
Orędzie Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską.                    Warszawa, 1 stycznia 2016r. 
 

Jezus: 
     Apokalipsa jest początkiem czasów obecnych; tym, co już nadeszło, nadchodzi i tym co przyjdzie. 

Wypełnić się musi wszystko, co jest zapisane w Apokalipsie.* 

     Ci, którzy nie wierzą w Boga będą siwieć ze strachu, doświadczając swojej małości, bezsilności i 

nicości wobec ogromu mocy zła. Ci, którzy wierzą w Boga ocalą swoje życie** i wejdą do DOMU OJCA 

według zamysłu WSZECHMOGĄCEGO. 

     Nie zajmuj się czytaniem przepowiedni, które napawają lękiem. Nie wszystkie są prawdziwe i nie 

wszystkie pochodzą od DUCHA ŚWIĘTEGO. 

     Niech twój czas wypełni się zgłębianiem SŁOWA BOŻEGO. Prowadzę cię drogą do świętości, a 

przez ciebie wszystkich, którzy pragną zostać świętymi. Po to napisałaś książki, aby inni skorzystali ze 

wskazówek na trudne czasy, którymi jest XXI wiek. Wszyscy, którzy pójdą tą drogą, opartą na Ewangelii 

dojdą do DOMU OJCA. 

     Ziemski byt, jak i wy sami, przeminiecie. Ci, którzy nie znają Boga, a pragną poznania, niech się 

modlą, niech nikt z was nie czyni bliźniemu krzywdy, a osiągniecie zbawienie. A to ono – zbawienie -  

jest celem waszego bytu ziemskiego. 

     Dlatego niedobrze jest zagłębiać się w kataklizmy dla zaspokojenia zwykłej, ludzkiej ciekawości, a 

raczej trzeba pochylić się nad stanem własnej duchowości. 

     Anno, niech cały twój dzień będzie wypełniony (przeplatany) modlitwą. W ten sposób jeszcze bardziej 

przylgniesz do SERCA MEGO, a wtedy ani lęk, ani strach nie będzie dominował nad tobą. 

     OJCIEC kocha wszystkie swoje dzieci i pragnie wszystkie przytulić, dlatego tak bardzo ważnym jest 

wasze nawracanie się, ale nie ze strachu, a z miłości do OJCA i z mocnej wiary, że tylko ON wszystko 

może. 

     Modlitwa da wam moc przetrwania i umocni do walki ze złem, które to zapanowało w całym świecie. 

 

* - patrz Nowy Testament  

** - życie wieczne 

 

 

Opracowanie: Katarzyna Ostrowska. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

     Poniżej przedstawiam Orędzia Pana Jezusa, dotyczące czasów ostatnich i Apokalipsy, zawarte w 

poszczególnych tomach książek napisanych na polecenie Pana Jezusa przez Annę Argasińską. Poniższe 

orędzia mają adiustację teologiczną ks. dr Adama Skwarczyńskiego. 

Uzasadnienie: 

     Od dłuższego czasu odczuwałam wewnętrzne przynaglenie, aby ułożyć chronologicznie Orędzia Pana 

Jezusa przekazane przez Annę Argasińską – Światło Jezusa – dotyczące czasów ostatnich i Apokalipsy. 

     Pragnęłam w ten sposób zwrócić uwagę czytelników tych Orędzi na wielką MĄDROŚĆ BOŻĄ, z jaką 

Pan Jezus, poprzez odpowiednie dawkowanie wiedzy na ten temat, prowadzi nas do coraz pełniejszego 

zrozumienia sytuacji, w którą nieuchronnie wchodzą narody świata, w tym również naród polski. 

     Bóg w swojej wielkiej MIŁOŚCI – dopuszczając do wypełnienia się zjawisk zapowiedzianych w 

Apokalipsie, dotyczących globu ziemskiego i żyjących na nim ludzi, między innymi poprzez te Orędzia, 

chce doprowadzić do nawrócenia jak największej liczby grzeszników. Pomóc w tym mogą ci, którzy 

rozpoznają znaki czasu i żyją SŁOWEM BOŻYM. Ich ofiary i modlitwy, szczególnie te o charakterze 

pokutnym i przebłagalnym, mogą uratować wiele dusz od potępienia i mogą, według obietnicy Pana 

Jezusa, pomniejszyć zapowiedziany ucisk. 

            Żyjemy w czasie, w którym Apokalipsa zaczyna się wypełniać (patrz Orędzie Pana Jezusa z dnia 

1 stycznia 2016r. zamieszczone na wstępie). 

     Przyjmijmy otwartym sercem liczne wezwania Pana Jezusa i Maryi do ofiary, pokuty, postu i 

modlitwy przebłagalnej, oddając Bogu Miłosiernemu, przez Niepokalane Serce Maryi, z dziecięcą 

ufnością naszą planetę, całą ludzkość, Polskę i nas samych. 

     Dziękujmy BOGU i Kościołowi za przeżywany obecnie Rok Miłosierdzia. Korzystajmy z obfitości 

łask, jakie ten błogosławiony dla nas czas niesie ze sobą.   

                                                                                                     

                                                                                                                    Szczęść Boże 



Tom I 

„Jezus Miłosierny Nawraca...” 

(brak orędzi na ten temat) 

 

                                                                              Tom II 

„Jezus Twój Nauczyciel...” 

                                       Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

 

Koniec października 1999r. 

I Słowo dla chorej siostry zakonnej Celiny. 

Jezus:  Jeszcze nie pora na ciebie. Ofiaruj się za Polskę. 

     Siostro Celino, Moje dziecko, nie bój się. Jestem Tym, Który Zwyciężył Śmierć. Obudzę twoje oczy 

po skończonej operacji. Jeszcze nie pora na ciebie. Jeszcze cię nie wezmę do Siebie. Nie zabiegaj  i nie 

troszcz się o swoje zdrowie, bo ono do Mnie należy. 

     Obudzę twoje oczy i rozkocham je bardziej w Sobie poprzez całkowite zespolenie twojego cierpienia z 

Moim, ono upodobni cię do Mnie. Idź śmiało na salę, a tę noc, która będzie poprzedzona twoimi lękami, 

ofiaruj Mi za nawrócenie grzeszników w twojej ojczyźnie, bo oni potrzebują pomocy. 

     Błogosławię cię na dziś, na jutro i na cały czas twojej choroby. Powrócisz, dziecko, do zdrowia, choć 

nie całkowicie, jak mogłabyś się spodziewać. 

                                                                                                                                                                  

30 stycznia 2000r. 
IV Słowo dla siostry Celiny. 

Jezus:  Masz Polsce rodzić w bólu nowych apostołów. 
     Moja córko, czy przebieg operacji był dla ciebie bardzo bolesny? Czy poprzez to cierpienie zbliżyłaś 

się do Mnie? 

     Jeżeli każda chwila twojej męki była złączona duchowo z Moim cierpieniem i agonią, to Moja córka 

przysporzyła wiele łask nowym duszom wstępującym do „Wieczernika”. Przysporzyłaś Mi, Celinko, 

dużo apostołów w swojej ojczyźnie. 

     Dusze, które przyjmą z miłością cierpienie jako pokutę, dopomogą swojej ojczyźnie w podźwignięciu 

się z letargu, z oszustw i matni, w której pogrążona jest przez księcia ciemności. On krąży i zatacza 

coraz to szersze kręgi wokół polskiej granicy.   
     Wróg nie śpi, on czuwa i obmyśla coraz to śmielsze poczynania, perfekcyjne zasadzki. Dziecko, 

obecny czas to czas pokuty, postów i umartwień, które ocalą wasz naród, doznający prześladowań ze 

strony wilków w owczej skórze. 

     Moje dziecko, nakreśliłem ci tragedię twojego kraju, byś swoją ofiarę złożyła z miłością za przyszłych 

uczniów „Wieczernika”. Ty wiesz, że z uczniów wyrastają apostołowie. Twoje cierpienie, jak i 

cierpienia wielu innych dusz, które wybrałem, są potrzebne do zrodzenia nowych apostołów. 
Pojmujesz tę filozofię: poprzez cierpienie rodzi się do życia nowy człowiek. 

     POLSKA będzie odradzać się poprzez apostołowanie, będzie dużo nawróceń, z Szawła narodzi się 

Paweł. 

     Celinko, to było twoją misją i jeszcze będzie: rodzić Mi w bólu nowych apostołów. Wytrwaj, a Ojciec 

Mój wynagrodzi ci ten trud, bo JEGO chwała będzie wywyższona w Polsce. Jest to trudny proces, 

jednakże wiem, że przyjmiesz to ze zrozumieniem. Wybrałem cię do rodzenia apostołów. Poród odbywa 

się w bólach, ale i rodząca, gdy ustaną bóle, szczęśliwa jest widząc owoc, który wydała. Tak i tobie 

będzie dane oglądać owoce: całe zastępy apostołów niosących Chrystusa światu, bo z Polski oni wyjdą i 

będą świecić jak pochodnie na całą ziemię. Taki jest zamysł Boży, jeśli człowiek zechce 

współpracować z łaską – służyć Bogu i nie buntować się. 

     Moja córko, nie planuj swojej przyszłości. Całkowicie zdaj się na Mnie, by Moja wola wypełniła się, 

a nie twoja; by Moja wola zawsze była twoją. 

     Trwaj we Mnie w myślach i czynach. Ja będę cię prowadził, jeśli każdy następny dzień oddasz Mi dla 

przeprowadzenia Mojej woli. Ty poddaj się działaniu łaski. 

     Nagrodą będzie ci Sam Bóg Ojciec w Niebie, który już nie zakryje Swego Oblicza przed Tobą. Amen. 

 

6 lutego 2000r. 
Do Dominika. 



Jezus:  Po próbie wywyższę ciebie i twoją ojczyznę. 

     Dominiku, Mój synu, Mój umiłowany bracie. Jesteś już na początku drogi, która wiedzie do Mego 

Królestwa. Jest to droga długa, wyboista, pełna cierni, łez, ucisku, ale przy tym wszystkim i radości. Będę 

ci słodyczą, siłą, źródłem uwielbienia Ojca Mego przez czas całej twej drogi, jeśli poddasz się całkowicie 

działaniu łaski Bożej. 

     Twoja wola niech będzie zawsze zgodna z wolą Ojca Mego. Wiesz, Moje dziecko, w czym się to ma 

okazywać? W tym, że nie powinieneś kierować się egoizmem, do czego skłonna jest natura ludzka. 

Całkowicie podporządkowuj się we wszystkim przełożonym. Poprowadzę cię na szczyty gór, gdzie 

wyróżniam swoje sługi w Chwale wiecznej. Przy pełnym twym oddaniu, miłości kierowanej ku Mnie – 

niczym ci będą wszystkie utrudzenia, które z miłością synowską będziesz Mi składał każdego dnia w 

Ofierze Chrystusowej na ołtarzu. Ja je przyjmę jako ofiarę całopalną. Wywyższę cię, bo twoje serce jest 

gorące. 

     Również twoja ojczyzna będzie wywyższona u tronu Ojca Mego, bo Polskę przygotowuję do 

spełnienia szczególnego zadania. Z niej wychodzi i jeszcze wyjdzie dużo apostołów, by świat poraziła 

jasność, by spaliła knowania mocy ciemności. 
     Ty będziesz modlił się, Mój synu, za swoją ojczyznę każdego dnia i wspierał wszystkich apostołów, 

którzy zaczęli pracę na rzecz przybliżenia Królestwa Chrystusowego. Oni będą narażeni również na 

prześladowania wilków w owczej skórze. 

     Tam, gdzie rozleje się Łaska, wróg nie zwycięży, bo Ja Sam, Chrystus Król, chwałę narodowi i 

godność przywrócę. 

     Synu, nie myśl, że opuściłem cię właśnie teraz, kiedy jest ci ciężko, a myśli pochodzące od złego 

próbują zakłócić pokój twego serca. Proś Ojca Pio o pomoc, on ci przewodzi i patronuje. Wytrwaj w 

doświadczeniach, one wydadzą owoc w odpowiednim czasie. 

     Błogosławię ci na każdy dzień twoich zmagań.     

                                                                                                                                                               Jezus 

 

20 kwietnia 2000r.  (Wielki Czwartek w mojej parafii, godz. 20:00 – Pan Jezus w „ciemnicy”) 

I ORĘDZIE DOTYCZĄCE CZASÓW OSTATNICH. 

Jezus: 
     Nie płacz, Moja córko, obronię cię przed złymi ludźmi, osuszę każdą łzę. Jam zwyciężył grzech, 

śmierć przemieniłem w zmartwychwstanie, łzy w radość zamienię. 

     Moja córko, nie lękaj się ludzi. Obecny czas to czas szatana, jednak nie zawsze będzie on zwodził 

ludzi. Przyjdzie oczyszczenie przez krew. Jak Baranek stał się Ofiarą całopalną na ołtarzu, tak Kościół 

przez krew będzie się odradzał. 

     Idą ciężkie czasy, Moja ręka Boga nie może już powstrzymywać się od kar, jakimi uderzę świat zła, 

zepsucia, zakłamania. Oczyszczę każdą duszę, która – choć w skrytości i przez chwilę - przyzna się do 

Mnie i wyzna wiarę w Boga. Ziemia spłynie krwią, a grzesznicy pójdą na zatracenie, piekło wchłonie 

wszelkie barbarzyństwo. 

     Zostaną sprawiedliwi i kochający Boga, nastanie era miłości i pokoju oraz wielkiej radości, której 

nie przerwą już złe duchy niepokoju zwodzące człowieka. Ludzkość napełniona mocą i mądrością Bożą 

odpocznie, zgodnie z planem Boga Ojca. 

     Kto wytrwa w ucisku, będzie zbawiony. „Wytrwać w ucisku” oznacza zachować wierność i prawość 

względem Boga, braci i sióstr. Miłość jest przepustką, jest biletem do krainy szczęścia. MIŁOŚĆ 

BLIŹNIEGO – powiedz to, moja córko, swoim braciom i siostrom. 

     Polska odrodzi się przez krew i cierpienia, a bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Wprawdzie w 

czasie obecnym wiele rozłamu i niepokoju zły duch wprowadza, ale to wszystko ucichnie. 

     Czas oczyszczenia, Moje dzieci, już się zaczął. Wielkie Łaski Roku Jubileuszowego mają 

przygotować Moich wybranych, którzy będą przewodzić Moim owieczkom. 

     Wszyscy obecnie cierpiący są oczyszczani i obmywani z wszelkiego brudu; będą uświęcani Moją 

Łaską, by współpracować w wyprowadzaniu narodu z „niewoli egipskiej”. Niech wszyscy cierpiący z 

miłością przyjmą te dary, którymi ich teraz dotykam. Ból oznacza dla świata radość i zbawienie. Jest to 

tajemnica współpracy człowieka cierpiącego ze Mną w dziele zbawienia. Taki człowiek jest najbliżej 

Mnie – BOGA OJCA. 

     Nie zamartwiaj się zatem, Anno, tym, żeś została przygnieciona ciężarem cierpienia; nie mów, że już 

się nie spodziewałaś tak wielkiego bólu, jaki na ciebie i na Pawła dopuściłem. 



     Będziecie Mi narodem wybranym, który służy Bogu przez przyjęcie cierpienia, współpracując z Łaską 

Uświęcającą. To będą uczniowie „Wieczernika”, przez których będzie oczyszczał się Kościół, aż do 

wypełnienia Woli Bożej do końca. Błogosławcie Boga wszyscy, którzy teraz płaczecie – radość wasza 

będzie wielka. Błogosławię w tę noc Wielkiego Czwartku wszystkim Moim uczniom. 

     Na wieki będzie uwielbiony Bóg Ojciec w Moich wybranych, którzy wyjdą z ziemi polskiej. TEN 

NARÓD BĘDZIE WYWYŻSZONY NA WIEKI WIEKÓW. Amen. 

                                                                                                              Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty 

 

16 stycznia 2001r. 

A co będzie z Polską? Z Kościołem...? 

    Mój Nauczycielu, powrócę do czasu, w którym żyję. Dlaczego w obecnym rządzie ludzie o poglądach 

prawicowych właściwie niewiele czynią dla dobra Polski? Za ich zgodą następuje „trzeci rozbiór 

Polski”! Grozi nam wynarodowienie i inne tragedie narodu polskiego... 

Jezus: 

    Bo wyrzucili z serc swoich Boga, Moje dziecko. Na zewnątrz chcą uchodzić za wierzących, ale 

otrzymawszy władzę nie kierują się Boskimi przykazaniami, lecz prowadzą układy dla zdobycia sławy i 

własnych profitów. Przeto odwracam od nich swoje oczy. 

     Dopóki wszyscy się nie nawrócą i nie zaczną żyć według przykazań Bożych, będą cierpieć zarówno 

oni, jak i cała ziemia. Będzie głód, pożogi, trzęsienia ziemi, której wielkie połacie zaleją oceany. To 

będzie, Moje dziecko, upomnienie i przypomnienie wszystkim wyznawcom bożków, że Panem ziemi i 

całego ludu jest JEDYNY BÓG Jahwe. 

     Ten czas już nie daleki, bardzo bliski. Nie spostrzeżecie się, z której strony nadejdzie klęska... Już 

rozpoczął się czas panowania szatana, on teraz zbiera swoje żniwo. Walka o Królestwo Boże już się 

rozpoczęła. 
     Tchórzostwo ogarnie niektórych z was tak dalece, że będziecie sprzedawać swojego Boga za srebrniki, 

by uratować skórę. Ci co tak uczynią, pójdą na zatracenie, ci zaś, co w głodzie pozostaną wierni Samemu 

Bogu, będą doznawać łaski oczyszczenia i zbawienia. 

- Panie Jezu, to nawet nie znajdzie się dziesięciu sprawiedliwych? 

- Ich jest garstka, zaledwie garstka. 

- A Polska? 

- Polska będzie po części uratowana, choć duże połacie ziemi i w Polsce będą zniszczone. 

- A Kościół, co będzie z Kościołem? 

- Kościół odnowi się przez krew, tak jak mówi Jan Paweł II. Krwią zostanie [jakby] odkupiony na nowo, 

wszelki brud zostanie zmyty. Nastanie Nowa Era, Era pokoju i miłości. 

     Teraz rozpoczął się już czas próby. Machina zła zatacza coraz szersze kręgi. Jest to dzieło szatana, ale 

Mój lud nie chce tego widzieć. Przejrzą, jednak będzie za późno, by zawrócić. Trzeba będzie poddać się 

próbie oczyszczenia. Kto wytrwa, uratuje duszę od zagłady. 

- Co więc powinniśmy czynić? 

- Dużo pokuty, postów, wyrzeczeń i modlitwy, by wstrzymać częściowo kary za grzechy tego świata. 

     Dużo pokuty. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Amen. 

                                                                                                                                                  Jezus Chrystus 

 

17 lipca 2001r. 

Jak przygotować się na wielkie oczyszczenie świata. 
      Uklękłam przed Cudownym Obrazem mego Pana, pytając: 

- Czy dobrze odczytuję znaki czasu? 

Jezus: 
- Tak Moja córko, już ten czas nadszedł; tak właśnie należy odczytać znaki – po pewnych zjawiskach, 

które w określonych odstępach czasu będą nawiedzać ziemię. Czas oczyszczenia już się zaczął. 

- Myślę, Panie, że ludzie nie są na to absolutnie przygotowani. Mam na uwadze brak przygotowania 

duchowego i brak świadomości. 

- Tak, nie są przygotowani, ale ludzkość nigdy nie chciała przygotować się dostatecznie, by oczyścić 

swoje dusze z brudu. Poza małymi wyjątkami, jak Noe czy Moi święci, będący już na ziemi świętymi. 

Całe ich życie należało do Boga, więc zwyciężyli, mimo iż każdy z nich pełnił swoją posługę, jak 

chociażby królowa Jadwiga (spójrz Anno, dziś obchodzi swoje święto). Widzisz, że wtedy można było 



rządzić państwem i służyć święcie Bogu, a dziś...? Korupcja goni korupcję, Boga zastąpił pieniądz – złoty 

cielec. Mówiłem ci o tym w pierwszej książce. 

     Nie chcą odczytywać znaków, które delikatnie dopuszczam, by ludzkość się opamiętała. Przyjdą 

następne i następne. Odstępy czasu między nimi, teraz dłuższe, będą się zmniejszały, kataklizmy z 

większą częstotliwością będą nawiedzać ziemię. Pomimo tego ludzkość nie opamięta się. Przyjdą o wiele 

większe i cięższe do zniesienia, na przemian woda i ogień. Woda, by zmyła cały brud, ogień, by wypalił 

wszelką zarazę. I tak będzie rodził się Nowy Świat. Krew ludzka będzie musiała być obficie wylana, by 

zrodziła nowego człowieka, w pełni świadomego, że Bóg Ojciec jest jego Stworzycielem (ludzie o tym 

zapomnieli, odwrócili się całkowicie od Mego Ojca). 

     Zbyt wiele zła, zbyt wiele zaległo ziemię. Ludzkość prawie całkowicie zaprzestała walki z 

pokusami. O, jak mało dusz walczy z pokusami... Tak, Moja córko, zbyt mało. Przyjmuje się teraz 

wszystko, co jest – patrząc z zewnątrz – łatwe, ładne i przyjemne, a co jest ułudą i kłamstwem księcia 

ciemności, zaś w środku – swąd i spalenizna, spustoszenie (odkształcenie) dusz, wypaczenie sumień. 

Nawet wśród tych, których sobie wybrałem na posługę do pasania Moich owieczek. Wygodne życie 

wielu nie pokrywa się z Moim Słowem, które głosiłem na ziemi i zostawiłem w Księdze Słów Mego 

Ojca. Teoria nie pokrywa się z praktykowaniem cnót i z dawaniem świadectwa własnym życiem. 

     Nie obudzi się świat, dopóki Ojciec Mój nie wkroczy, pozwalając na to, by miecz ognia spadł na 

ziemię. 

     Czasu jest mało, zbyt mało. Ziemię pogrążoną w letargu i śnie zastanie kataklizm, który spadnie na 

ludzi upojonych grzechem, siedzących przed telewizorami. Wtedy będzie już za późno, sprawiedliwość 

Boża wypełni się do końca. 

     Trzeba będzie w to wszystko włączyć „gorliwe” prześladowanie Moich wiernych: kapłanów, 

apostołów i ludu wiernego. Oni będą najbardziej znienawidzeni i prześladowani. 

- Czy to orędzie dotyczy Polski, czy całej ziemi? 

- Całego globu, Moje dziecko, całego globu. 

     Polska też będzie miała swój udział w dźwiganiu krzyża, ale tylko po części. Polskę umiłowałem 

szczególnie, bo mimo prześladowań jakie znosiła, ziemia ta wydała wielu mężów świętych. Także wiele 

Polek, córek Moich, uświęca Mój tron w Niebie. Dla ich świętości, dla świętości tych, co nieznani (ukryci 

dla świata), co nie zapominają o Mnie, o Mojej Matce – ze względu na tych świętych i ich cierpienia, 

które znoszą w pokorze przez lata całe – większość połaci ziemi polskiej będzie nietknięta (uratowana). 

- Panie Jezu, co zatem mamy robić? 

- Gromadzić się, przygotowywać na ucisk, by nie popaść w rozpacz, lecz przyjmować to co nadejdzie, 

jako dopust Boży. 

     Przygotowywać się należy przede wszystkim duchowo, bo z rzeczy materialnych prawie nic się nie 

ostoi. Trzeba ratować dusze, a więc przede wszystkim dużo modlitwy, pokuty i postów. To one będą 

najlepszym przygotowaniem na przyjęcie wszystkiego, co przyjdzie, ze zrozumieniem, zamiast wpadania 

w panikę. Panika odbiera rozum i ludzie zatracają swoje dusze. O te dusze walka będzie się toczyć, a nie 

o żywność czy przetrwanie – te sprawy trzeba postawić na drugim miejscu. 

     Wkrótce przyjdą bardzo wyraźne, jednoznaczne znaki na niebie i nikt nie będzie mógł powiedzieć, że 

Boga nie ma. Pomimo to wielu będzie takich, którzy odrzucą swego Stwórcę, ale uczynią to świadomie i 

na własne potępienie. 

     Trzeba, Moja córko, czuwać cały czas – czuwać na modlitwie, na czynieniu dobra, na niesieniu Mnie, 

Miłości, ludziom. Nic więcej uczynić nie możecie. 

- Panie Jezu, a objawienia w Medziugorju – czy ściśle łączą się z czasem oczyszczenia? 

