stracił i co go czeka, w 

wiecznej otchłani" (27.03.2001). 

"Będą miały miejsce straszne rzeczy; zdacie sobie sprawę, jak bardzo 

potrzebujecie Boga! Będziecie GO wzywać!" (28.03.2001) 

"Ostrzegam was... jeśli nie zechcecie przyjąć Mojej kochającej dłoni, to nie 

skarżcie się na swojego Boga! Nie pytajcie: „Jak może Bóg  do tego dopuścić?' 

Pytajcie wtedy lepiej: Dlaczego byliśmy tacy uparci, bardziej uparci jak 

nierozumny osioł?...' Nawołuję do nawrócenia w dobrym.... Proszę, abyście 

zrozumieli, że to od was zależy, jak ciężki będzie ten ucisk! Wy sami możecie –

 poprzez pokutę i  miłość, zadecydować, jak będzie on ciężki!" (16.04.2001) 

"Czas, w którym każdego dnia będzie coraz to ciemniej, zostanie wkrótce 

rozpoznany. Ludzie będą narzekać i skarżyć się z powodu pogody...; Mimo, że będą 

żyć nadzieją, iż wkrótce będzie lepiej, poznają, że to nie są tylko naturalne zmiany 

pogodowe; to są plagi, o których tak często wam mówiłem. Mimo tego wszystkiego 

będzie czas, że okresami będzie lepiej, że deszcz nie będzie wciąż padał, ale wtedy 

nastąpi coś o wiele gorszego... 

Poprzez czas cierpień serca ludzkie otworzą się znowu na swojego Zbawcę – ucisk 

uświadomi lepiej fałszywy sposób dotychczasowego życia. Odrzuci się daleko od 

siebie wieczną gonitwę i zastanowi, dlaczego" (27.04.2001). 
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Mówi Matka Boża: "Kochajcie wszystkich, tak dobrych, jak i złych. Popatrzcie, dobra 

matka kocha w sposób szczególny swoje chore dziecko, a jakże wiele dzieci jest 

dzisiaj chorych na duszy. Często dusze ich są już przegnite. Ich trupi odór dosięga 

nieba. To jest czas opanowany niewypowiedzianie przez zło. Teraz nadejdzie 

wszystko to, co tobie przepowiedziałam. Nie pozwól wprowadzić się w błąd! Krocz za 

swoją Matką, bądź jak całkiem małe dziecko, taką ciebie pragnę.   

Tak, moje dziecko, tak się stanie. To jest już nieuniknione... Płacz moja córko, 

płacz ze mną. Ja, wasza Matka uczyniłam wszystko, co było w Mojej mocy. 

Płakałam i błagałam. Cierpię nieskończenie więcej, aniżeli bylibyście w stanie to 

sobie wyobrazić. Mój Boski Syn... jak bardzo krwawi JEGO SERCE. Czy mogłabyś 

patrzeć, jak JEGO SERCE i SERCE JEGO MATKI wylewają morze łez? ON zmuszony 

jest patrzeć, jak wielu kiedyś dobrych kapłanów pożąda coraz to więcej ziemskich 

rzeczy. 

Mój Syn Jezus rzucał słowa na wiatr, gdy prosił, aby kapłani odprawiali godziny 

pokutne w swoich parafiach. Powinni byli paść na kolana, adorować, wielbić i 

dziękować, przede wszystkim swojej Niebieskiej Matce, która Sąd Boży odsuwała tak 

długo, jak to było tylko możliwe. Ale także i Moje słowa nie znalazły posłuchu. Moje 

dziecko, tobie dał Mój Syn odwagę, dlatego proszę cię: rozgłaszaj wszem i wobec! 

Świat musi poznać to Orędzie! Wasza wielka i ciężka godzina nadeszła! Nie ma już 

żadnej możliwości jej odsunięcia! Teraz proszę was, Moich wiernych: Czuwajcie i 

módlcie się! I nie pozwólcie się wprowadzać w błąd, poprzez tych, którzy nic nie 

rozumieją! Czuwajcie i módlcie się!" (31.05.2002) 

"Moje dziecko! Przekażę ci dzisiaj ważne Orędzie dla świata... czas dojrzał, 

wszystko ulegnie zmianie. Jeśli ludzie się nie nawrócą, wtedy cierpienia wzrosną do 

takiego stopnia, jakiego ziemia jeszcze nie znała. Ziemia oblecze się krwią i wszystko 

co było, stanie w cieniu. 

To dzisiejsze Orędzie jest przeznaczone w szczególności dla biskupów i  kapłanów. 

Wielu uważa, że to są naturalne zjawiska. Jednak Ja mówię: jeśli ludzie się nie 

nawrócą, jeśli biskupi i kapłani nie przygotują ludzi na nadchodzące 

niebezpieczeństwo, zostaną sami szczególnie przez nie trafieni. Teraz nadejdzie 

katastrofa za katastrofą. We wnętrzu ziemi zawrze jak w wulkanie. Biada 

mieszkańcom ziemi! Wasza Matka nie jest już w stanie temu zapobiec. Niezmiernie 

Mnie boli, gdy widzę, jak ziemia jest wysadzana z posad. Nadejdzie straszny dzień, 

ale o wiele straszniejsza będzie noc. Miliony demonów będą krążyć, aby pożreć co się 

tylko da. 

Moje dziecko, zapytaj ludzi, czy wciąż wierzą, że to są tylko naturalne zjawiska 

przyrody. Zapytaj ich, co musi  się jeszcze zdarzyć, aby się nawrócili. Zapytaj także, 

czy Niebieska Matka nie wylała już dość łez. Wylałam krew Swojego Serca, aby 

poruszyć was do nawrócenia. Powiadam ci, już nie ma żadnej zwłoki. Dzisiaj proszę 
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jeszcze raz, przede wszystkim biskupów i kapłanów, proszę jeszcze raz, gdyż znam 

rozmiary Bożego Sądu (29.11.2002). 

"Maleńka Moja! Przekażę tobie Orędzie na Nowy Rok. W tym roku oblicze Ziemi 

ulegnie całkowitej przemianie. To, co dzieje się w obecnym czasie jest tylko 

zapowiedzią tego, co nadejdzie. Módlcie się, Moi umiłowani, ofiarowujcie i 

pokutujcie. Gniew Boży nad ludzkością jest niewypowiedzianie wielki. Będą miały 

miejsce zdarzenia, jakie żaden człowiek nie jest w stanie sobie wyobrazić. Niebo i 

Ziemia zadrżą! Tak wielu znalazłoby się w piekle – tylko poprzez karzący Sąd mogą 

być jeszcze uratowani. Góry zostaną przesunięte, a niektóre utoną w wodzie. 

Ludzkości zabraknie łez, dla opłakiwania wielkiego potopu. Nastanie wielka nędza. 

Jest najwyższy czas, by się obudzić i zapalić lampy. Już wkrótce Oblubieniec 

przyjdzie. Ucisk już nadszedł" (03.01.2003). 

"Pisz moje dziecko!: Mówi do Ciebie Królowa Pokoju.  

Jak bardzo Mnie boli, gdy widzę, ile niepokoju przeniknęło nawet do was – Moja 

mała wierna trzódko. Moje dzieci, te rzeczy pochodzą od wroga. Musicie je z siebie 

zrzucić. Nie zważajcie na niego, gdyż to on jest powodem tych złych myśli. On chce 

posiać rozłam wśród Moich. On chce Moich wybranych w tej decydującej godzinie 

zniszczyć... Dlatego wołam: Pozostańcie przy swojej Matce! Przylgnijcie mocno do 

Mojego matczynego Serca! Nie pozwólcie się zepsuć!... Bardzo się smucę! 

Moi umiłowani! Patrzcie na Mojego Syna. Kochajcie Krzyż. Całujcie Go. Nie 

pozwólcie działać w was złym myślom. Przepędźcie Złego modlitwą i kontemplacją. 

Obecny czas jest najgorszy ze wszystkich, jakie znosiła ziemia. Módlcie się Moje 

dzieci! Nadchodzi Noc, w której wszystko się załamie. Trzymajcie się mocno ręki 

waszej Matki. Odmawiajcie Różaniec! Odmawiajcie często 'Tajemnice światła'! Jeśli 

to możliwe, nie opuszczajcie żadnej Mszy św... abyście już wkrótce nie musieli 

żałować. Pamiętajcie o umierających! Wołajcie często: "Miłosierdzia mój Jezu!" 

Odrzućcie od siebie wszystko, co zbyteczne... Unikajcie wszystkiego, co ziemskie! 

Nienawidźcie świata i bądźcie daleko od wszelkich przedstawień i świeckich 

świętowań. Żyjcie jak pierwsi Chrześcijanie! Dzielcie wszystko pomiędzy sobą!  

Gdybyście mogli zobaczyć diabła, bylibyście przerażeni. On stoi przed drzwiami 

każdego domu. Bestia została wypuszczona, aby pożreć to, co pożreć się da. O Moje 

biedne dzieci! Kochamy was! Módlcie się, módlcie się nieustannie! 

Czas, który wam pozostał jest krótki. Tak wielu ma uszy, a nie słyszy; tak wielu 

ma oczy i nie widzi. Mają sumienie, ale je odurzają. Opanował je egoizm. 

