
Orędzie, które od Pana Jezusa otrzymała Bożena Pióro, znana osobiście od lat ks. Adamowi 

Skwarczyńskiemu. Numerację akapitów uwzględnia komentarz, zam. pod tekstem Orędzia. 
 

22 marca 2012 r. godz. 10:30. Idź do H. Sprawy, które ci przedłożę, dotyczą Polski. Wsłuchuj się pilnie. 

Zadanie, które przydzielę tobie i wam obu, potwierdzę. Dziś wielokrotnie. 

 [1] «Czas ucieka, wypełnia się Pismo, a chętnych do służby mało. Nie zadawalajcie się przesłaniami, 

które otrzymują inni. Dałem wam Pismo Święte, natchnione Słowo Boga, i pragnę, abyście je sobie 

przyswajali. Apokalipsa według Świętego Jana nie pozostawia wątpliwości. Ten czas pogardy dla Boga i 

czas walki – teraz już bardzo widocznej – nadszedł. 

 [2] Córko Moja, ojczyzna w niebezpieczeństwie. Ojczyźnie potrzeba ofiary – rzędu dusz, które 

staną się żertwą. Niech ludzkie serca odtają w ogniu miłości Bożej. Dajcie z siebie wszystko, aby moc 

Jezusowej ofiary nie poszła na marne. Bóg wybiera was, abyście służyli pod Jego sztandarem.  

 [3] Zapewniam was, że działanie Złego wyraża się w działaniu rządzących. Nie możecie poddać się 

tej władzy. Waszym przewodnikiem na drogach życia jest Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. 

 [4] Odbierajcie te wskazówki prawidłowo. Ja nie nawołuję do rozlewu krwi, Ja nawołuję do rozlania 

Ducha Świętego na całą Polskę. Niech świadomość, że jesteście posłani w Imię Boga, umocnieni Jego 

Duchem, pomaga wam przeobrażać siebie i Moją Umiłowaną Polskę. Ja, Pan życia i śmierci, daję 

zmartwychwstanie Polakom w czasie tej wielkiej próby. 

 [5] Moje drogie dzieci, wybrałem naród polski, bo nie odrzucił Krzyża; bo nie zaparł się Świętego 

Imienia Jezusa Chrystusa; bo doskonale odczytuje przesłanie Słowa Bożego; bo daje nadzieję innym 

narodom. Wybrałem was i umacniam, kiedy zło atakuje we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

 [6] Naród wybrany to naród posłuszny Bogu. Niech wasze intencje będą czyste, niech wasze działanie 

będzie święte, niech bliźni będzie naprawdę bratem. Jednoczcie się. Święci, którzy ukochali Polskę, 

męczennicy, którzy oddali za Polskę życie, teraz wstawiają się przed Obliczem Boga. Pozostali wierni 

ludowi, z którego wyrośli jak najpiękniejsze maki umęczonej ojczyzny. 

 [7] Dzieci moje, te dni przemocy, którą obserwujecie na całym świecie, będą trwały nadal, [jednak] 

nie dopuśćcie, aby przemoc zakotwiczyła się w waszej ojczyźnie. NIE WYPUSZCZAJCIE Z RĄK 

RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Będzie chronił was od żądzy krwi, którą chce rozlać Zły. 

 [8] Maryja jeszcze bardziej oręduje za wami. Poddajcie się Jej przemożnej opiece. Z Maryją 

zwyciężycie samych siebie, a wtedy wszystko wokół was będzie miało przywrócony pokój. Niech wasza 

wiara w Boga Trójjedynego będzie widoczna. Nie lękajcie się, bo bać może się ten, kto upodobał sobie 

odstępstwo.  

 [9] Cud Eucharystii umocni wasze serca i będzie jedynym pokarmem, którego zapragniecie. Zaufajcie 

Bogu. W tej godzinie ostatniej próby czeka was prawdziwe życie w Bogu, w promieniach łaski i 

miłosierdzia. 

Jezus, Odkupiciel człowieka grzesznego. Amen».  

 

 [10] Otrzymałam natchnienie, aby przeczytać i przyswoić sobie rozdz. 14 Apokalipsy. 

 

KOMENTARZ ks. Adama Skwarczyńskiego 

 Charyzmatem Bożeny Pióro od dawna posługiwał się Bóg, by przekazywać orędzia, które zostały 

zebrane w książce „Tobie Panie zaufałam” (Kraków 2004, Wydawn. Pijarów). Dla orientacji 

Czytelników pod niniejszym komentarzem zamieszczę wybór orędzi z tejże książki, odnoszących się do 

trudnej sytuacji i drogi Polski. Warto zwrócić np. uwagę na tekst z datą 10.12.2003 – z niego 

dowiadujemy się, że już wtedy podjęte były starania o zorganizowanie Krucjaty Różańcowej za 

Ojczyznę. Gdyby wówczas Jasna Góra odpowiedziała pozytywnie, kto wie, jak wyglądałaby dzisiaj 

Polska? 

