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Akt poświęcenia się świętemu Józefowi

Święty Józefie, mój najmilszy Ojcze, po Jezusie i Maryi
najdroższy mojemu sercu, Tobie się powierzam i oddaję,
jak powierzyli się Twej opiece Boży Syn i Jego
Przeczysta Matka. Przyjmij mnie za swoje dziecko, bo ja
na całe życie obieram Cię za Ojca, Opiekuna, Obrońcę i
Przewodnika mej duszy. O mój najlepszy Ojcze, święty
Józefie, prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i Maryi.
Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością i być
gotowym do poświęceń dla bliźnich. Naucz walczyć z
pokusami ciała, świata i szatana i znosić w cichości każdy
krzyż, jaki mnie spotka. Naucz pokory i posłuszeństwa
woli Bożej. O najdroższy święty Józefie, bądź Piastunem
mej duszy, odkupionej Krwią Chrystusa. Czuwaj nade
mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam
wierność, miłość i całkowite posłuszeństwo, bo ufam, że
za Twym wstawiennictwem będę zbawiony. Nie patrz na
moją nędzę, ale dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie
pod swą Ojcowską opiekę. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty, 
przyjd ź przez potężne wstawiennictwo

Niepokalanego Serca Maryi,
Twojej umiłowanej Oblubienicy.

ISKRA Z POLSKI PRZYBLI ŻA TRYUMF
NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie [2] 

2. Świat i Kościół w godzinie bitwy [5] 

3. Konieczne bolesne oczyszczenie [9] 

4. Tryumf Maryi już dziś w sercach Jej oddanych [15] 

5. Zbieżność ostatecznego trymfu Maryi

   z tryumfem Najświętszej Trójcy [18] 

6. Nadchodzi czas chwały Boga i szczęścia ludzi [22] 

7. Czego obecnie oczekuje i wymaga od swoich dzieci Maryja [28]

Akt poświęcenia się Matce Bożej i św. Józefowi  [34] 

Uwaga! 
1. W nawiasach kwadratowych podano miejsce (akapit, wiersz) w książce ks.
Stefano Gobbiego, z której zaczerpnięto cytaty, np. [429 g]. Cytaty z tejże książki
nie są wzięte w cudzysłów.
2. Poza rozdz. 1 – wprowadzeniem autora niniejszego opracowania, w którym
zastosowano druk prosty – uwagi i dopowiedzenia autora wyróżnione zostały
drukiem pochyłym.

Źródło: http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com
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wyznań chrześcijańskich z Kościołem katolickim przyjdzie przez
tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie [565 e].
17. – To, co nadejdzie, będzie nadzwyczajne. Nic podobnego nie
zdarzyło się od początku świata. Będzie to jakby sąd w
pomniejszeniu i każdy zobaczy – w Świetle samego Boga – swe
własne życie oraz wszystkie swoje czyny [478 f]. [Można wszystkich
zachęcić – zanim to nadejdzie – do osądzenia samych siebie przez
spowiedź z całego życia]. 
18. – [Pod wpływem nowej Pięćdziesiątnicy] chorzy doznają
całkowitego uzdrowienia [521 l]. [Niech już dzisiaj nieuleczalnie
chorzy cieszą się nadzieją!].
19. – Jako apostołowie ostatnich czasów powinniście ogłaszać
bliskość chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkość w
nowe czasy, w których ukażą się wreszcie nowe niebiosa i nowa
ziemia. Głoście wszystkim Jego bliski powrót. «Maranatha.
Przyjdź, Panie Jezu!» [533 n].

ks. Adam Skwarczyński
8 września 2016 roku, 
w święto Narodzenia Matki Bożej

Akt oddania Matce Bożej Kard. Stefana Wyszyńskiego:

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę
moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko,
czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w
niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się
mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego
jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla
Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś
wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna, i zawsze zwyciężasz.
Spraw więc, Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia
i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i
Twoim. Amen.
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się w niej żadnych błędów czy nieścisłości.
Gdy ktoś na coś czeka, jest rzeczą zrozumiałą, że stawia pytanie

o czas, w którym to nastąpi. Członkowie K.R.M. także je stawiali,
jednak rachuba czasu Matki Bożej była z gruntu inna niż nasza.
Przez 25 lat często używała takich określeń, jak „wkrótce”, „w
nadchodzącym roku” (czy dziesięcioleciu), „bardzo blisko”, „już
nadszedł czas”, „zaczęły się decydujące (wielkie) wydarzenia” itp.
A gdy ksiądz Gobbi miał już przestać otrzymywać Jej orędzia i
pouczenia, „na pożegnanie” utwierdziła nas w przekonaniu, że „Jej
trzecia tajemnica [fatimska] stanie się jawna poprzez sam rozwój
wydarzeń” [425 g]. „Stanie się jawna”, ponieważ dotychczas nie
została w pełni ujawniona, a do niej właśnie odnoszą się wydarzenia,
do których przygotowuje Maryja swój Ruch Kapłański.

Może nie wszyscy wiedzą, że chociaż w Polsce dostępna jest
bez ograniczeń książka „Matka Boża do Kapłanów…”, sam
Kapłański Ruch Maryjny przestał istnieć na początku 1984 roku, a
to z woli ks. Prymasa Józefa Glempa. Anatol Kaszczuk, który
przeszczepił Ruch na grunt polski, próbował potem namówić ks.
Prymasa do jego reaktywowania, jednak bezskutecznie. Nie
powiodły się też, na dłuższą metę, próby wskrzeszenia go w oparciu
o jakiś zakon lub diecezję.

Tak więc mamy dziwną sytuację: z tego właśnie kraju, jedynego
na świecie, w którym K.R.M. oficjalnie nie istnieje, wychodzi
„Iskra” – nasz ruch, odpowiadający na oczekiwania Niepokalanego
Serca Maryi! Że tak jest, przekona się o tym każdy, kto zapozna się
z poniższymi cytatami z książki ks. Gobbiego. Idea K.R.M. wyszła
z Fatimy, a „Iskra” pociesza zbolałe serce Matki Bożej Fatimskiej,
starając się uratować od potępienia mnóstwo ludzi, za których nie
było komu ofiarować się i modlić (zob. 249 h-j).

Niech wszyscy, którzy przyłączyli się do naszej „Iskry” przez
ofiarę ze swojego codziennego krzyża i modlitwę za cały świat,
czytają te teksty z radością: dany nam jest ogrom łask dla
najwspanialszego apostolstwa, dla najświętszej Bożej sprawy! Niech
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Widząc was w Moich matczynych ramionach, tchnie On na was
mocą miłości, aby uczynić was iskrami ognia, płomieniami łaski,
gwiazdami świętości i gorliwości dla odnowienia firmamentu
Kościoła. Udziela się wam wraz ze Swymi siedmioma świętymi
Darami. Czyni was narzędziami, które potrafią doprowadzić świat
do Boga miłosierdzia i zbawienia. Przygotowuje w ten sposób
Królestwo, w którym Jezus zakróluje Swoją Boską mocą, a Ojciec
będzie wiecznie uwielbiany przez całe stworzenie [266 o-q].

«Przyjdź, Duchu Święty, przyjd ź przez potężne wstawien-
nictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblu-
bienicy». Powtarzajcie często to wezwanie [426 a]. 
9. – Aniołowie Boży będą się wami jeszcze bardziej opiekować i
odczujecie to w szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy
wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku,
jakiego nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecność
Aniołów Pańskich przy was [183 k]. Aniołowie Pana mają wielki
wpływ na przebieg walki, która właśnie się toczy. Powinniście
zawsze pamiętać o ich bliskości. Spełniają cenne i niezastąpione
zadania. Są przy was, aby prowadzić tę samą walkę. Dodają wam sił
i odwagi, leczą liczne rany, bronią od złego i wraz z wami stanowią
najmocniejszą część zwycięskiego zastępu, znajdującego się pod
rozkazami Niebieskiego Wodza [274 r-s].
10. – Święci z Nieba oświetlają wasze życie, udzielają wam
wsparcia swą potężną pomocą, bronią was przed podstępnymi
atakami Mojego przeciwnika, prowadzą za rękę po drodze świętości,
w niecierpliwym oczekiwaniu na spotkanie kiedyś również i was w
wiecznej szczęśliwości [556 g]. [Potrzeba wzmożonego kultu
świętych. Dowolne wspomnienia znanych świętych są często
zupełnie pomijane!].
11. – Powierzcie się potężnej opiece Mojego najczystszego małżon-
ka Józefa. Naśladujcie jego aktywne milczenie, jego modlitwę, jego
pokorę, jego ufność, jego pracę. Niech ujawni się w was jego uległa
i drogocenna współpraca z planem Ojca Niebieskiego – jak wtedy,
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2. ŚWIAT I KO ŚCIÓŁ W GODZINIE BITWY.

I. Św i a t . Sytuacja ludzi staje się coraz cięższa. Zapomniano o
Bogu. Wielu uparcie Go odrzuca. Jakże liczni są dzisiaj ci, którzy
Go praktycznie nie znają!

Biedne, biedne pokolenie, tak splamione i zepsute przez ducha
zła, że powstało przeciwko Bogu, by znowu powtórzyć swe wyzwa-
nie: «Non serviam: Nie będę służyć, nie uznam Boga!» [60 b,c].

Ludzkość buntuje się przeciwko Panu i biegnie nieugięcie drogą
odrzucania Boga. Ta postawa prowadzi ją do otchłani śmierci i zni-
szczenia. Jakże wielu jest tych, którzy giną każdego dnia, ogarnięci
powszechnym i bardzo niebezpiecznym zamętem! [248 j].

Świat stał się gorszy niż w czasach potopu. Dlatego grozi wam
prawdziwe niebezpieczeństwo zagubienia się na złych drogach
grzechu i niewierności w tym życiu i zguby wiecznej – w życiu
przyszłym [252 c].