Moja maleńka, nie milcz już! Dosyć milczałaś. Teraz musisz głośno wołać! Ja, 

Twoja Matka proszę cię: wołaj tak głośno, jak tylko możesz! Mnie pozostało jedynie 

płakać. 

Biada tym wszystkim, którzy się nie nawrócą! 

Wasza pogrążona w smutku Matka" (24.09.2003). 
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Widząca Gizela przy okazji przekazywania niniejszego Orędzia dodała, że Matka Boża 

często powtarzała, że nic nie daje samo spisywanie Orędzi i ich czytanie – muszą być 

wprowadzane w życie! 

"Moje dziecko, wylewam dzisiaj morze łez. Płaczę o wiele więcej aniżeli podczas 

Męki mojego Syna. Płaczę, ponieważ tak bardzo was kocham. Płaczę dla was, moje 

dzieci. O, gdybyście mogli wiedzieć co się stanie, co się zdarzy, natychmiast byście 

zawrócili – nawrócilibyście się!  

Moje Serce jest tak bardzo ciężkie i przebite wieloma kolcami – ciężkich grzechów. 

Kolcami tych, którzy są zepsuci i nie wierzą; kolcami tych, którzy całkowicie poddali 

się szatanowi. 

Moje dzieci, dokąd biegniecie? Biegniecie do otchłani, do otchłani, ale Ja nie chcę 

was tam widzieć. Wszystkich was chcę mieć w Niebie. Tak bardzo was kocham, moje 

dzieci.... 

Dzisiaj moje Serce przeszywa wielki ból, wielki ból, z powodu Moich dzieci. 

Wszystko, co jest związane z chrześcijaństwem będzie i w tym roku jeszcze więcej 

prześladowane, będzie zwalczane. Dlatego proszę was: módlcie się, módlcie się, 

módlcie się. 

Módlcie się nieustannie, módlcie się także w nocy. Często budzę was, abyście się 

modlili, za tych, którzy stają właśnie przed bramą Nieba. 

Moje dziecko, nie smuć się. Pozwalam tobie odczuć Mój ból. Będziesz czuć, jak to 

było, wtedy na Golgocie. Ale dzisiaj jest o wiele gorzej..." 

Jezus: "Przekaż ludziom to, co ci teraz powiem: 

W Krzyżu zbawienie! W Krzyżu życie! W Krzyżu nadzieja! 

Nie ma innej drogi, poza drogą Krzyża. Tylko ten, kto bierze swój krzyż, może być 

Moim uczniem. 

Ludzie, którzy żyją tylko dla tego świata nie są w stanie zrozumieć, że stworzyłem 

ich dla wiecznego życia. Ale to jest prawda. Zaistnieliście na tym świecie dla życia 

wiecznego! 

Moje zaślepione przez szatana, błądzące dzieci: gdybym wam nie pomagał, ten 

świat już dawno stoczyłby się do przepaści. Ale jest coś, co Mnie powstrzymuje, co 

tak długo odsuwa Mój Sąd nad wami – Moja mała wierna trzódka, która nie zna 

ludzkiej bojaźni. Jak bardzo tęsknię za przyjęciem was do Mojego domu. Tęsknię za 

wami, męczennicy, którzy ofiarowujecie swoją krew, swoją krew i swoje życie. W tej 

godzinie cierpienia jestem z wami. Nic się wam złego nie stanie, wszystko zostało 

zaplanowane... i przejdzie obok was. Niesie was Moja Miłość (09.04.2004). 

Mówi Matka Boża: "Pisz, moja córko; pisz, co ci powiem.  

Także i dzisiaj stało się tak, że ludzie, którzy biorą udział w tym spotkaniu poszli 

za Moim wezwaniem; posłuchali głosu swojej Niebieskiej Matki, ponieważ Ja tego 

chciałam. Mówię dzisiaj do was, gdyż jest ku temu nagląca konieczność. 
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Już wkroczyliście w apokaliptyczne czasy. Wiele się zdarzy, ale wasze serce się nie 

ulęknie. Wasz duch zostanie przez to, co się zdarzy, oczyszczony. Nadejdą ciężkie 

czasy. Wiele moich dzieci, które tak bardzo na to czekały, wystraszy się i zblednie... 

Nadejdą trzęsienia ziemi i huragany. 

Gdy to się stanie, nie lamentujcie. Wołajcie do Ojca Przedwiecznego o łaskę i 

miłosierdzie. Wy, modlący się, was to mocno nie trafi. Nie lękajcie się, ziemia 

zostanie oczyszczona. To nie jest koniec świata. Wy, Moi umiłowani, którzy 

zawierzyliście się Mojemu Niepokalanemu Sercu, zwołujcie wszystkich 

niewierzących na modlitwę. Nie jesteście sami. Moje święte Anioły wam pomogą w 

znalezieniu odpowiednich słów. Duch Święty was oświeci. 

To, jak to Mój Syn oznajmił już Gizeli, rozpocznie się nocą. Będzie słychać głośny 

huk, jak jakiś straszny grzmot. Wtedy każdemu zostanie ofiarowany obraz 

własnej duszy. Wielu upadnie, trafionych jakby przez piorun. Jednakże ludzie ci po 

krótkim czasie się przebudzą i wielu będzie mówić obcymi językami. Przez jakiś czas 

będą sługami Ducha Świętego. Oni są posłani przez Ducha Świętego, aby ludziom 

wyjaśniać Biblię. Są to prorocy, na krótki czas. 

Moja mała córko, trudzisz się, aby to wszystko zrozumieć i spisać. Ale już wkrótce 

będziesz pisać i mówić jeszcze inaczej. 

Twoim zadaniem jest kochać wszystkich. Dzisiaj otrzymałaś dużo sił i dużo Bożej 

Miłości przeniknie twoje serce. Mówiliśmy już tobie, że to Duch Święty jest Tym, 

Który ożywia. Jesteście posłani do tego biednego świata jako świadkowie. Miłość jest 

przykazaniem tej godziny. Kochajcie Miłość, wtedy wasze serca przepełnią się 

radością. 

Błogosławię was wszystkich. Wszyscy, którzy przybyli, nie opuszczą tej sali bez 

wewnętrznej przemiany. Kochamy was wszystkich tak bardzo. Moje wybrane dzieci, 

Moja mała wierna trzódko, podążaj za swoją Matką. Wasza zapłata będzie większa, 

aniżeli wasze uczynki.  

Wasza tak bardzo was kochająca Matka. 

Dziękuję ci Moje dziecko, dziękuję ci za twoją gotowość.  

(St. Augustin, 10.07.2004). 

 

Potulice – POLSKA 

Mówi kierownik duchowy widzącej S. Agnieszki: "Minął rok, gdy Pan Jezus 

przekazał nam Koronkę do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie Ojczyzny. Słowa Pana 

Jezusa od samego początku były stanowcze: {„Jeśli nie przyjmą tej Koronki, JA ześlę 

wielkie ciemności na twoją ojczyznę i ciężkie chwile przeżywać będziecie'. 

Dzisiaj już wiemy: Koronka nie została przyjęta, bo nie jest odmawiana we 

wszystkich kościołach w Polsce. Czas oczekiwania się skończył. W tej sytuacji 16 

lipca br. (2002) skierowałem do Matki Bożej pokorną prośbę: 'Co mam powiedzieć 
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Twoim dzieciom, kochającym Ciebie i Twego Syna, teraz, gdy zbliża się straszliwa 

burza?' 

W odpowiedzi przez S. Agnieszkę otrzymałem od Maryi Niepokalanej i Jezusa 

Chrystusa: Drugie Koło Ratunkowe, czyli Zbroję Modlitwy! 

Oto słowa Matki Bożej: "Przekaż kierownikowi duchowemu, by te dusze nie lękały 

się. Ja i Mój Syn jesteśmy z nimi. Niech odmawiają: 

1.  Koronkę za Ojczyznę codziennie około godz. 21.00 (po śpiewie Apelu 'Maryjo 

Królowo Polski').  

2. W każdy piątek 'Dziesiątki Różańca', które otrzymałaś ode Mnie i Syna Mego. 

Ratujcie dusze, które się jeszcze da uratować. Dziesiątki Różańca są miłe Sercu 

Memu i Sercu Syna Mego. 

3. Niech raz w tygodniu skropią wodą święconą swe domostwa (najlepiej w sobotę), 

aby szatan nie miał dostępu. Córko Moja, czy nie Mój Syn powiedział: 'Kto 

odmawiać będzie tę koronkę, Ja sam uchronię go od złego'?. Niech trwają na tej 

modlitwie i codziennie odmawiają Różaniec. Gdy to czynić będą córko Moja, to niech 

się nie lękają, przetrwają. Przekaż kierownikowi duchowemu te moje słowa, a 

ponadto niech dbają o czystość serca, pokorę i modlitwę, a w piątek i środę o post w 

intencji ojczyzny i nawrócenie grzeszników. 

Jezus: "Córko Moja, te słowa, które Matka Moja przekazała Tobie dla kierownika 

duchowego, niech on przekaże wiernym, aby wiedzieli co mają czynić (...) Niech 

codziennie uczestniczą we Mszy świętej i przystępują do Komunii św. Jeśli to czynić 

będą, przetrwają. 