- TAK. 

   Maryja jest pierwszą i ostatnią pomocą dla ginącej ludzkości. Tylko trzeba Jej słuchać i wykonać to, o 

co ONA prosi. 

- Panie Jezu, czy ks. A. nie myli się, czy on dobrze odczytuje te znaki? 

- Tak, zarówno on, jak i wierni Mnie kapłani znają je, ale są zagłuszani przez nic nie rozumiejących 

„naukowców” i „filozofów”, którzy nie obejrzą się, aż nadejdzie dla ziemi dzień ognia i wody. 

     Pisz, nie bój się odpowiedzialności za SŁOWO.  Moje dziecko, przyjdzie ci jeszcze niejedną gorzką 

pigułkę przełknąć, tylko proszę nie skarż się, bo tracisz w ten sposób skarby. 

     Błogosławię cię, Moja córko, uklęknij. 

 

19 października 2001r.  (Kaplica księży Pallotynów – adoracja. Rocznica śmierci Księdza Jerzego    

Popiełuszki.  Obraz Polski po nieszczęśliwych wyborach do Sejmu i Senatu) 



Droga Krzyżowa – Orędzie do kobiet polskich. 

Jezus: 
     Bardzo dużo zależeć będzie teraz od polskich kobiet-współzbawicielek. Matka Polka ma stać się 

prawdziwą matką, żoną, córką, siostrą. Trzeba sięgnąć do korzeni polskości oraz prawdziwego 

macierzyństwa. Kobiety – „emancypantki”, mówiące bez przerwy i za dużo, mają przemienić się w 

milczące i współcierpiące z Moją Matką.  

 

Stacja I: Pan Jezus na śmierć skazany. 

     Twoja Ojczyzna Polska (Polacy), wybierając dobra materialne (bo sądzili w swoich zamysłach, że 

właśnie je wybierają – niestety człowieka przeważnie pociąga dobrobyt) oszukali samych siebie oraz 

skazali siebie na przebycie pewnego odcinka drogi i na jakiś czas rozczarowania. Ten wybór nie 

polepszy ich bytu, ulegnie on nawet pogorszeniu, gdyż zostaną oszukani.  Spowodują to ustawy i 

zarządzenia wybranych ludzi. Znajdzie to wyraz w deprawowaniu młodzieży i dzieci, a więc młodego 

pokolenia Polaków. Sam Naród tego chciał i zdecydował o tym, że będzie oszukiwany. Uczynili to 

dobrowolnie ci wszyscy, którzy nie poszli za PRAWDĄ. 

 

Stacja II: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. 

     Naród ponownie skazał Boga na Drogę Krzyżową... ale wiedz, Moja córko, że tym razem wszyscy 

będziemy nieść Krzyż, wszyscy z Chrystusem. Od początku zaczyna się nasza wyboista droga. Skoro 

Polacy nie wyciągnęli wniosku z lekcji, którą już przerabiali, jeśli ciężar Krzyża nie był wystarczającym 

brzemieniem dla średniego pokolenia oraz ich rodziców – Drogę Krzyżową znów rozpoczynamy razem. 

     Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy z miłości do Mnie chcecie pomóc swoim braciom. Przyjdźcie 

wszyscy mocni, niezachwiani w wierze – trzeba nieść Krzyż za Ojczyznę, która stanęła w ogniu 

niebezpieczeństw; trzeba wziąć Krzyż, aby ugasić pożar. 

 

Stacja III: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem. 
     Od początku zaczynają się wspólne nasze upadki: Moje z waszymi, dzieci, i wasze z Moimi. Nie 

opuszczę was, będziemy trwać razem – za tych wszystkich, którzy nie mają już siły się podnieść. 

 

Stacja IV: Pan Jezus spotyka swoją Matkę. 
     Matki, wszystkie matki, do was pragnę mówić. Proszę, byście wy, które wydajecie na świat swoje 

dzieci, wspierane łaską zechciały przyjąć w pokorze i w milczeniu wszystkie bóle i cierpienia. Niech 

język kobiet zamilknie na czas wspólnego zbawiania waszej Ojczyzny. Wasza zbawienna walka ma 

się odbywać na wzór tej, którą widzicie u Mojej cierpiącej Matki. Idąc drogą Mojej Matki wygracie 

tę walkę, przepędzając odwiecznego wroga – szatana – z granic waszego państwa, z terytorium Polski 

 

Stacja V: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. 

     Tę Drogę Krzyżową poświęcam, jako Nauczyciel, kobietom polskim. To jest droga do odrodzenia się 

rodzin polskich, przeto przy tej stacji trzeba wziąć wzór z Szymona. 

     Choć Cyrenejczyk był mężczyzną, jednak niech będzie wzorem do naśladowania ze względu na dobre 

cechy dzielnego człowieka. Co prawda przyjął to, do czego go zmuszono, i przez chwilę dźwigał Krzyż z 

przymusu, ale w następnych minutach już [dobrowolnie] współdziałał z Łaską. Jego serce zaczęło bić 

pragnieniem pomocy Mnie, umęczonemu Człowiekowi. 

     Jeśli będzie to dla was trudne, Moje ukochane córki, proszę, byście na początku drogi zmusiły się do 

poczynienia pierwszych kroków. Reszta drogi – już naszej wspólnej – będzie wspomagana Łaską, 

uświęcającą wasz wysiłek. 

     Proszę pomóżcie, bo od kobiet będzie teraz wiele zależeć – od waszych wyrzeczeń, związanych ze 

zgięciem kolan i niesieniem pomocy bliźnim, i to z gorącym sercem, bez oznak zniechęcenia czy 

zniecierpliwienia. To będzie wasza OFIARA, miła Bogu Ojcu. 

 

Stacja VI: Weronika ociera Panu Jezusowi twarz. 
     Te, które słabsze, chore, starsze, niech na wzór Weroniki (napełnione łaską odwagi) dają świadectwo o 

miłości do Mnie na każdym odcinku swego życia i w każdej sytuacji, w jakiej je postawię. Wystarczy 

mały gest, by dowieść, że kocha się Chrystusa. Ten mały gest będzie kroplą do zroszenia polskiej ziemi, 

by odrodziła się i z martwych powstała. 

 



Stacja VII: Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi. 
     Wszystkie wysiłki, poczynione przez polskie kobiety, będą przyczyniały się do powstania z upadku 

wielu tych, którzy zasiadają w rządzie, mając na względzie wyłącznie chęć wzbogacenia się (złowienia w 

obfitości dóbr dla siebie i swoich bliskich), załatwienia osobistych interesów, karmienia sławą własnego 

„ja” (m.in. żądzą zabłyśnięcia na zdradliwym ekranie telewizorów). 

     To jest już zaczątek Apokalipsy, która ma się wypełnić w czasie ostatecznym. Elity-bestie zostaną 

zniszczone i wielu podniesie się z upadku dzięki ofiarom kobiet, które naprawdę kochają Jezusa. 

 

Stacja VIII: Pan Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie. 
     Moje niewiasty, nie płaczcie nade Mną, ale nad synami waszymi. Jeśli czynią to z drzewem zielonym, 

to co uczynią z uschłym? 

     Córki narodu polskiego, wasza walka ma się rozpocząć od teraz, bo teraz jest już bardzo późno. Wróg 

posunął się już o wiele za daleko – przekroczył granice Polski, jego działanie zatacza coraz szersze kręgi. 

     Wasza walka może być bardzo pomocną do podźwignięcia się upadłych kobiet, które, popchnięte na 

drogę zła, żyją w niewoli szatana, skazane na całkowitą zagładę. Jednakże, póki trwa czas ziemski, walka 

[o ich dusze] nie została zakończona, a SĘDZIA nie wydał wyroku. Wiele dusz można uratować poprzez 

ofiary. 
     Druga książka Anny Jezus twój Nauczyciel. Siedem lat chudych – walka o duszę Pawła dotyczy ofiar. 

Cały jej wątek osnuty jest wokół ofiary z życia, którą składa Anna za uratowanie duszy Pawła oraz 

innych dusz. Cierpienie przyjęte w sposób właściwy staje się ofiarą, to jest najszybsza i najpewniejsza 

droga do zbawienia. Dlatego od każdej z was oczekuję współpracy w walce o dusze Polaków, a więc po 

części postawy Szymona i po części Weroniki. 

     Z Polski wyjdą uczniowie, którzy będą głosić w różnych formach Ewangelię i dawać świadectwo o 

Chrystusie. Nawrócenie świata przyjdzie przez Polskę. Wiele jednak będzie zależeć od właściwego 

przyjęcia Mojego orędzia i rozpowszechniania go jako najszybszej drogi ratunku dla zagubionych 

dusz. 

     Kobieta niech stanie się ofiarą wynagradzającą za grzechy świata – na wzór Maryi. Przykład 

powinnyście czerpać z życia Mojej Matki. 

 

Stacja IX: Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci. 
     Wszystkie Moje upadki... – ach, było ich o wiele więcej podczas niekończącej się Mojej Męki – miały 

na celu podniesienie ludzkości, tej części chorej ludzkości, która osłabiona zbyt długą chorobą nie jest w 

stanie podnieść się sama. 

     Wasza walka to współcierpienie, a przez nie – współzbawianie wraz z rozdzierającym się i 

współkonającym ze Mną sercem Mojej Matki. 

 

Stacja X: Pan Jezus z szat odarty. 
     Idąc ze Mną drogą cierpienia fizycznego i duchowego musicie być, Moje córki, przygotowane i na to, 

że w jakimś stopniu będziecie odarte z szat ludzkiej godności. Także wam będą odbierać dobre imię, 

doznacie ogołocenia z [tajemnic] waszego prywatnego życia, a najwięcej [wycierpicie] od najbliższych. 

     Która z was przyjmie wszystko w milczeniu (nie skarżąc się, nie użalając) - ta otrzyma wieniec 

chwały, a po drodze uratuje wiele, wiele dusz. 

     Tajemnica ofiary tkwi w milczeniu  (podkreśl to, Anno), w znoszeniu wszelkich poniżeń w 

milczeniu i modlitwie za krzywdzicieli. 

     To wszystko należy składać jako ofiarę za Ojczyznę, za nawrócenie Polaków. 

 

Stacja XI: Pan Jezus przybity do krzyża. 

...- A gdy już przybiją wasze umęczone, bezsilne ręce do Krzyża Miłości, wtedy JA, Wasz Odkupiciel, 

będę dla was umocnieniem i nie wypuszczę takiej uświęconej duszy z Moich rąk. Zdajcie się więc 

całkowicie na Mnie, nie obawiając się wroga. Szatan, odwieczny wróg ludzkości, nie może wtedy takiej 

duszy w niczym zaszkodzić, bo w niej samej będzie już zasiew Mojego Królestwa. 

 

Stacja XII: Pan Jezus umiera na krzyżu. 

     Wasze umieranie na krzyżu każdego dnia jest dobrowolną rezygnacją z należnych wam praw żon, 

matek, córek, i właśnie to czyni was świętymi. Podkreśl, Anno, mocno to słowo: ŚWIĘTYMI już tu na 

ziemi.  



     Jak wiele z was jest świętymi, o czym świat nie wie, a nawet wy same, przemienione przez pokorę. 

Dusza pokorna nawet przez chwilę nie pomyśli o sobie, że jest doskonała. 

     Pragnę, byście nie starały się być zauważane i doceniane, bo to tylko przynosi duszy szkodę i odrywa 

ręce od krzyża. Umieranie to odchodzenie od bycia uznawanym przez ten świat, w którym nie ma miejsca 

dla Boga, bo sami ludzie kreują się na bożków. 

     Bez łaski uświęcającej natura ludzka stale skłonna jest do grzechu. 

 

Stacja XIII i XIV: Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża i złożenie do grobu. 

     Nawet nie zauważą, jak wasze ciało, uwolnione od cierpień, zostanie złożone w grobie... Odbędzie się 

to tak szybko, jak dwa tysiące lat temu. 

     Zmaterializowana ludzkość stale gdzieś pędzi i zbyt dużo ważnych spraw umyka z jej życia, bo przy 

tym pośpiechu stają się niezauważalne. Tak i wy, Moje córki, wraz z gasnącym płomykiem życia 

znikniecie z tego świata, nie zauważone przez ludzkość, a wasze cierpienie wraz z wami. Za życia 

wyszydzone, po śmierci szybko zapomniane... W oczach świata jakby głupsze, umniejszone, ale za to w 

Królestwie Bożym – tam gdzie wzrok nie sięga – wasze dusze, dusze-ofiary, będą najbliżej Mego Tronu. 

 

     Tę Drogę podyktowałem Annie w przededniu wielkich kataklizmów, które będą jeszcze nawiedzać 

całą ziemię – dotąd, aż ludzkość zrozumie, że JEDEN jest BÓG, Pan tego świata, innych bogów nie ma. 

     Ten czas potrwa krótko, ale nie na tyle krótko, jak obliczają to niektórzy ludzie. Jest to czas dany 

ludzkości na opamiętanie. Okres ten określa się mianem ostatnich czasów. 

     Następna faza to czas ostateczny. O tym czasie mówi Apokalipsa świętego Jana. Tak należy 

prawidłowo odczytywać znaki czasu.  AMEN. 

                                                                                         JEZUS, JEDYNA PRAWDA, DROGA I ŻYCIE 

 

17 listopada 2001r.  (Adoracja w kaplicy księży Pallotynów. Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla) 

Orędzie Pana Jezusa do wszystkich Polaków. 

Jezus: 

     Moja córko, Moja ukochana córko, w wigilię Mego Święta pragnę mówić do ciebie i przez ciebie jako 

Król twojej Ojczyzny. 

     Moje dzieci, Moi kochani synowie i córki narodu wybranego. Niech nie dziwią się wasze serca, że w 

dniu dzisiejszym nazywam Polskę narodem wybranym. Polskę, a nie Palestynę, bo do wszystkich 

Polaków będę teraz mówił. 

     Moje dzieci, znajdujecie się w przededniu wielkich doświadczeń, które będą dotykały całego globu 

ziemskiego.  
     W książce tej, w orędziach, które podyktowałem Annie na czasy ostatnie, chciałem przekazać w 

sposób najbardziej prosty to, co w tym czasie jest najważniejsze. 

     Poprzez wielką walkę, jaka rozegrała się pomiędzy Anną a szatanem (o duszę Pawła), udzieliłem 

każdemu z was prostych wskazówek, co należy czynić w chwilach zagrożeń dusz, które w szczególny 

sposób będą poddawane pokusom zmaterializowanego świata, idącego w kierunku zagłady. 

     Jednocześnie wylewam teraz, Moje dzieci, bardzo dużo łask; udzielam pomocy, jakby „koła 

ratunkowego”, które rzucam każdemu z was. Bardzo wiele dusz skorzysta z Mojej łaski. 

     Tym „kołem ratunkowym” jest sam Duch Święty. Z potężną swą mocą jeszcze bardziej będzie wylany 

na naród polski i pozostałe ziemie, na wszystkie kontynenty, by każda dusza mogła uchwycić się tego 

„koła”. 

     Co to oznacza i jak należy rozumieć to uchwycenie? Wszystko jest bardzo proste. Potrzeba tylko 

otwarcia waszych serc na Ducha Świętego. Przyzywajcie Go, obecnego w Trójcy Przenajświętszej, a 

Duch Święty będzie mówił nie tylko do Anny i wielu innych proroków, powołanych na czasy 

ostatnie, ale i do każdego z was. Warunkiem [współpracy z Nim] jest ŁASKA, życie w ŁASCE 

UŚWIĘCAJĄCEJ. 
     Jak ojciec prowadzi małe dziecko przez ruchliwą ulicę i to dziecko czuje się bezpieczne, tak i wy 

będziecie bezpieczni, bo prowadzeni Mocą Ducha Świętego. Każdy z was musi starać się żyć w ŁASCE 

UŚWIĘCAJĄCEJ (podkreśl, Anno), współpracować z ŁASKĄ na każdy dzień. Nie będziecie musieli 

pytać w czasach trudnych, czasach prób i doświadczeń, co robić, gdyż Duch Święty – On Sam – będzie 

was prowadził, zostaniecie oświeceni Jego Światłem. Rozmowa będzie odbywała się bez słów – nie 

będziecie słyszeć głosu, jednak z pomocą ŁASKI będziecie pewni, że każde wasze poczynanie i podjęta 

decyzja są zgodne z wolą Boga - Jedynego Przyjaciela, który do końca was nie zawiedzie. 



     Niech książka ta posłuży każdemu z was jako słowo z Nieba, Żywe Słowo, którego owoce dały się 

poznać w doświadczeniu osoby żywej z krwi i kości. Wygrała ona walkę o duszę Pawła, bo przyjęła 

wszystko, co jej dałem. Uczyłem ją w bólu i we łzach, karmiłem smutkiem, dopuszczałem też chwile 

rozpaczy – a wszystko po to, by Moja uczennica nauczyła się do końca zawierzać wszystkie swoje 

sprawy nie ludziom, lecz Mnie, Jedynemu Panu. 

     I oto nadszedł czas zakończenia drugiej książki w przededniu wigilii Mego Święta. Moja sekretarka 

przyszła do Mnie, by prosić o SŁOWO na zakończenie książki. Nie wypowiedziała jeszcze swojej 

prośby, gdy powiedziałem: „Pisz, Moja córko”. 

     Tak właśnie będę uprzedzał wasze myśli i kierował waszymi zamiarami, aby zawsze były zgodne z 

wolą Boga, jeśli pośród burz i doświadczeń będziecie Mi wierni. Tych, którzy zachowają wierność 

względem Mnie i Mojej nauki do końca, wywyższę w chwale Nieba jako Moich świętych. 

     Dzieci, nie zostało dużo czasu – mówię to wam przez wielu tych, którzy otrzymali dar proroctwa. 

Słuchajcie głosu Mego, bo wołam samotny na pustyni. Przyłączcie się do Mnie wszyscy utrudzeni, Ja 

chcę was pocieszyć i uczynić apostołami na ostatnie czasy. Potrzeba Mi wielu, bardzo wielu wiernych 

apostołów. 

     Wasze apostołowanie ma się odbywać poprzez: 

- nauczanie, 

- przyjmowanie (w sposób ukryty) cierpień będących ofiarą za dusze, 

- post, 

- modlitwę, 

- wyrzeczenie się tego, co najwięcej kosztuje, w duchu ofiary za ginące dusze. 

Apostołowie mogą składać ofiary każdego dnia. Imiona ich będą zapisane w Księdze Życia. Wystarczy 

przyjść do Mnie i powiedzieć: „Chcę Ci, Panie, pomóc w ratowaniu dusz, uczyń mnie swoim 

apostołem; TY SAM bądź, Panie, Moim Nauczycielem”. 
                                                                                                                                                             Jezus 

Tom III 

„Jezus Twój Uzdrowiciel” 

                                       Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

  

Koniec maja 2002r. 

Czy ta susza jest karą? 

     Ktoś pyta: „Nasz Pan karze nas wyraźnie wielką suszą, zboża ledwo zipią. Czy prosić o deszcz, czy to 

Boży plan - <<polska bieda>>?” 

Jezus: 

     Synu Mój, to nie jest [Boża] kara; to sami ludzie poprzez „szalony postęp”, źle wykorzystaną technikę, 

karzą swoje środowisko. Ja dopuszczam te nieszczęścia, gdyż szanuję wolę ludu Mego, obojętnie jakie to 

miałoby konsekwencje dla stworzenia. 

     Glob ziemski jest tak bardzo skażony odpadami, chemią, oparami, które są powodem zmian 

atmosferycznych... Trzeba modlić się za tych, co niszczą życie ludzkie na ziemi. Bóg daje dobro. Szatan, 

wykorzystując swoją inteligencję oraz słabości ludzkie, prowadzi zawsze do upadku człowieka, czyniąc 

to sprytnie, posługując się najróżniejszymi metodami, aby zniszczyć wszelkie dobro, które Bóg daje. Jego 

panowanie zbliża się ku końcowi, stąd też i jego szaleństwa. 

     Trzeba prosić o wszystko, co jest potrzebne człowiekowi do życia, ale i dziękować za wszystko, za 

suszę też. Jest to modlitwa, w której uwielbia Ojca Mego Przedwiecznego dziecko, które całkowicie 

należy do Ojca i zależne jest od Jego woli. 

                                                                                                                                                           Jezus 

 

19 lutego 2003r. 

Dlatego wy i dzieci wasze... 

Jezus: 

     Dlatego w waszych rodzinach dzieje się źle, bo nie szukacie Mnie, nie oczekujecie pomocy ode Mnie. 

Sami chcecie rozwiązywać swoje problemy po swojemu, po ludzku i z ludźmi, i dlatego nie możecie ich 

rozwiązać. Będziecie umęczeni sami sobą oraz trudnościami, które będę na was nakładał, bo ociężałe 

wasze serca odwróciły się ode Mnie, a zwróciły ku złotemu cielcowi. Szukacie własnych zabezpieczeń do 



wypełnienia żądz waszych, dlatego wy i dzieci wasze będziecie się błąkać jak opętani – spętani 

łańcuchem grzechu i uzależnień, tych pętli, które coraz bardziej zaciskać się będą wokół waszej szyi. 

     Książe ciemności wchodzi również w waszą technikę, która zamiast służyć ludzkości, obraca się 

przeciwko człowiekowi, bo nie zawsze na chwałę Moją, ale dla zaspokojenia waszych nędznych żądz jest 

wykorzystywana. Będzie tak dotąd, dopóki nie odwrócicie waszych serc od dóbr tego świata. Na ile wam 

będę przewodził (na ile zechcecie, abym wam przewodził), na tyle będziecie żyli Moim Duchem, Moją 

Mądrością. 

     Jeżeli czas, który jest wam dany, nie jest wykorzystany według Woli Mojej, wtedy idziecie na 

zatracenie, na służbę szatanowi i jego poplecznikom, wpadacie w jego pułapki, które na was zastawia. W 

tym zniewoleniu tkwicie latami i nie chcecie uznać praw Moich, bo przyjmujecie je tylko wargami, a 

serca pozostają zatwardziałe. Gdy nie macie chęci do pracy nad sobą, do zmiany na lepsze, wtedy 

zostawiam was samych sobie na wasze umęczenie, na spętanie w splotach zła, dopóki nie padniecie 

przede Mną na kolana i nie uznacie Mnie za waszego Pana; dopóki nie zasmakujecie w tej prawdzie, że 

jestem dla was najlepszym Ojcem. 

     Moja cierpliwość jest tak wielka, jak wielka jest Moja Miłość do was – sięga do bólu i Ran 

Odkupiciela. Ale jeśli nie usłuchacie Moich Słów, będę karał biczem i chłostą, aż do wytracenia 

trzeciego pokolenia, dopóki nie nawrócą się wasze serca i nie nastanie pokój, gdy oddzielę dobro od zła. 

     Moje oczy już dłużej nie mogą patrzeć na szaleństwa i okrucieństwa, które zadaje brat bratu, podczas 

gdy ten pierwszy wybiera fałszywe pojęcie wolności. Kiedy Mój lud padnie na kolana przede Mną i 

gorącym sercem oraz prawym życiem zacznie przestrzegać DEKALOGU, żyjąc Moim Słowem, które 

zostawiłem w Ewangelii, wtedy przyjdzie do was Mój pokój. Pokój, którego wam nikt nie odbierze: ani 

ucisk, ani prześladowanie Kościoła i jego wyznawców. 

                                                                                                                                    Jezus, wasz Nauczyciel 

4 kwietnia 2003r. 

Oczyszczenie – zbiorowa pokuta narodów 

Jezus: 
     Bądź pewna, dziecko, że słowa raz danego nie cofam. Jeśli powiedziałem, że Paweł zostanie Moim 

apostołem na czasy ostatnie, to tak się stanie. 

     Trwaj cały czas na modlitwie. Przypominam ci o poście milczenia – panuj nad każdym słowem, które 

w porywie uniesienia mogłoby wyjść z ust twoich, jako że mowy hardej nie znoszę. Bądź pokorna we 

wszystkim co czynisz, niech pokora zagości na stałe w twoim sercu, a będziesz Mi miła. Pamiętaj Anno, 

że pokornych wywyższam. 

     Królestwo księcia ciemności nie będzie trwać wiecznie, jako że wieczność należy do Ojca Mego. 

Królowanie mocy ciemności zbliża się do końca. Wkrótce nastanie era pokoju i miłości, o której 

wspominałem w drugiej książce. Jednak aby dojść do tego czasu, dzieci Moje będą musiały przejść 

oczyszczenie. 