Udało mu się [szatanowi] zwieść was przez pychę. Umiał
przygotować wszystko w sposób bardzo inteligentny. Nagiął do
swego planu wszystkie dziedziny nauki i techniki ludzkiej,
nakazując wszystkiemu bunt przeciw Bogu. W jego rękach znajduje
się już duża część ludzkości. Oszustwem umiał przyciągnąć do
siebie uczonych, artystów, filozofów, erudytów i możnych.
Zwiedzeni przez niego, oddali się dziś na jego służbę, by działać bez
Boga i przeciw Bogu [127 c,d].

Szatan ustanowił swe królestwo na świecie. Panuje w nim
obecnie pewny swojego zwycięstwa. Siły – które kierują i wpływają
na ludzkie wydarzenia zgodnie ze swymi nikczemnymi planami –
to mroczne i diabelskie moce Zła. Udało się im doprowadzić całą
ludzkość do życia bez Boga. Rozszerzyły błąd ateizmu teoretycz-
nego i praktycznego. Utworzyły nowe bożki, przed którymi
ludzkość pada na twarz w adoracji. Są nimi przyjemność, pieniądz,
pycha, nieczystość, panowanie i bezbożność. Dlatego w tych latach
przemoc coraz bardziej się rozszerzała. Egoizm uczynił twardymi i
niewrażliwymi ludzkie serca. Nienawiść zapłonęła jak ogień
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zapisane są w Moim Niepokalanym Sercu i strzeżeni jesteście w
Moim pewnym, matczynym schronieniu. Będziecie szczęśliwi –
chociaż żyjecie w Kościele zaciemnionym, poranionym, podzielo-
nym – ponieważ ta godzina agonii przygotowuje dla niego
promienny świt drugiej Pięćdziesiątnicy [316 g-i].
3. – Wy, Kapłani Mnie poświęceni, będziecie Moimi wiernymi
synami w ciemnościach, które duch zła wszędzie rozszerzy.
Okażecie wierność pośród wielu błędnych idei, które –
rozpowszechnione przez ducha pychy – wszędzie się umocnią i
zostaną przyjęte prawie przez wszystkich. Będziecie Moimi
wiernymi synami, gdy w Kościele wszystko zostanie poddane w
wątpliwość i kiedy niektórzy będą głosić Ewangelię Mego Syna jako
legendę [67 i].
4. – Chcę dać wam broń dla odniesienia zwycięstwa w nadchodzącej
bitwie: modlitwę. Potrzebuję was i waszych modlitw, by wypełnić
wielki plan tryumfu Mojego Niepokalanego Serca.[29 q,t]. Módlcie
się więcej, módlcie się z większym zaufaniem, módlcie się z pokorą
i całkowitym oddaniem się [155 e].
5. – Drugą bronią – której oprócz zaufania i oddania się Mnie
powinniście używać – jest wasza modlitwa i milczenie. Milczenie
wewnętrzne. Mówcie zawsze waszym życiem. Niech ono będzie
waszym słowem [84 i,j,p].
6. – Nie dziwcie się, jeśli w tej bitwie upadną wszyscy, którzy nie
chcieli lub nie umieli używać broni, którą Ja Sama wam dałam:
Różańca. Jest to modlitwa prosta i pokorna, i dlatego najbardziej
skuteczna. Potrafi ona pokonać szatana, zwodzącego was dziś
przede wszystkim pychą i zarozumiałością. Jest to modlitwa Moja,
gdyż odmawia się ją ze Mną i za Moim pośrednictwem [98 g-i].
Jest on złotym łańcuchem, łączącym was z Moim Sercem. Jest
piorunochronem strzegącym was i drogie wam osoby przed ogniem
kary. Jest niezawodnym środkiem, by mieć Mnie zawsze blisko
siebie [264 h].

Łańcuch, którym ma być związany Smok, jest utworzony z
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ograniczyć tylko do czasu celebrowania Mszy św. Jeszcze inni
sprowadzają ją do obecności czysto duchowej i symbolicznej. Błędy
te szerzą się, mimo że właściwa nauka została jasno potwierdzona
przez nauczanie Kościoła, szczególnie przez Papieża.

Niestety przyjdzie czas, że ten błąd będzie miał jeszcze więcej
zwolenników, a w Kościele prawie zaniknie woń adoracji i
Najświętszej Ofiary. Przez to ohyda spustoszenia – która już weszła
do Świętej Świątyni Bożej – osiągnie swój szczyt [141 m-o].

Świątynia ta – obecnie bezczeszczona – zdaje się walić.
Kolumny Prawdy wydają się pękać, a wielu Pasterzy padło ofiarą
najpoważniejszych błędów! Wszystko skażone jest grzechem, który
chciałby splamić nawet ołtarz. Świętokradztwa mnożą się, a kielich
Bożej Sprawiedliwości jest już wypełniony [146 g-i].

Ta Męka [Jezusa] powtarza się w Kościele – Jego Mistycznym
Ciele. Odnawia się w was wszystkich, powołanych, by być sługami
Jego miłości i cierpienia. Znoście ze Mną sąd świata, odrzucenie,
prześladowanie i skazanie przez społeczeństwo, które nadal zapiera
się swojego Boga i kroczy w ciemnościach zepsucia, nienawiści i
niemoralności [224 j,k].

Zobaczcie, czy jest dzisiaj boleść większa od Mojej. Znieważa
się Mojego Syna i pogardza Nim. Swoi znowu Go porzucają i
zdradzają. Mnożące się coraz bardziej świętokradztwa splatają nową
koronę cierniową, otaczającą Tabernakula rozsiane po wszystkich
częściach świata. Kościół, Jego Mistyczne Ciało, jest znów rozdarty
przez podział i zagrożony przez błąd. Wierni synowie wezwani są
do znoszenia wielkich cierpień, pogardy i zniewag ze strony tych,
którzy Mnie nie słuchają [248 h].

Naprawdę powtarza się dziś Wielki Piątek – w formie o wiele
większej i powszechniejszej niż w chwili męki i śmierci Jezusa na
Krzyżu. Jednemu zachowaniu z tamtego czasu odpowiada dziś
tysiąc podobnych gestów. I tak Jezus – w Kościele, Swym
Mistycznym Ciele – ciągle powtarza Swój bolesny okrzyk: «Boże
Mój, czemuś Mnie opuścił?»
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wszystkich wychwalane i wielbione. Oddechem tego nowego
stworzenia będzie tchnienie miłości Ojca. Zostanie On uwielbiony
przez wszystkich, a pełnia Jego Boskiej miłości będzie się wszędzie
rozlewać w sposób coraz silniejszy, jak woda wypływająca z
żywego i niewyczerpanego zdroju.

Gdybyście mogli zobaczyć blask świętości i pełnię jedności, w
jakie przyoblecze się Kościół po tym okresie wielkiego ucisku,
wydalibyście wraz ze Mną okrzyk radości! Wtedy bowiem
wszystkie narody przyjdą do Kościoła, który stanie się światłością
prawdy i łaski, jedności i świętości dla zbawienia świata [547 n].

7. CZEGO OBECNIE OCZEKUJE I WYMAGA
OD SWOICH DZIECI MARYJA.

1. – Ofiarujcie Mi si ę, bym zawsze mogła w was i z wami modlić
się i wstawiać u Mojego Syna dla zbawienia świata [29 s].

Proszę was, Moi synowie, tylko o całkowitą ofiarę z was
samych – z waszymi ograniczeniami, z waszymi słabościami i z
waszymi nieudolnościami. Tego potrzebuję do spełnienia Mojego
planu [84 f,g]. Bądźcie mali, biedni i pokorni! Przyjmijcie swoją
słabość jako dar. Nie szukajcie nigdy zadowolenia z samych siebie
ani nie usiłujcie panować nad innymi. Prowadzę was drogą uniżenia
i upokorzeń [205 e].

Schrońcie się w Moim Niepokalanym Sercu, aby nie ulec
zmęczeniu. Jest ono ogrodem, który Trójca Przenajświętsza
utworzyła dla Siebie i dla was [149 h]. [Także – wielokrotnie
powtórzone – jest schronem na najtrudniejsze czasy]. 

Pragnę wzrostu zaufania do Mnie. Musisz zawsze pozwolić się
prowadzić ufności – bez stawiania oporu, jakby niesiony i prowa-
dzony przeze Mnie w każdej chwili dnia. Wznoś się coraz wyżej, aż
do stałego życia w Mym Niepokalanym Sercu. Stałe przebywanie
we Mnie stanie się dla twojej duszy jakby powietrzem, które
pozwoli jej oddychać i żyć.
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słońce, wzywam was wszystkich do zgromadzenia się wokół
waszego Niebieskiego Wodza.

Oto czasy wielkiej bitwy między Mną a potężnym zastępem pod
rozkazami czerwonego Smoka i czarnej Bestii. […]

Na czele tego zastępu stoi sam Lucyfer, powtarzający dziś swe
wyzwanie skierowane przeciwko Panu, aby samemu otrzymać cześć
należną Bogu. Walczą po jego stronie wszystkie demony, które
obecnie rozeszły się z piekła po ziemi, aby jak największą liczbę
dusz doprowadzić do potępienia. Przyłączają się do nich wszystkie
duchy potępionych i tych, którzy w tym życiu kroczą odrzucając
Boga. Obrażają Go, bluźnią Mu, idą drogą egoizmu i nienawiści, zła
i nieczystości. Ich jedynym celem jest poszukiwanie przyjemności,
zaspokajanie wszelkich namiętności. Walczą o zwycięstwo niena-
wiści, zła, nieczystości.

Oddział, który Sama prowadzę, uformowany jest ze wszystkich
aniołów i świętych Raju. Dowodzi nimi święty Michał Archanioł,
stojący na czele niebieskich zastępów. To wielka bitwa. Toczy się
ona zwłaszcza w sferze duchów[314 a-f].

Matka Boża dość obszernie porusza takie tematy apokalip-
tyczne, jak Czarna Bestia – pantera – masoneria światowa i jej
działanie [405], Bestia podobna do baranka – masoneria kościelna
[406], Antychryst i jego liczba 666 [407], znak Bestii na czole i na
ręce (czyli myślenie i działanie po szatańsku, a nie żadne „czipy”!)
oraz Krzyż jako pieczęć Maryi [410], Anioł Pierwszej Plagi (kara za
nieczystość: rak i AIDS) [411].