Przekaż kierownikowi duchowemu: weszły już wilki między owce Moje i 

rozpraszają Moje stado. Córko Moja, odmawiajcie 'Dziesiątki Różańca' i Koronkę, 

jest ona jedynym ratunkiem, furtką lekko uchyloną, abyście mogli przejść przez tę 

wielką próbę w nowe czasy. 

Sodoma i Gomora to cicha przystań w porównaniu z tym, co wy będziecie musieli 

przejść. Kto wytrwa we Mnie, ten będzie zbawiony. Odmawiajcie Koronkę a Ja was 

uchronię! Córko Moja, to co ci przekazałem nie stanie się za pięć lat, za dwa lata, to 

stanie się wnet. Nadchodzi czas wielkiej próby. Przyoblekłem was w zbroję modlitw, 

abyście się umieli bronić przed napaściami szatana. W tej zbroi, którą jest Koronka i 

'Dziesiątki Różańca', przetrwacie. Rozdawajcie tę zbroję duszom, które są w lekkich 

sukniach lekkich obyczajów, a jest ich bardzo dużo (...)  te dusze pójdą na 

zatracenie, bo nie mają czym się bronić!" (...)  

26 lipca 2002, podpisał kierownik duchowy S. Agnieszki Ks. Zenon Gąsiorowski 

TChr, 89–120 Potulice, ul. Szkolna 9 
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Haaksbergen – NIEMCY 

Słowa Archanioła Rafaela skierowane  do widzącego z Haaksbergen: "Nawołuj 

wszystkich wiernych Mojemu Mistrzowi, tak tych poświęconych Bogu jak i 

świeckich, do przygotowania i  uwolnienia się od wszystkich ziemskich rzeczy,  gdyż 

stoją u progu wielkich wydarzeń. 

Tysiące aniołów zstąpi na ziemię. Dlatego wołaj do wszystkich wiernych, aby znak, 

który teraz widzisz [Krzyż], umieścili przy wszystkich wejściach i wyjściach – tam 

gdzie mieszkają, aby anioły Boga mogły je rozpoznać i wszystkim im zapewnić 

schronienie – zanim ziemi nie nawiedzi wielka katastrofa. Ona jest tak wielka, jakiej 

nigdy jeszcze nie było i już nigdy więcej nie będzie" (05.03.1999). 

 

Sievernich – NIEMCY 

Mówi Matka Boża: "W imieniu Mojego Syna Jezusa Chrystusa: przyjdźcie do Mnie 

wszyscy, którzy umęczeni jesteście, gdyż Ja jestem waszą MATKĄ, Służebnicą 

Pańską. O, Moje dzieci! Nie schodźcie z drogi Mojego Syna! Będą miały miejsce 

wielkie przemiany i wszystko będzie poddawane w wątpliwość. 

Mój umiłowany Pasterz w Rzymie prowadzi Kościół w [Bożym] porządku. Ale 

spójrzcie, ciemność ogarnie Rzym, nawet pobożnych! 

Popatrzcie, co stało się z waszym bratem. Tak był blisko Mnie. Dlaczego zdradził 

Mojego Syna? Spójrzcie kochane dzieci, on był poddany, poddany innej władzy. 

Módlcie się za niego i uważajcie. Bądźcie czujni i pokorni. To duma [ewent. 

pysznienie się, wyniosłość] była tym, co spowodowało jego upadek" (11.06.2001) 

"Wszystko, o czym Wam mówię, wypełni się. Świat nie będzie miłował Mojego 

Syna. Człowiek tego świata nie uznaje władzy Mojego Boskiego Syna. Człowiek tego 

świata żyje tak, jakby Boga w Niebie nie było. Jeszcze tylko jakiś czas i wtedy 

zobaczycie, że będą miały miejsce wydarzenia, które zapowiedziałam w Fatimie. 

Jeszcze tylko jakiś czas i 'pierwszy klucz' [tajemnica], który ci dałam, wypełni się. 

Przekaż te klucze wyłącznie Ojcu Świętemu w Rzymie, Mojemu umiłowanemu 

pasterzowi. I nie mów o tym nikomu; nikt ci nie uwierzy. I tak wszystko się wypełni". 

Mówi widząca Manuela: "Widzę Ją stojącą na kuli ziemskiej, i jak ziemia zostaje 

wstrząśnięta. Nadchodzą sztormy, ulewy i cała natura się rozpada. Matka Boża 

mówi: 'Idź do Mojego Syna, wierz w Mojego umiłowanego Boskiego Syna. Moi 

kapłani uratują świat! Moi kapłani i Moi uratują ziemię i ludzkość!... Nawróćcie się! 

Moje dzieci, nawróćcie się!'" (07.10.2002) 

Mówi Matka Boża: "Kochane dzieci! Tym razem nie jestem już w stanie 

powstrzymać przechylania się kielicha na ludzkość. Jeśli jednak zawierzycie się 

Mojemu Niepokalanemu Sercu, ochronię was Swoim Płaszczem" (03.02.2003). 

[Matka Boża rozszerzyła tę obietnicę na wszystkich tych, którzy będą powierzani w 

modlitwie Jej Niepokalanemu Sercu przez innych. Innymi słowy, jeśli ktoś będzie 



 49 
kogoś każdego dnia nieustannie zawierzał Jej Niepokalanemu Sercu, to zawierzana 

osoba nie zginie, bez względu na jej aktualny stan.] 

10 marca 2003 r. Matka Boża objawiła się widzącej Manueli jako Niepokalana, cała 

w bieli, z białym różańcem w ręku. Płacząc, powiedziała: "Płaczę z powodu Moich 

synów; płaczę z powodu Moich córek. Módlcie się, módlcie się, módlcie się! Jeśli 

ludzkość się nie nawróci, wybuchnie wojna, która przyniesie straszne nieszczęścia"  

"Kochane dzieci! Dzisiaj przyszłam do was, aby złagodzić wasze cierpienia. 

Kochane dzieci, pamiętajcie, że sercem kościoła jest Ołtarz! Módlcie się i ofiarujcie 

za Moich synów kapłanów. Moich słów, które są słowami Mojego umiłowanego Syna 

Jezusa Chrystusa jeszcze nie jesteście w stanie zrozumieć" (03.05.2004). 

 

Bayside /New York/ – USA  

Mówi Matka Boża do widzącej †Weroniki Lueken: "Spójrz, Moje dziecko, kara 

nadchodzi; będzie wymierzona według wielkości i rodzaju grzechów, w jakie popadł 

człowiek oraz według lekceważenia upomnień i próśb o niezwłoczną poprawę" 

(14.08.1970). 

"Jeśli nie będziecie znajdować się w stanie łaski, nie zdołacie przetrwać tych dni 

cierpienia i uchronić się przed trafieniem przez zło. Cała Moc Zbawienia zostanie 

dana wszystkim, którzy wierzą. – Jeśli nie będziecie postępować w Duchu, będziecie 

ślepi na znaki, które Mój Syn i Ja damy tym, którzy przeznaczeni są dla Królestwa. 

Naszym zamiarem nie jest straszenie was, Moje dzieci, ale zobaczyliśmy, że jest 

nieodzownym być [wobec was] twardym. Być może właśnie w ten sposób niektóre z 

Naszych rozproszonych owiec będą mogły być  przyprowadzone z powrotem. Nie 

zawsze jest rzeczą najlepszą ukrywać przed ukochanymi gorzką prawdę – zaprzeczać 

rzeczywistości nadchodzącej zagłady. Musimy wyjść temu naprzeciw, z trzeźwym 

spojrzeniem i otwartym sercem; a także z ufnością w ostateczne zwycięstwo całego 

Nieba i powrót umiłowanych dusz do Nas" (11.02.1971). 

"Armie szatana zostaną pokonane... Miecz spadnie wkrótce na was –  na was, 

którzy w oczach waszego Boga nie jesteście gotowi z pokutą. Łuk mierzy w cel, jest 

napięty, strzała zostanie wkrótce w was wystrzelona. 

Wiele Różańców, wiele modlitw potrzeba dla Naszego Namiestnika. Jeśli nie 

będziecie składać waszych zmysłów w ofierze, będzie zabrany spośród was. To 

będzie dla świata wielką pokutą, gdyż nie wiecie, co czeka was na Stolicy Piotrowej. 

Wkrótce nastąpi na ziemi wielka i gwałtowna zmiana... Mówiłam do was o 'kuli 

zbawienia', co wzbudziło u wielu dużo znaków zapytania. Chcę teraz wytłumaczyć, 

jak do tego dojdzie: 'Kula' przyjdzie z atmosfery waszej ziemi; nie będzie ona 

wytworem ludzkim, ale odłamkiem wszechświata. Zostaniecie trafieni przez planetę. 

(Patrz także: 'Dodatek') My, tutaj, w Królestwie Bożym usiłujemy uczynić wszystko, 

aby to powstrzymać, ale strony muszą zostać odwrócone. Nadejdzie czas waszego 
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ogniowego chrztu, i tej waszej przyszłości nie jesteście w stanie już zmienić – możecie ją 

jedynie odwlec" (24.03.1972). 

"Gdy dosięgnie was kara, będę z wami. Wyciągnę ręce i przyciągnę do Siebie tych 

wszystkich, którzy są zdolni słuchać i odpowiadać na Moje błagalne wołanie. 