 Ostatnie, marcowe orędzie otrzymała p. Bożena nagle, po długim okresie milczenia, więc trzeba 

potraktować je poważnie. W bardzo zwięzłych słowach Pana Jezusa odczytujemy naświetlenie przez 

Niego obecnej sytuacji Polski, pouczenia oraz zachęty do działania. 

 [1 i 10] Najważniejszym, a przy tym ściśle nas obowiązującym „przesłaniem” Boga jest Pismo 

Święte, o czym łatwo możemy zapomnieć w zalewie różnych „orędzi”, nie zawsze zresztą od Boga 

pochodzących. Tu jesteśmy kierowani do Apokalipsy, a konkretnie (pod wpływem natchnienia, 

otrzymanego przez Autorkę) do jej 14 rozdziału, którego początek może nam się wyraźnie kojarzyć z 
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Paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusaw otoczeniu Niebian na sąd szczegółowy, 

podobny do tego po śmierci. 

 Przez całe wieki Paruzję łączono z Sądem Ostatecznym, teraz jednak widzimy, że zupełnie 

niesłusznie (w pierwszych wiekach życia Kościoła tego nie czyniono). Tu znajdujemy pouczenie, że ten 

czas otwarcia się Nieba i ukazania się Baranka – Chrystusa – w otoczeniu Świętych właśnie nadszedł. 

Nazwany został ten czas „godziną ostatniej próby” [9], „czasem pogardy dla Boga i bardzo widocznej 

walki” [1], jak też „godziną sądu Boga” (Ap 14,7). Następstwem owego sądu ma być upadek „wielkiego 

Babilonu” (Ap 14,8) oraz śmierć bardzo wielu ludzi: czcicieli Bestii (połączona z ich wiecznym 

potępieniem), jak też świętych – błogosławionych, gdyż umierających w Panu (w wierze i w 

posłuszeństwie przykazaniom – Ap 14,10-13). Ich śmierć została tu porównana do żniwa i do 

winobrania, a to ostatnie pociągnie za sobą bardzo obfity przelew krwi, podobny do wytłaczania winnego 

soku (Ap 14,14-20). 

 [3] Polską rządzą ludzie zaprzedani Złemu i przez niego sterowani, o czym muszą pamiętać ci, 

którzy za swojego Króla uznają Jezusa Chrystusa. Co to dla nas znaczy? Bardzo wiele! 

– Czytanie prasy prorządowej i oglądanie programów i filmów telewizyjnych czyni nas podatnymi na 

argumenty Złego oraz usypia i wypacza nasze sumienie; 

– marnowanie energii na publiczne protesty, strajki, debaty i artykuły może dawać nam złudzenie, że 

bronimy najwyższych wartości, jednak jest to bezowocne dlatego, że naszym przeciwnikiem jest szatan, 

który z naszych wysiłków tylko się śmieje. Ten oszust udaje, przez swoich ludzi, że ma czasami dobrą 

wolę, a to wpędza nas w następne bezowocne działania, z góry skazane na niepowodzenie. Jego 

„prawem” jest pełnia zła: kłamstwo, nienawiść, unicestwienie przeciwników, a ochranianie swoich ludzi. 

Nie dajmy się zwodzić pozorami dobra! 

– Odrzucenie rządów Złego trzeba rozumieć właściwie, a więc wg Ewangelii: 1) mamy miłować 

nieprzyjaciół – jego ludzi, starając się przez duchowe ofiary [2] zdobyć ich dla Boga; 2) mamy w pełni 

związać swoje życie z Chrystusem, służąc pod Jego sztandarem – pod Krzyżem [2 i 5], a nie pod innymi 

sztandarami (polski sztandar został zhańbiony – powiewa na budynkach rządowych, na placówkach 

dyplomatycznych, w obozach wojska, służącego nie zawsze dobrej sprawie, także nad innymi miejscami 

w Kraju i za granicą, gdzie go być nie powinno); 3) Zły będzie dążył do prowokacji i do przelewu naszej 

krwi, jak to już nieraz pokazał. Czy teraz zmądrzejemy i znów nie będziemy chcieli zła zwyciężyć złem 

– chwytając za kamienie, podpalając budynki rządowe? Czy otworzymy się na „rozlanie Ducha Świętego 

[4] na całą Polskę”? 

