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Wprowadzenie do Mszy świętej:
W ten grudniowy adwentowy wieczór gromadzimy się, aby dziękować Panu Bogu za rok

szczęśliwie przeżyty, za owoce naszych modlitw. To, że ksiądz jeszcze tutaj stoi, że mówi, że
modli się razem… To jest dowód, że modlitwy były skuteczne – Pan Bóg podtrzymuje mnie na
duszy i na ciele. Chcę odwdzięczyć się za wasze modlitwy, włączając w tę ofiarę Mszy świętej
tu obecnych i wszystkich, którzy, powiadomieni listem, łączą się duchowo z nami w różnych
stronach Polski. Spośród was Pan Bóg już zabrał niektórych modlących się z nami rok temu, i
o nich też chcę pamiętać…

* * *
Panie Boże, co chcesz tym konkretnym ludziom powiedzieć w tej właśnie godzinie?

Tematów cisnęło się mnóstwo. Musiałem je odpędzać, przekreślać, ciągle stawiając sobie
pytanie: co jest najważniejsze. Nie: co w ogóle byłoby do powiedzenia, ale co na tę właśnie
godzinę.

Chcę wam powiedzieć to, co wielu ludziom odpowiadałem: płaczącym, zasmuconym,
zatroskanym, nawet zrozpaczonym: nadchodzi Nowy Świat, w którym nie będzie większych
problemów. Wytrwajcie, nastawcie się na przetrwanie.

– Kiedy to będzie? – każdy pyta. A ja odpowiadam: czekamy z dnia na dzień. Chyba już
bardzo blisko. Ja przynajmniej czekam w wielkim napięciu. – O, to dobrze; bo jeżeli Ksiądz
czeka z dnia na dzień, to pewno blisko już jest ten Nowy Świat!

Ale dzisiaj przyszła myśl taka: musisz nastawić ludzi na przetrwanie trudnych chwil, które
nadchodzą; trudnych chwil, w których będzie się rodzić w bólu Nowy Świat.

Jak by się chciało, żeby już Pan Bóg powiedział ostanie słowo na widok tego, czym żyją
ludzie… Co to za życie? Bardziej śmierć niż życie dla wielu! Żeby powiedział: DOSYĆ! STOP!
– i zaczął oczyszczenie, o którym myślimy, za którym tęsknimy. Ale… jest jedno ALE: żeby Bóg
powiedział swoje słowo, wcześniej jeszcze szatan musi powiedzieć swoje ostatnie słowo, a tego
nie uczynił.

Zły duch wtargnął już wszędzie. Opluł swoją śliną, zatruł swoim jadem, zanieczyścił dymem
wszystko, co tylko mógł. Ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa buntu i nienawiści. Planuje
rzucić sobie nawzajem do gardła całe narody, żeby się gryzły, niszczyły, nienawidziły. I dopiero
gdy nad ziemią wzniosą się dymy pożarów czy jakichś grzybów atomowych, gdy ziemia zacznie
drgać konwulsyjnie pod ciosami – będzie szalał z zadowolenia, ponieważ jest duchem nienawiści
i zemsty, duchem wydzierającym Bogu Jego dzieci. A kiedy tyle dzieci wydziera, jak nie wtedy,
gdy zapalają się nienawiścią przeciwko sobie całe narody?

Szatan ma jeszcze ukazać światu swojego antychrysta, a więc człowieka, który we
współpracy z fałszywym prorokiem w Rzymie będzie zwodził ludzkość całą, tak że nawet i
wybrani: biskupi i kapłani – dadzą się zwieść. Wiemy o nim z Pisma Świętego, z Apokalipsy,
że będzie czynił znaki i cuda wielkie, żeby ludzi omamić. Będzie miał możność nawet
sprowadzania ognia na ziemię, żeby wmówić ludziom, że on jest dobroczyńcą ludzkości, żeby
szli za nim. Będzie mówił: żyjcie sobie na luzie, macie po to ziemię, żeby się na niej szczęśliwie
urządzić. Jeszcze w tych ostatnich chwilach starego świata zwiedzie ogromną rzeszę ludzi. Stanie
się też prześladowcą tych pasterzy i wiernych, którzy mu się nie poddadzą – ich Msze święte
będą możliwe tylko w ukryciu.

