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Motto: 

          „Nim przyjdę jako   S ę d z i a  sprawiedliwy,  

         przychodzę wpierw jako   K r ó l  Miłosierdzia”  
                                      – s. Faustyna, Dzienniczek, 83. 

 
 
 
 
     1. Słowa powyższe wypowiedział Jezus do św. s. Faustyny  już  s i e d e m d z i e s i ą t   lat  temu1. 
Ta skromna zakonnica, doświadczająca również wizji nadchodzącej wojny, błagała o ochronienie Polski  
i uzyskała obietnicę „Iskry”, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście2. 
Szczęśliwie też nie doczekała wojny, która wybuchła już po jej śmierci – zmarła 5.10.1938 w Krakowie. 
 
     2. Jeszcze wyraźniej mówił Jezus o wojnie innej krakowskiej mistyczce, sł. B. Rozalii Celakównie,  
której również obiecał ochronę Polski pod jednym wszakże warunkiem: uznania Go za swego   K r ó l a: 
„O s t o j ą   się tylko te państwa, w których będzie Chrystus  k r ó l o w a ł” (obietnica z roku 1937)3. 
Ta biedna pielęgniarka, widząca przyszłe kataklizmy i porównująca je z końcem świata, robiła co mogła, 
aby spełnić obietnicę Jezusa – przekonała generała Zakonu Paulinów, a ten zawiadomił Prymasa Polski, 
który jednak nie dokonał aktu Intronizacji, a kiedy wojna wybuchła, zbiegł ze stolicy pozostawiając owce. 
A przecież obietnica Jezusa była wyraźna: uczyńcie Mnie Królem Polski, wtedy was obronię jako Król!.
 
     3. Dziś, po siedemdziesięciu latach, tenże Jezus objawia się już innej osobie – Mieczysławie Kordas  
i poleca założenie strony internetowej starszej kobiecie, która nawet nie umie posługiwać się komputerem. 
Podobnie jak inni mistycy wadzi się ze swym Panem, wskazując na godniejszych od siebie, ale kapituluje 
i z pomocą wnuka zakłada w końcu witrynę pod adresem EchoChrystusaKrola.net – czyni to w roku 2008. 
Odtąd można w sieci codziennie przeglądać aktualne informacje z mistycznych objawień p. Mieczysławy. 
     Przedtem, przez kilka lat  –  Jezus ukazywał się Jej w Chicago, dokąd udała się po wyjeździe z Polski. 
Był z nią w chwilach trudnych, kiedy poszukiwała mieszkania, pracy, gdy wątpiła i szukała sensu życia. 
Wszystkie te sprawy zapisywała w swoim Dzienniczku, podobnie jak kiedyś czyniła to św. s. Faustyna. 
Całość, złożoną z trzech części, można teraz przeczytać online na stronie internetowej pani Mieczysławy. 
Można też ją stamtąd ściągnąć w formie e-booka, by czytać wygodnie w trybie offline lub wydrukować. 
 

                                                 
1 83.  Napisz to: Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. 
Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło 
na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na niebie,  
a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła,  
które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed dniem ostatecznym. 

2 1732. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem,                       
a jeżeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świętości.                                           
Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje. 

3 Moje dziecko, będzie wojna straszna, która spowoduje takie zniszczenie (…).  
Wielkie i straszne grzechy i zbrodnie są Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten Naród  
za grzechy, zwłaszcza za grzechy nieczyste, morderstwa i nienawiść.  
Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności poprzez 
intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.  
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…).  
Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski. 



C h r y s t u s    K r ó l  
  
     Dzienniczek p. Mieczysławy jest trzecim z kolei 
pamiętnikiem polskich mistyczek ostatnich 70 lat, 
doświadczających   ż y w e j   obecności Jezusa   
i dlatego zasługuje na wyjątkową uwagę Polaków. 
W każdym z nich Jezus mówi stale   t o   s a m o:  
uczyńcie Mnie Królem, wtedy was obronię jak Król! 
  
     Pani Mieczysława, jeszcze nieświadoma wydarzeń,  
zapisała w 2005 r. pełne przestrogi słowa Pana. s. 16.  
Wymagają one od nas szczególnego potraktowania.  
  
    Każą też sięgnąć wstecz – do   i n n y c h   objawień, 
w których Jezus też przestrzegał nas przed zniewagami. 
Np. do Wandy Malczewskiej (1822–1896) mówił Pan:  
„Zbliżają się czasy przewrotne, Ojczyzna wasza będzie 
wolna od ucisków wrogów zewnętrznych, ale opanują ją 
wrogowie wewnętrzni. Przede wszystkim będą się 
starać wziąć w swoje ręce młodzież szkolną, będą 
dowodzić,  że religia w szkołach jest niepotrzebna, że 
można ją zastąpić innymi naukami. [...] Krzyże i obrazy 
religijne  z sal szkolnych będą chcieli usunąć, aby te 
wizerunki chrześcijańskie nie drażniły Żydów. Przez 
młodzież pozbawioną wiary zechcą w całym narodzie 
wprowadzić niedowiarstwo. Jeżeli naród temu uwierzy i 
pozbędzie się wiary,  s t r a c i  przywróconą Ojczyznę”. 
  

S p i s   t r e ś c i  
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     Później, już w wolnej Polsce, było trzech mistyków: 
św. o. M. Kolbe, św. s. Faustyna  i sł. B. R. Celakówna. 
Pierwszy budował królestwo Maryi w Polsce i Japonii,  
druga szerzyła kult miłosierdzia Bożego  –  „I s k r ę”,  
trzecia pisała o królestwie Jezusa w naszych sercach, 
które spowoduje Jego Intronizację na Króla Polski.  
    W 2010 r. doświadczyliśmy narodowej  t r a g e d i i: 
najpierw 10 kwietnia, w wigilię święta B. Miłosierdzia,  
potem w maju podczas powodzi, śniegu, grabieży dóbr. 
Nie ma już krzyża, banków, firm; rabują jeszcze ziemię.
„Ostał nam się ino  s z n u r” –  rzekłby obecnie poeta. 
     Miejmy jednak nadzieję w Bogu Ojcu ufając Mu,  
że przyjmie małą Intronizację Swego Syna, dokonaną 
przy poświęconym   p o m n i k u   Chrystusa Króla   
w Świebodzinie, a postawionym 6 listopada o 15.57   
– w ostatnich chwilach Godziny Miłosierdzia.  

*   *   *  
   Ojcze Przedwieczny! Przy pomniku Twego Syna w 
Świebodzinie, największym w świecie, kard. Henryk 
Gulbinowicz, który jeszcze jako mały chłopiec 
widział s. Faustynę w Wilnie, odprawił Eucharystię, 
zaś abp Andrzej Dzięga wygłosił piękną homilię.   
Na Intronizację, w tę uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata, przybyła 1/10 polskiego Episkopatu   
i 20 tys. wiernych. Uczestniczyły w niej ponadto 
dziesiątki tysięcy telewidzów oraz internautów.   
Miej więc na względzie te nasze starania   
w Czasie Sądu i Twojej   s p r a w i e d l i w o ś c i.  
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Jezus z wizji Mieczysławy 
 
 

 
„Ty jesteś w y b r a n a (po krótkiej przerwie), 
ale i do męczeństwa  t e ż” 

– Mieczysława, Dzienniczek, 8 sierpnia 2007, s. 33.
 



Religia     Ż y c i e    J e z u s a Mistyka 
 

C h r y s t u s    K r ó l 
 
 

 

Jezus   o b j a w i a   się Mieczysławie Kordas w Chicago od 2000 r., 
zaś od 2008 r. publikuje ona Jego słowa  w   i n t e r n e c i e. 
Wspomagają  ją w tym św. s. Faustyna oraz sł. B. Rozalia Celakówna. 

 http://www.echochrystusakrola.net                  Objawienia Mieczysławy Kordas
 
     Tytuł książki wybrał mi sam Pan Jezus. Modlitwą zaczynam dzień, pracę i podróż oraz 
proszę swojego Aniołka Stróża o pomoc. Modlitwą też kończę dzień oraz dużo modlę się 
za dusze w czyśćcu cierpiące. 
 
 

Każdy człowiek, gdy się urodzi, ma przed sobą 
krótszą lub dłuższą drogę na spotkanie z Panem 
Bogiem. To jest nieuniknione. Wielu powie:  
niestety, ale większość prawdopodobnie będzie 
bardzo szczęśliwa. I ta droga właśnie to jest szkoła 
życia, a oceny w niej zależą nie tylko od samego 
człowieka, ale i od rodziców, i od otoczenia.  
     Dziękuję Panu Bogu, że urodziłam się  
katoliczką i Polką.  
 
     Panie JEZU CHRYSTE – uznaję Ciebie moim 
Stwórcą, Zbawcą, Panem i Królem.  
     Ty wziąłeś na Siebie moje grzechy i umarłeś za 
mnie na krzyżu, teraz zaś przekazujesz przebaczenie 
przez swój Kościół w sakramencie pokuty  
i pojednania. Dziękuję Ci Panie Jezu za to,  
co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości.  
Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca Niebieskiego 
zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas  
z jego niewoli.  
     Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, 
nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu.  
 
     Maryjo Niepokalana, Święty Michale Archaniele, 
mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci,  
a zwłaszcza moi Patroni, dopomóżcie mi  
w wysławianiu Boga, który mnie kocha,  
przebacza moje grzechy i daje siebie  
na duchowy pokarm dla mej duszy.  
 
     Wyrzekam się szatana i jego nieposłuszeństwa, 
kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję,  
że bez Ciebie – Panie – nie mogę uczynić nic 
dobrego. Jezus Chrystus jest moją siłą i mocą! 
Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze  
należeć do Ciebie!.  
 
     Boże, Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry  
i Wszechpotężny, Stwórco NIEBA I ZIEMI – Ty, 
który w cudowny i nieomylny sposób władasz  
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całym Wszechświatem – spraw, aby każdy człowiek 
wypełniał Twoją Najświętszą Wolę i według niej 

żył.. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który 
dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom 
szatana, który doprowadzić chce do zniszczenia całej 
ludzkości i świata; który usilnie stara się zniszczyć 
każdego człowieka stworzonego przez Ciebie  
na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas,  
Ojcze Niebieski przed wszelkimi jego nienawistnymi 
poczynaniami. Uchroń Świat przed zagładą  
i wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami.  
Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego,  
który niewinnie życie za nas oddał na Krzyżu,  
aby nas odkupić Krwią swoją.  
 
     Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz  
na czele swego Niebieskiego Wojska i z Twym 
okrzykiem „Któż jak Bóg” – przyjdź nam z pomocą 
w tej nierównej walce dobra ze złem,  
aby pokój znów zapanował nad światem.  
     Święty Michale Archaniele – wspomagaj nas  
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego 
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić 
raczył, pokornie o to prosimy a Ty – Wodzu 
niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,  
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, 
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  

MIŁOŚĆ JEDYNA JEST, 
MIŁOŚĆ NIE ZNA KOŃCA 
MIŁOŚĆ CIERPLIWA JEST, 

ZAWSZE UFAJĄCA. 
WSZYSTKO POTRAFI ZNIEŚĆ, 

WSZYSTKO ODDAĆ UMIE, 
ŻYCIU NADAJE TREŚĆ, 
KAŻDEGO ZROZUMIE.  

 
Duchu Święty przyjdź, prosimy,  

Twojej Laski nam trzeba. 
Niech w nauce postąpimy,  
objawionej nam z nieba. 

Niech ją pojmiemy z łatwością,  
utrzymamy ze stałością. 

A jej światłem oświeceni,  
w dobrem będziemy utwierdzeni. 



Jak mówił św. Paweł o sobie, tak i na mojej 
drodze do świętości nie było żadnej mojej zasługi, 
lecz wszystko zawdzięczam cudownej interwencji 
Pana Jezusa. Moja wewnętrzna przemiana duchowa 
zaczęła się od momentu uczestniczenia w 
spotkaniach Błogosławionej Misji Miłości Trójcy 
Świętej. Słuchałam p. R.H. obdarzonego wielkim 
darem umiejętności przekazywania przebogatych 
wiadomości opartych na kanwie Pisma Świętego. 
Pracowałam wtedy w fabryce metalowej, do której 
codziennie jeździłam 19 mil w jedną stronę. 
Wstawałam o godz. 3,30 rano, brałam prysznic, 
potem modlitwa i wyjazd do pracy o godz. 5. 
Oczywiście podczas jazdy też się modliłam, a także 
słuchałam religijnych piosenek. Kończyłam pracę  
o godz. trzeciej po południu i zwykle odmawiałam 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Jednego dnia 
miałam bardzo dobry humor i zamiast odmawiać 
Koronkę włączyłam kasetę z wesołymi piosenkami  
w rytmie tanecznym. Gdy chciałam powrócić  
do modlitwy, niestety nie mogłam wyjąć kasety.  
Po prostu zacięła się i nikt nie mógł jej wyjąć,  
a ja przez około trzy miesiące pozbawiona byłam 
wszelkiej muzyki. To może jest i śmieszne, lecz 
prawdziwe. Mieszkałam wtedy w Schaumburgu.  
Raz w tygodniu spotykaliśmy się w kościele i p. R. 
H. tłumaczył nam Pismo Święte, a nawet obrazowo 
rysował na tablicy. Bardzo lubię jak kapłan tłumaczy 
ale p. R.H. jest w tym niezastąpiony. W czasie tych 
spotkań połykałam wprost te wiadomości, a moja 
dusza w ciągu tych dwóch godzin była jakby 
wyrwana z rzeczywistości ziemskiej.  
    Dopiero na tych spotkaniach nauczyłam się kochać 
Pana Boga sercem i zaczęłam rozumieć, w jakim celu 
żyjemy. Natomiast po spotkaniach wracałam 
napełniona nadzieją, wiarą i miłością, a te wszystkie 
cnoty rozrastały się w moim sercu w szybkim tempie.  
     Wtedy śniła mi się moja droga do nieba: jechałam 
wąską drogą swoją białą Toyotką poprzez zaśnieżone 
pole. Dookoła biało od śniegu, a ja byłam ubrana w 
białe futro. W pewnym momencie droga zaczęła się 
bardzo zwężać dlatego, że było dużo śniegu i dalej 
nie było odgarnięte. Ja powinnam dojechać do torów 
kolejowych, które widziałam w odległości ok. 20 m. 
Zaznaczam, że droga była prosta lecz pod górkę,  
a podjazd pod tory był bardziej stromy.  
Sen zakończył się, gdy wysiadłam z samochodu  
i bezradnie patrzyłam przed siebie. Obudziłam się  
z zakodowaną wiadomością, że do Nieba pozostało 
mi około 20 metrów, ale pod górkę.  
     Właśnie wtedy zaczęłam czytać książki religijne,  
a przede wszystkim o św. Teresie z Avilla  
i o św. Janie od Krzyża; o siostrze Faustynie,  
a potem o innych świętych. I tak moja dusza 
wędrowała przy pomocy Świętych,  
którzy pomagali prostować ścieżki mojego życia.  

   Wtedy też dowiedziałam się, że dusza ma 7 komnat 
i gdy przejdzie z trzeciej komnaty do czwartej, to Pan 
Bóg nie pozwoli już się jej cofnąć. Gdy zbliżał się 
czas przejścia mojej duszy z trzeciej do czwartej 
komnaty, byłam bardzo atakowana przez złe duchy. 
Nie mogłam modlić się, ponieważ w myśli moje 
wciskały się przekleństwa, których już dawno nie 
używałam. Myśli były atakowane bardzo mocno 
poprzez ordynarne i wulgarne wyrazy, poprzez 
nieczyste myśli a jednocześnie bardzo głośno. 
Chodziłam bardzo smutna i bez nadziei.  
Męka ta trwała około tygodnia, ale największe 
nasilenie trwało cztery doby. Przez ten czas  
bardzo cierpiałam psychicznie, a modlitwy wprost 
wykrzykiwałam, aby zagłuszyć te podłe głosy. 
Wreszcie błagałam Matkę Bożą słowami:  
„Maryjo, przecież Ty musisz zwyciężyć” 
i po wielkich próbach skupienia się na modlitwie 
padałam zrezygnowana na łóżko, jak bez życia.  
     Te kilka dni będę pamiętała do końca życia.  
To był czas, w którym moja dusza rwała się  
ku wyżynom a ciało było jeszcze bardzo ciężkie  
od grzechów.  
     Był to początek mojej drogi do świętości.  
Teraz, gdy ktoś śmiejąc się ze mnie – pyta: „co ty, 
chcesz być święta?” Ja odpowiadam natychmiast – 
ak, chcę być święta, bo to jest zadanie dla każdego. t 

 
 

Pan Jezus  d o t k n ą ł  mojego serca 
 
     Pracowałam w fabryce metalowej w zawodzie 
operator tokarki CNC (Si-eN-Si). Bardzo lubiłam tę 
pracę, ale niestety po dwóch latach musiałam odejść, 
ponieważ dostałam dotkliwego uczulenia na skórze 
całego ciała od chemikaliów. To nawet i dobrze,  
bo pracy było coraz mniej w fabryce i pieniędzy 
coraz mniej. Gdy zwolniłam się ogarnęła mnie 
rozpacz i bezradność, ponieważ było bardzo trudno  
o pracę. Objeździłam wszystkie agencje pracy  
i żadnej propozycji. Modliłam się w domu przed 
krzyżem dwie godziny z płaczem o jakąkolwiek 
pracę.  
     Dla mnie nie było właściwie wyboru tylko opieka 
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http://www.echochrystusakrola.net/ksiazka/strona_4a.html
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do osób starszych. Nagle pomyślałam, że nic nie 
umiem robić nawet być opiekunką, bo i z językiem 
angielskim kiepsko. Po tych dwóch godzinach 
wołania do Pana Jezusa zadzwoniła jedna agentka.  
I to był cud. Na tak dużą liczbę osób poszukujących 
pracę pojechałam sama na interview, chociaż zawsze 
jeździ cztery lub pięć osób i pracodawca ma w czy 
wybierać. Od razu zostałam przyjęta do babci 86 lat 
do bardzo dobrej katolickiej rodziny. Nic nie 
umiałam, nawet pieluchy zmienić. Na domiar 
szczęścia syn tej babci nie poszedł do pracy dwa dni  
i pomagał mi we wszystkim. Pierwszego dnia pracy 
oglądałam dom i poznawałam gdzie, co leży, 
otwierałam szafki. Gdy otworzyłam drzwi szafy,  
w której leżały ręczniki zobaczyłam na wewnętrznej 
stronie przyklejony obrazek format A4 Pana Jezusa – 
przepiękny. Czułam, że Pan patrzy na mnie żywymi 
oczami i.....wystrzelił w moje serce strzałę miłości,  
a ja dosłownie „wbiłam” swój wzrok w twarz Pana 
Jezusa i znieruchomiałam jak posąg. Ból w sercu 
dotkliwy, lecz jakby kojący. Przypomniałam sobie 
książkę, którą czytałam o Św. Teresce z Avilli.  
W jej serce również została wystrzelona strzała 
miłości. Kątem oka spojrzałam gdzie jest syn babci,  
czy widzi, ale on był zajęty oglądaniem telewizji.  
Nie wiedziałam, co mam zrobić: uklęknąć? Dużo 
myśli przewijało mi się po głowie. Gdy ochłonęłam 
powiedziałam: Panie Jezu wkrótce zabiorę Cię stąd, 
poczekaj, aż wróci z pracy synowa babci.  
I tak rzeczywiście się stało. Powiesiłam ten cudowny 
wizerunek w pokoju nad łóżkiem i od tego momentu 
zaczęły dziać się cuda w moim sercu i w moim życiu.  
     Pan Jezus przemieniał moje serce codziennie  
po trochu, a ja zakochałam się w Nim bez pamięci,  
jak nastolatka. Tylko On był w moich myślach. 
Śpiewałam Mu piękne pieśni, gdy jechałam do pracy 
lub z pracy 50 mil dwa razy w tygodniu. Najbardziej 
lubiłam słuchać Jarka Spychalskiego, którego głos 
działał na moje serce jak balsam. Śpiewałam z nim  
w duecie a słowa pieśni Panu Bogu i Maryi 
wysyłaliśmy do Nieba. Natomiast w starym 
samochodzie marki Toyota Corolla czułam się jak w 
samolocie. Nie było żadnych przeszkód, chociaż było 
ciasno na autostradzie. Od tego momentu zaczęłam 
kochać Pana Jezusa. W tej pracy właśnie dostałam 
bardzo dużo Łask, ale nie słyszałam jeszcze głosu 
Pana. Natomiast podczas modlitwy różańcowej 
szczególnie tajemnicy bolesnej tak bardzo 
przeżywałam mękę Pana Jezusa, że słyszałam głosy 
tamtych ludzi: Ukrzyżuj!, Ukrzyżuj!. Tak były głośne  
i tak dużo było ludzi, że zatykałam uszy. W pracy 
chętnie słuchałam audycji religijnych. Właśnie  
w tym domu po trzech miesiącach rozmyślania nad 
dotychczasowym życiem oddałam Panu Jezusowi 
wszystko, co moje i przyrzekłam Mu w kościele 
miłość, wierność i czystość do końca moich dni na tej 
ziemi. I tak zaczęło się moje nowe życie w Bogu  

i z Bogiem, a szczęścia doznaję wielkiego. 
Z fabryki metalowej musiałam się zwolnić, 

ponieważ dostałam od płynów chemicznych 
uczulenia na skórze, co zagrażało rozpowszechnieniu 
innych chorób i rozpoczęłam pracę jako opiekunka 
osoby starszej na południu Chicago przy granicy  
ze stanem Indiana. Mary – takie było imię kobiety 
chorej na Alzheimer’s w wieku 86 lat.  
Rodzina katolicka, syn i synowa śpiewali w chórze 
kościelnym. Ja właściwie uczyłam się w tej rodzinie 
pracy opiekunki i z pomocą Św. Józefa, którego 
wciąż wołałam – nauczyłam się i rzeczy niemożliwe 
stały się możliwe. Bardzo polubiła mnie ta cała 
rodzina pochodząca z Jugosławii. Po sąsiedzku 
mieszkały dwie siostry babci i brat. Właśnie w tym 
domu Pan Jezus wystrzelił do mnie strzałę miłości  
w samo serce i to tak mocno, że będę pamiętała ten 
moment do końca mojego życia. To był cudowny 
początek stawiania kroków na mojej świętej drodze 
do Nieba, jako że start był już w grupie 
Błogosławionej Misji Miłości Trójcy Świętej.  
W domu moich pracodawców czułam się bardzo 
dobrze i szybko zaaklimatyzowałam się. Słuchałam 
radia „Polonii 2000”, gdyż była dobra słyszalność tej 
stacji, które prowadziła p. Marianna Dziś. Jej miły  
i ciepły głos ubarwiał wszystkie jej audycje. 
Polubiłam programy religijne, a najbardziej  
w czwartki rozmowy z ks. Janem Mikulskim  
– moderatorem Domowego Kościoła w Polsce.  
     Ponieważ były to połączenia na żywo, to raz 
zdarzyło się, że p. Marianna nie mogła otrzymać 
połączenia. Zadzwoniła do radia osoba znająca  
ks. Mikulskiego i podała inny kontaktowy telefon  
na antenie. Ja też szybko zapisałam, zadzwoniłam i to 
był początek wspaniałej znajomości ze wspaniałym 
kapłanem, który każdego roku odwiedza Chicago  
i wielu swoich znajomych. Gdy zadzwoniłam  
do księdza Jana, to ucieszył się, że chociaż do mnie 
powie przygotowany tekst religijny. Kupiłam dużo 
płyt religijnych i słuchałam, a najbardziej wtedy 
lubiłam głos ks. Palecznego. Uczyłam się poznawać 
Boga poprzez miłowanie Go. Uczyłam się kochać 
Boga poprzez zwiększony – wydłużony czas na 
rozmowy z Nim, na modlitwie. Bardzo przeżywałam 
poszczególne tajemnice Różańca, a najbardziej 
Tajemnicę Bolesną. Płakałam przy każdej tajemnicy, 
ponieważ widziałam oczami duszy poszczególne 
sceny męki Pana Jezusa. Słyszałam krzyki ludzi 
wołających: Ukrzyżuj!, Ukrzyżuj!. Przez cały rok 
święciłam dzieci nienarodzone wodą święconą  
i modliłam się za nie oraz nadawałam im imiona  
według kalendarza.  
     Wtedy już dużo wynagradzałam Panu Bogu  
za grzechy moje, mojej rodziny i całego świata.  
     Czytałam dużo książek tylko religijnych, 
poznawałam żywoty Świętych i przeżywałam je  
ze łzami. Wtedy właśnie wpadła mi w ręce książka  
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ks. Adama Skwarczyńskiego W szkole Krzyża,  
która zmieniła moje życie zupełnie. Na podstawie  
tej książki właśnie po odpowiednim trzymiesięcznym 
przygotowaniu oddałam swoje życie i wszystko  
co moje – mojej wielkiej Miłości – Panu Jezusowi 
oraz przyrzekłam Mu miłość, wierność i czystość  
do końca życia. W tym domu dużo modliłam się za 
dusze w czyśćcu cierpiące. Ponieważ nie bałam się 
ani „duchów” ani zjaw, to odwiedził mnie mąż babci 
– tak się domyśliłam, który zmarł już bardzo dawno. 
Gdy położyłam babcię spać około godziny ósmej 
wieczorem i czekałam na babci syna i synową  
z pracy, słyszałam jak drzwi się otworzyły  
(zadzwonił dzwonek wiszący przy klamce)  
i zamknęły – charakterystyczny dźwięk jak przy 
otwieraniu i zamykaniu oraz słyszałam kroki  
po drewnianej podłodze. Byłam pewna, że to oni 
przyszli i nawet nie wychodziłam ze swego pokoju. 
Po upływie godziny słyszałam znowu ten sam odgłos 
otwieranych i zamykanych drzwi ale tym razem byli 
to moi pracodawcy. Ta sama przygoda przydarzyła 
mi się jeszcze jeden raz. 
     Z babcią prawie codziennie chodziłam na spacer 
niezależnie od pory roku. Zawsze zabierałam  
ze sobą Różaniec, radio na baterie i jakąś gazetę.  
Ale tej majowej soboty nic nie zabrałam. 