 Zło tylko dobrem zwyciężymy! Mamy tu podane odpowiednie rodzaje „broni” do użycia w tej 

walce: 

1) „najcięższy kaliber” to heroiczne złożenie własnego życia w ręce Boga za Ojczyznę. Niektórzy – oby 

jak najliczniejsi – mają stać się „żertwą” [2] na wzór Ukrzyżowanego, co oznacza podjęcie za Ojczyznę 

codziennego krzyża – takiego, jaki Bóg da, jak też zgodzenie się na śmierć – taką, jaką On uważa za 

najlepszą. Mogę tu dodać: złożenie siebie Bogu w ofierze za Ojczyznę może, a nawet powinno być 

dopełnione przez ofiarowanie się za wszystkich, których Bóg chce zbawić dzięki naszej ofierze. W ten 

sposób, pokładając w Bogu wielką ufność, możemy przekroczyć granice Kraju, a nawet ziemi (chodzi o 

czyściec) – nasza ofiara będzie miała szeroki zasięg.  

2) Współpraca z Duchem Świętym [4] jest konieczna, by pokonać ducha złego w czasie najcięższej 

próby (!). Niestety nie wygląda ona zbyt dobrze: bierzmowani nie żyją na co dzień łaskami i darami, 

związanymi z tym sakramentem, stąd też owoce Ducha Świętego nie mogą się w nich rozwinąć. Ta 

dziedzina życia duchowego wymaga głębokiej i powszechnej odnowy. Bez umocnienia Duchem i 

przeobrażenia siebie nie przyczynimy się do zmartwychwstania Polski i nie damy nadziei innym 

narodom*. 

3) Wykorzystajmy, przez ufne modlitwy, pomoc świętych Polaków [6]. 

4) Mamy wyzbyć się wad (zwł. egoizmu), a uszlachetnić swoje intencje: czynić wszystko dla chwały 

Boga, pożytku bliźnich i pożytku własnej duszy [6]. 

5) Od ulegania żądzy odwetu i przemocy uchroni nas Różaniec [7]. Jaka szkoda, że wciąż tak mało 

Rodaków rozumie przepiękną ideę Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Powinny nas już być w niej 

miliony! 

6) Oddanie się Maryi w niewolę miłości („Totus Tuus”) będzie dla nas pomocą i ratunkiem. 

7) Pobożność Eucharystyczna powinna nadal być naszą chlubą wobec innych narodów [9]. Zanim Jezus 
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Ukryty stanie się „Słońcem” oczyszczonego świata, niech będzie nim dla Polski. 

8) „Prawdziwe życie w Bogu” [9] – taki tytuł noszą tomy dialogów z Jezusem, spisanych przez Jego 

wybrankę, prawosławną mistyczkę Vassulę Ryden. Był czas, że stawiano jej różne zarzuty, jednak na 

wszystkie odpowiedziała (kard. Ratzingerowi, obecnie Benedyktowi XVI) w sposób zadowalający. To 

pozwala nam uznać jej pisma, niezwykle głębokie w swej treści i charakteryzujące się przepięknym, 

poetyckim językiem, za stały pokarm duchowy. Jezus przemawia w nich do naszego pokolenia, dotyka 

naszych serc i zapala je miłością, a przy tym przygotowuje nas na swoją Paruzję. 

–––––––––––––––––––––––––– 

* Być może niejeden Czytelnik stanie w tym momencie wobec pytania: w jaki sposób pogłębić swoją 

więź z Duchem Świętym? Postaram się więc zamieścić tu kilka praktycznych uwag na ten temat. 

1) Duch Święty rzadko może działać w sercach egoistów, sobków, zapatrzonych tylko w czubek 

własnego nosa, a zamkniętych na potrzeby bliźnich. Takim pomaga raczej duch zły, otaczając ich 

mnóstwem zbędnych rupieci oraz wciąż rosnących pożądań i apetytu na to, co ma im rzekomo zapewnić 

złudne ziemskie szczęście. Stąd wniosek, że mamy się trzymać żelaznej zasady ewangelicznej: 

„Błogosławieni miłosierni, albowiem [tylko] oni dostąpią miłosierdzia”. Jak nas uczy Pan Jezus przez 

św. Faustynę Kowalską, nie powinno być w naszym życiu dnia bez choćby jednego uczynku 

miłosierdzia, tym zaś może być jakaś ofiara na rzecz potrzebującego pomocy, wsparcie bliźniego dobrym 

słowem, ewentualnie modlitwą. 