I to wszystko jeszcze musimy przeżyć. To nas dzieli od tej Nowej Wiosny Kościoła, za którą
tak tęsknimy. Nie mogę więc być dzisiaj jeszcze pocieszycielem mówiącym, że to tuż tuż, że już
nad nami rozbłyśnie chwała Pana, ponieważ Zły i zło nie powiedziało jeszcze swego ostatniego
słowa. I Pan Bóg na to czeka, na to pozwala, ponieważ to ludzie przyciągają demony z piekła;



ludzie, którym Pan Bóg dał wolną wolę. Jak straszna to rzeczywistość! Mało kto zdaje sobie
sprawę, jak wielu jest tych, którzy idą drogą potępienia. Znamy różne opisy. Jeden z nich tu
przytoczę, wstrząsający, ponieważ sugeruje, że całe miliardy mogą być wciągnięte do wiecznej
otchłani – całe miliardy spośród tych siedmiu, które teraz zaludniają ziemię. Jest to świadectwo
siostry M. z W., którą znam od wielu lat. Opisuje ona, co jej Pan Bóg pokazał i czego pozwolił
doświadczyć.

„Będąc w kaplicy na modlitwie, usłyszałam huk wielki oraz potrząsanie łańcuchami.
Ściemniło się bardzo, gdy otoczyło mnie wielu złych osobników. Chciałam wołać, ale zabrakło
mi tchu. Pociągnięto mnie, przewrócono, zepchnięto w przepaść ognia. Zewsząd wrzaski
straszliwe, plugawe, bluźniercze, smród rozkładających się trupów. Wepchnięto mnie jakby w
żelazną szafę i zaciskano coraz bezwzględniej drzwi. Ta płonąca metalowa szafa wpijała się we
mnie, powodując ogromny ból. Każdy nerw jęczał we mnie innym bólem, którego nie da się
opisać ani nazwać. 

Widziałam morze grzechów, w tym swoje własne, które ciągnęły za sobą inne grzechy, jak
łańcuch wężów. Ogarnęła mnie rozpacz z powodu zmarnowanego życia, wielkich darów Bożych,
powołania. Ku memu niesamowitemu przerażeniu rozpoznawałam dusze znajomych. Widziałam
dusze wezwane do wielkiej świętości, przeżarte grzechem pychy, który spływał po nich jak ciecz
obrzydliwych plwocin.

Wokół mnie wciąż powiększał się tłum potępieńców, którzy z uciechą piekielną szydzili ze
mnie, nazywali mnie „świętą Bożą”, której koniec w rynsztokach piekła. Ich śmiech,
wyszydzanie wszelkich łask, bluźnierstwa przeciwko Niepokalanej i Świętym, powodowały w
mojej duszy nieustanne konanie. Ze wszystkich sił pragnęłam przywołać choć jeden raz Jezusa,
lecz mój język był martwy, a gardło płonęło ogniem. Ogień był mym oddechem, widzeniem,
dotykiem – parzył, palił, spopielał całe moje jestestwo, a jednak nie pozbawiał życia. Gorzał,
podsycany wciąż na nowo jakąś mocą piekielną.

Dla mnie w tym bólu niewypowiedzianym mijały wieki, i ku memu wielkiemu przerażeniu
nie kończyły piekła. Ono trwało (!), potęgując nasilenie cierpienia okrutnego, bezlitosnego, które
było skutkiem grzechu. Wiedziałam, że końca nie będzie, a to powodowało moją rozpacz –
wielką, bezbrzeżną, jakby rozciągającą się w wieczność.

Obok, w niszach ognia cierpieli ludzie, którzy oskarżali się wzajemnie o ohydę różnorodnych
grzechów, zwłaszcza o rozwiązłość i wynaturzenia zmysłowe. Wyli nieustannie, powodując
drżenie dookoła i jakiś złowrogi śmiech, jakby zachłystywali się wódką ognia i siarki. Grzechy
wyuzdania nieczystego wykrzykiwali tak wulgarnie, że moja dusza konała w tych
obrzydliwościach. Kobiety pokazywały bezwstydnie swe łona pełne robactwa i żmij oraz
wykrzykiwały, ile uśmierciły dzieci. Ich cierpienia były tak przerażające, że zamknęłam oczy,
by nie patrzeć. Lecz w tym miejscu nie można było doznać najmniejszej ulgi: oczy wszystko
widziały, uszy słyszały, ciało przenikał wciąż nowy w swej przewrotności cios i bicz boleści.

