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Próg nauki – i co dalej?
Cz´Êç nauki fizyki nazywa si´ fizykà kwantowà. Bada ona mikro-czàstki jako fizycznà struktur´ i czàsteczk´ jako fal´. Okazuje si´ ˝e poza granicami elementarnych czàsteczek; protonów, neutronów, pozytronów, nie istnieje ju˝ Êwiat materialny, lecz istniejà ich funkcje falowe.
Ca∏y wszechÊwiat sk∏ada si´ z pewnych substancji, które nie sà materialne, sà to substancje wy˝sze, astralne i duchowe, które majà w fizyce znaczenie fali, przy czym fale te sà ÊciÊle zorganizowane, jeszcze bardziej ni˝ Êwiat fizyczny. Te funkcje falowe okreÊlajà ca∏à struktur´ i tworzà ca∏y Êwiat fizyczny.
Funkcje falowà posiada: – cz∏owiek, kamieƒ, moleku∏a itp. W∏aÊnie funkcja falowa rzàdzi Êwiatem. Oznacza to, ˝e materialny Êwiat – to nie ˝ywy Êwiat – jest on rzàdzony przez funkcje falowe, to znaczy ˝e rzàdzony jest przez wy˝sze inteligencje które dzielà si´ na plusowe i minusowe. Faktycznie rzàdzone sà przez
Boga, który dopuszcza dzia∏anie si∏ minusowych. Wylicza si´ to z matematycznà dok∏adnoÊcià. Istnieje d∏ugoÊç promieniowania fali, cz´stotliwoÊç fali, faza fali itp.
Fala dzi´ki swej plastycznoÊci mo˝e przyjmowaç dziesiàtki milionów form. Dlatego p∏ynàca fala ma zdolnoÊç posiadania ca∏ej wszechÊwiatowej informacji, czego nie mogà posiadaç cia∏a materialne. Przy tym co
najciekawsze gdy fizyk eksperymentuje swymi przyrzàdami, mo˝e on daç pewne zadanie funkcji falowej –
poprosiç – ˝eby funkcja wyda∏a mu czàsteczk´. W ten sposób by∏a odkryta czàstka neutronu, antyneutronu
oraz robiony by∏ szereg eksperymentów z jàdrami atomowymi.
Niebezpieczeƒstwo polega na tym ˝e pewnego dnia jakiÊ zwariowany fizyk mo˝e wywo∏aç takà reakcj´
fali, która spowoduje wybuch ca∏ego systemu s∏onecznego. Dlatego w podr´cznikach nie sà opublikowane
równania kwantowej mechaniki. Âwiat po prostu przejrza∏by na oczy, ˝e jesteÊmy pod wp∏ywem innych wy˝szych od nas inteligencji, które nami rzàdzà bez udzia∏u naszej woli.
Powszechnie znany jest wzór Einsteina e=mc2, który jest niedok∏adny gdy˝ nie jest do niego wprowadzony wspó∏czynnik falowy, k – m, oraz duchowy, k – z.
W najbli˝szym czasie zostanie opublikowane przez naukowców – równanie kwantowej mechaniki, która
pokazuje prawdziwoÊç – ze stu procentowà pewnoÊcià, ˝e istnieje Êwiat duchowy – rzàdzàcy Êwiatem fizycznym. Wszystko to mo˝na b´dzie objaÊniç wykresami, wzorami na tablicy.
Dowiedziono z matematycznà dok∏adnoÊcià istnienie twórczych si∏ wszechwÊwiata, od których zale˝ny
jest ca∏y Êwiat materialny. Jest to ostatnie odkrycie kwantowej mechaniki na koniec tysiàclecia. A mechanika kwantowa uwa˝ana jest za nauk´.
Nauka podesz∏a do progu – za którym odkry∏a zupe∏nie inny Êwiat. Faktycznie nauka dosz∏a do kresu –
zakoƒczy∏a swojà prac´.
Obecnie sprawa nale˝y do religii, teologii. To ju˝ nie jest rzecz nauki. Nauka opisuje tylko Êwiat materialny i Êwiat mechaniczny – to znaczy nauka podesz∏a i odkry∏a Êwiat teologiczny – “Âwiat Ducha”. Teraz
sprawa nale˝y ju˝ do nauk teologicznych.
Oznacza to, ˝e w strukturze poznania dowolnego paƒstwa, dowolnego narodu, 70% powinno byç podporzàdkowane naukom teologicznym, 10 – 15 % naukom filozoficznym i klasyce, a empirycznym naukom
mo˝e byç poÊwi´cony jakiÊ ma∏y procent.
Je˝eli taka struktura b´dzie zachowana – Êwiat, ludzkoÊç zostanie utrzymany. A obecnie u schy∏ku drugiego tysiàclecia, prawie wszystko przewrócone jest na odwrót, rzàdzone przez si∏y minusowe zmierzajàce
do destrukcji.
Zastanówmy si´ dlaczego obecnie na Êwiecie trwa taka walka o rozbrojenie. Sprawa polega na tym, ˝e
z tego wzoru e≠mc2 wyp∏ywa jeden wa˝ny fakt: oto nagromadzono ogromnà iloÊç g∏owic nuklearnych z uranem 235. Okaza∏o si´, ˝e je˝eli przez 50 lat wspomniany uran 235, przele˝akuje z zawartoÊcià 20% uranu
w balaÊcie – to zaczyna on samoistnie rozpadaç si´ na pluton. A zawartoÊç plutonu wystarczy a˝eby krytyczna masa bardzo maleƒka rz´du 1-go procenta nagromadzonego jàdrowego arsena∏u samoistnie zacze∏a eksplodowaç w podziemnych sk∏adach nuklearnych. Dlatego powstaje pytanie? Co z nim zrobiç? Czy
wyrzucaç w przestrzeƒ mi´dzyplanetarnà, czy w przestrzeƒ uk∏adu s∏onecznego?
Nawiàzujàc do stacji atomowych w których zaczà∏ wydzielaç si´ zapowiedziany pluton – prowadzi to do
wybuchu a co za tym idzie do totalnego zniszczenia ˝ycia na Ziemi.
Gdyby prowadzono matematyczne wyliczenia, równoleg∏e do rozwijajàcej si´ jàdrowej fizyki (to jest kwantowej mechaniki) niedopuszczono by do tego. Przewidzianoby zawczasu wydzielanie si´ plutonu. Trzeba
zaznaczyç, ˝e pluton, wydziela si´ w∏aÊnie w g∏owicach jàdrowych. Minie jeszcze kilka lat a mo˝e on zaczàç
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samoistnie wybuchaç. Nagromadzone sà ogromne jego iloÊci. Kula ziemska mo˝e z tego powodu byç rozerwana na kawa∏eczki, sà to dziesiàtki tysi´cy ton. Jest to czyste szlaleƒstwo samozniszczenia, które cz∏owiek pod wp∏ywem minusowych si∏ (matryc) naprodukowa∏ dla swojej zguby.
Âwiat fizyczny to – pó∏prawda. Utrzymujà go w ryzach jak wspomnieliÊmy funkcje falowe, z du˝à przewagà o znakach ujemnych – destrukcyjnych.
Sà na to dowody naukowe i uwidocznione jest to w lewej stronie oscylografu. Oznacza to, ˝e istnieje
Êwiat równoleg∏y jako – antyÊwiat, który nie przynosi pierwiastka ˝ycia – mo˝e on tylko zniszczyç Êwiat fizyczny.

Ujemne matryce energetyczne czyli – op´tanie
Funkcje falowe zorganizowane sà bardziej surowo, ÊciÊle bo inaczej nie rzàdzi∏yby one Êwiatem fizycznym. Ale co jest najbardziej zadziwiajàce, to w∏aÊnie fakt, ˝e na ziemi wzrasta z ka˝dym rokiem iloÊç elektromagnetycznych matryc z ujemnym znakiem, jak nazywajà je uczeni i takie si´ utrwalajà w rzeczywistoÊci.
W otoczeniu niektórych ludzi matryc tych praktycznie nie ma, ale w otoczeniu innych jest ich du˝o. Niektórzy sà wprost przez nie oblepieni.
Zasygnalizowano, ˝e przy okreÊlonych warunkach (dawniej to nazywa∏o si´ cz∏owiek bez duszy) powstaje pró˝nia, do tej pró˝ni zakorzeniajà si´ (notowane jest to na elektronicznych przyrzàdach) – te elektromagnetyczne matryce z ujemnym znakiem, które zaczynajà cz∏owiekiem rzàdziç, nadajàc mu program,
kodujàc w jego podÊwiadomoÊç i nim sterowaç. Jest to coÊ strasznego!
Dawniej nazywano to diabelskim op´taniem, dziÊ fizycy nazywajà je elektromagnetycznymi matrycami.
Sà to funkcje falowe, które zosta∏y wykryte niedawno. Mogà one tylko niszczyç tj. ˝yç w ciele, umyÊle innego cz∏owieka, rzàdziç nim i niszczyç poprzez niego.
Aids – to nic innego jak informacyjna struktura stworzona przez demoniczne si∏y.
Odnosimy wra˝enie ˝e gdy Êwiat dalej b´dzie tak post´powa∏ to w najbli˝szych kilku latach zjawià si´
jeszcze straszniejsze choroby.
Pojawià si´ nowe formy zdegenerowanej materii, które przez okultyzm, nauki spirytystyczne, alkoholizm,
narkomani´, kody telewizyjne znieczulajà dusz´ cz∏owieka na dobro i pi´kno.
Wszystko wskazuje na to, ˝e Êwiat si´ zmienia. Owady, które by∏y przedtem nieszkodliwe, stajà si´ obecnie agresywne. Na afrykaƒskim kontynencie b´dà si´ szerzyç ogromne hordy termitów, które wszystko zniszczà na swej drodze. Zagra˝a niebezpieczeƒstwo, ˝e i w naszym pasie zamieszkania mogà si´ zjawiç bardzo
niebezpieczne gatunki mrówek.
Mo˝na wyjaÊniç wszystkie nieszcz´Êcia, które w swoim czasie ludzie ucierpieli jak np: cholera, d˝uma,
czy upadki moralnoÊci w ˝yciu cz∏owieka. Wiemy z kronik, ˝e miasta, które prowadzi∏y doÊç moralne ˝ycie
– d˝uma omin´∏a. Zapobiega∏ te˝ temu dêwi´k dzwonów, wzywajàcych do modlitwy. Dlatego u nosiciela d˝umy przy dwunastu oktawowych dêwi´kch dzwonu wirus ginà∏ i to w odleg∏oÊci 7 km od tego dêwi´ku.

Nale˝y uderzyç w dzwony
Dzwon emanuje ogromnà iloÊç rezonansowej ultradêwi´kowej radiacji i przez to samo oczyszcza przestrzeƒ. Poj´cie ultradêwi´kowej radiacji istnieje od dawna. Wogóle wysokoÊç biosfery np. nad wielkim miastem si´ga oko∏o 15 km a w g∏àb 3 km. Jest to cienka pow∏oka, a wi´c w granicach biosfery istnieje stworzona
przez Stwórc´ dzwi´kosfera – a cz∏owiek od pewnego czasu zaczà∏ przekszta∏caç jà w szumosfer´ – haos.
Jest szum i jego przeciwieƒstwo dêwi´k. Dzwi´k jest uzdrawiajàcy dla ka˝dej ˝ywej komórki a szum niszczàcy.
Szum nagromadza si´ i akumuluje w ˝ywej komórce i powoduje rozpad tej komórki.
Dzwi´k zaÊ sprzyja ˝yciu. Z pomocà twórczych si∏ wszechÊwiata, ˝eby wzmocniç dêwi´kosfer´ w biosferze by∏ stworzony dzwi´k dzwonu. I tam gdzie dêwi´cza∏y dzwony – tam odczuwano dzwi´kosfer´ tj – symfoni´ przyrody. W tym Êrodowisku, ˝ycie jest podtrzymywane na maksymalnym poziomie.
Rosyjscy naukowcy obliczyli jaki by∏ potencja∏ si∏y modlitewnej dawniej. Do czasu rewolucji istnia∏o w Rosji, oko∏o 80 tys koÊcio∏ów,1270 klasztorów, wspólnot i domów biskupich.