2) Duch Święty jest Duchem wszystkich apostołów czyli tych, którzy są stale nastawieni na niesienie 

światu prawdy i dobra. Im więcej dają, tym więcej otrzymują, ich serce rozszerza się, a ich możliwości 

wciąż wzrastają, nad czym czuwa sam Duch Święty. Owoce Jego działania w duszach apostołów 

wymienia św. Paweł w Liście do Galatów: są nimi miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, 

dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Po tych właśnie owocach (lub ich braku) poznajemy czyjąś 

więź z Duchem Świętym. 

3) Jeżeli modlitwa ma być prawdziwym czynem miłosierdzia, powinna stawać się „płomienna”, w czym 

chce pomóc Duch Święty. A oto niektóre jej cechy: 

– ma ogarniać nawet cały Kościół (na ziemi i w czyśćcu), gdyż Bóg chce, byśmy prosili Go o wiele. On 

nie wyczerpuje się w dawaniu łaski zarówno jednostkom, jak i milionom. 

– Powinna dotyczyć głównie tych spraw najwyższej wagi, co do których możemy mieć całkowitą 

pewność, że będziemy przez Boga bezwarunkowo wysłuchani (choć może w innym czasie i w inny 

sposób, niż to sobie wyobrażamy). Na pierwszym miejscu wśród tych spraw zawsze znajdzie się 

nawrócenie, uświęcenie i zbawienie naszych bliźnich oraz uzdrowienie duszy (ciała niekoniecznie!). 

– Ma być ufna, a więc prośbę należy od razu łączyć z dziękczynieniem za jej wysłuchanie. Ta ufność 

opiera się na przekonaniu o nieskończonym miłosierdziu i wszechmocy Boga i ma w sobie wiele z 

„wiary, która uzdrawia”, wymaganej przez Pana Jezusa od przychodzących do Niego po cuda. 

– Ma być pokorna, związana z uznaniem naszej własnej niegodności i nędzy przed obliczem Boga. Jest 

tajemnicą Boga, dlaczego właśnie nas chce wysłuchiwać, choć wcale nie jesteśmy lepsi od innych! Jej 

przeciwieństwem może być napięte i natrętne wołanie różnej maści „charyzmatyków” oraz „terapeutów”, 

przekonanych o własnej wyjątkowości i mocy, potwierdzanej przez tłumy. 

– Ma angażować nasze serce, a nawet nim wstrząsnąć; w nim się rodzić na widok czyjejś trudnej 

sytuacji, bezradności, opuszczenia. Pani Fatimska pokazała dzieciom piekło, by ta wizja pobudzała je do 

gorącej modlitwy o nawrócenie grzeszników. 

– Może być skierowana do Boga Ojca przez Chrystusa (albo „w imię Jezusa”) w Duchu Świętym, 

podobnie jak modlitwy we Mszy świętej albo Koronka do Miłosierdzia Bożego. Syn Boży modli się jako 

Głowa wraz z całym swoim Ciałem Mistycznym – Kościołem, a Duch Święty modli się „w nas”, w 

sercach napełnionych miłością. Nasza osobista modlitwa może więc nabrać innego wymiaru – stać się 

modlitwą Kościoła i elementem przy budowie Królestwa Bożego na ziemi, nawet jeśli oddajemy się jej 

w samotności. 

 Co do mnie – w słowach Modlitwy Pańskiej „Ojcze, przyjdź Królestwo Twoje” dostrzegam, w ślad 

za prawosławiem, błaganie o „nowe”, jeszcze potężniejsze zesłanie Ducha Świętego. Wyobrażam sobie, 

że nie tylko zapala On nad moją głową swój wieczernikowy płomień, ale ogarnia mnie całego, przepala, 

przeistacza, porywa, a to samo dzieje się z całą kulą ziemską. W ten sposób w tej krótkiej prośbie 

zawieram błaganie o „Nową Pięćdziesiątnicę” i odnowienie oblicza całej ziemi. 

– Modlitwa ma nas jednoczyć z Bogiem i z ludźmi, którym jesteśmy potrzebni. Aby to zjednoczenie 
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mogło nastąpić, między nami a Bogiem oraz między nami a bliźnimi nie może panować grzech i 

zło, co ma nam przypominać choćby tylko ten krótki akt pokuty na początku Mszy świętej. Zranioną 

grzechem duszę trzeba natychmiast obmyć we Krwi Baranka w sakramencie Pokuty, do którego mamy 

prawo przystąpić dopiero wtedy, gdy pojednaliśmy się (z serca przebaczyliśmy) swoim bliźnim. Ten sam 

„model” powinniśmy zachować w modlitwie wspólnotowej pozaliturgicznej, np. rodzinnej, a więc 

zaczynać ją od aktu pokuty. Gdy przeprosiliśmy Boga, a między nami a naszym otoczeniem jest jeszcze 

jakaś „zadra”, trzeba się przeprosić i wzajemnie sobie wybaczyć, dając jakiś zewnętrzny znak 

przebaczenia. Jednym z najczęstszych powodów rozsypania się (zaniku) modlitwy we wspólnocie jest 

właśnie brak wzajemnego wybaczenia i pojednania. Gdy ono nastąpi, Duch Święty może łączyć serca 

więzią głębokiej i szczerej modlitwy. Inaczej nawet więź małżeńska słabnie, a potem zanika, gdyż 

małżonkowie lekceważą słowa kapłana: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” – przestają 

się modlić czyli łączyć w Bogu, a wtedy szatan łatwo wchodzi między nich. 