Diagnozę obecnej epoki znajdujemy także w [463 f], a zwłaszcza
w [477] pod tytułem akapitu „Godzina Mojego wielkiego bólu”.

3. KONIECZNE BOLESNE OCZYSZCZENIE.

I. K i e d y …? Często jestem jakby zaskoczona, widząc z jakim
niepokojem – a czasami nawet ze zbyt ludzką ciekawością –
patrzycie w przyszłość. Zdarza się wam często zadawać sobie
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Wtedy Duch Święty dokona nowego cudu powszechnej
przemiany w sercach i w życiu wszystkich: grzesznicy się nawrócą,
słabi zostaną podtrzymani, chorzy zostaną uzdrowieni, oddaleni
powrócą do domu Ojca, ofiary podziału i rozdzielenia odnajdą
pełnię jedności [546 j].

Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie jak rzeka łaski i miłosierdzia.
Oczyści Kościół, uczyni go ubogim i czystym, pokornym i silnym,
bez zmazy i bez zmarszczki. Będzie on cały piękny – na
podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy. 

Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie na świat jak rosa i przemieni
pustynię w ogród, w którym cała ludzkość pobiegnie jak oblubienica
na spotkanie swego Pana, w odnowionym z Nim przymierzu miłości
[428 d,f].

To świadectwo Ducha doprowadzi was do zrozumienia całej
Prawdy. W świetle Jego Prawdy wszystkim ukaże się zbawcza moc
Ewangelii Jezusa, który wszędzie rozszerzy Swój Boski blask. I tak
będzie się słuchać Jezusa w Jego słowie, pójdzie się drogami przez
Niego wyznaczonymi, będzie się naśladować Jego życie i uwielbiać
Jego Osobę [595 j,k].

Jest to zatem godzina Ducha Świętego, który przyjdzie do was
w Swej pełni. Nastąpi tryumf Niepokalanego Serca Maryi, Jego
umiłowanej Oblubienicy [246 h].

IV. – O g ó l n e  s p o j r z e n i e  n a  p r z e m i a nę  św i a t a .
Kościół i świat osiągną blask, nigdy im wcześniej nie znany

[164 l]. 
Wkrótce pustynia zakwitnie i całe stworzenie stanie się

ponownie cudownym ogrodem, który został stworzony dla
człowieka, aby w doskonały sposób odzwierciedlać największą
chwałę Bożą [186 w].

Tak, Światło rozbłyśnie w stworzeniach, kiedy – po klęsce
wszystkich form ateizmu i po ustaniu pełnego pychy buntu – będzie
ono na nowo wyśpiewywać miłość i chwałę Boga.

W Kościele ponownie zabłyśnie w pełni całe światło Prawdy,
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Przez to świat sam ściągnie na siebie to, co dopuściła Boża
Sprawiedliwość dla jego całkowitego oczyszczenia: ciemność, ogień
i krew.

Będzie to czas męczenników, którzy w wielkiej liczbie przeleją
krew oraz czas tych, którzy przeżyją i będą zazdrościć prześlado-
wanym i zabijanym [147 h-j].

Droga, którą chcę prowadzić Moich umiłowanych synów
Kapłanów – poświęconych Mojemu Niepokalanemu Sercu i
należących do Mojego Ruchu – to droga krzyżowa. Chcę, by
wszyscy oni byli na Krzyżu z Moim Synem, w modlitwie i w
cierpieniu. Tą drogą szedł Jezus, by dokonać odkupienia i zbawić
wszystkich ludzi. Taką też drogą powinni iść Kapłani wezwani do
utworzenia Mojego zastępu, by ludzie – odkupieni przez Mojego
Syna, lecz wyrwani Mu przez szatana – mogli jeszcze osiągnąć
zbawienie, za szczególną przyczyną Mojego macierzyńskiego Serca.

Droga krzyżowa, Moje małe dzieci, jest jedyną drogą wyzna-
czoną wam przeze Mnie, ponieważ tę drogę przebyła jako pierwsza
wasza Mama ze Swoim Synem Jezusem. Kroczcie nią bez obawy,
bo poprowadzę was za rękę i umocnię Moją matczyną miłością.
Idźcie nią wraz ze Mną, w Moim Niepokalanym Sercu. Przy
waszym krzyżu odczujecie obecność waszej Mamy, która was
umocni i pomoże wam.

Musicie przebyć tę drogę, gdyż tylko wtedy będziecie mogli być
we wszystkim podobni do Mojego Syna Jezusa! Moje zadanie
polega na czynieniu was podobnymi we wszystkim do Niego. Po
oderwaniu was od wszystkiego, abyście byli gotowi wypełniać wolę
Ojca, po uczynieniu was małymi dziećmi, abyście stali się
Kapłanami według Serca Jezusowego. 

Nadeszła teraz godzina wezwania was do wchodzenia z Nim na
Kalwarię. To godzina Kalwarii dla Kościoła, Ojca Świętego i
wszystkich Kapłanów, którzy chcą być wierni Memu Synowi i
Ewangelii. Jest to również, synowie Moi najmilsi, wasza
najpiękniejsza godzina, na którą od dawna przygotowywałam
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ogrodem, w którym Chrystus będzie przez wszystkich wielbiony, a
Jego Boska władza Królewska będzie przyjmowana i wychwalana.
Nastanie powszechne królestwo łaski, piękna, harmonii, wspólnoty,
świętości, sprawiedliwości i pokoju [357].

To będzie Jego chwalebny powrót dla ustanowienia wśród was
Jego Królestwa i doprowadzenia całej ludzkości – odkupionej Jego
drogocenną Krwią – do stanu nowego ziemskiego Raju.

To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego
podobnego nie było od stworzenia świata [435 c,d]. 

Bliska jest druga Wielkanoc w chwale. Niebawem otworzy się
wejście do ogromnego grobu, w którym leży cała ludzkość. Jezus
Chrystus – otoczony chórem Aniołów, którzy upadają na twarz do
Jego stóp na obłokach Niebieskich, aby formować tron królewski –
powróci w blasku Swej Boskości. Uczyni to, by doprowadzić
ludzkość do nowego Życia, dusze – do łaski i miłości, Kościół – do
samego szczytu świętości. Ustanowi On w ten sposób w świecie
Swoje Królestwo Chwały [424 f].

III. – N o w a  P i ę ćd z i e s ią t n i c a  (Nowe Zstąpienie) D u c h a
Św i ę t e g o.  Pod potężnym działaniem Ducha Bożego ziemia
cudownie rozkwitnie i Kościół zalśni wspaniałością, jakiej nigdy w
nim nie było. Stanie się światłem dla wszystkich narodów ziemi, które
zwrócą się ku niemu, aby oddać największą chwałę Bogu! [158 f].

Boski ogień [Ducha Świętego] ma odnowić i przekształcić
Kościół. Ten właśnie ogień Miłości zupełnie odnowi cały świat. Pod
Jego potężnym tchnieniem życia otworzą się wreszcie nowe niebiosa
i nowa ziemia! [226 c].

Dzięki mocy Ducha Świętego, który spala i odnawia wszystko,
przyjdzie do was Królestwo Boże drogą małości i pokory. Mocą
małych zostanie pokonany Mój pyszny przeciwnik, a cały świat
dozna odnowy [230 b,d].

Duch miłości potężnym działaniem ognia i łaski odnowi cały
świat od jego podstaw. To On, Duch miłości, Swą wielką mocą
świętości i światłości da nowy blask Mojemu Kościołowi i uczyni

13

grzechem [302 g].
Pragnę wam dziś pomóc w zrozumieniu [pięciu] znaków

opisanych w Bożym Piśmie, które wskazują na wielką bliskość
chwalebnego powrotu Jezusa. Znaki te – jasno ukazane w Ewan-
geliach, Listach św. Piotra i Pawła – realizują się w obecnych latach.

Pierwszy znak to rozszerzanie się błędów, prowadzących do
utraty wiary i odstępstwa.

Drugi znak to wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą
one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego
wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak
epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną
wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w
prawdziwej wierze.

Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego,
który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta.
Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie,
każąc siebie adorować jako Boga.

Piąty znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na
niebie [485 b-h].

W tych ostatnich latach waszego wieku królowanie Antychrysta
osiągnie szczyt mocy, władzy, wielkiego zwodzenia. Nadchodzi
godzina, kiedy niegodziwiec ukaże się z całą mocą i zapragnie
przywłaszczyć sobie miejsce Boga, aby sam mógł otrzymywać cześć
jako Bóg [326 g].

Wielkie cierpienie poprzedzi nadejście pełnego chwały
Królestwa Chrystusowego. Przyczyni się ono do oczyszczenia
Kościoła oraz świata i doprowadzi do ich zupełnej odnowy.

Zamęt – który usiłuje zapanować wewnątrz Kościoła i
zniszczyć jego prawdy – jest znakiem pierwszym [z trzech], wskazu-
jącym wam z całą oczywistością, że nadszedł dla niego c z a s
o c z y s z c z e n i a [168 b,m].

Taki jest drugi znak wskazujący wam, że dla Kościoła nadszedł
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przez całkowicie odnowioną ludzkość. Dopiero wtedy Moje
Niepokalane Serce odniesie Swój tryumf [427 l].

6. NADCHODZI CZAS CHWAŁY BOGA
I SZCZĘŚCIA LUDZI.

I. – D z i a ł a n i e  M a r y i . Po wielkim wstrząsie i oczyszczeniu
ziemi Moje Niepokalane Serce wyśpiewa Swe zwycięstwo w
największym tryumfie Boga [74 n].

Z Mojego Niepokalanego Serca spłynie na was pokój!
W chwili gdy wszystko będzie się wydawać stracone, ujrzycie

nadzwyczajny cud Niewiasty obleczonej w słońce, która ukaże się
w całej Swej potędze.

Ciemności zostaną przezwyciężone przez Światło, które obejmie
cały świat. Lód nienawiści zostanie zwyciężony ogniem miłości, a
powszechny powrót do miłosiernej miłości Ojca pokona wielki bunt
przeciwko Bogu [234 f-h].

Mój tryumf będzie wyłącznie tryumfem miłości w świecie.
Zostanie to zrozumiane dopiero wtedy, gdy wszyscy wejdą już do
ogrodu Mojego Niepokalanego Serca [134 n].