IloÊç dzwonów – zosta∏a i policzona w potencja∏ emanacji w ultradzwi´kowej skali. Oznacza to, ˝e Rosja znajdowa∏a si´ pod dêwi´kowà kopu∏à. To wszystko zosta∏o zlikwidowane.
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W Êwietle tego, wszystkie choroby wirusowe – grypy, wirusy ˝ó∏taczki, molekularne struktury wirusów
w ultradêwi´kowej skali dzwonów ginà.
JeÊli postawiç w pokoju 6-cio oktawowe dzwony – to w pomieszczeniu tym odbywa si´ po prostu sterylizacja, bia∏ka warzà si´ w komórkach. Przeobra˝ajà si´ w krystaliczne struktury to znaczy nie niosà ˝adnej
zarazy. Laseczniki tyfusu w ciàgu kilku sekund ginà w dêwi´ku dzwonu. By∏y dwa mi´dzynarodowe kongresy
na temat „Dêwi´ku dzwonu”, które potwierdzi∏y s∏usznoÊç tej teorii.
Tam gdzie zachowywano dêwi´kosfer´, tzn. dêwi´ki dzwonu, wzmacniajàce dêwi´kosfer´ biosfery
i gdzie odprawiano nabo˝eƒstwa d˝uma si´ nie pojawia∏a. Wystarczy∏o tylko tego zaprzestaç by natychmiast
wtargn´∏a d˝uma i inne choroby. Wiemy przecie˝, ˝e pluskwa i inne insekty nie wytrzymujà dêwi´ków dzwonu - po prostu uciekajà. Znane sà pewne etniczne narodowoÊci, które wogóle nie wytrzymujà s∏uchania
dêwi´ków dzwonów. Bardzo wielu wspó∏czesnych zdemoralizowanych ludzi nie znosi dêwi´ku dzwonów, ludzie ci nara˝eni sà na toczàce ich choroby.
Pragnàc przedstawiç dalsze dowody emanacji energii, weêmy np. ceg∏´ z klasztoru zakonnego. Stwierdzono ˝e emituje ona wielkà energià. Podczas nabo˝eƒstwa, mszy, gromadzi si´ w takiej cegle wielka energia. Promieniuje z niej, kilka kilocalorii energii na sekund´ - jest to kolosalna energia. Bez tych
bioelektrycznych czàsteczek energetycznych które wypromieniowywane sà w atmosfer´, nie mo˝e istnieç
˝ycie w przyrodzie.

Nale˝y zawieÊiç Krzy˝e !
W przyrodzie stworzone jest bardzo du˝o naturalnych ostrzy do sp∏ywów ˝yciodajnych energii. Typowym
przyk∏adem ostrza sp∏ywu w przyrodzie jest igliwie na soÊnie. Ale Krzy˝ jest najpot´˝niejszym promieniujàcym nadajnikiem bioelektro-magnetycznychc ∏adunków o˝ywczych. Jest to czyste fizyczne zjawisko.
Krzy˝ jest to jeden z najpot´˝niejszych przekaêników od˝ywiania ˝yciowej si∏y ziemi. Doskonalszego
w przyrodzie nie ma. Przy czym co w tym najciekawsze, ˝e linia pionowa Krzy˝a przyjmuje kosmicznà radiacj´ a linia horyzontalna Krzy˝a przepromieniowuje jà na powierzchni´ Ziemi.
Krzy˝ jest wi´c najdoskonalszym ostrzem sp∏ywu energii, ma nieporównywalnie najwi´kszà wartoÊç w
biosferze.
Co najciekawsze w∏aÊnie w Krzy˝u jest ca∏a zagadka.. Do naszej biosfery nap∏ywa energia z ca∏ego
wszechÊwiata ze wszystkich niezliczonych cia∏ niebieskich p∏ynie przez pionowà lini´ Krzy˝a w w´êle, gdzie
stykajà si´ pionowa z poprzecznà.
Przekszta∏ca si´ ona w poprzeczny potok i ostrzem sp∏ywu jest nie pionowa lecz poprzeczna cz´Êç krzy˝a. W sekundzie z prawej i z lewej strony krzy˝a wypromieniowuje miliardy na∏adowanych czàsteczek Mo˝na nieuzbrojonym okiem w∏aÊnie podczas wielkich Êwiàt liturgicznych, czy nabo˝eƒstw zauwa˝yç
promieniowanie z obu ramion krzy˝a, gdy ramiona nie sà wygi´te w do∏ jak na krzy˝u papieskim, a szczególnie je˝eli krzy˝ jest z∏oty. Z∏oto promieniuje szczególnie mocno. Zapewne dlatego, ˝e jako najdro˝sze
i najcenniejsze ofiarowywano je Bogu. Znamy promieniowanie igliwia, liÊcia klonu i innych liÊci. Wyliczone
jest ile promieniuje na sekund´ cm2 na∏adowanych czàsteczek, szczególne jonizowanego tlenu, który jest
noÊnikiem ˝yciodajnych energii, a bez którego ˝ycie na ziemi by∏oby niemo˝liwe.
Energia nap∏ywajàca z ostrza krzy˝a przechodzi w przestrzeƒ Êwiàtyni. Tam wytwarza si´ ogromny potencja∏ dynamicznej energii. W ten sposób Êwiàtynia z punktu widzenia wspó∏czesnej klasycznej fizyki kwantowej mechaniki, jest ogromnym êród∏em promieniowania energii. Istniejà bezgraniczne nieskoƒczone fale fale twórcze, które tworzà wszystko co istnieje.

Dajcie nam cel w ˝yciu!
Dusza lub jak obecnie nazywajà – funkcja falowa – posiada wszechÊwiatowà wiedz´. Funkcja falowa to
kompleks wszystkich pól, prominiowania uk∏adów cia∏a astralnego, które sà po∏àczone w bardzo zorganizowanà struktur´ i poprzez nadÊwidomoÊç przyjmujà ca∏à wszechÊwiatowà informacj´ a wi´c praktycznie przybli˝ajà si´ do absolutnej wiedzy, zakodowanej w komputerze kazualnym wszechÊwiata. W∏aÊnie w fali sà
miliardy ró˝nych struktur.
Np. Alkoholicy upijajà si´ do takiego stanu, ˝e zaczynajà nieraz widzieç demony. Jak to jest?
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U alkoholików d∏ugoÊç emanacji fali (gamma nadajników wynosi 2,3 max. 2,7) w promieniowaniu destrukcyjnym, czarnym, szarym, bràzowym. Jest to akurat ta fala, którà wysy∏a ujemna, elektromagnetyczna matryca w destrukcyjnym promieniowaniu. Wyglàda na to, ˝e w nich ulokowana jest si∏a, która nimi rzàdzi.
Wspó∏czesna medycyna jest wobec tego bezsilna.. W Êwietle tego rozpatrywane sà choroby psychiczne.
Choroby dzieli si´ na kilka kategorii: choroby cia∏a, choroby psychiczne (czyli choroby duszy) i tzw. choroby
raka w prominiowaniu szarym (z∏oÊliwe guzy) uwa˝ane w obecnym czasie, ˝e jest to choroba wywo∏ana stratà „entolichii” czyli stratà celu w ˝yciu danego organizmu. Gdy ca∏y organizm nie ma celu ˝ycia, to w nim
znajdujà si´ oÊrodki, gdzie ka˝da komórka uwa˝a siebie za gospodarza i zaczyna rozwijaç si´ wirusowo
w ca∏ym organizmie: zaczyna rozporzàdzaç, dawaç program, kodowaç w podÊwidomoÊç, rozmna˝aç si´,
rozpe∏zaç i w ostatecznym rozrachunku zamiera i ca∏y organizm. Dlatego cz∏owiek powinien mieç cel ˝ycia
i temu celowi ˝ycia powinna podporzàdkowaç si´ ka˝da komórka jego cia∏a. Je˝eli ona wychodzi spod kontroli nadÊwiadomoÊci, wytwarza si´ z∏oÊliwy guz.
JeÊli chodzi o chorob´ Aids to mo˝na si´ nià zaraziç g∏ównie trzema drogami:
1. zaka˝onà krwià np. przez transfuzj´,
2. przez u˝ywanie wspólnych igie∏ - narkomania,
3. przez wypaczenia p∏ciowe - g∏ównie homoseksualizm.
Jest wi´c ta zaraza g∏ównie przekazywana przez grzeszne prowadzenie si´. I to jest jedyne wyt∏umaczenie rozpowszechniania tej choroby.
Je˝eli cz∏owiek prowadzi moralny tryb ˝ycia. Czy mo˝e go ta choroba zaatakowaç? Komórka moralnego
cz∏owieka, moralnie zdrowa komórka, znaczy zdrowy organizm, odtràca wirus, który nie mo˝e przymocowaç
si´ do membrany komórki i zakodowaç choroby.
Wirus zaczyna b∏àdziç a potem ∏apià go bia∏e cia∏ka krwi i niszczà.
U moralnie chorego cz∏owieka wszelkie ˝ywe komórki – szczególnie wa˝ne immunologicznie komórki
mózgowe stajà si´ kruche. Komórka jest ideologicznie nie przygotowana na atak wirusa. To te˝ wirus siedzi w membranie komórki i uczy jà, nadajàc jej swój program. Na poczàtku komórka wszelkimi sposobami
sprzeciwia si´, a potem oboj´tnieje i przyzwyczja si´, jak do w∏asnego cia∏a, i wtedy nast´puje jej skruszenie i zniszczenie.
W Êwiecie astralnym, czyli duchowym (grubej energii) istniejà prawa przyciàgania, odwrotnie jak na
Ziemi: “podobne przyciàga podobne”. Minus Êciàga minus, plus idzie do plusa.
Istniejà choroby moralne, fizyczne i duchowe. Obcujàc ze zdezmoralizowanym - demoralizujesz si´ a z
cnotliwym stajesz si´ cnotliwym.

Wirus w komórce dzisiejszego spo∏eczeƒstwa
Takim wirusem w ka˝dej prawie komórce ˝ycia spo∏ecznego jest ˚yd, pod którego kontrolà znajdujà si´
prawie wszystkie ga∏´zie ˝ycia, a szczególnie Telewizja, Prasa i kodowania w podÊwiadomoÊç przez te media. Narodek ten, bardziej ska˝ony pierwiastkiem z∏a, przyciàga z∏o Êwiata astralnego, które nim kieruje, sta∏
si´ dok∏adnie narz´dziem szatana. Naród ten od wieków ˝yje z k∏amstwa, przekr´tów i ludzkiej krzywdy. S∏owa Chrystusa do ˝ydów: “Wy z ojca diab∏a jesteÊcie i po˝àdania ojca swego czynicie” (Jan 8-44)
Rozpatrzmy ten wirus w komórce KoÊcio∏a Katolickiego!
Od lat na ∏amach prasy katolickiej i nie tylko, pisze si´ du˝o o antysemityzmie i t∏umaczy na wszelkie
sposoby ˚ydów, ˝e niby to nie oni sà powodem Êmierci Zbawiciela. Jeszcze troch´ a zacznie si´ szerzyç
poglàd ˝e Jezus sam si´ ukrzy˝owa∏. Bo przecie˝ korzenie chrzeÊcijaƒstwa biorà si´ z faktu ˝e Jezus by∏
˚ydem.
Dlaczego nikt nie zada sobie pytania – Dlaczego Bóg Ojciec wys∏a∏ Swego Syna na m´ki w∏aÊnie do
˚ydów?
Czy inny naród by∏by zdolny zam´czyç, ukrzy˝owaç cz∏owieka który ca∏e ˝ycie swoje robi∏ dobro, demaskowa∏ z∏o, zak∏amanie faryzeuszy? (Dobro jest równowa˝nikiem z∏a)
To odwieczne prawo natury, które dà˝y do zrównowa˝enia, a˝eby równowaga Êwiata mog∏a zostaç zachowana. „Spotkasz w lesie muchomora, szukaj w jego pobli˝u prawdziwka”.
Dlaczego Chrystus wybra∏ dla zbawienia Êwiata w∏aÊnie energi´ cierpienia? Skoro energia modlitwy jest
najwy˝szà energià.
Cierpienie jest równowa˝nikiem z∏a, aby równowaga Êwiata by∏a zachowana. Jedni muszà cierpieç za
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wyuzdanie drugich!