Była to pierwsza sobota maja 2003 roku.  
Na dworze piękna pogoda i dosyć ciepło.  
Można rzec – idealna pogoda na codzienny spacer z 
moją podopieczną. Przeważnie wychodziłam z babcią 
po obiedzie, po godz. 5 po południu. Tak było i tym 
razem. Lecz wtedy nie zabrałam ze sobą ani radia, ani 
gazety. Poszłyśmy z babcią do parku osiedlowego, 
siadłyśmy na ławeczce i myślałam sobie: co ja teraz 
będę robiła? Dałam babci klucze do zabawy, gdyż 
ona lubiła czymś się bawić, oparłam głowę o ławkę, 
zamknęłam oczy i się zamyśliłam. Już nawet nie 
pamiętam o czym. Może upłynęło dwie minuty gdy 
poczułam jak moja dusza oddziela się od ciała i 
jestem już natychmiast gdzieś pod niebem, wysoko w 
powietrzu. Nic nie wiedziałam, co dzieje się z babcią. 
A tam w górze na tle czystego i błękitnego nieba, 
zobaczyłam przepiękny widok – moją chrzestną 
matkę, ciocię Jasię, starszą siostrę mojej mamy,  
która zmarła w wieku 51 lat, w dniu 4 maja 1973 r. 
Ciocię widziałam z profilu prawą jej stronę, gdy 
gdzieś szła a raczej jakby wspinała się gdzieś 
wysoko. Widziałam tylko jej głowę i szyję do 
ramion. Twarz jej była pokryta siateczką zmarszczek, 
szczególnie wokół oczu, chociaż nie była stara.  
Na cioci twarzy zawsze było widać „pracę” słońca. 
Moja chrzestna zazwyczaj czesała się skromnie,  
a swoje krótkie blond włosy z ondulacją spinała 
zasuwkami na gładko. Idąc spoglądała raz pod nogi, 
raz przed siebie i ta wspinaczka trwała około 3 minut. 
Nagle obróciła się twarzą do mnie i patrząc mi prosto 
w oczy lekko uśmiechała się. Miała piękny wygląd 

młodej, około 30-letniej dziewczyny. Tym razem 
widziałam tylko samą głowę i troszkę szyi, natomiast 
jej włosy były zupełnie spięte do tyłu. Na głowie 
miała nałożony wianek z pięknych, polnych kwiatów 
bardzo kolorowych. Z jej ładnej i gładkiej twarzy 
patrzyły na mnie duże, niebieskie oczy i widać było, 
że jest bardzo szczęśliwa. To szczęście wydawało się 
tak wielkie, że udzieliło się również i mnie. 
Natomiast ja już tam „pod niebem” tak bardzo 
płakałam z radości, że aż zanosiłam się cała od 
szlochania, siedząc w rzeczywistości na tej ławce. 
Nic nie wiedziałam, co dzieje się na ziemi.  
Gdy moja dusza powracała do ciała – co było  
bardzo odczuwalne fizycznie – to pomału zaczęłam 
rozglądać się i przypominać, gdzie jestem i co ja tu 
robię?! Popatrzyłam na babcię i gdy zobaczyłam ją 
bawiącą się dalej moimi kluczami – to pomyślałam 
sobie: na pewno nasze Aniołki były tu i pilnowały jej. 
Pomału dochodziłam do „siebie”, po tym wszystkim, 
co przed chwilą doświadczyłam. Gdy rozejrzałam się 
dookoła to stwierdziłam, że życie toczy się dalej, 
tylko na drugiej ławce obok siedziały dwie kobiety i 
obserwując mnie bardzo się z niej wychylały i wprost 
zaglądały do mnie. Myślę sobie: ale wpadłam – mogą 
powiedzieć moim pracodawcom, że „coś” mi jest. 
Byłam tak bardzo szczęśliwa, że naprawdę były mi 
obojętne ich reakcje. Jednak zagadałam do nich  
o czymś mało istotnym, aby upewniły się, że u mnie 
wszystko dobrze. Posiedziałam tak jeszcze jakiś czas 
i poszłyśmy z babcią do domu. O godzinie ósmej 
wieczorem wyjeżdżałam zawsze do domu  
na weekend. Przez ten cały czas byłam bardzo 
szczęśliwa, czułam jakby serce miało mi wyskoczyć 
z klatki piersiowej. Czułam się przepełniona 
niezmiernym szczęściem pochodzącym od Pana.  
Do domu jechałam około 50 mil i śpiewałam Panu 
Bogu piękne piosenki religijne a na autostradzie nie 
widziałam żadnych przeszkód. Moja stara „Tojotka” 
jakby zamieniła się w samolot. Cały czas płakałam  
ze szczęścia, jednak uważałam abym mogła przez łzy 
widzieć drogę. Tego wieczoru moja dusza miała 
jakby 8 – 10 lat, tak dobrze i młodo się czułam. To 
były naprawdę niesamowite odczucia. Zadzwoniłam 
wtedy do mamy do Polski i ona potwierdziła,  
że ciocia umarła 30 lat temu i powiedziałam,  
iż prawdopodobnie widziałam jej drogę do Nieba.  

Do pracy na „domek” Mary wyjeżdżałam  
w poniedziałek około godz. szóstej rano i jechałam 
trzema autostradami. Bardzo lubiłam tę drogę,  
bo nie była nudna chociaż pokonywałam odległość 
około 50 mil co zajmowało mi około jednej godziny. 
Zazwyczaj w podróży śpiewałam piosenki religijne 
razem z piosenkarzami z taśmy magnetofonowej  
oraz odmawiałam Różaniec.  
Tamtego pamiętnego dnia podeszłam do samochodu, 
aby odjechać do pracy i przestraszyłam się,  
ponieważ maska samochodu była cała brązowa  



a kolor samochodu – biały. Przypomniałam sobie,  
że poprzedniego dnia mój syn wymieniał olej  
w silniku i zapomniał zakręcić nakrętkę. Myślę sobie 
– nieprzyjemna niespodzianka z poniedziałku.  
Nie miałam żadnego pomysłu co w tym przypadku 
należy zrobić. Wiedziałam, iż muszę jechać  
i to się tylko liczyło. Wróciłam do domu znalazłam 
plastikowy czepek jaki używa się przy prysznicu. 
Następnie podjechałam na stację benzynową 
napełniłam olejem silnik a otwór przykryłam 
kubkiem papierowym oraz plastikowym czepkiem. 
Dobrze wiedziałam, że to niebezpieczne, ale liczyłam 
na jakieś szczęście. Bardzo prosiłam Pana Jezusa, 
mojego Aniołka Stróża oraz Wszystkich Świętych  
o pomoc a nawet o cud bo sama nie umiałam temu 
zaradzić. Kontynuując jazdę czułam się jakbym 
siedziała na bombie mogącej w każdej chwili 
wybuchnąć. Gdy przyjechałam do pracy  
zostawiłam auto na ulicy i czekałam do ostygnięcia, 
aby sprawdzić, czy wszystko w porządku.  
Po kilku godzinach otworzyłam maskę i oczom nie 
wierzyłam: tak jak założyłam ten czepek plastikowy 
tak go zastałam nienaruszony! Przecież to prawdziwy 
cud, ponieważ temperatura silnika bardzo wysoka , 
cały silnik oleju – przykryty papierem i plastikiem?! 
Bardzo dziękowałam wszystkim świętym za opiekę 
nade mną. Uważam również, iż dużo zawdzięczałam 
jednej duszy z czyśćca , którą widziałam wtedy 
wczesnym rankiem w mieszkaniu. Od kilku tygodni 
gościłam koleżanki męża Antoniego, który przyjechał 
„zarobić” do USA. Ja mieszkałam razem z koleżanką 
Tereską i zajmowałyśmy dwie sypialnie w ładnym 
apartamencie w Glendale Hts. Swoją sypialnię 
oddałam Tonemu, ponieważ ja nocowałam w nim 
tylko dwie noce i spałam na kanapie w livingroom.  
W ten pechowy poniedziałek już miałam wstawać  
o godz. 5 rano, gdy zobaczyłam mężczyznę ubranego 
w biały szlafrok – bardzo podobnego do Antoniego – 
przechodzącego obok zajmowanej przeze mnie 
kanapy. Właśnie minął mnie i normalnym krokiem 
poszedł prosto do kuchni. Otworzył drzwiczki od 
zamrażalnika, który znajdował się w górnej części 
lodówki i miałam wrażenie, że czegoś tam szuka. 
Mówię do niego: „Tony, ale mnie przestraszyłeś”  
i szybko poszłam do łazienki. Gdy z niej wracałam 
po kilku minutach to zerknęłam do kuchni i 
zobaczyłam, że Tony stoi przed lodówką nieruchomo 
tak samo jak przedtem a raczej przed zamrażalnikiem 
w dalszym ciągu i dalej jakby czegoś szukał. 
Zastanowiłam się co się stało.? Przecież Tony by się 
na pewno odezwał się a tu cisza. Otworzyłam drzwi 
jego sypialni – widzę – Tony śpi twardym snem  
i nic nie słyszy. Przestraszyłam się, kto to może być  
i jeszcze raz zajrzałam do kuchni, ale już nikogo  
nie było. Nie powiedziałam nikomu o tej przygodzie,  
bo nie chciałam tym przestraszyć. Dopiero 
wyjawiłam to, gdy przyjechałam na następny 

weekend. W tym czasie bardzo gorąco modliłam się 
za tego mężczyznę, a raczej za jego duszę i myślę,  
że on za to też wyprosił dla mnie szczęśliwą podróż.  
     Dla tej rodziny pracowałam czternaście miesięcy  
i odeszłam, gdy synowa straciła pracę i sama chciała 
opiekować się chorą. W tym okresie miałam 
wspaniałe przeżycia, lecz nie wszystkie pamiętam.  
 
     Opiszę jeszcze jeden wspaniały moment – 
spotkanie z Panem Jezusem Miłosiernym po Mszy 
św. w kościele św. Tekli przy ul. Devon w Chicago. 

Był czas, że pracowałam u tej rodziny pięć dni  
w tygodniu, więc miałam dwa dni weekendu wolne  
i to lubiłam. Czasami zastępowałam koleżankę  
w niedzielę przy opiece pewnego dziadka i wtedy 
jechałam do kościoła św. Tekli w sobotę na godz.  
6 wieczorem. To była piękna czerwcowa sobota.  
Po wyjściu z kościoła po godz. siódmej skierowałam 
się ulicą Devon na wschód. Był piękny zachód słońca 
a na wschodzie niebo troszkę zasłonięte chmurami. 
W pewnym momencie patrzę w górę, a na niebie 
wysoko ukazał się Pan Jezus Miłosierny – dużej 
wielkości na tle tych chmur pierzastych. Pan Jezus 
wyglądał identycznie jak na obrazie lecz po prostu 
wielki, a promienie wypływające z serca sięgały 
koron drzew i dachów domów i znikały w nich. 
Prawa ręka uniesiona jak do błogosławieństwa.  
     Usłyszałam głos:  
 

„WIESZ, ŻE BRONIĘ CHICAGO, 
CHOCIAŻ NIE POWINIENEM”. 

 

 
 
Gdy tak jechałam, cały czas wpatrzona byłam  

w ten przepiękny widok. Nie patrzyłam na ulicę, 
tylko w pięknego Pana Jezusa, ale szczęśliwie 
jechałam i bezpiecznie. To objawienie trwało około 
10 minut, tj. tyle, ile zajęło mi na dojechanie do celu. 
Moje szczęście nie miało granic. Gdy opowiadałam 
znajomym, to jedni wierzyli, a inni nie wierzyli  
– jak zawsze.  
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     W czasie pracy u Mary nauczyłam się również 
kochać Boga Ojca, bo do tej pory to bałam się Go 
jako Ojca karzącego. Tej miłości nauczyła mnie 
właściwie moja koleżanka Maria, którą wcześniej 
przyprowadziłam do kościoła po 30-letniej przerwie. 
Ona otrzymała tę wielką łaskę pokochania Boga Ojca 
jako dar po nawróceniu. Maria, modląc się – zawsze 
uwielbiała Boga Ojca i gdy opowiadała o Nim to  
z taką wielką miłością do pozazdroszczenia – że Bóg 
Ojciec jest taki kochany i taki dobry i jak tu Go nie 
kochać. Ten moment pamiętam doskonale. Wracałam 
wtedy z pracy i podczas jazdy tych 50 mil oprócz 
modlitwy również telefonowałam – jako że droga 
prosta i łatwa do pokonania. Zadzwoniłam do Marii, 
a ona zachwycona z „powrotu” do Boga opowiadała 
jak to z Bogiem Ojcem rozmawia i otrzymuje 
natchnienia Boże oraz słyszy co On do niej mówi. 
Opowiadała to tak przekonywująco ubarwiając 
poszczególne elementy „spotkań”, że wprost jakby 
„wtłaczała” we mnie miłość do Boga Ojca. I tak to 
działa, że przez ludzi do ludzi. Można powiedzieć,  
że zachodzi wspaniały proces ewangelizacji,  
aby tylko człowiek chciał otworzyć drzwi swego 
serca na sprawy Boże. Od tej pory ja coraz bardziej 
zakochiwałam się w Bogu Ojcu.  
     Widziałam oczami duszy siedzącą siebie  
przy nogach Boga Ojca i tak jest do tej pory.  
Bóg Ojciec siedzi na dużym fotelu ze starych 
królewskich czasów zrobionym z ciemno-brązowego 
drzewa, obitego gdzieniegdzie skórą. Ubrany jest  
w sutannę zakonu franciszkańskiego koloru: ciemny 
brąz, długą, przykrywającą stopy. Boga Ojca widzę 
tylko od talii w dół. Ręce ma położone na poręczach 
tego fotela. Dłonie wyglądają jak u starszego,  
dobrze zbudowanego człowieka, a na palcach siedem 
pierścieni wykonanych ze starego srebra w kształcie 
kontynentów. Na jednej dłoni cztery a na drugiej  
trzy pierścienie. Ja siedzę z podkulonymi nogami 
przy Jego lewej nodze i obejmuję tę nogę oburącz. 
Pozycja siedzenia i zachowania mojego zawsze 
mówiła i dalej mówi co mnie czeka w najbliższej 
przyszłości.  
 
     Najbardziej będę pamiętała czas, gdy chciałam 
kupić mieszkanie. Mieszkałam wtedy w Glendale 
Hts. z Tereską w wynajętym apartamencie o 
przeciętnym standardzie. Po drodze mijałam bardzo 
łady dom apartamentowy – nowy. Za każdym,  
gdy przejeżdżałam obok niego to zawsze marzyłam, 
abym zobaczyła kiedy ogłoszenie o sprzedaży 
jakiegoś lokum w nim. I tak się właśnie stało.  
W oknie na drugim piętrze zobaczyłam reklamę  
o sprzedaży dwupokojowego apartamentu. 
Odszukałam brokera, obejrzałam mieszkanie.  
Bardzo mi się spodobało, ale nie powiedziałam moim 
dzieciom, bo chciałam im zrobić niespodziankę.  
Tak bardzo marzyłam o takim mieszkaniu,  

że podpisałam dokumenty, zapłaciłam zaliczkę  
i proces rozpoczęty. Jak mi wyliczyła pracownica 
kampanii finansowej ile będę płaciła, to niemiło się 
zdziwiłam, bo rata miesięczna wynosiłaby dokładnie 
tyle, co zarabiałam. Mimo tych jasnych danych, moja 
tragiczna przyszłość zasłonięta była chęcią „mieć”. 
Przyszłość tragiczna by mnie czekała, gdybym to 
mieszkanie naprawdę kupiła, tym bardziej, że nie 
miałam żadnych oszczędności. Wreszcie zaprosiłam 
swoją rodzinę, która absolutnie mi odradziła 
kupowania tak drogiego apartamentu (165.000). 
Wycofanie się z transakcji było bardzo trudne. 
Straciłam 1.500 dol. jako zaliczkę, a sprzedający 
straszyli mnie sprawą sądową. Bardzo prosiłam  
Boga Ojca o pomoc w rozwiązaniu mego problemu. 
Uczepiłam się u Jego nóg, a On dosłownie fruwał  
ze mną po niebie, bo chciał mnie strząsnąć ze swoich 
nóg, ponieważ nie pytałam Go przed podjęciem 
decyzji. Byłam w wielkim kłopocie. Jednak byłam 
też bardzo uparta i wytrwała, bardzo mocno 
trzymałam się Boga Ojca. Teraz, gdy to wspominam, 
śmieję się, bo widziałam oczami duszy jak fruwała 
sutanna Boga Ojca i moje ubranie – tak szybko, 
pędziliśmy w przestworzach, ale przedtem to był czas 
raczej tragiczny. Ten widok mówił, że sytuacja moja 
była niezrównoważona, niepewna i niestabilna. 
Dopiero po jakimś czasie takiej wędrówki  
w przestworzach sytuacja zaczęła zmieniać się do 
całkowitego wyciszenia. Wtedy mój stan psychiczny 
był bardzo zły, że nawet nie mogłam modlić się  
i te modlitwy nie pomagały mi, ponieważ nie miałam 
spokoju wewnętrznego, a nie byłam jeszcze wtedy 
taka dojrzała religijnie. Przez to, że nie mogłam 
zostawić „świata”, nie umiałam poradzić sobie  
z wieloma problemami. „Odchodzenie” od świata  
i uczenie się Boga trwało dosyć długo. Dlatego,  
gdy pojawiały się problemy przeważnie z mojej 
winy, to bardzo trudno było mi się ich pozbyć.  
Szatan niestety nie próżnuje i wszystko robi,  
aby człowiek błądził i zło, które czeka człowieka 
poprzez kierowanie się swoimi pomysłami jest 
umiejętnie zasłonięte i zakrywane przez złe duchy.  
     To przebywanie u nóg Boga Ojca trwa cały czas  
i gdy tylko chcę wiedzieć „co będzie”, otwieram 
„szufladkę” z tą wizją i sprawdzam, jaka jest moja 
pozycja przy Bogu Ojcu.  
 
     Ducha Świętego kocham, jako że to od Niego 
wszystko zależy i pochodzi. Gdy ja moje myśli 
chętnie kieruję w stronę Pana Boga, to Duch Święty  
mi pomaga, ale musi być inicjatywa od człowieka,  
gdyż Pan Bóg nie ingeruje pierwszy,  
nie narzuca nic człowiekowi.  
On zawsze szanuje ludzką wolną wolę.  
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     Nie wiedziałam jeszcze wtedy, że są czuwania 
modlitewne w kościołach. Gdy zmieniłam 
mieszkanie i przeprowadziłam się do Niles,  
to właśnie tam dowiedziałam się o wspaniałej grupie 
modlitewnej. Od razu zgłosiłam się do pomocy i do 
pracy w niej. Nawiedzałam kościół św. Jana Brebeuf 
w Niles tak często jak tylko mogłam. Jest tam kaplica 
z Najświętszym Sakramentem, w której adorują 
wierni Pana Jezusa całą dobę. Zaprzyjaźniłam się  
z wieloma ludźmi. Przede wszystkim dużo ludzi 
przyciągał ks. Adam. Był otwarty na potrzeby ludzkie 
a jakie wspaniałe homilie głosił! Do końca swojego 
pobytu gromadził wokół siebie, a raczej wokół 
ołtarza, naprawdę dużo ludzi. Proboszcz (nie Polak) 
pozwolił spotykać się raz w m-cu w każdą drugą 
sobotę na prawie całodziennej modlitwie. Po kilku 
latach ks. Adam został przeniesiony do innej parafii. 
Na jego miejsce przybył młody kapłan, ale jakże 
inny, jakże „zimny” i zamknięty na sprawy bliźniego. 
W rozmowie z tym nowym i młodym kapłanem 
zaznaczyłam, że bardzo dobry i otwarty na sprawy 
bliźniego ten ks. Adam i bardzo go żałujemy a on 
odpowiedział, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ja 
twierdzę i będę twierdziła, że są ludzie niezastąpieni, 
choćby nawet Papież Jan Paweł II, i wielu, wielu 
innych, których wszyscy znają, a nawet ks. Adam też. 
To było kiedyś, parę lat temu. Obecnie stanowczo 
mogę stwierdzić po zaangażowaniu tego księdza 
nowoprzybyłego w kościele i pracy jego, że bardzo 
dużo mu brakuje nawet do „ciepłego” kapłana. 
Ponieważ kapłani są pośrednikami między Panem 
Bogiem a nami, to powinniśmy się dużo modlić w ich 
intencji, pościć za nich, bo my katolicy nic nie warci 
jesteśmy bez kapłanów. Gdy szatan atakuje osobę 
świecką, to kapłana sto silniej i częściej. Tego 
młodego kapłana jako pierwszego – zapytałam,  
czy zechce być moim kierownikiem duchowym – 
przemilczał. Nawet nie raczył wyjść, gdy przyszłam, 
bo był zajęty pracą na komputerze. Gdy poprosiłam, 
aby nie zapominał powiedzieć po homilii „AMEN”, 
to usłyszałam odpowiedź: niech pani sama sobie 
odpowie „Amen”. Oj, nieładnie, nieładnie drogi, 
młody kapłanie. Gdy kapłan odchodzi od mikrofonu  
i nie powie na zakończenie homilii „Amen” ani 
„dziękuję”, to naprawdę nieładnie wygląda. Kto 
takiego nieposzanowania wiernych i lekceważenia 
Pana Boga uczy tych młodych kapłanów-kleryków? 
Zdarza się jemu, że podczas udzielania Komunii św. 
po prostu odejdzie i siedzi na fotelu, a miejsca 
ustępuje świeckim. Przecież to cała przyjemność 
nieść Chrystusa wiernym. W tym kościele było 
odprawiane nabożeństwo do Duszy Chrystusa Króla, 
w którym też uczestniczyłam. W tym kościele 
widziałam Pana Jezusa żywego podczas Mszy św.  
W tym kościele widziałam tym razem oczami duszy 
Pana Jezusa broczącego krwią i to wydarzenie 
również opisałam w „Panoramie”.  

Także widziałam Pana Jezusa, jak struga krwi 
spływała po Jego nodze, gdy Komunię św. ludzie 
brali na rękę. Po zmianie kapłanów z bólem serca 
stwierdzam – wszystko ustało – uczucia i serca 
zamarzły. Kapłani bardzo mało mówią o piekle albo 
wcale nie mówią. A piekło jest niestety moi drodzy 
dla tych wszystkich szczególnie, którzy boja się 
szatana i spełniają jego polecenia: Komunia św.  
na rękę i na stojąco. Dużo czynności niezgodnych z 
prawami Bożymi wykonuje się w kościele katolickim 
– m.in. wylewa się wino do zlewu pozostałe po Mszy 
św. Pewien kapłan powiedział, że skoro jesteśmy  
w Ameryce, to powinniśmy zastosować się  
do amerykańskich obyczajów. To nieprawda, drogi 
kapłanie. Gdy Misjonarze jadą do innych krajów  
na misje katolickie, to też powinni stosować się  
do ich obyczajów? To znaczy, że nie my byśmy ich 
nawracali, tylko oni nas na ich wiarę. To my, katolicy 
powinniśmy wprowadzać Boże – katolickie zwyczaje 
tam, gdzie nas Pan Bóg zaprowadzi. Ameryka to kraj 
wielu języków i narodów. Każdy przywozi ze sobą 
swoje obyczaje, kulturę i religię, które demonstrują  
i nikt im w tym nie przeszkadza.  

W każdym kościele wszyscy ludzie podchodzili 
do kapłana i przyjmowali Pana Jezusa w Komunii św. 
na stojąco, czasami i na rękę, bo „takie” zarządzenie. 
Wierni okazują posłuszeństwo kościołowi  
i tak postępują. Ja też tak robiłam. Jednak w miarę 
poznawania tego „kościoła” poprzez czytanie 
wielkiej ilości książek religijnych, poprzez 
poznawanie życiorysów osób świętych będących  
w niebie, zaczęłam rozróżniać dobro wypływające 
z nauki kościoła katolickiego od złych nakazów 
kościoła modernistycznego. Papież Leon XIII 
wykrył, że do naszego kościoła wkradł się wróg  
w sutannach – przebierańcach i ten Papież ułożył 
modlitwę do Św. Michała Archanioła o zwycięstwo 
dobra nad złem. Oczywiście ta modlitwa była 
odmawiana, pamiętam gdy byłam dzieckiem,  
a potem jakoś zniknęła. Ludzie posłuszni kościołowi 
nie używali swojego rozumu i nie pytali dlaczego 
przestano modlić się do Św. Michała Archanioła. 
Teraz też są posłuszni, jednak jest więcej książek  
na tematy religijne i można wybierać. Poza tym tu  
w Ameryce jest wolność słowa i każda książka  
jest dostępna bez strachu, jaki był „za komuny”.  
W rozeznaniu dobra pomagał zawsze Pan Bóg  
i dalej pomaga, gdy człowiek otworzy się na Boga.  
Ja zaczęłam rozważać: dlaczego nie mogę oddawać 
większej czci Panu Bogu poprzez klękanie przed 
Nim? Zastanawiałam się: dlaczego Komunię rozdają 
świeccy ludzie często bardzo grzeszni i rozwiedzeni?  
     Szukałam materiałów i znalazłam. Dlatego od tej 
pory NIGDY nie podejdę do osoby świeckiej, aby 
otrzymać Komunię św. ani nawet do siostry zakonnej 
(kobieta) – NIEKONSEKROWANE dłonie.           
Do tej posługi wyznaczony jest tylko KAPŁAN.  