[Kościele, Moje Dziecko], jak Mama wylewam balsam na twoje
rany i oczekuję chwili twojego doskonałego uleczenia. Gdy ta
godzina nadejdzie, Sama cię uzdrowię. Będziesz piękniejszy!
Będziesz całkiem odnowiony i zupełnie oczyszczony, gdy – dzięki
twemu nowemu życiu – zabłyśnie nad całym światem tryumf Serca
Jezusa i Mego Niepokalanego Serca [118 t,u].

[Przez cud słońca w Fatimie] chciałam wam również ukazać, iż
Moje zwycięstwo polegać będzie przede wszystkim na doprowa-
dzeniu do tego, że światło znowu zabłyśnie nad światem i nad
Kościołem. Świat rozświetli się na nowo, ponieważ cały odda się
adoracji i uwielbieniu Boga [137 g].

Wkrótce zrealizuje się najgłębsze pragnienie Mojego Syna i ze
wszystkich stron pięciu kontynentów – pod Moim przewodnictwem

15

ludzkość, krocząc drogą upartego buntu przeciw Bogu?
Ileż to narodów może być zniszczonych, ile osób – zabitych, a

ile będzie musiało doznawać niewypowiedzianych cierpień! Głód,
ogień i wielkie zniszczenie – oto co przyniesie wam kara, która
spadnie wkrótce na biedną ludzkość [192 f,g].

Jeśli ludzie nie postanowią poważnie powrócić do Boga, może
też dojść do wybuchu trzeciej wojny światowej, tyle razy już
przewidywanej, zdolnej zniszczyć swą straszliwą mocą dużą część
ludzkości [219 c].

Teraz skończył się czas przygotowania. Wchodzimy obecnie w
decydujące chwile walki.

Ludzkość przeżywa krwawą godzinę wielkiego bicza, który
oczyści ją przez ogień, głód i zniszczenie.

Kościół zostanie oczyszczony Krwią Jezusa i waszą oraz
Ogniem Ducha Świętego. Zostanie całkowicie wyleczony z ran
niewierności, obłudy, bezbożności i odstępstwa [247 e-g].

Odstępstwo i wielka schizma w Kościele mają się właśnie
dokonać, a wielka kara – jaką wam w tym miejscu [w Fatimie]
przepowiedziałam – znajduje się już u waszych drzwi. Ogień z
Nieba zstąpi i wielka część ludzkości zostanie zniszczona. Ci, którzy
przeżyją, będą zazdrościć umarłym, bo wszędzie pojawi się
zniszczenie, śmierć i ruina [501 i].

4. TRYUMF MARYI JU Ż DZIŚ
W SERCACH JEJ ODDANYCH.

„Tryumf Mojego Niepokalanego Serca dokona się przez nowe
narodzenie Jezusa w sercach i duszach Moich biednych,
zabłąkanych dzieci” [89 o] – stwierdza Matka Boża, myśląc
niewątpliwie o wszystkich ludziach, którzy ocaleją. Zanim jednak
nadejdzie kara oczyszczająca świat, już w tej chwili każdy z nas –
przez swoje całkowite oddanie się Maryi – może stać się „miejscem”
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który powraca do was w chwale. Jego drugie Przyjście dokona się
w blasku Jego Boskości, ponieważ Jezus powróci do was na
obłokach niebieskich, w chwale Swej królewskiej władzy. Zostaną
Mu poddane narody ziemi, a wszyscy Jego wrogowie zostaną
zmiażdżeni pod tronem Jego powszechnego panowania [438 g].

Jego drugie przyjście podobne będzie do pierwszego, najmilsi
synowie. Powrót Jezusa w chwale – przed Jego ostatecznym
przyjściem na sąd ostateczny – podobny będzie do Jego narodzenia
w tę Świętą Noc. Godzina ta należy jednak do tajemnic Ojca.

Świat będzie całkowicie ogarnięty ciemnością negacji Boga,
uporczywego odrzucania Go i buntu przeciwko Jego prawu Miłości.
Chłód nienawiści na nowo spustoszy drogi tego świata. Prawie nikt
nie będzie gotowy na Jego przyjście. Wielcy nie będą już nawet o
Nim pamiętać, bogacze zamkną przed Nim drzwi, a Jego uczniowie
będą bardzo zajęci szukaniem samych siebie i umacnianiem swoich
pozycji...

«Czy jednak Syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?» Przybędzie niespodziewanie, a świat nie będzie gotów
na Jego przyjście. Przybędzie na sąd, na który człowiek nie będzie
przygotowany. Przyjdzie, aby – po pokonaniu i zniszczeniu Swych
wrogów – ustanowić Swoje Królestwo na świecie [166 e-h].

Moje Niepokalane Serce jest drogą prowadzącą was do Jego
Królestwa. Tryumf Niepokalanego Serca zbiegnie się z tryumfem
Mojego Syna Jezusa w Jego chwalebnym Królestwie świętości i
łaski, miłości i sprawiedliwości, miłosierdzia i pokoju, które
zostanie odbudowane na całym świecie [339 h, zob. 314 h].

W tych latach będę was wyprowadzać z głębokiej przepaści
ciemności i spustoszenia i zaprowadzę na najwyższy szczyt
Światłości, Łaski i Miłości, ponieważ przez tryumf Mojego
Niepokalanego Serca zajaśnieje nad całym światem chwalebne
Królestwo Mego Syna Jezusa [351 k].

Jestem Niewiastą obleczoną w słońce, Zwycięzczynią szatana.
Zgodnie z tym planem Chrystus będzie panował.
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– żyją znowu wspaniałomyślnie swoim zakonnym powołaniem.
Naśladują Mojego Syna Jezusa, czystego, ubogiego i posłusznego
aż do śmieci krzyżowej, i idą za Nim.

Tryumf ten nastąpił w duszach i w życiu licznych wiernych,
którzy z godnym naśladowania entuzjazmem odpowiedzieli na
zaproszenie waszej Mamy i teraz są dobrym przykładem dla
wszystkich. 

We wszystkich tych dzieciach – należących do Mnie –
tryumfuje już Moje Serce. Tworzą one jak gdyby serce
odnowionego Kościoła. Dzięki nim rozpoczęłam działanie. W
niedługim czasie nastąpi Moje całkowite zwycięstwo. Gdy to życie
rozszerzy się z serca na wszystkie części organizmu, wtedy cały
Kościół rozkwitnie [158 f-k].

Poprzez zastęp Moich Kapłanów rozpoczęłam już Moje
zwycięskie działanie. […] Odnowa Kościoła i świata dokonuje się
w milczeniu […]. Z każdym mijającym dniem odnowa ta będzie
coraz wyraźniejsza i pełniejsza. Im bardziej Moi synowie
odpowiadać będą na łagodne zaproszenie Niepokalanej Mamy, tym
krótszy będzie czas bitwy, a przyśpieszona – godzina wielkiego
zwycięstwa [165 p-s].

Jestem prawdziwą Pośredniczką łask między Moim Synem
Jezusem a wami. Moje zadanie polega na rozdzielaniu Moim małym
dzieciom łaski tryskającej z łona Ojca, wysłużonej wam przez Syna
i dawanej przez Ducha Świętego. Moje zadanie polega na
rozdzielaniu jej wszystkim Moim dzieciom według szczególnych
potrzeb, które Mama potrafi dobrze poznać. Spełniam stale to
zadanie. Mogę je jednak wypełnić całkowicie tylko wobec tych
Moich dzieci, które powierzają Mi siebie przez doskonałe oddanie
się [204 i-k].

Jestem Matką wszystkich ludów. Patrzę w serca narodów, aby
zebrać w nich ziarna dobra i doprowadzić je do rozkwitu w ogrodzie
Niepokalanego Serca. Dzięki temu wiele z nich ocaleje w chwili
decydującej próby, gdy niektóre znikną z powierzchni ziemi [210 d].
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1. WPROWADZENIE

Oczekiwanie na Tryumf Niepokalanego Serca Maryi zaczęło się
w 1917 roku, kiedy to trójka fatimskich pastuszków usłyszała z ust
samej Królowej Nieba i Ziemi jego zapowiedź. Przez 100 lat o
nadchodzącym Tryumfie mówiło i pisało wielu, gdyby ich jednak
zapytać – nawet najtęższe umysły, największych pisarzy, mówców
i kaznodziei – na czym ma on polegać – jest rzeczą wątpliwą, czy
potrafiliby dać właściwą odpowiedź… Byłoby tak głównie dlatego,
że Matka Boża łączy swój Tryumf z Paruzją Jej Boskiego Syna, ta
zaś prawie przez wszystkich przesuwana jest na koniec świata i
traktowana jako coś marginalnego. Bo kto przejmuje się końcem
świata, który „sam przyjdzie w swoim czasie, na pewno dość
odległym”…?

Na szczęście Matka Najświętsza nie pozostawiła nas bez
dokładnych wyjaśnień, a nawet bez zarysowania planu działania,
mającego przybliżyć (wręcz przyśpieszyć!) to wydarzenie. Jej słowa
rozpoznawał w swej duszy i zapisywał przez 25 lat włoski kapłan
Stefano Gobbi, posyłany nieustannie przez Maryję do różnych
krajów, by rozszerzał Kapłański Ruch Maryjny. Prowadził spotkania
z kapłanami, ale także z ludźmi świeckimi wokół nich zgroma-
dzonymi, w formie tzw. „Wieczerników”. Przekazywał im
pouczenia Królowej, zebrane potem w pokaźnej, gdyż liczącej
ponad 600 stron książce, zatytułowanej: „Do kapłanów,
umiłowanych synów Matki Bożej”. Taki tytuł poleciła jej nadać
watykańska Kongregacja Doktryny Wiary, która nie zakwes-
tionowała żadnego szczegółu w jej treści, prócz samego tytułu, który
pierwotnie brzmiał: „Matka Boża do kapłanów, swoich
umiłowanych synów”. Książka przynosi nam naświetlenie
problemów dzisiaj „niemodnych”, mianowicie tragicznej (pod
wieloma względami!) sytuacji Kościoła w chwili obecnej oraz
bliskiej już Paruzji jako wydarzenia całkowicie odrębnego od
przyjścia Jezusa na Sąd Ostateczny. Mimo to możemy ją czytać
„bezpiecznie”, skoro najwyższe w Kościele czynniki nie dopatrzyły
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Akt oddania ks. A.S., posiada aprobatę Kościoła

O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stwo-
rzenie ma swoje miejsce, a Niebo i ziemia podziwiają Twoje
cnoty i sycą się ich wonią. I ja z podziwem i czcią wchodzę
dzisiaj, i to już na zawsze, do rajskiego Ogrodu Twego
Niepokalanego Serca, gdyż sama mnie do tego zachęcasz w
tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach.