Rozpatrzmy problem – Czy Jezus by∏ faktycznie ˚ydem lecz bez udzia∏u minusowych matryc.
Skoro Jezus by∏ ˚ydem, musia∏by zaistnieç jakiÊ zwiàzek krwi pomi´dzy Chrystusem a kimkolwiek z tego
plemienia.
Wiadomo, ˝e taki zwiàzek nie zaistnia∏ pomi´dzy Matkà Bo˝à a Âw. Józefem (˝ydem) gdy˝ Jezus jest
pocz´ty z Ducha Âwi´tego, a Duch Êw. ˝ydem nie jest.
Drugi raz taki zwiàzek nie zaistnia∏ pomi´dzy rodzicami Matki NajÊwi´tszej tj. mi´dzy Âw. Joachimem
(˝ydem) a Âw. Annà (essenkà) gdy˝, Maryja jest – NIEPOKALANIE POCZ¢TA a wi´c bez grzechu pierworodnego. Tak samo jak Chrystus pocz´ta zosta∏a z Ducha Âw.
A wi´c dwa razy nie zaistnia∏ zwiàzek krwi, poprzez spó∏kowanie cia∏a! Twierdzenie, ˝e Jezus by∏ ˚ydem
dowodzi p∏ytkoÊci myÊlenia w tej materii oraz niewiary w Ducha Êwi´tego z którego przyczynà odby∏o si´ pocz´cie Najswi´tszej Maryi Panny, czystego naczynia z którego narodzi∏ si´ Bóg, który przez energi´ cierpienia i Krzy˝ przewartoÊciuje energi´ z∏ego ducha w którym p∏awi si´ wszelkie z∏o.
Czy Chrystus b´dàcy ˝ydem, móg∏by do ˝ydów powiedzieç s∏owa: “Wy z ojca diab∏a jesteÊcie i po˝àdania
ojca waszego czynicie”?.
Chrystus w swoich naukach zawsze przedstwia nam Ojca jako dobroç, mi∏oÊç, mi∏osierdzie, który jest
w Niebie, (jeszcze Nieba na Ziemi nie ma) a nie Pana Boga – wszechmogàcego, jednopostaciowego, który
mo˝e karaç, który ka˝e sk∏adaç sobie ofiary z ˝ycia i krwi, który nak∏ania ˝ydów do podbojów innych ludów.
Chrystus w swoich naukach przedstwia Ojca duchowego, który nie wywy˝sza jednego ludu kosztem Êmierci i cierpienia innych ludów. W Êwietle tego rozwa˝ania “antysemityzm”, jest chlubà, gdy˝ grzechem jest kochanie, gloryfikowanie, dzieci diab∏a – tego najpodlejszego narodu ze wszystkich narodów Ziemi, który dzia∏a
w Duchu z∏a i nienawiÊci.
Idàc dalej tà drogà MYÂLENIA, skoro Maryja jest Niepokalanie Pocz´tà tzn. bez grzechu pierworodnego
(grzechu pierwszych rodziców) znaczy, ˝e zakazanym owocem nie by∏o zerwanie jab∏ka lecz – grzeszna
mi∏oÊç cielesna, czego efektem jest: rodzenie w bólach, praca w pocie czo∏a, wygnanie z raju itp.
(Ks.Rodz.10-24).
Jak podaje nam stygmatyczka ubieg∏ego wieku Katarzyna Emmerich, gdyby ten grzech nie zaistnia∏, generacja – odbywa∏aby si´ w sposób czysty i Êwi´ty, jak mia∏o to miejsce przy narodzeniu Matki Boga i Chrystusa.
Skàd wobec tego wzià∏ si´ ˚yd, stwór tak bardzo skarzony pierwiastkiem z∏a?
Naprowadzajà nas na to s∏owa Chrystusa w Ewangelii Êw. Jana - 8.44! – Wy z Ojca diab∏a jesteÊcie!….
Wi´c jak by∏o faktycznie? – Po grzechu pierwszych rodziców, Bóg wygna∏ ich z raju. Pierwsi rodzice byli
tym przera˝eni i a˝eby nie mieç dzieci nieszcz´Êcia drogi ich rozesz∏y si´ na jakiÊ czas.
W tym czasie demony si´ materializowa∏y. Jak podaje ksi´ga Henoha oraz Talmud (Bechai par.1.f.16,1
– Nachim,ch.f114,2), Adam ˝y∏ z diablicà Lilità a Ewa z innymi demonami. Owocami tego spó∏kowania ze
strony Adama powsta∏a zdegenerowana cywilizacja wielkoludów którà Bóg wytraci∏ a pozosta∏y po niej posàgi
na wyspach Wielkanocnych. Ze spó∏kowania Ewy powsta∏ ˚yd. W póêniejszym czasie Adam z Ewà zeszli
si´ i zacz´∏a si´ historia ludzkoÊci skarzona z∏em, którà opisuje Biblia.
Z racji pochodzenia w narodzie tym zakodowany jest pierwiastek z∏a, który gdyby ˚ydzi uwierzyli w Jezusa
i Jego nauk´ by∏by t∏umiony a rozwijany by∏by pierwiastek dobra. Skoro tak nie jest wi´c nale˝y zadaç pytanie? Kto podjudza ten naród do czynienia z∏a? Duch z∏a czy Duch Âwi´ty?
Odpowiedzi na to pytanie dawaç nie trzeba, gdy˝ Êwiadczy o tym ca∏a ich dzia∏alnoÊç, gdziekolwiek pojawi
si´ ktoÊ z tego plemienia zaczyna uczyç po swojemu, demoralizowaç, kodowaç i byç krwiopijcà innych. ˚ydzi
jak wiemy ˝yjà z k∏amstwa, przekr´tów i ludzkiej krzywdy.
Nale˝y te˝ wyjaÊniç, zjawisko wielkich wynalazców ˝ydowskich którzy wnieÊli wk∏ad do nauki, kultury i
sztuki w spo∏eczeƒstwo lecz tylko w sprawach materialnych, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e jakakolwiek myÊl,
dobra czy z∏a – nie jest w∏asnà myÊlà cz∏owieka. Nie zdajàc sobie sprawy cz∏owiek zawsze nachyla si´ by
s∏uchaç podszeptów Êwiata duchowego, (a ten dzieli si´ na Êwiat duchów jasnych i ciemnych) którym ulegnie
albo nie. Wszystkie pragnienia, pomys∏y, w jakimkolwiek kierunku idàca twórczoÊç, wszystko co cz∏owiek
zwyk∏ uwa˝aç za „swoje” – jest mu tylko podsuni´te przez otaczajàcy go ze wszech stron, Êwiat nadprzyrodzony. Nie ma myÊli która powstawa∏aby sama z siebie w jego mózgu. Mózg jest tylko – odbiornikiem
fal przesy∏anych z zaÊwiatów – od duchów jasnych lub demonów. Od rozeznania zaÊ woli cz∏owieka zale˝y
to jedynie, czy si´ danej myÊli podda, czy jà przyjmie i czy zrealizuje w naszym Êwiecie materialnym.
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Nale˝y tu postawiç pytanie? Jakie˝ to wynalazki ˝ydowskie zmierza∏y do osiàgni´cia wartoÊci duchowych
nigdy nie przemijajàcych?
Lektura ujawiniajàca sprzymierzenie ˚ydów z szatanem.
„Królestwo Szatana” wyd. Catholic Publishing
„Protokó∏y M´drców Syjonu” wyd. Komitet Obrony Wiary Chrystusowej.
„˚ydzi i Kaha∏y” wyd. Komitet Obrony Wiary Chrystusowej.
„Zgubne Zasady Talmudyzmu” wyd. Komitet Obrony Wiary Chrystusowej.
„Trzy dni w Âwiàtyni Jerozolimskiej” wyd. Catholic Publishing.
“Kto paktuje z diab∏em” wyd. Katolickie Publikacje.

Publikacje majàce na celu demaskowanie z∏a sà konsekwentnie torpedowane przez ˚ydów.
W styczniu 1990 roku, wydrukowana zosta∏a w Kanadzie przez Catholic Publishing na drukarce laserowej jedna kopia ksià˝ki ujawniajàcej sprzymierzenie ˚ydów z szatanem. Ksià˝ka nosi tytu∏ „Królestwo Szatana”. Ta kopia zosta∏a przes∏ana za poÊrednictwem Rycerza Niepokalanej do Papie˝a, co Redakcja tego
pisma potwierdza, ˝e zosta∏a dor´czona (do wglàdu jest list). Ju˝ w marcu tego roku, kiedy ksià˝ka nie by∏a
ani wydrukowana ani gdziekolwiek publikowana, ukaza∏ si´ w czasopiÊmie katolickim „Pielgrzym” list bp.
Szczepana Weso∏ego (opiekuna emigracji polskiej) informujàcy, ˝e nikt tej ksià˝ki nie widzia∏ w Watykanie
i nie wydawa∏ zezwolenia na jej wydruk. Ta kopia ksià˝ki nosi∏a adnotacj´, ˝e jest za zgodà Jana Paw∏a II.
co by∏o uzgadniane z papie˝em wczeÊniej. Ksià˝ki te zosta∏y wydrukowane dopiero w czerwcu i w tym to
czasie ukaza∏y si´ na rynku ksi´garskim.
Czym mo˝na wyt∏umaczyç k∏amstwo bp. Weso∏ego na ∏amach prasy katolickiej? Tylko tym, ˝e zosta∏a
skradziona Papie˝owi i tuszowana jej treÊç ujawniajàca sprzymierzenie ˚ydów z szatanem.
Chryste! – Chroƒ emigracj´ polskà od takich ˝ydowskich opiekunów!
Co mówià o niszczàcym dzia∏aniu ˚ydów i Masonów w KoÊciele Katolickim Objawienia Matki Bo˝ej,
Jezusa Chrystusa do wybranych osób od czasu II-go Soboru Watykaƒskiego, który wprowadzili ˚ydzi, podmieniajàc Papie˝a Paw∏a VI, który dà˝y∏ do odwo∏ania go (zast´pujàc go sobowtórem). I dalej trujàc
nast´pnego Papie˝a Jana Paw∏a I, który chcia∏ zdemaskowaç krecià robot´ Mafii masoƒskiej, która manipuluje finansami Watykaƒskimi.
Pan nasz, JEZUS CHRYSTUS, powiedzia∏ do hiszpaƒskiego wizjonera, Clemente Gomez (dnia
25.03.1973) : “… dziÊ w najbardziej trudnej epoce do sprawowania rzàdów duchowych nad Mym KoÊcio∏em,
KoÊció∏ zosta∏ podkopany przez wrogów, zosta∏ zinfiltrowany przez ˚ydów, Masonów, Komunistów, Luteran,
Kalwinów i innych heretyków. DziÊ jest chwila, w której KoÊció∏ jest demolowany w straszliwy sposób, wielkie kamienie sà usuwane ze Êwiàtyni”.
Wilki w owczych skórach postara∏y si´ poukrywaç swe ∏otrostwa. Niebo jednak je odkrywa i ujawnia.
Nadszed∏ czas, a˝eby poj´li, i˝ stali si´ nieÊwiadomymi narz´dziami Szatana.
NajÊwi´tsza Dziewica w objawieniu w Bayside (18.03. 1977 r) powiedzia∏a do Weroniki Leuken:
— “Wielu sprzedaje swe dusze, aby zyskaç znaczenie. Za co? Za doczesne ˝ycie z przyjemnoÊciami,
za umi∏owanie wszelkich pon´t Szatana, za gromadzenie w waszym Êwiecie tego, co nie doprowadzi was
do wiecznego Królestwa w Niebie. Co za wartoÊç ma wasze zdrowie, wasza pozycja, wasza wiedza, kiedy
przechodzicie za zas∏on´, wszelki i ka˝dy jeden z was? A czym˝e jest Êmierç, je˝eli nie przejÊciem? O Moje dzieci, jest ona przejÊciem w trwa∏e ˝ycie z czasowej egzystencji.
Nie obawiajcie si´ ujawniaç z∏a. Je˝eli nie wyprowadzicie na Êwiat tych, którzy sà mocno okryci ciemnoÊcià z powodu swej w∏asnej woli albo przez akty pos∏uszeƒstwa dla z∏a, je˝eli nie b´dziecie si´ starali ocaliç
ich, wywieêç ich z tych ciemnoÊci, wy tak˝e b´dziecie winni arogancji i pychy”.