     Teraz jest czas przygotowania się, czas pracy nad sobą, podjęcia walki ze złymi nawykami, które 

pielęgnujecie w sobie. Teraz, dzieci, musicie ćwiczyć się i zaprawiać w dobrym. Ci co źle czynili, 

powinni przez pokutę i przemianę swojego życia zacząć czynić dobro – wynagradzać Bogu i ludziom, 

czynić też dobrze sobie samemu w trosce o zbawienie swojej duszy. 

     Czas zacząć myśleć o życiu wiecznym, nie kończącym się, czas rozpocząć walkę o dusze: 

- ci, co byli z dala ode Mnie – czas, by powrócili, 

- ci, co zajmowali się rzeczami niepotrzebnymi – czas, by zaczęli troszczyć się o dobro wspólne, 

- ci, co kradli – czas, by zaczęli zwracać, 

- ci, co karmili bliskich cierpieniem – czas, by zaczęli dawać radość. 

- Ogólnie, w prostych słowach: ci, co przekreślili poszczególne przykazania Dekalogu – czas, by 

zaczęli żyć Słowem Boga, naprawiając krzywdy, jakie wyrządzili ludziom. 

     Tak będzie wyglądała zbiorowa pokuta narodów całej ziemi – oczyszczenie. Każdy z tej wielkiej 

łaski może skorzystać. Ci, którzy odrzucą PRAWDĘ – BOGA – pójdą na wieczne potępienie. 

                                                                                                                            To mówi wasz Bóg, Jahwe. 

 

(Podczas adoracji): 

Jezus: 
     Nie sądź swymi sądami nikogo, bo wasze ludzkie sądy nie są Moimi. Jeśli rodzi się pokusa osądzenia 

drugiego człowieka, natychmiast zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu, a pokusa odejdzie. Unikniesz w 

ten sposób kary na Sądzie Ostatecznym. 



 

10 lipca 2003r.   (Kaplica Redakcji) 

Idą trudne czasy. 

Jezus (do księdza Redaktora): Mój syn nie pyta o nic więcej...? 

     JAM cię „dziś stworzył”. 

     Twoja ofiara, składana każdego dnia na ołtarzu i połączona z Moją Ofiarą, jest miłą dla Mnie wonią na 

czasy ostatnie. Czasy, w których wszystkie kraje będą doświadczane w Bogu wiadomy sposób. Poznane, 

odkryte zostaną te czasy przez ludzkość jako takie (tzn. ostatnie), kiedy nadciągnie na Europę punkt 

kulminacyjny czasu oczyszczenia. 

     Synu, wybór, jakiego dokonała ludność waszego kontynentu poprzez przyjęcie założeń Unii 

Europejskiej, jest wyborem, w którym Mnie, Bogu, nie przyznano żadnych praw: zamknięto Bogu usta, 

nie wzięto pod uwagę Mnie jako Pana i Stworzyciela, pominięto Moją wolę. Nie uznano Mnie za TEGO, 

od którego wszystko wzięło początek i od którego przyjdzie zakończenie. Teraz lud Boży przyjmie na 

siebie bicz doświadczeń ze strony wszelkiego zła, za którym poszedł wybierając „dobro” wyłącznie ciała, 

tak jakbym duszy nie ukształtował w człowieku. Wybór, którego dokonano z pominięciem Mnie, Boga, 

jest wyborem „złotego cielca”. Wam, ludziom, pojęcie „Europa” przywołuje na myśl dobrobyt, ale bez 

Boga. 

     Zanosiłem do Ojca modlitwę o to, „aby byli jedno”. Tymczasem Kościół będzie słabł, bo pasterze 

będą się dzielić na tych co z ciała i na tych co z Ducha. Pierwsi będą zwracać swe serce ku mamonie i 

troszczyć się o swoją chwałę, głosząc obcą Mi naukę, która będzie dotyczyła „kościoła herezji”, tj. praw 

ludzkich, ale nie duchowych, nie istotnych dla zbawienia dusz. Szukanie własnej wygody zawsze 

oddalało człowieka od Boga. Idą trudne czasy, gdyż ci, którym ludzkość będzie schlebiać jako swoim 

idolom-bożkom w nadziei na otrzymanie dóbr materialnych, oszukają się sami. Zniknie ład i względny 

porządek. Mówię to z bólem o Moim Kościele. Ten, kto będzie trwał przy Mnie i przy Moich 

przykazaniach, ocali swoją duszę. 

     Dopóki będą sprzyjać bożkom, dopóty Moje oblicze będzie odwrócone od sprawiedliwych i 

niesprawiedliwych – cierpieć będą wszyscy jednakowo na odkupienie win, jakie ludzkość popełni 

odwracając się od Mojej nauki. Ludzkość ustala, i jeszcze bardziej zwodzona przez złego, będzie ustalać 

swoje własne prawa. Spodziewali się dobrobytu, a dopadnie ich klęska. W tej klęsce uczestniczyć będą 

wszystkie narody, bo pójdzie to jak zapalony lont po ziemi Europy i krajów Zachodu, dosięgnie Ameryk 

na obu półkulach. 

     Oczyszczenie ziemi jest bliżej niż wszyscy się spodziewacie, i przyjdzie ze strony, z której się go nie 

spodziewacie, bo w zwodniczym koniu jeździec siłę upatrzył. Tak się stanie, bo wyrok Boży został 

opieczętowany. Walka szatana, odwiecznego wroga z Bogiem została rozpoczęta, rdza przegryzła mur, 

który okalał ludzkość. Ludzkość poszła w kierunku zezwierzęcenia, podeptania praw nadanych jej przez 

Boga. W sposobie ubierania się, w zachowaniach widoczne jest wynaturzenie człowieka, czyniącego 

siebie podobnym do zwierzęcia i schlebiającego „złotemu cielcowi”. To obróci się przeciwko 

człowiekowi. 

     Teraz zostawiam wam MARYJĘ jako waszą Obrończynię, u Niej należy szukać obrony w walce ze 

złem. Trwajcie na modlitwie, w której zawsze trzeba przyzywać Maryję, prosząc o Jej wstawiennictwo. 

                                                                                                                                              Jezus, Syn Maryi 

 

20 sierpnia 2003r. 

Ojciec Święty zachęcał Polaków do wstąpienia do Unii Europejskiej??? 

      Podczas rozmowy użyto takiego określenia jak powyższy tytuł, dowodząc, że Jan Paweł II wybrał 

właśnie taką opcję na zasadzie: „coś za coś”. W związku z wypowiedzią Papieża niektórzy Polacy 

wnioskują, że właśnie teraz powinniśmy wstąpić do Unii... 

Jezus: 

     Dzieci, wkładacie w usta Mego Namiestnika to, co wy chcecie usłyszeć, co chcecie zrealizować dla 

własnego „ja”, a nie przyjmujecie tego, co Sam Bóg mówi przez usta Jana Pawła II. Egoizm człowieka, 

chęć oddania pokłonu „złotemu cielcowi”, jest w stanie zagłuszyć PRAWDĘ, by zapanowała ciemność 

odwiecznego wroga Boga i ludzkości. Trzeba całkowicie zaprzeć się siebie, trzeba najpierw zadbać o 

właściwy stan duszy, aby sumienie mogło przemówić do człowieka. 

     Ojciec Święty pragnie tego samego, czego pragnie Mój Ojciec: abyście byli jedno, aby poszczególne 

kontynenty świata stanowiły jedność w PRAWDZIE, a nie w kłamstwie. Aby człowiek w sposób wolny, 

bez jakiegokolwiek nacisku czy przymusu, zawsze wybierał dobro; bo czy może być radosny człowiek 



kiedy zostaje naciskany? Czy robotnik, który stale jest strofowany przez swojego zwierzchnika, może 

wykonywać pracę w radości i czy może tę pracę wykonać dobrze? Nie, taka praca nigdy nie będzie 

wykonana dobrze do końca. Człowiek stworzony jest do wolności i sam powinien dokonywać wyborów, 

kierując się zawsze dobrem drugiego człowieka. Jeśli egoizm będzie pierwszym i głównym czynnikiem 

w dokonywaniu wyborów, to tenże egoizm wcześniej czy później przyniesie szkodę drugiemu 

człowiekowi i całemu zespołowi ludzi, całej wspólnocie, całemu światu. 

     Moją naukę najdoskonalej głosi słowem i czynem wasz Ojciec Święty, Mój Piotr. Jest on najmilszym 

synem Moim i nie może tu być mowy o „zdradzie”. Zdradą nazywam wszelkie kłamstwa i potajemne 

układy. Jan Paweł II jest jednym z wielu Moich świętych – jest już nim teraz, tu na ziemi, i będzie w 

wieczności. On nigdy nie zdradził Mnie, nie zmienił choćby w najmniejszym stopniu Mojej nauki. Był i 

pozostaje zawsze wiernym Mi, i za tę wierność jest nierozumiany, fałszywie osądzany, podobnie jak Ja 

byłem fałszywie osądzony, aż po ukrzyżowanie. 

     Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy, szczególnie Polacy, jak wielkim darem Bóg obdarzył waszą 

ojczyznę. Kiedy zgaśnie światło nadziei, nastanie ciemność, i wtedy zrozumiecie zamysł Boży, jaki 

dokonał się wobec Polski. Wasza ojczyzna po odejściu Ojca Świętego zacznie być doświadczana tak 

bardzo, że niektórych przyprawi to o zawrót głowy. Powstanie zamęt, znaki zapytania, wykrzykniki, 

powstanie naród przeciw narodowi. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Szczęśliwi będą ci, co w naturalny 

sposób odejdą z tego świata do wieczności. 

     Czasu jest mało, czasu, który dzieli was od nadchodzących prób. Teraz są chwile, które należy 

wykorzystać na zadośćuczynienie i wynagradzanie Bogu za tych, co zaczynają bić pokłony bestii – a 

wielu będzie takich, co na ołtarzu Moim zechcą stawiać bestię. 

     Módlcie się, dzieci, bo czas zła, który nadchodzi, jest bardzo bliski. To mówi wasz Pan i wasz 

Nauczyciel, Jezus. 

 

29 maja 2004r. 

(Orędzie Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską w wigilię Zesłania Ducha Świętego, podczas 

czuwania grupy modlitewnej „Wieczernik”, w Kościele p.w. Chrystusa Króla na Targówku)  

 „Pismo Święte jest Moją dłonią w waszych rękach”. 

 Jezus: 

     Dzieci, nadchodzą trudne czasy – zarówno dla was samych, jak i dla waszych rodzin, waszego 

państwa, ale także globu ziemskiego. Poprzez Annę podałem pomoc, kotwicę, którą jest Moje Słowo, 

Słowo Boga, mocne i potężne, którego żaden wróg obalić nie może. Mogą mu się przeciwstawiać, co też 

czynili, czynią i będą czynić, dopóki ten świat będzie istniał. 

     Kocham was, wszystkich Moich synów i wszystkie Moje córki, i pragnę wam pomóc. Jak może 

pomóc ojciec swoim dzieciom, jeśli nie poprzez nawiązanie dobrego, mądrego dialogu? Wy modlicie się 

na różny sposób, zanosząc modlitwy do Ojca. Ja tych modlitw wysłuchuję i żadnej nie pozostawiam bez 

odpowiedzi. Jest jednak duży problem: Moje dzieci nie bardzo chcą słuchać Mojej odpowiedzi. 

Niekiedy traktujecie Mnie jak bożka, do którego mówi się, zapala się przed nim kadzidła i odchodzi, 

jako, że bożek nie może dać odpowiedzi człowiekowi. 

     Pragnę, aby Moje dzieci każdego dnia stawały w Prawdzie.  Ja jestem Prawdą, Moje Słowo jest 

Prawdą. To Słowo będzie wam umocnieniem i drogowskazem na każdy  dzień, bo kiedy zaczną spadać 

na was różne ciężkie doświadczenia, na wasze rodziny, domostwa – sami nie będziecie mogli się obronić 

przed kłamstwem i złem, które będzie dopuszczone na was i które będzie was dotykać. Stracicie 

rozeznanie, bo tak dalece wasz odwieczny wróg będzie usiłował zamącić obraz Prawdy, że stanie się on 

dla was zamglony. Kłamstwo będą uznawać za prawdę, zaś Prawdę będą podważać, aby jej do was nie 

dopuścić. 

     Dzieci, czytając Pismo Święte będziecie jasno rozumieć, o czym Ojciec chce przypomnieć swoim 

dzieciom. Niech każdy z was, kto tej nocy czuwa w „Wieczerniku”, wcieli w życie Moje Słowo, niech 

nim zacznie żyć na co dzień. To jest Moje przesłanie dla wszystkich Moich dzieci w waszej ojczyźnie 

Polsce i dla wszystkich dzieci na globie ziemskim. Starannie przechowujcie Moje Słowo w waszych 

sercach i żyjcie nim na co dzień, a nikt nie będzie w stanie nagiąć i złamać gałęzi, która jest poprzez pień 

złączona aż z korzeniem. Pismo Święte jest Moją dłonią w waszych rękach. 

 

Tom IV 

„NIE WYŚCIE MNIE WYBRALI, ALE JA WAS (...), 

Abyście szli (...) i owoc przynosili”  (J 15,16) 



                                        Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

 

 

9 sierpnia 2007r. 

Panie, co będzie z naszą Ojczyzną? Mam zamęt w głowie. 

     Otwieram Pismo Święte. Pan wskazuje mi 2Kor 3,17. „(...) a gdzie jest Duch Pański – tam wolność” 

(2 Kor 4,3). W służbie całej prawdy „A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy 

idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata (...)”. 

Jezus: 
     Pytasz dziecko o Polskę? 

Pycha i duch tego świata jest tak silny, jak silnie zniewolone serca wasze. Pytasz Anno o Polską, a 

należałoby postawić pytanie: co będzie ze mną, co będzie z każdym z nas, którzy to posągi bożkom 

postawiliśmy i tym posągom się kłaniamy każdego dnia. Nie uznajemy Jednego Boga – Stworzyciela 

świata i Stwórcy człowieka. 

     Moje dzieci żyją własnym dekalogiem i stosują ten dekalog w swoich rodzinach. Jakie są tego owoce? 

Skłócony wewnętrznie człowiek, skłócona rodzina, skłócone całe społeczeństwa, więc jak mają się ostać 

państwa, kiedy fundament kruchy.  

     Anno, dom zbudowany na piasku nie ostoi się długo, a Ja nie będę błogosławił tym, co dwóm panom 

służą. Nie tędy prowadzi droga Mojego Dekalogu. Najpierw należy rozpocząć pracę nad czystością 

własnego serca. Podkreśl to zdanie. To, o czym teraz mówię, dotyczy nie tylko twojej ojczyzny, ale 

wszystkich narodów globu ziemskiego. 

     Nie nastanie w Polsce pokój, dopóki Moje dzieci nie zaczną pracować nad pojedynczymi jednostkami, 

począwszy od rodziny, zakończywszy na państwie. Dopóki na kolanach nie uprosicie czystości serc 

waszych, dopóty będziecie uwikłani w niewoli wroga. Wasza wędrówka będzie podobna do wędrówki 

narodu izraelskiego. 

     Polskę szczególnie ukochałem. Jednak twój naród, Anno, oddala się ode Mnie. Złoty cielec, pycha, 

przewrotność serc i pewność siebie są tego powodem. 

     Jestem Bogiem cierpliwym, patrzę na was. Wiele, bardzo wiele z Moich dzieci uwikłało się w grzechy 

ciężkie. Wiele skłóconych rodzin, żyjących w nienawiści jedni do drugich. Ten stan choroby można 

porównać do piekła. Podobnie wygląda sytuacja w waszej wielkiej rodzinie, którą stanowicie jako wielkie 

społeczeństwo, naród. Skłócona rodzina to skłócony naród. 

     Kościoły pustoszeją. Wielu kapłanów idzie drogą zdrady, a nazywa się tę zdradę duchem czasu i 

postępu. A Ja wam mówię, że to duch, który wodzi was na pokuszenie. Mówię wam, że dopóki cały 

naród nie zegnie kolan przede Mną, dopóty dopuszczać będę na was klęski i te wszystkie udręczenia, 

które powoduje duch żądzy. Jest to duch, który w szczególny sposób prowadzi dusze do zguby. Niejedną 

szansę, która została wam dana, zagubiliście. Zachłyśnięci chęcią dominowania i panowania 

zapomnieliście o Mnie. 

     Człowiek sam czyni z siebie boga; decyduje za Boga, wypowiada się w imieniu Boga, przy czym 

ignoruje MNIE I MOJE SŁOWO. 

     Teraz dopuszczę czas trudny. Od ucisku i prześladowań zmiękną twarde karki ludu Mojego. Rząd nie 

przeprowadzi do końca żadnego dobra bez Mego błogosławieństwa, dlatego też nastąpi chaos i ciemność. 

Po tym nastanie jasność. Oddalę ucisk i ciemności. Wybierzecie zdecydowanie PRAWDĘ i jasność. 

Wówczas wkroczy Król Chwały ze swym orszakiem, aby błogosławić Polsce. 

     To, o czym ci teraz, Anno, mówię, niewielu zrozumie, a rzadko kto uwierzy. Jednak przyjdzie czas, 

kiedy zrozumiecie, że dwóm panom nie wolno służyć. 

                                                                                                               Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty 

                                                                                                                                       Amen. Amen. Amen. 

 

22 października 2007r.  

(Poniedziałkowy poranek po niedzielnych wyborach, adoracja Najświętszego Sakramentu) 

Jezus: 
     Przyjdzie czas, kiedy oddzielę ziarno od plew, chwast od pszenicy. Potrzeba czasu Anno, aby 

człowiek korzystając z daru wolności, sam wybrał dobro. 

     Jeśli nie kierują się Moją nauką, jeśli jej nie przyjmują – to muszą zawsze (podkreśl Anno „zawsze”) 

doświadczyć na swoim organizmie skutków swoich wyborów. 



     Kiedy doświadczą cierpienia, poznają smak owocu zła. Tak jak to uczynili wasi pierwsi rodzice – 

Adam i Ewa. 

     Zły to wybór, jeśli dzieje świata kształtuje przede wszystkim egoizm, byt tego świata. Jeżeli człowiek 

dokonuje wyborów życiowych, pomijając i nie licząc się z DEKALOGIEM, doświadcza zawodu i 

cierpienia. Nie tylko on sam, ale i jego dzieci, jego rodzina, sąsiedzi, OJCZYZNA. 

     Pomimo waszej niewierności Mądrość Boga zawsze jest przy was. Od was zależy, na ile zechcecie z 

tego daru skorzystać. Mądrość Boża panuje nad światem i wraz z Miłością Bożą jest cierpliwa – czeka. 

     Anno, o tym wszystkim pouczałem cię w twoich książkach, w orędziach zarówno w kraju, jak i na 

ziemiach ci obcych. 

     Wielu nie rozumie, co do nich mówię, nie przyjmują Słów Moich, ale ty się nie zniechęcaj. Skoro nie 

żyją Ewangelią na co dzień, jak mogą zrozumieć słowa, które przekazuję przez ciebie i żyć nimi?  

Człowiek bardziej ufa sobie niż Bogu, bo bardziej pokochał siebie, dał się zniewolić egoizmowi, zamiast 

wsłuchiwać się w Ewangelię. 

     A Ojciec Mój mówi: „Jeżeli nie oczyścicie serc waszych; każdy z osobna według sumienia (ale nie 

sumienia uśpionego, zagłuszonego światem):  

– nie wejdzie Mój Pokój do serc waszych, 

– nie wejdzie Mój Pokój do rodzin waszych, 

– nie wejdzie Mój Pokój do Państwa Polskiego”. 

     Ci, co liczyli na dobra materialne, będą oszukani i wejdą w ucisk. Dlaczego do tego dopuszczę?  Bo 

bardziej ukochali „dobra” tego świata i obrócili się przeciw Bogu. 

 ...I będą stawiać cielce na Moich ołtarzach tak, jak mówiłem do ciebie i przed śmiercią Jana Pawła II (III 

tom książek Anny A. str. 202) 

     Moja zazdrosna miłość nie zniesie już dłużej podzielności waszych uczuć. Dwóm panom służyć się 

nie da i Ja takiej miłości nie przyjmuję. 

     Nadszedł dzieci czas prób i doświadczeń. Będzie trwał tak długo, aż Polska wyraźnie powie „tak-tak”, 

aż znajdę wielu sprawiedliwych, a „nie-nie” zejdzie do otchłani. 

     Z nędznego wyboru, jakiego dokonali Polacy, cierpi całe Niebo, cierpi wasz Papież, oklaskiwany 

przez wielu Polaków. Jeszcze raz wam mówię: dopóki nie oczyścicie serc waszych z bożków tego świata, 

dopóki nie upadniecie na kolana przed Bogiem waszym, dopóty skłóceni i podzieleni żyć będziecie pod 

dachem waszego domu – POLSKI. 

Nastał czas, że nie będę błogosławić tam, gdzie nie żyje się Moją nauką na co dzień. 

     Na waszą duchową nędzę rzucam kotwicę, jedyną pomoc, jedyny ratunek dla Polski.  NA NIEJ 

JEDYNIE MOŻECIE SIĘ OPRZEĆ, NA KRÓLOWEJ POLSKI i tylko ONA – MARYJA – umie 

uśmierzyć ból, jaki zadały Mi Moje dzieci. 

     Wykorzystajcie czas ucisku właściwie: POKUTA, MODLITWA, POST (wyrzeknijcie się 

przyjemności tego świata). Jeśli mnie posłuchacie, uratujecie siebie, wasze rodziny: POLSKĘ. 

                                                                                                                                            Wasz Chrystus 

                                                                                                                                         Król Wszechświata 

                                                                                                                                                  JEZUS 

20 marca 2008r. 

Wielki Czwartek. 

Jezus: 

     Wielu Moich synów i córek pogubiło się na drodze PRAWDY, bo wymknęli się spod Mojej kurateli 

(użyłem tu waszego określenia), bo ludzkości znudziła się MIŁOŚĆ i zaciążyła tak dalece, jakbym był im 

niewolą, kajdanami. Ci, co w obecnym czasie weszli na drogę zatracenia (rzekomej wolności), będą 

musieli za tę „wolność” drogo płacić – cierpieniem. 

     Z obecnego czasu, czasu prób, wejdziecie w czas, w którym będzie dla wielu za późno i za ciężko, aby 

zawrócić, bo ociężałość serc, ślepota, ogłuszenie utrudnią powrót do Prawdy. Wielu, niestety, wielu nie 

skorzysta z Łaski; dobrowolnie odrzucą i nie uwierzą. Ten czas jest już bardzo bliski. Niestety ludzkość 

nie zdaje sobie z tego sprawy, niektórzy Moi kapłani także. Ten czas dopuściłem na ziemię. Pozwoliłem 

szatanowi i jego kompanom wypróbować ludzkość, podobnie jak czytacie w Księdze Hioba. Pozwoliłem 

dla was samych, dla korzyści waszych dusz. Ten, kto będzie walczył, ten stanie na podium i odbierze 

wieniec zwycięzcy. To podium, to wasza świętość: wejście do Domu Ojca. 

     Przyjdzie jeszcze wiele znieść zarówno Kościołowi, kapłanom jak i osobom świeckim. Tym 

wszystkim, którzy odważnie wyznają MNIE. Ci zapłacą najwyższą cenę. Będzie nawet przelana krew. 

Już niedługo przyjdzie taki czas, kiedy jasno trzeba będzie się opowiedzieć za Ojcem lub przeciw Ojcu. 



Mówię o tym, bo kiedy przyjdzie ten czas, wielu Moich wyznawców stchórzy, a lepiej by było, aby nie 

powtarzali błędu Piotra. 

     Dzieci, w czasach, w których otaczali Mnie uczniowie, było im ciężej niż wam, bo wielu z nich nie 

rozumiało do końca tego, co mówiłem, np. tego, że odbuduję świątynię w trzy dni. 

     Wy, Moje dzieci, znacie już historię tamtych trudnych doświadczeń. Słyszeliście, że 

zmartwychwstałem i wiecie, że tchnąłem w was Ducha Mego. Dlatego tym, którzy będą walczyć o 

Prawdę – będzie łatwiej. Pielęgnujcie wiarę ojców waszych, czytajcie Pismo Święte, bo ma moc, abyście 

wypełnieni Moim Duchem szli w zapasy i gwałtem zdobywali Niebo. Potrzebuję każdego z was; bądźcie 

gorący, bo letni nie mogą zaznać Chwały Ojca Mego. A teraz włożę Moje ręce na twoją głowę i udzielę 

ci daru roztropności i rozwagi. Od tej pory dobrze używaj Moich darów. 