Jestem CAŁY TWÓJ – i dzisiaj, i do końca moich dni,
i przez całą wieczność. Możesz obchodzić się ze mną jak ze
wszystkimi kwiatami Twego Ogrodu: zabrać mnie stąd,
choćby i dziś, i przesadzić w inne miejsce, podlewać wodą
pociech lub dotknąć suszą oschłości i trudu, otoczyć
pięknymi kwiatami ludzi bliskich i przyjaznych lub
cierniami niechętnych i wrogich. Możesz dać mi obfitość
pokarmu lub jałową glebę głodu, braków i niepowodzeń, a
nawet odciąć mnie od korzenia życia i zdrowia, bo wiem, że
w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę podobać się we
wszystkim tylko Tobie, o Różo Mistyczna, Różo Męki i
Chwały, Najpiękniejszy Kwiecie Nieba i Ziemi.

Czyń ze mną, co tylko chcesz. Od tej chwili uznaję, że
wszystko, co mnie spotka, będzie z Twojej ręki, o Maryjo.
Będę Ci za wszystko dziękować, choćby nieraz bolało i
choćbym nie rozumiał, dlaczego to mnie spotyka. Nawet po
śmierci chcę na wieki być w Raju Twojego Niepokalanego
Serca i tylko w Nim wielbić Boga, a nie w jakiś inny sposób.

Weź mnie takim, jakim dzisiaj jestem, i uczyń mnie
takim, jakim chcesz mnie mieć, ku chwale Boga, teraz i
przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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także pomyślą, na ile żyją na co dzień swoim oddaniem się Maryi w
niewolę miłości. Może to oddanie wymaga pogłębienia, i to w duchu
dziecięcej prostoty, serdeczności, zaufania? Przecież Matka
Najświętsza pragnie w pełni królować, a więc i tryumfować, w
naszych sercach, zanim Jej tryumf ogarnie wszystkich ludzi,
ocalałych po nadchodzącym oczyszczeniu świata.

Według niektórych „przekazów” odnowiony świat będzie
zanurzony w duchowej światłości Trzech Najświętszych Serc
Jezusa, Maryi i Józefa – jakby trzech słońc, rozświetlających i
ogrzewających wszystkie ludzkie serca, stanowiących jakby „małą
(ziemską) Trójcę”, doskonałe odbicie Trójcy Najświętszej. Poważnie
więc potraktujmy zachętę Matki Bożej, by powierzyć się opiece św.
Józefa i naśladować go w realizacji planów Ojca Przedwiecznego
(zob. 567 e). Jako Patron Kościoła Powszechnego opiekuje się nim
z taką miłością i czułością, jaką otaczał na ziemi Głowę Kościoła –
powierzonego mu Syna Bożego-Syna Maryi. Chociaż do tej pory
raczej pozostawał w cieniu, odnowiony Kościół będzie miał szansę
wykorzystać w pełni jego orędownictwo i zapatrzyć się w jego
świetlany przykład pełnego cnót życia.

Ludzie świeccy, czytając książkę, mogą chwilami odnieść
wrażenie, że adresowana jest nie do nich, lecz do samych kapłanów.
Tymczasem Matka Najświętsza posyłała ks. Gobbiego do tak wielu
krajów, by prowadził tam spotkania „wieczernikowe” także dla
świeckich, na których Ona tak bardzo liczy i z których chce
utworzyć zastęp apostołów czasów ostatecznych. Niech więc także
ci wszyscy, którzy przyłączyli się do „Iskry z Polski”, do siebie
odniosą treść tej (piątej z kolei) broszury, z wyjątkiem problematyki
czysto kapłańskiej. A gdy Maryja ubolewa nad stanem moralnym
kapłanów, niech dzielą z Nią ból serca i pomagają Jej, przez swoje
ofiary i modlitwy, zdobyć serca Jej umiłowanych synów.
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gdy on udzielał pomocy i opieki, miłości i wsparcia Jego Boskiemu
Synowi Jezusowi [567 e].
12. – Powinniście się uciekać do lekarstwa przygotowanego wam
przez miłosierdzie Jezusa: do sakramentu pojednania. Częste
spowiadanie się nigdy nie było tak konieczne, jak w tych czasach.
Także za waszym pośrednictwem, Moi najmilsi synowie, chcę
doprowadzić w Kościele sakrament pojednania do jego pierwotnej
wspaniałości. Chcę, aby wszystkie Moje dzieci przychodziły licznie
do tego źródła łaski i Bożego miłosierdzia. Was, Moi umiłowani,
zapraszam do częstej spowiedzi, o ile możliwe – cotygodniowej.
[278 i-k]. 
13. – Ofiarujcie pokutę Mojemu Sercu na trzy sposoby: dajcie Mi
przede wszystkim pokutę wewnętrzną; ofiarujcie Mi również
codzienną milczącą pokutę. Proszę was także o pokutę zewnętrzną
[347 f-i].
14. – Jezus powinien królować w rodzinach, które mają się
otwierać jak pączki na słońce Jego Królewskiej Władzy. Oto
dlaczego dziś działam, aby w rodzinach wzrosła harmonia i pokój,
zrozumienie i zgoda, jedność i wierność [339 d]. Postępujcie
naprzód w ufności, nadziei, wyciszeniu się, w waszej codziennej
pracy, modlitwie i pokorze. Niech wzrasta ciągle wasza czystość i
prawa intencja. Postępujcie naprzód ze Mną na trudnej drodze
pokoju serca i pokoju w waszych rodzinach [358 r].
15. – Dla wynagrodzenia zniewag zadanych Niepokalanemu Sercu
waszej Niebieskiej Mamy proszę was znowu o szerzenie dziś
nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca [379 h]. 
16. – Bądźcie światłem i bezpieczeństwem dla wszystkich należą-
cych do innych wyznań chrześcijańskich i ukażcie im port, do
którego powinni wejść, by wypełnić wolę Mego Syna Jezusa:
Kościół święty i katolicki, mający Papieża jako pewny fundament
i przewodnika. Zapewniam was, że po tryumfie Mojego
Niepokalanego Serca w waszych krajach pozostanie tylko ten jedyny
i prawdziwy Kościół [459 p,q]. Ponowne zespolenie wszystkich
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gorejący. Wojny wybuchły we wszystkich częściach świata. Żyjecie
obecnie w zagrożeniu nową, straszliwą wojną światową, która
doprowadzi do zniszczenia ludów i narodów – a nikt nie wyjdzie z
niej jako zwycięzca [495 c].

II. K o ś c i ó ł . Szatan coraz bardziej otwarcie spiskuje w Moim
Kościele. Pozyskał już sobie wielu Moich synów Kapłanów.
Oszukuje ich fałszywą ułudą, jaką wszystkim proponuje marksizm.
Jest nią: interesowanie się wyłącznie ubogimi; chrześcijaństwo
zaangażowane jedynie w budowanie bardziej sprawiedliwej
społeczności ludzkiej; Kościół niby bardziej ewangeliczny –
pozbawiony swej hierarchicznej struktury.

Ten rzeczywisty rozłam w Moim Kościele, to prawdziwe
odstępstwo wielu Moich synów Kapłanów, będzie jeszcze wyraź-
niejsze, stanie się nawet otwartym i gwałtownym buntem [90 h,i].

Spójrzcie, ilu waszych braci Kapłanów zdradza Prawdę, usiłując
niby lepiej przystosować ją do mentalności świata. Pociąga ich
zwodnicza iluzja, że ludzie będą ich lepiej rozumieć, bardziej
słuchać i łatwiej pójdą za nimi. Nie ma bardziej niebezpiecznego
złudzenia [91 h].

Iluż to Moich biednych synów Kapłanów doszło w końcu do
tego, że są wyłącznie ze świata, i stało się jego więźniami[98 l].

Iluż Moich najmilszych synów wątpi i już nie wierzy! Gdybyś-
cie widzieli Moimi oczyma, jak wielka epidemia duchowa dotyka
całego Kościoła! Powstrzymuje ona jego apostolskie działanie, rani
i paraliżuje jego żywotność, często doprowadza do tego, że również
jego wysiłek ewangelizacyjny staje się próżny i nieskuteczny [301].

Teraz przeżywacie chwile, w których czerwonemu Smokowi
[…] naprawdę udaje się zwieść i strącić z nieba trzecią część
gwiazd. Tymi gwiazdami na firmamencie Kościoła są Pasterze: to
wy, Moi biedni synowie Kapłani [99 e-g].

Niestety wzrasta liczba Kapłanów, którzy sprawują Eucharystię,
chociaż już w nią nie wierzą. Jedni z nich przeczą rzeczywistej
obecności Mojego Syna Jezusa, inni chcieliby tę obecność
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modlitwy zanoszonej ze Mną i przeze Mnie. Tą modlitwą jest
Różaniec Święty. Pierwszym celem zastosowania łańcucha jest
ograniczenie działania, a następnie uwięzienie i w końcu
udaremnienie wszelkiej działalności tego, który zostanie nim
związany. Każdy odmawiany ze Mną Różaniec ogranicza działanie
szatana, broni dusze przed jego złym wpływem i udziela większej
siły dobru, aby rozszerzało się w życiu wielu Moich dzieci.