Wszyscy ci, którzy przyjmą plan, który Ja i Mój Syn przedstawiliśmy wam dla 

waszego dobra, nie będą się bać" (30.12.1972). 

"...Na ziemię spadnie wielka ciemność, powietrze stanie się duszące – z braku 

tlenu. Tylko niewiele świec będzie się palić; nie będzie żadnego światła; będzie 

bardzo gorąco. Zostaniecie ostrzeżeni o nadejściu Sądu Bożego, niektórzy o wiele 

wcześniej. Jednak na pokutę będzie już za późno – dla wielu. Ojciec wysłał już 'kulę' 

do was, teraz. Och, Moje dzieci! Dlaczego odwróciliście się plecami do Moich błagań? 

Tak to zostałam zmuszona poddać się Woli Ojca... Stoję teraz na głowie węża. Moja 

pięta ją zmiażdży. Ale nie przed oczyszczeniem człowieka i świata. Przychodzę jako 

Pośredniczka wszystkich łask, jako Przedstawicielka Mojego Syna u Ojca..." 

(18.03.1973). 

"Moje dziecko i Moje dzieci! Dziś wieczór mam dla was bardzo smutne Orędzie..., 

które dotyczy większej części świata. I teraz mówię jako wasza Matka Światła, że na 

ziemi panuje wielka ciemność. I dlatego, że była w stanie rozejść się po całym 

świecie, bez względu na Orędzia Nieba przekazane wam wszędzie przez różnych 

widzących – od początku czasów, że lekceważyliście wciąż Naszą Radę, dlatego teraz 

przychodzi do zbierania owoców waszej złej drogi. Nie jesteście już w stanie przyjąć 

nieodzowne wam łaski, aby oddalić od siebie to, co według Moich zapowiedzi spełni 

się w nadchodzącym czasie" (18.03.1989). 

 

Maria Magdalena Meyer – NIEMCY 

W poniedziałek 22 czerwca 1970 r. Maria Magdalena Meyer od Najdroższej Krwi 

Chrystusa zanotowała w swoim dzienniczku:  

"Rozpoczyna się słowami Matki Bożej: 'Przychodzę jako Pani Wszystkich Ludów i 

Narodów.' Wtedy widzę Ją niebiańsko piękną w promieniach światła. Podnosi swoją 

prawą rękę i mówi: 'Patrz!' I widzę cudowny świat gwiazd. Zapytuję Matkę Bożą: 

'Maryjo, dlaczego to oglądam? Co to oznacza?' Ona odpowiada: 'Patrz dalej!' I patrzę, 

ale ponieważ z tego nic jeszcze nie rozumiem, pytam ponownie: 'Co to oznacza?' 

Ponownie słyszę: 'Patrz dalej'. I wtedy jest tak, jakby przybliżył się gwiazdozbiór 

Wagi. Maryja mówi: 'Tym gwiezdnym obrazem rządzą Aniołowie, trzymający [w 

swych rękach] Sprawiedliwość Bożą. Patrz dalej!' Widzę w powietrzu straszną walkę; 

dziwne samoloty, wyglądające jak dzikie zwierzęta, a także takie, jakby uskrzydleni 

ludzie. To, co się rozgrywa, jest straszne... Naraz wszystko znika.  

I teraz widzę jakąś śliczną gwiazdę, która się zbliża. Im bardziej się zbliża, tym 

staje się jaśniejsza i większa. Naraz zatrzymuje się ona na gwiazdozbiorze Wagi. 
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Ponownie pytam: 'Maryjo, co to oznacza? Ta gwiazda jest tak piękna'. Ona odpowiada: 

'Moje dziecko, tej gwiazdy jeszcze nikt nie widział. Widzisz ją teraz tylko ty. Kiedy 

jednak ujrzą ją wszystkie narody, wtedy nastaną dni plagi. Będzie się myśleć, że ta 

gwiazda jest tak piękna, że oznacza szczęście i pokój. Jest jednak przeciwnie. Jej 

ukazanie się przyniesie nieszczęście i zagładę. Ona jest widocznym znakiem 

wypełnienia się Sądu Bożego'. Wtedy Maryja odwraca się, ujmuje Krzyż, przed 

którym stoi, unosi Go w prawej ręce i mówi: 'TYLKO TEN ZNAK dany jest jeszcze 

światu. ON stanie się dla jednych łaską, zbawieniem i pokojem, dla innych – 

bezbożnych, znakiem zniszczenia i zguby'. Wtedy znika". 

 

Seuca – RUMUNIA 

Matka Boża powiedziała do widzącej Rozsika: "Moje dzieci, przed wami stoją 

ciężkie czasy. Jednak nie bójcie się, gdyż Ja jestem z wami. Jeśli dacie posłuch 

Moim Orędziom, zatroszczę się o was, jeśli tego nie uczynicie, wszyscy zginiecie" 

(17.06.2002). 

 

Kallianpur – INDIE 

W sobotę 16 sierpnia 1997 roku widząca Reshma (hinduistka) zobaczyła na niebie 

promieniujące światło i zawołała Bhagya. Patrząc w niebo ujrzały pięknego 

Młodzieńca w koronie. Następnie zobaczyły wirującą "czarną tarczę", która zbliżała 

się ku ziemi, tak że drżały ze strachu. Patrząc na to, zaczęły głośno odmawiać 

Różaniec – wtedy "czarna tarcza" zawróciła.  

Wówczas objawiła się im Matka Boża i powiedziała: "To, co wam w tym dniu 

oznajmiłam, musicie rozgłosić całej ludzkości. Wtedy (chodzi o Fatimę) nie 

widziałyście 'tarczy' – znajdowała się za Słońcem. Dzisiaj ją wam pokazuję". 

Wówczas dziewczynki zawołały: "Spraw, aby zawróciła!" Wtedy ujrzały Pana Jezusa, 

Maryję i Aniołów modlących się na kolanach. "Będziemy się także modlić" – 

powiedziały i padły na kolana. (...) 

17 sierpnia Reshma i Bhagya ujrzały znowu "czarną tarczę" wychodzącą zza 

Słońca. Pobiegły po Celinę i wszystko jej opowiedziały. Wtedy wszystkie zaczęły 

odmawiać Różaniec i niepokojący obiekt powrócił tam, skąd przyszedł. (...) Gdy 

scena ta powtórzyła się przed ich przerażonymi oczami jeszcze raz, zawołały: "Ona 

spadnie na nas!" I ponownie chwyciły do ręki Różaniec, i zaczęły się modlić. Obiekt 

powrócił tam, skąd przyszedł.  

Nagle usłyszały, że Ktoś je głośno woła po imieniu i prosi, aby popatrzyły w niebo. 

Gdy podniosły oczy, zobaczyły piękną Postać, w której bez wahania rozpoznały 

Naszą Panią. Ona powiedziała: "Rozgłoś to wszystkim mieszkańcom Kallianpur, 

także innym i całemu światu... W przeciwnym razie ziemię nawiedzi wielka 

katastrofa". Wtedy widzące ujrzały, jak Święta Dziewica i Jezus padają na kolana i 
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modlą się z wyciągniętymi w błagalnym geście do Nieba rękoma (por.: "Amsterdam", 

"Akita", "Bayside", Maria Magdalena Meyer").* 

 

Naju – KOREA 

16 lutego 2003 r. widząca Julia miała następującą wizję: Podczas gdy wielu księży, 

duchownych i świeckich dopuszczało się grzechów, Najświętsze Serce Jezusa było 

bezlitośnie ranione ostrymi mieczami i szpiczastymi lancami. Przy tym Jego święta 

głowa była silnie uciskana cierniową koroną i krew płynęła coraz obficiej. Jednak to 

nie było wszystko. Naszemu Panu przysparzano strasznych cierpień poprzez 

obrzucanie Jego twarzy i ciała czymś, co wyglądało jak jakieś kolczaste skorupy 

kasztanów. Jednocześnie biczowano Go w straszny sposób najróżnorodniejszymi 

grzechami, tak że Jego ciało i Serce bardzo krwawiły. Blisko Jezusa stała Maryja, 

płacząca krwawymi łzami. Można było wyraźnie słyszeć, jak krew Jej i Jezusa 

spadała na ziemię. W tej samej chwili przemówił cały pokryty krwią Pan, smutnym i 

łagodny głosem: 

Jezus: "Moja umiłowna mała duszo! Jak przed chwilą widziałaś, większość 

duchownych, których sam wybrałem, dręczy moje zranione serce – zamiast 

uśmierzać jego ból – odrzucając Moją Matkę Maryję, Pośredniczkę wszystkich łask i 

Współodkupicielkę. Poddają się sekularyzacji i bardzo błądzą. Przy tym zapominają 

o znaczeniu swojego powołania, które powierzył im Bóg; łączą swoje siły z siłami 

diabła. Co stanie się z trzodami, które za nimi idą? 

Kto chce Mnie naśladować musi się zaprzeć samego siebie, musi wziąć swój krzyż i 

iść za Mną. Ale oni, zamiast brać swoje krzyże, odstawiają je i odwracają się ode 

Mnie. Udają, że Mnie głoszą, a jednocześnie podejmują wysiłki, pełne egoistycznych 

ambicji i pychy, aby doznać czci i posiąść świat. Duszą swoje sumienia faryzejską 

pseudo-autorytatywną postawą, poprzez arogancję i egoizm, i otaczają się pozorną 

świętością. Czyż nie są wilkami w owczych skórach? 