 

11 maja 2008r.   

Orędzie do ludzkości: Pozwólcie Mi odpocząć w waszych sercach 

Jezus: 

     Dzieci Moje, nie lękajcie się DOBRA, nie lękajcie się MIŁOŚCI, nie lękajcie się BOGA, STWÓRCY 

WSZECHŚWIATA. Jam jest Tym, który zwyciężył śmierć. Dzieci, nie lękajcie się dobra, nie gardźcie 

dobrem. Nie idźcie na zachód, idźcie w kierunku wschodu („Idźcie na wschód” oznacza schronić się w 

Jezusie Chrystusie, którego imię jest „Wschód”); tam gdzie jutrzenka na niebie, ona wskaże wam znak. 

Idźcie za jutrzenką. Tam jest początek waszego zbawienia. Dzień rozpoczyna jutrzenka – znak na Niebie. 

To ona wskaże wam drogę. Nie podążajcie za obcymi bogami. Nie oddawajcie pokłonu obcym bogom. 

Pozostańcie wierni Dekalogowi i Ośmiu Błogosławieństwom. Zachowajcie wierność Ewangelii. To 

wszystko, co chciałem wam powiedzieć, jednocześnie – aż tak wiele. Bądźcie święci, bo i Ja Jestem 

Święty. Wykorzystujcie dobrze każdą chwilę, którą wam Bóg daje na trwanie przy Bogu we wszystkich 

sytuacjach, jakie Ojciec na was dopuszcza. Dzieci, otwórzcie drzwi Mojemu Synowi, bo czas jest krótki i 

wielu nie zdąży. Nie wolno zmarnować okazji do czynienia dobra, do bycia dobrym. Przyjdzie czas, że 

trzeba będzie dużo odpokutować za wszystkie zmarnowane chwile – łaski. 

     Miłosierdzia chcę od was dzieci, a nie ofiary. Wiele, bardzo wiele serc uwikłanych jest w grzech 

ciężki. Serca ludzkie są tak dalece zniewolone, że żyjąc na ziemi, już są umarli. Umarłe serce jest 

nieszczęściem dla duszy. Wasz ziemski pośpiech jest powodem wielu opętań. Moje dzieci wpadły w sidła 

szatańskiego pośpiechu, który spycha dusze do piekła. Ja wam mówię: zatrzymajcie się, nic nie jest 

ważniejsze dla człowieka niż miłość do Boga i bliźniego. Zapisz te słowa Moje dziecko i podkreśl je. 

Jeśli brakuje miłości w człowieku, to człowiek już tu na ziemi skazuje siebie na potępienie.  „(...) 

BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ I 

CAŁYM SWOIM UMYSŁEM. TO JEST NAJWIĘKSZE I PIERWSZE PRZYKAZANIE. DRUGIE 

PODOBNE JEST DO NIEGO: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO” 

(Mt 22,37-39). 

     Błądzicie wszyscy, jako że jesteście spadkobiercami grzechu pierworodnego Adama i Ewy. Wyzuci z 

miłości na własne życzenie skazujecie siebie na potępienie. Nienawiść niszczy człowieka, miłość 

podnosi i ożywia jak wiosenny deszcz, podnosi przyschniętą roślinkę. Dziś wylewam na was ożywczy 

deszcz: dary Ducha Świętego, one są dla was ożywczym deszczem miłości. Kto pragnie, niech otworzy  

swoje serce szeroko i niech pije jak kwiat rosę poranną. 

     Miłość, moje dzieci, jest kluczem do pokoju, do szczęścia, do Nieba. Jeśli wasze uczynki nie będą 

przyobleczone w miłość – nie przyjmę ich i będą czekały wraz z wami do dnia Sądu Ostatecznego. Może 

się okazać, że będą świadczyły przeciwko wam, jeżeli ich intencje okażą się nieczyste. Bywa tak, że 

dobre uczynki czynicie z wyrachowania, aby ludziom się podobać, ale te u Boga nie mają znaczenia. 

Zatem proszę jeszcze raz, abyście obdarzali się wzajemną miłością.   POZWÓLCIE MI ODPOCZĄĆ W 

SERCACH WASZYCH. 
                                                                                                      Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 

                                                                                                                 Jestem Jedno. Amen. 

 

5 września 2008r.  (Pierwszy piątek miesiąca, instytut, adoracja) 

Wielkie oczyszczenie Izraela 

     Podczas rozważania Księgi Ozeasza (czy Polska znajduje się w podobnym położeniu?). Podobnie jak 

Ozeasz oskarżał swój naród (głównie rządzących) o niewierność wobec Boga, objawiającą się w 

oddawaniu czci złotemu cielcowi, wyrzucał także brak konsekwencji w polityce zewnętrznej i 

wewnętrznej; nieroztropne liczenie na pomoc wielkich mocarstw w Europie lub Asyrii. I w czasach 



obecnych można by oskarżać tych, co liczą na taką pomoc, zaś najmniej (albo wcale) liczą na pomoc 

Boga – Stworzyciela wszechświata. Jakże to nieracjonalne myślenie.  

Jezus: 

     Pisz, Anno: Izrael, Mój lud wybrany, musi zostać oczyszczony z win jak ongiś, aby dochować 

wierności Bogu. Napisz, Anno, że to wielkie oczyszczenie nadchodzi. Uderzy z potężną mocą w tę część 

globu, którą wskaże karcąca ręka Boga Ojca – całej ludzkości. 
     I tak jak dyktowałem ci w pierwszych orędziach; tak się stanie. Niektóre połacie ziemi zostaną 

nietknięte. Z tych połaci wytryśnie źródło czystej wody, Boże Miłosierdzie. Rozleje się zdrój 

Miłosierdzia na cały świat. Przyjdą wszystkie narody, aby oddać pokłon TEMU, którego tak często i tak 

bardzo lekceważono. Nawrócenie przywróci łaski. Pisz dalej, nie lękaj się swojej woli, bo nie ona kieruje 

teraz tobą, a ręka Boga prowadzi twój umysł. 

     „W owym dniu zawrę dla Izraela przymierze z dzikimi zwierzętami, z ptactwem w przestworzach i z 

płazami na ziemi; usunę z kraju łuk, miecz i oręż wojenny i pozwolę im mieszkać bezpiecznie. Poślubię cię 

na wieki, poślubię cię w sprawiedliwości i prawie, dobroci i miłości, poślubię cię i dochowam wierności, 

a poznasz Jahwe. 

     W owym dniu – mówi Jahwe – odpowiem na wezwanie niebios, a one odpowiedzą na wezwanie zboża, 

moszczu winnego i oliwy, a te odpowiedzą na wezwanie Izraela. Zasieję go wtedy w kraju, okażę 

miłosierdzie <<Nie doznającej miłosierdzia>>, powiem do <<Nie mojego ludu>>; Tyś moim ludem, a 

on odpowie: <<Boże mój>>. Tak się stanie, tak się stanie”.  (Oz 2,20-21) 

      ja: Czy ten tekst dotyczy mojej ojczyzny? 

    Jezus: Także i twojej ojczyzny. 

     ja: To dlatego Panie zwracałeś moją uwagę dość często na księgę Ozeasza. Przyznam się, że czytając 

ją, nie rozumiałam, którego czasu dotyczy. 

    Jezus: Zachęcam cię do ponownego zgłębiania tychże proroctw. One wypełnią się w całości i do 

końca na oczach błądzącego ludu. 

     ja: Ilu uwierzy, a ilu zrozumie? 

    Jezus: Oto czas łaski. 

     „Oto nadchodzą dni kary, oto nadchodzą dni zapłaty. Izrael oburza się: <<Prorok jest głupi. Mąż 

mający w sobie ducha – oszalał!>>. TO DLATEGO, ŻE WINA TWOJA JEST TAK WIELKA I ŻE TAK 

WIELKA TWOJA WROGOŚĆ”.  (Oz 9,7) 

     „Mądry rozważy te słowa, a roztropny to uzna, bo drogi Jahwe są proste; chodzą nimi sprawiedliwi, a 

bezbożni na nich upadają”.   (Oz 14,10) 

 

Październik 2008r.  (piątek, post milczenia) 

Aniu, czy ty coś wiesz? 

     Każdego ranka w środę i piątek wzdycham do Najświętszej Panienki, abym miała co ofiarować Jej 

Synowi pod koniec dnia. Milczenie jest czymś wspaniałym, najzdrowszą higieną dla duszy i ciała. 

Niestety, przychodzą także próby, z których nie wiem, jak się wywinąć. Są takie momenty, że chciałabym 

wejść pod klosz i stać się niewidzialna, ale jaka w tym byłaby ofiara? 

     Prawie już gotowa do wyjścia i spakowana ubieram się w przedpokoju. Dzwoni telefon. W pośpiechu 

spojrzałam na pierwsze numery jakie się wyświetliły, zbliżone do telefonu ks. M.M. 

     Podnoszę słuchawkę. Holandia: „Aniu, czy ty coś wiesz na temat wydarzeń, które podobno są już 

blisko? 

     O, Mateńko pomóż mi. Mam pięć minut do wyjścia. Przypomniała mi się (...) scena w katolickim 

kościele amerykańskim. Nie pamiętam, co to był za stan. Pamiętam, że była to dość duża odległość od 

Chicago. Przyjechali po mnie Amerykanie. (...) Cała kaplica w jednej chwili wypełniła się po brzegi. (...) 

Amerykański ksiądz (...) zadawał podobne pytania, które przed chwilą zadała mi Holenderka. Chciało mi 

się płakać. (...) Z (...) pytań, jakie mi zadawali, wywnioskować można było, że główne zainteresowanie 

skupia się na tym, jak zabezpieczyć siebie i rodzinę oraz domy i majątek przed nadejściem 

kataklizmów. Nie widziałam zainteresowania Prawdą, którą chciał im podarować Pan przeze mnie.    
     (...) Powróćmy do telefonu, który odebrałam. Panie, przecież Ty cały czas mówisz do nas (...), ale kto 

słucha, skoro ciągle pytają. 

Jezus: 

     Zajrzyj do dzisiejszej Ewangelii: „Jak działo się za Noego, tak będzie również za dni Syna 

Człowieczego: jedli i pili, i żenili się (...) a przyszedł potop i wygubił wszystko (...) podobnie się działo za 



czasów Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali (...), spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił 

wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.” (Łk 17,26-37) 

Tak dokładnie się stanie. 

Jezus: 
     Nieważne jest kiedy; ważne jest, abyście byli przygotowani na ten dzień. Dlatego wszystkie książki 

Anny mają służyć waszemu ponownemu narodzeniu się. Nie zwlekajcie z waszym narodzeniem, bo 

wielu nie zdąży. Wszystkie Ewangelie, które dyktuję Annie, mają być dla was pomocą do zgłębiania 

Pisma Świętego, abyście rozpoznali swoją drogę; abyście, Moje ukochane dzieci, wszyscy weszli do 

Królestwa Niebieskiego. Oderwijcie się od zniewoleń, które prowadzą was w odwrotnym kierunku niż 

Ewangelia. To wszystko, za czym pędzicie, prowadzi do nicości. ZATRZYMAJCIE SIĘ, aby się 

narodzić i aby zostać zbawionym. 

 

     Pan Jezus mówi krótko, zwięźle i radykalnie do swoich uczniów: czuwajcie i módlcie się, bo nie 

wiecie, kiedy ten czas nadejdzie. Czuwajcie, czyli uporządkujcie swoje ziemskie życie, pilnujcie się. I to 

jest dla nas najistotniejsze. Zajmijmy się wreszcie uporządkowaniem spraw duchowych w nas samych i w 

naszych rodzinach. Spójrzcie, co się dzieje w waszych rodzinach. To jest zadanie dla was, moi czytelnicy, 

wiele od was zależy. A to, co ma przyjść, nie od was będzie zależeć. 

 

16 listopada 2008r. 

Aniu, co ty na te wydarzenia? (c.d.) 

(telefon, Chicago) 

Marysia:  Aniu, co ty na te wydarzenia, które nas czekają? 

ja:  Marysiu, Pan kładzie akcent nie na wydarzenia, które nadejść muszą (ludzkość sama się o to prosi), 

tylko mówi o tym, co ma głęboki wymiar życia duchowego. Celem naszej wędrówki jest niebo. (...) To 

jest największym przesłaniem dla ludzkości. Zauważ, że we wszystkich moich książkach Pan nie kładzie 

akcentu na wydarzenia, które mają nawiedzić ziemię. To dla nas nie ma znaczenia; Pan Jezus skupia się 

na konkretnej duszy, na tobie i na mnie. Nie zbawimy świata, jeżeli nie zaczniemy od naprawy swojego 

serca, swoich myśli, swoich wyborów. Pan powtarza to dość często, tylko zechciejcie wczytać się w treść 

Jego słów i zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem – (Łk 17,26-37). 

     Bóg nie karmi nas sensacjami. Sensacje bez pokrycia pochodzą od fałszywych proroków – za to 

odpowiedzą na sądzie. Sęk w tym, że wielu pośród was (Ameryka szczególnie jest tego żądna) biega za 

tymi sensacjami.  

     „Powiedzą wam: Oto tam lub Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi” (Łk 17,23) 

Jedno z pierwszych dość istotnych orędzi do ludzkości zapisałam w drugiej książce: „Jezus Twój 

Nauczyciel”, 17 lipca 2001r. Proszę zajrzyjcie. Czy to nie wystarczające? (...). 

 

21 listopada 2008r.  

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 

Jezus: 

     (...) Dzieci, nadchodzą trudne czasy zarówno dla was samych, jak i dla waszych rodzin, waszego 

państwa, ale także globu ziemskiego (...). Jest jednak duży problem: Moje dzieci nie bardzo chcą słuchać, 

Mojej odpowiedzi (...). Niekiedy traktują Mnie jak bożka, do którego mówi się (...) i odchodzi (...) żyjcie 

nim na co dzień (Pismem Świętym), a nikt nie będzie w stanie nagiąć i złamać gałęzi, która jest poprzez 

pień złączona aż z korzeniami. 

ja:  To dlatego posługujesz się mną Panie, aby ukierunkować ludzkość na Twoje Słowo. 

Jezus:   
     Pozwól, że Ja dokończę. Pragnę, aby Moje SŁOWO obroniło i uchroniło ludzkość od strasznych 

błędów, zaciągając na siebie nieszczęścia. Dzieci – tego świata będzie krócej, niż się może to wam 

wydawać. Wieczność jest wieczna, bo nie ma końca w przeciwieństwie do życia ziemskiego. 

„Trzymajcie się mocno Słowa Życia” (Flp 2,16). 

 

15 grudnia 2008r.    

Jezus: 

     Dzieci, niech mocne słowa Ewangelii nie przerażają was. One nie są po to, aby straszyły, ale by was 

uwolniły z kajdan niewoli, w którą daliście się zaprzęgnąć. Bóg stworzył człowieka do miłości pięknej, 

czystej i szlachetnej. Ojciec pragnie szczęścia dla Swoich dzieci: pragnął osadzić was w raju. Taki był 



zamysł Boży od początku stworzenia świata, ale człowiek zbuntował się przeciw Bogu, który jest 

dobrem. Człowiek uległ szatanowi, pozwalając sobie na kolczastą obrożę, którą mu szatan nałożył i tak 

przez wieki zwodzony na pokuszenie cierpi katusze i męki. Mój Ojciec płacze, widząc złe wybory i 

udręki człowieka. Szatan wie, że człowiek odwróci się od Boga, a zwróci się do złego ducha, który 

mamoną będzie napełniać mu kieszeń i tak wielu, bardzo wielu, nawet ci, których wybrałem, powierzając 

im swoją owczarnię – zostają oślepieni pieniędzmi. Pycha, rozgłos i pieniądz (podkreśl Anno) – 

zaspokojenie żądz i chciwość są dziełem inteligentnych upadłych aniołów. Szatan, prowadzi 

zabłąkanych, pędząc ich z coraz to większą szybkością, aby zakłócić pokój. W prowadzonych przez 

złego, zanika miłość, a dominuje pieniądz. 

     Pędzeni jesteście siłą demonów donikąd. Spójrzcie na siebie i na wasze rodziny. Już i ten najmniejszy, 

jeżeli tylko trafi się okazja, stara się urosnąć na miarę swoich możliwości. Niewielu żyje Ewangelią i już 

za życia umierają, a także i ci, którzy ją głoszą. 

     Dzieci, czy zdajecie sobie sprawę, jak wielki dług zaciągacie przed Bogiem? Zdarza się tak, że ateista 

potrafi zachować większą powściągliwość i choć nieświadomy jest tego, bliżej jest Pana Boga niż moje 

dzieci, które codziennie uczęszczają na Mszę świętą, wyznając wiarę tylko wargami. Niech nikt z was się 

nie łudzi, że to zło, które czynicie w ukryciu, a co dla świata jest niewidzialne – niewidzialnym będzie dla 

Boga i że będzie wam to zapomniane. To nie jest prawdą. NIKT Z WAS NIE UJRZY NIEBA, 

DOPÓKI NIE STANIE SIĘ ŚWIĘTYM.  I nie pytajcie, jak stać się świętym. O tym wszystkim 

nauczałem waszych przodków, uczę was i będę nauczał wasze pokolenie, ażeby nikt się nie wymówił, że 

okoliczności mu nie sprzyjały. Rozliczę was z czasu, który wam dałem, a który tracicie na karmienie się 

kłamstwem, choć PRAWDA w zasięgu ręki leży. I nie wykupicie się pokrętnym tłumaczeniem, że Moje 

Słowo jest trudne. Trudne jest dla opornych, leniwych i zatrutych kłamstwem tych środków przekazu, 

którym poświęcacie więcej czasu. „Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego – miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć 

Bogu i mamonie” (Mt 6,24). 

     Dzieci, Ojciec w Niebie na was czeka – w życiodajnej ziemi, w której wiek nigdy się nie skończy. W 

piekle – czeka na was szatan, któremu kres położę w czasie wypełnienia.  

     I taki będzie los tych, którzy się jego kajdan trzymają. 

 

Wielka Sobota 2009r. 

(Instytut, adoracja, trzęsienia ziemi we Włoszech) 

Rok 2010 – wynagrodzeniem Bogu 

Jezus: 

     SĄ TO OFIARY PRZEBŁAGALNE ZA GRZECHY ŚWIATA. Świat biegnie ku zagładzie w tak 

szalonym tempie, że nikt z was zatrzymać się już nie może, poza nielicznymi całkowicie oddanymi Ojcu. 

„To są ci, co nie z tego świata”. 

     Coraz więcej jest tych, którzy odwrócili się od Ojca, a zwrócili się ku bożkom śmierci. Świat odrzuca 

światłość, a wybiera ciemność. Potrzeba Ojcu Memu całopalnych ofiar, które by były zasłoną między 

Obliczem Boga a ciemnościami tego świata. Im bardziej ludzkość będzie lekceważyć Boga, tym większa 

będzie potrzeba składania ofiar. Mówiłem ci już o tym w poprzednich orędziach. Mówię o tym przede 

wszystkim w Biblii. Ale ilu z was przeczytało Moje Słowa, a ilu ich posłuchało? 

     Potrzeba dusz wynagradzających, ukrytych przed światem, spalających się jako świece na ołtarzach 

świata, aby uśmierzyć gniew Boży. 

ROK 2010 NIECH BĘDZIE ROKIEM WYNAGRADZAJĄCYM ZA GRZECHY TEGO 

ŚWIATA. JA, SYN BOŻY, ŻEBRAK, PROSZĘ, ZGROMADŹCIE ZASTĘPY DUSZ OFIAR, BO 

ZBLIŻA SIĘ WASZE ODKUPIENIE. 

     Rok 2010 będzie rokiem trudnych doświadczeń, które dopuszczę na ludzkość. Nie należy oczekiwać 

sensacji, ale przygotować się na doświadczenia związane z cierpieniem. Ten rok będzie jednocześnie 

Rokiem Łaski dla wszystkich, którzy zechcą z niej skorzystać. Przyjdzie on w sposób niewidzialny dla 

niewidomych, którzy niczego nie zrozumieją, a będą jedynie narzekać na uciążliwości. Po 2010 roku 

zacznie się czas prób dla dusz, które zdecydowanie odrzucą Boga. Nie dziwcie się zatem trzęsieniom 

ziemi i innym kataklizmom. 

     Przyjdzie i taki czas, że morze wyleje, aby obmyć brud tego świata. Kto ma uszy, niechaj słucha. 

 

15 sierpnia 2011r.   (Wniebowzięcie Matki Bożej) 



Orędzie Pana Jezusa wyjaśniające Apokalipsę 

ja:  Jezu, ratuj świat, ratuj nas, bo giniemy. 

     My już nawet nie reagujemy na straszne wiadomości, które każdego dnia masowo dostarczają nam 

media: wykolejone pociągi, katastrofy samolotowe, samochodowe, zabójstwa – babcia zabija wnuki, 

rodzice zabijają dzieci i na odwrót. Kataklizmy - pożary, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie. 

     Część ludzkości zwierzęceje i poddaje się wynaturzeniu. I takim nadaje się prawa, a człowieka 

nienarodzonego i starego uśmierca się na różne sposoby. Nastąpił zanik kultury. Gwałt, przemoc, walka z 

Kościołem, a i w samym Kościele widać znaczne podziały „(...) Ja jestem Pawła, a ja Apollosa (...)” 

(1Kor 3,4).  Zanika wiara. Panoszą się wygoda i modernizm. Odważni kapłani są prześladowani i to przez 

swoich współbraci. W wielu ważnych sprawach Kościół milczy. Z jednej strony uczone dysputy 

teologiczne, a z drugiej żywa wiara garstki zwykłego ludu.  

     Okręt tonie, została garstka tych, co dochowują wierności Bogu i mężnie świadczą w każdej sytuacji, 

że są chrześcijanami. Jezu, nic nie rozumiem. Ja sama czuję się bardzo osamotniona, niezrozumiana. Żyję 

w prostocie, wobec nieprawości jestem bezkompromisowa. Psuję tym dobre samopoczucie wielu i 

zawsze budzę z letargu samozadowolenia. A wszystko z powodu Chrystusa, Odkupiciela. Zawsze mam 

przed oczami JEGO OFIARĘ i życie wieczne, które nam przygotował. Ale kto chce o tym słuchać? 

     Panuje wściekła pogoń za pieniądzem: ludzie szybko żyją i szybko umierają w drodze. O tych 

ostatnich za rok, dwa - nikt prawie nie pamięta. 

 

Jezus:   Zajrzyj na stronę orędzia o modlitwie z Wielkiej Soboty 2009r. 

     Mówicie, że we Mnie wierzycie, a Ja wam powiadam: nie wierzycie Memu Słowu. Wierzycie sobie. 

Nie kochacie Mnie – kochacie siebie. To owoc waszego egoizmu. Nie znacie Mnie, ani Mojej Miłości do 

was. Kieruje wami duch żądzy, pożądliwości, lenistwa. Ulegacie temu złemu duchowi. Mówię do garstki 

Mojego ludu: odwróćcie się plecami do świata atrakcji, przemocy, do materializmu, który was niszczy, 

odwróćcie się plecami do techniki, którą „mądrzy” tego świata wykorzystują przeciwko swym braciom. 

Dar mądrości obróciliście w broń jądrową: jedni przeciwko drugim, brat przeciw bratu. Wasza chciwość, 

pycha i zazdrość rani Mnie tak dalece, że nie słucham waszych modlitw. Dyktujecie Bogu Ojcu swoje 

prawa i oczekujecie, że będę spełniał wasze zachcianki. A przy tym powołujecie się na Moje Słowa i 

Ewangelię. Osobliwe to i zadziwiające do czego posuwa się stworzenie. 

     Nadszedł czas Apokalipsy i czas kary. Bóg wyciąga Swoją dłoń nad ziemię, bo grzechy tego świata 

obrażają tak dalece Mego OJCA, że nie powstrzyma dopustu Bożego nawet wasza MATKA, Najświętsza 

Maryja Panna, która stale oręduje za wami. 

     Tak jest, że Kościół staje w obliczu podziałów i rozłamu. Wygoda i tchórzostwo jest negatywnym tego 

czynnikiem. Ojciec Święty – Papież i wasi święci kapłani coraz bardziej są lekceważeni, niesłusznie 

oskarżani i uciszani przez swoich braci służących w Kościele. A świat szaleje. 