Dnia 27. 08. 1975 r. NajÊwi´tsza Dziewica ujawni∏a Weronice Leuken szataƒskie trio, rezydujàce na
Watykanie i objawi∏a jego posuni´cia i cele: — “Nasz drogi, ukochany Wikariusz Papie˝ Pawe∏ VI cierpi bardzo w r´kach tych, którym ufa. Moje dziecko, krzycz o tym ze szczytów dachów. Nie jest on zdolny pe∏niç
swojej misji. Powalili go, Moje dziecko. Jest on chory. Jest on bardzo chory.
Teraz jest ten, który rzàdzi na jego miejscu, oszust, (sobowtór Papie˝a Paw∏a VI) stworzony przez umys∏y agentów Szatana. Chirurgia plastyczna, Moje dziecko. Pos∏u˝ono si´ najlepszymi chirurgami, aby stworzyç oszusta. Za nim, Moje dziecko, jest troje, którzy oddali si´ Szatanowi: - Cassaroli, Benelli, Villot.
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Antychryst i si∏y z∏a zeszli si´, Moje dziecko, w Wiecznym MieÊcie. Musisz uczyniç wiadomym Êwiatu,
˝e wszystko, co wychodzi z Rzymu, przychodzi z ciemnoÊci. Âwiat∏o nie przychodzi w ten sposób.
Ten, który wyst´puje publicznie, nie jest Paw∏em VI — to oszukaƒczy papie˝. Z∏oÊliwe leki omroczy∏y
mózg prawdziwego Papie˝a, Paw∏a VI. Wstrzykujà mu do ˝y∏ trucizny, a˝eby zaciemniç zdolnoÊç jego rozumowania i sparali˝owaç jego nogi. Co za z∏emu stworzeniu otworzyliÊcie drzwi do Wiecznego Miasta i wpuÊciliÊcie je? Agentom Szatana. Wy (agenci Szatana) zamyÊlacie usunàç Ojca Âwi´tego z waszych serc,
a tak˝e z serc tych wszystkich, których szukacie, aby ich zwieÊç. Wy rozpraszacie trzod´.
Moje dzieci, musicie teraz modliç si´ o Êwiat∏o i znaç prawd´. Wszystko, co jest wam stamtàd podsuwane,
jest s∏owem pochodzàcym ze zdradzieckich serc tych, co pochwycili w∏adz´ w Wiecznym MieÊcie, w Rzymie. Moje dziecko, b´dziesz wyÊmiana za ten przekaz. Wielu wydrwi ci´ i wyszydzi, lecz ty podajesz prawd´. Wrogowie w Wiecznym MieÊcie otwarli szeroko drzwi i pozwolili wejÊç nieprzyjacio∏om Boga. Oni spó∏kujà
z diab∏em.
OczyÊçcie wasze Miasto! Wydalcie z niego zdrajców! Ekskomunikujcie z∏oczyƒców, którzy niech ˝a∏ujà
za swój grzech!
“Có˝ pomo˝e cz∏owiekowi, choçby ca∏y Êwiat pozyska∏, a dusz´ swà utraci∏?”
Gromadzicie Êwiatowe bogactwa, które nie dadzà wam ˝adnego poszportu do Nieba. Wyjdêcie z ciemnoÊci. Czerwone Kapelusze upad∏y, a Purpurowe Kapelusze wprowadzajà w b∏àd. Kardyna∏ przeciw kardyna∏owi, biskup przeciw biskupowi. Wszystko, co jest zgni∏e, upadnie. Krew b´dzie p∏yn´∏a ulicami. Rewolucja
po rewolucji. Czy nie wiecie, ˝eÊcie niczego si´ nie nauczyli z przesz∏oÊci historii ludzkoÊci, ˝e Ojciec b´dzie
oczyszcza∏ tych, których mi∏uje?
Obudêcie si´! Posn´liÊcie, Nasi Pasterze. Nie idêcie, jak barany, do ubojni z tymi, którzy sami oddali si´
Szatanowi z tymi, którzy sami zaprzedali si´ Êwiatu Szatana! Wielu b´dzie sprzedawa∏o swe dusze, aby stali
si´ wa˝nymi, w ˝yciu doczesnym.
Nie mo˝ecie obecnie akceptowaç tego, co przychodzi z Rzymu, gdy˝ te bulle i te dyrektywy nie sà pióra Papie˝a Paw∏a VI. Pisze je Benelli i Villot. To oni, Moje dzieci, dajà te dyrektywy Augostino Cassaroli, a˝eby zinfiltrowa∏ wysokie miejsca publiczne, Êlàc wys∏anników z Rzymu ku wszystkim narodom Êwiata od
agentów Szatana.
Nie wiecie teraz, czemu dobrzy byli przeÊladowani? Czy nie wiecie, czemu r´ce wrogów Boga potrzàsajà r´k´ tego diab∏a?
Wasz Êwiat zmierza ku krzy˝owemu cierpieniu. Dzieci Bo˝e b´dà przeÊladowane, lecz wytrwajcie. Moje dzieci, wielka jest dla was nagroda w Niebie. Nastanie czas, bez modlitwy i pokuty rodzaju ludzkiego, ˝e
ci na Ziemi b´dà zadroÊciç tym, którzy odeszli, i tym, którzy sà zmar∏ymi. Ojciec przeciwko synowi, matka
przeciwko córce, brat przeciwko siostrze.
Tym wszystkim, którzy majà choçby najmniejszy promyk Êwiat∏a i prawdy, b´dà mówiç: czy˝ szaleƒstwo
pad∏o na ludzi? Cz∏owiek z wolna zatraca swà natur´. Stacza si´ do poziomu zwierzàt. Grzech staje si´ drogà ˝ycia. NiemoralnoÊç, upodlenie, rozwiàz∏oÊç, wszelki rodzaj wyst´pku i z∏a zalewajà wasz kraj i kraje Ziemi.
Jak myÊlicie, jak d∏ugo Ojciec Wiekuisty b´dzie tolerowaç wasze prowadzenie si´? Moje dzieci, Mój g∏os
rozchodzi si´ szeroko po ca∏ym Êwiecie. Przybywam do was jako PoÊredniczka mi´dzy Bogiem a cz∏owiekiem. Przynosz´ wam ostrze˝enie z Nieba… Moje dzieci, tylko nieliczni, mniejszoÊç, przetrwajà po ca∏kowitym waszym oczyszczeniu. Ojciec Wiekuisty zaczà∏ odliczaç. Tylko do Niego nale˝y ostateczna decyzja.
Moje dzieci, musz´ uczyniç to wiadomym w tym czasie, i˝ musicie zawróciç ku dobremu w bezpoÊrednio idàcych latach (po roku 1975 — przyp. t∏umacza) i powiadomiç ludzkoÊç, ˝e te zmiany, ˝e zmiany, które
wyda∏y dla was z∏e owoce, nie zosta∏y zapoczàtkowane przez Ducha Âwi´tego ani przez waszego Wikariusza Papie˝a. To paj´czyna Szatana, którà on rozciàga. Moje dzieci, jest teraz wiele kukie∏, a za sznurki pociàgali Benelli, Villot, Cassaroli oraz ich nast´pcy i naÊladowcy.
Otwieracie teraz drzwi dla wszelkiego rodzaju heretyków, od∏àczonych braci. Oni nie chcà, by zjednoczyç
si´ w dobrym duchu i sercu – przychodzà, by was przejàç.

O Pasterze, którzy jesteÊcie zwodzeni. I co Ja widz´ w domu Mego Syna, jeÊli nie
od∏àczonych braci na Jego kazalnicy! Nawet tych ze Êwiàtyƒ i synagog Szatana, na
Jego kazalnicy! Po co?” Nigdy w waszych krajach nie b´dzie dobrze, dopóki Syn Mój
w Tabernakulum nie powróci na centralne miejsce O∏tarza!!!”.
I te s∏owa powinny dotrzeç do przywódców narodów do hierarchów KoÊcio∏a katolickiego. W∏aÊnie osoby
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cywilne powinny wp∏ynàç na duchowieƒstwo, które jest ca∏kowicie za˝ydzone a wi´c op´tane.
Z wypowiedzi Demonów, którzy zostali zmuszeni przez Matk´ Bo˝à do mówienia i do ujawnienia kreciej
roboty masonerii na Watykanie, dowiadujemy si´, ˝e Szatan wdar∏ si´ do KoÊcio∏a.
Oto kilka danych: —
1) odwracajàc o∏tarze, spowodowa∏, ˝e Msza Âwi´ta nie jest odprawiana na Êwi´tych relikwiach.
2) udzielanie Komunii Âwi´tej na stojàco, a tak˝e na r´k´ sprawi∏o, i˝ Eucharystia jest w ten sposób demonstracyjnie profanowana. W Komunii sprofanowanej nie ma b∏ogos∏awieƒstwa Ojca, którego wolà jest
“Aby na Imi´ (wypowiedzenie s∏owa) “Jezus”, zgina∏o si´ wszelkie kolano!. Có˝ dopiero przed Jego Eucharystucznym Cia∏em.
KoÊció∏ odrzuca wszelkie objawienia Nieba, a jeszcze tak niedawno podczas Mszy Êw. odprawianej na
wolnym polu, na s∏owa kap∏ana: “…Oto Baranek Bo˝y, który g∏adzi grzechy Êwiata”, byd∏o pasàce si´ na
∏àce: krowy, barany, zacz´∏y kl´kaç na przednie nogi. DziÊ na te s∏owa konsekracji wierni stojà jak
przys∏owiowe barany! To jest nieposzanowanie Boga w Eucharystii, to jest op´tanie przez szatana.
Zdarza si´ niejednokrotnie, ˝e kap∏ani, pos∏uszni z∏u soborowemu, nie chcà dawaç Komuniii Âwi´tej do
ust tym, którzy chcà Jà przyjmowaç na kl´czàco. Niestety wielu jest takich kap∏anów, którzy to praktykujà.
Nikt ich nie upomina. Sami zaÊ oni do tego stopnia zatracili szacunek dla NajÊwi´tszego Cia∏a Jezusa Chrystusa, ˝e traktujà Je bez nale˝nej Mu czci i szacunku.
3) wiele dodatkowych czynników powoduje, ˝e ofiara Mszy Âwi´tej jest teraz cz´stokroç tylko czczà ceremonià – Hostia w bardzo wielu przypadkach, jak mówià Demony, nie jest konsekrowana – (patrz. Królestwo Szatana.- „egzorcyzmy”) wskutek czego ludzie, którzy przyst´pujà do Komunii Âwi´tej, cz´sto przyjmujà
tylko pusty op∏atek, a nie Chrystusa.
4)Brak ∏aski i rzeczywistego kontaktu z Bogiem stworzy∏y warunki, ˝e w sercach ludzkich mieszka z∏o.
Potwierdza to Bóg Ojciec w Swej zapowiedzi o Dniach Grozy w (patrz. Król. Szat. str. 356) s∏owach:
“PrzebraliÊcie si´ w szaty nauki Mojego Syna, aby je sprofanowaç i zohydziç w oczach Êwiata. Ofiara Syna
Mojego jest bezowocna dla serc waszych”.
Brak Boga w Komunii Âwi´tej stworzy∏ pod∏o˝e do ogólnego op´tania, w jakim znalaz∏a si´ ludzkoÊç.
Oprócz tego stwierdza si´, ˝e wiele rzeczy ze wspomnianego Lucyferycznego Planu Zniszczenia KoÊcio∏a wesz∏o niestety w ˝ycie — w Polsce jeszcze najmniej, ale gdzie indziej sytuacja jest wr´cz tragiczna.
Nikt jednak nie chce tego widzieç lub nie dostrzega.
Dla wyrobienia sobie w∏aÊciwej orientacji co do narz´dzi i sprzymierzeƒców Szatana, którymi si´ pos∏uguje, trzeba uÊwiadomiç sobie trzy rzeczy. Sà nimi: ˝yd, mason i op´tanie.
Zestaw ten nie jest nieprawdopodobny ani przypadkowy.
˚ydzi wed∏ug zamys∏u Bo˝ego zostali wybrani po to, by wÊród nich zrealizowa∏ si´ wielki plan Bo˝y.