 11

     Powiecie: tak Kościół zaleca. Gdyby wszyscy 
ludzie zastrajkowali i klękali do przyjęcia 
Najświętszego ze Świętych do swego serca,  
to nauczyliby prawdziwej wiary w Chrystusa nawet 
biskupów. Ja nie chcę głosić Ewangelii, bo od tego  
są kapłani, ale staram się mówić ludziom jak należy 
oddawać CZEŚĆ BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
JEDYNEMU. Ja też przyjmowałam Boga do swego 
serca na stojąco, lecz odkąd otrzymałam ŁASKĘ 
widzenia i słyszenia Go, to – zawsze będę oddawała 
Mu cześć – padnięciem na oba kolana. Przecież stanę 
kiedyś przed Nim i jak Mu spojrzę w oczy (a każdy 
kiedyś będzie musiał to uczynić i wszystko wtedy 
będzie policzone). W chwili przejścia w stan ducha – 
w tym jednym momencie będziemy mieli rozeznanie 
naszych grzechów, a to jest grzech niestety – 
lekceważyć Boga. A najlepiej byłoby, gdyby kapłani 
zbuntowali się i odstąpili od tego bzdurnego  
i obrażającego Boga zarządzenia i wielu innych 
zarządzeń też. Ja nie rozumiem absolutnie:  
dlaczego garstka wywrotowych i przewrotnych 
kapłanów – biskupów pokonała swoimi szkodliwymi 
zarządzeniami ogromną liczbę dobrych i oddanych 
Panu duchownych. (mam na myśli biskupów na 
całym świecie). Jednak dzięki Panu Bogu są jeszcze 
Mu wierni kapłani i biskupi – a nie szatanowi  
i człowiekowi, którzy mówią: UKLĘKNIJ!  
I nie boją się powiedzieć do osoby świeckiej:  
nie pchaj się do nie swoich zajęć,  
siądź i czekaj, aż – ja – ci podam Jezusa.  
 
     Parę lat temu, gdy byłam parafianką kościoła św. 
Jana Brebeuf w Niles i wracałam na swoje miejsce do 
ławki – to po takim niegodnym przyjęciu Pana Jezusa 
na stojąco – UKAZAŁ MI SIĘ PAN JEZUS 
WISZĄCY NA KRZYZU. Był On niemalże taki sam 
jaki wisi w świątyni, a po prawej Jego nodze ciekła 
powoli gruba struga krwi i wciąż spływała,  
mieniąc się w świetle padającym przez okna.  
Było to dla mnie wielkie przeżycie i zarazem wstrząs.  
 
     Te różne święte objawienia spowodowały moją 
przeogromną przemianę. Może dlatego w tym 
kościele były te cudowne objawienia, ponieważ  
jest on pozbawiony obrazów i figur świętych.  
I ten kościół a właściwie budynek,  
w środku wyglądem raczej przypomina teatr.  
 
     Najgorsze jest jednak to, że Tabernakulum – dom 
Boga żywego – znajduje się z tyłu ołtarza i ludzie  
nie mogą na Niego patrzeć, a bardzo by chcieli. Gdy 
kiedyś był gościnnie jakiś kapłan i celebrował Mszę 
św., to niestety, ale nie mógł znaleźć Tabernakulum. 
A to przecież takie przykre i bolesne. I właśnie w tym 
kościele odwoływana jest czasami Msza św. we środę 
z błahych powodów (dekoracja kościoła, czy jakieś 
inne zajęcia). Msza św. jest najważniejsza dla 

katolika. To właśnie w tym kościele musiałam 
zapisać się do Parafii i płaciłam podwójne kopertki 
(bo już byłam parafianką innego kościoła)  
dlatego tylko, aby porozmawiać z proboszczem, bo  
nie z parafianką nie chciał rozmawiać. Zapisałam się,  
a jakże, chociaż powiedziałam, że wszystkie kościoły 
są nasze i każdy powinien móc rozmawiać na tematy 
kościoła z każdym proboszczem.  
 
     Jeśli Kościół katolicki ma twarz Papieża,  
to dlaczego lekceważone są zarządzenia Papieża 
dotyczące udzielania Komunii świętej 
i w dalszym ciągu proboszczowie i biskupi nawołują,  
aby stać w kolejce w celu otrzymania Pana Jezusa? 

I nie mówcie, kochani wyznawcy Jezusa 
Chrystusa, że to ten sam Jezus jest w rękach kapłana  
i w rękach jakiejś kobiety. Może w jednym 
momencie ten sam, ale bardzo cierpi i krwawi,  
gdy się Nim bawią, bo to tak można nazwać.  
No i oczywiście nie ma żadnych łask  
przez to lekceważenie Boga.  
     Wyobrażam sobie, że będą na mnie ataki 
szczególnie tych „kobiet” pysznych  
i jakże „ważnych”, bo one Komunię rozdają!  
     Zajrzyjcie do książki Marii Valtorty,  
która opisuje, że podczas ustanawiania Eucharystii 
kobiety przebywały w innym pokoju nawet i nie 
„pchały się” do prezbiterium, jak dzisiejsze kobiety.  
     Zawsze przepraszam Pana Jezusa za ludzi, którzy 
pozwalają kapłanowi kłaść Przenajświętsze Ciało na 
brudne ręce, a potem tą brudną ręką, bo nieczystą – 
wkładają sobie Hostię do ust. Oczywiście wrogowie 
Kościoła katolickiego, którzy ustanowili takie 
haniebne zarządzenia tłumaczą, że tak jest 
higienicznie i jeszcze jakieś wymijające powody.  
 
     A czy przejmują się biskupi czy kapłani 
zarządzeniem papieża Benedykta XVI, aby przenieść 
Tabernakula do głównego miejsca kościoła, czyli w 
centrum? Skoro znalazły się pieniądze na wyrzucenie 
Boga na boczny tor w Jego własnym kościele,  
to powinny znaleźć się pieniądze na powrót.  
Jak tacy biskupi czy kapłani staną, a wielu już stanęło 
przed „tym” Bogiem i jak mają odwagę spojrzeć Mu 
prosto w oczy!  
     Ja absolutnie nie mogę zrozumieć i nigdy nie 
zrozumiem, że Bóg nasz, wasz i wszystkich upomina 
się, aby Go ukoronować na Króla Świata widoczną 
koroną na głowie – a Jego kapłani a raczej biskupi, 
bo tylko oni mogą to uczynić – ignorują Jego słowa. 
 
     Wiele razy widzę po jednej stronie ołtarza figurę 
Pana Jezusa, a po drugiej stronie figurę Matki Bożej  
w koronie na głowie. Widok jest niesamowicie 
przykry dla mnie a co mówić dla Jezusa,  
dzięki któremu Matka Boża jest Królową.  
 



     W modlitwie „Ojcze nasz”  
ludzie miliardy razy wypowiadają słowa:  
„bądź wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi...”, 
a tej woli nie wypełniają.  
Co innego mówią, a co innego robią  
i nazywają się wyznawcami Jezusa Chrystusa.  
     Miliardy razy wypowiadają też:  
„i nie wódź nas na pokuszenie”, 
a przecież Pan Jezus uczył Apostołów  
i n a c z e j  modlić się:  
„i nie dopuść, abyśmy zgrzeszyli”.     s. 37. 
     To nie są drobiazgi. To jest przekłamywanie słów 
Boga. Chciałoby się krzyczeć: nie lekceważcie Boga, 
bo tylko dzięki Niemu żyjesz prochu marny,  
jakim jesteś, człowiecze. Chciałoby się powiedzieć:  
co podskakujesz, prochu marny, tylko tyle twego,  
co tu na ziemi, bo wieczność należy do Boga, którego 
ty prochu marny teraz tak często lekceważysz.  
Pamiętaj – życie na ziemi trwa jakiś ograniczony 
czas, a wieczność nie ma końca.                   
 

 
 
     Wiele razy mówiłam sobie: a nie będę modliła się 
za dusze w czyśćcu cierpiące. Cierpcie teraz jak 
grzeszyliście, same sobie winne jesteście. Jednak 
przychodzi refleksja i opamiętanie, ponieważ ja też 
kiedyś grzeszyłam i te dusze modlitwami swoimi 
spowodowały, że zaczęłam zastanawiać się – po co 
żyję na tym świecie?! A przede wszystkim dlatego, 
że to Pan Jezus prosi nas o modlitwy za te dusze,  
bo bardzo jest Jemu żal tych dusz, a także dlatego,  
że przecież kiedyś spotkamy się w niebie.  
 
     Obecnie, gdy tak bardzo kocham Boga w Trójcy 
Św. Jedynego i całe Niebo, to bardzo ostro reaguję, 
gdy ktoś obraża Boga. Razi mnie, gdy kobiety 
przychodzą do kościoła w dużych dekoltach oraz  
w bluzkach na ramiączkach. Nic ci się stanie kobieto, 
jeżeli przez tę godzinę będzie ci trochę cieplej. 
Kapłanom też jest ciepło w ornatach i wytrzymują. 
Trzeba uszanować dom Boży. Apostołom i Panu 
Jezusowi też było gorąco w ich ciepłym kraju,  
a jednak nigdy nie widzieliśmy, aby byli w krótkich 
spodenkach, jak ośmielają się przychodzić  
do kościoła współcześni mężczyźni. 

Dekret Papieża Pawła VI (Acta Apost. Sedia 5816 
z dn. 29.12.1966 r.) pozwala na drukowanie  
i rozpowszechnianie nowych objawień, łask, cudów  
i przepowiedni bez imprimatur tj. kościelnego 
pozwolenia. Jest to po myśli św. Pawła:  „d u c h a  
nie gaście, proroctwa nie lekceważcie, wszystko 
badajcie, a co szlachetniejsze   z a c h o w u j c i e”.  
     Dlatego też odważyłam się opowiedzieć Państwu 
o cudownym wydarzeniu, które miało miejsce  
w kościele św. Jana Brebeuf w Niles  
we wrześniu 2004 r.  
     Po przeczytaniu wielu książek religijnych  
doszłam do wniosku, że nie powinnam dłużej  
niczego ukrywać ani zatrzymywać tylko dla siebie,  
lecz dzielić się z innymi tymi szczególnymi 
wiadomościami i opisałam to cudowne wydarzenie  
w „Panoramie”nr 22 z 22. X 2005.  
     Od lat pasjonuje mnie temat:  o b j a w i e n i a  
Pana Jezusa i Matki Bożej. Może dlatego,  
że według mojego rozeznania sam Bóg  
przemawia do ludzi poprzez wybrane osoby.  
     Gdy jeździłam do tego cudownego miejsca w 
Maranatha Spring w Ohio, to byłam pełna podziwu 
dla widzącej Maureen z powodu jej bliskiego 
kontaktu z Panem Bogiem. Bardzo szczególnie  
i pobożnie przeżywałam te spotkania i pielgrzymki. 
Wydawało mi się wówczas, że tylko moje ciało  
jest obecne na ziemi, a dusza znajduje się  
gdzieś pod niebem.  
     We wrześniu 2004 r. byłam pierwszy raz w Ohio. 
Wszystko było pięknie zorganizowane. Był z nami 
kapłan z Polski, który w czasie podróży bardzo nas 
uczulał i zachęcał do pobożnego uczestnictwa  
we Mszy św. Jednak największą uwagę kładł na to, 
abyśmy pobożnie i ze czcią przyjmowali Komunię 
Świętą z rąk kapłana (tylko) na klęcząco i do ust. 
Bardzo przejmuję się Słowem Bożym i poważnie 
wzięłam sobie do serca jego słowa. I właśnie wtedy 
w Ohio podjęłam decyzję, że będę przyjmowała  
do swego serca Króla nad królami z godnością i na 
kolanach. Po powrocie z Ohio pojechałam na Mszę 
św. sobotnią do kościoła św. J. Brebeuf w Niles. 
Podczas udzielania Komunii św. miałam ogromną 
ochotę uklęknąć. Jednak obawiałam się, czy nie 
podkreślę tym, że chcę być inna, ważniejsza czy 
świętsza. Przygotowując się do przyjęcia Komunii 
św., serce biło mi mocno, gdyż chciałam uklęknąć,  
ale nie miałam odwagi. Stanęłam na końcu kolejki i 
podchodząc do kapłana gorąco modliłam się prosząc 
Pana Jezusa, aby dał mi jakiś znak, czy to Mu się 
podoba, gdy uklęknę i czy w ogóle powinniśmy 
klękać. Gdy podchodziłam do kapłana, do ostatniej 
chwili nie wiedziałam co uczynię, ale jakaś siła zgięła 
moje kolana, a serce biło mi bardzo mocno. Zdawało 
mi się, że wszyscy na mnie patrzą. Byłam oblana 
zimnym potem, ale gdy podnosiłam się z klęczek 
bardzo dziwne było moje samopoczucie. Uczułam 
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wielką ulgę. Wydawało mi się, że nie obchodziło 
mnie nic poza tym, że w moim sercu zapanowała 
wielka radość. Szczęście było tak wielkie, że czułam 
jakby moje serce zajmowało całą klatkę piersiową. 
Wracałam do ostatniej ławki w kościele, aż tu nagle 
na wysokości czwartej ławki od końca stanął przede 
mną PAN JEZUS – przepiękny. Patrząc mi prosto  
w oczy podniósł prawą rękę i uczynił  
duży znak krzyża na mojej całej osobie i zniknął.  
Widzenie trwało około 10 sekund, ale ja w tak 
krótkim czasie zapamiętałam każdy szczegół.  
     Pan Jezus był wysoki około 180-185 cm wzrostu. 
Ubrany był w białą długą szatę bez ozdób, u dołu 
lekko rozszerzaną a pod szyją miał mały dekolt. 
Rękawy długie na końcu bardziej rozszerzane. Jasna 
karnacja skóry. Dłoń miał delikatną o smukłych i 
długich palcach. Lewa ręka była opuszczona wzdłuż 
tułowia. Oblicze Jego było lekko rozjaśnione  
i pogodne. Wyraz twarzy poważny, lecz nie smutny  
a zarazem bardzo tajemniczy. Oczy duże, pięknie 
osadzone, szaro-niebieskie ciemniejszy odcień 
(większe niż na wizerunku). Włosy miał bardzo 
ciemny blond prawie brązowe, lekko falowane, 
spadające na ramiona (tak jak na wizerunku).  
Twarz Pana Jezusa wyrażała ogromną dobroć i 
pokorę a jednocześnie wszechwładność nad wszelkim 
stworzeniem. Nade wszystko był majestatyczny,  
a ruch ręką czyniący znak krzyża – niepowtarzalny.  
     Zanim zdążyłam cokolwiek pomyśleć, Pan Jezus 
zniknął, a ja poszłam dalej. Doszłam do swojego 
miejsca i uklękłam. Dopiero wtedy dotarła do mnie 
świadomość tego cudownego wydarzenia.  
Nie mogłam o niczym innym myśleć. Byłam zła  
na siebie, że tak się zachowałam. Może powinnam 
zachować się inaczej, ale nie wiedziałam jak – 
uklęknąć?. Było bardzo dużo ludzi, a ja byłam tyłem 
do ołtarza. Jednak stwierdziłam, że moje zachowanie 
nie było zależne ode mnie. Wtedy właśnie 
przeżywając na nowo to cudowne wydarzenie 
przyrzekłam Panu Jezusowi, że zawsze będę klękała 
przy przyjmowaniu Jego Najświętszego Ciała  
do mojego serca i czynię to cały czas oraz będę 
nakłaniała innych do tego. Po upływie kilku dni 
opowiedziałam o tym cudownym wydarzeniu 
kapłanowi oraz kilku osobom znajdującym się  
w naszym towarzystwie. Ksiądz po wysłuchaniu 
podpowiedział mi, abym raz jeszcze zapytała Pana 
Jezusa o celowość i zasadność klękania, bo to teraz 
takie czasy i że jest to zarządzenie odgórne,  
któremu kapłani nie mogą się sprzeciwiać.  
     Następnego dnia podczas modlitwy  
pytam Pana Jezusa na ww. temat.  
O dziwo, nie dokończyłam nawet pytania,  
gdy usłyszałam bardzo wyraźną odpowiedź:  
„Nie będziesz wystawiał na   p r ó b ę  
Pana Boga twego”.  
 

     Dlaczego ludzie nie klękają,                      
pomimo że śpiewają:  
„padnijmy na kolana, uczcijmy Niebios Pana....”  
     Aby uklęknąć, trzeba mieć wiarę.  
Nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie klękał  
przed zwykłym chlebem, który jest symbolem  
i normalnym pokarmem.  

W drugim czytaniu z dn.25.09.05 z Listu  
św. Pawła Apostoła do Filipian jest napisane:  
„Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko  
i darował Mu Imię ponad wszelkie imię, aby na imię 
Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich  
i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”. 
     Msza św. jest to ofiara bezkrwawa. Na „Baranku 
Boży” Pan Jezus kona w wielkiej agonii, a nam każą 
stać. Padnijmy na kolana, bo Bóg kona za nas!  
     W czasach ostatecznych wrogowie Kościoła 
Rzymsko-Katolickiego wprowadzili szatański 
modernizm znieważając Majestat Boga w Trójcy 
Świętej Jedynego. Podczas rozdawania Ciała i Krwi 
Pana Jezusa zabronione jest oddawać Mu pokłon, 
tylko żeby wierni stali, a idąc w kolejce jeden 
drugiemu do tylnej części ciała się kłaniał.  
Tam, gdzie nie ma klękania, tam kończy się wiara 
katolicka, a zaczynają się pozory wiary. Ojciec św. 
Jan Paweł II nigdy nie wydał żadnego dokumentu, 
który mówi, że można przyjmować Komunię św.  
na stojąco czy do ręki.  
     Podawanie Komunii św. przez świeckich jest 
ośmieszaniem sakramentów świętych i o to wrogom 
Kościoła katolickiego chodzi. Kapłan nie może 
dzielić się władzą daną mu od Boga. Żaden kapłan 
nie może odmówić udzielania Komunii św.  
na klęcząco (Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego, 
rozdz. IV, punkty 90 i 91 wydana 19.03.2004 r., 
zatwierdzona przez Ojca św. Jana Pawła II).  
     W poprzednich wiekach wrogowie Kościoła 
katolickiego, których było (Papież Leon XIII to już 
odkrył) i jest pełno wśród duchownych też – chcieli 
wprowadzić swoje zarządzenia, ale najlepszym 
obrońcą naszej wiary jest zawsze prosty lud Boży  
i teraz też tak będzie.  
     Kochani wierzący i nie wierzący, czytajcie  
książki Katarzyny Emmerich, Marii Valtorty,  
a wtedy łatwiej Wam będzie zrozumieć,  
dlaczego powinno się Komunię św. przyjmować  
na kolanach i do ust i z największą czcią.  

Szanuję każdą religię i ludzi ją wyznających, a do 
Pana Boga należy ich ocena. Mnie interesuje moja 
religia katolicka i mój Kościół oparty na Prawdzie, 
zbudowany na skale. Może dlatego musi odpierać 
ataki, ponieważ jest prawdziwy, stały i niezmienny 
od 2000 lat. Nasza religia oparta jest na wierze. 
Wierzymy, że jest żywy Bóg we Mszy św.,  
chociaż Go nie widzimy.  
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B o l e s n a    w i z j a 
 
Żyły jednak osoby, które widziały lub słyszały 

Pana Jezusa i Matkę Bożą, np. dzieci z Fatimy,  
z La Salette, Katarzyna Emmerich, Rozalia 
Celakówna, siostra Faustyna i wielu szczęśliwców. 

Obecnie żyjący ludzie też mają tę łaskę, np.: 
dzieci z Mediugorie, ks. Stafan Gobbi, Bożena Pióro, 
Anna Argasińska. Jest jeszcze wielu świadków 
cichych i pobożnych, ale nie ujawnionych przed 
ludźmi z uwagi na to, że mogą być zlekceważone,  
a nawet wyśmiane.  
 
     W czerwcu 2005 roku byłam na Mszy św.  
z okazji jubileuszu moich przyjaciół. Ponieważ był 
to poniedziałek – dzień roboczy – więc nie było 
dużo ludzi. Podczas każdej Mszy św. staram się 
rozmyślać nad Męką Pana Jezusa. Najważniejszy 
dla mnie moment to Przeistoczenie i Komunia św. 
Szczególnie wtedy jestem myślami złączona  
z Nim, gdy Pan Jezus umiera na Krzyżu.  
To znaczy staram się, lecz jest to niezwykle trudne. 
W tym dniu czułam się jakoś dziwnie szczęśliwa. 
Może to zasługa powagi intencji. 
     Gdy kapłan unosił Hostię nad moją głową  
(zawsze klęczę) miałam chwilę czasu  
na koncentrację myśli o śmierci Pana Jezusa.  
Gdy wróciłam na swoje miejsce i spojrzałam  
na kapłana, zobaczyłam cudowne zjawisko.  
Ukazał mi się Krzyż wielkości około 1,5 metra 
wiszący jakby w powietrzu. Krzyż był drewniany, 
po bokach na krawędziach okolony wężykiem 
wyrzeźbionym również z drewna. Drzewo było 
ciemne z przebłyskami koloru jasno-beżowego, 
jakby cieniowanego. Krzyż był oddalony ode mnie 
około 7-8 metrów, ale ja widziałam każdy  
jego szczegół jakbym stała obok.  
     Na krzyżu był Pan Jezus cały zakrwawiony,  
rana na ranie. Na całym ciele nie było nawet 
jednego miejsca bez krwi. Głowę miał pochyloną 
na prawą stronę, pokrytą również krwią. Włosy 
pozlepiane krwią opadały na Jego prawe ramię. 
Prawe oko całe sine, uszkodzone było kolcem  
z cierni. Wyraz twarzy bardzo smutny i zbolały. 
Korona z cierni na głowie zachodząca na prawe 
oko. Na lewym ramieniu dość duża rana otwarta  
i szarpana. Ręce, ramiona i nogi  
– całe ciało we krwi.  
     Patrząc na to wszystko, bardzo byłam przejęta  
i wstrząśnięta. Moja świadomość była wyłączona  
z otoczenia. Byłam bardzo skupiona na tym 
cudownym a jednocześnie rozpaczliwym widoku. 
Wpadłam w spazmatyczny szloch wewnętrzny. 
Łzy obficie spływały mi po policzkach. Czułam jak 
gdybym była tylko ja i ten krzyż. Czasami tylko 

miałam przebłyski świadomości, że jestem na 
Mszy św. To był przerażający widok, którego  
nie zapomnę nigdy. Tego dnia nie mogłam już  
o niczym innym myśleć.  
 
     Przez cały czas zalewałam się łzami.  
Miałam też odpowiedź w moim sercu, jakie 
znaczenie jest tej wizji. Świat obecnie jest bardzo 
grzeszny. Grzesznicy biczują Pana Jezusa bez 
przerwy, że nie ma już żadnego najmniejszego 
miejsca bez rany na Jego ciele. Usłyszałam 
również głos, że PAN JEZUS NAJBARDZIEJ 
CIERPI ZA GRZECHY CUDZOŁÓSTWA –
NIECZYSTOŚCI, ZA GRZECHY ABORCJI  
I ZA GRZECHY......(po chwili) KAPŁANÓW.  
 
     Chciałam wykrzyczeć wszystkim, że Pan Bóg 
istnieje i że bardzo cierpi z powodu ignorancji, 
lekceważenia i obrażania Go. Coraz mniej Łask 
spływa na lud Boży, gdy w kościołach 
Tabernakulum znajduje się z boku albo  
całkiem z tyłu (kościół św. Jana Brebeuf w Niles).  
Natomiast na centralnym miejscu stoją  
przeważnie wysokie fotele dla celebransów.  
W jednym kościele np. podczas odprawiania  
Drogi Krzyżowej ani razu nie było powiedziane:  
Któryś za nas cierpiał rany...  
 
     Musimy bardzo dużo modlić się za kapłanów, 
aby nie wypaczali tradycji i aby nie wprowadzali 
swoich zwyczajów świeckich. Aby świeccy, a 
szczególnie kobiety, nie rozdawali Najświętszego 
Sakramentu, bo ich ręce nie są konsekrowane  
i wtedy zupełnie nie ma żadnych łask.  
     Celem naszych wrogów jest doprowadzenie  
z czasem wiernych do świadomości,  
że Msza św. jest tylko zwykłą ucztą i posiłkiem.  
Gdy nie ma ofiary, to nie ma rzeczywistej 
obecności Pana Jezusa i nie trzeba wtedy klękać.  
A my właściwie powinniśmy przeklęczeć całą 
Mszę św., bo od momentu pocałowania ołtarza 
przez kapłana (Judasz też całuje Pana Jezusa)  
zaczyna się   M ę k a   P a ń s k a.  
Bierzmy przykład z naszego świętego Papieża, 
który przeklęczał prawie pół życia.  
 
 
     To wydarzenie opisałam w „Panoramie” 
nr 14 z 1 lipca 2006 r. na podstawie podszeptów 
mojego głosu wewnętrznego, który powtarzał,  
że nie wolno mi milczeć i powinnam  
o tej bolesnej wizji głośno mówić.  
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M ó j    O j c i e c 
 

Na rocznicę jego śmierci zamówiłam siedem 
Mszy św. w różnych kościołach. W kościele  
Św. Konstancji Mszę św. 11/10/07 celebrowali trzej 
kapłani; jeden z nich za duszę mojego ojca Henryka.  
     Na rozpoczęcie Mszy św. poprosiłam Pana Jezusa, 
by pozwolił uczestniczyć w tym nabożeństwie 
mojemu ojcu. Od momentu wypowiedzenia tej 
prośby poczułam w swoim sercu jakieś nadzwyczajne 
zmiany, co uwidoczniło się spazmatycznym płaczem 
i szlochem wewnętrznym niezależnym ode mnie. 

Zobaczyłam po chwili mojego ojca stojącego 
obok kapłanów między ołtarzem a tabernakulum.  
Ojciec ubrany był w brązowy garnitur  
i koszulę koloru beżowego rozpiętą pod szyją.  
Ja nie byłam na pogrzebie, ale pytałam moją mamę,  
która potwierdziła, że tak rzeczywiście był ubrany.  
     Ojciec stał bardzo niespokojnie, przestępował  
z nogi na nogę. Ręce jego były opuszczone na dół  
i złączone dłońmi. Miał spuszczoną głowę  
i patrzył w dół. Twarz jego była bardzo smutna, 
wprost zatroskana i zmartwiona.  
W pewnym momencie powiedział do mnie:  
„Oj cierpię moja córko, oj cierpię.  
Pan Bóg jest sprawiedliwy. Mów wszystkim,  
że Pan Bóg jest bardzo sprawiedliwy.  
Ratuje mnie tylko to, że kochałem Matkę Bożą”.  
 