     Nadchodzi bardzo trudny czas Sodomy i Gomory. I nikt z was tego nie zmieni. Jedynie pokutne 

nabożeństwa, pokuta, ofiary, posty, modlitwy ekspiacyjne – wynagradzające czystych serc mogą 

złagodzić kary zaciągnięte przez rozzuchwaloną ludzkość. 

     Mówię do was, ale niewielu Mnie posłucha, bo niewielu wierzy. Trzeba, by rozmowy ucichły, dajcie 

odpocząć waszym językom i ustom. Pożądliwość szykuje wam zgubę.  

     Nie chcę (podkreśl Anno) być Królem skłóconych rodzin, wspólnot i poszczególnych narodów. Nie 

chcę być Królem skłóconych was samych ze sobą.  Mówiłem to dzieciom Moim i mówię, abyście 

odrzucili pychę i egoizm (wygodnictwo), a zaczęli służyć Bogu i ludziom. Mówię o tym wszystkim, ale z 

wielu, którzy czytać będą Moje Słowa, niewielu posłucha. Stąd też i bicz jest już upleciony i czeka na 

znak od Boga. Spadnie on na wasze plecy i dzieci wasze, aby przerwać szatańskie życie jakie prowadzi 

na ziemi ludzkość. Wszystko to musi być oczyszczone, obmyte niewinną Krwią Baranka i niewinną 

krwią Kościoła (wiernych wyznawców Chrystusa – Zbawiciela – Syna Bożego). Bóg to wszystko dopuści 

na ziemię, aby pagórki się obniżyły, a doliny wystrzeliły w górę i żeby już żadna ręka nie ośmieliła się 

podnieść na Boga i Boskie Prawo (Dekalog), na PRAWDĘ, na apostołów i Moich proroków XXI wieku, 

których to każdego dnia prześladują pyszni i zaślepieni sami w sobie uczeni i „mądrzy” tego świata. 

Oddzielę ziarno od plew, chwast od zboża, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz, aby zapanowały 

dobro i pokój. TO Ja, wasz PAN i NAUCZYCIEL mówię: aby żadne serce nie pozostało nadal w 

zatwardziałości na głos BOGA. Weźcie do rąk Nowy Testament i wielokrotnie wczytujcie się w 

Apokalipsę Świętego Jana, przyzywając Ducha Świętego. Rozpoznajcie dobrze czas po znakach, które 

Bóg już dopuszcza na ziemię. 



 

Apokalipsa Świętego Jana 

(1,3)  „Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa (...)” 

(1,7-8)  „Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. (...) Jam jest 

Alfa i Omega, mówi Pan Bóg (...).” 

(1,13-17)  Uwielbiony Chrystus ukazuje się jako Król, Arcykapłan, Sędzia i Władca Kościoła. 

 

List do Kościoła 

(2,2)  „Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś 

tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.” 

(2,9-10)  „(...) i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co sami siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz 

synagogą szatana. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. (...) abyście próbie zostali poddani, (...) 

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.” 

(2,23)  „A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca i dam każdemu z was 

według waszych czynów.” 

(3,1-2)  „(...) Znam twoje czyny: masz imię [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i 

umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga” 

 

Losy całej ludzkości 

(4)  Cały rozdział 

(5,8)  W jakiej postawie należy przyjmować Komunię Świętą? 

(6,4)  „(...) dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali (...)” (czas obecny)   

(6,9-12)  „(...) ujrzałem przed ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.” 

(Czas obecny) – męczennicy. 

(7,14)  „(...) To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, (...)” (Nagroda spotka tych, 

co dochowują wierności Chrystusowi) 

(8,5)  „Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły 

gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi.” (Błagalne modlitwy uciśnionego Kościoła sprowadzają Karę 

Bożą na grzeszny świat) (czas obecny i przyszły). 

(8,7-12)  „(...) grad i ogień – pomieszane z krwią, i spadły na ziemię.”  

(Ziemia płonie, płoną drzewa i trawy - czas obecny i przyszły). 

(Morze stanie się krwią - czas przyszły). 

(Wody staną się gorzkie jak piołun - czas przyszły). 

(Zaćmienie słońca i księżyca - czas przyszły). 

(9,1-21)  Czas kary Bożej, żywioły i plagi (Bóg daje klucz do Czeluści – miejsca przebywania złych 

duchów). 

(9,10)  „(...) a w ich ogonach jest ich moc szkodzenia ludziom (...).” 

 

Losy Kościoła 

Niewiasta i Smok 

(12,1-18)  Zniweczona napaść na Mesjasza każe szatanowi przenieść ataki na Kościół. 

ja:   Jak ważnym jest abyśmy „nie dokładali” Kościołowi i kapłanom językami, ale zagłębili się w Słowa 

Pana i zaczęli wynagradzać, pościć i sami się nawracać bardziej pracując nad własną duchowością. 

Otoczmy Kościół, Ojca Świętego i kapłanów gorącą modlitwą. To najlepsza broń przeciwko złu 

zadawanemu Kościołowi, nie tylko od zewnątrz, ale i od wewnątrz. 

     Skoro Pan Jezus był prześladowany, został umęczony i ukrzyżowany od uczonych w Piśmie i 

faryzeuszy – nie zamieniajmy się w IV Departament od prześladowań Kościoła, tylko osłaniajmy 

kapłanów gorliwą modlitwą, aby nie stwardniały ich serca od smagań ludzkich języków. 

     Zalecam do przeanalizowania cały 12-ty rozdział. 

 

Smok przekazuje władzę Bestii 

(Niestety, ten czas już zaczął) 

(13,1)  „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza (...) 

(13,3-4)  „(...) A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią; i pokłon oddali Smokowi, bo 

władzę dał Bestii. I Bestii pokłon oddali, mówiąc: „Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z 

nią walkę?”  (czas obecny i przyszły). 



(13,5-6)  „A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa (...)” „(...) Zatem otworzyła swe usta dla 

bluźnierstw przeciwko Bogu (...)” 

(13,10)  „Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi 

być mieczem zabity. Tu się ukazuje wytrwałość i wiara świętych.”  Prześladowanie chrześcijan (czas 

przeszły, obecny i przyszły) 

(13,14)  „I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, (...)” 

(13,18)  „(...) A liczba jego sześćset sześćdziesiąt sześć.” „Cezar – nowy bóg” lub jako trzy szóstki (patrz 

odnośnik do wersetu 18 rozdz. 13 w Biblii wyd. Pllotinum). Tak postrzegam szatańskie ataki na Europę: 

masoneria (czas obecny i przyszły). 

(16,1)  „(...) Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię!” 

(16,13)  „ I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy 

duchy nieczyste jakby ropuchy;” („ropuchy” symbolizują gadatliwą propagandę szatańską – patrz 

odnośnik do rozdz. 16 wer. 13 w Biblii wyd. Pallotinum).   Zwróćmy uwagę na to, czym karmimy swoje 

umysły i serca. 

(17)  Kara na „Wielki Babilon” 

       „Wielki Babilon” – bałwochwalstwo. Świadkowie Chrystusa – ofiary. Szatan niszczy swe narzędzia 

według odwiecznych planów Bożych. 

(18,3)  W tym rozdziale werset 3 szczególnie mówi o niewolnictwie ciał i dusz ludzkich. Jako, że pisałam 

na początku tej książki – Ameryka zawsze kumulowała niewolników – mam prawo myśleć, że niszczenie 

szatańskie szczególnie dotknie swoje narzędzia w Ameryce Północnej, bo „(...) Komu wiele dano od tego 

wiele wymagać się będzie; (...)” (Łk 12,48). 

     Jest moim mocnym przeczuciem, że Ameryka Północna jest Ewangelicznym Babilonem, któremu 

przyjdzie zapłacić za to, że Baalowi (dolarowi) służyli, odkładając Boskie Prawo na stare lata. Niektórzy 

(a jest ich wielu), już płacą, płaczą, a powrócić do Ojczyzny nie mogą, ze względu na inteligentne pułapki 

szatańskie. Ten nic nie daje za darmo, wprost przeciwnie – każe sobie płacić i to słono. Człowiek słabej 

wiary tego nacisku często nie wytrzymuje.  Apokalipsa jasno daje wskazówkę nakazu ucieczki: 

(18,4)  „(...) Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach (...)” 

(18,10)  „(...) Biada, biada wielka stolico, Babilonie, stolico potężna!” 

(18,23)  „(...) bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie 

narody.” 

(19,2)  „(...) i zażądał od niej poniesienia kary (...)” 

 

Tysiącletnie Królestwo Chrystusa 

(20)  Walka ostateczna i potępienie wrogów Boga. Ograniczenie wpływów szatana i zapowiedź 

ostatecznego usunięcia jego wpływów. 

 

Nowe stworzenie – Jeruzalem niebiańskie 

(21,3)  „(...) A On będzie „BOGIEM Z NIMI.” 

(21,5)  „(...) i mówi: „Napisz: te słowa wiarygodne są i prawdziwe.” 

(21,6)  „I rzekł mi: „Stało się. Jam Alfa i Omega, Początek i Koniec. (...)”  Dalej następują przepiękne 

opisy Miasta Świętego – Jeruzalem. 

 

Koniec wizji 

(22,6-15)   Jan upada przed Aniołem, aby oddać Mu pokłon. Ten poucza Jana: (22,9) „(...) Bacz byś tego 

nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. 

Bogu samemu złóż pokłon! (...)” (22,10-13) „(...) bo chwila jest bliska. Kto krzywdzi, niech jeszcze 

krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni 

sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci! Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata ze mną, by 

tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.” 

 

Jezus: 

     Dzieci, nie macie wiele czasu, nie traćcie więc go na to, co zamyka wam bramy Nieba. Nie szukajcie 

sensacji w losach waszej przyszłości. To nie ma znaczenia jeśli idzie o wasze życie wieczne. 

Podyktowałem Annie fragmenty z Apokalipsy, abyście po znakach rozpoznali wasz ziemski czas. 

Uczyniłem to dla tych, co stale szukają sensacji – kłamstw fałszywych proroków. Czytajcie Apokalipsę, 

żebyście rozpoznali czas i stanęli po właściwej stronie świadcząc o tym swoim życiem. 



 

 

2 października 2011r. 

Jezus:  Do dzieci Mojego Kościoła: 

     Miłosierdzia waszego chcę, a nie ofiary. 

     Karmicie się tym, co podsuwa wam szatan i jego poplecznicy współpracujący z nim. Nie chcecie 

przyjąć do serc Prawdy – Mojego Słowa. A ci, którzy przeczytają zaledwie kilka zdań z Biblii, nie żyją 

Moją Mocą na co dzień. Stąd lęki, depresje, nerwice: to są owoce pokładania wiary w sobie. 

     Ci, którzy nie szukają Mojej woli i nie chcą przyoblec się w nowego człowieka i wzbraniają się przed 

wysiłkiem wzrostu duchowego, do tych mówię: Obudźcie się, powstańcie z grobu swej grzeszności. Na 

nic nie zdadzą się wasze maski na twarzach, aby się ludziom podobać. Powiadam wam, idziecie drogą 

zatracenia, która prowadzi do otchłani. 

     Tam jest miejsce dla tych, którzy: „nie mieli czasu”, „nie chcieli”, „nie mogli”. Ci, którzy kochają 

Mnie gorącym sercem, którzy stawiają Mnie na pierwszym miejscu, ci mają czas, chcą, mogą. 

     Ja błogosławię dzieciom, które kierują swój wzrok na Mnie we wszystkich swoich poczynaniach. 

Gorące serca są przeciwnością zatwardziałych serc. Tym ostatnim nie błogosławię i nie wysłuchuję ich 

próśb. Nie wysłuchuję tych, co żebrzą o miłosierdzie, a sami nie okazują miłosierdzia Bogu. Nie okazuję 

Miłosierdzia letnim, którzy pełnią swoją wolę. Mówię do was, dopóki nie spokorniejecie i nie zamienicie 

swojej woli na Moją – nie będę was słuchał. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Kto tego nie pojmuje, ten nic 

nie chce zrozumieć. 

ja:  Panie, proszę, wytłumacz nam, w jaki sposób człowiek może okazać miłosierdzie Bogu? Zaraz 

zostanę zaatakowana od strony teologicznej. 

Jezus: 
     Nie bój się Anno tych, co zabijają ciało, duszy twojej zabić nie mogą. Nie jesteście doskonali, stąd i 

miłość wasza do Mnie – jest niedoskonała. Jednak moglibyście pamiętać o Męce Mojej, ze względu na 

wasze Odkupienie. Upokórzcie się przede Mną, zachowajcie w sercach waszych wdzięczność dla 

Odkupiciela poprzez wasze dobre uczynki. Stanę tedy pośród was i z grobów was wydobędę, ludu Mój. 

Ile dajesz dobra, tyle też otrzymujesz. A ten, kto skąpo sieje, skąpo też i zbiera. 

     (W jaki sposób mamy okazywać miłosierdzie Panu Bogu?)  Wasza miłość do Ojca, powinna 

przewyższać miłość do waszych rodziców, małżonków, dzieci, braci i Ojczyzny. 

ja:  Po zapisaniu orędzia Pana, uklękłam do porannej modlitwy brewiarzowej: czytanie z III tygodnia 

Jutrzni (Ez 37,12-14): „Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu 

Mój (...) i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem (...). 

 

3 października 2011r. 

(Orędzie Pana Jezusa podyktowane Annie A. w tygodniu poprzedzającym wybory do parlamentu) 

Dokąd idziesz Polsko? 

Jezus: 
     Polska będzie krzyżowana, dręczona i prześladowana pod względem religijno-wyznaniowym, 

ekonomicznym i gospodarczym. 

     Pozwolę Moim prześladowcom kpić z Ojca i Kościoła dotąd, aż naród Polski upadnie na kolana 

przede Mną, Władcą Wszechświata. To będzie czas pokory dla wszystkich twoich rodaków, Anno. Już 

czas, aby wasze oczy przejrzały, aby wasze uszy zaczęły słuchać głosu Prawdy, a nie kłamstwa, aby 

obudzili się ci, co snem śmierci (grzechu) pomarli. Cierpienia doznają młodzi i starzy. Dopuszczę na was 

owoce waszych wyborów; odrzucenie Boga a opowiedzenie się za igrzyskami, kiedy chleba będzie wam 

braknąć. Ucisk spadnie na Jerozolimę, bo odwróciła się od Boga i bożkom bije pokłony. Za tyle Łask, 

które otrzymał twój naród, Anno, przyłączyliście się do budowniczych wieży Babel. 

     Chcecie przechytrzyć Boga, a Ja wam mówię: nikomu to się jeszcze nie udało. Mój Ojciec ma dużo 

czasu i jest bardzo cierpliwy. Patrzy na was i bada wasze serca. Przyłączyliście się do chóru 

europejskiego, zapragnęliście wielkopańskości. To pozwolę byście pili do nasycenia z zatrutych źródeł 

gorzkiego napoju, aż piołun wypali wasze wnętrza. 

     Obudzę pasterzy Kościoła poprzez klęski, które na nich dopuszczę. Doznają jeszcze większego braku 

szacunku i lekceważenia. Dopóki naród wraz z pasterzami Kościoła nie stanie się jednością, dopóty będę 

trzymał wyciągniętą dłoń nad waszą Ojczyzną. Nie zniosę letnich serc, szukania we wszystkim wygody, 

waszego nieuzasadnionego optymizmu, udawania i grzechu milczenia, kiedy to trzeba nawoływać i 

upominać. Wielu z was, Moi Kapłani, zapomniało po co Syn Boży przyszedł na świat. Będę błogosławił 



czystym sercom, tym, którzy głoszą Prawdę i żyją w Prawdzie, którzy wyniszczają się dla Mojego 

ukochanego Kościoła. Moimi apostołami są ci, którzy służą Mnie, a nie sobie nawzajem. 

     To ci, którzy biorą w obronę uciśnionych i wdowy, okłamywanych, ludzi prostych. Do tych Moich 

kapłanów mówię: Nie bójcie się, bo Jam zwyciężył świat. 

     Polskę szczególnie otoczcie modlitwą i Mszami Świętymi za Ojczyznę, aby przebłagalna Ofiara Syna 

obroniła was od ukrytego i jawnego wroga Kościoła. Po latach ucisku i poniewierki podniosę Moje 

Jeruzalem – Polskę, wasze rodziny. Wówczas zapanuje prawo i sprawiedliwość (ewangeliczne). 

     Jeżeli Jerozolima wytrwa w wierności i ponownie nie odwróci się od swego Boga, będziecie ssać do 

nasycenia, bo ja będę was karmił najprzedniejszym pokarmem. Będziecie Moim ludem, a Ja będę 

waszym Bogiem. 

     Jeżeli jeszcze raz odwrócicie się ode Mnie – popadniecie w jeszcze większą niełaskę, niż ta, której 

doznawać będziecie teraz, począwszy od końca 2011 roku. 

                                                                                                                 To mówi wam Pan, Jezus Chrystus 

 

Jezus: 

     Nie lekceważcie słów, które wypowiadam do Moich Proroków, bo ich sobie wybrałem na Czasy 

Ostateczne, gdyż wielu, których namaściłem oblekli się w purpurę pychy i oddzielili się od zagubionego 

ludu. Pozostała garstka wiernych wraz z Pasterzami Kościoła, w których pali się ogień pragnienia 

służenia Bogu i Ojczyźnie. Do tej garstki mówię: Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat. Idźcie za głosem 

Ducha Świętego, a Ja będę błogosławił wam. 

     Kościół niech wyjdzie poza dotychczasowe struktury, aby już więcej nie dzieliła was głębia. Naród 

musi poczuć kochające ramiona Ojca w Moich Apostołach, którzy swoją gorliwością, miłością i 

gwałtownością zdobywać będą Niebo dla tych, co odłączyli się od stada  i żyją w ciemnościach. 

     Waszą „dostojność”, umiłowani Moi Kapłani pragnę przemienić w naturalną, ojcowską miłość, 

która przygarnie rzesze do Kościoła, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. Pragnę, aby 

powrócili ci, których zagubiliście. 

     Mój wierny lud proszę o szacunek dla waszych Kapłanów. Pozostańcie wierni tradycji i starodawnej 

kulturze polskiej. To Polska ma stać się ewangeliczną solą dla Europy poprzez naturalną więź z 

Kościołem, a Kościół z Narodem.  

 

                                                                                                                                             Wasz Nauczyciel 

ja: co mam uczynić z tym orędziem, Panie? 

Jezus:  oddać tym, którzy nie zakopią talentu do ziemi. Oni będą wiedzieć co uczynić z Moim Słowem. 

 

9 października 2011r.  (Tuż przed ogłoszeniem wyników, godz. 19:00) 

Orędzie Pana Jezusa podyktowane Annie A. w dzień wyborów do Parlamentu. 

ja:  Panie, dlaczego pozwalasz, by nasz wróg triumfował nad nami? 

Jezus:   Wy patrzycie krótkowzrocznie, dzieląc się na grupki. Ja zabiegam o zbawienie całej ludzkości. 

 

Ewangeliczne prawo i sprawiedliwość 

     (...) „A Izrael, który zabiegał o prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? 

Ponieważ (zabiegał o usprawiedliwienie) nie dzięki wierze, lecz – jakby to było możliwe – dzięki 

uczynkom.” (Rz 9,31-32) 

     Wyjaśnienie Pana Jezusa słowami Pisma Świętego. 

     „Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, (...).” (Rz 10,10) 

Jezus: 
     Dopóki nie staniecie się w pełni sprawiedliwi, dopóty wasz wróg będzie triumfował nad wami. 

„Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. (...)”  (Rz 10,16) 

 

Odrzucenie Izraela jest częściowe i czasowe. 

     „Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! (...).  (Rz 11,1) 

     „Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na 

życie moje czyhają.” (Rz 11,3) Pan mówi tu o garstce wiernych. 

     „Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę. Jeżeli zaś dzięki łasce, to 

już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc powiemy? Izrael nie 



osiągnął tego, czego skwapliwie szukał; osiągnęli jednak wybrani. Inni zaś pogrążyli się w 

zatwardziałości.” (Rz 11,5-7) 

     „(...) Niech stół ich stanie się sidłem, pułapką, kamieniem potknięcia i odpłatą!” (Rz 11,9) 

 

ja:    Wyciągnąłeś Panie dłoń Swoją nad Polską, upadliśmy. 

Pan odpowiada słowami Pisma Świętego  

     „(...) Ale przez ich upadek zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do 

współzawodnictwa.”  (Rz 11,11) 

     „(...) w tej nadziei, że może pobudzę do współzawodnictwa swoich rodaków i przynajmniej niektórych 

z nich doprowadzę do zbawienia.”  (Rz 11,14) 

 

Jezus:   Poznajcie zamysł Boży, który objawiłem w Liście do Rzymian. 

     „(...) aż do czasu, gdy wejdzie (do Kościoła) pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak to 

jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel, odwróci nieprawości od Jakuba. I to będzie Moje z nimi 

przymierze, gdy zgładzę ich grzechy.” (Rz 11, 25-27) 

    „Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa 

dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, 

aby i sami (w czasie obecnym) mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich 

nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać Swe miłosierdzie. (Rz 11, 30-32) (...) Jakże niezbadane są Jego 

wyroki (...).” (Rz 11,33) 

 

Jezus:  Wasza krótkowzroczność bierze się z nieznajomości Biblii. Stąd wasze nieszczęścia. 

 

ja:  Odpowiedź Bóg zawsze daje poprzez Pismo Święte. Uczmy się wsłuchiwania w głos Boga i 

odczytywania znaków czasu.     

Ile jeszcze trzeba ofiar, żeby naród Polski się obudził? 

     Potrzeba nam świętych Pasterzy, którzy poprowadzą i wyprowadzą naszą Ojczyznę z ciemności do 

światłości. 

     Już wielu z nich budziło sumienie narodu płacąc za to niezrozumieniem i odrzuceniem przez 

faryzeuszy. Potrzeba nam więcej świętych Pasterzy takich jak bł. Papież Jan Paweł II, Ks. Kardynał 

Stefan Wyszyński, Ks. Niedzielak, Ks. Suchowolec, Ks. Zych, bł. Ks. Jerzy Popiełuszko i im podobni. 

      

     „Jahwe przemówił do mnie w te słowa: Synu człowieczy, prorokuj przeciw pasterzom Izraela. 

Prorokuj i powiedz im, pasterzom: Tak mówi Pan, Jahwe: Biada pasterzom Izraela, którzy są pasterzami 

samych siebie. Czyż pasterze nie powinni paść trzody? Mleko spożywacie, wełną się okrywacie, tłuste 

sztuki zabijacie, trzody nie pasiecie. Tych, które były słabe nie wzmocniliście, chorej nie leczyliście, 

mającej złamanie nie obwiązaliście, tej, która się odłączyła nie zawróciliście, a zagubionej nie 

szukaliście. 

     (...) Rozproszyły się owce, bo nie było pasterza i stały się pastwą wszystkich dzikich zwierząt. 

Rozpierzchły się. Błąka się moja trzoda (...). 

     Nie ma, kto by się troszczył, nie ma, kto by jej szukał. Dlatego, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe. 

     (...) moja trzoda stała się pastwą wszystkich dzikich zwierząt – nie ma pasterza, (...) pasterze pasą 

siebie samych, a mojej trzody nie pasą (...). 

     Oto Ja jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki będę się domagał mej trzody i sprawię, że przestaną paść 

trzodę. 

     (...) Oto Ja sam będę się troszczył o moją trzodę i będę jej doglądał. Zbłąkanej będę szukał, tę, która 

się odłączy, zawrócę, mającą złamanie opatrzę, chorą wzmocnię, (...). 

     Czy mało wam, że się na dobrym pastwisku pasiecie, a resztę waszego pastwiska depczecie swymi 

nogami, że czystą wodę pijecie, a resztę swymi nogami mącicie? Moja trzoda musi się paść na tym, co 

zostało zdeptane waszymi nogami, (...). 

     Oto Ja sam będę prowadził sąd między owcą tłustą a owcą chudą, ponieważ bokiem i ramieniem 

odpychaliście, a rogami waszymi bodliście wszystkie chore, aż precz je odpędziliście. (...) 

     WY TEDY, OWCE MOJE, OWCE MOJEGO PASTWISKA, LUDŹMI JESTEŚCIE, JA JESTEM 

WASZYM BOGIEM – WYROCZNIĄ PANA, JAHWE”. (Ez 34,1-31) 

 



     „Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym, 

niech będzie niewolnikiem wszystkich.” 