Wyrwano mnie z wielką siłą i zaczęto traktować różnymi narzędziami tortur. Wtem jakiś
głos, mocny jak grom, krzyknął: „Dosyć!” Obolała, przeniknięta do najmniejszej cząstki bólem,
goryczą i przerażeniem, zostałam wypchnięta i przeniesiona z powrotem do kaplicy. Ociekałam
potem i łzami, a duszę powoli, łagodnie ogarniał pokój. Uświadamiając sobie bardzo powoli, że
żyję nadal, że mam szansę miłowania, zaczęłam wypowiadać z uwielbieniem Imię Jezus.
Spojrzałam na monstrancję i znajdując w niej Jezusa, a w Nim nadzieję nowego życia,
usłyszałam słowa:

„Córko Moja, swoje cierpienia złącz z Moją Męką, ona trwa nadal w mistycznym wymiarze
zbawiania świata. Pragnę ocalić ten świat, zaślepiony i uprowadzany podstępnie, przy złudnej
muzyce, ku zatraceniu. Piekło wylega i spieszy się, bo wie, że czas ma ograniczony”. 

Tu mówi jej o swoim Miłosierdziu Pan Jezus: „Wyprowadzam z hojnością ze swego Serca
zdroje nieogarnionych łask, zdroje Boskiej Wody i Krwi. Dzieci moje! Przyszła już pora! Nie



odkładajcie nawrócenia waszego, bo dla wielu z was może zabraknąć czasu!” Mówi siostrze Pan
Jezus o potędze swojej Krwi, w której jedni drugich mają obmywać z grzechów. To już znamy,
chociażby z książki „W Szkole Krzyża”, gdzie jest modlitwa z pouczeniem jak to robić, jak
zanurzać w tej Krwi. 

Mógłbym jeszcze przeczytać, jak siostra widzi trzy dni ciemności, które zadecydują o tym,
kto pozostanie na ziemi. Jest to tak straszny, tak przejmujący widok, że lepiej tego nie czytać.
W ciemnościach, tylko w świetle błyskawic, widać biegających w różne strony ludzi, widać też
demony w postaci jakby upiornych zwierząt, rzucające się wprost na ludzi. Wyrywają im dusze
z ciała, żywcem ciągnąc do piekła. Po tych trzech dniach ziemia stanie się w wielu miejscach
pustynią. Pan Bóg zostawi na niej tylko tych, których chce zostawić, którzy będą tego godni.

A więc te chwile nadchodzą. Oprócz wojen i strasznych przewrotów antychrysta, który
będzie prawą ręką złego ducha, władcy piekieł, będą też inne drastyczne chwile, o których mówił
Pan Jezus Apostołom. Co powiedział? „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi
trwoga narodów, bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy”. To wszystko się zbliża. Nie
usypiał naszej czujności – powiedział, że „ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu
wydarzeń zagrażających ziemi”. A więc samo oczekiwanie będzie tak straszne, że ludzie będą
tracić przytomność. Tutaj lecąca w stronę ziemi olbrzymia góra, która w nią uderzy, a wszyscy
wiedzą, że już nie ma ratunku – odmierzają minuty, sekundy. Tu ciemności, tutaj straszliwe fale,
na kilkadziesiąt metrów w górę, zalewające wybrzeża, itd. To wszystko nadchodzi. Ci, którzy
przeżyją, wyjdą spomiędzy ruin i zgliszcz szczęśliwi, chociaż będą mieli w pamięci ciężkie
przeżycia.

Dlatego o tym mówię, bo to w tej chwili jest rzecz, która wydaje mi się najważniejsza. Pan
Jezus jakby sam to potwierdza. Oto zdjęcie Pana Jezusa. Na razie mogłem je wydrukować w
kolorze czarno-białym i krwawe łzy, płynące z oczu Jezusa, zaznaczyłem kropkami na czerwono.
Od 24 października ubiegłego roku, a więc niewiele ponad rok, figurka Dzieciątka Jezus (taka
jaką czci się w Betlejem) została wystawiona do publicznej czci we włoskim mieście Cava de
Tirreni w prowincji Salerno, gdyż od października 2010 roku płacze krwawymi łzami. 

Figurkę przywiózł z pielgrzymki do Ziemi Świętej pewien franciszkanin. Zmęczony podróżą,
nie rozpakowując bagaży, położył się spać. Rano budzi go delikatny głos: „Otwórz mnie – duszę
się!” Otworzył pudełko i zobaczył, że figurka płacze krwawymi łzami. Pokazał ją swojemu
biskupowi, który akurat tego dnia przebywał w klasztorze. Figurkę zabrano do badania. Okazało
się, że jest to ludzka krew, tej samej grupy co na Całunie Turyńskim. Po roku biskup pozwolił
oddać ją do uczczenia wiernym. 