     Jakby na potwierdzenie tych słów zobaczyłam 
oczami duszy te zdania napisane drukowanymi 
literami, lecz pismem pochyłym. Ojciec był obecny 
do końca Mszy św. Przez cały czas patrzył w dół.  
Po Mszy św. odmawiany był Różaniec, a ja również 
prosiłam Pana Jezusa, aby pozwolił mojemu Ojcu 
zostać podczas tego nabożeństwa.  
Czułam, że jest obecny, ale nie widziałam go już. 
Przez cały czas płakałam.  
 
     Gdy zakończyło się nabożeństwo różańcowe, 
płacz natychmiast ustał. A ja przez cały czas 
obmywałam swoimi łzami rany  
zadane Panu Jezusowi grzechami mojego ojca  
i przepraszałam Pana za jego grzechy.  
     Z taką samą uwagą uczestniczyłam we Mszy św. 
jak i wpatrzona byłam w mojego ojca. Byłam 
świadoma, że on tam jest, ale nie mogłam podejść,  
bo wiedziałam, że nie wolno mi.  
     Odbierałam to tak, jakby to było naturalne. 
Zapamiętałam każdy szczegół. Głos wypowiadany 
przez ojca trafiał do mego serca, co było fizycznie 
odczuwalne, a potem ten głos trafiał do umysłu  
i zapamiętałam wszystko.  
 
 
 
 

     Przytoczę jeszcze jeden przykład dotyczący innej 
osoby zmarłej. Mąż mojej przyjaciółki Euzebiusz 
zmarł nagle w Polsce w średnim wieku. Było to 
małżeństwo bardzo dobre i religijne. Po jego śmierci 
ona bardzo dużo modliła się za niego i zamawiała 
dużo Mszy św. On nawet często śnił się jej i prosił o 
więcej modlitwy. Pewnego razu ona we śnie zapytała 
„Zebuniu, powiedz jak tam jest. Czy podczas 
rozliczania nas Pan Bóg przedstawia nasze grzechy 
jak w telewizorze?” On odpowiedział,  
że tak nie jest, ale policzony jest każdy grzech.  
     Dla duszy zmarłej osoby bardzo ważne jest, aby w 
pierwszej dobie po śmierci dużo, bardzo dużo modlić 
się, nawet zamawiać kilka Mszy św. jednocześnie  
w różnych kościołach i przepraszać Pana Boga za 
grzechy zmarłej osoby. W pierwszym dniu po śmierci 
można zmienić modlitwą, a szczególnie Mszą św.  
w jej intencji kwalifikację tej duszy w ocenie  
przez Pana Boga.  
     Kiedyś opiekowałam się chorą kobietą,  
która wiedziała, że niedługo umrze. Gdy przyszedł 
czas na spotkanie z Panem Bogiem, chora kilka dni 
umierała. Domyśliłam się, aby przeprosić Pana Boga 
za jej grzechy i dopiero wtedy umarła.  
     Jednak najlepiej byłoby, gdybyśmy żyli w zgodzie 
z Panem Bogiem, a wtedy nie będziemy bać się 
śmierci. Podsumowując:   ż y j m y   t a k,  
jakby każdy dzień był ostatnim dniem naszego życia.  
 

D u s z e   C z y ś ć c o w e 
 

Pragnę podzielić się moimi przeżyciami  
z duszami czyśćcowymi, a oto jedno z nich.  
     Odkąd „przejrzałam” i zawierzyłam Panu Bogu 
swoje życie oraz oddałam Stwórcy wszystko, co moje 
to w zamian otrzymałam bardzo dużo łask. Miałam to 
szczęście spotkać cztery dusze z czyśćca w tym mego 
ojca, z którym spotkanie już opisałam. Pracowałam  
w fabryce metalowej w Elgin na nocną zmianę.  
Gdy wracałam z pracy o godzinie trzeciej w nocy,  
to zawsze modliłam się za dusze w czyśćcu cierpiące, 
jako że pora nocna do nich należy.  
Zawsze pamiętam o duszach czyśćcowych  
i pomagam im poprzez różne formy modlitw.  
     W tę noc, nadzwyczajną noc działy się różne 
dziwne rzeczy. Przez cały czas czułam kogoś obok 
siebie. Ktoś mnie dotknął – obejrzałam się – nie było 
nikogo. Ktoś przeszedł obok mnie, gdyż poczułam 
tylko powiew. Obejrzałam się i zobaczyłam jak 
„poszły” białe buty typu adidas. Te nadzwyczajne 
zjawiska i to moje dziwne samopoczucie 
spowodowały, że zaczęłam się bać. Ale razem  
ze strachem towarzyszyła mi jakaś nieopisana radość 
i dobry humor. W fabryce pracowałam, jako operator 
maszyny SNS [CNC] i obsługiwałam dwie tokarki 
jednocześnie. Pracę tę bardzo lubiłam. W pewnym 
momencie zauważyłam, że w jednej maszynie 



połamały się inserty [noże tnące metal]. Poprosiłam 
ustawiacza, aby je wymienił. Ustawiacz próbował je 
odkręcić, ale ponieważ stawiały opór poszedł do 
magazynu po skuteczniejsze narzędzia. Dosyć długo 
ustawiacz nie wracał. Ja w tym czasie pracowałam na 
drugiej maszynie. W pewnym momencie zajrzałam 
do tej zepsutej maszyny. Patrzę i patrzę i oczom  
nie wierzę. Insertów nie ma a maszyna ładnie 
wyczyszczona i czeka na założenie nowych noży. 
Wpatrywałam się w tę maszynę  
i stałam nieruchomo dobrych kilka minut.  
     W międzyczasie mnóstwo różnych myśli 
przewijało się po mojej głowie. Dopiero po jakimś 
czasie oprzytomniałam i zaczęłam łączyć te zjawiska, 
które przydarzyły mi się z nadprzyrodzoną ingerencją 
z zaświatów. Sprawdziłam godzinę – była północ. 
Gdy podchodziłam do tej drugiej sprawnej maszyny 
spojrzałam odruchowo kątem oka na skrzynię 
narzędziową ustawiacza stojącą w odległości około 
trzech metrów ode mnie, ponieważ ktoś przy niej stał. 
Zobaczyłam młodą kobietę stojącą przy tej skrzyni  
i opartą prawym łokciem o nią.  
     Zastanawiałam się skąd ona się tu wzięła,  
bo nigdy jej przedtem nie widziałam.  
Miała około 30 lat, szczupła – około 160 – 165 cm, 
wzrostu. Włosy ciemne, lecz nie czarne, krótkie  
z grzywką zaczesaną na lewy bok. Cera jasna. 
Ubrana była w ciemny sweterek zapinany pod szyję 
na małe czarne guziczki. Spodnie – dżinsy jasno-
niebieskie oraz białe buty typu adidas. Stała tak około 
trzech minut oparta o tę skrzynię i patrzyła wprost  
na mnie swoimi czarnymi i wesołymi oczami,  
lekko uśmiechając się a potem po prostu znikła.  
   Od tego momentu zaczęłam łączyć tą dziwną osobę 
z również dziwnymi zjawiskami, jakie przydarzyły 
mi się tej nocy. Do końca pracy towarzyszyły mi te 
miłe powiewy, to ocieranie się o mnie i te „chodzące 
buty”. Jak również do końca pracy byłam bardzo 
radosna i szczęśliwa. I właściwie od tej pory 
przestałam bać się duchów a nawet w ich 
towarzystwie czuję bardzo dobrze. Od tamtej 
pamiętnej nocy jeszcze bardziej zwiększyłam 
modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące a często 
wstaję o trzeciej w nocy i odmawiam Koronkę  
do Miłosierdzia Bożego za nie.  
     We środę Wielkiego Tygodnia w 2005 roku 
„ktoś”, budząc mnie rano, powiedział:  
„DZIĘKI TWOIM MODLITWOM 
CODZIENNIE JEDNA DUSZA  
IDZIE DO NIEBA”.  
     Być może była to jedna z tych dusz szczęśliwych, 
która otrzymała tę łaskę i osobiście przyszła mi 
podziękować za to, że moje modlitwy przyśpieszyły 
jej wejście do Nieba. Chcecie wierzcie, chcecie – nie 
wierzcie. Kto wierzy w Boga to i wierzy w Świętych 
obcowanie!  
 

O b l i c z e   P a n a  

 
 

Gdy zakończyłam pracę u Mary po niedługiej 
przerwie podjęłam następną. Byłam opiekunką osoby 
starszej – Helen 96-letniej kobiety (trochę chodzącej) 
u bardzo miłej, kulturalnej i religijnej niemieckiej 
rodziny. Na górze mieszkała córka babci S...,  
a na parterze ja z podopieczną. Właśnie w tym domu 
zaczęłam widzieć oczami duszy Pana Jezusa  
oraz słyszeć Jego głos.  

Na ścianach wisiały święte obrazy a wśród nich 
jeden niezwykły jakiego jeszcze nigdy nie widziałam: 
Pan Jezus siedzący przy stole i patrzący wprost. 
Codziennie do Niego mówiłam: prosiłam  
i dziękowałam oraz przeróżne modlitwy  
„zanosiłam” wpatrzona w tą piękną twarz.  

Gdy napisałam testament na posiadłości w Polsce, 
dzieląc je na czworo dzieci (niestety nie równo),  
to podeszłam do wizerunku Pana Jezusa i zapytałam 
jak przyjaciela, czy podoba Mu się taki podział. 
Natychmiast usłyszałam odpowiedź Pana w moim 
sercu. Głos był bardzo wyraźny o spokojnym tonie:  
I tak z tego nikt nie skorzysta, ale rób jak chcesz. 
     Znieruchomiałam – raczej dlatego, że usłyszałam 
głos i tak stałam nieruchomo dobre parę minut. 
Wszystkie uczucia były pomieszane: szczęście z 
odpowiedzi ale i strach – dlaczego?. Mimo wszystko 
radość i szczęście było wielkie. Bałam zapytać się 
Pana – dlaczego? Dopiero po upływie miesiąca 
zapytałam: Dlaczego nikt nie skorzysta?  

Pan odpowiedział również spokojnym głosem: 
BĘDZIE WOJNA. 

     Niestety, ta odpowiedź bardzo mnie zasmuciła,  
ale gdy obserwuję teraz sytuację światową to 
wszystko zmierza ku tej strasznej przyszłości.  
To pierwsze wielkie wydarzenie zachęciło mnie  
do ciągłej rozmowy z Panem Jezusem, lecz nie 
zawsze otrzymywałam odpowiedź na moje pytania.  
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     W domu piękne święte obrazy a szczególnie jeden 
bardzo mi się podobał: Pan Jezus siedzący przy stole 
i patrzący człowiekowi w oczy. Babcia była wielce 
przyjazna i lubiła oglądać filmy oraz grać w karty. 
Dla mnie ta gra w karty była męczarnią, ale ja 
przecież byłam do towarzystwa dla niej i m.in. to 
również należało do moich obowiązków. Pozostała 
rodzina babci: wnuczek i dwie wnuczki wraz z ich 
dziećmi tworzyli wspaniałą, bardzo kulturalną 
rodzinę. Wielkie poszanowanie człowieka,  
a szczególnie starszego – częste odwiedzanie babci, 
żartowanie z nią, obsypywanie ją drobnymi 
prezentami i to był dawany wzór najmłodszym.  
W tym domu też dużo modliłam się, miewałam 
piękne Boże sny i usłyszałam pierwszy raz głos Pana 
Jezusa – właśnie tego siedzącego przy stole.  
Pytałam Pana o różne sprawy i dla moich znajomych 
również, a On chętnie odpowiadał.  
     Obraz Jego wisiał na ścianie nad szafką,  
na wysokości moich oczu. Rozmawiałam z Nim  
jak z Przyjacielem no; i oczywiście  
zrobiłam odbitki Jego wizerunku, gdyż wiedziałam,  
że pracodawcy nie zechcą mi Go dać.  
     Popełniałam dużo błędów życiowych, ponieważ 
zapominałam pytać Pana o bardzo ważne rzeczy. 
Przecież szatan nie próżnuje i zakrywa przed 
człowiekiem „zło” ukazując je jako „dobro”.  
 
 

W i z j a   w czasie pogrzebu Reagana 
 

 
Ceremonia pogrzebowa R. Reagana (11.06.2004) 

 
     W tym domu również zobaczyłam Pana Jezusa  
w telewizji. Umarł wówczas (nie pamiętam daty) 
prezydent Ronald Regan i oglądałyśmy z babcią 
przez trzy dni transmisję z pogrzebu. Trzeciego dnia 
trumna była przewożona do rodzinnego miasta  
na cmentarz. W tym momencie, gdy trumna była 
wieziona powoli samochodem alejką z Białego Domu 
do samolotu, ja zobaczyłam Pana Jezusa idącego  
za tą trumną. Po prawej stronie alejki stali ludzie 
odgrodzeni od tej alejki ładnym płotkiem i żegnali 
prezydenta machając rękami i chorągiewkami,  

a ja byłam wśród nich. Po lewej stronie alejki czyli 
po przeciwnej ludziom, była ładna zielona polana, 
duża przestrzeń – jakby łąka. Alejka biegła bardzo 
ukośnie z lewej strony na prawą – w telewizorze.  
     Pan Jezus szedł za samochodem w odległości 
może pięć metrów stawiając dość duże kroki.  
(Maria Valtorta pisała, że Pan Jezus stawiał właśnie 
duże kroki). Pan Jezus ubrany był w białą długą szatę 
z długimi rękawami u dołu rozszerzanymi a na 
nogach sandały. Twarz Jego była identyczna jak z 
obrazka u babci Helen. Idąc za trumną raz patrzył  
na ludzi pozdrawiając uniesioną do góry lewą ręką,  
a raz patrzył na trumnę przed Nim. Prawa ręka była 
opuszczona wzdłuż tułowia. Ta „podróż Pana Jezusa” 
za samochodem z trumną trwała może około 5 minut. 
     Po jakimś czasie pokazane było niebo, a na nim 
promyki słońca wydobywające się z za chmur.  
Pan Jezus powiedział: „Idę go rozliczać – dla niego 
jest tylko promyk nadziei” (chodzi o życie wieczne). 
     I wtedy spojrzałam na te promyki słoneczne, 
ponieważ telewizja pokazała właśnie niebo.  
Wizja trwała około dziesięciu minut.  
     To wszystko widziałam oczami duszy, zaś widzieć 
oczami duszy jest tak samo jak w rzeczywistości.  
Byłam bardzo szczęśliwa, ale w momencie wizji 
miałam świadomość, że taki obraz widzę naprawdę,  
a nie w telewizorze.  
    Gdy samochód dojechał do samolotu oczekującego 
na trumnę, ja widziałam już wszystko normalnie. 
Dopiero po chwili zorientowałam się,  
że to była wizja Pana Jezusa.  
 

Z Niles przeniosłam się do Chicago, ponieważ  
do mieszkania, które zajmowałam, przyjechała córka 
mojej przyjaciółki Danusi i musiałam je opuścić. 
Jestem bardzo wdzięczna mojej koleżance,  
że mogłam mieszkać u niej za darmo ponad rok. 
Płaciłam tylko za użyteczności i to była dla mnie 
wielka ulga finansowa bo mało zarabiałam,  
a wydatków było dużo.  
     W Chicago zamieszkałam z Marysią, która była 
młodsza ode mnie o rok. Praca nadal ta sama,  
a po przeprowadzce miałam do niej nawet bliżej. 
Przez cały ten czas św. Michał Archanioł przysyłał  
mi Aniołów, o których Go bardzo prosiłam. 
Rzeczywiście bez Aniołów miałabym bardzo dużo 
wypadków, gdyż sędziwą Tojotką jeżdżę zazwyczaj 
szybko. Pamiętam, gdy jechałam do pracy  
w niedzielę wieczorem (bo zaczynałam mój tydzień 
pracy w niedzielę po południu o godz. piątej,  
a kończyłam w piątek wieczorem o tej samej porze) 
na ulicy Western były prowadzone roboty drogowe, 
niestety nieoświetlone. Działo się to w zimę, a więc 
jak bywa o tej porze roku na ulicy leżało mnóstwo 
błota, a także była słaba widoczność. Ja nie mam 
dobrego wzroku a do tego w nocy kurzę ślepotę.  
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     Dlatego też nie zauważyłam ogrodzenia przed 
robotami na drodze. W ostatniej chwili krzyczę – 
Jezuniu! Ulica dwupasmowa, ale gdy spojrzałam na 
prawo, to zauważyłam samochód typu „ven” jadący 
równo ze mną na tej samej wysokości. Niestety  
za późno zobaczyłam owy pojazd i skręciłam jednak 
w prawo, w oczekiwaniu na huk i trzask blachy 
tłuczonych samochodów. Czekałam, ale nic takiego 
się o dziwo nie stało. Spojrzałam na prawo i oczom 
nie wierzę: samochód dalej jechał swoim pasem, a ja 
przecież „odbiłam” na prawo. To był naprawdę cud! 
Gdy przejechałam ten odcinek drogi bezpiecznie, 
byłam pod wielkim wrażeniem uratowanego 
człowieka a może kilku osób gdyż nie wiem ile osób 
było w venie. Dziękowałam Panu Bogu za ocalenie 
zdrowia a może i życia. Takich „drobnych cudów” 
było w moim życiu bardzo dużo i nie wszystkie  
teraz pamiętam. Zawsze w chwilach trudnych,  
po ludzku beznadziejnych wołam: „Jezuniu!”.  
 
     Gdy mieszkałam z Marysią to nadal dużo się 
modliłam i w dalszym ciągu jeździłam do kościoła 
św. Jana Brebeuf w Niles. Zawsze dobrze się w nim 
czułam z powodu spotykania zaprzyjaźnionych osób, 
a nade wszystko lubiłam sposób sprawowania Mszy 
św. i głoszone homilie przez ks. Adama. On miał 
takie dobroduszne podejście do człowieka, że nie 
musiał „krzyczeć” – wszyscy doskonale go rozumieli 
i słuchali. Co za dobry, pobożny i wspaniały kapłan. 
Kościół jako budynek absolutnie nie podoba mi się 
ponieważ jest okrągły jak teatr a ja lubię tradycyjne 
budynki. Nie ma żadnych obrazów świętych  
na ścianach, co robi w nim bardzo „zimne”  
i nieprzyjemne wrażenie. Najgorsze jest w tym 
kościele jednak to, że Tabernakulum – dom Boga 
umieszczone jest za ołtarzem z tyłu i wierni nie widzą 
go. Ja natomiast lubię patrzeć na Tabernakulum  
w czasie Mszy św. Jest to ból nad bólami. Napisałam 
 do proboszcza list z prośbą, aby przeniósł dom Boga 
na centralne i godne dla Niego miejsce. Proboszcz 
poprzez polskiego, młodego kapłana powiedział,  
że on nie rozmawia na tematy kościoła z nie – 
parafianami. A ja mówię: wszystkie kościoły są nasze 
a nie prywatne proboszcza i nie może on robić co mu 
się podoba, bo głos też mają wierni. Jednak 
posłusznie zapisałam się do parafii. Czyli byłam 
parafianką już dwóch kościołów, co oznacza 
podwójne składki. Niestety i to nie pomogło,  
bo wtedy nie chciał ze mną rozmawiać nawet ten 
młody ksiądz polski, który był moim tłumaczem.  
W 2004 roku przyjechał do tego kościoła egzorcysta 
Ojciec Bogusław z Polski , przywiózł piękne różańce 
zrobione przez siebie z nasion roślin uprawianych  
w Betlejem oraz inne różańce zrobione przez Brata 
Bogumiła – pustelnika z Betlejem. Po Mszy św. 
nakładał swoje ręce na głowy wiernych i modlił się. 
Dużo ludzi miało spoczynek w Duchu Świętym  

i upadało. Ja nie upadłam ale gdy przyjechałam  
do domu to dosyć późno położyłam się spać.  
Po wielkich trudnościach z zaśnięciem po godzinie 
obudziłam się. W ciągu tej jednej godziny śnił mi się 
dziwny sen, może proroczy dlatego pamiętam go  
do dzisiaj. Jechałam na motorze szeroką ulicą 
dojeżdżającą do Schaumburga jako jedyny kierowca 
na tej ulicy, a na plecach przymocowany miałam 
plecak. Gdy zbliżałam się do tego miasteczka 
zobaczyłam w oddali, że było ono otoczone wysokim 
murem jak to kiedyś bywało, a naprzeciw mnie 
brama opuszczana dla podróżujących. Ponieważ  
była ona otwarta, więc chciałam wjechać. Nawet 
zdziwiłam się skąd ta brama tu się wzięła, przecież 
nie było jej nigdy. Gdy się zbliżałam już do niej, 
nagle ktoś ją opuścił na dół. Popatrzyłam i było mi 
przykro, że nie mogłam wjechać do środka 
miasteczka. Chciałam się wycofać. Obejrzałam się  
za siebie i ujrzałam ......... straszny widok. Na całej 
szerokości ulicy i na długości jak tylko mogłam 
okiem sięgnąć, w błotnistej mazi – lecz koloru piasku 
morskiego – leżało mnóstwo nagich ciał ludzkich w 
różnym wieku i dzieci też. Chciałam wycofać się z tej 
drogi, ale nie miałam jak to uczynić. Jedyne wyjście 
to wdrapać się na skarpę – odchyloną pod kątem  
może 45 stopni o wysokości około dwóch metrów – 
pokrytą piękną, zieloną i nisko przystrzyżoną trawą. 
Skarpa ciągnęła się wzdłuż drogi po obu jej stronach. 
Zostawiłam motocykl oraz plecak, a sama wdrapałam 
się na nią i od razu znalazłam się w jakimś dużym 
domu weselnym. Państwa młodych już  
nie było, ponieważ pojechali w podróż poślubną,  
zaś ja od razu zgłosiłam się do pomocy w sprzątaniu, 
lecz wcześniej również pomagałam rozdawać 
popakowane już jedzenie dla gości do domów.  
Byłam bardzo szczęśliwa i szybko zapomniałam,  
co mi się przedtem przydarzyło. Gdy się obudziłam, 
to bardzo męczyłam się i przewracałam z boku na 
bok, nie mogłam znowu usnąć. Na początku nie 
wiedziałam, co ten sen może znaczyć. Dopiero  
po tych męczarniach psychicznych i po dokładnym 
obudzeniu się natchnęło mnie i miałam ten sen 
wytłumaczony: moje grzechy, które były w plecaku 
zostały mi przebaczone i Pan Bóg o nich zapomniał, 
ponieważ zostawiłam je w tym błocie.  
A wyglądało to tak, jakby mi ktoś ten plecak  
po prostu odciął od pleców.  
 
     Niedobrze mi się mieszkało w tym miejscu, 
ponieważ w pobliżu była meksykańska pijalnia piwa  
i szczególnie w sobotę w nocy, kiedy ja właśnie 
przyjeżdżałam z pracy na weekend nie mogłam spać 
przez głośne. krzyki i śpiewy. Marysia była moją 
bardzo dobrą koleżanką i nadal nią jest, lecz teraz 
daleko od siebie mieszkamy i tylko kontaktujemy się 
telefonicznie. Przyjęła mnie ona do apartamentu, 
ponieważ myślała, że ja będę jej towarzyszką 
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również w bywaniu na sobotnich dansingach. Dla 
mnie oczywiście wszelkie zabawy należały już do 
historii, dlatego że z chwilą oddania swojego życia 
Panu Bogu – wszystkie zachcianki do rozrywek 
minęły bezpowrotnie. Marysia bardzo mnie prosiła 
abym chociaż jej towarzyszyła i rzeczywiście byłam 
z nią dwa razy. Całe szczęście, że ona lubiła tylko 
jedną restaurację „Astorię”, a tam grała orkiestra 
melodie romantyczne z „naszych czasów”.  
Ja siedziałam przy stole i udawałam, że piję napoje 
i jem bo przecież w nocy nigdy nie jem.  
Pierwszym razem obserwowałam gości bawiących 
się i męczyłam się w tym dymie papierosowym. 
Drugi raz poszłam niechętnie i powiedziałam,  
że to ostatni raz. Byłam proszona do tańca,  
ale grzecznie odmawiałam ponieważ nie interesował 
mnie już taniec ani objęcia mężczyzn, które są  
w tańcu nieuniknione. Gdy Marysia tańczyła,  
to była bardzo szczęśliwa a ja siedziałam rozmarzona 
o moim Panu. Oparłam głowę o słup, zamknęłam 
oczy i marzę. Aż tu nagle ...... widzę oczami duszy 
jak Pan Jezus idzie bardzo powoli w moim kierunku. 
Ubrany był w białą długą szatę z długimi rękawami  
u dołu rozszerzanymi. Patrzył na mnie pięknymi 
oczami lekko uśmiechając się – taki sam jaki jest na 
wizerunku u Helen. Ręce lekko odstające od tułowia 
a dłonie wewnętrzną stroną skierowane w moją 
stronę i lekko uniesione. Ja również podchodzę  
do PANA – pięknego Młodzieńca bardzo powoli i 
również bardzo powoli i delikatnie kładę swoją prawą 
dłoń na Jego lewej dłoni .....i natychmiast przeszedł 
po mnie bardzo mocny prąd, po całym ciele.  
Ta romantyczna wizja trwała około 15 minut. 
Patrzyliśmy sobie w oczy bez słów jak młodzi 
zakochani. Stałam w odległości dużego kroku  
od Pana Jezusa . Ulegałam chętnie działaniu tego 
świętego „prądu” ponieważ było to dla mnie bardzo 
miłe. Zauważyłam, że to wszystko, co działo się  
ze mną nie było zależne ode mnie. Dlatego też wcale 
nie zależało mi, aby szybko nastąpił koniec tego 
spotkania. Ulegałam temu wspaniałemu uczuciu 
dlatego też, że przecież kochałam i kocham nadal 
tego Pięknego Młodzieńca i w momencie dotyku 
dłoni byłam bardzo szczęśliwa. Uczuciu temu, jak już 
wspomniałam, towarzyszyła piękna, nastrojowa  
i romantyczna muzyka. To spotkanie miłosne trwało 
akurat do zakończenia melodii i może czas trwania 
spotkania był inny ale mnie wydawało się, że to 
trwało około 15 minut. W momencie zakończenia 
grania przez orkiestrę powoli obraz wizji zacierał się 
i gdy całkiem ustało granie i śpiewanie wizja 
zakończyła się. Tym bardziej, że Marysia wróciła do 
stolika i rozmawiała ze mną. Dlatego też powinniśmy 
wierzyć Panu Bogu gdy mówi, że tylko On może 
nam dać szczęście Pan nie zostawił mnie samej  
i towarzyszył mi chociaż o północy, bo rzeczywiście 
na zegarze była północ. Nie da się opisać szczęścia, 

które odczuwałam cały czas. To była moja 
przepiękna tajemnica, którą teraz przelałam na 
papier. Było to cudowne uczucie, któremu chętnie 
poddawałam się. Nie mówiłam nic mojej koleżance 
Marysi bo i tak by mi nie uwierzyła. 
 