Mieli ∏ask´ i obietnic´. Byli tymi z wybrania. Jak si´ z tego wywiàzali?
Od samego poczàtku, mimo dowodów sta∏ej opieki Bo˝ej, krnàbrnie i uporczywie sprzeciwiali si´ Bogu
i Moj˝eszowi.
A kiedy wreszcie przyszed∏ do nich przyobiecany Mesjasz, to wydali go na Êmierç krzy˝owà i wyparli si´
Go, bioràc na siebie i na swoje potomstwo Jego Krew (patrz Mateusz 26, 63-64 – 27, 1 oraz 22-25 – Marek
15, 9-13. ¸ukasz 23, 3 oraz 14-21 – oraz Jan 18, 38 – 19, 6-15).
Zapoznajmy si´ z niektórymi punktami „Lucyferycznego Plalnu Zniszczenia KoÊcio∏a” który to zatwierdzi∏
i wprowadzi∏ w ˝ycie II Sobór Watykaƒski. (Ca∏oÊç patrz – jako przyczyn´ Gniewu Bo˝ego w „Królestwie Szatana” oraz zbli˝ajàcy si´ skutek tzn. straszny „Gniew Bo˝y” gdzie zostanà poruszone cztery ˝ywio∏y, które
oczyszczà ziemi´!)
— Usunàç ca∏à ∏acin´ z liturgii Mszy, modlitw i pieÊni. Wnosi ona poczucie tajemnicy i szacunku. Ukazywaç
to jako zakl´cia wró˝bitów, ludzie wkrótce przestanà myÊleç, ˝e kap∏ani sà wy˝szej inteligencji.
Wykonane w ca∏ej rozciàg∏oÊci we wszystkich krajach, z wyjàtkiem djecezji biskupa Lefebvre, na którego terenie odbywa∏y si´ egzorcyzmy i zosta∏ ujawniony Plan Zniszczenia KoÊcio∏a!
— Zastopowaç przyjmowanie komunii na kolanach. Przykazaç zakonnicom aby nie pozwala∏y dzieciom trzymaç z∏o˝onych ràk przed i po komunii. Mówiç im, ˝e Bóg kocha je takie jakie sà i chce je widzieç ca∏kowicie
9

zrelaksowane.
S∏owa Matki Boskiej w Objawieniu w O∏awie (Polska) w 1985roku:
… Nie pozwólcie aby profanowano Syna Mego i podawano Komuni´ na stojàco i na r´ce, – bo tak te˝ ju˝
jest w waszym Kraju!
…Wg. opinii kard. Gulbinowicza, przekazy te sà od szatana. Dowodem tego, szatan ju˝ si´ nawróci∏, pozostaje kolej na ˝ydów, masonów i purpuratów. Jak mogliby hierarchowie zaakceptowaç to wezwanie Matki
Bo˝ej, jako Êwi´ci i nieomylni musieliby uznaç, ˝e kierowni sà przekazami i nakazami samego szatana.
— Usunàç wszystkie relikwie Âwi´tych z o∏tarzy, a nast´pnie zastàpiç je o∏tarzami pogaƒskimi nie b∏ogos∏awionymi, które b´dà u˝ywane dla sk∏adania ˝ywych ofiar, w mszach szataƒskich. Anulowaç prawo koÊcielne które mówi, ˝e Msza w koÊciele mo˝e byç odprawiana tylko na o∏tarzu zawierajàcym relikwie Êwi´tych.
Ofiara Mszy Âw. z racji ˝e Chrystus by∏ m´czennikiem, musi byç odprawiana na relikwiach Âwi´tych m´czenników. Odwrócenie o∏tarzy spowodowa∏o, ˝e relikwie pozosta∏y w o∏tarzach g∏ównych przedsoborowych
a zastàpiono je o∏tarzami pogaƒskimi. Na o∏tarzach takich (jak dowiadujemy si´ z egzorcyzmów) hostie nie
sà konsekrowane. Relikwia jako (cia∏o materialne Êwi´tego m´czennika) w relikwii na o∏tarzu, tworzy kana∏
energetyczny do Nieba, gdzie znajduje si´ dusza Êwi´tego m´czennika. Tam energia modlitwy jest przedstawiana Bogu Ojcu, Chrustusowi, którzy przez Krzy˝e przekazujà energie dobroczynne na materialnà Ziemi´. Tak jak na ró˝aƒcu trzy paciorki w pierwszych trzech modlitwach …”ZdrowaÊ Maryjo”, sà ∏àcznikami
KoÊcio∏a Pielgrzymujàcego (matrerialnego) z KoÊcio∏em wspomagajàco-pokutujàcym (astralnym) i KoÊcio∏em Tryumfujàcym (niebiaƒskim) Zlikwidowanie relikwii spowodowa∏o, ˝e modlitwa jako si∏a energetyczna,
nie jest przewartoÊciowywana na energi´ zdrowia, ˝ycia, dobro, czy Mi∏oÊç bliêniego. Przez likwidowanie relikwii, od∏àczono Êwi´tych obcowanie.
DziÊ staje si´ jasnym, dlaczego hierarchowie tak rozpowszechniajà obrazki, pomniki, z Papie˝a, który przez
pastora∏ ze sprofanowanym krzy˝em przekazuje energi´ modlitwy dla Êwiata szatana. Poprzez papieskie
b∏ogos∏awieƒstwa odwrócony krzy˝, energiami demonicznymi b∏ogos∏awi nieczego nieÊwidomych dostawców energii modlitwy.
— Zatrzymaç praktyk´ odmawiania Mszy przed Eucharystià Âwi´tà w tabernakulum. Nie dopuszczaç ˝adnych tabernakulów na sto∏ach u˝ywanych do mszy. O∏tarz powinien wyglàdaç jak stó∏ w jadalni, zrobiç go
przenoÊnym, w celu zasugerowania ˝e nie jest Âwi´ty, lecz mo˝e spe∏niaç podwójne zadania do wszystkiego, jak np. stó∏ konferencyjny, lub do gry w karty a za nim postawiç conajmniej jedno krzes∏o. Niech ksiàdz
za nim siada po Komunii, dla zaznaczenia jego odpoczynku po jedzeniu. Nigdy nie pozwalaç ksi´˝om kl´czeç podczas mszy, jak równie˝ ludziom podczas podawania Komunii.
Wykonane w cia∏ej rozciàg∏oÊci! Usuni´cie Chrystusa w tabernakulum z centralnego miejsca o∏tarza, spowodowa∏o, ˝e ludzie kl´kajà nie przed Bogiem, lecz przed cz∏owiekiem. Jak˝e spe∏niajà si´ s∏owa naszych
dziadów: … przyjdà na ludzi takie czasy ˝e szatan wejdzie na ambon´ i na msz´ ogonem b´dzie dzwoni∏!
— Podczas przedstawiania Ewangelii, opuÊciç wyraz “Âwi´ty” w Ewangeli wg. Êw. Jana. Po prostu mówiç
Ewangelia wg. Jana. To b´dzie powodowaç, ˝e ludzie nie powinni ich wi´cej czciç.
Wprowadzane systematycznie w ˝ycie! rozprowadzane w Veritasie w Warszawie Ewangelie drukowane modernistycznie z tutu∏em „Ewangelia wed∏ug ¸ukasza” w za∏àczeniu – kopia z miesi´cznika katolickiego
„Pielgrzym” gdzie ks. dr. hab. Micha∏ Czajkowski biblista profesor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w swoich artyku∏ach profanuje Êwi´toÊç Ewangelistów, podwa˝a wiarogodnoÊç biblii, wyszydza grupy
biblijne oraz m∏odzie˝owe „Oazy”, które majà na celu podnoszenie ducha moralnoÊci wÊród m∏odzie˝y.
— Przepisywaç bibli” tak d∏ugo a˝ b´dzie identyczna z protestanckà.
A oto przekr´cone wydania Pisma Âw. w którym to kodowany jest uszczerbek Maryji. (Ks. Rodz. 3,1-15)
Biblia Tysiàclecia (Ks Rodz.3,1-15).
„Wprowadzam nieprzyjaêƒ mi´dzy ciebie a niewiast´, pomi´dzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono
zmia˝d˝y ci g∏ow´, a ty zmia˝d˝ysz mu pi´t´”
Brytyjskie Towarzystwo Biblijne w W-wie. Wyd.VII 1981r. powy˝szy fragment brzmi:
„I ustanowi´ nieprzyjaêƒ mi´dzy tobà a kobietà, mi´dzy twoim potomstwem a jej potomstwem – ono
zdepcze Ci g∏ow´ a ty ukàsisz je w pi´t´”
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Wydawnictwo Ojców Franciszkanów z USA. nie dopuÊci∏o z∏a do przedruku tekstu w który jest kodowany
uszczerbek Maryji, i tekst ten brzmi prawid∏owo. „Po∏o˝´ nieprzyjaêƒ mi´dzy potomstwem twoim, a potomstwem jej – ona zetrze g∏ow´ twojà, a ty czychaç b´dziesz na pi´t´ jej”.
Co t∏umaczy si´: W rajskim ogrodzie ujrza∏ szatan istot´ podobnà do Tej, która by∏a przedmiotem jego
wÊciek∏oÊci. Nie dosi´gnie Boga, nie dosi´gnie Jej, ale nienawiÊç swojà wylewa na pierwszà matk´ ludzkoÊci.
I uda∏o mu si´ nak∏oniç jà do sprzeciwienia si´ woli Bo˝ej. Mi∏osierdzie Bo˝e obiecuje Odkupiciela a
szatanowi przepowiada Bóg, ˝e zwyci´stwo jego nad matkà zapowiedzianej Istoty nie zmieni Bo˝ych planów:
i ˝e jednak: „Ona zetrze g∏ow´ twojà” mimo, ˝e ty b´dziesz ustawicznie jak dotàd „czyha∏ na jej pi´t´”.
— Zaczàç zamykaç KoÊcio∏y z powodu braku ksi´˝y i innych powodów, nazywaç to oszcz´dzaniem i dobrà
praktykà byznesowà. Mówiç ˝e Bóg s∏ucha modlitw wsz´dzie, a wi´c koÊcio∏y to ekstrawagancja i zbytek.
W za∏àczeniu kopie z gazet polonijnych mówiàce o likwidowaniu KoÊcio∏ów przez kardyna∏ów w Detroit
Kard. Szoka, w Chicago kard. Bernardin. Zamykanie koÊcio∏ów wià˝e si´ ze sprzeda˝à za grosze naczyƒ
liturgicznych, monstrancji, oraz relikwii Êw. m´czenników, co jest Êwi´tokradztwem.
TreÊç artyku∏u gazety polonijnej „Zwiàzkowiec” – 215 tys. za koÊció∏ Êw. Satanis∏awa.
WÊród nieruchomoÊci wystawionych w Detroit na sprzeda˝ znalaz∏o si´ ostatnio 20 koÊcio∏ów katolickich,
które zamknà∏ kardyna∏ Edmund Szoka. Jednym z nich jest polski koÊció∏ Êw. Stanis∏awa Kostki który zosta∏
zamkni´ty w lipcu. Ta olbrzymia Êwiàtynia z cegie∏, marmuru i z witra˝ami, mieszczàca 16.000 osób pod
sklepionym sufitem z dwiema kolumnami z zakrystià oraz dwiema starymi szko∏ami jest do kupienia za
$215.000. SzeÊç nieruchomoÊci zosta∏o ju˝ kupionych. Kardyna∏ Szoka powiedzia∏, ˝e woli, gdy odkupujà je
kongregacje innych wyznaƒ, które trzymajà budynki otwarte. Pi´ç z szeÊciu koÊcio∏ów przej´tych zosta∏o
przez inne grupy religijne. Archidiecezja wystawia te˝ dwie szko∏y parafialne na sprzeda˝ Êw. Kazimierza i
Êw. Teresy z Avila – pomimo przyrzeczenia kardyna∏a, ˝e te szko∏y pozostanà otwarte do jesieni. KoÊció∏
Êw. Teresy, probostwo i szko∏a wystawione sà za$700.000. KoÊció∏ Êw. Kazimierza i probostwo wyceniono
na 225.000 $
— Pozwoliç kobietom i osobom Êwieckim na rozdawanie Komunii, mówiç ˝e teraz jest wiek Êwieckich, zaczàç
podawaç Komuni´ do r´ki, jak protestanci, zamiast na j´zyk, mówiàc ˝e Chrystus czyni∏ to w ten sposób.