Córko Moja! Jak długo mam jeszcze na to spokojnie patrzeć? Przecież mógłbym ich 

w każdej chwili ukarać, ale nie czynię tego – przedłużam czas nadejścia Mojego 

Sądu, aby grzesznicy mogli się jeszcze nawrócić i  wkroczyć przez bramę, która z 

woli Mojej Matki jest bardzo szeroko otwarta, do Mojego Najświętszego Serca. Nie 

będę im Sędzią, ale otworzę im Moje Najświętsze Serce bardzo szeroko i pozwolę im 

do niego wejść – bez względu na to, jak źli by nie byli – jeśli się skruszą.  Jeśli 

jednak będą wciąż zwlekać z wejściem przez szeroko otwartą bramę Mojego Serca, 

będą musieli przejść przez bramę Mojej Sprawiedliwości. Cóż wtedy z nimi się 

stanie? 

Mój Ojciec, który już nie może znieść więcej grzechów popełnianych na świecie, już 

prawie że opuszcza swoje wysoko podniesione ramię. Dlatego Moja Matka Maryja, 

cała w krwawych łzach błaga, aby nie wylewał czary swego gniewu na świat. 
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Wy, wszyscy kapłani, zakonnicy i świeccy świata! Obudźcie się niezwłocznie ze snu i 

biegnijcie do swojej niebieskiej Matki, i czyńcie wszystko dla wprowadzenia przez 

dzieci świata Orędzi miłości w życie, Orędzi, które Moja Matka i Ja przekazywaliśmy 

wam tak głośno, że aż krwawiły nasze gardła.  

Demony, które prowadzą swoje szatańskie dzieło w powietrzu i na ziemi, dręczą 

bezwzględnie was, którzy pracujecie dla Mnie i Mojej Matki. Jednak My będziemy 

was nieustannie bronić, będziemy was chronić i wasi Aniołowie Stróże będą was 

strzec. 

Moje małe dusze, które powołałem! To pokolenie jest tak niestałe jak poruszane 

przez wiatr źdźbło trawy – jest głęboko pogrążone w grzechu. Wszyscy, którzy nie 

szukają nieprzemijających niebieskich skarbów i wchodzą w [ten] świat, aby 

"zachować swoje życie", stracą je, podczas gdy wszyscy ci, którzy z Mojego powodu i 

Mojej świętej Matki będą prześladowani, będą żyć wiecznie". 

Mówi widząca Julia: "Krótko po godz. 18-tej, gdy medytowałam o dzisiejszej wizji i 

otrzymanym od Pana Orędziu, miałam kolejną wizję: Zobaczyłam, że to wszystko 

posunęło się już tak daleko, że zawartość czary gniewu Bożego była już wylewana 

przez Ojca na świat – ponieważ grzechy, które popełniano były tak straszne, że nie 

można było już na nie patrzeć... W tej samej chwili Matka Boża, która płacząc 

krwawymi łzami błagała Boga Ojca, cofnęła swoje ramię. Ale czara została trącona i  

trochę z płynu [Bożego gniewu] wylało się na ziemię i natychmiast w miejscach, na 

które spadły jego krople pojawił się olbrzymi ogień i ludzie, którzy tam byli podnieśli 

wielki krzyk. Niektórzy zginęli w płomieniach, inni zostali poważnie poranieni. 

Miejsce to było miejscem ludzkiej nędzy – rządziły tam korupcja i nieład. W tej 

samej chwili dał się słyszeć łagodny i smutny głos:  

Maryja: 'Moja kochana córko! Świat  został już zaciemniony czarnymi chmurami i 

rozpętała się burza – ponieważ wasze dzieci nie dały posłuchu ani Orędziom Mojego 

Syna ani Moim. One troszczą się o rzeczy nieistotne i biegną naprzeciw swojej 

zgubie. Przy tym nawet tego nie zauważają i sprawiają tym swojej Matce ból, który 

rozrywa Jej serce. 

Tak często je upominałam. Używałam przy tym wciąż tych samych słów i dałam im 

wiele cudownych znaków... dałam im lekarstwo na wszystkie nieszczęścia, które 

mają miejsce w świecie... ale – Matka Boża zaszlochała –  jak oni mogą być tak ślepi 

i głusi, żeby nie widzieć ani nie słyszeć? 

Moje wszystkie dzieci świata! Wiedzcie, że Mój Syn Jezus i Ja nie jesteśmy od was 

daleko, wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo blisko was. Zatem nie spekulujcie więcej 

na ludzki sposób, ale otwórzcie szeroko swoje serca i wracajcie, do Mego Syna i do 

Mnie. Wtedy [kiedy wrócicie] nie będzie już chodziło o waszą przeszłość i naczynie 

Bożego gniewu zostanie zastąpione naczyniem Bożej łaski, i jego zawartość wyleje 

się na was. 
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Moje umiłowane dzieci, które zostaliście powołane jako małe dusze, medytujcie 

nieprzerwanie o Panu, który każdego dnia krwawi – z powodu niezwykle 

perwersyjnych grzechów świata. Bądźcie czujne i módlcie się, aby również i źli 

ludzie, którzy mają ludzką twarz, a serca potworów, mogli zostać uratowani. 

Jeśli od zaraz całą resztę swojego życia – każdą chwilę każdego dnia – 

przekształcicie w nieustanną modlitwę, jeśli będziecie się ofiarować i czynić 

zadośćuczynienie, jeśli poświęcicie  temu całe swoje życie i będziecie jedno w 

Najświętszej Trójcy, pełni szczęścia – także z obcowania ze Świętymi; jeśli z wielkim 

zdecydowaniem i siłą wzniecicie miłość, jeśli wasza wierność i ufność będzie 

heroiczna..., wtedy świat zostanie uratowany, wtedy demony, które krążą w 

powietrzu i na ziemi, aby skłócić i doprowadzić do upadku, ustąpią... i świat 

wywalczy zwycięstwo – przez Nasze Święte Serca. 

Moje kochane małe dusze, które zostałyście powołane do bycia apostołami 

obecnego czasu! Czara Bożego gniewu już się prawie że wylewa na świat. Jeśli 

jednak chociaż wy, którzy zdajecie sobie sprawę z tego, że nie ma już czasu na 

wykręty i zwlekanie, jeśli chociaż niektórzy z was będą świadomi w prostocie swojej 

wiary, że coś, co jest lekkie jak piórko może zatopić statek, jeśli tylko tego będzie 

wystarczająco dużo [tzn. kiedy połączycie swoje wysiłki], wtedy będziecie mogli 

zdziałać wielkie rzeczy. Jeśli nie stracicie swojego zaufania, jeśli nie zaprzestaniecie 

iść za Mną i Moim Synem, to ujrzycie już wkrótce Jutrzenkę Nowego Nieba i Nowej 

Ziemi. Otrzymacie laurowy wieniec Prawdy, będziecie go nosić i zakosztowywać 

wiecznej radości”. 

 

Rheine – NIEMCY  

 

Orędzie Pana Jezusa przekazane pewnemu widzącemu w Niemczech: 

"Moje kochane dzieci, które zebraliście się tutaj i wszystkie te, które będą czytać te 

słowa. Pozdrawiam was w Imię Trójcy Przenajświętszej – w Imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego (...)  

Duch Święty wieje tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie wy chcecie. Wy, moje dzieci, 

chcecie, aby wokół was, w waszych rodzinach był mały raj, w którym wszyscy wierzą 

we Mnie. Jednak zauważacie sami, że tak nie jest, że tak jest może tylko wśród  

niektórych. I tak znajdujecie się w samym środku walki Światła z ciemnością, 

pomiędzy Mną, a księciem tego świata.  

Moje dzieci, wszystko zmierza do wielkiego światowego pożaru – dlatego nie idźcie z 

zamkniętymi oczami przez ten świat, ale błagajcie Mnie, abym was oświecił, abym 

was prowadził drogą, którą musicie iść – realizując zadanie, które macie do 

wypełnienia – abyście mogli je rozpoznać i wykonać z miłości do Mnie. Powiadam 

wam: czas, który nadchodzi jest ciężki – taki, jakiego jeszcze na tej ziemi nie 
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przeżywaliście; on musi nadejść – ziemia musi zostać oczyszczona – z tego, co ją 

przygniata – z grzechu; szatan musi zostać strącony do piekielnych czeluści. 

Powiadam wam: nastanie ciężka walka. Proście Mnie każdego dnia, abym wam 

pomógł – abyście mieli odwagę przyznać się do Mnie, bez względu na to, jak wam 

będzie ciężko. 

Pamiętajcie zawsze o tym, że JA JESTEM z wami, że was kocham – ufajcie Mi! 

Szatan jest mocny, Moje dzieci, ale JA JESTEM Wszechmocny. 

Wielu z was myśli, że nadchodzących czasów nie przetrwa – pragną wcześniejszej 

śmierci, aby ich nie przeżywać. Ale JA wam mówię: nikt z was nie umrze wtedy, 

kiedy będzie chciał umrzeć, ale wtedy, na kiedy JA PAN to ustaliłem w moim 

odwiecznym Boskim zamierzeniu. 