 

O r ę d z i a 
 
 

Po długiej przerwie postanowiłam wreszcie 
napisać drugą część mojego życiorysu pisanego 
razem z moją Wielką Miłością, bo bez Niego nic by 
nie było. Ostatnio mam bardzo dużo pracy i wszystko 
jest ważne, więc pytam Pana, co najpierw powinnam 
robić? A wtedy usłyszałam – „pisz książkę”.  
Treść tej książki pełna jest spotkań z Panem Jezusem 
widzianych oczami duszy i mówione sercem. Dla 
mnie jest to wszystko bardzo rzeczywiste i realne.  
 
     Zacznę od ORĘDZIA, jakie otrzymałam od Pana 
Jezusa w dniu 8 grudnia 2006 r., a przekazane  
przez Annę Argasińska, która była w Chicago  
dwa miesiące i zaprzyjaźniło się z nią wiele osób.  
Ja, jako raczkująca ale pilna uczennica Pana Jezusa  
– najlepszego Nauczyciela – bardzo pragnęłam 
usłyszeć coś o sobie od Pana Boga.  
Pan Jezus jest taki dobry, obdarzył mnie swoją Łaską 
i przemówił do mnie – bardzo mnie to uradowało.  
 

O R Ę D Z I E z dnia 8 grudnia 2006 r. 
 
Moja córko. Moja ukochana, maleńka córko. 
Zamknąłem cię w Sercu Moim.  
Nie bój się i nie lękaj. 
Jestem przy tobie, mówię do ciebie  
i z uwagą słucham cię. 
Zawsze czyń dobrze ludziom. 
Pragnę, abyś w miejscach wyciszeń  
więcej poświęcała czasu na dialog ze Mną  
– poprzez modlitwę. 
Moje dziecko, nie zajmuj się  
sprawami całego świata,  
zostaw je Mnie,  
bo zbawienie należy do Mnie,  
a bez twojej modlitwy zbawiać nie mogę. 
Błogosławię cię, Mieczysławo,  
na trudne chwile twoich zmagań,  
bo tylko Ja wiem, ile tych trudnych chwil 
pojawia się w ciągu dnia. 
                                                         JEZUS.  
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Od dnia mojego „nawrócenia” dużo przeczytałam 
książek religijnych. Bardzo to lubiłam i niczym 
„połykałam” ich treść. Najbardziej przypadła mi  
do gustu książka autorki Gabrieli Bossis On i ja, 
ponieważ każde słowo wypowiedziane do niej  
– przyjmowałam do siebie i pieściło moje serce  
oraz moją duszę. Treścią tej książki  
zachwycałam się i karmiłam się każdym jej słowem.  
Od jakiegoś czasu marzyłam, aby Nowy Rok 
przywitać w towarzystwie mojego Najlepszego 
Przyjaciela – Pana Jezusa. W każdą ostatnią sobotę 
miesiąca uczestniczę w modlitwach do Duszy 
Chrystusa Króla w Bazylice św. Jacka w Chicago,  
to i w ostatnią sobotę grudnia także.  
Ponieważ zakończyło się spotkanie o 10.30,  
to pojechałam do Kaplicy, gdzie jest adoracja 
Najświętszego Sakramentu przez całą dobę.  
Byłam pewna, że będę tylko ja. Ku mojemu miłemu 
zaskoczeniu było bardzo dużo osób, cała kaplica. 
Chociaż panowała cisza, był radosny nastrój,  
który uświetniły świąteczne dekoracje i kwiaty.  
Pan Jezus zapewne cieszył się z naszej obecności,  
bo czułam tę woń świętości, pobożności i radości. 
Każdy jak umiał na swój sposób chwalił Pana Boga.  
 
 
3 stycznia 2006 r. 
     Moja pracodawczyni bardzo mi dokuczała. 
Opiekuję się jej mężem – niechodzącym staruszkiem. 
Ja tu pracuję prawdopodobnie jako pięćdziesiąta 
pracownica. Często opiekunki odchodziły, ponieważ 
nie wytrzymywały takich paskudnych warunków. 
Jedyną zaletą tej pracy jest to, iż na noc jest inna 
osoba, gdyż dziadek wstawał często w nocy i trzeba 
było mu pomagać. Ja też chciałam odejść, bo jej 
postępowanie do ludzi pracujących tu urągało mojej 
godności. Podczas porannej modlitwy pytam Pana 
Jezusa, co mam robić, ponieważ miałam już 
„nagraną” inną pracę.  
     Jeszcze nie dokończyłam pytania i usłyszałam 
Pana głos mówiący tonem rozkazującym: Zostań!. 
Zobaczyłam też oczami duszy wyraz ZOSTAŃ!  
z wykrzyknikiem na końcu.  
A potem Pan Jezus powiedział łagodnie:  
Potrzebuję twojego upokorzenia.  
     I rzeczywiście, babka wyżywała się na mnie, jak 
chciała. Posadziła mnie naprzeciw siebie i upokarzała 
mnie wyśmiewając się ze mnie oraz wpierała 
kłamstwa – jak jeszcze tak nie robił nikt. Mówiłam 
na okrągło: Chwała Ojcu......... i przypominałam 
sobie, jak Pana Jezusa wrogowie obrażali i drwili  
z Niego. Te wszystkie „razy i cięgi” znosiłam chętnie 
i dziękowałam za nie. Po tygodniu takiej koszmarnej 
pracy moja pracodawczyni oskarżyła mnie o kradzież 
pierścionka. Dłużej już nie mogłam tego szkaradnego 
posądzenia znieść, a nie chciałam mieć do czynienia 
z policją i po prostu odeszłam z pracy.  

     Znowu pytałam Pana Jezusa, czy dobrze 
postąpiłam. Pan powiedział: „dobrze”.  
     Cały czas pracowała Monika i na noc i na dzień, 
ponieważ pracodawczyni nie mogła znaleźć 
odpowiedniej osoby i z tych nerwów zażyła przez 
pomyłkę podwójną dawkę leków, po czym znalazła 
się w szpitalu. Po tygodniu zadzwoniła do mnie  
i zaproponowała mi powrót do pracy. Obiecywała,  
że będzie dobra. Z bardzo skruszoną miną  
i pokornym głosem zaproponowała podwyżkę. 
Wróciłam do pracy również dlatego, że ta praca  
jest na dochodzenie, a przeważnie takie prace – 
opiekunki, są na zamieszkanie. Pomimo cierpień 
psychicznych zajęcie to bardzo mi odpowiada, 
ponieważ mogę chodzić do kościoła.  
     W wolnych chwilach czytałam książkę Gabrieli 
Bassis On i ja. Jest to piękna książka, w której 
opisana jest rozmowa Pana Jezusa z autorką.  
Jestem tak bardzo zakochana w Panu Jezusie i w 
całym Niebie, że każde słowo, które czytam – pieści 
moje serce i moją duszę. Wzorem Gabrieli i ja 
zapytałam Pana Jezusa o hasło na obecny rok – 2006.  

Pan Jezus powiedział: „ZAWSZE TWÓJ”.
Zapraszam Pana Jezusa do pracy razem ze mną  

i słyszę:  „Jestem z tobą”.  
 

 
3 marca 2006 r. 
     Podczas modlitwy porannej w pracy mówię:  
Panie Jezu – chciałabym cierpieć razem z Tobą 
chociaż troszeczkę.  
     Pan: „Nie wytrzymałabyś”. 
     Podczas rozmowy wieczornej zapragnęłam  
jednak cierpieć na tej ziemi za swoje grzechy i mojej 
rodziny. Położyłam się spać zdrowa a rano wstałam 
chora. Na mojej lewej nodze nad kostką ujrzałam 
otwartą, piekącą ranę wielkości 2.5 cm na 1.5 cm.  
Od razu domyśliłam się, że Pan Jezus mnie 
wysłuchał. Rana była otwarta około dwóch miesięcy. 
Szczególnie bolała mnie i piekła  
podczas uczestniczenia we Mszy Świętej,  
a najbardziej przy „Przeistoczeniu”.  

Ból był świdrujący i przenikliwy, aż nieraz 
syczałam. Starałam się wczuwać w Mękę Pana 
Jezusa i płakałam, gdy oczami duszy widziałam  
Pana na Krzyżu. Nie łkałam z mojego bólu, lecz 
zjednoczona z Nim w przeżywaniu Jego cierpienia. 
Obecnie nie ma rany na nodze jednak został ślad, 
jakby znamię, a miejsce to często mnie boli  
i drętwieje. Miałam również odczucie,  
że jak ktoś „na ochotnika” chce cierpieć,  
to ból jest niewspółmiernie mniejszy  
niż ten „obdarowany” przez Pana Boga.  
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6 marca 2006 r. – w pracy – podczas dnia  
     Dzisiaj, pierwszy raz byłam bardzo zazdrosna o 
Pana Jezusa, tak bardzo, jak kiedyś o narzeczonego. 
Tym samym jeszcze więcej Go kochałam.  
Podczas czytania książki zazdrościłam Gabrieli,  
że tak swobodnie rozmawia z naszym Panem.  
Z tej zazdrości narzekałam sobie, że Pan do innych 
osób mówi czułe słówka lecz nie do mnie. 
     Wtem słyszę: „Kocham cię Moja duszko”. 
   Zaczęłam płakać ze szczęścia i znowu słyszę: 
„Nie płacz. Kocham cię Moja mała duszko”.
   Mówiąc to Pan Jezus zagląda mi w oczy przez 
prawie ramię uśmiechając się lekko. Głos Jego taki 
piękny i dźwięczny. Oczy urzekające i czarujące.  
a wyraz twarzy spowodował, że moje serce  
zostało ogarnięte ogromnym spokojem.  
 
12 marca – niedziela 
     O godzinie 4,36 obudził mnie kochany mój GŁOS  
i powiedział: „PRZYPROWADŹ  
JAK NAJWIĘCEJ DUSZ DO MNIE”.  
     Głos był bardzo, bardzo smutny i zbolały, jakby 
mówił ostatnim tchnieniem. Od razu oprzytomniałam 
i wstałam. Uklękłam przed Panem Jezusem,  
którego wizerunek jest na moim ołtarzyku przy łóżku 
i podziękowałam Mu za zaufanie.  
     Jednak powiedziałam, że nie wiem jak to zrobić,  
że jest to duża odpowiedzialność dla mnie. Z jednej 
strony bardzo się cieszę, ale z drugiej strony boję się, 
czy dobrze spełnię tę misję?! Również proszę Pana, 
aby pomógł mi zrozumieć to wszystko.  
Wpatrzona w Jego piękne i dobre oczy  
– serce waliło mi ze szczęścia, z nadmiaru szczęścia. 
   Miałam zamiar odprawić Nowennę do Miłosierdzia 
Bożego, ponieważ zbliżała się niedziela ustanowiona 
przez Pana Jezusa – Miłosierdzia Bożego. Z zasady  
o wszystko pytam księdza Adama S. i radzę się go,  
to i tym razem zadzwoniłam. Lecz on wyjaśnił,  
że powinnam codziennie tę Nowennę odmawiać, 
ponieważ każdego dnia modlę się w innej intencji. 
Od tamtego dnia codziennie tak czynię.  
 
22 marca 2006 
     Od kiedy jestem w Ameryce to pragnęłam kupić 
jakieś małe mieszkanie, lecz do tej pory brakowało 
mi odwagi i pieniędzy. Miałam wciąż wydatki 
ważniejsze : pomoc rodzinie, sponsorowanie dzieci  
w USA i pomoc bliźniemu. Obecnie wykorzystałam 
moment, że były w sprzedaży mieszkania a cena ich 
bardzo przystępna i zdążyłam „załapać” się na 
ostatnie, najmniejsze, przytulne jedno-pokojowe.  
Nie odpowiadało mi miasteczko, ale mieszka tam 
lokator już od kilku lat to pomyślałam sobie: może to 
i dobrze, gdy będę wyjeżdżała do Polski to sprzedam, 
ponieważ nie mogę zaoszczędzić pieniędzy, a to 
będzie dobra lokata. Tak robi bardzo dużo ludzi: 

kupują, wynajmują i potem sprzedają, aby wziąć 
jakieś pieniądze. Tak się robi od dziesiątków lat i tym 
sposobem wszyscy są zadowoleni. Miałam przykłady 
wielu ludzi a Polacy mają swoje zasady: mieszkać  
w swoim. Wiadomo, że na razie to jest banku, jednak 
z czasem to mieszkanie, czy dom będzie właściciela. 
     Wykorzystałam także okazję, że procenty na 
pożyczkę były dosyć niskie. Brałam także pod uwagę 
i to, że do USA wkrótce przyjedzie mój syn – 
Mariusz i jak będzie chciał to dam mu w prezencie  
i już będzie miał start, który jest zawsze trudny. 
Niestety nie zrobiłam najważniejszej rzeczy – nie 
zapytałam mojego Przyjaciela o zdanie. Po prostu 
pominęłam Pana mojego w realizacji moich planów. 
Pytałam moje dzieci, znajomych a nie zapytałam 
najważniejszej Osoby, która wszystko wie najlepiej. 
Tak bardzo ważna decyzja i inwestycja, a ja nie 
zapytałam. „Czarny” zrobił swoje – zapomniałam  
o najważniejszej Osobie w tym pośpiechu, ponieważ 
naprawdę było dużo chętnych na te mieszkania, bo 
właściciel kilku kondominiów wszystko sprzedawał, 
całe osiedle. Kupowali nawet po kilka jedno- 
pokojowych mieszkań, bo naprawdę na te czasy  
to ceny niewielkie. Gdy sobie przypomniałam, że 
powinnam zapytać Pana Jezusa, to już dałam zadatek, 
który by mi przepadł, a to było kilka tysięcy dolarów. 
     Jednak w pewnym momencie zapytałam Pana,  
czy dobrze zrobiłam i usłyszałam: N I E !  
     Bardzo cierpiałam. Cierpiała moja dusza, serce  
i sumienie. Różne niespokojne myśli chodziły mi  
po głowie. Nie mogłam patrzeć Panu Jezusowi w 
oczy ze wstydu, głupoty i poczucia ogromnej winy. 
Chciałam się gdzieś schować.  
     Nadszedł jednak dzień – 22.03. i Pan robił mi pół 
dnia wyrzuty, że nie słucham Jego. Że nie po to dał 
mi tę pracę, żebym kupowała mieszkanie, tylko po to, 
abym pomagała potrzebującym teraz i bliźnim  
w Polsce. Dużo mówił a ja pokornie słuchałam  
i przepraszałam Go za nieposłuszeństwo.  
     Mieszkanie kupiłam z lokatorem, bo to nawet  
dla mnie lepiej, gdyż daleko od Chicago i od moich 
dzieci. A przede wszystkim teraz to ja tam nawet nie 
chcę mieszkać. W Ameryce są specyficzne przepisy 
podatkowe, że jak się ma własnościowe mieszkanie, 
to jest dużo ekonomiczniej dla mieszkańca, duże ulgi 
w podatkach. Poza tym mam nadzieję, że sprzedam  
i nawet jak nie zarobię to zaoszczędzę na emeryturę. 
Ten mój pomysł ma plusy i minusy, jednak zawsze 
powinnam słuchać Pana Boga, bo On wie lepiej a co 
najważniejsze – zna przyszłość. Tak bardzo 
zamartwiałam się i przejmowałam tym 
nieprzemyślanym czynem i prosiłam Pana Jezusa o 
przebaczenie, że rano 24.03 obudził mnie głos, ale 
nie wiem czyj i powiedział: „Do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy”. Od razu odszukałam tę 
Nowennę i modlę się cały czas oraz polecam tę 
modlitwę innym.  



KWIECIEŃ 2006 r.  
 
     Odnośnie wszystkich spraw, gdy zrozumiałam 
wiele – mówię: 
„Niech się stanie Panie mój – co Ty chcesz a nie ja  
i poddaję się woli Bożej”. 
     A Pan odpowiedział: 
„Nic dobrego beze Mnie nie uczynicie”.  
 
     12 kwietnia (wtorek) wieczorem pytam Pana 
Jezusa, w jakiej intencji powinnam pościć jutro i 
rano. W środę obudził mnie Głos, który powiedział: 
„WIARA I KOŚCIÓŁ”.  
     Zrozumiałam, że powinnam modlić się  
o pomnożenie wiary u ludzi i uratowanie kościoła 
Katolickiego. Mówię to innym, aby również się  
w tej intencji modlili. 

 
Podczas modlitwy porannej któregoś dnia pytam: 

Panie Jezu, co mam uczynić, aby po śmierci moja 
dusza mogła iść prosto do Nieba omijając czyściec, 
chociażby do tego najniższego kręgu, ale z Tobą być 
i usłyszałam: „UMARTWIENIA”.  

Poszczę o chlebie i wodzie we środy i piątki  
w różnych intencjach i pytam Pana, czy może  
jeszcze w innym dniu powinnam się umartwiać  
i Pan powiedział:  „W czwartki za kapłanów”. 
     Jest to dość trudne, ponieważ trzy dni pod rząd  
– ale będę próbowała szczególnie w adwencie  
i w poście.  
 
     Moja córka Małgosia, która jest tutaj – otrzymała 
piękną Łaskę – jest w stanie błogosławionym z 
bliźniaczą ciążą. Ja dziękując Panu Jezusowi za ten 
piękny dar macierzyństwa dla mojej córki pytam:  
co powinnam Panie mój uczynić,  
aby Ci się odwdzięczyć za tyle Łask?  
     Pan powiedział: „Oddaj Mi się cała”. 
     Ja zawstydzona z rumieńcami na twarzy,  
aż piekły policzki i z sercem mocno bijącym mówię: 
Panie Jezu – przecież oddałam Ci się cała ponad  
pięć lat temu w kościele podczas Mszy Świętej.  
Może czegoś nie rozumiem?  
     Moment ciszy a po chwili Pan powiedział:  
„Oddaj Mi swoje myśli”.  
     I rzeczywiście zaczęłam się zastanawiać,  
że przecież myśli są najważniejsze, bo one wcześniej 
grzeszą. Rozważałam cały dzień to zdanie, ponieważ 
przede wszystkim grzeszymy myślą a potem mową  
i uczynkiem. I teraz staram się, aby codziennie,  
a nawet kilka razy dziennie oddawać Panu  
swoje myśli.  
 
 
 

M A J  i  CZERWIEC  2006 r.  
 
     W niedzielę 28 maja podczas kolejnego wyznania 
Panu Jezusowi miłości w czasie Mszy Św. mówię: 
Panie mój – chciałabym abyś do mnie więcej mówił  
– proszę i usłyszałam:  
„Na wszystko przyjdzie czas”. 
     Pytam znowu: Panie Jezu – co mogę zrobić 
jeszcze dla Ciebie? 
     On: „Módl się , módl się o pokój na świecie”. 
 
     21 czerwca podczas czytania książki  
Z Aniołem do nowego świata mówię: 
Panie Jezu mam taki mętlik w głowie,  
że nie wiem, o co pytać Ciebie?  
     Usłyszałam:  
„Nie bój się Moja duszko – nie ty.  
Za dużo osób w Niebie modli się za ciebie”. 
     Płakałam ze szczęścia. 
 
     Za dwa dni w pracy jestem bardzo rozmarzona  
o mojej Wielkiej Miłości a szczęście z tego powodu 
spowodowało, że „nie dotykałam ziemi” i usłyszałam 
pytanie Pana : „Kochasz Mnie?”.  
     Ja odpowiedziałam natychmiast: „Szalenie. 
Szaleję za Tobą”. Serce zaczęło dosłownie „walić” 
mocno w piersi i ogarnął mnie ogień miłości,  
że aż parzyło wewnątrz. 
     Jestem tak bardzo ogarnięta miłością  
do Pana Jezusa oraz rozmarzona o Nim, że zaczęłam 
poważnie myśleć o wstąpieniu do III Zakonu 
Franciszkańskiego – świeckiego. Ten strój od dziecka 
lubiłam, ponieważ w Łomży, gdzie się urodziłam był 
Zakon Kapucynów. Potem polubiłam św. Franciszka 
i św. Antoniego i Ojca Pio. Boga Ojca zawsze widzę 
oczami duszy w takim stroju.  
 

 
Zakon istnieje tylko w Polsce, liczy ok. 200 sióstr. 

 
     Pytam Pana, czy powinnam do tego Zakonu 
wstąpić i usłyszałam:  
„Taa.....ak. (łagodnie i przeciągle).  
Wtedy będziesz bliżej Mnie, jeszcze bliżej”. 
     Ula, moja koleżanka podpowiedziała mi,  
że jest taki zakon prowadzony przez kapłanów  
w Bazylice św. Jacka. 
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LIPIEC  2006 r. 
 

7.07.06 – Pierwszy Piątek 
Przypomniałam sobie kazanie z niedzieli  

„o śmierci”. Pochwaliłam kapłana za taki odmienny 
temat. Pytam moją „siostrę śmierć”, którą nazwałam 
„Białą Damą” – kiedy przyjdzie po mnie? 
     Usłyszałam: „Jeszcze nie, nie teraz”.  
     Ja: no – powiedz. Ona : „Nie teraz” (spokojnie).  
Ja: chciałabym doczekać amerykańskiej emerytury. 
     Ona: „Doczekasz”. 
     Gdy odwoziłam moją koleżankę rano do pracy  
(co drugi piątek) to zawsze wchodziłam do kościoła  
z nią pomodlić się. Tym razem nie wstąpiłam, 
tłumacząc sobie, że nie zdążę do pracy. Czułam,  
że „czarny” mnie kusi a ja głupia posłuchałam go  
i nie wstąpiłam. Myślę sobie: wieczorem pójdę  
(bo tak zawsze robię). Jednak przez cały czas,  
gdy jechałam do pracy byłam smutna,  
bo sumienie mi mówiło, że źle zrobiłam.  
     Mój kochany Głos Pana powiedział: „Dokąd 
będę czekał na twoje bezgraniczne oddanie?”.  
    Pytam: Panie Jezu – jak mam to zrobić? Nie wiem. 
     Pan: „ty wiesz jak”.  
 

 
 
     I od razu przyszła mi myśl: jak najczęściej być na 
Mszy Świętej. Na razie uczestniczę we Mszy Świętej 
w niedziele, wtorki, środy i soboty i pierwsze piątki. 
Osoba, która mnie zmienia w pracy nie zawsze  
może przyjść wcześniej a ponieważ pracuję 
do godz. 7 wieczór a Msza Święta jest o 7,  
to po prostu nie zdążam.  
     Byłam na Mszy Świętej wieczornej w Pierwszy 
Piątek i uroczyście oddałam Panu Jezusowi całą 
siebie, moje myśli, słowa, wolę i uczynki – 
bezgranicznie. A Pan odpowiedział mi podczas 
przyjęcia Jego Najświętszego Ciała – miłosnym 
uczuciem. Moja miłość do Pana Jezusa była tak 
wielka, że prawie omdlewałam z nadmiaru tego 
uczucia. Byłam półprzytomna, ledwo wstałam  
z klęczek. Szczęśliwość ogarnęła mnie wielka. Serce 
waliło jak młot, jak u zakochanej młodej dziewczyny. 
     Pytam Pana Jezusa – czy powinnam czytać Pismo 
Święte podczas Mszy Świętej jako lektor i słyszę: 
„nie powinnaś”.  
     No właśnie – kobiety nie mogą „kręcić się”  
w Prezbiterium.  
 

SIERPIEŃ 2006 r. 
 
4.08.06 – Pierwszy Piątek 
     Wczoraj wieczorem podczas modlitwy mówię  
do Pana Jezusa wpatrzona w Jego piękne Oblicze, 
które widziałam w kościele: Panie mój, już tak dawno 
nie oglądałam Twego pięknego Oblicza.  
Tęsknię za Tobą. I uprosiłam mego Pana – w nocy 
przyśnił mi się Pan Jezus. Przy łóżku na szafce 
nocnej mam ołtarzyk i kilka wizerunków:  
Boga Ojca, Pana Jezusa i Matki Bożej.  
 

 
 
     Podczas snu – zamiast tych pięknych wizerunków 
stał obraz Pana Jezusa (wizerunek Osoby do połowy) 
oprawiony w piękną złoconą ramkę o dość dużych 
rozmiarach. Pan Jezus ubrany był w purpurowy 
płaszcz królewski zapinany pod szyję. Na ramionach 
miał nałożone przykrycie półokrągłe obszyte złotymi 
oblamówkami o szerokości około 3 cm – takie, jakie 
noszą ministranci w Polsce. Na głowie mała korona 
w kształcie toczka tak jak na zdjęciu, które mam – 
Króla – lecz na zdjęciu jest wysoka korona a we śnie 
jak pół tej ze zdjęcia. Korona była też w kolorze 
bordowym ze złotymi dekoracjami. Włosy  
prawie czarne, falowane opadające na ramiona.  
     Patrzył na mnie przepięknymi,  
dużymi czarnymi i wesołymi oczami.  
Twarz pogodna, lekko uśmiechnięta.  
Wyglądał jakby był żywy w tej ramce. 