Dobrze odmawiany Różaniec zadaje potężny cios potędze zła i
powoduje zawalenie się części jego królestwa. Łańcuch Różańca
czyni szatana zupełnie nieszkodliwym. Jego wielka władza właśnie
się kończy [479 i-l].
– W jednej ręce będziecie trzymać Różaniec, a w drugiej – Krzyż
Mojego Syna [126 j]. Tak więc z Różańcem w jednej ręce i
sztandarem Ukrzyżowanego w drugiej rozpoczynacie teraz
decydującą fazę bitwy [216 g].
7 – Adoracja. W Eucharystii Jezus jest tak samo prawdziwie
obecny na ziemi jak w Niebie: ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i
Bóstwem [176 d]. Wyrażam wam obecnie Moją matczyną wolę, by
Jezus Eucharystyczny znalazł w waszych kościołach Swój królewski
tron, przy którym – stale otoczony niezliczonymi zastępami
Aniołów, Świętych i dusz czyśćcowych – byłby również czczony i
adorowany przez wiernych. Zróbcie tak, by Najświętszy Sakrament
był otoczony kwiatami i światłem – znakami wyrażającymi waszą
miłość i waszą pobożność [Czy nie dotyczy to ludzi świeckich na
równi z kapłanami? Czy to nie ich wina, że przy Tabernakulum jest
ciemno, pusto, stoją sztuczne kwiaty, i to nawet latem?]. Często
wystawiajcie Go, aby doznawał czci ze strony wiernych. Mnóżcie
godziny publicznej adoracji dla wynagrodzenia za obojętność,
zniewagi, liczne świętokradztwa i straszliwą profanację, będącą
celem czarnych mszy, kultu szatana i świętokradztw [377 l].
8. – W Moim Niepokalanym Sercu Duch Święty udziela się wam
coraz bardziej obficie, aby stworzyć taką wspólnotę życia i miłości
z waszymi duszami, jaką utworzył z waszą Niebieską Mamą.
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O, Kościele, nigdy tak jak dziś nie przypominałeś twego
ukrzyżowanego Oblubieńca! Dla ciebie też jest to godzina agonii,
opuszczenia i bolesnej śmierci na krzyżu. Obok ciebie jednak, w
twój Wielki Piątek, stoi Matka Bolesna [323 l,o].

O, Kościele, Mistyczne Ciało Mojego Jezusa! W swej bolesnej
drodze na Kalwarię doszedłeś do jedenastej stacji. Twoje ciało, na
nowo ukrzyżowane, jest rozdarte i zranione! [170 s]. 

Zob. także: Dusza Maryi przeszyta mieczem [527]. 

III. B i t w a . Niewiasta obleczona w słońce walczy otwarcie, wraz
ze Swym zastępem, przeciwko armii dowodzonej przez czerwonego
Smoka, na którego usługi oddała się czarna Bestia wychodząca z
morza. Czerwony Smok to marksistowski ateizm, który teraz podbił
cały świat i prowadzi ludzkość do utworzenia nowej cywilizacji bez
Boga. Oto dlaczego świat stał się jałową i zimną pustynią, pogrą-
żoną w chłodzie nienawiści, w ciemności grzechu i nieczystości.

Czarna Bestia to masoneria, która przeniknęła nawet do
Kościoła. Atakuje i rani go, usiłuje go zniszczyć podstępną taktyką.
Jej duch rozszerza się wszędzie jak trująca chmura, która prowadzi
do paraliżu wiary, tłumi gorliwość apostolską, oddala coraz bardziej
od Jezusa i Jego Ewangelii [267 n-p].

Szatanowi udało się wejść do Kościoła, nowego Izraela Bożego.
Wszedł do niego z oparami błędu i grzechu, utraty wiary i
odstępstwa, kompromisu ze światem i poszukiwania przyjemności.
W tych latach udało mu się zwieść Biskupów i Kapłanów, osoby
zakonne i wiernych. Siły masońskie weszły do Kościoła w sposób
podstępny i ukryty. Wzniosły swą twierdzę w tym samym miejscu,
w którym żyje i pracuje Wikariusz Mojego Syna Jezusa.

Żyjecie w krwawych latach walki. Dla was wszystkich nadeszła
właśnie wielka próba. Wszystko, co zawiera się w trzeciej – jeszcze
nie ujawnionej – części Mojego przesłania, właśnie się realizuje.
Staje się ona odtąd jawna poprzez wydarzenia, które właśnie
przeżywacie [495 c-e].

Z miejsca, w którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w
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Czasem Moje Serce zasmuca się widząc, że niektórzy Moi
synowie – chociaż są Mi poświęceni – nie należą całkowicie do
Mnie, nie oddają Mi wszystkiego. Dlaczego jeszcze zatrzymują coś
dla siebie? Nie powinni już niczego posiadać. Mają być tylko
dziećmi, Moimi najmniejszymi dziećmi. Wzywam ich, by byli
wielcy w miłości, świętości i heroizmie, dlatego muszą się stawać
najmniejszymi.

Gdy wydoskonalą się w duchu dziecięctwa, gdy będą się
troszczyć jedynie o to, by dać się prowadzić zaufaniu do Mnie,
wtedy staną się gotowi do wypełnienia wielkiego planu. Jeżeli to
oddanie nie będzie doskonałe, skrępujecie Mi ręce i nie będę już
mogła działać zgodnie z Moją wolą [41 b-i]. 
2. – Aby móc z wielką miłością rozciągnąć ich wszystkich na
drzewie krzyża, muszę ich przygotować do tej niewymownej i
bolesnej chwili. Będą musieli – jak Mój Syn Jezus – ofiarować się
na krzyżu dla zbawienia świata. Niech więc – jak małe dzieci –
powierzą Mi siebie. Serce ich Mamy będzie ołtarzem, na którym
złożą siebie w ofierze jako ofiary przyjemne Bogu, dla Jego
tryumfu [61 e,f].

Ich krew obmyje i oczyści ten świat, aby z niej zrodził się świat
odnowiony w Miłości i na nowo poświęcający się dla tryumfu
Boga!... [65 g]. 

Prowadzę was drogą Krzyża i łagodnie pomagam wam
wchodzić na Kalwarię, aby – dla zbawienia świata – przemienić was
wszystkich w hostie miłe Ojcu [203 j].

Łagodni jak baranki pozwólcie również przeszyć gwoździami
wasze ręce i stopy. Kochajcie, przebaczajcie, znoście cierpienia i z
miłością składajcie się w ofierze Ojcu dla zbawienia wszystkich
[224 m].

Pośród wszelkiego rodzaju prób i cierpień będziecie radośni,
mając pewność, że godzina obecnego ucisku przygotowuje czas
chwalebnego powrotu Mojego Syna Jezusa. Będziecie szczęśliwi
wśród niezrozumienia i prześladowań, ponieważ wasze imiona
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pytanie: «A więc kiedy nastąpi to oczyszczenie?» Niektórzy nawet
sądzą, że mogą w Moim imieniu wskazywać daty i pewne terminy.
Zapominają, że ta godzina i chwila jest tajemnicą, ukrytą w
miłosiernym i ojcowskim Sercu Boga [81 l,m].

Żyj w każdej chwili we Mnie, nie myśl o jutrze. Nigdy nie
martw się o to, co będziesz musiał zrobić. W każdej chwili popro-
wadzę cię za rękę...

Jeszcze przez krótki czas będziecie kroczyć w świetle, wkrótce
jednak wszystko pogrąży się w ciemnościach. Wtedy Ja Sama będę
waszym Światłem i poprowadzę was do wypełnienia tego, czego
pragnie Moje Niepokalane Serce.

W tym celu, Moi najmilsi synowie, muszę was poprosić o to, co
najbardziej kosztuje waszą ludzką naturę: proszę was, byście żyli nie
myśląc o dniu jutrzejszym, nie troszcząc się o przyszłość.

Nie pytajcie Mnie: «Co będziemy czynić? Jak się mamy
zachować? Czy to wielkie oczyszczenie jest bliskie? Jaki los nas
czeka?». W doskonałej miłości i doskonałym oddaniu się żyjcie
chwilą obecną, którą dla was, Moje małe dzieci, chwila po chwili
przygotowuję. W tym celu przyzwyczajajcie się nie zwracać uwagi
na rzeczy, lecz jedynie na Mnie. Nie rozważajcie tego, co was czeka,
ani niepokojących wydarzeń waszych czasów. Nie rozmyślajcie
ciągle nad tym, co wielu dziś czyni przeciwko Memu Synowi oraz
przeciwko Mnie ani nad tym, co wam mogą uczynić. [70]. 

Oto zbliża się godzina ciemności, godzina, w której będziecie
musieli wypić kielich przygotowany każdemu z was przez Mego
Syna. Nie wyobrażajcie sobie jednak tej godziny, by was nie ogarnął
lęk i niepokój. Patrzcie jedynie na Moje Niepokalane Serce, w nim
się chrońcie i ogrzewajcie. Tu się wzmacniajcie. Tutaj czujcie się
bezpiecznie! [70]. 

II. D r o g a  n a  K a l w a r i ę . Ciemność zgęstnieje nad światem,
który dojdzie do szczytu zdeprawowania. Im bardziej będzie
zepsuty, z tym większym uporem będzie szedł drogą buntu
przeciwko Bogu, bałwochwalstwa, bluźnierstwa i bezbożności.
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wierności i jedności. Mój Syn Jezus ukaże się w takiej pełni, że
Kościół stanie się Światłością dla wszystkich narodów ziemi. Sprawię,
że światło łaski zabłyśnie w duszach. Duch Święty udzieli się im w
obfitości, aby prowadzić je ku doskonałej Miłości [200 j,k]. 

Przez wewnętrzne cierpienia, przez doświadczenia – które
odnawiają krwawe godziny Męki przeżytej przez Mojego Syna
Jezusa – Kościół zostanie doprowadzony do swej Boskiej
wspaniałości. Zostanie uzdrowiona jego rana błędu, który – jak
ukryty rak – rozszerza się i zagraża depozytowi Prawdy. Dozna
oczyszczenia z trądu grzechu, zaciemniającego jego świętość.

Oczyszczony zostanie ze wszystkich elementów ludzkich,
oddalających go od ducha Ewangelii. Zostanie pozbawiony dóbr
ziemskich i oczyszczony z licznych środków doczesnej potęgi, aby
stać się ponownie ubogim i pokornym, prostym i czystym.