4) Duch Święty dawał natchnienia autorom ksiąg Pisma Świętego, ale chce również stale pomagać ich 

czytelnikom w odkrywaniu Dobra, Prawdy i Piękna w nich zawartego. Apostołom było potrzebne 

specjalne oświecenie umysłu, gdyż nawet po trzech latach w „szkole” Jezusa nie pojmowali nauki, 

płynącej z Biblii. Jeśli my chcemy ją pojąć – 

– powinniśmy regularnie (obficiej w niedziele i święta) czytać Słowo Boga, karmić nim duszę; 

– mamy czytać je nie tyle w celu zapoznania się z tekstem, choć i to może być ważne, ile na sposób 

modlitewny, a więc najpierw prosić Boga o potrzebne światło umysłu, a potem szukać w swoim sercu 

„rezonansu” z jakimś napotkanym ważnym zdaniem lub myślą. Ten „rezonans” to w fizyce przekazanie 

drgań przez jeden przedmiot drugiemu, dostrojonemu do tej samej długości fali. Przy czytaniu Pisma 

Świętego będzie to odczucie, że właśnie to zdanie trafia w sedno moich myśli lub problemów i powoduje 

„oddźwięk” w mojej duszy. Czasem natrafimy na nie od razu, kiedy indziej trzeba przeczytać dłuższy 

fragment, a nawet kilka, zanim doczekamy się tego „rezonansu”. Lepiej nie upierajmy się przy tym, że 

tekst, który znalazł się „pod palcem”, od razu „musi” być odpowiedzią Boga na nasz problem, gdyż 

możemy pobłądzić. Bóg nie „musi” nam też odpowiedzieć właśnie w tej chwili, gdyż może inny czas 

uznać za stosowniejszy, albo też odpowie nam w inny sposób, np. przez jakieś zdarzenie lub osobę. 

– Nad odczytaną prawdą warto się zastanowić, podjąć jakieś postanowienie co do zastosowania jej w 

swoim życiu, a potem podziękować za nią Bogu, prosząc Go o błogosławieństwo na pójście tą właśnie 

drogą. 

5) W podobny sposób możemy korzystać z tekstów pozabiblijnych, jeśli nabierzemy pewności, że 

powstały pod wpływem światła (może natchnień), jakie otrzymali z Nieba godni szacunku ludzie. Samo 

zauroczenie pięknem tekstów nie wystarczy, gdyż „po owocach poznaje się każde drzewo”. Do moich 

ulubionych i sprawdzonych autorów, na których nigdy się nie zawiodłem, należą Maria Valtorta z jej 

„Poematem Boga-Człowieka”, Gabriela Bossis z jej „On i ja” oraz Vassula Ryden, autorka 

„Prawdziwego życia w Bogu”; rzadziej Józefa Menendez, autorka „Wezwania do miłości”, ks. Gobbi z 

jego książką „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, czy też św. Ludwik Grignion de 

Montfort i św. Maksymilian Maria Kolbe. Bywają to też współczesne nam osoby, obdarzone 

charyzmatem rozpoznawania słów wewnętrznych. 

 Warto cenne myśli sobie notować, by móc do nich powracać, albo też mieć swój sposób na 

zaznaczenie ich w tekście książki, która jest naszą własnością. Sam Pan Jezus zachęca np. Gabrielę 

Bossis, by odczytywała swoje notatki i w ten sposób „dorzucała opał do pieca duszy”, wciąż na nowo 

podsycając płomień miłości. 

6) Trudno sobie wyobrazić, by dla katolika współpraca z Duchem Świętym nie rozpalała jego serca 

prawdziwą i głęboką pobożnością eucharystyczną. Nasze spotkania (w Liturgii lub poza nią) z Jezusem 

Ukrytym, a zwłaszcza pełne zjednoczenie z Nim, powinny nadawać sens naszemu ziemskiemu życiu, 

którego przedłużeniem ma być „wieczna komunia”. Największym przywilejem mieszkańców ziemi jest 

to sakramentalne „sam na sam” z Bogiem i z tym związana możliwość „uszczęśliwienia” Boga-

Człowieka. Jezus posiada wprawdzie pełnię wiecznego szczęścia w życiu Trójcy, ale my na ziemi 

możemy Go obdarowywać naszą miłością, dającą Mu „szczęście dodatkowe”, o czym poucza nas przez 

pisma mistyków.  