Tak więc nie martwcie się o przyszłość, martwcie się i zabiegajcie tylko o to, 

abyście byli w stanie łaski, abyście Mnie miłowali ponad wszystko – ponad wszystkie 

skarby tego świata. Postawcie Mnie wreszcie w centrum waszych serc – od rana do 

wieczora; od wieczora do rana. Zaprawdę powiadam wam, nadchodzi dzień, w 

którym Ciemność jeszcze więcej się rozleje na tej ziemi – szatan wie, że jego czas 

dobiega końca – on chce was wszystkich pociągnąć do piekła, dlatego mówię wam: 

Czuwajcie! Nie śpijcie tak, jak spali Moi uczniowie na Górze Oliwnej, z których jeden 

Mnie zdradził, inny Mnie się zaparł, a znowu inni pouciekali – poza Moim 

umiłowanym uczniem Janem. I tak proście o łaskę, aby i was to nie spotkało, ale 

abyście byli mocni w wierze, abyście Mnie naprawdę miłowali ponad wszystko. JA 

także kocham was ponad wszystko, i to powinno być waszą pociechą na dni, które 

stoją przed wami. Amen" (27.06.2003). 

 

Grenoble – FRANCJA 

31 czerwca 2003 roku Pan Jezus powiedział do widzącej JNSR:  

„To, co zapowiadam, dotyczy całego świata: Filar, który podpiera Mój Kościół, 

wkrótce powróci do Mnie. Ubodzy Mojej Najświętszej Matki będą jego ostatnią 

ucieczką na tej, dla ich Pana i Mistrza, tak bardzo niewdzięcznej ziemi. Mówię do 

was o waszym umiłowanym Papieżu, Papieżu Mojego Ludu i Mojego świętego 

Krzyża. 

Podpora Mojego Kościoła na ziemi odejdzie do Królestwa Najwyższego. Huk będzie 

straszny, ostatni  bastion Chrześcijaństwa, Podpora Mojego Kościoła, zostanie wam 

odebrana. Wszystko się zawali! Jednak szatan nie będzie zwycięzcą, mimo nieładu i 

chaosu, który nastąpi i prześladowań Moich. Przygotujcie się do przeżycia piekła na 

ziemi – ostatniego drgnienia szatana. 

Czas, który ma do dyspozycji, aby władać nad duszami, które ślepo za nim idą, w 

ogóle tego nie zauważając, jest krótki. I mimo to odczujecie to jak jakieś 
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nierozerwalne pęta, które nie zaprzestają się rozwijać, by otoczyć całą ziemię i jej 

mieszkańców. 

Jednak JA wszystkie Moje dusze uwolnię ze szponów szatana! 

Ale za jaką cenę! 

Mała reszta, która pozostanie Mi wierna, będzie stać dniem i nocą przed bramą 

piekła, aby zablokować wejście owcom, które potraciły głowy. Będziecie dźwigali 

cierpienie Mojej Miłości, aż do przyjścia Waszego Pana w Chwale. Amen!  

I oto przychodzę! Amen, przyjdź Panie Jezu!” 

 

Louise Starr Tomkiel – USA 

Orędzia Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Matki Bożej przekazane ludzkości za 

pośrednictwem widzącej Louise Starr Tomkiel: 

Bóg Ojciec: „Współczesny człowiek żyje rozkoszując się życiem pełnym 

pożądliwości. Jest gorzej aniżeli w dniach przed wielkim potopem. Wspomnij 

tamte czasy, w których cała ludzkość została ukarana za popełnione grzechy! 

Popatrz na miasta, na które spadła Moja Kara! Wasza niebieska Matka Maryja 

ostrzegała was w Fatimie przed wybuchem jeszcze straszniejszej światowej wojny, 

jeśli ludzie nie odmienią swego życia – jeśli się nie nawrócą, nie będą się modlić i 

naśladować Jej Boskiego Syna. 

Nadeszła godzina, w której ta przepowiednia się wypełni: przeżyjecie dni 

zniszczenia całych olbrzymich  regionów i części świata. 

Fatima była ostrzeżeniem, które zostało dane ludzkości przez Maryję. Poszło 

prawie że w zapomnienie, podobnie jak potop. Ale bramy piekła są szeroko otwarte i 

wszystkie demony przemierzają ziemię, zwodząc biedne, zagubione dusze.  

Słowo Boże jest całkowicie ignorowane. Radość z czynienia zła stoi w tym świecie 

bardzo wysoko. Tylko niewielu podąża za moimi złotymi regułami. Dzisiejszy 

człowiek szuka jedynie złych uciech, które zadowalają go na krótki czas. 

Szatan namawia was sprytnie do tego, abyście rozkoszowali się grzesznym życiem. 

O nierozumni, wierzycie w jego kłamstwa. Kto naucza dzisiaj albo mówi o grzechu, 

piekle, przykazaniach, niebie i modlitwie, albo o nieustającej, wiecznej miłości Boga, 

albo o wiecznej karze? 

Wy, duchowni, w rzeczywistości nie uczycie dzisiaj niczego! Jak wielu moich synów 

kapłanów należy do złego. Ignorujecie Mnie i potępiacie próby naśladowania Mnie! 

Uwierzcie Mi, jeśli się nie skruszycie  i bezzwłocznie się nie nawrócicie, czeka was 

wielka kara,  ponieważ to wy odciągacie ode Mnie wiele dusz i dlatego też przez całą 

wieczność będziecie zdawać Mi rachunek! 

PISMO i Moje Orędzia MUSZĄ być wprowadzane w życie! Świat zdąża szybko do 

zguby! Grzech stał się waszą życiową maksymą i on zniszczy was na zawsze! 

Ściągacie na siebie potępienie lub wieczne piekło! 
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PRZEBUDŹCIE SIĘ!!! NAWRÓĆCIE SIĘ!!! PRZEBACZCIE!!! ŻAŁUJCIE!!! MÓDLCIE 

SIĘ!!! Czy nie mógłby już dzień dzisiejszy być dniem Bożego Gniewu? Czy nie jest 

dzisiejszy dzień już ostatnim waszym dniem? Czy nie jest dzisiejszy dzień już 

ostatnim, w którym można jeszcze przyjąć Bożą Prawdę? Czy nie jest dzisiejszy 

dzień tym, w którym gaśnie Boże Miłosierdzie? Czy nie jest on tym dniem, w którym 

piekło, Bóg i szatan spotykają się w dotąd najstraszniejszej walce? Opowiedzcie się 

za którąś ze stron, ale Ja proszę was, Moje dzieci, pójdźcie do Mnie i przyjmijcie 

Moją Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Łaski, które są waszą zbroją, broniącą was 

przed wszystkimi szatańskimi siłami! PRZEBUDŹCIE SIĘ!!! 

Cierpienie jest konsekwencją grzechu. Pycha i zarozumiałość są powodem utraty 

przez człowieka Bożej łaski. Cierpienie nie pochodzi od Boga. Ono może zostać 

przekształcone w pełną mocy modlitwę albo w bluźnierstwo przeciw Bogu. 

Jezus cierpiał i umarł za was! Tylko ON był bez grzechu! TYLKO ON JEST 

BOGIEM! 

Ofiarowujcie swoje cierpienie jako najdoskonalszą modlitwę dla oczyszczenia 

waszych dusz, waszych rodzin i świata! Módlcie się jedni za drugich! Kochajcie 

swoich bliźnich! Oczyszczajcie swoje dusze i serca! 

Cierpcie wraz z Jezusem! Cierpcie jak Jezus! Trzymajcie się Go mocno! 

Przebaczajcie jak On przebaczał, tak jak przebacza wam Bóg! 

O wiele cięższe cierpienie nawiedzi ziemię, ludzkość i wszelkie stworzenie, bowiem 

grzechy człowieka są czerwone jak szkarłat. Jeśli nie będziecie żałować i nie 

staniecie się jak dzieci – czyści, pokorni, pełni miłości – nie wejdziecie do Królestwa 

Niebieskiego. 

Powiadam wam, Moje dzieci, że już niedługo zobaczycie i odczujecie zmiany w 

waszym świecie, i na waszej ziemi. To wy przyczyniacie się do tego, że Boże Ramię 

opada, dla zniszczenia  i oczyszczenia. Wszędzie nastanie pustynia i nikt nie ukryje 

się przed Bogiem. Strach będzie waszym stałym towarzyszem. Społeczeństwa ziemi, 

które zapewniają pomoc w czasach zagrożenia, wkrótce znikną. Pozostaną wam 

jedynie Moje Miejsca Ucieczki. 

Tylko te Miejsca Ucieczki zagwarantują pokój, schronienie i pożywienie; cicha 

przystań przed grozą ucisku. Te miejsca są zarezerwowane dla Moich wiernych. 

Pójdź Moja maleńka kochająca reszto i pozwól, abym mógł cię chronić przed 

spustoszeniem ostatniej największej wojny! Pragnę dać wam schronienie i pragnę 

was żywić, aż do czasu, kiedy walka zostanie wygrana. Wtedy wkroczycie w Moją 

Nową Epokę, Moje Eucharystyczne Królestwo. Zobaczycie Nowe Niebo i Nową 

Ziemię, wspaniałą Wiosnę. 