Zostanie na nowo ukrzyżowany w swoich Pasterzach i w swojej
owczarni, aby dać doskonałe świadectwo Ewangelii Jezusa.

Również cały świat zostanie oczyszczony mocą Ognia i Krwi.
Ludzkość ponownie zacznie uwielbiać Ojca, przez Jezusa, który
wreszcie ustanowi Swoje Królestwo pośród was [246 d-g].

Boża wola będzie w nim doskonale wypełniana: na ziemi tak jak
w Niebie [436 e, 482 g, 505 e]

Tak, po okresie wielkiego cierpienia nadejdzie czas wielkiego
odrodzenia i wszystko na nowo zakwitnie! Ludzkość znowu stanie
się ogrodem życia i piękna, a Kościół – rodziną jaśniejącą Prawdą,
karmioną Łaską, pocieszaną obecnością Ducha Świętego. Jezus
ustanowi Swe chwalebne Królestwo. Będzie z wami i poznacie
nowe czasy, nową epokę. Zobaczycie wreszcie nową ziemię i nowe
niebiosa.

To są czasy wielkiego Miłosierdzia. Ojciec drży z zapału i chce
wylać na tę biedną ludzkość potoki Swej Nieskończonej miłości.
Ojciec pragnie uformować Swoimi rękami nowe stworzenie, w
którym Jego Boskie odbicie stanie się bardziej widoczne,
przyjmowane i akceptowane, a Jego Ojcostwo będzie przez
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każdego z was. Mówcie ze Mną: «Tak, Ojcze, niech się stanie Twoja
wola!» [71 b-i].

Jezus prosi was dziś o niesienie krzyża, którym jest życie obok
waszych braci Kapłanów niewierzących i „nieżyjących” już,
zdradzających Ewangelię; obok Kapłanów, którzy stali się
niewiernymi sługami, a jednak pozostają w Kościele po to tylko, by
być szafarzami niewierności.

Zgorszenie to będzie musiało się jeszcze pogłębić i stanie się
cięższe. Będziecie powoływani do coraz większego cierpienia,
ponieważ to prawdziwe odstępstwo od Ewangelii – zanim przyjdzie
wyzwalające oczyszczenie – stanie się w Kościele któregoś dnia
powszechne [74 p,q].

Dla Mego Kościoła nadeszła godzina spustoszenia i
opuszczenia. Opuści go zwłaszcza wiele sług, wiele jego dzieci.
Będzie wyszydzony, zdradzony, wydany w ręce nieprzyjaciół
chcących go zniszczyć. Niektórzy z jego sług sami wydadzą go w
ręce katów.

[…] Wielu będzie musiało złożyć życie w ofierze i przelać krew.
Inni pozostaną, aby wyniszczać się w ofierze – przeżywając chwile
wielkich cierpień, które nadchodzą dla oczyszczenia ziemi.
Będziecie Moim światłem w wielkiej ciemności.

Jednak to bardzo ciężkie doświadczenie, synowie Moi
umiłowani, potrwa krótko. Dzięki jednej z Moich specjalnych
matczynych interwencji godziny te zostaną skrócone [87 e-i].

III. Z n a k i . Zwracajcie uwagę na t r z y  p o w a żn e  n i e b e z -
p i e c z eń s t w a zagrażające wzrostowi dobra w was, które już
wiele razy wam ukazywałam. To niebezpieczeństwo oddalenia się
od prawdziwej wiary przez podążanie za licznymi błędami, których
się dziś naucza; niebezpieczeństwo rozbicia wewnętrznej jedności
Kościoła z powodu ciągle rozszerzającej się w jego życiu
kontestacji Papieża i Hierarchii; niebezpieczeństwo stania się
ofiarami zeświecczenia i moralności zezwalającej na wszystko,
prowadzącej was do rezygnacji z codziennej walki ze złem i
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go pokornym i ubogim, ewangelicznym i czystym, miłosiernym i
świętym.

Duch miłości – przez ogień niezliczonych cierpień – odnowi
całe stworzenie, aby stało się ponownie ogrodem Bożym, nowym
ziemskim rajem, w którym Jezus zawsze będzie z wami jak
świetliste słońce, wszędzie odbijające swe promienie [284 q-s].

Wielkie Miłosierdzie zstąpi na was jak palący ogień miłości i
zostanie udzielone przez Ducha Świętego – zesłanego wam przez
Ojca i Syna – aby Ojciec mógł ujrzeć Siebie uwielbionym, a Pan
Jezus czuć się kochanym przez wszystkich Swoich braci.

Duch Święty zstąpi jak ogień, ale inaczej niż w czasie Swego
pierwszego przyjścia. Będzie to ogień, który pali i przemienia
wszystko, który uświęci i odnowi ziemię – od jej fundamentów.
Otworzy serca na nową rzeczywistość życia i poprowadzi dusze do
pełnej świętości i łaski. Poznacie wielką miłość i doskonałą świętość
– taką, jakiej nigdy dotąd nie znaliście. W tym Duch zostanie
uwielbiony, że doprowadzi wszystkich ludzi do największej miłości
ku Ojcu i Synowi [157 o-u].

Przyjdzie Duch Święty – jak niebiańska rosa łaski i ognia – i
odnowi cały świat. Pod Jego działaniem miłości nie do odparcia
Kościół otworzy się na życie nowej epoki swej największej
świętości i rozbłyśnie tak mocnym światłem, że przyciągnie do
siebie wszystkie narody ziemi.

Przyjdzie Duch Święty, by wypełniła się wola Ojca Niebies-
kiego i stworzony wszechświat odzwierciedlił na nowo Jego wielką
chwałę.

Przyjdzie Duch Święty, aby wprowadzić chwalebne królowanie
Chrystusa. Będzie to królowanie łaski, świętości, miłości, sprawie-
dliwości i pokoju. Swą Boską Miłością otworzy drzwi serc i oświeci
wszystkie sumienia. Każdy człowiek zobaczy sam siebie w
płonącym ogniu Jego Boskiej Prawdy. Będzie to jakby sąd w
pomniejszeniu. Potem Jezus rozszerzy Swe chwalebne królowanie
na świecie [383 b-d].
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ostateczny czas oczyszczenia: brak dyscypliny szerzący się
wszędzie – szczególnie wśród duchowieństwa. Brak dyscypliny – to
brak wewnętrznej uległości wobec woli Bożej [169 g-i].

Rozłam, który wniknął do Kościoła, jest trzecim znakiem
wskazującym wam, że nadszedł dla niego czas ostatecznego i
bolesnego oczyszczenia. Ten wewnętrzny podział prowadzi czasem
także Kapłanów do powstawania przeciwko Kapłanom, Biskupów
– przeciwko Biskupom, a Kardynałów – przeciwko Kardynałom,
ponieważ nigdy w takim stopniu jak obecnie nie udało się szatanowi
wtargnąć między nich, rozdzierając drogocenną więź ich wzajemnej
miłości [170 i,m].

IV. K a r a . Ludzkość nie przyjęła Mojego zaproszenia do
nawrócenia, do skruchy, do powrotu do Boga, dlatego ma na nią
spaść największa kara, jakiej ludzkość w swej historii nigdy nie
zaznała. To kara o wiele większa niż potop. Ogień zstąpi z nieba i
wielka część ludzkości zostanie zniszczona.

Kościół Jezusa dotknięty jest groźną zarazą niewierności i
odstępstwa. […] Dlatego właśnie Kościół musi się oczyścić – w
prześladowaniu i we krwi.

Moje Serce krwawi, bo widzę, jak wasze drogi już pokrywają
się krwią, a wy żyjecie w uporczywej nieświadomości tego, co was
czeka [332 f,g,l].

Już nie potrafię powstrzymać tego biednego świata spadającego
na dno przepaści. To jego największa kara. Jeśli bowiem dotknie dna
– zniszczy sam siebie. Zostanie zniszczony i pochłonięty przez ogień
niepohamowanego egoizmu i nienawiści, która skieruje jednych
przeciw drugim. Brat zabije brata, jeden naród wyniszczy drugi w
wojnie o niesłychanej gwałtowności, w wojnie pochłaniającej
niezliczone ofiary. Krew poleje się wszędzie.

Pomóżcie Mi, Moi najmilsi synowie, powstrzymać ten świat od
upadku w przepaść! [145 f-h].

Jakże mogę jeszcze powstrzymywać rękę Bożej Sprawiedli-
wości, skoro z każdym dniem wzrasta zepsucie, do którego doszła
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– wszyscy przybędą, aby należeć do jednej owczarni mającej
jednego Pasterza [215 k].

Zjednoczenie wszystkich chrześcijan w Kościele katolickim
zbiegnie się z tryumfem Mego Niepokalanego Serca na świecie. Ten
zjednoczony Kościół, w blasku nowej Pięćdziesiątnicy, będzie miał
siłę do odnowienia wszystkich narodów ziemi [213 l].

II. – P a r u z j a  (Powtórne Przyjście) J e z u s a. Bliski jest teraz
Jego chwalebny powrót. Nowa światłość i wielki ogień odnowią ten
świat [189 m].

Kiedy zostaną rozproszone wszystkie ciemności błędu,
niewierności i grzechu – które obecnie zaciemniają Kościół – wtedy
rozbłyśnie w nim na nowo światło Prawdy, łaski i świętości. Jezus
tak bardzo zajaśnieje w życiu Kościoła, że stanie się on
najsilniejszym Światłem dla wszystkich narodów ziemi [137 h].

Chwalebne Królestwo [Chrystusa] zajaśnieje przede wszystkim
w tryumfie eucharystycznym, gdyż Eucharystia stanie się
ponownie sercem i centrum całego życia Kościoła. Jezus w
Eucharystii stanie się szczytem każdej waszej modlitwy, która
powinna być modlitwą adoracji, dziękczynienia, uwielbienia i
przebłagania.

Jezus w Eucharystii stanie się ponownie centrum całej działal-
ności liturgicznej, która rozwinie się – jak hymn na cześć Trójcy
Przenajświętszej – dzięki nieustannej funkcji kapłańskiej Chrystusa,
aktualizującej się w misterium eucharystycznym [176 e-g].