Tyle różnych bzdurnych wiadomości dociera do nas, a taka wiadomość do kogo dotarła?
Nadchodzi uroczystość Bożego Narodzenia. Zapamiętajmy sobie to zdjęcie, gdyż myślę, że w
ten sposób Pan Jezus mówi do nas, do nas wszystkich. Mówi łzami, gdy nie chcą słuchać Jego
słów. 

Co chce powiedzieć? Czy nie wzywa nas w tej chwili do wielkiej mobilizacji? Na czym ma
ona polegać? Czy nie najważniejszą rzeczą jest modlić się za tych, którzy wkrótce będą
przechodzić przez wspomniane wydarzenia, żeby mogli ocaleć? Mówiąc „ocaleć”, mam na myśli
„nawrócić się”. Jeżeli ktoś miał różne intencje modlitewne, niech na pierwszym miejscu postawi
teraz ratowanie miliardów, które mają w krótkim czasie umrzeć lub zginąć. Bądźmy
pocieszycielami Pana Jezusa płaczącego. Bądźmy w ten sposób Jego apostołami – teraz,
natychmiast – ponieważ jest to końcówka czasu miłosierdzia. Przyjdzie taki dzień, kiedy Pan
Bóg nie będzie już więcej wysłuchiwał modlitw – żadnych modlitw, nawet Najświętszej Maryi
Dziewicy. Apokaliptyczna Niewiasta zostanie wyprowadzona na pustynię, z dala od węża, i nie
będzie mogła mieć wpływu na losy świata.

Póki więc trwa jeszcze czas miłosierdzia, błagajmy Boga, bo jest teraz szczególnie hojny.
Zanurzajmy w kielichu Najdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa całą ziemię. Bardzo



proszę, żebyśmy wszyscy w swoich modlitwach trzymali glob ziemski przed Bogiem Ojcem. Jest
Ojcem Miłosierdzia, przed którym powołujemy się na Ofiarę Jego Syna, Jego Mękę, Jego Krew.
W każdej Mszy, kierując wszystko ku Ojcu przez Syna w Duchu Świętym, całą ziemię podnośmy
ku Niebu. I nie mówmy: moja modlitwa jest tak słaba, że Pan Bóg wysłuchałby mnie, gdybym
modlił się za dziesięć osób, a za sto to już nie wiem… Miliony, miliardy obejmujmy swoją
modlitwą, ponieważ dla Pana Boga nie ma żadnej różnicy, czy daje łaskę jednej osobie, czy
miliardom. Bóg jest zawsze jednakowo hojny i nieskończony w swych darach, ale odpowiada
na nasze modlitwy ze względu na naszą ufność. Tym więcej otrzymuje człowiek, im bardziej ufa.

Oto właśnie te myśli, którymi chciałem podzielić się dzisiaj. Zachowajmy je w swoim sercu,
przekażmy innym, a kiedyś na pewno przekonamy się, że miały one jakiś wydźwięk w dalszym
życiu naszym i Kościoła – będziemy cieszyć się owocami swoich modlitw, swoich ofiar przez
całą wieczność.

Właśnie: ofiar także! Nie bójmy się teraz cierpienia. Na pewno każdy ma prawo się leczyć,
na ile to możliwe. Szanujmy dar zdrowia, ale gdy zostaje jakieś cierpienie, chwytajmy je jako
wielki skarb i nieśmy je przed Oblicze Ojca. Nieśmy przez Chrystusa, nieśmy rękami Matki
Najświętszej. To, co jesteśmy w stanie teraz ofiarować z dobrej woli Panu Bogu, może mieć
wpływ na życie całego Kościoła, całego świata, bo Pan Jezus złączy to wszystko z owocami
swojej Męki i będzie miało wielką wartość.

Spieszmy się – powtarzam – z tą modlitwą, spieszmy się z tą ofiarą, bo przyjdzie taki dzień,
kiedy Anioł Apokalipsy, który stoi przed Bogiem z kadzielnicą w ręku – a dym kadzidła
symbolizuje wszystkie modlitwy Kościoła – kadzielnicę zrzuci na ziemię. I będzie słychać głosy,
grzmoty, a wśród wielkiego trzęsienia ziemi Pan Bóg powie: DOŚĆ! – Już tego wonnego dymu
modlitw przyjmować od tego momentu nie będę.