     To co chciałem powiedzieć do Kościoła i ludu Mojego – powiedziałem.  A teraz jeszcze raz mówię do 

wiernych Kościoła: do ludu Mojego. 

     Stawajcie zawsze w prawdzie, zawsze w miłości i szacunku do Kościoła oraz Moich kapłanów. To Ja 

jestem sędzią tego świata, a nie człowiek. 
                                                                                                                                                                Jezus 

Zapowiedź zepsucia w ostatecznych czasach 

     „A to wiedz, że w ostatecznych czasach nastaną trudne chwile. Ludzie bowiem będą samolubni, 

chciwi, chełpliwi, zarozumiali, bluźniący, nie szanujący rodziców, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, 

zawzięci, oszczerczy, gwałtowni, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, zuchwali, butni, miłujący 

bardziej rozkosze niż Boga; zachowają pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Od takich 

trzymaj się z dala!” (2Tm 3,1-5) 

 

Głosić słowo Boże mimo prześladowań 

     „Tak też wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. A źli ludzie, 

zwodziciele, sami błądząc i drugich w błąd wprowadzając, pogrążać się będą w zło coraz bardziej. Ty 

natomiast trwaj przy tym, czego się nauczyłeś i co uznałeś za godne wiary, bo wiesz, od kogo się 

nauczyłeś.”  (2Tm 3,12-14) 

     „Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego przyjście i 

Jego królestwo: Głoś naukę, nalegaj – w porę czy nie w porę – przekonuj, karć, napominaj z całą 

cierpliwością i umiejętnością. Bo przyjdzie czas, kiedy ludzie nie zechcą przyjąć zdrowej nauki, ale 

według własnych upodobań dobiorą sobie nauczycieli, spragnieni tego, co miłe dla ucha, nie będą 

słuchać prawdy, (...).”  (2Tm 4,1-4) 

 

Jezus:   Posłuszeństwo jest w waszym sumieniu wtedy, jeżeli ukształtowane jest na modlitwie. Kto się 

nie modli, albo mało się modli, kto nie karmi się Moim Słowem, ten nic nie będzie widział i nie będzie 

słyszał, bo cały należy do świata. 

 

Jezus:   

     Wielu tych, którzy uchodzą za nieposłusznych Kościołowi – zasiadać będą przy Moim tronie. Zaś ci, 

co za posłusznych są uważani, precz od Siebie odrzucę. Poznacie ich po tym, że ci pierwsi zbierają ze 

Mną i dla Mnie – oni nie dzielą.  Drudzy to ci, co rozpraszają, to fałszywi prorocy. Dbają o własne 

uznanie, aby się ludziom podobać i nie zbierają ze Mną i dla Mnie, a na chwałę swoją. 

    „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza.”  (Łk 11,23) 

 

Znaki Zapowiadające Zburzenie Jerozolimy. 

     „A módlcie się, żeby nie wypadło to w zimie. Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było 

od początku stworzenia, którego Bóg dokonał, aż do dni obecnych i nigdy nie będzie.  I gdyby Pan nie 

skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni ze względu na wybranych, których sobie obrał 

(...). Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, a czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić 

w błąd (...). Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.” (Mk 13,18-23) 

 

     Wszystkie fragmenty Pisma Świętego, zostały mi podyktowane przez NAUCZYCIELA, jako 

zapowiedź czasów, w które weszliśmy, żeby się nikt nie wymówił.    Anna A. 

 

     Wielu Chrześcijan nie zdaje sobie sprawy do końca z czasu ostatecznego, w którym żyjemy. Bardzo 

dużo ludzi nie rozumie zamętu, jaki powstał w świecie i wśród wierzących w Chrystusa. Mało kto umie 

odczytać znaki czasu i odnaleźć właściwą postawę, którą powinniśmy przyjąć zgodnie z naszym 

sumieniem, zawsze mając na uwadze, na pierwszym miejscu, miłość i wdzięczność Chrystusowi za 

wszystko czego dokonał i dokonuje. 

     Powyższe teksty dotyczące Kościoła i Jego Pasterzy pisałam na polecenie Pana Jezusa z drżeniem 

serca, aby czytający je nie przyjęli tego jako zachęty do osądzania Kapłanów. Pan mówił do nas, że to On 

jest sędzią, a nie my. Tu potrzeba bardzo dużo miłości do Kościoła – naszej rodziny, którą jesteśmy, aby 

stanąć w prawdzie i wyjść z tego co się Bogu podobać nie może. 



     Wszyscy pobłądziliśmy i wszyscy musimy uderzyć się w piersi i ukorzyć się przed Bogiem. Musimy 

jasno powiedzieć sobie, że nadszedł czas pokuty, postów, wzmożonej modlitwy za Kościół i Ojczyznę. 

Bez ofiar, wyrzeczeń i ukorzeń się przed Bogiem – nic nie osiągniemy. 

     „Proszę was w szczególny sposób, abyście nie osądzali swoich Pasterzy”. Są to słowa Matki Bożej 

wypowiedziane w Medziugorju 2 października 2011r. do Miriany. 

     Ja też proszę moich Czytelników, żeby Słowa Maryi wyryły się w naszym sercu. Nie bądźmy tymi co 

dzielą, ale bądźmy z tymi co łączą w miłości Bożej.     Anna A. 

 

 

Tom V 

„Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego” 

                                        Orędzia Pana Jezusa przekazane przez Annę Argasińską. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

 

Wielki Post 2012r. 

Jezus:  Biblia jest Moim Testamentem – drogą do Nieba. 

     Jak długo jeszcze mam nawoływać ludzkość, aby otworzyła się na działanie łaski Boga? Aby uznała, 

że tylko ON SAM jest wszechpotężny, władający globem ziemskim, wszechświatem, całym 

stworzeniem, niebem, ziemią i całym Królestwem wiecznym? 

     O nieposłuszne, nierozumne stworzenia, gdybyście chcieli pojąć, że nic od was nie zależy oprócz 

zbawienia. Zbawienie wpisane jest w wasze serca, a cóżeście uczynili z sercami czystymi, które Ojciec 

Mój dał wam? Coście uczynili z waszą niewinnością dziecka, którą otrzymaliście na Chrzcie Świętym? 

Czystość i piękno zamieniliście na brud i ohydę. Coście uczynili z waszą wolnością, do której został 

powołany człowiek? Czyż jeszcze nie pojmujecie, że zaprzedaliście się w niewolę zła, ulegając duchowi 

pożądliwości? 

     Całą technikę, którą Ojciec daje poznać ludzkości, obróciliście przeciw sobie, począwszy od atomu, 

poprzez zbrojenia, środki masowego rażenia, środki medialne, bankowość, ekonomię..., a skończywszy 

na internecie, telefonach komórkowych, radiu, telewizji. Zło przeciw dobru. Silniejszy przeciwko 

słabszemu. Pyszni przeciwko pokornym. Głupcy przeciwko mądrym. Źli przeciwko szlachetnym. Głośni 

przeciwko cichym. Wyniośli przeciwko zalęknionym! 

     Mówicie dużo, coraz więcej i coraz szybciej. Najczęściej wtedy, kiedy należy zamilknąć. A milczycie 

wtedy, kiedy brakuje odwagi, a kiedy należy mówić. 

     Namnożyło się wielu „nauczycieli”, a tu trzeba świadków, wiernych nauce Mojej. A jak dochować 

wierności Temu, którego się nie zna? 

     Bardziej słuchacie ludzi niż Boga. Szukacie nowinek, pytając o koniec świata. I po cóż wiedzieć wam 

to, czego żaden człowiek na ziemi nie wie, aż czas nadejdzie? Tylko Ojciec wie, kiedy to nastąpi. 

Interesuje was bardziej kłamstwo niż prawda. Moje Słowo wymieniliście na internet. Tracicie wiele czasu 

na poszukiwanie tego, co nie ma znaczenia dla waszych dusz. Żyjecie tak, jakby to życie ziemskie miało 

trwać wiecznie, a szybko przeminie. Tylko Słowo Moje nie przeminie. A Nim wzgardziliście. 

     „JEŻELI SIĘ NIE ODMIENICIE I NIE STANIECIE SIĘ JAK DZIECI, NIE WEJDZIECIE DO 

KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO”  (Mt 18,3). 

     I to jest cel ziemskiego życia człowieka: wasze zbawienie, życie wieczne. Weźcie do ręki BIBLIĘ (bo 

tylko Moje Słowo ma moc) i każdego dnia według kalendarza liturgicznego rozważajcie w rodzinach 

słowa, które do was wypowiadam. Odsuńcie od siebie spiralę medialnych wiadomości. To one zagłuszają 

w was Moje Słowo, tak że nie rozumiecie co mówię. Mówię po to, ażeby żyło się wam lżej. Pragnę, aby 

Moje dzieci poznały Ojca i Syna i aby żyły Jego nauką, bo Ojciec i Ja stanowimy Jedno. Wszyscy, 

których odkupiłem, są dziedzicami. Pragnę, aby nikt z was nie wyparł się swego dziedzictwa. 

     Wstydzić się będą ci, co z własnego lenistwa i wyniosłości nie zadali sobie trudu i nie zechcieli 

skorzystać z testamentu, który zapisałem wszystkim pokoleniom ludu Mojego, aby nikt nie wymówił się, 

że nie słyszał, nie wiedział. W treść Mojego Testamentu jest wpisane drzewo genealogiczne waszych 

przodków: korzenie chrześcijan, począwszy od pierwszych rodziców Adama i Ewy. 

     Moja Miłość trwa zawsze w postawie wyczekującej, i ty Anno czyń podobnie. Nie przekreślam, nie 

potępiam nikogo z Moich dzieci. Jestem bardzo cierpliwy. Daję wam czas. Upominam, zachęcam. 

Kocham i czekam na każdego z was. Opornym daję każdego dnia szansę, jaka dana została łotrowi, 

abyście wszyscy weszli do Nieba. Wiele kosztowała Mnie Moja Ofiara - za dzieci. 



     Obecny czas, podobnie jak ubiegłe stulecia, zawsze jest trudny dla uczciwych, szlachetnych, prawych, 

kochających Ojca. Za to łatwy dla tłuszczy, gawiedzi, grabieżców, oszustów, zdrajców. 

     Widzisz Anno, Bóg tak postanowił, a stało się to zaraz po grzechu pierworodnym waszych pierwszych 

rodziców, że życie ludzkie na ziemi nie będzie rajem, jak było to w zamierzeniu Ojca od początku 

stworzenia świata, ale czasem próby. Jednak ludzkość nie chciała i nie chce tego przyjąć ani do serca, ani 

do swojej świadomości. Istnienie rodu ludzkiego na ziemi nie jest czasem sielankowych zabaw, nie jest 

pławieniem się w rozkoszach, a w ten sposób wielu żyje. Jest w pewnym sensie karą rozciągniętą na całą 

ludzkość za grzech pierworodny Adama i Ewy. 

     „I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo 

[...]. A do kobiety [Bóg] rzekł: - Pomnożę po wielokroć cierpienie twych brzemienności. W boleściach 

będziesz rodziła dzieci, wszak do męża będziesz lgnęła, a on rządzić będzie tobą [...]. Do mężczyzny zaś 

rzekł: [...] z twojej winy przeklęta jest ziemia. W znoju będziesz z niej pokarm zdobywał po wszystkie dni 

twego życia. Ciernie i chwasty będzie ci rodziła, a jednak masz się żywić roślinami polnymi. W pocie 

czoła będziesz chleb swój spożywał, dopóki nie wrócisz do ziemi, gdyż z niej wzięty zostałeś”. 

     Grzech pierworodny usunął was z ogrodu Eden. Na końcu ludzkiej wędrówki ziemskiej okaże się, jak 

to było z ewangelicznym bogaczem i łazarzem, kto na co sobie zapracował. Człowiek, który odrzuca 

Prawo Boskie, tworząc pogańskie, skazuje sam siebie na potępienie. 

     Dzieci, zapamiętajcie co do was mówię: Jestem waszym najczulszym Ojcem, waszym Tatusiem. 

Jeżeli kocham – nie mogę karać. To niegrzeczne i nieposłuszne dzieci, wkładając palec w ogień – parzą 

się, bo nie usłuchały dobrej rady rodziców. Podobnie rzecz ma się z wami. Nieposłuszeństwo Moich 

dzieci jest konsekwencją, jaką ponosicie za wybrane zło, które was samych niszczy. Nie mówcie, że Bóg 

karze was i wasze dzieci. Sami je karzecie przez brak wychowania do miłości i odpowiedzialności, do 

wyrzeczeń – od małego. Nie uczycie swoich dzieci dobrych wyborów, [koniecznych] do życia we 

wspólnocie. 

     Ten czas Ojciec Mój daje światu na nadrobienie zaległości duchowych. Niech każdy skupi się na 

własnym zbawieniu. Niech narodzi się na nowo, aby mieć życie wieczne. Jeżeli dostatecznie nie 

skorzysta z łaski, którą Ojciec daje każdemu, i nie opamięta się w porę – pójdzie prosto do piekła. 

     Ci, którzy mówią, że piekło nie istnieje, powołując się na Miłosierdzie Boże – kłamią. Takim nie 

wierzcie! Cały Nowy Testament jest dla ludzi cenną wskazówką, przepustką do Nieba. Jeśli człowiek 

przyjmie Słowo i Słowem żyje na co dzień, już jest świętym. Ci święci żyją pośród was, choć ułomność 

ludzka tego nie dostrzega. 

Pozwólcie Mi mówić do was w ciszy 

     Rzadko zapraszacie Mnie do dialogu, bo i rzadko korzystacie z łaski ciszy i odosobnienia. Nawet 

podczas adoracji [tylko] mówicie do Mnie, zanosicie modlitwy podyktowane własnymi problemami, a 

nie pozostawiacie miejsca na ciszę. Brakuje wam cierpliwości. Kiedy wy mówicie, Ja milczę. Staliście się 

słuchaczami świata, dlatego nie rozumiecie Mojego Słowa. Małe dzieci lubią słuchać, co mówi do nich 

mama i tata. Choć są małe i niewiele jeszcze rozumieją, jednak wsłuchując się, uczą się pomału mówić. 

Dzieci używają języka, który słyszeli w domu rodzinnym. Później idą do szkoły i też słuchają tego, co 

mówią nauczyciele. Dalszy etap rozwoju człowieka to jego praca. Czas zdawania egzaminów, czas prób, 

czas wyborów i decyzji. Jeżeli się nie uczycie, niewiele rozumiecie. 

           Ja Jestem Ojcem rodzaju ludzkiego. 

           Kościół jest domem rodzinnym. 

           Biblia jest mądrością Boga. 

     Książka, którą Anna pisze na Moje polecenie, ma na celu zachęcić i pomóc Moim dzieciom w 

rozbudzeniu pragnienia wyjścia na spotkanie Ojca, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. 

     Proszę, aby Moje dzieci czytały bardzo wolno słowa Biblii. Kto czyta je szybko, niewiele zyskuje. 

Stąd wielu z was mówi, że zna Biblię, ale nie jest to prawdą. Gdyby tak było, świat nie szykowałby się do 

wojny, ale w pokoju zażywał rozkoszy. Kto czyta a nie przyjmuje, tym większą karę zaciąga. Kto nie 

zbiera ze Mną, ten rozprasza. 

     Dlaczego znaleźliśmy się w rozpaczliwym położeniu? – pytacie... 

     <<Tak mówi Jahwe Zastępów, Bóg Izraela:[...] Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś 

będziecie Mi ludem. I postępujcie tymi wszystkimi drogami, które wam nakazuję, aby wam się dobrze 

wiodło. Ale nie słuchali i nie nakłaniali swego ucha, lecz szli (za popędami), za przewrotnością swego 

serca złego, i obrócili się [do Mnie] plecami, nie twarzą. Od dnia, w którym praojcowie ich wyszli z ziemi 

egipskiej, aż po dzień dzisiejszy posyłam do nich wszystkie sługi moje, stale bezustannie posyłając 

proroków. Oni wszakże nie słuchali Mnie i nie nakłaniali ucha swego, ale karki swe uczynili nieugiętymi, 



i większego jeszcze dopuszczali się zła niż ich ojcowie. Będziesz im głosił wszystkie te słowa, lecz cię nie 

usłuchają, będziesz wołał do nich, lecz ci nie odpowiedzą. Wtedy powiesz im: „To jest naród, który nie 

słucha głosu Boga swego Jahwe i nie przyjmuje przestrogi. Zanikła wierność i starta została z ich ust”>> 

(Jr 7,21,23-28). 

 

ja:    Panie Mój, jest tak jak mówisz: nie słuchają. Wołam do nich, lecz mi nie odpowiadają, unikają 

mnie. Dlatego uszanowałam ich wybór, tak jak Ojciec szanuje. Przestałam pouczać. Unikam 

przekazywania im Twojej mądrości, bo twardo trzymają się swego. Wiem, że będą jeszcze bardziej 

cierpieć niż do tej pory. Opór człowieka przed prawdą jest przygnębiający. 

Jezus:     Dopóki na ich ustach króluje słowo „nie”, oddal się, bo jeszcze nie nadszedł ich czas. 

ja:      I będą mieli do Ciebie niesłuszny żal: „Przyszedł czas żniw, skończyło się lato, a myśmy zostali 

bez pracy”. 

Jezus:     Tak i wy będziecie się błąkać. Wszyscy, którzyście wzgardzili Moim Słowem. 

ja:       Panie Jezu, a co z tymi, co gotowi są życie oddać za Ciebie?  

Jezus:     Dziecko, tych dopiero jest garstka! Jednak pragnę pocieszyć wszystkich, którzy Mnie kochają, a 

jednak nie mają jeszcze w sobie na tyle odwagi, aby złożyć ofiarę z życia (tych jest o wiele więcej):  „Jak 

cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2Kor 1,7). Ci, którzy we łzach sieją, żąć będą w 

radości. Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy” (Ps 126). Nic 

z tego, co dobre w was, nie zostanie zmarnowane. 

 

Czas zamętu. Czytajcie Nowy Testament. 

Jezus: 
     Świat wszedł w czas wielkiego zamętu: rozkwitu techniki, postępu i pieniądza. Jednak wiedzcie, że 

nienasycona zachłanność i pożądliwość wasza stała się powodem wszystkich nieszczęść ludzkich. To, o  

co tak usilnie zabiegacie i czego pragniecie, to owoce pożądliwości – niewolników. Serca ludzkie 

bardziej przylgnęły do pieniądza niźli do Boga. Mówicie, że Mnie służycie, a Ja wam powiadam: służycie 

sobie i mamonie, a oskarżacie Kościół i kapłanów. Do tego już doszliście, że swoim postępowaniem 

czynicie rozłam pośród siebie i jak ociemniali i ślepi nie widzicie, że sam diabeł prowadzi was na 

pokuszenie. 

     Nastąpił zanik [prawych] sumień i wartości. Wydaje się wam, że służycie Kościołowi, a Ja wam 

powiadam, że mu szkodzicie – fałszywi prorocy, co się za sprawiedliwych i mądrych mają. Głupcami 

będę nazywać was i wasze pokolenie. Powtarzacie błędy waszych przodków, bo prawdy nie poznaliście i 

przyjąć jej nie chcecie. Zapłatę otrzymacie taką, że z owoców waszej pracy obcy korzystać będą, boście 

pieniądz postawili przed Bogiem. Ostrzegam, byście nie zaprzedawali dusz waszych w niewolę obcym. 

Jeszcze większy ucisk przyjdzie niż obecny. Taka jest wola Ojca. Dlatego przynaglam wszystkich, aby 

czasu nie marnowali. 

     Weźcie do rąk Moje Słowo i uczcie się ode Mnie MIŁOŚCI.  Tylko Biblia uchroni was od zatracenia 

duszy. Cały Nowy Testament mówi o miłości człowieka do człowieka. Fałszywi prorocy nawołują do 

nienawiści, a wy ich słuchacie!  Niech wasze uszy nie słuchają tego co mówi świat, bo wielu mówi dla 

brudnego zysku. Patrzę na wasze serca i widzę, czym się one karmią. Nie słuchacie tego co mówi wasz 

Nauczyciel. Analfabetów biblijnych uznaliście za proroków Moich i z nimi trzymacie. Czy takim mam 

błogosławić?  Proszę was, bracia Moi, nie zatwardzajcie serc waszych, bo nikt z tych, o których mówię, 

nie wejdzie do Domu Ojca Mego. 

     O swoje zbawienie najpierw musicie zabiegać. Wy sami najpierw musicie się narodzić na nowo. Nie 

może być tak, żeby ślepy prowadził kulawego. 

 

Analfabetyzm religijny 

ja:   W jednym z domów katolickich trzymano „biblię”, nie mając pojęcia, że jest to fałszywe pismo, 

przenicowane przez świadków Jehowy. Takich przypadków miałam wiele. Ludzie nie zaglądają do Pisma 

Świętego. W kościele także wielu nie słyszy co Bóg mówi. 

     Jeszcze inni mówią mi wprost: „Czytamy, ale nie rozumiemy – no to nie czytamy”. Odpowiadam: bo 

mało czytacie i mało rozumiecie. Ile razy dziennie karmicie swoje ciała, a ile razy dziennie karmicie 

swoje dusze Słowem? Ja także kiedyś nie rozumiałam, bo nie wykazywałam zainteresowania 

Chrystusem. Wiele mówimy o Nim, a wcale Go nie znamy. Kiedy się wejdzie w klimat Biblii, to się 

czyta, czyta i czyta. (...) I to jest Łaską. Gdy tylko ja chcę, Pan wychodzi mi naprzeciw. Potrzeba dużo 

miłości do Boga, cierpliwości dla siebie, a nade wszystko wytrwałości.    Anna A. 



 

Wartość cierpienia dusz-ofiar 

Jezus: 
     Najtrudniej jest przyjąć na siebie ciężar cudzych grzechów. Dusze wynagradzające nie zawsze mają 

świadomość, jak wielkie rzeczy dokonują się w świecie, kiedy one stoją przed Bogiem jako ofiara. 

     Kiedy ze strony brata, syna, córki czy męża będą przychodzić na was najcięższe boleści, a przyjmiecie 

je z wielką wiarą, to już dokonuje się zbawienie tych dusz, choć w czasie, który Stwórca uzna za 

właściwy. 

     Na drodze ofiar poznacie: samotność, strach, niezrozumienie, a nawet lęk i pot ciała wraz z bólem 

miejscowym lub ogólnym, a pomocy znikąd. 

     Nie bój się jednak niczego duszo ofiarna! To jest najpiękniejsza modlitwa, kiedy trudno się modlić, 

kiedy umiera się na krzyżu z Chrystusem. 

     Przyjdzie czas uwolnienia i odpoczynku. Czas wielkiej radości dla świętych dusz. 

 

(Po przyjęciu przeze mnie Komunii Świętej) 

Jezus: 

     Każde twoje cierpienie poszerza twój „metraż” w Domu Ojca Mego. 

ja:  Chcę cierpieć – jak Ty chcesz, ile chcesz i kiedy chcesz. A jednocześnie... lękam się lęku... 

 

(...) „Każdy, kogo wyśmiano, a nie odpowiadał, 

- kogo ubiczowano, a nie zareagował, 

- kto był oplwany, a nie odpłacił złem za złe 

- zwyciężył!”             Stefan Kardynał Wyszyński 

 

Stacja IV Drogi Krzyżowej 

wg objawień bł. Katarzyny Emmerich: 

     „Nowa boleść w sercu Jezusa powstała, kiedy Go krzyż niosącego, Matka spotkała. Miecz przeniknął 

Jej serce, gdy Go widzi w tej męce”. 

Jezus: 

     Moja Matka pozostawała wszędzie, gdzie był wymowny ślad świętości. Miłość nie dopuszcza rozłąki. 

Szukam ofiar, które by chciały przyłączyć się do Maryi. Czy miłujesz Mnie? Czy miłujesz Mnie więcej 

niż inni? 

     Nabierzcie więcej odwagi, by cierpieć. Są dusze, które nie mogą już żyć bez cierpienia. Jakkolwiek 

kocham was niezmiernie, z jakąż osobliwą miłością spoglądam na te dzieci, które cierpią... Spojrzenie 

Moje jest czulsze i tkliwsze od spojrzenia matki. Czyż to nie Ja stworzyłem serce matki? 