 Jeżeli jakiś ksiądz przychodzi na osobistą adorację i z pokorą klęczy przed swoim Panem, nie zechce 

na pewno „musztrować” ludzi i „stawiać ich na baczność”, narzucając im takie formy zachowań w 

liturgii, które będą zakłócać ich zjednoczenie z Bogiem. Wszystko w kościele powinno temu 
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zjednoczeniu sprzyjać, do niego prowadzić i pogłębiać je, by mogło mieć ono wpływ na 

codzienne życie. Myślę tu zwłaszcza o Komunii świętej, która powinna być szczytem całej liturgii 

ziemskiej, jak też zadatkiem „Liturgii Niebiańskiej”. Dzieje się jednak najczęściej odwrotnie: brak 

dłuższej chwili ciszy, nowoczesne ogłuszające piosenki „na uwielbienie”, skracanie dziękczynienia na 

rzecz odczytywania przez celebransa ogłoszeń, konieczność dostosowania się do czekającego na 

zewnątrz towarzystwa lub kierowcy – wszystko to powoduje, że Jezus może często postawić 

uczestnikom bolesny zarzut: po co Mnie przyjąłeś, skoro nie znalazłeś dla Mnie czasu? A co z kolei Ja 

mogę dla ciebie zrobić, skoro umysłem i sercem jesteś daleko ode Mnie i nie dajesz mi czasu na 

działanie, na ubogacenie cię łaską? 

 

MODLITWA O SIEDEM DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO 

 Duchu Przenajświętszy Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, 

abym poznał i umiłował Prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobra wieczne. 

 Daj mi dar rozumu, abym poznał, na ile pozwala nieudolność ludzka, prawdy objawione. 

 Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wszelkich rzeczy stworzonych. 

Żebym wszystko odnosił do Boga według pragnień Serca Jezusowego, a gardził marnościami tego 

świata. 

 Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał 

wolę Bożą. 

 Daj mi dar męstwa, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które 

mógłbym być wystawiony. 

 Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się 

odnosi do służby Bożej. 

 Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się 

bardziej bał grzechu niż śmierci, i to jedynie dla miłości Twojej. 

 Do tych wszystkich darów, o Duchu Święty, dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał, i 

ducha umartwienia, abym zadośćczynił Boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje 

Boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen. 

  

 

 

 

Cytaty z książki Bożeny Pióro, „Tobie, Panie, zaufałam…” 

(Kraków 2004, Wyd. Pijarów). 

 

 

4 stycznia 2003 
 Przez modlitwę, post, ofiarowanie zwyciężycie zło. Odstąpi od was, ale tylko kiedy Mnie 

zawierzycie. To czas trudny dla wszystkich, ale nastąpi jeszcze trudniejszy, zechciejcie przywyknąć. 

Morze ognia, morze ognia, morze ognia! Sławcie Pana w czas oczyszczenia, aby pozwolił wam podnieść 

się z waszej nędzy. 

 Jakie jest Moje Imię? Jezus, Syn Boga Żywego. Pamiętajcie, jestem blisko. Amen. 

 

24.04.2003 
 Kara, którą wam przygotowałem, będzie znakiem sama w sobie. Nie musicie szukać w księgach 

proroctw, bo to co ujrzycie, nie pozostawi żadnych wątpliwości. 

 Ster rządów przejmie Zły, bo tak dalej być nie może. Ujrzycie wasze pohańbienie na wszystkich 

płaszczyznach życia. Stracicie wszelkie dobra. Ogniste płomienie będą zżerać wasze dusze, wasze ciała 

stoczą choroby – piętno waszego grzechu (zobacz rozdział Apokalipsy). I pójdziecie na zatracenie wy, 

którzy ślepi jesteście. Tym, którzy szukali Moich dróg, zgotuję wesele w Niebie. 

 Zatwardziałość waszych serc skruszę w ogniu oczyszczenia. Cierpieć będziecie wszyscy: wielcy i 

mali, młodzi i starzy, bo droga do Mnie niesie na sobie znamię krzyża. Kochać znaczy cierpieć, oddawać 

swoje życie w niewolę Miłości Ukrzyżowanej, Miłości Miłosiernej zbroczonej krwią. 
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08.06.2003 
 W cierpieniu pogrążony będzie twój kraj, założyliście pętlę na wasze szyje [Orędzie zostało 

przekazane w półtorej godziny po zamknięciu urn referendalnych, gdy w kręgach „euroentuzjastów” 

widoczna już była wielka euforia zwycięstwa.]. Zaciskajcie pięści, bo one wyrażą wasze niezadowolenie! 