Bądźcie gotowi, gdyż nadchodzi wielkie zniszczenie! Słuchajcie Moich poleceń i 

wykonujcie je szybko!!! NIE OGLĄDAJCIE SIĘ WSTECZ!!! Podążajcie naprzód, tam 

gdzie was prowadzę! Słuchajcie Moich świętych Aniołów, które zaprowadzą w 
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bezpieczne miejsce – do Mojego Miejsca ucieczki, które zostało przygotowane dla was i 

Moich małych stworzeń! 

Nie lękajcie się i poczyńcie pospiesznie wszystkie konieczne przygotowania! 

Kocham Moich – Moi kochają Mnie!” (02.06.2004) 

„Kochane dzieci! Jak to już wiele razy mówiłem, świat i wszyscy jego mieszkańcy 

muszą przejść przez ucisk – sprawiedliwą Karę Bożą za grzechy. Objaśniłem wam, 

że dopiero po tym nastanie Tysiącletni Pokój. Wtedy ziemia będzie uprawiana przez 

moje stworzenia tak, jak sobie to zamierzyłem: nie będzie już żadnych maszyn ani 

urządzeń napędzanych gazem czy prądem. Będziecie uprawiać ziemię z miłością i 

czcią, i będziecie sobie wzajemnie pomagać, wespół ze zwierzętami, które wam poślę. 

Wśród moich stworzeń zagości pełnia miłości. 

Czyńcie radośnie wszystko, o co was dzisiaj proszę! Złóżcie w ofierze swoją niedolę, 

wiedząc, co przyniesie przyszłość! Bądźcie dzielnymi, małymi żołnierzami, bo walka 

się rozwija, a wasza nagroda jest wielka. 

Patrzcie w przyszłość z sercem radosnym! Miejcie oczy skierowane na nagrodę! 

Bądźcie pokorni przed Bogiem i ludźmi, bo na pokorę waszych serc baczy Bóg. 

Pokora jest prawdziwą ufnością Bogu. Ona uwalnia was od was samych, dla Jego 

Boskiej Woli. Bądźcie gliną w Jego Rękach i pozwólcie Mu formować was według 

Jego Woli. Wtedy staniecie się w pełni Jego. 

Gromadźcie się każdego dnia na modlitwie! Spoglądajcie na nagrodę, której 

oczekują na ziemi lub w niebie wszystkie kochające i posłuszne dzieci! 

Po tym sztormie nastanie cudowna wiosna. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie 

tego piękna i pokoju, miłości i radości, jakie to nowe życie, ta Nowa Era niesie ze 

sobą dla tej pozostałej Bożej reszty. 

Wyjdźcie temu Dniowi naprzeciw z miłością w swoich sercach i wiedzcie, że Moje 

Słowo jest Prawdą i że wszystko się wypełni” (07.06.2004). 

Jezus: „Stoję gotów za sterem Mego Statku. Statku, który wkrótce wyjdzie w 

morze. Dopłyniemy do Wielkich Słupów i pozostawiając za sobą wzburzone morze 

zawiniemy do bezpiecznego Portu Trzech Serc: Jezusa, Matki Maryi i Ojca Józefa. 

Tutaj znajdziecie bezpieczną przystań i schronienie przed walką, która rozszalała 

wokół was. Jedynie tutaj znajdziecie PRADZIWY POKÓJ; okryci płaszczem Boskiej 

miłości znajdziecie wytchnienie dla waszych wyczerpanych dusz. 

Mój Statek pożegluje bezpiecznie przez najciemniejszą noc, niewidocznie i 

bezgłośnie. Ostoi się wielu sztormom, gdyż jest popychany oddechem Świętego 

Ducha. Ma zapasy na trzy i pół roku dla wszystkich moich drogich pozostałych 

mężczyzn, kobiet, dzieci i najróżnorodniejszych zwierząt. Światło będzie padać od 

Chrystusa i oddech Ducha zatroszczy się o czyste powietrze, które będzie potrzebne 

tym, którzy pozostali. 
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Zapraszam was, moja cenna, mała trzódko, do bycia gotowym, do wkroczenia na 

pokład, na Mój rozkaz. Nie bójcie się, gdyż będzie to łagodne żeglowanie, nawet przy 

najbardziej wzburzonym morzu. 

Św. Michał i Jego Zastępy stoją w pogotowiu. Wszystko jest już przygotowane i 

najciemniejsza noc nadejdzie bardzo szybko. Czuwajcie i módlcie się, gdyż Wasz 

Ojciec jest gotów dać znak swoim Aniołom, i zabrzmią trąby, które dadzą znać Jego 

wiernym, że zbliża się czas odpłynięcia” (09.06.2004). 

Bóg Ojciec: „Pomiędzy Moimi dziećmi są i takie, które przez całe swoje życie 

poszukują stałego oparcia, czegoś trwałego, na czym mogliby bazować przez resztę 

swojego życia. Pragniecie jakiejś dobrej pracy, pieniędzy, domu, auta i wspaniałego 

urlopu. Ale wasze serca pozostają niespokojne i dlatego poszukujecie wciąż na 

nowo. 

Zajmujecie się coraz więcej światem i jego materialną stroną. Gromadzicie sobie 

ziemskie skarby, które nie przynoszą żadnego trwałego szczęścia. Są wśród was i 

tacy, którzy wierzą jedynie w boga użycia, który jest przemijający! Musicie dążyć do 

wznioślejszych rzeczy – musicie mieć wyższe cele, które są w stanie spełnić wasze 

marzenia, wznieść wasze myśli i wziąć w posiadanie całe wasze serce. 

Tylko poprzez prawdziwą wiarę w Boga możecie zaznać pełni radości i trwałego 

szczęścia. Jeśli będziecie wciąż zadowalać się jedynie ziemskimi uciechami, wtedy 

CAŁĄ ludzkość nawiedzi surowa i długa kara. Jeśli nie wierzycie, że wasz Bóg może 

surowo karać, to proszę was, abyście przeczytali te ustępy w Piśmie Świętym, które 

mówią o potopie i innych zesłanych przez Niebo klęskach, których celem było 

oczyszczenie z grzechu – tak ludzi jak i ziemi. 

Podobnie stanie się już niebawem, gdy Ja, wasz Bóg, zastosuję wobec was 

przeróżne środki – dla zniszczenia wszelkiego zła. Znowu chcę oczyścić. Chcę na 

zawsze zniszczyć grzech... i na pozostałej małej reszcie wznieść Nową Budowlę. Chcę 

wprowadzić czystość do wszystkich rzeczy, gdyż jestem waszym Bogiem i grzech nie 

ma we Mnie miejsca. 

Już wkrótce zakuję szatana i jego świtę w łańcuchy, gdyż dla nich nie ma miejsca 

w Bożym Królestwie. Godzina jest bliska i znaki zostały dane. 

Jedynie Moi wierni, jedynie Moje posłuszne i pokorne dzieci wkroczą w Erę Pokoju, 

w której  JA jako EUCHARYSTYCZNY KRÓL rządzić będę” (10.06.2004). 

Maryja: „Gdy objawiłam się w Fatimie, szalała straszna wojna. Prosiłam o 

modlitwę i ofiarę. Powiedziałam, że jeśli ludzkość odpowie na Moje prośby i zmieni 

swoje postępowanie, wojna się skończy; jeśli zaś Mnie nie posłucha, wybuchnie 

kolejna, jeszcze straszniejsza wojna. 

Dzisiaj, po upływie 87 lat, błagam was ponownie o modlitwę i ofiarę, dla 

zapobieżenia jeszcze większej i straszniejszej wojnie, która obejmie sobą całą ziemię. 
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Ludzie muszą się nawrócić i odejść od wszystkich grzechów. O, kochane dzieci, 

módlcie się! Tak wiele biednych dusz trafia do piekła, bo nikt się za nie modli. 

Przychodzę, aby przynieść Moim dzieciom Pokój. Ponieważ pogrążacie się coraz 

bardziej w grzechu, przychodzę was ostrzec, przed grożącymi wam konsekwencjami. 

Niebo życzy sobie modlitwy wiernych, dzieci, cierpiących. Wykorzystajcie każdą 

chwilę dla uczynienia z każdej sytuacji modlitwy! W innym przypadku świat podąży 

prosto do nowej wojny, która doprowadzi do zniszczenia, a nawet do zniesienia z 

powierzchni ziemi wielu regionów. 

Z powodu waszych grzechów i  nieposłuszeństwa Woli Bożej Kościół Chrystusa 

cierpi. Wielu wierzących nie dotrzymało obietnicy i wielu kapłanów utraciło wiarę. 

Wielkie odejście od wiary, wielkie rozdarcie w Kościele. Moje dzieci odchodzą 

tysiącami. Naucza się herezji. Prawdziwa miłość i pokora przestają egzystować. 

Nie jestem w stanie dalej powstrzymywać Bożego Ramienia. Abyś mógł uratować 

duszę, musisz słuchać kochającego głosu swej Matki. Bóg powiedział wam, że Jego 

Anioły zajęły już stanowiska i czekają tylko na Jego znak. Jedynie te kochające 

dusze, Nasze Dzieci, Naszą Resztę mogę ochronić Moim matczynym płaszczem.  