 
Ja zrozumiałam to tak: Pan Jezus jest Królem 

mojego serca i siedzi pewnie na swym tronie. 
Ukoronowałam Go na stałe 
 i dobrze się w nim czuje (w moim sercu).  
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WRZESIEŃ 2006 r. 
8.IX. Urodziny Matki Bożej 
     Był akurat wtorek i w kościele św. Konstancji  
jest zawsze wieczorna Msza św. Klęczę przed  
figurką św. Józefa i podczas modlitwy usłyszałam:  
„Pomóż dzieciom”.  
     Pytam: gdzie? I usłyszałam: „w szkole”. 
     Zadzwoniłam do szkoły podstawowej – tam, 
gdzie chodzą moje wnuki i zapytałam, czy mogę 
zafundować chociaż kilkorgu dzieciom drugie 
śniadania i wysyłałam przez cały rok szkolny  
po 100 dol. miesięcznie.  
 
12.IX  Moje relacje z Panem Jezusem od popołudnia 
były wspaniałe. Wyznawałam Mu miłość  
i przepraszałam za grzechy moje i innych.  
     Usłyszałam: „Pisz o naszej miłości”.  
 
29.IX Często dziękuję Panu Jezusowi, że ukazał mi 
swoje piękne Oblicze i pytam: co powinnam jeszcze 
zrobić dla Ciebie mój Panie, ja nędzna dusza ?  
     Pan: „Walcz o Mnie”.  
     Ale jak? – pytam.  
     Pan: „Słowem i piórem”.  
     Pytam: o czym powinnam myśleć w czasie 
przyjmowania Twego Najświętszego Ciała  
do mego serca oraz, gdy wpatruję się  
w wystawiony Przenajświętszy Sakrament?  
     Pan: „Myśl o Krzyżu, który widziałaś”.  
(artykuł Bolesna wizja).  
 
PAŹDZIERNIK 2006 r. 
1.X – niedziela  
     Od rana tak bardzo jestem ogarnięta miłością  
do mego Pana, że o mało serce mi nie wyskoczy. 
Czuję się, jakbym była zakochaną nastolatką. 
Czasami myślę, że wstydzę się mówić  
do Pana Jezusa takie pieszczotliwe wyznania miłości.  
     Pan: „Nie wstydź się. Lubię, gdy mówisz,  
że Mnie kochasz, bo jestem twoją Miłością.  
Całą twoją Miłością”.  
 
8.X – niedziela.  Mam wolną niedzielę, gdyż byłam 
na przyjęciu zorganizowanym dla mojej córki przed 
narodzinami jej dzieci (bliźniąt) przygotowanym 
przez siostrę zięcia. Byłam na Mszy Świętej o 
godzinie 9 rano w kościele św. Konstancji.  
Było bardzo dużo ludzi. Po przyjęciu Komunii Św. 
ogarnęła mnie ekstaza i zobaczyłam Pana Jezusa 
ubranego w białą szatę, stojącego przed 
Tabernakulum – o krok przed Nim. Ostatnio widzę 
oczami duszy bardzo często Pana Jezusa – tego 
siedzącego przy stole. Pan Jezus trzymał w lewej 
dłoni kielich a w prawej Hostię – tę większą, taką 
jaką używa kapłan podczas Przeistoczenia i unosił Ją 
nad kielichem – tak jak to czyni kapłan. Pan patrzył 

mi prosto w oczy lekko uśmiechając się. Ja klęczałam 
w alejce naprzeciw Tabernakulum w odległości od 
Niego około 5 m. Chwilę potem już nic nie trzymał 
lecz pobłogosławił mnie robiąc duży Krzyż na mojej 
osobie. Ja byłam tak bardzo szczęśliwa, że zanosiłam 
się od wewnętrznego płaczu. Cała moja osoba 
„przeżywała” to wielkie wydarzenie. Wpadłam  
w spazmatyczny szloch, bardzo szybko oddychałam  
i byłam półprzytomna. Nie obchodziło mnie nic,  
co się dookoła mnie działo. 

Pamiętałam tylko o tym, aby nikt nie 
zainteresował się mną, że może mi się coś złego 
stało. Na szczęście „wtopiłam się” w swój święty 
światek i przeżywałam to szczęście na swój sposób. 
 
12.X czwartek – zmarł mój ojciec. 
     Jego śmierć nie była zaskoczeniem, ponieważ 
długo chorował. Jego życie od pewnego momentu 
odbieraliśmy tak jakby żył na „kredyt”,  
bo już kilka razy „uciekał” grabarzowi spod łopaty.  

Pytam Pana Jezusa czy ja będę następna  
i usłyszałam: „nie.....e”.  
    Pytam: czy powinnam przygotować się do śmierci? 
     Pan: „o tak, od zawsze” (głos spokojny). 
     Czasami ośmielam się i mówię do Pana Jezusa 
„moje Kochanie” i usłyszałam:  
„nie mów do Mnie moje Kochanie jak grzeszysz”.  
    A to dlatego, że zwykle poszczę o chlebie i wodzie 
we środy a dzisiaj „podjadam” łakocie. Czytam 
książkę o Helence Pelczar, o jej życiu i o jej śmierci. 
Ciało jej bardzo cierpiało, aby dusza mogła się 
oczyszczać. Patrząc na Pana Jezusa wizerunek 
mówię: pamiętam Panie Jezu jak mówiłeś:  
„do Nieba tak łatwo się nie idzie” i usłyszałam:  
„ty pójdziesz, bo prawdziwie ukochałaś”. 
Rozpłakałam się ze szczęścia. 
     Wieczorem byłam w kościele św. Konstancji  
i ks. Władysław P. odmawiał Różaniec i tak pięknie 
się modlił, że ja przepłakałam całą tę modlitwę.  
 
22.X  Gdy rozważałam pewien temat  
dotyczący mojej osoby, Pan Jezus powiedział: 
„Chcę mieć ciebie tylko dla siebie.  
Mam wobec ciebie plany”. 
 
25.X  Od rana jestem rozkochana i rozmiłowana  
w mojej Wielkiej Miłości. Chodzę pół przytomna z 
miłości. Jest to wspaniałe uczucie a czuję się jakbym 
miała 30 lat. Słyszę jak Pan Jezus do mnie mówi: 
„Ukochaj Mnie za wszystkich, (cisza ...a po chwili) 
za tych, którzy Mnie nie kochają”. 
     A moje uwielbienie w tym pięknym wizerunku  
dla Pana spowodowało, że obraz przemienia się  
w wizerunek Pana Jezusa na Krzyżu z widocznymi 
ranami po gwoździach i płaczę współczując. 
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30 listopada 2006 r. 
     Podczas modlitwy porannej tak bardzo prosiłam 
Pana Jezusa aby odkręcił „kurek z miłością”, 
ponieważ bardzo chcę Go kochać. I rzeczywiście od 
rana jestem tak bardzo rozkochana w całym Niebie, 
że patrzę na świat przez „różowe okulary”.  
Nie widzę żadnych problemów ani złych ludzi.  
Na każdego patrzę miłosiernymi oczami.  
A serce moje aż „parzy” i rozgrzewa całe ciało. 
Dziękuję Panu Bogu za to piękne uczucie  
i usłyszałam Jego piękny Głos: 
„Dlaczego nie pytasz?  
Nie pytasz i nie otrzymujesz odpowiedzi”. 
     Moja pracodawczyni po śmierci męża jest często 
nerwowa i na nas się „wyżywa” – to znaczy na mnie  
i osobie pracującej w nocy. Ona jest bardzo nerwowa 
i złośliwa. Bardzo lubi się kłócić. Kiedyś dokuczała 
mężowi a teraz nam. My w pokorze wysłuchujemy 
jej „kazań” – czepia się naszych rodzin i wyśmiewa 
się z nas. Ja w biegu pytam Pana o wiele rzeczy  
i usłyszałam: 
„Czy to pogotowie ratunkowe?  
Ze Mną trzeba rozmawiać”. 
     Uśmiechnęłam się do Pana i odpowiedziałam:  
jak trwoga, to do Boga”. Ponieważ to jest praca  
od Pana Jezusa to wszystkiego wysłuchujemy  
ze spuszczoną głową i modlimy się za nią oraz 
oddajemy te cierpienia psychiczne za grzeszników... 
Mówię „my”, ponieważ Monika, chociaż młoda, 
jest bardzo pokorna i religijna i tak samo  
nasza pracodawczyni nas traktuje.  
 
1 grudnia i Pierwszy Piątek 
     Od rana jestem bardzo szczęśliwa. Gdy jadę  
do pracy zawsze słucham radia „Sami swoi”  
i Państwo Kieszowie „puścili” piosenkę o Aniołach,  
którą bardzo lubię. Tak bardzo się rozmarzyłam,  
że widziałam oczami duszy siebie w Niebie  
i bardzo dużo Aniołów biało – niebieskich z dużymi 
białymi skrzydłami – pięknie śpiewających.  
     Ja byłam tam tylko obserwatorem i jakby 
niewidzialna dla nich, bo one nie zwracały na mnie 
uwagi. Dobry znak, bo dzień był bardzo szczęśliwy.  
 
4 grudnia 2006 r. 
     Podczas czytania Orędzi Pana Jezusa, przyszła mi 
do głowy myśl, że powinnam oddać Panu Jezusowi 
siebie samą i całą moją rodzinę. Natychmiast przed 
wizerunkiem Pana Jezusa „na klęczkach” oddałam 
Panu Bogu bezgranicznie w 100 % siebie i całą swoją 
rodzinę i zamknęłam w Jego Przenajświętszym Sercu 
wszystko co do mnie należy. Gdy uczyniłam ten 
AKT MIŁOŚCI – Pan Jezus przyjął moje zawierzenie 
i obdarzył mnie prezentem gdyż po godzinie 
zadzwoniła moja córka Małgosia z informacją,  
że jedzie do szpitala – rodzić bliźnięta a była w 
ósmym miesiącu ciąży i wystąpiły bóle porodowe. 

     Odpowiedź nastąpiła szybko. Jak zwykle pierwszy 
krok robi człowiek i wyraża swoją wolę czy chce. 
Małgosia już tak bardzo chciała urodzić, ponieważ 
ciężar trzech osób spowodował duże opuchnięcie nóg 
i ciężko było jej chodzić. Ja od razu padłam na kolana 
i błagałam Pana Boga i jeszcze bardziej gorąco 
modliłam się o szczęśliwy poród i aby dzieciątka 
urodziły się zdrowe. Dzwoniłam do przyjaciół,  
aby też się modlili.  
      Patrzyłam Panu w Jego piękne oczy  
i powiedział bardzo łagodnie i przeciągle:  
„No......... dobrze”.  
     Chwała Panu:  OSKAR ujrzał Boży świat   
o godz.17.10, a PATRYCJA – o 17.12.  
 
    Chociaż pogoda była niedobra, padał obficie śnieg, 
ja pojechałam zobaczyć moje wnusie. Były w 
inkubatorze bo ośmiomiesięczne. Młodzi rodzice 
bardzo się cieszą i babcia także. Podziwiałam córkę  
i jej męża, że tak bardzo są zjednoczeni w radości,  
a córka powiedziała: mamo, to jeszcze nie koniec. 
Bardzo, ale to bardzo dziękowałam Panu Jezusowi  
za szczęśliwy poród, za opiekę nad całą rodzinką  
i prosiłam o dalszą opiekę najlepszego Opiekuna.  
     Mój zięć Piotr nazwał mnie pierwszy raz „mamo”, 
bo do tej pory nazywał mnie „pani” albo mówił do 
mnie bezosobowo. Teraz mogę śmiało powiedzieć: 
„gdy ktoś zdecydowanie wejdzie na drogę 
nawrócenia i uzna Pana Jezusa za swego Boga  
i Pana” – otrzymuje potężne wsparcie Łaski i radość  
i ogromną gorliwość w czynieniu dobra,  
że wszystko wydaje się łatwe. 
 
 
5.XII 
     Nagle przyszło na mnie zniechęcenie – nie warto 
pisać artykułów, nie warto cokolwiek robić po prostu 
nic mi się nie chce i Pan Jezus powiedział do mnie:  
„Niech nie przyjdzie do ciebie żadna myśl 
zwątpienia”.  
 
 
8.XII NIEPOKALANE POCZĘCIE 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY  
Od godz. 12. do 13. w południe GODZINA ŁASKI  
 
     Należy modlić się bardzo intensywnie, ponieważ 
to jest jedyna godzina w roku, w której Matka Boża 
obdziela ludzi wszelkimi Łaskami i jest bardzo hojna.  
 
 
10 grudnia 2006 r. – niedziela 
Przez cały dzień w Kaplicy u Jezuitów przebywał ks. 
Stefan Ceberek. Msze Święte kończyły się 
nakładaniem Szkaplerzy na wiernych chętnych i mnie 
też nałożył i byłam bardzo szczęśliwa.  
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16 grudnia – trzecia sobota 
     Obiecałam sobie, że będę jeździła na nabożeństwo 
sobotnie na południe do kościoła św. Proroka 
Daniela. Ostatnio byłam bardzo zmęczona nie 
fizycznie lecz psychicznie, ponieważ moja 
pracodawczyni powiedziała – albo pracuję 7 dni albo 
odchodzę. Więc pracuję – nie mam wyjścia.  
Już od rana wiedziałam, że nie pojadę na czuwanie. 
Po południu około godz.13 Pan Jezus przyszedł  
do mnie i to krótko opiszę: siedzę w fotelu i widzę 
oczami duszy Pana Jezusa stojącego o 2 kroki ode 
mnie a około 1 krok od okna. Ubrany był w białą 
szatę, ciemne dłuższe włosy do ramion, oczy duże, 
piwne. Taki sam, który siedzi przy stole. Wysoki, 
majestatyczny o dużych pięknych oczach patrzących 
na mnie siedzącą w fotelu. A ja widziałam siebie jako 
małą dziewczynkę w wieku około 9 lat, gdy Pan 
Jezus przytulał mnie obiema rękami i całował raz po 
raz w głowę. Nie wiem jak to działało, ale widziałam 
siebie przytuloną do Pana a jednocześnie byłam  
w fotelu i obserwowałam ten przepiękny widok.  
Te piękne oczy wszechwidzące patrzyły na mnie. 
Oblicze przepiękne, perfekcyjne (nie smutne), 
uważne, spokojne i wszechwiedzące.  
     Płakałam a szczęście nie opuszczało mnie przez 
resztę dnia jak i przez kilka następnych dni. Tak się 
czuję, jakby moja dusza była gdzieś pod niebem. 
Cały czas jestem pod wrażeniem tej pięknej wizji. 

 
Nadal szczęście i wielka radość towarzyszą mi. 

Zwierzałam się z tych pięknych wizji mojej 
przyjaciółce Uli, bardzo religijnej – lubię z nią 
rozmawiać na tematy religijne. Czyta dużo książek 
religijnych i chętnie wymieniamy się naszymi 
spostrzeżeniami. Można nawet powiedzieć, że 
uzupełniamy się wiadomościami o Panu Bogu i 
osobach świętych. Poznałyśmy Anię A. z Warszawy, 
mającą dar słyszenia Pana Jezusa i z tego spotkania 
zostały nam w pamięci przemiłe i jakże pożyteczne 
wspomnienia. Ja podzieliłam się z Anią A i Ulą 
swoimi przeżyciami duchowymi i Ania to 
zrozumiała. Ula natomiast jest przeciwna abym 
komukolwiek o tym wspominała. Według niej to nie 
powinnam nikomu mówić o tym nadzwyczajnym 
zjawisku ponieważ mogą uznać mnie za niespełna 
rozumu. Odpowiedziałam, że ja nie mówię 
wszystkim, tylko zaufanym osobom i niektórym 
kapłanom, którzy przyjęli milcząco tę wiadomość. 
Ula jest w bliższym kontakcie z pewnym kapłanem, 
który nie wierzy, że ktoś w jego otoczeniu z żyjących 
jeszcze osób mówi, że rozmawia z Panem Jezusem. 
On sam nigdy nie powiedział mi swojego zdania – 
jest bardzo ostrożny. Zapytałam Pana Jezusa czy Ula 
ma rację strofując mnie i Pan Jezus odpowiedział –  
     Pan: „Nie! Dziel się z innymi tym, co wiesz.  
To nie jest tylko dla ciebie”.  
 

     Moja pracodawczyni jest bardzo niedobra dla 
mnie i dla Moniki pracującej tu w nocy. Raczej nigdy 
nie nadużywa swojej władzy – bosa – na nas obie w 
jednym terminie. Przeważnie jednego dnia na mnie 
wrzeszczy a w innym dniu na Monikę. Ogólnie 
mówiąc jest podła i bardzo złośliwa. To, że tu pracuję 
jeszcze, to jest kolejny cud. Nie mogę przecież jej 
przezywać, gdyż chcę być pokorna a także przez 
szacunek do osób starszych . szanują ją. Jeszcze 
drzemie we mnie pycha, którą powoli „temperuje” 
moja pracodawczyni a potocznie nazywamy ją 
„babką’, bo jest w wieku 85 lat. To działa tak: jeżeli 
ktoś jest agresywny to w drugim człowieku wyzwala 
się też agresja ale w formie obrony przed atakami. 
Jednak bardzo proszę mojego Pana aby mi pomógł z 
miłością i z cierpliwością podchodzić do tej kobiety, 
bo przecież jest to chory człowiek. Jeżeli uda mi się 
w myślach przytulić ją, to chociaż na chwilę jest 
dobra dla mnie i usłyszałam:  
     Pan: „Jeżeli nie wyzbędziesz się pychy zupełnie, 
to będzie ci ciężko z nią (babką) być”.  
 
    Pytam Pana Jezusa – czym zasłużyłam sobie na tak 
wielkie łaski widzenia i słyszenia Ciebie Panie Jezu?  
     Pan: „Niczym. Bo Ja tak chcę”.  
 
     To, że dziadek jeszcze żyje, to następny cud. 
Prawie nic nie je, mało pije a żyje. Codziennie 
czytam Orędzia Pana Jezusa dla mnie i ładuję  
swoje „akumulatory” ich treścią. Moja koleżanka  
– Grażynka, zaproponowała mi zmianę pracy. Do 
opieki jej „babci” potrzeba trzy osoby a jest dwie. 
Zapytałam Pana Jezusa, czy powinnam odejść  
i usłyszałam: 
     Pan: „Zostań, potrzebuję cię tutaj”.  
 
     Codziennie oddaję Panu Bogu moje myśli, aby je 
uświęcił i wszystko co mam.. Zamykam w Jego 
Sercu całą moją rodzinę, moich pracodawców oraz 
wszystkich moich przyjaciół, wszystkie moje sprawy, 
wszystko co moje i jest mi o wiele lżej żyć. 
 
31 grudnia 2006 – 1 stycznia 2007 r. 
     Od kilku lat bardzo lubię być w towarzystwie 
mojego Przyjaciela na zakończenie roku i witać z 
Nim rok nowy – nadchodzący. Pytałam Pana Jezusa, 
do którego kościoła powinnam jechać, ponieważ  
w kilku było spotkanie na pożegnanie starego a 
powitanie Nowego Roku i Pan Jezus powiedział  
„Jedź do Świętego Daniela, bo tam będzie 
uroczyście”.  
 
     W kościele św. Proroka Daniela grupa modlitewna 
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa  
i Niepokalanego Serca Maryi zawsze celebruje 
uroczyście – zakończenie starego i rozpoczęcie 



Nowego Roku – Mszą Świętą. Jedna dziękczynna 
Msza Święta była o 21 a druga błagalna o godz. 12  
w nocy o szczęśliwy nadchodzący rok celebrowana 
przez ks. Krzysztofa., bardzo skromnego  
i uduchowionego kapłana. Od godz. 22 do 24 
śpiewaliśmy pięknie kolędy a solistką była 10-letnia 
dziewczynka. Dzieci przyjeżdżają z rodzicami i spać 
im się nie chce. Zorganizowano procesję z 
Najświętszym Sakramentem i kapłan podczas tej 
procesji nas błogosławił. Ksiądz Krzysztof bardzo się 
napracował, ponieważ dźwigał Monstrancję dosyć 
ciężką, a potem jeszcze raz każdego indywidualnie 
Nią błogosławił. Rzeczywiście w kościele i potem w 
domu byłam bardzo szczęśliwa a moja dusza została 
napromieniowana Miłością, że (jak to się mówi 
potocznie): „nie dotykałam ziemi”. Tak dużo  
mamy figur i obrazów Pana Jezusa ale naturalne  
i prawdziwe Jego piękno jest nie do opisania.  
Nie dziwię się, że siostra Faustyna płakała, gdy 
namalowany został obraz Pana Jezusa Miłosiernego  
– zupełnie innego jak w rzeczywistości.  
 
2 stycznia 2007 r.  
   Od wczoraj jestem bardzo szczęśliwa i rozśpiewana 
piosenkami, które wykonuje ks. Stefan Ceberek.  
 

 
 
Chyba nie ma osoby, która nie lubiłaby jego głosu  
i jego piosenek. 
     Żartuję sobie mówiąc do Pana Jezusa: Panie mój, 
uważaj, nie odkręcaj tak dużo kurka z miłością,  
bo mi serce pęknie od tego nadmiaru szczęścia  
i kto będzie tak Cię kochał mocno jak ja?  
Pierwszy raz zadałam Panu pytanie takie,  
jakie chyba jeszcze nikt nie zadał: 
„Czy Pan Jezus lubił śpiewać i czy w ogóle śpiewał?” 
     Usłyszałam: „Śpiewam poprzez ludzi”.  

Wieczorem byłam na Mszy Świętej w kościele 
św. Konstancji jak zwykle we wtorki i po przyjęciu 
Najświętszego Ciała Pana Jezusa zapytałam Pana o 
hasło na ten rok. Usłyszałam bardzo mocno i dobitnie 
piękne zdanie, które dźwięczało mi do końca dnia:  
„BĄDŹ BŁOGOSŁAWIONA NA WIEKI” 
a serce napełniło się miłosnym – palącym ogniem, 
szczęście natomiast rozlewało się nawet na 

okolicznych ludzi. Od jakiegoś czasu duszyczki 
budzą mnie o godzinie 3 w nocy, więc wstaję bez 
oporów i modlę się Koronką do Miłosierdzia Bożego.  
Od jakiegoś czasu także sprawdzam moją pozycję 
przy nogach Boga Ojca i właśnie dzisiaj siedzę 
skulona przy lewej nodze Ojca i drzemię. To znaczy, 
że dzień będzie szczęśliwy. Prosiłam Boga Ojca,  
aby przytulił moją pracodawczynię do swego serca to 
będzie lepsza. Zaprzyjaźniłam się z Anną A.– autorką 
trzech książek „Jezus mój Nauczyciel” i dzwonimy 
do siebie nawet często. Rozmawiałyśmy nawet o 
finansach i ona powiedziała, że jeżeli Pan Bóg będzie 
chciał abyśmy do Polski wracali to zakręci nam 
„kurek z finansami” a także pracy nie będzie i z 
konieczności opuścimy Amerykę. Dziadek, którym 
się opiekowałam od jakiegoś czasu jest w szpitalu. 
Bardzo dużo modliłam się za niego, bo to dobry 
człowiek i prosiłam Pana Jezusa aby pozwolił umrzeć 
mu we środę lub w sobotę – bardzo lubię te dni, 
należące do Matki Bożej.  
 
31 stycznia 2007 – środa  
     O godz. 11.30 siedzę w fotelu,  
patrzę na wizerunek Pana Jezusa i pytam:   
„Czy dziadek już umarł?” 
     Pan: „O tak, parę godzin temu, we środę,  
tak jak chciałaś”.   
     Dalej pytam: „i co teraz?” 
     Pan: „Nic, będziesz pracowała.  
Nie bój się i nie martw się”.  
 
     Od razu odmówiłam Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego za jego duszę. Bardzo prosiłam Pana Jezusa 
aby uchronił go od piekła jako, że on nie był 
katolikiem. Pochowanie dziadka odbyło się 2 lutego.  

Wpatrzona w wizerunek Pana Jezusa – mówię: 
Panie Jezu – jesteś taki piękny że nie wyobrażam 
sobie spotkania z Tobą po śmierci i usłyszałam:  
 „O tak, nikt sobie nie wyobraża”.  
 
     27 lutego była operacja – zabieg na lewej piersi 
mojej pracodawczyni. Ona bardzo się przejęła  
tą chorobą, bo nawet bała się iść na operację. 
Szczególnie dbałyśmy aby była zachowana czystość 
higieniczna. Zmieniałyśmy z Moniką opatrunki i rana 
goiła się nawet dobrze. Oczywiście modliłam się o jej 
uzdrowienie, bo praca już nie jest taka zła a naprawdę 
o pracę jest coraz trudniej. Razem z Moniką 
modliłyśmy się i prosiłyśmy Pana Jezusa  
– aby do wiosny, potem aby do lata  
i tak prosiłyśmy o przedłużanie naszej pracy.  
     Pan Jezus powiedział: 
„No widzisz, że jest wszystko dobrze.  
Przecież mówiłaś: Jezu ufam Tobie”. 
     Z płaczem dziękowałam Panu Jezusowi  
całując Jego rany. 
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Marzec 2007 r. 
     Dowiedzieliśmy się, że Matka Boża płacze 
krwawymi łzami i potrzeba dużo wynagradzania  
za grzeszników i przepraszania Pana Boga  
za grzechy ludzkości, więc postanowiliśmy  
w grupie Najświętszego Serca Pana Jezusa  
czynić zadośćuczynienie.  
     Pytam Pana, czy ja mogłabym ponieść  
jakąś ofiarę dla Niego za grzeszników  
i Pan Jezus powiedział:  
„Nie wiesz o co prosisz”. 
 
     16 marca pokazał mi jednak drogę,  
jaką przyjdę do Niego: 
Pan Jezus stoi w białej szacie otoczony wielkim 
złotym blaskiem – na końcu czerwonego chodnika,  
a na jego początku ja klęczę z głową przy ziemi  
i oddaję hołd Królowi królów. Pan Jezus stał lekko 
uśmiechnięty a jego ręce lekko odstawały od bioder. 
Twarz Pana ze zdjęcia przy stole. 
     Zamierzałam kupić samochód i pytałam  
Pana Jezusa jaki powinnam kupić samochód,  
bo naprawdę nie wiedziałam.  
Pan powiedział: „Tojotę corollę – ta będzie dobra”.  
     Ja w dalszym ciągu nie byłam pewna  
i Pan Jezus potwierdził znowu: 
„Tojota corolla koniecznie i tylko.  
To jest najlepszy wybór”.  
 