Zgromadziç op∏atki dla mszy szataƒskich. Nast´pnie zamieniç indywidualne przyjmowanie hostii, stawiajàc
naczynie z op∏atkami, które b´dà zabierane podczas opuszczania KoÊcio∏a. Mówiç ˝e b´dà one przynosiç
dary Boga w ich codziennym ˝yciu. Zainstalowaç maszyny automatyczne do wydawania Komunii (wending
machines), nazywajàc je tabernakulum.
Wykonane w ca∏ej rozciàg∏oÊci, szczególnie w koscio∏ach w krajach Canady, USA krajów Europy. Co najciekawsze ˝e Papie˝ podczas swoich podró˝y daje temu przyk∏ad. Rozdajàc komuni´ na r´ce.
Z objawieƒ Matki Boskiej i Chrystusa dowiadujemy si´, co Niebo sàdzi o sprofanowanej Mszy Âw. (Podajemy pos∏ania meksykaƒskiej zakonnicy Siostry Portawoz).
Siostra Portawoz nale˝y do rodziny zakonnej pod wezwaniem Najmniejszych Franciszkanek od Maryji
Nieustajàcej Pomocy. Imi´ zakonne nada∏ jej arcybiskup Meksyku, Pascual D. Barreto, który w roku 1931
osobiÊcie jà przebada∏ i stwierdzi∏ ˝e mia∏a ona misj´ za∏o˝enia nowego Zakonu Pokutnego – Legionu osób
obojga p∏ci poÊwi´conych boskiej sprawiedliwoÊci. Sà to tzw. dusze ofiarne, które w dniu swojej profesji zakonnej lub Êwieckiej sk∏adajà Êlub poÊwi´cenia za grzeszników. Do zakonu tego nale˝à równie˝ osoby
Êwieckie - tercjarze i tercjarki.
Pos∏anie z dnia 24 marca, 1969r.
By∏am jeszcze Êpiàca kiedy dzwon na wstawanie zaczà∏ dzwoniç. Wtedy w∏aÊnie odczu∏am obecnoÊç
Naszego Pana, który rzek∏ do mnie: - „Wstaƒ i pisz´. Pan powiedza∏: „Teraz Êwiat jest gorszy, ani˝eli w czasach Niniwy, gdy pos∏a∏em Jonasza, a˝eby oznajmi∏ kar´, na którà zas∏u˝y∏o to miasto. To znaczy, ˝e pokuta,
jakà nale˝y czyniç w tym czasie, powinna byç ci´˝sza, ani˝eli ta, którà mieszkaƒcy Niniwy odbyli jako wyrównanie za grzechy pokolenia”.
Wtedy spyta∏am: „Panie które grzechy najbardziej ci´ obra˝ajà?”
„Siedem grzechów g∏ównych, które pope∏nia si´ z wyrafinowanà z∏oÊliwoÊcià. One ciàgle prowokujà Mà
sprawiedliwoÊç, Moja córko. Ty rozumiesz Mnie bardzo dobrze, poniewa˝ poucza∏em ci´ od wielu lat. Nalegaj
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wi´c. Ale powiedz to, tak jak jest: ˚e to Ja jestem który ich ostrzega. Biada ludziom, je˝eli nie b´dà czyniç
pokuty, je˝eli nie b´dà szczerze ˝a∏owaç za swe grzechy. Biada mym kap∏anom. Moja córko, módl si´ i wynagradzaj, zabiegaj o to, a˝eby inni tak˝e si´ modlili i pokutowali za swe grzechy z powodu wielkiej z∏oÊci w
nich zawartej, ich w∏asnej z∏ej woli, ich w∏asnych braci i ich kap∏anów.
Krzycz to g∏oÊno. Spiesz si´ Moja córko. Nie l´kaj si´ wyÊmiania ze strony kogokolwiek, ani te˝ z∏ej woli
jakiej bàdê istoty. PoÊlij ten przekaz ka˝demu. Moja córko: Êwieckim i duchownym – kap∏anom i biskupom –
przede wszystkim zaÊ Papie˝owi i jego nast´pcom.
Program ˝ycia wyraênie podyktowany przez Boga - Naszego Pana, „Oni muszà wykonaç, te rzeczy by
zosta∏o im wybaczone i by mogli uniknàç karania które ju˝ zosta∏o postanowione. Przede wszystkim muszà
przestaç grzeszyç. Nieprzyzwoity sposób ubierania si´ niewiast, jaki ma dziÊ miejsce, jest ci´˝kim grzechem.
Jest to te˝ powa˝nym grzechem niemoralnoÊci ze strony m´˝czyzn, i˝ dozwalajà swym ˝onom, córkom i
siostrom ubieraç si´ w obna˝ony sposób. Podobnie tak˝e, Êwiatowe osoby duchowne sà dla Mnie obrzydliwoÊcià, przyprawiajàcà Mnie o md∏oÊci. Powiedz im ˝e ogieƒ z Nieba b´dzie ich za to pali∏ ˝ywymi.
Drugà rzeczà jest to aby wstrzymali si´ od rozrywek nawet przyzwoitych.
Trzecià rzeczà, jest to ˝e muszà si´ modliç. Winni usunàç si´ na samotnoÊç, od∏àczyç si´ i rozmyÊlaç w
samotnoÊci ze Mnà.
Czwarta rzecz: muszà oczyÊciç swój zmys∏ smaku przez rzeczywiste czynienie pozytywnych aktów pokutnych, przeciw ∏akomstwu, które niszczy ˝ywotnoÊç i os∏abia ducha.
Piàta rzecz: muszà ofiarowaç Mi jakàÊ form´ rzeczywistego i prawdziwego umartwienia, nawet ch∏oszczàc
swe cia∏o.
Szósta rzecz: muszà odprawiaç dobre spowiedzi i komunikowaç (przyst´powaç do sto∏u Paƒskiego) z
rzeczywistym uszanowaniem.
Siódma rzecz: muszà poÊwi´ciç te Wielkopostne Dni ca∏kowicie dla Boga.
Je˝eli przynajmniej te osoby, którym pos∏a∏aÊ to pos∏anie, ofiarujà Mi te akty pokutne, to wówczas karanie
b´dzie mniejsze. Ponadto, je˝eli te akty pokutne b´dà wykonywane we wszystkich miejscach, to karanie na
które zas∏u˝yli, b´dzie wstrzymane.
Przekaz z dnia 29 marca 1969roku. (Âroda popielcowa)
W czasie Mszy Âw. podczas memento za umar∏ych, Jezus powiedzia∏ do mnie: Powiedz im, ˝e jest dla
Mnie wstr´tnym, ˝e przyjmujà Âwi´tà Komuni´ w postawie stojàcej i bez uszanowania. Powiedz im, i˝
obra˝ajà Mnie ci, którzy przyjmujà Komuni´ Âwi´tà cynicznie, dajàc z∏y przyk∏ad. Dotyczy to kobiet, które
zbli˝ajà si´ do sto∏u Paƒskiego z odkrytymi g∏owami oraz nieos∏oni´tymi cia∏ami. Powiedz im ˝e wkrótce
ogieƒ zstàpi z Nieba, je˝eli si´ nie poprawià – b´dà na ˝ywo paleni i b´dà pot´pieni.
Nie powinni przyjmowaç Komunji Âwi´tej na stojàco ani te˝ ostatniego b∏ogos∏awieƒstwa, po Mszy
Âwi´tej.
W tych czasach trzeba zanosiç mod∏y za tych, którzy zmarli, o ich wieczny odpoczynek, a którzy nie mogà
wejÊç do Nieba z powodu braku pokuty za ich grzechy. Z uwagi za owe cierpiàce dusze proszà, by ofiarowaç
za nie te modlitwy. Nie zapomnij przekazaç kap∏anom ˝e majà ofiarowywaç t´ Êwi´tà ofiar´ Mszy z pobudek
nabo˝nych, a nie dla pieni´dzy – poniewa˝ m´czy Mnie ich chciwoÊç i ˝ydowskie kupiectwo.
Pos∏anie z dnia 2 marca 1969roku.
G∏os Jezusa: „Cz∏owiek sp´dza tylko jeden dzieƒ na Ziemi, a pomimo tego prze˝ywa on ten dzieƒ w
sposób godny ubolewania”.
Jeden dzieƒ Panie – nie rozumiem?.
„Tak jeden dzieƒ, w porównaniu z wiecznoÊcià” Czemu tak jest, Jezu powiedz mi: b´dàc Bogiem i
Stworzycielem cz∏owieka, nie wiedzia∏eÊ tych rzeczy, kiedyÊ stwarza∏ cz∏owieka? „Wiedzia∏em o tym. Niemniej
mia∏em ˝yczenie stworzyç go. Bo je˝eli nawet jedna dusza kocha Mnie i s∏u˝y Mi, to owa dusza wynagradza
za te wszystkie, które sà stracone”.
„JeÊli bym udzieli∏ ci tej wiedzy teraz, poje∏abyÊ to, lecz nie nale˝y ci jej dawaç w tym momencie. Zostanie
ci to przekazane dopiero wtedy, kiedy opuÊcisz ziemi´, z której ci´ utworzy∏em”.
Panie, my ludzkie istoty nie dochodzimy do rozumienia Twoich sàdów. Dlatego nie mo˝emy nic wi´cej
uczyniç, jak tylko trzymaç si´ kurczowo Twojej Mi∏oÊci. Zbaw nas wszystkich Jezu. Przecie˝ to jest Twoim
pragnieniem, jakieÊ mi´ o tym pouczy∏, Czy gdyby to si´ sta∏o to wówczas nikt by nie by∏ zgubiony?
„Tak. Ci b´dà zgubieni, którzy dobrowolnie wybierajà swà w∏asnà zgub´ i odtràcajà Mà Wol´”.
Jak te ludzkie istoty, które idà przez ˝ycie bez wskazówek, b´dà znaç Twojà Wol´? Czy nie powiedzia∏eÊ
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mi niedawno - „Ci ludzie wzbudzajà wspó∏czucie”.
„˚adna dusza nie idzie na zatracenie bez swej w∏asnej winy. Wierz Mi i nauczaj tego w ten sposób. W
˝yciu ka˝dej jednej ludzkiej istoty jest pewien moment, gdy ona ma pe∏nà ÊwiadomoÊç swych grzechów.
Czy˝ nie wybierajà oni grzechu, przek∏adajàc go nad Moje Prawo? Dlatego jest to ich grzechem. A ich grzech
nie mo˝e byç wymazany z istnienia w obecnoÊci Mej SprawiedliwoÊci, je˝eli oni nie b´dà ˝a∏owali i pokutowali
i je˝eli nie przylgnà do Mego Prawa, poniewa˝ ono jest Moim Prawem, które uczy ich poznawaç Mà Wol´.
Nasz Pan przemieni∏ si´ na chwil´ i rozkaza∏ mi: „Pisz”.
Podesz∏am do sto∏u, a On podyktowa∏ mi co nast´puje:
„Jest Mà Wolà, by oni mi∏owali Boga ponad wszystkie stworzenia i ponad wszystkie rzeczy.
„Jest Mà Wolà, by w swoich s∏owach, a tak˝e w swoich uczynkach byli prawdomówni i proÊci”.
„Jest Mà Wolà, by poÊwi´cali wi´kszà cz´Êç swego czasu na modlitewnà adoracj´ swego Stworzyciela
i Odkupiciela”.
„Jest Mà Wolà, by mi´dzy sobà ˝yli w pokornym poddaniu si´ i pos∏uszenstwie swoim rodzicom i
strasznym”.
„Jest Mà Wolà, by mi∏owali wzajemnie jeden drugiego i wybaczali sobie winy, pomagajàc w ten sposób
jeden drugiemu stawaç si´ lepszymi – niech nie wyrzàdzajà sobie z∏a, lecz niech czynià dobro”.
„Jest Mà Wolà, by ka˝dy ˝y∏ skromnie w kr´gu swojej w∏asnej rodziny, nie starajàc si´ szukaç dla siebie
przyjemnoÊci dla swego zadowolenia, która nie jest mu prawnie dozwolona”.