Jezus będzie królował: ten Jezus, przez którego wszystko
zostało stworzone, który stał się człowiekiem, waszym Bratem, żył
pomiędzy wami; Jezus, który cierpiał i poniósł śmierć na Krzyżu,
aby odkupić ludzkość i uczynić ją nowym stworzeniem, aby
stopniowo Jego Królestwo mogło rozrastać się w sercach i w
duszach, w rodzinach i w całym społeczeństwie. Jezus – który
nauczył was modlitwy błagalnej o nadejście Królestwa Bożego na
ziemię – zobaczy w końcu spełnienie się tego błagania, ponieważ
ustanowi On Swe Królestwo. Stworzenie stanie się na nowo
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i zaczynem Jej Tryumfu. Odczytajmy tę prawdę w oparciu o poniższe
cytaty, pamiętając jednak o tym, że ten Tryumf Maryi ma być
bezwzględnie zdobyciem serc dla Jezusa.

Po raz drugi Syn przybędzie do was również poprzez Swoją
Matkę. Jak Słowo Ojca posłużyło się Moim dziewiczym łonem, by
dotrzeć do was, tak Jezus posłuży się Moim Niepokalanym Sercem,
aby przybyć i zapanować wśród was [166 i].

Pierwsza rzecz, o którą proszę, Moje dzieci, to wasze bezwa-
runkowe «tak». Wypowiadacie je poświęcając się Mojemu Niepoka-
lanemu Sercu. Następnie proszę was, abyście powierzyli się Mojemu
matczynemu Sercu z najpełniejszą ufnością i największym
oddaniem. Wasze «tak» i całkowita gotowość pozwolą działać
waszej Mamie [94 g-i].

Największe zwycięstwo Mojego Niepokalanego Serca Mamy
polegać będzie na doprowadzeniu do tego, że Jezus zajaśnieje we
wszystkich duszach Moich dzieci. Jej zadaniem jest bowiem
zapalanie w sercach wszystkich ludzi światła Jezusa, prawdziwego
Słońca świata [137 i,l].

Poprzez was, Moi Kapłani, wzywam teraz wszystkich ludzi do
poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. W ten sposób
dacie waszej Niebieskiej Mamie możliwość interwencji, by
doprowadzić Kościół do największej wspaniałości, a świat
przygotować na przyjście Królestwa Mojego Syna Jezusa [157 g].

Tryumf Mojego Serca nastąpił w życiu Moich umiłowanych
synów, którzy poświęcili się Memu Niepokalanemu Sercu. Ich
liczba rośnie z dnia na dzień. Popatrzcie, wzrasta w nich światło,
miłość, wierność i świętość, heroiczne dawanie świadectwa
Ewangelii. Pomimo ich małości lśni w nich Moja wspaniałość.
Prowadzeni i przygotowani przeze Mnie, staną się nowymi
apostołami dla odnowienia całego Kościoła. Są w sercu Kościoła i
w Sercu waszej Niebieskiej Mamy.

Tryumf ten nastąpił [także] w życiu wielu osób konsekro-
wanych, które – pociągnięte Moim słodkim i mocnym działaniem
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Jezus powróci w chwale, aby przywrócić całemu stworzeniu
pełnię blasku nowego ziemskiego Raju. Zniknie wtedy grzeszne
miasto i całe stworzenie otworzy się z radością na przyjęcie Miasta
Świętego, nowego Jeruzalem zstępującego z Nieba, stałego
przybytku Boga z ludźmi [483 s-u].

Krzy ż promieniejący – który rozciągnie się od Wschodu po
Zachód i ukaże się na Niebie – stanie się znakiem powrotu Jezusa w
chwale. Promieniejące drzewo Krzyża przemieni się w Tron Jego
tryumfu, ponieważ Jezus wstąpi na niego, aby wprowadzić Swe
chwalebne Królestwo na tym świecie.

Krzyż promieniejący – który ukaże się na Niebie na koniec
oczyszczenia i wielkiego ucisku – stanie się bramą otwierającą
wielki i mroczny grób, w którym leży ludzkość. Zostanie ona
doprowadzona do nowego Królestwa Życia, które Jezus ustanowi
przez Swój chwalebny powrót [516 l-o].

Ujrzycie, jak z Nieba powraca Mój Syn Jezus, na obłokach, w
blasku Swej Boskiej chwały. Wtedy ostatecznie dokona się tryumf
Mego Niepokalanego Serca w świecie. Dla dokonania tego
Boskiego cudu chcę odnieść Mój matczyny tryumf w sercach i w
duszach wszystkich Moich dzieci. To dlatego wzbudziłam w
Kościele Mój Kapłański Ruch Maryjny [576 d].

III. – D u c h  Św i ę t y . Duch Święty rozleje na świat Swoją drugą
Pięćdziesiątnicę łaski i ognia, by przygotować Kościół i ludzkość na
powrót Jezusa we wspaniałości Jego Boskiej chwały, by wszystko
uczynić nowe [562 r,s].

Duch Pański napełni ziemię i odnowi świat. Duch Pański
odnowi Swym Boskim Ogniem cały Kościół i doprowadzi go do
doskonałej świętości i wspaniałości. Duch Pański przemieni serca
i dusze ludzkie i uczyni je odważnymi świadkami Swej Boskiej
Miłości. [355 f].

Przez drugą Pięćdziesiątnicę Duch Święty da doskonałe
świadectwo Jezusowi i ustanowi na ziemi chwalebne Królestwo
miłości, aby Jezus Chrystus był kochany, adorowany i uwielbiany
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W Moim i waszym miłosiernym dziele zbawienia [to znaczy w
modlitwie i ofiarowaniu się za grzeszników] urzeczywistnia się
tryumf Mojego Niepokalanego Serca [249 j].

Tu [w Brazylii] Mój tryumf już się rozpoczął. Jedynie w sercach
małych przygotowuję każdego dnia największy tryumf Mojego
Niepokalanego Serca [418 f]. 

Z najmniejszymi odnoszę tryumf Mojego Niepokalanego Serca,
a Jezus ustanawia Swoje chwalebne Królestwo w świecie.

Z najmniejszymi mogę formować Kościół wierny, który jest już
gotowy do narodzenia się w matczynym ogrodzie Mego Niepokala-
nego Serca.

Z najmniejszymi prowadzę Moją bitwę przeciw potężnemu
zastępowi pysznych i wielkich, którzy rzucili Panu swoje wyzwanie.
W ten sposób jeszcze raz Pan potwierdzi Swoją moc i ustami dzieci
oraz niemowląt unicestwi siły wszystkich Swych przeciwników.

Z najmniejszymi odnoszę codziennie Moje zwycięstwo nad
szatanem i jego potężną armią zła, nad siłami szatańskimi i
masońskimi, które organizują się przeciw Bogu. Prowadzę Moje
dzieci drogą heroicznej wiary, pewnej nadziei i doskonałej miłości.
W nich Ojciec Niebieski jest uwielbiony; one kochają Jezusa i Nim
żyją; przez nie Duch Święty szerzy w świecie moc Swojej Boskiej
Miłości [526 b-f].

Poprzez was dokonuje się każdego dnia tryumf Mego
Niepokalanego Serca w świecie [596 o].

5. ZBIEŻNOŚĆ OSTATECZNEGO TRYMFU MARYI
Z TRYUMFEM NAJ ŚWIĘTSZEJ TRÓJCY.

I. – T r ó j c a  Św i ę t a . Wszystko wkrótce się spełni zgodnie z
planem Bożym. Wasza Mama chce was zamknąć w Swym
Niepokalanym Sercu, aby was uzdolnić do doskonałego wypełnienia
Bożego planu. Jaśnieje w tym planie tryumf i miłosierdzie Ojca,
który wszystkie Swe zabłąkane dzieci chce wprowadzić na drogę
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wiodącą do Niego: do Tego, który tak niecierpliwie ich oczekuje.
Przez ten plan spełnia się wielka godzina miłosiernej miłości Syna,
który chce w pełni oczyścić w Swojej Krwi świat odkupiony przez
Niego na krzyżu. Wraz z tym planem nadchodzi czas Ducha
Świętego, który zostanie wam udzielony przez Ojca i Syna w
nadobfitości, aby cały Kościół doprowadzić do nowej Pięć-
dziesiątnicy [139 a-d].

Będzie to dalej ten sam Kościół, ale odnowiony i jaśniejący.
Oczyszczenie uczyni go pokorniejszym i silniejszym, bardziej
ubogim, bardziej ewangelicznym, by mogło w nim rozbłysnąć – na
oczach wszystkich – chwalebne Królestwo Mego Syna Jezusa.

Będzie to dla niego jakby nowa Pięćdziesiątnica [172 g,n].
Nadeszły czasy, w których pustynia tego świata zostanie

odnowiona przez miłosierną Miłość Ojca. Pragnie On – w Duchu
Świętym – przyciągnąć wszystkich ludzi do Boskiego Serca Syna,
aby Jego Królestwo prawdy i łaski, miłości, sprawiedliwości i
pokoju mogło nareszcie zajaśnieć na świecie [164 k].

Duch Pański przygotuje ludzkość na przyjęcie chwalebnego
Królestwa Chrystusa, aby Ojciec mógł być kochany i wielbiony
przez wszystkich [355 f].

Cały Kościół będzie Moim ogrodem, w którym Boska Trójca
odzwierciedli się z upodobaniem. Ojciec rozraduje się, widząc w
nim doskonale zrealizowany plan, jaki miał w odniesieniu do Swego
stworzenia. Syn, w którym przyszło już Królestwo Ojca, zamieszka
z wami. Duch Święty będzie samym życiem w świecie – na nowo
uświęconym i oddającym chwałę Bogu.

Taki będzie tryumf Mojego Niepokalanego Serca [133 l-n].
Moje Niepokalane Serce odniesie Swój tryumf, widząc was

wszystkich kroczących drogą uwielbienia Ojca, naśladowania Syna
i pełnej jedności z Duchem Świętym [261 u].

II. – J e z u s. Zostałam wybrana przez Najświętszą Trójcę, aby się
stać Matką drugiego Adwentu. Moje matczyne zadanie polega więc
na przygotowywaniu Kościoła i całej ludzkości na przyjęcie Jezusa,