 

Ofiara 

Jezus:  
     Przyjmując krzyż ufaj Ojcu, że tylko On Sam uwolni cię od niego, gdy Sam zechce.  

ja:  Jak zrozumieć sens ofiary? 

Jezus:  Po ludzku możesz uwolnić się od tych czy innych uciążliwości, ale jeżeli z tego skorzystasz – nie 

ma już ofiary. Gdy z ufnością przyjmujesz wszystko, co Bóg na ciebie dopuszcza, jest to ofiara czysta i 

miła Ojcu.  

     Prawdziwie kochając, przyjmując na siebie słabości innych – służysz im (...). 

 

Walka dobra ze złem. 

Jezus: 

     Czy Bóg, który jest pełen miłości, może żądać aż takich ofiar? Bóg nie zabija, ale daje życie. Bóg 

cierpi patrząc na to, co Jego stworzenia uczyniły z wolnością, którą z miłości podarował człowiekowi. 

     To człowiek ukrzyżował Boga, aby zamknąć Stwórcy usta. To człowiek zabija. I tak toczą się dzieje 

świata. Patrzę cierpliwie na złe poczynania stworzeń. Wyznaczyłem czas końca waszego na ziemi i końca 

świata. 

     Szatan uwija się, aby jak najwięcej dusz wyrwać Zbawicielowi. Bóg dopuszcza niewinne ofiary, bo 

tylko te czyste mają znaczną skuteczność, aby uratować wielu synów marnotrawnych. Białe lilie, 

drogocenne perły ratują tę część świata, która nie chce i nie jest zdolna podjąć wyrzeczenia. 



     Spójrz Anno i rozpoznaj czas. Z jednej strony szatan walczy w twojej Ojczyźnie z Kościołem, 

zaciskając pętlę wokół was, a z drugiej coraz więcej ludzi ginie w wypadkach niewinnie. Ani jednego, ani 

drugiego nie chcę dla was..., bo kocham wszystkich miłością, której nie jesteście w stanie pojąć, dopóki 

trwa czas ziemski. Łaskę poznania Mojej miłości otrzymacie w Królestwie. 

     Napisz Anno: krzyż = ofiara. Tylko tak należy objąć sercem tę tajemnicę. 

     Wpisz teraz dzisiejsze czytanie z Księgi Ozeasza (6,1-6): „Pójdźcie! Nawróćmy się do Jahwe! 

Albowiem On zranił – On też nas uleczy; On uderzył i On opatrzy rany; On nas ożywi po dwóch dniach, 

dnia zaś trzeciego podźwignie nas, i znowu żyć będziemy przed Jego obliczem. Bądźmy rozumni, gorliwie 

się starajmy poznać Jahwe! Tak pewne jest Jego przyjście, jak nadejście poranka. Przyjdzie do nas jak 

deszcz wiosenny, co nasyca ziemię. Cóż mam począć z tobą, Efraimie? Cóż mam począć z tobą Judo? 

Miłość wasza podobna do obłoku porannego, do rosy, która o świcie wysycha. Dlatego uderzyłem [w 

nich] przez proroków, pouczałem ich słowem ust moich, a Prawo moje objawiło się jak światło. W 

MIŁOŚCI BOWIEM MAM UPODOBANIE, A NIE W OFIARACH, I BARDZIEJ W POZNANIU BOGA, 

NIŻ W CAŁOPALENIACH”. 
(Wyjaśnienie: Prorok piętnuje błędne pojmowanie znaczenia ofiar. To jest to rozdwojenie, dewocja, o której 

wcześniej pisałam. Ofiara winna być czysta. Tu nie ma miejsca na lenistwo duchowe czy wyniosłość. Starajmy się 

ze wszystkich sił o zachowanie czystości serca. Reszty Bóg dopełni, jako że nie jesteśmy doskonali).  

      

Jezus:  Wzywam was wszystkich z Kościoła i spoza Kościoła 

   - wszystkie Moje owieczki, także te co się zagubiły. Dusze letnie i zimne, aby na czas zdążyły. Bo 

kiedy zostaną zamknięte Bramy Królestwa, ci co poszli szeroką droga, na jej końcu wpadną w dół 

ciemności w „królestwo” szatana. A stamtąd już nikt nie wyjdzie i na nic się zda spóźniony żal. 

     Niech Wielki Post zmobilizuje całą ludzkość do zastanowienia się nad swoim losem: że kiedyś umrze, 

i co potem? 

 

Boże ultimatum dla ludzkości 

(Według włoskich myślicieli dziecko z wadą można zabić. Włoscy etycy (?) już nadali subtelną nazwę 

morderstwu: „aborcja postnatalna”. Jak widać, następuje powrót do starożytnej Sparty (roztrzaskiwano 

maleńkie dzieci o skały) i hitlerowskich idei. W ten oto sposób wyrzucamy Chrystusa, wyrzucamy Ducha 

Świętego. Ludzkość ma problem: konflikt z własnym sumieniem. A do tego, dla samousprawiedliwienia, 

oskarża tych co głoszą PRAWDĘ). 

Jezus: 
     Naród, który oddaje pokłony bożkom, który wdaje się w układy z wrogiem, sam zaprzęga się w 

kajdany niewoli jako najemnik. Lęk i strach czyni z człowieka niewolnika. Odwaga – czyni wolnym! 

Gdyby ludzkość zechciała rozwijać w sobie wiarę i chciała służyć Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu – 

zmiótłbym wrogów z granic ich państw. 

ja:  Jezu, dlaczego ludność Kuby uciskana jest już tak długo przez jednego psychopatę? 

Jezus: 

     Podobnie rzecz miała się z Hitlerem, Stalinem i innymi krętaczami, którzy czynili i czynią podobnie. 

To kult złotego cielca – przed chwilą ci tłumaczyłem. Zawsze znajdą się niewolnicy, opłaceni padliną 

mamony. Pojedynczy człowiek sam niewiele zrobi dobrego. Dlatego musicie trwać jednomyślnie w 

jedności (w rodzinie, w państwie i na całym świecie), abyście nie zostali rozproszeni. 

ja:   Nauczycielu, jak możesz patrzeć na tę niesprawiedliwość? 

Jezus: 

     Nie mogę, Anno, uwierz, że już nie mogę. Serce Moje krwawi, ale nie cofnę wolności, która została 

podarowana człowiekowi. 

     Wyzwoliłem Jerozolimę z niewoli, pragnąc radości dla Mojego ludu. I cóż z tym uczyniły następne 

pokolenia? Odrzuciły Ojca. 

     <<A Ja wam powiadam: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 

Królestwa Niebieskiego”>> 

 

Internet bywa siecią szatana! 

     Pytałam Pana, czy chce, żebym pracowała na polu ewangelizacji poprzez internet, służąc wiedzą, jaką 

mnie Pan obdarzył, oraz doświadczeniem. 

Jezus: 

     Najlepszą formą jest bezpośredni kontakt z człowiekiem i pióro, które przenosi na papier świadectwo 

życia. To przynosi owoce. Internet zaspokaja ciekawość ludzką, zabiera czas, a owoce są mierne. Droga 



internetowa jest dla ludzi mądrych, którzy potrafią panować nad sobą, nie ulegając duchowi żądzy. A 

tych jest garstka. Zostaw kapłanom tego rodzaju posługę.  

     Powiadam wam. Tylko nieliczni umieją zachować dystans do internetu. Bardzo wielu z was uwikłało 

się w misterne sieci szatańskie. 

     Internet przeminie, a Moje Słowo pozostanie w was. 

     „A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy 

Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków” (Ap 20,10). 

 

Adorowanie Bestii 

     „[...] Ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego, i tych którzy pokłonu nie 

oddali Bestii ani jej obrazowi” (Ap 20,4) 

     (...) Według Apokalipsy obraz Bestii będzie adorowany przez ludzi. W obecnym czasie, zamiast 

adorowania Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, adoruje się do późnych godzin nocnych komputer 

(obraz bestii). 

     To jest czas wirtualny, nieprawdziwy. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Do wspólnoty Cenacolo wstępuje 

coraz więcej młodych ludzi, uzależnionych od internetu, którzy nie potrafią myśleć i nie dają sobie rady 

sami ze sobą. 

     Wiadomości wysyłane w ułamkach sekundy są pod progiem świadomości. I to przyjmujemy i tym 

żyjemy (...). 

 

„Biedak zawołał i Pan go wysłuchał.” 

     Jeszcze jeden dowód na to, że Bóg zawsze odpowiada, jeżeli tylko człowiek pokłada w Nim nadzieję. 

     Często rozmawiam telefonicznie zarówno z pierwszym rozmówcą (prosił o zachowanie 

anonimowości), jak i z Piotrem z Holandii. Nigdy nie poruszaliśmy tego tematu. Kiedy otrzymałam w 

prezencie komputer, zaczęłam głęboko zastanawiać się, czy wolą Pana jest, abym pracowała dla Pana w 

internecie. Ofiarowałam w tej intencji podczas porannej Mszy Świętej Komunię Świętą, a w południe Pan 

dał mi odpowiedź sam, a następnie poprzez odczucie niepokoju związanego z internetem i poprzez osoby, 

które zdecydowanie odpowiedziały mi, poszerzając moją wiedzę na temat sieci-pułapki. Bóg działa 

zdecydowanie i jasno, potrzeba nam tylko mocnej wiary i pragnienia rozwiązywania wszystkich 

problemów razem z Chrystusem. 

Jezus: 
      To co napisałaś jest prawdą, której ludzkość, niestety nie przyjmie, dopóki czas Apokalipsy nie 

uświadomi ludziom, że wpadli w pułapkę, utkaną misternie nicią pajęczą mocy duchów ciemności. 

     Czy rozumiesz Anno, dlaczego nie chcę, abyś posługiwała się internetem? Wielu fałszywych 

proroków XXI wieku uległo „tubie” internetowej. Wielu miało intencje nieczyste: chcieli rozbłysnąć 

swoim światłem, zaistnieć w mediach. A Ja wam mówię: weźcie Biblię do ręki i przekazujcie ludziom 

Moje słowo na ambonach całego świata. Moje Żywe Słowo wyda błogosławione owoce. 

 

     Pierwszy mój rozmówca sugerował odesłanie komputera do ofiarodawcy. Nie uczyniłam tego, aby nie 

zranić serca człowieka, który jest bardzo otwarty dla ludzi. Jego życzeniem było, aby komputer służył 

Jezusowi. Spełniłam życzenie ofiarodawcy: wysłałam do najuboższych, aby ci mogli się dzielić dobrem z 

uboższymi od siebie na odległych kontynentach. 

 

 

 

Fragmenty Orędzi Pana Jezusa (niepublikowanych) 

zapisanych przez Annę Argasińską. 

                                                                    

Maj, 2013r.   (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) 

                                     Orędzie Pana Jezusa do Kościoła; dzieci jedynego Boga. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

Jezus: 

     Żyjcie w Bogu zgodnie z nauką Kościoła, aby szatan nie zamienił waszego życia i dzieci waszych w 

piekło. 

     Moje ukochane dzieci, żebyście wiedziały, jak bardzo pragnę waszego dobra, szczęścia i pokoju, a 

pomóc wam nie mogę. 



     Pytasz dlaczego? Bo brakuje waszego pragnienia i otwartości serca. Nie brakuje wam czasu, ale 

miłości do MNIE, uczęszczacie na niedzielne Msze Święte, modlicie się, a pomimo to mnożycie sobie 

bożków pełniąc swoją wolę. Brakuje wam chęci do pracy nad własnym sumieniem, aby zaprzeć się siebie 

i wykorzeniać własne wady. Brakuje też odwagi do opowiedzenia się za Prawdą, do świadczenia o MNIE 

przed ludźmi. 

     Wyznajecie wiarę wargami. Poza Kościołem stajecie się anonimowi. Wybieracie wygodną drogę, a JA 

oczkuję, abyście się stali Moimi świadkami. Wielki czas już nadszedł, aby uczniowie stali się apostołami 

i głosili Moją naukę. Bardzo wielu z tych co są poza Kościołem z własnej, ale często nie ze swojej winy, 

czekają na wasze świadectwa. Szukają Prawdy, ale brakuje im odwagi do przekroczenia progu Kościoła. 

     Moje dzieci modlą się wargami, zamknięte w domach, za drzwiami Kościoła, a życiem przeczą 

Ewangelii i Dekalogowi. Owocem tego są rozłamy i podziały. W rodzinach dochodzi do całkowitego 

zaniku więzów rodzinnych. Każdy żyje według swojego egoizmu. Wielu nie praktykuje najważniejszego 

przykazania, które mówi o miłości człowieka do Boga, o postawieniu Boga na pierwszym miejscu. A tak 

się nie dzieje. Europa stawia na pierwszym miejscu pieniądz i prawo, które nie służy człowiekowi a 

niszczy. Pycha przesłania miłość do bliźniego. 

     W kontaktach z bliźnim zbyt często upajacie się waszą wyniosłością, zupełnie nie uzasadnioną. 

Zapominacie jakże często, że wszystko dobro, które jest w was otrzymaliście darmo i jutro może być 

wam zabrane. 

     Pozamykaliście serca tak szczelnie, że patrząc nie dostrzegacie kim naprawdę jesteście przed Bogiem. 

O, jakże często jest to smutny obraz duszy ludzkiej. Zamknięci na dary Ducha Świętego, oporni w 

wypełnianiu woli Ojca. Tchórzliwi w publicznym wyznawaniu wiary, leniwi na modlitwie, pędzący w 

przeciwnym kierunku rozmijacie się nie dostrzegając drugiego człowieka, tracąc cenne łaski. Stale 

szukacie swojego, nie liczycie się z Moim. Mówicie, że jesteście chrześcijanami, a JA wam powiadam – 

nie macie zdrowego kontaktu z Bogiem, zdrowego kontaktu z bliźnimi. Dlaczego? Bo nie sięgacie po 

Ewangelię. Nie żyjecie Moim słowem. To prawda, że wymaga to pewnej dyscypliny, a ludzkość nie chce 

podporządkować się MĄDROŚCI BOŻEJ, bo to kosztuje wiele czasu oraz wyrzeczeń, ale jakże 

wspaniałe owoce przynosi. 

     Wolność, którą źle pojmuje człowiek jest niewolą, pułapką szatana. Owocem waszej wolności jest 

wyniosłość jednych nad drugimi. Chęć panowania to już nie choroba pojedynczego człowieka. To już jest 

epidemia, którą można zniszczyć jedynie nie przez nauczanie drugiego, ale pracą nad własnym 

charakterem, własnymi słabościami. Człowiek wyniosły ma zawsze najlepsze zdanie o sobie a drugiego 

poniża. Bóg brzydzi się taką cechą.  Jest to wielki grzech, który niszczy miłość pomiędzy ludźmi. A wy 

macie sobie służyć nawzajem. 

     Widzicie, dzieci, że źle dzieje się w waszych rodzinach, w całej Europie; w Kościele chrześcijan. 

Słaby duch, słabe ciało. Wasz przeciwnik bazuje na tych słabościach, czyniąc was niewolnikami. Z coraz 

większą siłą rozlewa się zło w całej Europie. Niezauważalnie zanika dobro. Może dojść do tego, że Moje 

dzieci przestaną już odróżniać dobro od zła. Niewolnik nie może głośno wyrażać swojej opinii. Pod 

batem pręgierza sprzeda się za miskę soczewicy. 

     Dzieci, wołam do was!  Póki czas, póki jeszcze macie siły, póki wam jeszcze na to pozwalają, 

korzystajcie z potężnego oręża waszej wiary. Mówicie, że modlicie się, a JA wam mówię – źle się 

modlicie. Wasze serca są pełne nienawiści do brata i siostry. Wzajemnie się ranicie, atakujecie. I to jest ta 

wyniosłość jednych nad drugimi. 

     Czy taka modlitwa może być miła Ojcu, Synowi, który z miłości do was zamknął się w tabernakulum, 

Duchowi Świętemu, który do was mówi, Trójcy Przenajświętszej, która jest samą dobrocią i miłością? 

Nie dacie sami rady uwolnić się z samouwielbienia. Nie dziwcie się, że jesteście poniżani, lekceważeni, 

bo sami poniżacie i lekceważycie. To co dajecie wraca do was. Moja Matka na różne sposoby i w 

różnych miejscach prosi was, aby rodziny stały się Kościołem; domem modlitwy. 

     Różaniec uratuje nie tylko was samych i wasze rodziny, ale i Europę, świat, przed całkowitą zagładą. 

Nie pytajcie więc o przyszłość waszą, kataklizmy i różne znaki, które pochodzą od Boga, ale dobrze 

wykorzystajcie czas teraźniejszy. Od czystości serc i modlitwy zależą losy świata. Nie pokładajcie wiary 

w człowieka i to co mówi człowiek. Zaufajcie potędze i sile JEDYNEGO BOGA. 

     Pamiętajcie dzieci, co wam powiedziałem. Nastał czas oczyszczenia. Zachodzi ogromna walka między 

dobrem a złem. Zły duch bez większego wysiłku wychwytuje słabe dusze i zniewala do tego stopnia, że 

nie są już w stanie uwolnić się z jego sideł. 



     Potrzebuję ofiar czystych serc. Zabiegajcie, dzieci, o czystość serc waszych i ochoczo przyjmujcie 

Krzyże, za tych co żyją i umierają w grzechach ciężkich. Zabiegajcie o zbawienie własne i waszych 

rodzin. Pobożne życie składające się z ofiar, uratuje świat od zagłady. 

     Nie wielcy tego świata, ale malutcy, cisi, chorzy, cierpiący, miłujący prawdziwie Boga mogą 

uratować świat od zagłady. 
     Dzieci, przygotujcie się na oczyszczenie. Jeśli nie posłuchacie MNIE, wszyscy zginiecie. Jeśli 

posłuchacie i staniecie się jak te dzieci małe, których serca są czyste, ocalicie życie wasze i waszych 

dzieci. 

     Cywilizacja, postęp w nauce i w technice jest darem Boga dla ludzkości, po to, aby służyć Bogu i 

sobie nawzajem, aby dzielić się dobrem, nie pobierając za to dóbr materialnych. Wszelkie dobro zostaje 

dane człowiekowi darmo. 

     Nie pozwólcie, aby cywilizacja XXI wieku skazała ludzkość na zagładę. I tak jak w potopie uratuję 

tylko niewielu, aby powstał nowy świat, nowy człowiek, nowa cywilizacja. 

     I choć tak ma stać się, to zabiegajcie o to, abyście mogli się odnaleźć w tym nowym świecie i nowym 

ładzie według zamierzeń Boga. AMEN. 

                                                                                                          Bóg Ojciec,  Syn Boży  i  Duch Święty 

  

Czerwiec, 2013r. 

      „NA  KOŃCU CZASÓW WYLEJĘ MOJEGO DUCHA NA WSZELKIE CIAŁO. STARZY BĘDĄ 

ŚNIĆ, A MŁODZI  PROROKOWAC.” 

 

Dzieci Kościoła – obudźcie się! 

Jezus: 

     W dziejach świata nigdy jeszcze tak nie było, żeby matki masowo zabijały w swoich łonach swoje 

nienarodzone dzieci. Zaś te, które narodziły się, były tak dalece demoralizowane od małego. Dlatego w 

poprzednich orędziach, które ci dyktowałem, nazwałem Europę - rozkładającym się trupem. 

 Pycha zwiodła człowieka do tego stopnia, że człowiek sam sobie ustanawia prawa, nie ludzkie a 

wyniszczające – mordercze, tak że jeden występuje przeciw drugiemu, oszukując się nawzajem, zamiast 

jeden drugiemu być pomocnym. 

 Bóg pragnie odnowić przymierze z narodem polskim, aby tenże naród stał się ludem Bożym, ale w 

zamian żąda, aby naród polski zerwał z grzechem, podporządkowując się nauce Syna Bożego 

(Ewangelii) i Dekalogowi. 

 Ogromny ciężar odpowiedzialności za ocalenie waszej ojczyzny poniesie władza państwowa i 

zwierzchnicy Kościoła Rzymskokatolickiego. A wy, dzieci Boże, nie wypuszczajcie z rąk Różańca w tej 

intencji, aby plan Ojca mógł się wypełnić. Jako lud Boży musicie dojrzeć do tego, aby pragnąć i uznać 

Moją władzę Królewską. 

 We wszystkich książkach Anny przygotowywałem was wszystkich i każdego z osobna, wskazując 

drogę do osobistego nawrócenia się, podając poprzez przykłady cierpienia - owoców śmierci w grzechu i 

po nawróceniu się duszy – owoców życia.  

     Kto otworzył się na Moje Słowo – ten otworzył swoje serce na Moją moc, która miłością Boga 

przemienia człowieka błądzącego. 

 Król pragnie dla swoich poddanych szlachetnych, czystych serc, aby te serca zostały zanurzone w 

Sercu Władcy Wszechświata, aby dzieci Boże miały swój udział w Królestwie Niebieskim. 

    PRAGNĘ BYĆ OGŁOSZONY PRZEZ KOŚCIÓŁ I RZĄD POLSKI CHRYSTUSEM KRÓLEM. 

Aby Moje pragnienie mogło się ziścić, wszystkie dzieci Kościoła powinny o to zabiegać, używając 

potężnej broni, którą jest Różaniec. Waszym orężem jest Maryja, Matka Kościoła, Matka wszystkich 

narodów, oraz potężni polscy patronowie: św. Maksymilian Kolbe, ks. kard. Stefan Wyszyński, bł. Jan 

Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Oni są przy tronie w Moim Królestwie, orędując za ludem polskim. 

     Dzieci Kościoła, obudźcie się i powstańcie: nadchodzi czas WIELKIEJ ERY KOŚCIOŁA – 

zwycięstwa dobra nad złem, zmartwychwstania nad śmiercią! 

     Stąd zaciekła walka szatana z ludzkością: wynaturzenia, straszne obrzydliwości, których dopuszcza się 

człowiek, oddając się szatanowi w niewolę i nazywając to „wolnością”. Popatrzcie, dzieci, do czego 

doprowadziliście: przestaliście oddawać cześć Jedynemu Stwórcy – Bogu, a kłaniacie się szatanowi, 

będąc na jego usługach. Kłamstwo przyjęliście za prawdę, zaś prawda jest wyśmiewana, poniżana. 

Człowiek zaprzedał swoją duszę za „garstkę soczewicy”.  



     Tak jak wcześniej zapowiadałem w III i IV części w książkach Anny, że po śmierci Jana Pawła II 

Kościół będzie doświadczany, że świat będzie karmił was igrzyskami, a lud będzie pragnął chleba i 

pracy,* tak i teraz mówię, że lata następne będą dla świata wielką walką, toczącą się pomiędzy dobrem a 

złem. Bogaci będą jeszcze bardziej się bogacić w sposób niegodziwy, kosztem słabszych od siebie. 

Biedni materialnie i słabsi duchowo będą sprzedawać swoje człowieczeństwo za ocalenie skóry. Nastanie 

czas ciemności, w którym będzie panowało zło. Oszuści w jeszcze większym stopniu będą uchodzić za 

prawdomównych, tak że trudno będzie wam odróżnić prawdę od kłamstwa. 

     To będzie czas próby dla ludzkich sumień, aby w płomieniach ognia zostały oczyszczone dusze i 

dokonały wyboru w prawdzie. Przez krew i cierpienie, przez ofiary dobro zwycięży nad złem i ukaże się 

w swym olśniewającym blasku. Wielką cenę zapłacą ci, którzy w tym czasie dochowają wierności Bogu. 

To oni otrzymają palmę zwycięstwa. Choć wcześniej nie znajdą oparcia u nikogo i świat nimi wzgardzi, 

ale to oni zasiądą po Mojej prawicy. 

     Jeżeli Polska padnie przede Mną na kolana, nawróci się i opowie za Moim zwierzchnictwem w 

urzędach państwowych, opierając się na Prawie Bożym – na Dekalogu i życiu według Ewangelii -  

wówczas wkroczę na wasze ziemie jako Król Polski, jako Król Wszechświata. Polska będzie przewodzić 

wraz z Kolumbią, Węgrami i Chorwacją pozostałym krajom, aż na wszystkie kontynenty. 

 Wiara Ewangeliczna będzie przenikać serca i umysły ludzkości, tak że będziecie służyć Bogu i sobie 

nawzajem. Wyleję całą swoją Miłość na lud Boży, do którego dołączą wszyscy poganie i ci, co 

dotychczas Mnie nie poznali. Nie będziecie już oddzielać wiary od prywatnego życia – wasza wiara 

będzie zakotwiczona w waszym wnętrzu i obecna w życiu publicznym. A Ja, wasz Król, będę 

błogosławił całemu rodzajowi ludzkiemu i pomnażał jego dobra. 