     29 marca bardzo źle się czułam ale prosiłam Pana 
Jezusa aby obyło się bez szpitala, bo przecież muszę 
pracować. Przypomniałam sobie, że jestem duszą 
ofiarną i Pan może na mnie zsyłać jakieś cierpienia, 
ponieważ nawet prosiłam o to, ale również prosiłam 
abym mogła pracować i usłyszałam:  
„Nie bój się, nie skrzywdzę cię.  
Potrzebuję takiego cierpienia”.  
 
     Zbliżały się moje 60 urodziny i bardzo chciałam 
zaprosić moją rodzinę i przyjaciół do restauracji na 
obiad. Jednak wynikło dużo problemów z tym 
związanych i od razu odrzuciłam tę myśl. Zaczęłam 
już pisać książkę – sprawozdanie ze spotkań z Panem 
Jezusem i przekazałam ją o. Krzysztofowi do 
przeczytania i opinii jako od kapłana.  
     O. Krzysztof poradził mi abym zawsze mówiła:  
„niech się stanie Twoja wola Panie, co Ty chcesz”. 
Zawsze jednak powinnam modlić przez 
wstawiennictwo Maryi, ponieważ granica między 
zjawiskiem duchowym świętym od Pana Boga a 
pochodzącym od złego ducha jest bardzo cienka.  
     I wtedy usłyszałam:  
„Gdy będziesz żyła skromnie, to uratujesz  
swoją rodzinę.  Daj przykład swojej rodzinie  
swoją skromnością”. 

 

2 kwietnia – rocznica śmierci Jana Pawła II.  
    Msza Święta odprawiana przez Proboszcza i gościa 
ks. Radzisława. Po Nabożeństwie młodzież szkolna 
przygotowała przepiękny występ artystyczny  
na okoliczność rocznicy śmierci naszego Papieża.  
 

 
 
     Od początku Mszy Świętej widziałam Pana Jezusa 
oczami duszy ubranego w śnieżno – białą tunikę  
z długimi rękawami u dołu lekko rozszerzanymi – 
przepasaną w pasie szeroką szarfą. Ta biel materiału 
była taka jasna, że aż raziło w oczy. Materiał tuniki 
był atłasowy, połyskujący z wyciskanymi wzorami 
liści drzew o różnych wielkościach. Na tunice były 
udrapowane lecz nie uszyte tzw. szczypanki od  
samej góry – równiutkie, prościutkie w odległościach  
od siebie około 1 centymetra. Szarfa także była  
w szczypanki lecz poziome. Pan Jezus stał do mnie 
tyłem i często odwracał się prawym bokiem 
ponieważ byli tam ludzie chorzy na noszach i na 
wózkach inwalidzkich. Miejsce, w którym znajdowali 
się chorzy znajdowało się od Tabernaulum  
do fortepianu organisty a na szerokość jednego  
rzędu ławek. Właśnie w miejsce obecnych ławek 
wprowadzono chorych. Ja nie widziałam chorych, 
lecz czułam, że oni tam są.  
     Pan Jezus nachylał się nad nimi, podchodził, 
dotykał ich prawą dłonią i pytał: 
– „Czy chcesz być uzdrowiony?”. 
– „Czy chcesz abym cię uzdrowił?”. 
     Ja czułam się jakbym była kuzynką Pana Jezusa  
i należała do tzw. „ochrony”, 
ponieważ „ubezpieczałam” Go z tyłu. 
     Ta akcja uzdrawiania chorych trwała  
prawie tyle czasu ile trwał występ artystyczny grupy 
młodzieżowej. Msza Święta była też uzdrawiająca 
ponieważ dużo było intencji czytanych  
o ozdrowienie. Ja byłam tak bardzo szczęśliwa, 
wprost półprzytomna a łzy radości zalewały mi 
twarz. Czuło się obecność naszego Papieża.  
To było piękne wydarzenie pod każdym względem.  
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27 kwietnia 2007 r. 
     Jacek – młody samotny człowiek i zakochany  
w Panu Bogu pytał Pana Jezusa o słowo dla siebie,  
a Pan Jezus powiedział: 
„ Nic mu nie powiem, zanim nie przestanie grzeszyć”.  

Bardzo często myślę o Panu Jezusie,  
bo rozkoszuję się tym tematem i pytam: 
Panie Jezu – jak długo będę tu jeszcze pracowała? 
     Pan Jezus: „Jeszcze trochę”. 

Panie Jezu, u Ciebie trochę, to może być i rok,  
a ja oto bardzo proszę. 
     Pan Jezus:  
„Pisz książkę, bo z czym polecisz do Polski?”.  

Od dłuższego czasu pytam Pana Jezusa jaki tytuł 
powinna mieć książka i dzisiaj Pan Jezus od razu 
odpowiedział: „JEZUNIU – moja MIŁOŚCI”.  

Moja pracodawczyni bardzo często złości się  
bez powodu i ja te cierpienia psychiczne ofiaruję 
Panu Jezusowi. 
     Pan Jezus: „Nie dla Mnie, Ja tego nie potrzebuję. 
To dla ciebie, dla twojego zbawienia potrzebne jest”.  

 
30 kwietnia 2007 r. Ewangelia J 10,1-10: 
„Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. (....) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie 
przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie”. 
     Święty Augustyn powiedział: „Nikt zaś nie ma 
prawdziwej i niezawodnej nadziei, iż wiecznie żyć 
będzie, jeśli nie uznaje życia, którym jest Chrystus,  
i nie wchodzi przez bramę do owczarni.  
     Dopiero dzisiaj, po przeczytaniu dzisiejszej 
Ewangelii, doznałam olśnienia, że w owym dniu, 
kiedy ujrzałam żywego Pana Jezusa w kościele,  
przez którego przeszłam, to już wtedy Pan pociągnął 
mnie do siebie i od tamtego momentu moja dusza 
udoskonala się i oczyszcza z grzechów i win.  
„Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa” 
„Jezu cichy i pokornego Serca – uczyń serca nasze 
według Serca Twego”. 
 
9 maja 2007 r. – środa. Ewangelia J 15,1-8. 
     Święty Hilary powiedział: dzięki czytaniu Pisma 
Świętego zdobywamy wiedzę, a Imię Chrystusa 
zmusza szatana do ucieczki. Na szczęśliwszą 
wieczność musimy zasłużyć sobie własnym 
staraniem. Zamiast się chełpić z tego co Bóg może, 
czyńmy raczej to, czego się od nas domaga.  
On gardzi i odrzuca tych, których złe uczynki 
stanowią przeszkodę, aby Go poznać.  
     Wczoraj w kościele św. Konstancji – adoracja 
Najświętszego Sakramentu jak w każdy wtorek przez 
cały dzień a wieczorem Msza św. i Nabożeństwo 
Majowe, które prowadził przepięknie proboszcz ks. 
Tadeusz D. Jego sposób prowadzenia Nabożeństwa 
Majowego i modlitwy płynące z głębi serca 
spowodowały, że przepłakałam cały ten czas,  
a śpiewana Litania Loretańska przeniosła mnie  

w miejsce gdzie żyła Matka Boża i w tamten okres. 
Przed Najświętszym Sakramentem pytałam Pana 
Jezusa, czy Anna S. która od dłuższego czasu  
jest bardzo poważnie chora powinna się leczyć,  
czy cierpieć w jakiejś intencji bez przyjmowania 
leków i usłyszałam: 
     Pan Jezus:  
„Nie może czekać na śmierć w takim stanie. Musi się 
leczyć. Musi mieć nadzieję, bo inaczej straci sens 
życia. Musi być zajęta nawet leczeniem u jakiegoś 
specjalisty, u odpowiednich lekarzy. Zobaczysz  
– jak zacznie się leczyć – wstąpi w nią nowe życie”. 

Moja pracodawczyni jest bardzo zła na wszystko. 
Ma bardzo dziwny charakter – wyżywa się na mnie  
i na dziewczynie pracującej w nocy. Wszystko jej 
przeszkadza. Nie będę opisywała naszych rozmów,  
a raczej monologu pracodawczyni. Ja nie mogę się 
odzywać, gdy ona mówi, bo wtedy gdy się tłumaczę 
– to walczę z nią. Postępowanie jej w stosunku do nas 
często jest nie do wytrzymania więc pytam Pana 
Jezusa, czy powinnam odejść i usłyszałam:  
„Absolutnie – NIE” oraz  
„Nie bój się – nie zwolnią cię, musisz tu pracować”. 

Ponieważ otrzymuję bardzo dużo Łask a przede 
wszystkim moje szczęście jest tak wielkie, że 
chciałabym dziękować i dziękować Panu Jezusowi  
i nieraz brakuje mi słów, bo chociaż bym użyła ich 
najpiękniejszych to i tak za mało dziękczynienia. 
Dlatego też często wyznając miłość Panu Jezusowi 
mówię: kocham Cię moja Miłości i całą Trójcę 
Świętą oraz całe Niebo i usłyszałam:  
„Tak, rozumiemy się bez słów”. 
 
23 maja 2007 r. 
     Wszędzie, gdzie jestem mówię o Panu Bogu oraz 
o Objawieniach. Gdy odwiedziłam moją przyjaciółkę 
Urszulę – też mówiłam, a ona „wyskoczyła” na mnie 
nerwowo abym zakończyła wreszcie temat objawień, 
bo w końcu zgłupieję. „ Pan Jezus – to nie jest twój 
kolega i nie powinnaś pytać Go ciągle. Jeżeli chcę 
pisać to do „szuflady” i kiedyś to może się komuś 
przyda. Pod takim „naciskiem” koleżanki 
otrzymałam od złego ducha zniechęcenie do pisania. 
Przemyślałam naszą rozmowę i postanowiłam 
nikomu więcej nie mówić co czuję. Uklękłam  
przed Panem Jezusem przy moim ołtarzyku i żalę się:  
Panie Jezu – tylko Ty mi pozostałeś, do Ciebie mogę 
mówić wszystko a co najważniejsze wyznawać Ci 
moją miłość i usłyszałam: „Czy Ula jest twoim 
Bogiem? Jeżeli tak, to słuchaj jej”. 

Pojechałam do kościółka, w którym jest pieta: 
Matka Boża trzyma na kolanach Pana Jezusa zdjętego 
z Krzyża. Figury są prawie naturalnej wielkości a tak 
bardzo misternie wyrzeźbione – zupełnie jak 
prawdziwe. Lubię zawsze dotknąć dłoni Pana Jezusa, 
bo rzeźba jest blisko, w zasięgu ręki. 
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1.06.2007– piątek –post o nawrócenie grzeszników. 
     Od rana ogarnia mnie niesamowite szczęście. 
Myślę sobie: co to za dzień?. Patrzę w kalendarz,  
a to: pierwszy czerwiec – Międzynarodowy Dzień 
Dziecka. Patrząc Panu Jezusowi w oczy mówię do 
Niego: aha, jestem Twoim dzieckiem mój Panie, to 
dlatego ogarniasz mnie odczuwalną Swoją Miłością. 
Od tego momentu, w którym Ula zwróciła mi uwagę 
– nie słyszę Pana Jezusa. Ja jednak dalej mówię do 
Niego i o wszystkim Go informuję. Od rana także 
jakiś natrętny głos mówi do mnie, że muszę 
przekazać bardzo ważne wiadomości pewnemu 
kapłanowi i cały czas ten kapłan stoi mi przed 
oczami. 
     Kapłan ten jest bardzo lubiany przez wszystkich, 
kontaktowy, no i oczywiście ma opinię wspaniałego 
Bożego kapłana, dobrego organizatora w kościele. 
Zaprasza kapłanów z Polski i pozwala zamieszkać  
w domu parafialnym. Ja nigdy nie interesuję się 
sprawami prywatnymi i osobistymi kogokolwiek,  
a tym bardziej kapłanów a tu takie polecenie!.  
To zdanie, które mam powtórzyć temu kapłanowi 
przez cały dzień miałam wciskane do głowy, aby nie 
zapomnieć. Byłam z tego powodu bardzo smutna,  
bo bardzo się przejęłam swoim zadaniem.  
Ten głos powiedział takie zdanie:  
„Powiedz jemu jako siostra: jeżeli nie będzie 
zajmował się sprawami Bożymi, tylko uciechami  
tego świata, to ta jego piękna główka mu spadnie”. 

Rzeczywiście – ostre słowa i ja mam je 
powiedzieć tak zacnej osobie?. Bardzo się bałam  
i wstydziłam – ja, taki nikt – takie uwagi! Pomimo, 
że zaczął mi się wspaniale dzień po jakimś czasie 
bardzo przybladł i straciłam całkiem dobry humor. 
Cały czas byłam raczej przeciw przekazaniu tej 
osobie i usłyszałam ten sam głos:  
„Jeżeli nie powiesz, to będziesz miała go na sumieniu, 
jeżeli coś złego się jemu stanie”. 

Bardzo się martwiłam – jak mam to uczynić  
i wymyśliłam. Ponieważ to nie był głos Pana Jezusa  
– który już znam, powiedziałam temu „natrętnemu 
głosowi” warunek: jeżeli zajdę do kościoła i ten 
kapłan będzie sprawował Mszę Świętą tylko sam  
i jeżeli nie będzie nikogo w zakrystii to mu powiem  
– inaczej nie będę mówiła. I wtedy przekonam się 
czy ten głos pochodzi od Pana Boga.  
     Z taką też myślą poszłam spać zadowolona,  
że wreszcie komuś odważyłam się postawić warunek, 
a przy tym – przekonam się, czy dobrze słyszę głosy. 
Ten kapłan nigdy nie był sam w zakrystii i nigdy nie 
sprawował sam Mszy Świętej, bo zawsze było więcej 
kapłanów a przynajmniej dwóch. W zakrystii zawsze 
były siostry zakonne i inni ludzie, którzy przeważnie 
mieli jakieś sprawy do załatwienia.  
 

 

2 czerwca 2007 r. – sobota. Ewangelia Mk 11,27-33: 
„Jezus wraz z uczniami przyszli do Jerozolimy. Kiedy 
chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, 
uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: 'Jakim prawem to 
czynisz?' (....) Jezus im rzekł: 'Więc i ja nie powiem 
wam, jakim prawem to czynię'”. 
 
     Mszę Świętą sprawował kapłan, do którego 
miałam podejść. No i oczywiście był sam. Nie było 
siostry zakonnej ani ministrantów. Teraz myślałam, 
że mam do spełnienia bardzo ważne zadanie. Bardzo 
przeżywałam to moje spotkanie z nim. Zapisałam  
na kartce „zdanie”, które powinnam przekazać, bo 
przecież z nerwów i przejęcia przeważnie człowiek 
zapomina. Zachodzę do zakrystii po Mszy Świętej – 
kapłan jest sam. Zwykle przychodzi siostra zakonna i 
po Mszy Św. przynosi naczynia i sprząta a tym razem 
nie ma nikogo. Najpierw przeprosiłam kapłana, za to, 
co mu teraz chcę powiedzieć – no i.... powiedziałam. 
Kapłan wysłuchał pokornie ale z żartem podszedł  
do „tematu” a ja .....wyszłam. „Kamień” mi spadł  
z serca, że spełniłam polecenie „głosu” ponieważ 
warunki postawione przeze mnie były przez ten 
„głos” spełnione. Teraz rozmyślałam nad tym,  
jak będzie wyglądało nasze najbliższe spotkanie  
i czy będzie jakiś kłopot. Okazało się, że ten „głos”  
należał do patrona kapłana. Pamiętałam aby zabrać 
czasopismo „Vox Domini”, ponieważ bardzo 
podobny przypadek był w nim opisany przez siostrę 
Emmanuelę z Medjugorie, tylko tamten kapłan uniósł 
się pychą i nie uwierzył przekazywanym mu słowom 
i podczas Mszy Świętej w wielkiej euforii,  
że on ma rację – umarł. 

 
7.06.2007. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 
Ewangelia Łk 9,11b-17 
„Jezus opowiedział rzeszom o Królestwie Bożym,  
a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. (....) 
Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn.  
Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść 
się gromadami... (...)A On wziął te pięć chlebów  
i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi 
błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom,  
by podawali ludowi”. 
 
     Odkąd „przejrzałam”, to widzę więcej błędów, 
nawet w kościele. Pan Jezus umocnił mnie odwagą. 
W kościele u Jezuitów jakiś malarz z Krakowa 
namalował na ścianie nowe wizerunki  
Matki Bożej i św. Józefa – okropnie i nieudolnie.  
Bardzo ich zeszpecił. Zasmuciłam się bardzo takimi 
„malowidłami”, bo nawet nie mogłam skupić się  
na modlitwie i napisałam list do superiora, czyli 
proboszcza. Nadmieniłam, że w dobie XXI wieku  
to mamy nieograniczone możliwości malarskie  
przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń i farb. 
Przecież Matka Boża jest najpiękniejszą kobietą 
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świata, a Pan Jezus, jak to opisała św. Faustyna – 
przepięknym młodzieńcem. A skoro św. Józefa 
wybrał Bóg Ojciec, to przecież też pięknego.  
Pana Jezusa namalowali mniej niż przeciętnej urody, 
chudego o wyłupiastych oczach. Matkę Bożą jak 
baletnicę o nieco obfitych kształtach, a św. Józefa  
z workiem na plecach, jak włóczęgę. I my wszyscy 
musimy na to patrzeć – a przecież można było 
inaczej, subtelniej. Co innego, gdy podobne 
malowidła były malowane dwa wieki temu –  
ale teraz, gdy wszyscy wiemy jacy ONI są piękni? 
Oczywiście – superior nie odpisał. Przykre to,  
ale zawsze uważałam kapłanów za odpowiedzialnych 
ludzi i poważnie traktujących korespondentów.  
Teraz też tak uważam, ale cień pozostaje, że 
lekceważą człowieka. A kościoły są nasze, a nie tylko 
proboszczów. Napisałam również do kapłanów 
innych kościołów a szczególnie tam, gdzie nie 
każdego dnia wieczorem odprawiane są 
nabożeństwa, np. w Niles – aby w tak uroczysty 
dzień jak 8 września w URODZINY MATKI 
BOŻEJ zechcieli odprawić Mszę Św. wieczorną, 
aby – kto nie może rano, to wieczorem mógł 
uczestniczyć w uroczystej urodzinowej Mszy 
Świętej naszej Królowej Nieba i ziemi.  
 
     W ub. roku była w Chicago Anna A.  
na zaproszenie jakiejś osoby (nie pamiętam 
nazwiska).Anna otrzymała tę piękną łaskę i słyszy 
Pana Jezusa. Napisała trzy książki, w których opisuje 
swoje rozmowy z Panem Jezusem i byłyśmy 
oczarowane jej darem, subtelnością i mądrością,  
a także – z jaką łatwością przekazywała nam Boże 
mądrości. Zaprzyjaźniło się z nią wiele osób, a w 
zamian Anna dała nam swój telefon do Warszawy. 
Ponieważ mój dar był dla mnie nowością  
i niezwykłością a Anna już „ze stażem” w tym 
kierunku i wielce praktyczna, więc telefonowałam  
do niej wiele razy po poradę. Ona bardzo chętnie mi 
tych rad udzielała w wielu sprawach .....do pewnego 
czasu. Wiadomo, wszystko ma swój koniec i przyjaźń 
z Anną z uwagi na odległość i pracę – też. Ona  
nie pracowała zawodowo, ale pracowała nad swoją 
czwartą książką, która oprócz wspaniałych rozmów  
z Panem Jezusem i pouczeń dla nas zawiera także 
opisy spotkań z Polonią w Chicago. Właściwie  
to przyjaźń nasza zakończyła się w tym momencie, 
gdy zadzwoniłam do Anny, aby poradziła mi jak 
mam zachować się, gdy trzeba było kapłanowi 
przekazać słowa Pana Jezusa. To były dla mnie 
początki takiej pracy, co łączyło się z wielką 
odpowiedzialnością a także poddawana byłam 
różnym próbom i przez Niebo i przez ludzi.  
Nie ukrywam, że boję się – jak to będzie odbierane  
i przez moich przyjaciół, bo przecież jestem jedną  
z nich, niczym nie wyróżniającą się ich koleżanką. 
Nie chcę być postrzegana jako, że jestem dumna  

i ważna z tego powodu. Ale poczekajmy co będzie 
dalej. W tak ważnym momencie Anna poradziła mi 
zupełnie inaczej jak Pan Jezus, zamiast podtrzymać 
mnie „na duchu” i umocnić, bo przecież wie jak jest, 
gdy się słyszy Pana Boga. Gdy zadzwoniłam do niej 
8 czerwca, to ona mi odradzała i wprost namawiała, 
abym prosiła Pana Jezusa aby odebrał mi tę łaskę,  
bo to jest bardzo trudna misja i może się „zły duch” 
wkraść. Ponieważ ona i Urszula – moje koleżanki 
poradziły mi, abym raczej prosiła o odebranie mi tego 
Daru, więc po rozważeniu za i przeciw myślę sobie – 
może mają rację i rzeczywiście zaczęłam się modlić 
do Trójcy Świętej, aby mi odebrała tę nadzwyczajną 
ŁASKĘ. Tak, Anna ma rację, ja jestem za głupia i 
może wkraść się rzeczywiście „zły” i więcej będzie 
szkody niż pożytku. Od dzisiaj właśnie rozpoczęłam 
tę modlitwę, aby mi został odebrany ten Dar poza 
jednym: umiejętnością miłowania Pana Boga, bo bez 
tego już nie mogłabym żyć. Zadzwoniłam też do Ani 
– nagrałam wiadomość, że jej posłuchałam i 
podjęłam decyzję według jej pomysłu i nawet bardzo 
jej podziękowałam za podpowiedź i przepraszałam 
tak zacną osobę i ogólnie szanowaną, że musiała 
zawracać sobie mną głowę. Przez cały czas czytam 
książki religijne a ostatnio „Ukryte Dzieciątko z 
Medjugorie”– siostry Emmanueli. Cały czas mówię 
do Pana Jezusa nie oczekując odpowiedzi. Proszę Go 
o pomnożenie: wiary, miłości i nadziei. Mówię też: 
„niech się Twoja wola stanie Panie Jezu a nie moja, 
ale przyzwyczaiłeś mnie do rozmowy i teraz będzie 
mi ciężko od tego odzwyczaić się i usłyszałam znowu 
kochany mój GŁOS Pana Jezusa:  
„Będziesz Mnie słyszała i będziesz widziała”. 

Od razu przemknęła mi myśl: „po śmierci”  
i mówię – „Panie mój, co Ty chcesz niech się stanie”. 
Będę modliła się do Dzieciątka Jezus i całuję  
Jego rączki i nóżki. Od dzisiaj postanowiłam szukać 
stałego spowiednika – nie dla swojej chwały,  
ale żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Szukałam  
w myślach jakiegoś Bożego kapłana, który by mnie 
rozumiał i pomógł iść prostą drogą abym nie błądziła. 
Odkąd modlę się o odebranie mi tego 
nadzwyczajnego Daru – czuję wielka pustkę w sercu. 
Dalej mówię do Pana Jezusa i do Matki Bożej, ale nie 
słyszę...... Wyobrażałam sobie, że gdy Pan Jezus 
odbierze mi ten swój święty Dar, to będę miała 
spokój i że zajmę się tylko moimi i rodzinnymi 
sprawami. Jednak czuję wielką pustkę w sercu  
i staję się coraz bardziej nieszczęśliwa. Czuję swoją 
podświadomością, że ja postąpiłam bardzo źle, tak 
jak bym zamknęła drzwi swego serca przed Panem 
Jezusem i jego Łaskami. Czuję nienasycenie jego 
Miłością. Bardzo się źle czuję psychicznie, jakbym 
„zablokowała” się przed Nim. Czuję się opuszczona 
przez Pana Jezusa i tak jakby On stał obok mnie  
i czekał aż otworzę szeroko drzwi mego serca 
i zaproszę Go do niego. 



21 czerwca 2007 r. –  czwartek 
 

 
 
     W każdy ostatni czwartek m-ca jest Msza Św.  
i modlitwy za pośrednictwem Ojca PIO. Jedynie  
w tym miesiącu troszkę poprzestawiano, bo Boże 
Ciało. Ja byłam akurat umówiona na przegląd 
samochodu i wymianę oleju w Schaumburgu  
u dealera TOYOTY. Bardzo chciałam być na tej 
Mszy Św. więc modliłam się, aby mnie szybko 
„załatwiono”. Na dodatek jakaś siła bardzo mnie 
„dopingowała” abym tam jechała, bo bardzo lubię 
modlitwy w kościele św. Franciszka Borgio, które 
prowadzi ks. Piotr – młody, a jakże (nawet mogę 
śmiało powiedzieć) – wspaniały, Boży kapłan.  
O, dziwo – podczas mojej podróży nie było trefiku, 
co nie zdarza się o tej porze, a na skrzyżowaniach 
przeważnie same zielone światła. Moje 
samopoczucie było bardzo dziwne – czułam się 
jakbym była zaprogramowana i jakbym robiła 
wszystko mechanicznie. Przyjechałam  
na rozpoczęcie pięknej homilii.  
     Podczas tego nabożeństwa figura Ojca PIO  
stoi przy Ołtarzu. Gdy tak wpatrywałam się  
w twarz Ojca Pio usłyszałam:  
„Kiedyś chciałaś przyjechać do mnie,  
a ja tu... czekam na ciebie”. 

Ojciec PIO mówił spokojnie i powoli. 
Do końca Mszy św. ale i cały czas właściwie 
wszystkie moje czynności były jakby niezależne  
ode mnie. 
     Dziwne – jakby mi ktoś „podłożył” modlitwy  
do O. Pio ( w kościele są rozkładane broszurki), 
których już zabrakło, gdyż przyszłam późno.  
Na drugi dzień od rana byłam jeszcze pod 
wpływem wczorajszego wieczoru. W pracy przez 
cały czas myślałam o słowie od O. Pio, a czułam 
się bardzo „lekka” i półprzytomna. Dalej wszystkie 
czynności wykonywałam jakby mechanicznie, 
nawet musiałam „sprawdzać”, czy rzeczywiście 
dobrze pracuję. Na lunch pojechałam z moją 
pracodawczynią do restauracji a gdy wracałyśmy 
znowu jechałam „bezmyślnie” i czułam jakby ktoś 

prowadził za mnie samochód. Całą drogę 
dziękowałam Panu Jezusowi, za te piękne DARY  
i ŁASKI przeżywania w sposób nadzwyczajny 
nabożeństw i usłyszałam:  
„Ja wiem, czego ci potrzeba”. 