 O, cóżeście uczynili! Na drzewie hańby zawisło Moje Ciało, na drzewie hańby zawiśnie wasza 

ojczyzna. Małe są wasze serca, kamienne, nie z ciała. Gdy wasze ciała wyschną od głodu, gdy opuści 

was wola walki, kiedy będziecie pragnęli słowa Mojego poznania, proroczego słowa – wtedy 

zrozumiecie, co uczyniliście. Kto sprzedaje swoją ojczyznę, sprzedaje samego siebie w niewolę grzechu i 

zła, które będzie zataczać coraz szersze kręgi. 

 Dzieci, Moje ukochane dzieci, chociaż wy radujcie Moje serce, chociaż wy bądźcie wierni swojemu 

Bogu. Moja Krew spływa strugami, musi was obmywać, aby mogła przyjść łaska, łaska nawrócenia. 

 Ja chcę was napomnieć: nie lgnijcie bardziej w to zło, do którego sami dopuściliście. Nie słuchacie 

swojego Boga! Ja teraz proszę: zaufajcie Stwórcy, który wyprowadzi was z tego domu niewoli,  t y l k o  

z a u f a j c i e . Ponieście ofiarę – ofiarę krzyża. Spłynie krwią ten kraj, ukrzyżowany z waszej woli. 

Ostanie się ten, kto usłyszy ciche wołanie Boga. Bo Bóg nawraca, nawet w cieniu swojego Krzyża. 

 Pomroczne siły, które będą was atakować, powierzajcie Archaniołom i Mojej Matce**. Ona teraz 

boleje nad wami. Jej łzy wzruszają nawet dusze w czyśćcu cierpiące, a Jej dzieci ziemskie nie widzą Jej 

boleści, chociaż większa jest od boleści ludzkiej! 

 Ratujcie świat od zagłady. Na kolanach proście Ojca Niebieskiego o światło dla tych, którzy pragną 

współuczestniczenia w Moim Krzyżu. Zostańcie ofiarami miłości, bo powołałem was do świętości i 

naznaczyłem darami Ducha Świętego. Świat zapomniał o Moim Duchu i nie przyjął z należną czcią Jego 

darów. 

 Oto wskazanie wam drogi! Was nie pominę, lecz nazwę po imieniu. Mój lud niech wzywa Bożej 

pomocy. Słuchaj, ludu Izraela! Ja nie pomnę na wasze grzechy, ale okażę miłosierdzie tym, którzy 

pragną Mojej opieki. Powróćcie do Mnie! Amen. 

–––––––––––––––––––––––––– 

**Może to być, m.in., zachęta do odmawiania modlitwy, od dawna wypróbowanej w walce z mocami 

piekła, posiadającej aprobatę Władzy Kościelnej: 

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo i władzę, 

by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie: rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały szatanów, 

stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. 

Święci Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. 
 

13.07.2003 
 Świętość nie przychodzi sama, świętość trzeba okupić krwią, swoją trudną drogę ofiarować w intencji 

tych, którzy nie chcą być bliżej Boga. Oni też pragną świętości, ale nie potrafią zaufać. Zaufanie Bogu 

musi być całkowite. 

 Miejcie odwagę wyznawać Boga głośno i bez oporów. Kiedy was wytykają palcami, cieszcie się, bo 

oto powołał was Bóg jako żertwę ofiarną. 

 Któż jak Bóg może tak mocno przytulić do Serca serce spragnione miłości? Szuka tej miłości w 

każdym człowieku i będzie tak szukać, aż dojdzie on swoją drogą do Boga. 

 Ile westchnień „Boże, pomóż!”, tyle Ja pomogę, ale chcę widzieć waszą poprawę. 

 Nie szukajcie w drugim człowieku zła, ale szukajcie iskierki człowieczeństwa; bo ona jest w każdym, 

ale polewana, a przy tym nie ogarnięta niczyją modlitwą, gaśnie. Rozżarzajcie z niej płomień swoją 

modlitwą. Wielu ludzi w samotności popełnia grzechy nieczystości, które kierują ich psychikę w stronę 

zła. Pomóżcie im, oni potrzebują  w a s z e j  p o m o c y . 