„Jest Mà Wolà, by nie kradli i nie zabierali sobie dóbr doczesnych ani rozmyÊlnie, ani przez wykorzystanie
drugiego. Powinni posiadaç je, tak jakby ich nie posiadali – widzàc, i˝ te dobra doczesne zosta∏y im tylko
u˝yczone”.
„Jest Mà Wolà,, by si´ nie obmawiano, a tym bardziej, by si´ nie spotwarzano lub by fa∏szywie przeciwko
sobie nie Êwiadczono: jeden przeciwko drugiemu – ani te˝ dla korzyÊci z∏oÊliwie sobie szkodzono”.
„Jest Mà Wolà,, by m´˝czyêni i niewiasty ˝yli skromnie w ma∏˝eƒstwie, a nie w wolnych zwiàzkach mi∏osnych, kradnàc sobie wzajemnie m´˝ów i ˝ony”.
„Jest, na koniec, Mojà Wolà, ˝eby nie po˝àdali i nie zatrzymywali niczego, co nale˝y do kogoÊ drugiego
i ˝eby nie uzyskiwano niczego przez handel pod pozorem dzia∏alnoÊci socjalnej czy te˝ przez religijne zabiegi,
majàce na widoku przewrotne cele”.
„Czy pojmujesz mnie Moja córko? To jest Mojà wolà. I czyÊ zauwa˝y∏a, jak wi´ksza liczba z nich si´
prowadzi?”
Zrozumiawszy co Jezus wyszczególni∏ mi podczas dyktowania, rzek∏am do Niego: Panie, odnoÊnie tych
punktów, które mi wyliczy∏eÊ, czy˝ nie sà one Dziesi´cioma Przykazaniami, które da∏eÊ Moj˝eszowi?.
„Tak jest w rzeczy samej”.
Czy wobec tego nie by∏oby lepiej rozdaç ma∏e katechizmy, nie dodajàc do nich tych pouczeƒ?.
„Moja córko, te przykazania sà podstawà, z której utworzona zosta∏a doktryna Mego KoÊcio∏a. Jednak˝e
powiedz im, ˝eby zwrócili uwag´, Oni muszà s∏uchaç Mego KoÊcio∏a. Powiedz memu umi∏owanemu zast´pcy,
a˝eby nie przystawa∏ na propozycje niegodziwych dzieci, które pragnà zniszczyç i zmieniç Mà doktryn´ w
KoÊciele. PoÊlij wszystkie Me s∏owa do twojego biskupa i powiedz mu, aby uczyni∏ je wiadomymi Memu
umi∏owanemu wikariuszowi.
Modlitwy obecne, przesz∏e i przysz∏e uzyskajà skrócenie czasu próby. Z tej przyczyny jest rzeczà naglàcà,
a˝eby Mój Wikariusz zrobi∏ to, co Ja mu podsuwam do zrobienia. Te inspiracje sà dok∏adnie tymi samymi,
które ci wyliczam, Moja córko. Zadbaj o to, aby ów dzisiejszy przekaz doszed∏ do ràk Mego Wikariusza”.
Panie czy masz na myÊli przekaz z tej chwili?.
„Nie Moja córko. Dotyczy to wszystkich przekazów, któreÊ napisa∏a od poczàtku”.
Panie, czekam na zezwolenie mego biskupa.
„Bardzo dobrze. Bàdzie ci dane. Spiesz si´ zatem i rozsy∏aj je wsz´dzie”.
Pos∏anie z dnia 13 lipca 1969roku.
Pan nasz objawi∏ to, ˝e przyjdzie znów, jak to by∏ obieca∏ Swoim uczniom przy Swoim wniebowstàpieniu.
Dane mi by∏o zrozumieç, ˝e przyjdzie On wkrótce i ˝e b´dzie chodzi∏ widzialnie poÊród nas, tak samo jak
chodzi∏ przez czterdzieÊci dni przed Swoim wniebowstàpieniem.
W tym czasie wszystkie hostie pofrunà do Nieba, kap∏ani nie b´dà mogli czyniç konsekracji, jedynie Jezus
b´dzie mia∏ prawo to czyniç. Kap∏ani b´dà wykonywali swoje obowiàzki, udzielajàc innych sakramentów –
lecz tylko Jezus b´dzie odprawia∏ Msz´ Âwi´tà, gdziekolwiek b´dzie chcia∏, w ró˝nych miejscach Êwiata jed13

noczeÊnie i b´dzie podawa∏ Siebie w Komunii Âwi´tej tym którzy majà w∏aÊciwe usposobienie do tego sakramentu i wartoÊç poznania przyjmujàcych Go.
W ten sposób ci którzy oszukaƒczo b´dà powstawaç, nazywajàc si´ Chrystusem czy w imieniu Chrystusa
gromadziç korzyÊci materialne, b´dà zdemaskowani jako k∏amcy. To jest powodem, i˝ Jezus powiada, ˝e
ten znak b´dzie widziany od „wschodu do zachodu” – poniewa˝ tylko On i On jedynie ma ∏ask´ wszechobecnoÊci to jest przebywania na raz w tym samym czasie w wielu miejscach, bo jest Bogiem.
Te s∏owa odnoszà si´ do drugiego przyjÊcia Chrystusa, bo po raz trzeci, przyjdzie jako s´dzia. Musi On
przyjÊç przed swym ostatnim przyjÊciem, poniewa˝ jeszcze powoduje Nim wielka ∏askawoÊç. Poniewa˝ wzbudzamy w Nim wspó∏czucie, dlatego przyjdzie On, by nam pomóc wydostaç si´ z jarzma grzechu.
Zrozumia∏am, ˝e poniewa˝ powróci On w Swoim uwielbionym i namacalnym ciele, b´dzie On przenika∏
do domów bez potrzeby otwierania drzwi. Sprawi On, ˝e wiele budynków runie: domów, a nawet Êwiàtyƒ –
które zosta∏y wzniesione dla pró˝noÊci lub nawet dla najgorszych grzechów pod pozorem, ˝e mia∏y s∏u˝yç
Jemu. Wszystkie one runà. B´dzie On wola∏ niektóre skromne kapliczki i ubogie ma∏e domki, zw∏aszcza religijnych spo∏ecznoÊci, od lusksusowych budowli, które b´dà zniszczone. Tak wi´c objawi On, ˝e one Mu si´
nie b´dà podoba∏y.
Pos∏anie z dn. 24 maja 1970roku.
Kiedy Siostra Portovoz uczestniczy∏a we Mszy Âw, Jezusowi spodoba∏o si´ nauczyç jà formu∏y, jak nale˝y
s∏uchaç Mszy Âw. w tym obecnym czasie, kiedy zosta∏a ona zreformowana.
Pan powiedzia∏: Te zniewagi wyrzàdzone Âwi´tej Eucharystii, pr´dko ustanà, poniewa˝ nie mo˝na
tolerowaç tej profanacji. Obecna Msza nie jest zgo∏a katolickà Mszà.
Biskup zaprosi∏ nas do Bazyliki na msz´ koncelebrowanà, która mia∏a si´ odbyç, jak mówiono z okazji
koƒca Grand Uttreya (Cursillo), jaka odby∏a si´ w tym mieÊcie, na którà przyby∏o du˝o ludzi z ró˝nych krajów
i miejsc.
Skoro tylko przybyliÊmy, zauwa˝y∏am niespokojny zam´t i zamieszanie wÊród ludzi, ca∏kowite bez jakiej
bàdê nabo˝noÊci lub uszanowania i odczu∏am wielki smutek. Lecz kulminacyjny punkt osiàgn´∏o to podczas
Komunii Âwi´tej. Niektórzy m∏odzi kap∏ani zacz´li rozdawaç Komuni´ bez sutann lub kom˝y, co wi´cej nawet
bez rzymskich krez. Byli ubrani jak Êwieccy, ca∏kowicie swobodnie, ich koszule pod szyjà by∏y porozpinane.
Uformowa∏y si´ szeregi przyjmujàcych Komuni´, wielu czekajàcych na przyj´cie tego sakramentu sta∏o
Êmiejàc si´ i rozglàdajàc na boki, bez jakiegokolwiek bàdê uszanowania.
Poczu∏am si´ jakbym kona∏a ze smutku. I jak tylko przyj´∏am Hosti´ na mój j´zyk, Jezus zaczà∏ do mnie
przemawiaç, mówiàc: „Czy widzisz tych ludzi, którzy nie majà uszanowania? Pomó˝ Mi naprawiç rzeczy
powoli, a˝ do chwili gdy b´d´ znów wÊród was, by pouczyç ich w prawdzie. Ci ludzie sk∏aniajà si´ ku os∏abieniu dyscypliny Mych przykazaƒ i bardziej sà sk∏onni dawaç pos∏uch fa∏szywym nauczycielom, którzy
prowadzà ich na Êcie˝ki pogaƒstwa, gdzie cz´Êç rzeczy Boskich ulega zniszczeniu. Z tego powodu jest
koniecznym dla Mnie, a˝ebym wkrótce przyszed∏, byç z nimi.
Przywiod∏em ci´ tutaj nieoczekiwanie, a˝ebyÊ by∏a Êwiadkiem tej sprofanowanej uroczystoÊci, tak a˝ebyÊ
mog∏a poznaç, jak jestem zniewa˝any na wszystkich miejscach, zamiast byç czczonym i honorowanym w
NajÊwi´tszym Sakramencie, przed którym wszyscy winni si´ uni˝aç, ˝a∏ujàc za swe grzechy. Lecz oni czynià
ze Mszy pogaƒskà uroczystoÊç”.
Po tych s∏owach zobaczy∏am Jego Boskie Oblicze, ca∏e pokryte plamami b∏ota, krwi i czymÊ co wyglàda∏o
jak skrzepni´ta krwawa ˝ylatyna – to wszystko czyni∏o Jego wyglàd strasznie ponurym – Jego rysy by∏y
zniekszta∏cone. To by∏a Jego bez wàtpienia Êwi´ta twarz, lecz zraniona, posiniaczona, opluta. Pan rzek∏ do
mnie: „Na nowo jestem policzkowany, bity i plwociny padajà na Mojà twarz, tak jak w lochu”.
I uÊwiadomi∏am sobie, ˝e Jezus ma Swoje oczy zamkni´te, tak jak jest to przedstawione na podobiênie
Âwi´tego Oblicza na chuÊcie Weroniki. „Uczcij Mi´, a razem z tobà niech uczynià to te dusze, które otaczajà
ci´. Ofiarujcie wszyscy waszà adoracj´ w duchu pokuty za te wszystkie zniewagi.
„Ci Êlepi ludzie nie sà zupe∏nie winni. Winnymi sà natomiast ci, co ich prowadzà: przywódcy pogaƒskich
zwyczajów, w Mym Âwi´tym KoÊciele. To oni sà promotorami fa∏szywej religii, którà si´ maskuje. Jednak˝e
jest ona ludzkim ateizmem i diabelskà z∏oÊcià. Ci przywódcy sà przyczynà wszelkich nadu˝yç. Z tej przyczyny
jest rzeczà nad wyraz naglàcà czyniç akty wynagrodzenia i g∏osiç dobre kazania. Trzeba jasnych i dobrych
kazaƒ bez zmieniania Mej doktryny i Êwi´tych zwyczajów”.
„We Mszy Âwi´tej trzeba wróciç di Rytua∏ów, które Mój Âwi´ty Duch da∏ KoÊcio∏owi przed wieloma
wiekami, poprzez Moich prawych i sprawiedliwych Zast´pców. Kiedy Moi wybrani synowie dadzà Mi te
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rzeczy, o które prosz´, to czas Mojego widzialnego powrotu nie b´dzie zbyt odleg∏y. Trzeba oznajmiç, ˝e
skoro te wszystkie rzeczy b´dà wykonane, szybko nadejdzie godzina, ˝e powróc´ widzialnie do was, wszystkich mych dzieci, rodzaju ludzkiego. W owym czasie zachowam dla Siebie Samego Mà Âwi´tà Eucharystycznà Ofiar´. Ze Mnà b´dà Me dzieci, które sà wierne tradycji KoÊcio∏a: nade wszystko zaÊ tradycjom Mszy
Âwi´tej. Tak b´dzie dopóki niegodziwcy nie nawrócà si´, bo i oni te˝ sà cz´Êcià Mego dziedzictwa”.