Dziękowałam również Ojcu PIO,  
ale żadne zdanie nie przychodziło mi do głowy 
oprócz jednego, które wciskało mi się ciągle  
w moje myśli:  
„Ojcze Pio – proszę Cię,  
przygotuj mnie na ostatnią drogę do Pana”. 
 
     Bardzo często otwieram „szufladkę”  
z wizerunkiem Boga Ojca i widzę siebie klęczącą  
u stóp Boga Ojca – nie widzę nóg (stóp),  
a ostatnio klęczę przed Nim rozmiłowana  
i całuję Go – w sutannę koloru brązowego.  
Bóg Ojciec siedzi na fotelu,  
a ma na sobie habit franciszkański.  
 

Podczas Mszy Świętych bardzo przeżywam 
Mękę Pana Jezusa z płaczem włącznie,  
a gdy podczas jednej z nich usłyszałam  
piękną piosenkę: „Tęskno mi Panie...”.  
 
     Pan Jezus przemówił:  
„Jestem w ukryciu. Sama tego chciałaś”. 
 

 
 
 

Pan Jezus szanuje moją wolną wolę,  
a ja cierpię i tęsknię. Cały czas mam też w pamięci 
słowa mojej koleżanki Urszuli, która kiedyś 
nakrzyczała wprost na mnie dając przykład  
św. Tereski, abym prosiła Pana Jezusa tak jak ona, 
aby odebrał mi DAR ŁASKI słyszenia Go.  
Ks. Adam G. potwierdził, że Ula ma rację. 
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1 lipca 2007 r. 
     Msza Św. w Bazylice Matki Bożej Anielskiej, 
którą wybudowali Polacy – przepięknie – dookoła 
dużo figur Aniołów. I tam właśnie prosiłam Matkę 
Bożą, aby znowu przyprowadziła mnie do swego 
Syna, bo bardzo za Nim tęsknię i za pięknymi 
rozmowami z Nim. Gdy tak bardzo prosiłam – 
oczami duszy ujrzałam O. Pio i zrozumiałam,  
że powinnam prosić o jego wstawiennictwo  
i ........wróciła miłość do Pana Jezusa i uczucie 
wielkiego szczęścia.  
     Gdy tylko prosiłam Pana Jezusa  
o ponowną Łaskę, to wciąż słyszałam:  
„Czekam – tylko gest woli”. 
 
16 lipca 2007 r. 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.  

Tak bardzo tęsknię ciągle za powrotem Pana 
Jezusa do pięknych wizji i gdzie tylko jestem,  
to wołam i proszę – proszę i wołam  
i przed wizerunkiem Pana Jezusa i Matki Bożej 
podczas takich próśb usłyszałam:  
„Już niedługo – na stałe, na zawsze”. 

Gdy uczestniczę we Mszy Świętej, to bardzo 
lubię, gdy kapłan podzieli się ze mną połówką Hostii 
a drugą Jej połowę sam spożywa, to jestem 
przeszczęśliwa i właśnie otrzymałam tę drugą 
połówkę Świętej Hostii i Pan Jezus powiedział :  
„Będziesz miała udział w Mojej Męce  
i ... .znajdziesz się w Moich ramionach”. 
 

Są krótkie pytania do Pana Jezusa  
i słyszę krótkie odpowiedzi: 
     1. Czy istnieje życie na innych planetach? 
Pan Jezus:  
„Tak, ale nie ludzkie. Bóg jeden raz umarł  
i jeden raz zmartwychwstał”. 

2. Czy antychryst przyjdzie przed  
oczyszczeniem świata, czy po tym oczyszczeniu. 
Pan Jezus: 
„Oczywiście, że przed Oczyszczeniem”. 

 
8 sierpnia 2007 r. 
     Dzisiaj poszczę w Intencjach Maryjnych  
oraz o uratowanie Polski przed jej wrogami  
i proszę o mądrych patriotycznych polityków. 
Na Anioł Pański wpatrzona w piękne  
oczy Pana Jezusa i piękne oblicze Matki Bożej  
– słyszę głos Pana:  
„Nawet nie wiesz ile masz Łask Moich, rozdawaj Je”. 

Przecież ja nie mogę, tylko Ty Panie Jezu,  
bo ja nie wiem jak?  
„Módl się za kogo chcesz a Ja udzielę im łask”. 

Tak Panie mój, bo jestem bardzo szczęśliwa, 
wprost nie dotykam ziemi a serce jakby mi chciało 
wyskoczyć z klatki piersiowej.  

O godz.15 modlę się o nawrócenie grzeszników 
wszystkich, szczególnie o męża Marysi aby nie 
skrzywdził jej przez swoją zachłanność i kłamstwa; 
także o moje dzieci, aby zrozumiały wszystko,  
co pochodzi od Pana Boga. Błagam,  
aby Pan Jezus zastukał mocno do każdego serca. 
Pan Jezus:  
„Ty jesteś wybrana (po krótkiej przerwie),  
ale i do męczeństwa też”. 

Dla Ciebie wszystko moja Miłości.  
Patrzymy sobie w oczy jak para zakochanych. 
Mam tylko dwie osobiste prośby ( w tym momencie 
przedstawiłam swoje osobiste prośby)  
i Pan Jezus powiedział: „Dobrze”. 
 
15 sierpnia 2007 r.  
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.  
Matki Bożej Zwycięskiej  
i Najświętszej Maryi Panny z Rokitna.  
 
     Msza Święta w kościele św. Konstancji, którą 
celebrował pięknie proboszcz. Dlatego napisałam 
pięknie, ponieważ ten kapłan w godzinie Eucharystii 
całą swoją osobą i pięknym słowem w tym homilią 
przedstawia nam ważność tej Bożej Ofiary. 
Zaproszony Zespół dziewcząt „ORATORIUM” 
pięknie śpiewał dodając ważności i uroczystej 
oprawy tej Eucharystii. 
     Moja koleżanka Irena, która organizuje wyjazdy 
pielgrzymkowe do OHIO na Objawienia PANA 
JEZUSA i MATKI BOŻEJ stwierdziła, że nie lubi 
ludzi z Radio Maryja odkąd siostry z tego Radia w 
Chicago odmówiły udziału w pielgrzymce do miejsca 
objawień. Ja nigdy nie zmuszam nikogo do niczego, 
tylko mówię: „jak chcesz”, jak też nie obrażam się  
na nikogo. Wiemy, że kapłani i siostry zakonne  
nie mogą bez pozwolenia przełożonych jechać, gdzie 
chcą. Nasz Kościół katolicki podchodzi sceptycznie 
do wszelkich objawień i jest bardzo ostrożny. 
Wiemy, że aż 50 lat czekał Pan Jezus, aby ujrzało 
światło MIŁOSIERDZIE BOŻE przekazane  
przez Jego służebnicę i sekretarkę siostrę Faustynę  
i przez tak długi okres ludzie byli pozbawieni wielu  
Łask Bożych. Wiemy, jakie problemy miały  
dzieci z Fatimy, że błagały Matkę Bożą o jakiś cud, 
ponieważ bały się ludzi i Maryja uczyniła cud słońca.  
Wiemy, że w OHIO też są OBJAWIENIA, ale nie 
możemy mieć pretensji do kogoś, że nie chce jechać. 
I właśnie ta moja koleżanka poprosiła, abym sama 
zapytała Pana Jezusa, jakie jest Jego zdanie  
o Radio Maryja i usłyszałam: 
Pan Jezus:  
„To jest wspaniałe radio i takie ma być  
(po chwili) i takie jest, i takie będzie”. 

Dziękuję Ci mój Panie. 
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1 listopada 2007 r.  
    Pojechałam na Nabożeństwo Wszystkich Świętych 
do kościoła św. Konstancji. Okazało się,  
że wewnętrzna część kościoła szczególnie miejsce 
przy Tabernakulum i dookoła Niego zostało spalone, 
a pożar rozprzestrzenił się od świecy. Na Mszę 
Świętą poszliśmy do sali gimnastycznej szkoły 
katolickiej. Podczas modlitwy Pan Jezus powiedział:  
„Ja już nie mogę wytrzymać od tego lekceważenia 
Mnie. Ja już płaczę od tej obojętności ludzkiej”. 

Napisałam list do proboszcza kościoła św. 
Konstancji aby przeniósł Tabernakulum na główne 
miejsce, bo widocznie Pan Jezus nie chce być z boku. 
Na środku ustawione są trzy duże fotele dla 
kapłanów. Czyli – najważniejsi są kapłani w kościele 
a nie Bóg żywy. Tak ewidentnie i jasno Pan Jezus 
upomina się o godne miejsce dla Siebie a proboszcz 
jednak nie zrozumiał. Wiele osób pisało listy do 
proboszcza, bo nie tylko ja. Niestety, proboszcz nie 
posłuchał a nawet odpowiedział: „nie będę słuchał 
dewotek”. Kościoły są przede wszystkim wiernych,  
a proboszcz posługuje tylko 7 lat, czyli jest 
tymczasowym lokatorem. Prawdopodobnie to dlatego 
widziałam oczami duszy wiele razy Pana Boga w tym 
kościele. W międzyczasie Pan Jezus mówi do mnie 
słowa, które są kierowane dla mnie lub do innej 
osoby a szczególnie krótkie zdania,  
czy nawet na pytania moje odpowiada dla ludzi.  
Dla Marianny powiedział:  
„Będzie dobrze, ale powinna więcej Mi zaufać,  
Rozmawiaj ze Mną jak z Przyjacielem.  
To co mówi tobie – powinna mówić Mnie”. 
 
20 listopada 2007 r.  
     Czytałam w Kurierze, że w Ameryce klowni 
odprawiają Mszę Świętą. Do czego to doszło?. 
Najbardziej podli ludzie mogą wyśmiewać się z 
naszej religii, bo my – katolicy nie jesteśmy mściwi 
aby zaraz narobić szumu i rewolty, tylko pokornie 
przyjmujemy nasze poniżanie. My katolicy nie 
wyśmiewamy się z nikogo, z żadnej religii. 
Koleżanka miała sen: „Widziała czyjąś rękę 
trzymająca tackę z Hostiami a na każdej Hostii 
narysowany Krzyż z krwi”.  
     Pan Jezus odpowiedział na sen: „No właśnie, 
profanacja Mojego Najświętszego Ciała”. 

Wieczorem, gdy dzwoniłam (w USA o 10 wieczór 
to w Polsce 5 rano już 21.11 – środa) do mojej mamy, 
dowiedziałam się, że p. Jadwiga Gołąbek – nasza 
bardzo dobra sąsiadka, Boża kobieta – jest bardzo 
chora i już nie reaguje na nic.  

Pan Jezus powiedział: „Dzisiaj umrze”. 
Gdy zadzwoniłam do mamy rano, a w Polsce było 

po południu – mama powiedziała, że pani Jadwiga 
umarła o godz.8 rano. 
 
 

21 listopada 2007 r.  
OFIAROWANIE NAJŚW. MARYI PANNY.  

Cały dzień ofiarowałam za duszę śp. Jadwigi 
Gołąbek: Mszę św. wszystkie modlitwy i post,  
a w sercu miałam przedziwny spokój. 

 
27 listopada 2007 r. EWANGELIA Łk 21,5-11 
     Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest 
przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus 
powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co 
patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by 
nie był zwalony. Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to 
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? 
Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie 
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod Moim 
Imieniem i będą mówić: „Ja jestem”, oraz „Nadszedł 
czas”. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy 
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw 
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec”. Wtedy 
mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i 
królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie”.  
 
     Wszystko, co otrzymaliśmy dla utrzymania życia, 
obracamy na popełnianie grzechów. Jednak to 
wszystko, co poniżamy, korzystając z tego 
niegodziwie, potem mści się na nas. Czasem pokoju 
wśród ludzi używamy na zapewnienie sobie 
fałszywego bezpieczeństwa, kochamy życie 
ziemskie, jakby ziemia była nasza Ojczyzną; zdrowie 
nam służy do popełniania występków; z bogactw 
korzystamy nie na to, co dla ciała jest konieczne, lecz 
dla dogodzenia występnym żądzom; nawet piękną 
pogodę zmuszamy aby nam służyła do zaspakajania 
ziemskich upodobań.  
     Pytam Pana Jezusa – kiedy to w naszych czasach 
nastąpi, bo przecież już wiele razy przez te 2000 lat 
ziemia była doświadczana kataklizmami i wojnami. 
Pan Jezus: „Już niedługo – do dziesięciu lat”. 

Napisałam wiele listów do biskupów w Polsce  
i w Chicago. W Chicago szczególnie prosiłam,  
aby pokazywali się częściej na naszych Mszach 
Świętych, żeby nie było to raz na rok lub parę lat. 
Żeby pozwolili na codzienną Mszę Świętą wieczorną, 
bo rano to owszem jest dwie Msze Św., a przecież 
ludzie pracują i tylko w 4 polskich kościołach są 
wieczorne nabożeństwa i pełno wiernych w każdym. 
Zawsze pytam Pana Jezusa, czy dobrze to robię  
i czy pomysł jemu się podoba. 



 
 
29 listopada 2007 r. EWANGELIA Łk 21,20-28 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Skoro ujrzycie 
Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, 
że jej spustoszenie jest bliskie.(...)A Jerozolima 
będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan 
przeminą. Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, 
a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu 
morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu 
w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. 
Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.  
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego  
w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać 
zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, 
ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. 
 
     I dalej jest powiedziane: „A wydawać was będą 
rodzice i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabiją 
niejednego z was”. Mniejszy ból sprawiają przykrości 
doznawane przez obcych, większą natomiast boleść 
nam wyrządzają ci, o których życzliwości dla nas 
byliśmy przekonani, ponieważ z cierpieniem, jakie 
ponosi ciało, dręczy nas ból, iż utraciliśmy przyjaźń – 
św. Grzegorz Wielki (zm.604 r.) Podczas wojen i 
prześladowań już to przeżyliśmy. Brat wydawał brata 
i rodzice syna i odwrotnie. Co za wstyd przed Panem 
Bogiem stanąć – przecież to jest okrutny grzech.  
Jak spojrzymy kiedyś w wieczności takim osobom  
w oczy ..... Dlatego apeluję cały czas – nigdy nie 
bądźmy zdrajcami, bo kto nas zapewni jak długo 
będziemy jeszcze żyli od zdrady? Pamiętajcie  
– za żadne pieniądze nigdy nikogo nie zdradzajcie! 
Zdradzając bliźniego – zdradzacie też Pana Boga.  
 

     Msza Święta w kościele św. Franciszka Borgio 
za pośrednictwem Ojca Pio, jak w każdy ostatni 
czwartek. Ks. Piotr pozwolił mi i po Mszy Św. 
czytałam przez mikrofon moje spotkanie z Ojcem Pio 
– podobało się ludziom. 
 
     Od 9 do 12 grudnia rekolekcje w kościele św. 
Konstancji – prowadził kapłan pracujący na KUL 
– w Lublinie. 
     Nie będę wymieniała jego nazwiska, ale nie byłam 
zadowolona z tych rekolekcji jak i wiele osób, 
ponieważ mówił o wszystkim i o niczym jak kiedyś 
komuniści i nie wiadomo o ci chodzi. Najpiękniej 
wypadł, gdy mówił o komputerach jak ich 
obsługiwać i do czego służą, tak jak kiedyś prymas 
Glemp o przyrodzie zamiast o Chrystusie 
Zmartwychwstałym. Pomyślałam, że powinnam 
powiedzieć co o tym sądzimy, bo nie tylko ja.  
Przez całą środę pisałam list do niego, bo to przecież 
wykształcony człowiek, to muszę pisać takim 
językiem, żeby mnie zrozumiał. Ułożyłam treść listu 
jak umiałam i na zakończenie wręczyłam go 
kapłanowi – rekolekcjoniście dołączając jeszcze 
Orędzie Anny A., „Echo Medjugorie”, wycinek  
z gazety o kapłanach oraz ofiarę pieniężną z intencją. 
Bardzo się cieszyłam, że zdobyłam się na odwagę. 
Jednak myślałam jak zareaguje ten kapłan  
po przeczytaniu listu i usłyszałam kochany głos 
Przyjaciela: Pan Jezus: „Jestem z ciebie dumny”. 

Przecież wiesz Panie mój, że nie jestem aż taka 
mądra, aby pisać do wykształconych kapłanów listy z 
uwagami i pouczeniami i że w ogóle się odważyłam – 
to Twoja zasługa. Ja tylko słucham i piszę dyktando. 

 
     Od 14.12 rekolekcje w kościele Św. Trójcy, 
które prowadził ks. Trojanowski – red. naczelny 
„Miłujcie się” – przepięknie, ze świecami a po 
Mszy Św. poszliśmy oglądać film o egzorcystach.  
Tak bardzo się przejęłam filmem a nade wszystko 
całą treścią i gdy nasłuchałam się o czym mówiły  
złe duchy ujawniając imiona szatanów,  
które były zmuszone przez kapłanów – egzorcystów 
do rozmowy, że one zemściły się na mnie  
i spowodowały, że zatrzasnęłam drzwi,  
zostawiając wszystkie klucze w domu. 
 

Podczas Mszy Świętej dużo klęczę, bo przecież 
idę Drogą Męki za Panem Jezusem, to jakże mam 
siedzieć i patrzeć jak w teatrze. Jednak zapytałam 
Pana Jezusa, czy powinnam, stać czy klęczeć,  
bo ludzie przeważnie siedzą, stoją a tylko czasami 
klęczą. Ja nie chcę wyróżniać się i lepiej pytam,  
bo chcę tak wszystko robić aby się Panu Jezusowi 
podobało. 
     Pan Jezus: „Lubię, gdy klęczysz”. 
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Ten kapłan bardzo prosił, abyśmy wyrzekali się  
w adwencie oglądania telewizji, oraz czyniąc pokutę  
i wynagradzanie za grzeszników odmawiali sobie 
smakołyków, mięsa i jak najwięcej pościli. 
Duszyczki często budzą mnie o 3 w nocy i wstaję, 
klękam i odmawiam „Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego” w ich intencji.  
     Rano, podczas modlitwy w pracy wpatrzona jak 
zwykle w Pana Jezusa piękne Oblicze – wyznaję Mu 
miłość ale w pewnym momencie wyrwało mi się:  
Panie Jezus – ja wstydzę się tak często mówić,  
że Cię kocham. 
     Pan Jezus:  „Nie wstydź się.  
Lubię, gdy mówisz Mi, że Mnie kochasz”. 

Gdy nasza rozmowa trwa, to ja czuję się,  
jakbym była nastolatką. Dziękuję Ci moja MIŁOŚCI 
za te piękne Łaski.  
 
19.12 – środa  
– zakończenie rekolekcji w kościele Św. Trójcy – 
Msza Święta Trydencka ze świecami i 
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem oraz 
zawierzyliśmy się Panu Jezusowi całymi rodzinami. 
     Podziękowałyśmy gromadnie proboszczowi ks. 
Masielakowi za zaproszenie kapłana egzorcysty ks. 
Mieczysława Trojanowskiego a ks. proboszczowi  
T. Dzieszko, że zaprosił ks. Stefana. Ceberka,  
który pięknie śpiewał dla Polonii.  
     Barbara, siostra Romy miała piękny sen:  
śniła jej się Matka Boża z sercem otoczonym różami.  
     Zapytałam Pana Jezusa, co ten sen znaczy: 
     Pan Jezus:  
„Doskonałość na jej miarę w wykonywaniu posługi 
religijnej i apostolskiej. Moja Matka jest szczęśliwa 
z jej oddania sprawom Bożym”. 

Ona przyjechała z innego stanu USA i w jej 
kościele proboszcz zabronił dekorowania Matki 
Bożej w adwencie w Jej Święto Niepokalanego 
Poczęcia 8 grudnia i Pan Jezus powiedział:  
„Dekorowanie ołtarzy w adwencie,  
to jest tradycja a nie reguła.  
Poszczególne Osoby Święte  
można dekorować kwiatami”. 
 
24 grudnia 2007 r. 
Msza Św. w kościele Św. Konstancji.  
     Ks. Proboszcz ma wspaniałe pomysły.  
Od jakiegoś czasu niesie żywe dzieciątko  
przez cały kościół w procesji do żłóbka.  
Rodzina Święta też żywa – rodzice dziecka. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
25 grudnia 2007 r. – Narodzenie Pańskie 
     Msza Święta w kościele św. Franciszka Borgio,  
którą jak zwykle pięknie celebrował ks. Piotr.  

 
26 grudnia 2007 r. 
     Msza Święta w kościele św. Jana Breubef w Niles.  

 
31 grudnia 2007 r. 
     Nabożeństwo zakończenia starego i powitanie 
Nowego Roku od godz. 22 do 2 w nocy w kościele 
św. Moniki. 

 
*   *   * 

 
     Od lutego 2008 r. pani Mieczysława na stronie 
EchoChrystusaKrola.net prowadzi Dzienniczek,  
w którym na bieżąco zamieszcza relacje z wizji. 
Ramkowy układ tej witryny sprawia, że informacje 
prezentowane są osobno dla każdego miesiąca. 
Wybija się więc myśl przewodnia na dany miesiąc, 
podana na początku każdej strony miesięcznej. 
Strony miesięczne  zgrupowane są w danym roku, 
a niebawem minie trzecia rocznica tych objawień. 
Witryna zawiera ponadto osobne strony tematyczne 
(Bóg Ojciec Mówi, Intronizacja Chrystusa, 
Alert S.O.S., Apel Religijny, Cud Nad Wisłą, 
Ratujmy Polskę, Anioł Stróż Polski, Ojczyzna, 
Demokracja, Drugie Życie Kapłana, Ratujmy 
Kapłanów, Idźmy za głosem Papieża).  
Są to strony zarówno religijne, jak i patriotyczne,   
świadczące o umiłowaniu Kościoła i Polski  
miłością wielką  przez Autorkę, naszą Rodaczkę, 
mieszkającą jeszcze za Oceanem – w Ameryce, 
ale  już wybierającą się do Ojczyzny,  
z polecenia objawiającego się Chrystusa Króla. 
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J e z u s:     „Tak macie się modlić: 
 
«O j c z e   nasz, który jesteś w niebie, 
Niech będzie uświęcone Imię Twoje, 
Niech przyjdzie Królestwo Twoje, 
Niech wola Twoja się spełni 
Na ziemi tak jak w niebie. 
 
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 
 
I odpuść nam nasze grzechy, 
Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, 
I nie daj nam ulec pokusie, 
Ale nas osłaniaj przed złem»” 
 
            –  Mt 6,9-13, tłum. Roman Brandstaetter
  

 
 
                                                                                     O j c z e   Przedwieczny, Któryś Jest  
                                                                                             Logosu Majestatem,  
                                                                                             Który stworzyłeś bezkres, kres  
                                                                                             – ulituj się nad światem. 
 
 
 

Budowa Modlitwy przypomina  siedmioramienny świecznik 
(menorę) i jest koncentryczna. Po obu stronach prośby 
centralnej o chleb (4.) usytuowane są, na zasadzie odbicia 
lustrzanego,  prośby o rzeczy wieczne i doczesne – widać  tu 
związki: pomiędzy świętym imieniem Boga na początku (1.)  
a Złym na końcu (7.); pomiędzy Królestwem Niebieskim (2.)  
a kuszeniem przez Złego (6.); a także między wolą Bożą (3.)  
a naszą (5.). Wchodzimy w te   d w i e   rzeczywistości  
i zachowujemy się tak, aby zasłużyć na życie wieczne. 

1. Modły wznosimy, sławiąc Cię:  
Twe Imię niech się   ś w i ę c i  
zawsze i wszędzie, w noc i dzień,  
na prostej i zakręcie. 
 
2. Twoje Królestwo, wielki gest  
niech przyjdzie, świat  u ś w i ę c i,  
Tyś bowiem Królem naszym Jest  
i Ojcem wszystkich dzieci. 
 
3. Wola niech Twoja  s p e ł n i  się  
w niebiosach i na ziemi,  
Tyś bowiem Drogą, Prawdą też  
i miłosierdzie cenisz.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Chleba naszego  d a j  nam dziś,  
abyśmy nie zginęli,  
ciała by mogły sprawne być  
i dusze zdrowe mieli. 
 

        
 

Poznali Go przy łamaniu chleba... 
   – Łk 24,35  

 
 
 
 
 
 
 

5. Grzechy nam o d p u ś ć, jak i my  
nie znamy zemsty prawa  
wobec dłużników, ludzi złych   
splamionych mierną sławą. 
 
6. S i ł  na zwalczenie pokus dasz,  
by Złemu nie ulegać  
przy hartowaniu ogniem nas  
w pielgrzymce aż do Nieba. 
 
7. Z diabła też oczyść naszą myśl,  
by dusze lśniły w bieli,  
drogą gotowe marszem iść  
ku Nowej Żyznej Ziemi. 
 
            
 

Boże Królestwo, chwała, moc  
przewyższające  wieki 
zawsze i wszędzie, w dzień i noc  
doznaje Twej opieki. 

 

Jako dzieci tego samego Boga, prosimy najpierw o najważniejsze: 
o Jego chwałę (1.), o Jego Królestwo (2.) i o Jego wolę (3.),  
która sprawi pokój i jedność, przyszłość ludzi w Bogu...,  
a potem zwyczajnie o to, czego nam po prostu  potrzeba:  
o chleb (4.), o przebaczenie (5.) i o ochronę przed złem (6. i 7.). 

Jak prawo kamiennych tablic obejmuje dwojakiego rodzaju obowiązki, tak Modlitwa Pańska dwojakiego rodzaju prośby: 
naprzód chwała Nieskończonego, później potrzeby stworzenia. Lecz choć różnica próśb tę Boską modlitwę dzieli na części,  
to łączy ją wszakże   j e d n o   p r a g n i e n i e   Królestwa Niebieskiego, które stanowi jej fundament, nić przewodnią, cel.
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