 

                                                                                          JEZUS CHRYSTUS, KRÓL WSZECHŚWIATA 

* - dotyczy to nie tylko obszaru ziem polskich. 

 

11 października 2013r. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

Jezus:  

     (...) Dopóki miłość nie będzie górowała nad prawem i sprawiedliwością, dopóty te dwa wyrazy 

pozostaną tylko w sferze pojęć. Gdybym JA sądził ziemię (ludzkość) według waszych sądów, to nie 

ostałby się nikt z mieszkańców ziemi. Taka jest wasza sprawiedliwość, która ma na względzie jednostkę, 

dobro własne, a nie ogółu. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci; nie ma względu na osobę, a kłamstwo 

przed Nim nie skryje się. (...) 

 

 

11 października 2013r. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

                                 

Czas oczyszczenia dla Kościoła i wszelkiego stworzenia ludzkiego. 

Jezus:   
     Europa, której zostało dane tak dużo mądrości, wiedzy, talentów, dobrobytu, obróciła to przeciw 

człowiekowi, budując „wieżę Babel”. Przeto wiedzcie, że „poddałem próbie tych, którzy zwą samych 

siebie apostołami, a nimi nie są; że znalazłem ich kłamcami... I mam przeciw nim to, że odstąpili od 

pierwotnej miłości” (por. Ap 2, 2-4). 

 To jest chwila, wspomniana w Ap 22, 11: „Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy 

niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się 

jeszcze uświęci!”. 

 

     Animozje polityków względem Prawdy są dla nich samych ważniejsze, niż dobro Ojczyzny. Mówię o 

sytuacji w Polsce, choć jest to domeną tych, którzy zaczynają się wspinać po szczeblach drabiny jak 

najwyżej. Ta wspinaczka powoduje wyniosłość, tak, że człowiek często zatraca własną godność – dar, 

którym został obdarowany przez Stwórcę. Pojawiają się wówczas podziały. Następuje zanik wartości 

moralnych. I nie ma się już wtedy na uwadze dobra ogółu ludzkości i ojczyzny – jej granic terytorialnych. 

Każdy ciągnie kołdrę w swoją stronę, aby okryć nagość, przybrać się w piórka. Dlaczego? Aby 

zaspokajać ducha żądzy w ciele i panować nad drugim. Pieniądz i władza to odwieczny atrybut 

[zniewolonych przez] demony. Książę ciemności dobrze zna słabości człowieka i wykorzystuje jego 



żądze przeciw niemu samemu, wpędzając go w niewolę. Człowiek, zamiast żyć w pełni radości i rozwijać 

się zgodnie z zamysłem Bożym, zaczyna się (w takich sytuacjach) upodabniać do zwierzęcia: zaczyna 

kierować się instynktem i żeruje, pożera mocniejszy słabszego. 

 Najpotężniejszą bestią w świecie [pracującą nad] zezwierzęceniem ludzkości jest antychryst, na 

usługach którego są niewolnicy antychrysta. Wy jesteście w samym centrum jego działania, zamknięci w 

kokonie, utkanym przez księcia ciemności. Tak, Mój ukochany Kościół, Moi ukochani kapłani, Mój 

ukochany lud, Moje dziedzictwo – jest niszczone przez antychrysta. 

 Zauważcie, że polem jego działania, obiektem są zawsze Moi pasterze. Lud został odurzony przez 

media, nagłaśniające zło, mające stanowić pożywkę dla Mojego ludu. Lud zostaje odurzony złem, które 

ogarnia rządzących. Obezwładnieni, zniewoleni, zaczynają akceptować to zło, aby utrzymać się na 

górnych szczeblach drabiny, na wierzchołku „wieży Babel”. 

 Odwieczny wróg Kościoła zaatakował również świątynię serc małych dzieci. W tych sercach 

wyszukał sobie siedlisko do wyklucia gadów, poprzez które chce zapanować nad przyszłym pokoleniem 

całego świata. Zwróćcie też na to uwagę, że o ile zło głośno atakuje kapłanów, o tyle w odniesieniu do 

dzieci i ich sfery duchowej czyni to po cichu, pod pozorem dobra. 

    (...) Jedyny ratunek dla Kościoła i Ojczyzny – to dochowanie wierności – zawsze i we wszystkim – 

Chrystusowi, Kościołowi, Papieżowi, Ewangelii. 
 Jeżeli nie uzbroicie się w oręż zgiętych kolan [i nie podejmiecie] wynagradzania (ekspiacji) – nie 

obronicie się. Zbyt silny jest wasz przeciwnik, a i jego wściekłość przybiera na sile. [Stara się], byście 

wierzyli we wszystkie kłamstwa, które wsącza do waszego umysłu przez oczy i słuch. 

 Jest wielka potrzeba otwarcia kościołów i wyciągnięcia rąk w górę,* abyście zostali ocaleni mocą 

Ojca. Po to są kościoły, żeby lud mógł się w nich modlić każdego dnia. Po to są kapłani, aby z Moim 

ludem wynagradzali Ojcu za ciężkie grzechy, przewinienia, zaniedbania, bo wszyscy na różne sposoby 

sprzeniewierzyli się Bogu. Dane wam talenty zakopaliście głęboko w ziemię z lenistwa, ze strachu, z 

wygodnictwa. 

 Jeżeli nie przybliżycie się do Boga, to wasz wróg przybliży się do was. On wykorzystuje każdą 

próżnię, każdą szczelinę. Jeżeli Mnie nie usłuchacie, wasze dzieci będą na usługach szatana, a sam 

Kościół zostanie podzielony. Otwórzcie drzwi Mojego Kościoła i postawcie Mnie, Boga w Trójcy 

Świętej Jedynego; mnie, Syna Bożego, obecnego w monstrancjach, na ołtarzach, abym mógł pomóc 

ludzkości. Przed każdą modlitwą zapraszajcie Maryję, aby Ona z wami się modliła i przewodziła wam 

oraz waszym rodzinom. Lud polski zwycięży orężem modlitwy, wzywając na ratunek Matkę Kościoła. 

 I proszę, Moje dzieci, nie dołączajcie do [wydających] niesprawiedliwe i napastliwe sądy o 

kapłanach. Jest to jedna z pułapek szatana, w którą wpada nawet sprawiedliwy, tak że i brat kapłan 

przeciwko bratu kapłanowi występuje. Tak być nie może, bo jakim sądem sądzicie, takim będziecie 

osądzeni. Pozostawcie sądy Bogu Ojcu, bo tylko On ma moc powołania i odwołania tych, których 

namaścił. Ból Kościoła pozostawcie zwierzchnikom Mojego Kościoła. Bądźcie cierpliwi, tak jak i Ja 

jestem cierpliwy, patrząc na grzechy wasze. Czekam, zawsze czekam. 

 Dlaczego osądzają niesprawiedliwie? Bo „nie poznali Bożej sprawiedliwości i usiłowali własną 

ustanowić, więc nie poddali się sprawiedliwości Bożej. Kresem bowiem Prawa jest Chrystus” (Rz 10, 3). 

 Dzieci, kłamstwem jest powiedzenie wroga, że „Kościół zamiata pod dywan”. To Ja panuję nad 

Kościołem i dopuszczam, co sam chcę i kiedy chcę. Mówię o tym, bo zdaje się, że wielu zapomniało, iż 

„nie ma nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano 

dowiedzieć” (Mt 10, 26). 

 Kościół kieruje się Moją nauką, a ci, co sieją zamęt, sami wykluczają się ze wspólnoty tegoż 

Kościoła. Ja także miałem przy sobie Judasza. Wiedziałem, czego mogę się po nim spodziewać; znałem 

jego koniec, a jednak nigdy nie mówiłem o nim źle do innych. 

 To miłość Boga Najwyższego i Sprawiedliwego Sędziego napomina człowieka i mówi do jego 

sumienia, aby się opamiętał, żałował, zadośćuczynił i był zbawiony, bo wiele każdy z was Mnie 

kosztował. Taka jest sprawiedliwość Najwyższego Sędziego. A kimże ty jesteś, abyś sądził drugiego? 

 Módlcie się gorąco za waszych pasterzy, aby nie stwardniały ich serca od ludzkich uderzeń, bo jeden 

oskarżany, a cała reszta osądzonych. Strońcie od tych, którzy nie wnoszą pokoju, ale zasiewają ziarno 

goryczy, niosąc rozłamy.  

     Najwyższy Sędzia, przed którym każdy z was,  

     niezależnie od tego, czy chce, czy też nie chce, 

     będzie musiał stanąć i zostanie osądzony 

     sprawiedliwie, według jego uczynków. 



 

     „Gdy Mojżesz wznosił ręce, szala zwycięstwa przechylała się na stronę Izraelitów, gdy je opuszczał, 

górą byli Amalekici. Z czasem ramiona Mojżesza zdrętwiały, podsunięto mu więc kamień, aby mógł 

usiąść, a Aaron i Chur podtrzymywali jego ręce, jeden z jednej, drugi z drugiej strony. W ten sposób 

ramiona Mojżesza nie opadły aż do zachodu słońca. Jozue zaś rozgromił doszczętnie wszystkie oddziały 

Amalekitów.” (Wj 17,11-13) 

* - Nasz naród czeka na wzniesione ręce Pasterzy, aby móc je podtrzymywać modlitwą, do której usilnie 

się garnie (Jerycha i tym podobne inicjatywy). 

 

 

1 grudnia 2013r.  Pierwsza Niedziela Adwentu. 

Jezus:  

    (...) Otóż powiadam wam, że godzina na opamiętanie ludzkości już wybiła. Bardzo wielu nie przyjmuje 

znaków czasu, w których BÓG przemawia do ludzkości. Minuty waszego ziemskiego życia mijają w 

szybkim tempie. W niespodziewanym dla człowieka czasie Sąd Boży nad światem przychodzi (...) 

                                                                                                                          

                                                                                                                                    JEZUS, SYN MARYI 

 

Wiedeń, maj 2014r.     

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Annę Argasińską. 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

 

     (Bóg daje nam MATKĘ, prawdziwą Matkę z krwi i kości. Jeżeli nie chcemy słuchać Matki, to mamy 

piekło, podobnie jak to się dzieje w naszych rodzinach) 

 

Maryja:  Dlaczego Moje dzieci przyjmują Najświętsze Ciało i Najdroższą Krew Mojego Syna do swoich 

serc stojąc? Przyjdzie taki czas, że kiedy staną przed Bogiem, będą się bardzo tego wstydzić i żałować. 

 

ja:  Maryjo, ale o tym decydują księża proboszczowie w parafiach... 

 

Maryja:  Każdy z was będzie odpowiadał przed Bogiem za swoje lenistwo duchowe i fizyczne. Nikt z 

was nie może narzucać drugiemu tego, na co u tamtego reaguje sumienie i serce. Najważniejsza jest 

miłość. I to ona niech będzie wam drogowskazem prawdy. Czynicie tak jak wy chcecie i nie dlatego, że 

kapłani tak nakazują, ale dlatego, że za mało kochacie Mojego Syna. To Mój Syn oddał za was życie, z 

miłości do was. 

     Niech znikną dyskusje i podziały, które bardzo ranią Mojego Syna. Świadczcie o miłości do Jezusa 

waszą postawą. 

Wasza Matka – Matka Kościoła – Maryja. 

 

11 czerwca 2014r. 

 Jezus:   

     To jest czas ludzkich sumień. Jeśli pozwolicie na to, żeby prawo stanowione było sprzeczne z prawem 

ustanowionym przez Boga (dot. piątego przykazania Dekalogu), sami sobie zgotujecie Sodomę i Gomorę. 

Módlcie się do Ducha Świętego; proście o dar mądrości i odwagi, aby lęk nie blokował waszych sumień. 

      

Jezus: 

     Pokora oznacza to, że wszystko co czynicie, co myślicie jest zawsze w odniesieniu do Mojej nauki, 

Ewangelii. 

     Pycha czyni wszystko w odniesieniu do siebie, aby samej błyszczeć i aby jej było wygodnie, aby 

przede wszystkim to ona była zauważona. A przy tym przedstawia to w takiej formie, żeby drugi 

uwierzył w jej „szlachetność” i jej „dobre uczynki”. Pycha lubi aby ją zauważono i doceniono. 

     Pokora – odwrotnie, zawsze ma na uwadze dobro drugiego, a o sobie nie pamięta. 

     Dotyczy to każdego stanu rodzaju ludzkiego. Pamiętajcie, że tym, którym więcej dano, a mimo to nie 

słuchają, będzie ciężko i długo wypłacać się będą sprawiedliwości Bożej, według Prawa Boskiego. 

 

 



 

Sierpień, 2014r. 

Ostrzeżenie – 

Żebyście nie mówili: „Gdzie był Bóg?!” 

Adiustacja teologiczna  ks. dr Adam Skwarczyński. 

Jezus:   
     Dla Mnie ludzie nie mają litości. Lekceważą Ojca i Jego Prawo. 

     Czy w dwudziestym pierwszym wieku trudno jest poznać i pokochać Boga Ojca? 

     Wielu słyszało o Mnie i o Moim Prawie. Mniej boli [cios] ze strony tych, którzy Mnie nie poznali i 

żyją jak poganie. Jednak ogromny procent tych, co zowią siebie chrześcijanami, lekceważy Mnie i Moje 

Prawo. 

     Ślepi i głusi przewodnicy stada i ci co idą za nimi. Jeszcze nie rozpoznaliście znaków czasu, które na 

was dopuszczam? Głusi, bo nie słyszycie głosu Boga. Ślepi, bo nie pojmujecie, nie widzicie tragedii 

ludzkości. 

     Całe Niebo woła w kierunku ziemi: opamiętajcie się, bo zginiecie wszyscy! 

Jezus:   
     Także i polska krew użyźni zakwaszoną glebę. 

     „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego”. 

     Napisz Anno: trzy czwarte ludzkości trwa w uporze, nie chce stać się dziećmi Bożymi. Stąd też dzieci 

Boże będą musiały ponieść brzemiona tych trzech czwartych, aby i oni zostali uratowani. Nie ma innego 

sposobu, aby złamać opór grzesznika – potrzeba wielu ofiar za te trzy czwarte. 

     Bóg stworzył człowieka do życia w pełni. W pomyślności człowiek najczęściej lekceważy Boga i Jego 

błogosławieństwo, lecz bez błogosławieństwa nie ma życia w pomyślności. Za to w cierpieniu nawet 

największy grzesznik pozwala Stwórcy, aby go zbawił. 

     Nie pytaj Anno o czas i liczbę ofiar. Czas już się zaczął i ofiary także. Wielu z was podgląda je na 

ekranie telewizora, siedząc w wygodnym fotelu i mówiąc do siebie: „Mnie to przecież nie dotyczy”. 

Tylko głupi i nierozumni mogą tak myśleć. A Ja wam mówię: już niedługo przyjdzie to i na was. 

     Żywot ziemski człowieka jest krótki. Wieczność trwa bez końca. Te trzy czwarte ludzkości w ogóle 

nie myślą o życiu wiecznym. Te trzy czwarte walczą z Bogiem, aby na krótki czas zaspokoić własną 

pychę, pożądliwość. Bóg w swoim niepojętym [przez ludzkość] Miłosierdziu walczy o wasze dusze, 

abyście mogli poznać prawdziwą radość w Domu Ojca. 

     Miłości Bożej nie pojmą żyjący w ciemności, w której świat się pogrąża. Człowiek coraz częściej i 

coraz śmielej usiłuje wyeliminować Prawo Boskie ze wszystkich dziedzin życia na ziemi. 
     Dlatego muszą przyjść na ziemię spustoszenia. Im bardziej lekceważony będzie Bóg, z tym większą 

częstotliwością będą nadchodziły spustoszenia. I nie mówcie wtedy: „Gdzie był Bóg?!” Bóg był, jest i 

będzie! 
     Kiedy dobrze wam się dzieje – wasza wyniosłość prowadzi was do przypisywania samym sobie 

zasług. Kiedy źle – oskarżacie Boga. Jednak to nie Bóg przynosi zniszczenia na ziemię i na wasze domy, 

to nie Bóg zsyła na was nieszczęścia. To człowiek człowiekowi gotuje zagładę. Już niedługo jeden 

człowiek drugiemu zgotuje straszny los. I choć stanie się to nie jutro, nie za miesiąc, a jednak niedługo! 

Jezus:   
     Moi uczniowie zawsze mają obowiązek pozyskiwać tych, co Mnie nie znają, zaś przestać już pouczać 

opornych, co znają Mnie i Moją naukę, a jednak żyją według własnej „ewangelii”, na własną rękę. Za 

tych składajcie ofiary z samych siebie  – „jedni drugich brzemiona noście”. 

     Najskuteczniejszą bronią jest pokuta, post, ofiara. Nie wypuszczajcie różańca z rąk waszych. Jeszcze 

raz wam mówię: sięgnijcie po tę broń, a ocalicie wielu. 

Jezus:   
     Módlcie się:  Przemień, Panie, ciemność nocy w światłość dnia. 

                           Daj, abyśmy poznali, daj, abyśmy usłyszeli. 

 

 

11 marca 2015r.    

Środa III tygodnia Wielkiego Postu. 

Jezus:  



     Początek zaczął się tuż po śmierci Jana Pawła II. Wasi wrogowie długo czekali na ten moment. W 

czasie pontyfikatu Papieża Karola Wojtyły zły duch nie miał takiej mocy, aby szkodzić Polsce, 

Kościołowi i rodzinom. 

     Anno, to już nie tylko o Polskę czy o Europę trwa walka. Módl się za cały świat. Ludzkość zerwała 

przymierze z Bogiem. Nie mówię o tych, którym nie dane było poznanie Mnie, Boga, ale o tych, co 

zostali ochrzczeni, którzy otrzymali łaskę poznania Boga, a mimo to odwrócili się do swego PANA 

plecami. Przeto i Ja odwróciłem się, wydając ich na pastwę ich żądz, których stają się niewolnikami.  

 Izrael, Mój ukochany Izrael ulepił sobie złotego cielca: mamonę. Pożądał także władzy, wynosząc się 

ponad Boga, czego owocem jest niszczenie samego człowieka i co powoduje zatwardziałość serca. Zwróć 

uwagę Anno, że mówię do ciebie w czasie teraźniejszym, abyś spojrzała głębiej na owoce usiłowania 

zapanowania człowieka nad Bogiem. Przykładem tego jest ustanawianie praw, że jeden człowiek może 

decydować, czy życie drugiego może istnieć, czy jako niewygodny element można je zabić. 

 Ojciec i Ja nie możemy już dłużej patrzeć na wyniosłość i panowanie „wielkich” tego świata. Są 

zaślepieni, każdy z nich kieruje się egoizmem, narzucając go innym, czyniąc to w majestacie prawa. Jest 

tak, jak do ciebie mówiłem wcześniej: „kłamstwo będą podawać za prawdę. Prawda będzie ośmieszana i 

wyszydzana”. A lud niewolniczy, klakierzy kłaniają się nisko błaznom tego świata i biją im brawa w 

nadziei, że i oni się pożywią resztkami ze stołów błaznów. Bogaci tego świata pławią się w obrzydliwym 

błocie, niszczącym ich człowieczeństwo, które Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Owocem ich 

bogactwa jest to, że prawie połowa ludzkości ginie z głodu. Bogaci tego świata manipulują własnym 

ciałem, aby zachować jak najdłużej jego zewnętrzne piękno, dogadzają swoim namiętnościom. 

 Wiele już razy mówiłem, że nie da się dwom panom służyć. Rządzący narodami – a jest ich 90% tak 

czyniących – tak ustanawiają prawa, aby się ludziom przypodobać, a nie Bogu. Te prawa najczęściej są 

niesprawiedliwe, bo niszczą tego, który nie umie się obronić. 

 Trzy czwarte ludzkości ziemi zamieniły MIŁOŚĆ BOGA OJCA na miłość szatańską, zmysłową. 

Bardziej zabiegacie o ciało, które i tak ulegnie rozkładowi, a mało kto zabiega o piękno duszy. Dlatego 

dopuściłem diabelskie działanie w świecie; poplątałem rozum ludzki, wydając go na pastwę żądz.  

 Przez wiele ostatnich lat patrzyłem jak człowiek, który został stworzony przez Boga i jest jak 

ziarenko piasku pustyni, wyniósł się nad Boga i ustanawia prawa niezgodne z prawem Boskim. Zarówno 

rządzących, jak i milczących niewolników musi dotknąć kara. Zniszczę wszelkie zło, aby ocalić dobro – 

aby ci, których ocalę, odrodzili się na wzór i podobieństwo Boga. 

 Mówię to w czasie Wielkiego Postu do tych wszystkich, którzy się Mnie, Boga, zaparli. I do ciebie 

człowieku, który [ustami] wyznajesz swoją wiarę, ale życiem swoim przeczysz Ewangelii. 

 

Ostrzeżenie: Nie słuchacie Boga, nie słuchacie Kościoła, lekceważycie Biblię i lekceważycie to, co 

mówią kapłani. Oskarżacie Moich kapłanów – tych którzy głoszą Prawdę, trwając w Mojej nauce. Mówię 

wam, że nikomu nie wolno dostosowywać Ewangelii do wynaturzeń ludzkich. Kto tak czyni, odpowie 

przed Bogiem. Zapomnieliście (bo tak wam wygodnie), że Stwórcą i Panem tego świata jest Bóg Ojciec. I 

to przed Nim staniecie na sądzie. Grzechy świata sprowadzą na ziemię ogień z nieba, lądu i wody. 

Będziecie dla siebie wrogami, będziecie walczyć jedni przeciw drugim. I nikt nie zdoła ocalić tego co 

gromadził. Ziemię zamienię w proch, tak że za kęs pożywienia będziecie błogosławić Boga.  

 Przerażenie ludzi będzie ogromne. Zniszczona zostanie w was wszelka wyniosłość. Potęga waszego 

wroga będzie nad wami, bo w człowieku, a nie w Bogu pokładaliście nadzieję. Cała ludzkość będzie 

walczyć przeciwko sobie, dopóki krew grzeszników nie przesiąknie ziemi i nie nasyci piekła, i dopóki 

krew kochających Boga i sprawiedliwych nie obmyje brudu tej ziemi.  

 Cierpienie i krew niewinnych oczyści Kościół (lud Boży). Ci co ocaleją będą wielbić Boga na 

połaciach ocalonej ziemi. Świat będzie odradzał się na nowo według zamiarów Boga. Tak się stanie, jeśli 

się nie nawrócicie.  

 W kościołach całego świata niech będą odprawiane Msze święte pokutne, wynagradzające Bogu w 

Trójcy Świętej Jedynemu za ciężkie grzechy, za wszystkie Komunie Święte przyjmowane świętokradzko. 

Nikt nie zna czasu nadejścia kataklizmu światowego, tylko Bóg i ci, którym Bóg zechce objawić 

 

    

23 maja 2015r. 

Intronizacja Króla? 

 

Jezus:  



      Czyż poddani Króla są władni, do ukoronowania TEGO, Który  został wybrany poprzez dziedziczenie 

tronu OJCA – KRÓLA WSZECHŚWIATA? 

     „Poddani mogą jedynie uznać Króla jako Jedynego Władcę Wszechświata; mogą uznać, albo 

odrzucić. Mogą wywyższyć okazując Mi należną cześć i chwałę. Królem uczynił Mnie OJCIEC. Tylko 

ON jest Wszechwładny, nie poddani. 

     Zamęt w umysłach sieją ci, którzy przeinaczają zamysł OJCA. Ci dzielą Kościół; jedni świadomie, 

drudzy nieświadomie, rozdzierając Mi rany. 

     A Ja wam powiadam: wszelkie decyzje tak ważne należą do Kościoła. Gdzie nie ma posłuszeństwa 

tam nie ma Mojej woli. Poddani Króla, jeżeli chcą być Jego dziedzicami powinni dochować wierności 

Królowi poprzez posłuszeństwo Kościołowi, przyjmując w pokorze decyzje Kościoła, chociażby te 

wydawałyby się niezrozumiałe.  

     „Kto się sprzeciwia Mojemu Namiestnikowi, ten Mnie się sprzeciwia. To mówi Duch Święty 

Kościoła.” 

 

     „Królestwo moje nie jest z tego świata (...). Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby 

dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy słucha mojego głosu.”   (J 18,36-37) 

 

 

 

 