 Dam wam radość świętowania w niebie z Aniołami i Świętymi, tylko zechciejcie iść drogą prawdy i 

uwielbienia Boga. Bóg będzie was prowadził, aż ujrzycie Jego Święte Oblicze. Amen. 
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30.07.2003 
 Bóg daje wam wiele, ale nie możecie pojąć tego ludzkim umysłem, bo zaprzątają was sprawy 

dnia codziennego. Czas ucisku jest już od dawna i starajcie się stopniowo zrozumieć, czym ten ucisk jest 

spowodowany:  w a s z y m i  w y b o r a m i . 

 Omadlajcie tych, których spotyka klęska nieurodzaju, utrata pracy czy nieszczęścia losowe, aby 

nie upadli i nie złorzeczyli Bogu, ale zanurzyli wszystko w Bożym Miłosierdziu. 

 

10.12.2003. Jesteśmy w domu H. na spotkaniu z J., który przyjechał z Niemiec. 8 grudnia, w święto 

Niepokalanego Poczęcia N.M.P., był na Jasnej Górze, gdzie gorąco modlił się za Ojczyznę. Tam też 

złożył list na ręce Przeora zakonu Paulinów. Domaga się od Przeora, aby na Jasnej Górze rozbłysło 

światło dla narodu: podjęcie krucjaty Różańca świętego dla ratowania naszej Ojczyzny. 

 Czas zacząć Krucjatę. Wstań Narodzie, bo droga niepewna. Założyliście sobie pętlę na szyję i 

skazaliście siebie na ofiarę, ale teraz z tej ofiary narodowej będzie więcej korzyści, niż z ofiary drugiej 

wojny światowej. Bądźcie tylko wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Jestem waszym Przywódcą i staję 

na czele waszego Narodu, aby dokonać oczyszczenia i wyprowadzić ten Naród z domu niewoli. 

 Jesteście wystawieni na wielkie próby i wielkie pokusy, ale ucisk, który odczuwacie, daje wam 

jednocześnie siłę do walki w obronie godności człowieka – tego najmniejszego, skazanego na zagładę, 

jak w obozach zagłady. 

 Trwajcie nieustannie na modlitwie, od tej pory niech nikt nie kładzie się do snu, nie 

westchnąwszy do Boga za Ojczyznę. 

 Moje kochane dzieci, będę pilnie strzegł waszego zadania. Niech wszystkie głośniki świata 

wołają donośnym głosem w obronie Ojczyzny: JESTEŚMY GOTOWI STAĆ NA SZAŃCACH. 

BĘDZIEMY WALCZYĆ AŻ PO KRES NASZEJ DROGI, BO DANO NAM OJCZYZNĘ – POLSKĘ – 

ABY PRZEKAZAŁA WSZYSTKIE WSKAZÓWKI ZAWARTE W PRZYKAZANIACH. To Polska 

ma bronić tych przykazań. 

 Wstań Narodzie! Nadeszła chwila prawdy, ale będziesz osłonięty mocą Bożą i płaszczem Maryi 

Królowej Polski. Jasna Góra czuwa i będzie czuwać w ludziach gotowych nieść Polsce ocalenie.  

 Błogosławię J. za dzieło, które prowadzi. […] Znam twoje serce, które żywo bije na słowo 

OJCZYZNA. Niech Bóg Ojciec błogosławi dzieło, które będzie znaczyć więcej, niż sam rozumiesz. […] 

Bóg – Droga, Prawda, Życie. Amen. 

25.04.2004 
 […] O ludu, Bóg tyle razy jeszcze czeka na twoją przemianę wewnętrzną! Nie szukaj belki w oku 

twojego brata, bo większa jest w oku twoim. 

 Struktury unijne niech was już nie przerażają. Teraz Ja zatroszczę się o was w waszej codzienności. 

Od nich [tzn. od Unii] nie dostaniecie nic! To wszystko jest ułudą i jeszcze większym, niż dotychczas, 

oszukaństwem. Mocniej oprzeć musicie wasze zaufanie na Bogu. 

 Teraz korzystajcie ze wszystkich form modlitwy. Każde spotkanie w Moje Imię jest dobre. Ja muszę 

przewodniczyć waszemu życiu, a wtedy ochrona dla was będzie najlepsza. Dziękuję, że 

odpowiedzieliście na wezwanie Maryi. Błogosławię was nieustannie i czekam na wasze przyzwolenie na 

nasze spotkania. 

 Bóg daje pewność, że jutro również będzie należało do Niego, nawet kiedy człowiek polega tylko na 

sobie. Bóg męstwa niech będzie drogowskazem. Amen [TAK dla Woli Bożej] w nowej [tzn. unijnej] 

rzeczywistości znaczy również to samo co w dawnej. 

 Ja, Pan, Bóg Wszechświata, uczynię was godnymi Nieba.  