Z wielką ufnością stańmy teraz przed Bogiem i zanieśmy do Niego wspólne błagania.

UZUPEŁNIENIE
W swojej homilii pominąłem ważne wydarzenie, zapowiedziane przez Matkę Bożą m.in. w

Garabandal (uwaga: objawienia te zostały uznane przez komisję biskupią za nadprzyrodzone i
zgodne z nauką Kościoła, jednak biskup ordynariusz wciąż zwleka z ogłoszeniem światu tego
faktu). Chodzi o tzw. „Ostrzeżenie”, a więc o ten moment, w którym wszyscy ludzie ziemi ujrzą
Jezusa w otwierającym się niebie, a za chwilę staną na Jego sądzie i poznają w Jego świetle całe
swoje dotychczasowe życie oraz miejsce, na które sobie zasłużyli. Ma to być ogromny dar
Bożego Miłosierdzia, gdyż bez tego sądu ziemia nie mogłaby się oczyścić i stać się królestwem
Jezusa.

Niektórzy mogą zapytać: jak to możliwe, że wielu z tych, którzy doświadczą tego spotkania,
wizji, sądu, nie nawróci się? Może tak być z różnych powodów:
– antychryst i fałszywy prorok posłużą się środkami przekazu oraz opiniami swoich „ekspertów”,
by ludzi przekonać, że to przeżycie nie wymaga poważnego traktowania, nagłej przemiany życia,
że na razie trzeba odczekać i spokojnie robić swoje, a nie „destabilizować życia swojego, swoich
bliskich, lokalnej społeczności”. Będą wołać: „Poczekajcie, ochłońcie, dojdźcie do równowagi,
a potem pomyślicie co dalej!” Kto ich posłucha, popełni straszny błąd i z każdym dniem będzie
coraz dalej od szczerego żalu i poprawy życia, a w końcu może stanąć na pozycji przeciwnej:
zacznie wyśmiewać nawróconych i pobożnych, a potem… nawet ich prześladować i niszczyć!
Ci zaś staną się tak łagodni, rozmodleni, gotowi na wszelkie ofiary z miłości do Boga, że nie
będą walczyć o swoje, lecz pozostanie im ucieczka, a często męczeńska śmierć. Wielu z nich
swoją modlitwą i ofiarą z życia za prześladowców przyczyni się do ich nawrócenia.
– Inny powód to brak odwagi i ufności, koniecznej do uchwycenia się, jak kotwicy, podanej im
przez Jezusa ręki. Kto żył z dala od Niego, gardził Jego nauką i Kościołem, a nawet z nim
walczył, kto żył w ciemnościach grzechu i innych w nie wciągał, zachować się może jak syn



marnotrwany z Jezusowej przypowieści. Otóż ten biedak wyruszył w kierunku domu tylko z
egoizmu, a więc dopiero wtedy, gdy nie miał innego wyjścia. Wracając, może wcale nie myślał
o ogromnym cierpieniu swojego ojca, za które trzeba bardzo żałować, przeprosić, odpokutować,
lecz o zaspokojeniu swoich własnych potrzeb, gdy uda mu się ukradkiem wmieszać pomiędzy
sługi i najeść się do syta, nie cierpieć głodu i poniżenia. Pewno by mu się to nawet udało, gdyby
nie miłość ojca – pełna tęsknoty, jakby „agresywna” w tym wybiegnięciu naprzeciw, mocnym
uścisku, zamknięciu ust próbującemu coś powiedzieć winowajcy, wybaczeniu wszystkiego,
zorganizowaniu hucznej zabawy.

Możemy przypuszczać, że wielu takich marnotrawnych synów nie spojrzy przychodzącemu
w chwale Jezusowi w oczy, nie pozwoli „objąć się za szyję” i uścisnąć, zwłaszcza na widok
swego zmarnowanego życia, lecz wprost przeciwnie – zawoła do gór: „Padnijcie na mnie!”, a
do pagórków: „Przykryjcie mnie!” i odizolujcie od przenikliwego wzroku Jezusa! (por. Łk
23,30). I tym właśnie ludziom, stającym w ten sposób na krawędzi wiecznego potępienia,
możemy właśnie my przyjść z pomocą, jeśli teraz – w okresie Bożego Miłosierdzia – za nich
będziemy się modlić i Bogu ofiarować swój codzienny krzyż, a nawet swoje męczeństwo za
wiarę, do którego niektórzy z nas będą powołani.