Proszę was dzieci, módlcie się! Składajcie wszystkie swoje ofiary waszemu Bogu, 

na zadośćuczynienie za grzechy świata i za nawrócenie wszystkich biednych dusz! 

Św. Józef wraz z Jezusem jest dzisiaj pośród was, aby wam powiedzieć, że to on 

jest patronem Kościoła Jezusa – Naszej Rodziny na ziemi. Wiele łez wylaliśmy z 

powodu Naszych Dzieci, które zaślepił Nasz odwieczny  przeciwnik i które 

dobrowolnie kroczą drogą zguby. 

Czuwajcie i módlcie się! Bądźcie posłuszni, kochajcie i bądźcie pokorni! Słowo 

Boże zmierza ku swemu wypełnieniu! Ja, wasza MATKA przychodzę z Nieba aby was 

ostrzec, aby wam pomóc i poprowadzić do Jezusa. 

Dzisiaj przychodzę jako „wasza Matka Fatimska”, która was prosi, która was błaga 

o modlitwę za swojego syna Jana Pawła II. Jego fizyczne cierpienie nie da się 

porównać z  cierpieniem duchowym, zgotowanym mu przez kapłanów świata. 

Oni go ignorują, gardzą nim, nie są mu posłuszni i dlatego też idą za „Jednym 

Porządkiem Światowym”. Są zaślepieni przez przeciwnika swojego Boga. Przepisy, 

które zostały wymyślone przez złych ludzi, zobowiązują ich do oszustwa i czynią ich 

ślepymi na światło Chrystusa, Najwyższego Kapłana. 

Ci moi słabi kapłani wprowadzają wiele biednych i nieświadomych dusz w błąd. 

Oni stoją poza wiarą, wśród tych, którzy od wiary odeszli i są powodem wielkiego 

podziału w dzisiejszym Kościele. Wielu mężczyzn wstępuje do seminariów jedynie po 

to, aby spróbować wprowadzić szatański odór do kapłańskiej wspólnoty, aby 

spróbować zniszczyć przede wszystkim wszystkie Jezusowe fundamentalne prawa, 

które mają poprowadzić was do wiecznego zbawienia; ich celem jest uwolnić świat 

od Boga, od wiary i chrześcijańskich obyczajów. 
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Módlcie się za waszego Papieża, gdyż bardzo cierpi! Módlcie się, aby serca wszystkich 

kapłanów otworzyły się na Słowo Boże i pójście za nim, aby tym samym mogli żyć w 

pokorze i nauczać w Prawdzie. 

Tak, moje dzieci, wielu kapłanów zdąża do piekła. A przecież przyrzekali iść 

śladami Jezusa. Są kapłanami na wieczność! Módlcie się, kochane dzieci, za 

Naszych synów kapłanów, aby się zjednoczyli w Duchu, w Imię Jezusa Chrystusa, 

pod przewodem Jana Pawła II i niebieskim prowadzeniem Ducha Świętego, pod 

ochronnym płaszczem miłości swojej Najświętszej Matki. Módlcie się o nawrócenie 

Moich synów Kapłanów!”(13.06.2004) 

 

 

Wizja Kościoła wg Świętego Jana Bosko 

 

"Wyobraź sobie, że jesteś ze mną na brzegu morza, albo lepiej na samotnej skale i że nie 

widzisz żadnego skrawka ziemi poza tym, jaki masz pod stopami. Na rozległej toni 

morskiej dostrzegasz niepoliczoną flotyllę okrętów ustawionych w szyku bojowym. Ich 

dzioby są podobne do ostrych zakończeń włóczni, tak że w cokolwiek uderzą, przebijają 

to na wylot i całkowicie niszczą. Okręty te są wyposażone w armaty, na ich pokładach 

jest wiele karabinów, są materiały zapalające i broń wszelkiego rodzaju, a także książki. 

Zbliżają się one w stronę okrętu o wiele większego i wyższego od nich i starają się uderzyć 

weń swymi dziobami. Próbują też go podpalić albo w jakikolwiek inny sposób go 

zniszczyć. 

W eskorcie tej pełnego majestatu okrętu płyną liczne mniejsze statki, które otrzymują 

rozkazy za pomocą sygnałów i dokonują manewrów mających udaremnić ataki ze strony 

floty nieprzyjaciela. W pośrodku nieskończonej przestrzeni morskiej górują wysoko dwie 

kolumny, znajdujące się jedna niedaleko od drugiej. Na szczycie pierwszej znajduje się 

figura Niepokalanej Dziewicy, u której stóp widnieje duża tablica z napisem Auxilium 

Christianorum - Wspomożenie chrześcijan. Na drugiej, wiele wyższej i potężniejszej, 

umieszczona jest Hostia proporcjonalna w swej wielkości do kolumny, a poniżej widnieje 

inna tablica i słowa Salus Credentium - Zbawienie wiernych. Dowódcą okrętu jest 

Najwyższy Pasterz. On to, widząc wściekłość nieprzyjaciół i złych duchów, wśród których 

się znaleźli Jego wierni, decyduje się zebrać przy sobie kapitanów mniejszych jednostek, 

aby naradzić się, jak postąpić. Wszyscy kapitanowie wchodzą na pokład i stają przy 

Papieżu. Naradzają się, ale w międzyczasie zrywa się gwałtowny wiatr, który podnosi fale, 

tak więc dowódcy zostają odesłani z powrotem, by zająć się swymi okrętami. Sztorm na 

chwilę ucisza się i Papież zbiera kapitanów po raz drugi; tymczasem okręt flagowy płynie 

cały czas swoim kursem. Lecz przerażający sztorm ponownie uderza. Papież staje przy 
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sterze i wszystkie siły poświęca sterowaniu okrętu ku dwóm kolumnom, z których 

szczytów zwisają liczne kotwice i haki połączone łańcuchami. 

Wszystkie okręty nieprzyjaciela ruszają do ataku, usiłując za wszelką cenę zatrzymać 

okręt i zatopić go: jedni rzucają weń książkami i zapalnymi materiałami, których 

posiadają mnóstwo. Inni strzelają z karabinów i dział. Walka robi się coraz bardziej 

zacięta. Dzioby nieprzyjaciół uderzają gwałtownie, ale ich wysiłki i ciosy okazują się 

nieskuteczne. Próżne są ich wysiłki, przy których tracą siły i amunicję; wielki okręt 

płynie bezpiecznie i spokojnie swoją drogą. Czasem zdarza się, że pod strasznymi 

uderzeniami w jego burtach pojawiają się głębokie dziury. Ale w tej samej chwili łagodna 

bryza zaczyna wiać od dwóch kolumn, pęknięcia zasklepiają się, a przecieki natychmiast 

ustają. Tymczasem wybuchają działa napastników, psują się strzelby i inne rodzaje 

broni, łamią się dzioby i wiele okrętów rozsypuje się na kawałki i tonie w morzu. 

Wówczas oszalali nieprzyjaciele rzucają się do walki wręcz, uderzają pięściami, 

bluźnierstwami i przekleństwami. Nagle Papież pada ranny. Natychmiast ci, którzy są 

wokół niego, spieszą mu z pomocą i podnoszą go. Papież zostaje trafiony po raz drugi, 

znowu pada na pokład i umiera. Wśród nieprzyjaciół wybucha zwycięski, pełen radości 

okrzyk; z ich okrętów słychać nie do powtórzenia wyzwiska. Ale ledwo Papież umarł, już 

drugi zajmuje jego miejsce. Kapitanowie zebrawszy się razem wybrali Papieża tak szybko, 

że wieść o śmierci zbiegła się z wiadomością o wyborze następcy. Nieprzyjaciele zaczynają 

tracić ducha. Nowy Papież zmusza nieprzyjaciół do rozproszenia się i pokonując wszelkie 

przeciwności, prowadzi okręt wprost na dwie kolumny i ustawia go między nimi. 

Zakotwicza się szybko za pomocą lekkiego łańcucha, który zwisa od dziobu okrętu do 

kotwicy na kolumnie zwieńczonej Hostią. Za pomocą drugiego lekkiego łańcucha, który 

znajduje się na rufie przywiązuje się do drugiej kotwicy, która zwisa z kolumny z 

Niepokalaną Dziewicą na szczycie. W tym momencie następuje ogromne poruszenie. 

Wszystkie okręty walczące dotąd z Papieżem wpadają w panikę; uciekają, a w ucieczce 

zderzają się ze sobą, łamiąc się na kawałki. Jedne toną i próbują pociągnąć za sobą inne. 

Tymczasem kilka małych okrętów, które dzielnie walczyły po stronie Papieża śpieszą, by 

przywiązać się do kolumn. Wiele innych, przełamawszy strach przed bitwą, ostrożnie 

obserwuje wszystko z oddali. Gdy wraki zniszczonych okrętów unoszą się na wśród wirów 

morskich, te, gdy przychodzi na nie kolej żeglują w skupieniu ku dwóm kolumnom, a 

dopłynąwszy przywiązują się do haków z nich zwisających, tak że są bezpieczne przy 

flagowym okręcie, na którym stoi Papież. Nad morzem zapada wielka cisza." 

 

 