„Obecnie wy wszyscy razem ˝yjecie, pszenica zmieszana z kàkolem. Jednak˝e kiedy oczyÊcimy pole
(dusz), wi´kszoÊç z nich nawróci si´. Od tej chwili Msza Âwi´ta nie b´dzie nigdy profanowana. Tak b´dzie
poniewa˝ zlec´ wykonanie tych Âwi´tych tajemnic jedynie tym, o których wiem, ˝e b´dà wiekuiÊcie wytrwali.
Bo te Êwi´te tajemnice, muszà byç bezustannie sprawowane w Mym KoÊciele Walczàcym, a˝ do dnia sàdu
ostatecznego.
W tej chwili wielu Mych kap∏anów nie wie co czyni – sà oni pe∏ni ciemnoÊci, sà Êlepcami. W tej chwili jest
to najwi´ksze z∏o na Êwiecie: duchowe ciemnoÊci. Dusze sà zaÊlepione przez b∏àd. Âlepota sumienia
prowadzi do wielu ci´˝kich i po˝a∏owania godnych upadków, które wywo∏ujà zgorszenia – a ci, którzy gorszà,
nie spostrzegajà swojej winy. W tej chwili jest du˝o Êwi´tokradzkich Komunii i profanowania Mszy”.
Pos∏anie z dn. 27 maja 1971r.
Pan Jezus powiedzia∏: „A zatem powiadam ci: byÊ dzia∏a∏a szybko i przekaza∏a Memu umi∏owanemu
Wikariuszowi, mówiàc: Mój wierny zast´pco Mojego KoÊcio∏a na ziemi, daj pos∏uch proÊbom: a. pragn´ zatwierdzenia Mego religijnego Zakonu Pokutnego, tak szybko jak to jest mo˝liwe, gdy˝ on b´dzie zbawieniem
wszystkich ludzi. Bardzo pragn´, aby zakazaç profanacji Mszy Âwi´tej. Pewne modyfikacje sà dopuszczalne
jedynie we Mszy Katechumenów, a ca∏a reszta Mszy ma byç odnowieniem Mej krwawej ofiary. Ta tajemnica
mi∏oÊci powinna byç czczona na kolanach i z jak najwi´kszym uszanowaniem. Credo odmawiane przez
wiernych powinno byç to, które u∏o˝yli Aposto∏owie. (integralne)
Jedynie Ewangelia, Credo, i Ojcze Nasz powinny byç odmawiane na stojàco lecz z g∏´bokim
uszanowaniem. Natomiast podczas ca∏ej Mszy Âw. wierni powinni kl´czeç.
Wierni zawsze powinni przyjmowaç Komuni´ Âwi´tà na kolanach i w g∏´bokim milczeniu. Przyjmujàcy
Komuni´ nie powinny iÊç do Sto∏u Paƒskiego, je˝eli przedtem nie poszli do spowiedzi, aby byç w stanie ∏aski,
stosownie do zwyczaju, jaki jest praktykowany w Mym KoÊciele Katolickim. Ci wszycy którzy przyj´li Komuni´
Âwi´tà, powinni przez pewien czas pozostaç na kolanach po zakoƒczeniu Mszy. Dla wielu mam du˝o do powiedzenia.
Jestem bardzo obra˝any obecnie przez profanowanie NajÊwi´tszego Sakramentu O∏tarza przez to ˝e
usun´li Moje tabernakula z centralnego miejsca na o∏tarzach. Nikt nie powinien zajmowaç Mego miejsca,
gdy˝ Ja tylko, a nie kto inny. Ja jedynie. Jam jest jeden z Mym Ojcem, który jest w niebiosach. Diabe∏ pragnie
przyw∏aszczyç sobie Moje miejsce, lecz nie powinniÊcie na to pozwoliç. Uzbrójcie si´ w odwag´ i ekskomunikujcie tych wszystkich kr´taczy, którzy sà w Mym KoÊciele.
„Kiedy objawi´ si´ ludziom, wybior´ Mych kap∏anów. I Ja, w Mych przebitych d∏oniach b´d´ konsekrowa∏
Hostie z przaÊnej pszenicy i Ja b´d´ odprawia∏ przed t∏umem Msz´, która zosta∏a okreÊlona przez Sobór
Trydencki. Pos∏uchajcie tedy raz jeszcze: Zwróçcie uwag´ na Moje s∏owa, je˝eli nie chcecie odrzuciç Mnie
na zawsze. Chc´ posiàÊç Moje Królestwo z tymi, którzy sà wierni, chocia˝by nawet by∏o ich niewielu.
Szanujcie Moje KoÊcio∏y, a wi´cej jeszcze O∏tarze. Nie profanujcie ich. Niechaj chrzeÊcijaƒskie niewiasty
oka˝à si´ takimi przez swojà skromnoÊç, naÊladujàc w tym Mojà Najukochaƒszà Rodzicielk´, która jest dla
nich wzorem. Niech szczerze pokutujà. Odmawiajcie Ró˝aniec Pokutny. Nie ma znaczenia, ˝e biskupi go
nie zatwierdzajà. Ja go nakaza∏em.
Pos∏anie z dn. 7 czerwca 1971r.
Jak s∏uchaç Mszy po Drugim Soborze Watykaƒskim, gdzie konsylium posoborowe z szeÊcioma protestantami wprowadzi∏o drastyczne zmiany, dlatego Msza nie jest ju˝ Katolickà Mszà.
Tego dnia podczas s∏uchania Mszy w koÊciele Êw. Filipa Nasz Pan powiedzia∏ g∏osem s∏yszalnym fizycznie: „Chc´, abyÊ kl´cza∏a podczas ca∏ej Mszy, tak jak jest to nakazane w Êwi´tych regu∏ach.
Jezus rzek∏ do mnie: „Zauwa˝, z jak wielkà przebieg∏oÊcià Moi wrogowie zmieniajà Pisma. Nie mogli oni
Êcierpieç dzisiejszego Listu, dlatego zmienili go i sfa∏szowali”.
Jezus rzek∏ do mnie: Msza Âwi´ta powinna byç dok∏adnie taka, jakà okreÊli∏ jà dekretami Mój wierny
s∏uga Pius V. znana jako Msza Trydencka i ˝e wszystko musi pozostaç w niej po ∏acinie,(∏acina jest j´zykiem
Anio∏ów) tymczasem zaÊ Novus Ordo (Nowy Porzàdek) Mszy nie jest Mszà Katolickà.
Jedynymi dopuszczalnymi zmianami sà:
15

1). Wierni mogà nabo˝nie odpowiadaç na modlitwy w pierwszej cz´Êci Mszy i mogà to czyniç w miejscowym j´zyku. Lecz winni oni odmawiaç Kyrie oraz Wierz´, kl´czàc i ˝a∏ujàc za swe grzechy.
2). Jest rzeczà dobrà, by Listy i Ewangelia by∏y czytane w miejscowych j´zykach, przy czym wierni powinni
staç, a nie siedzieç. Credo powinno byç odmawiane na stojàco i powinno byç ono takie, jak je u∏o˝yli Moi
Aposto∏owie, poniewa˝ zawiera ono wszystkie dogmaty Apostolskiej Rzymskiej Wiary Katolickiej.
3). Uroczysta cz´Êç Mszy ma byç odmawiana w j. ∏aciƒskim i tylko kap∏an powinien odmawiaç Kanon w
milczeniu. W tym samym czasie wierni powinni odprawiaç na kl´czkach adoracj´ g∏´boko pochyleni i powinni
jedynie unieÊç swe g∏owy aby kontemplowaç Hosti´ i Kielich, odmawiajàc przy tym modlitwy: (przy konsekracji
chleba). „O Panie Nasz Bo˝e, oddaj´ Ci ca∏kowità czeÊç´. (przy podniesieniu Hostii) „Mój Panie i Bo˝e, przybàdê szybko i nie zwlekaj´. (przy konsekracji wina) „O Jezu, który wybaczasz wszystkie grzechy Êwiata przez
Twà Krew, czcz´ Ciebie g∏´boko” (przy podniesieniu Kielicha) „Mój Panie i Bo˝e, przebacz nam wszystko i
weê nas do Nieba. Daj nam Êwiat∏o Twojego Ducha, abyÊmy poznali nasze grzechy i ∏ask´, abyÊmy odeszli
od nich´.
4). Kap∏an powinien uczyniç g∏´bokà adoracj´ po dokonaniu konsekracji a nast´pnie powinien równie˝
przeciàgnàç nieco podniesienie (cia∏a i Krwi(, aby daç przyk∏ad wiernym.
5). Co do ustawienia o∏tarza, Nasz Pan raczy∏ rzec mi nast´pujàce s∏owa: „Jest rzeczà dobrà dla kap∏ana
mieç o∏tarz zwrócony ku ludziom, w pewnych zgromadzeniach, które nie sà zbyt liczne, ani zbyt spoufalone.
Winni oni otaczaç Boskie i czcigodne rzeczy splendorem i wspania∏oÊcià, powinni tak˝e stosowaç wszystkie
czcigodne zwyczaje, jakie by∏y w u˝yciu w Mym KoÊciele, starajàc si´ uczyç ludzi braç udzia∏ w liturgicznych
ceremoniach, lecz nade wszystko powinni Êwieciç im przyk∏adem nabo˝noÊci, wiary i mi∏oÊci.
6). OdnoÊnie Memento za zmar∏ych: córko, nalegaj, gdziekolwiek mo˝esz, czyniàc to dyskretnie, ˝eby
Moi kap∏ani odprawiali za darmo Msze za zmar∏ych, szczególnie kap∏anów znajdujàcych si´ w czyÊçcu, którzy
sà tam z powodu swej chciwoÊci, sp∏acajàc tam˝e kar´ za swe grzechy. Msze odprawiane z mi∏oÊci do
bliêniego dajà efektywne skracanie tych kar.
7). Nie podoba mi si´ ˝e wróci∏ zwyczaj dwania sobie uÊcisku pokoju w czasie Mszy. Jest to grzeszny
zwyczaj i z tego powodu zosta∏ on zniesiony.
8). Niech raz jeszcze za˝àdajà wi´cej dobrych obyczajów i skromnoÊci od kobiet, nade wszystko w koÊciele, specjalnie zaÊ podczas przyst´powania do Komunii. Biada tym którzy przyzwalajà na brak czci.
9). Niech odmawiajà w czasie Mszy Âwi´tej, po drugiej Ewangelii trzy razy ZdrowaÊ Mario oraz molitwy
do Êw. Micha∏a Archanio∏a, który zawsze jest gotowy pospieszyç wam z pomocà, o ile go wezwiecie.
10). Podczas Mszy Âwi´tej dozwolona jest jedynie „Âwi´ta Muzyka” i niech b´dà przekl´ci ci, którzy dopuszczajà si´ profanacji Êwiàtyni przez Êwieckà muzyk´. Biada tym, którzy ust´pujà Mym wrogom. Niech
dr˝à oczekujàc wiecznego sàdu. Je˝eli nie b´dà ˝a∏owaç i nie naprawià z∏a, które wyrzàdzili, nie b´dà zbawieni.
Córko to pos∏anie jest dla kap∏anów, którzy wkrótce b´dà musieli wyjÊç naprzeciw pracy reintegracji przywrócenia czci w Mym KoÊciele, oraz ku przywróceniu Mego Dzie∏a Pokuty. Niechaj ten przekaz zostanie
dor´czony Memu wikariuszowi i niech mu powiedzà ˝eby Êwi´ta ofiara Mszy nigdy nie by∏a profanowana.
Pos∏anie z dn. 14 lipca 1971r.
Pan Jezus powiedzia∏: „KoÊció∏ Mój stanowi Hierarchia oraz wierni. To znaczy, ci którzy pozostajà wierni
doktrynie i zwyczajom, które zosta∏y okreÊlone przez Moich Êwi´tych zast´pców. Stanowià go ci, którzy nie
dopuszczajà, by byli zwodzeni przez pokusy arogancji i zarozumia∏oÊci w tym obecnym czasie apostazji. To
jest jedyna droga, na której wierni mogà ze Mnà wytrwaç. Oni jedynie sà wiernymi duszami, które zostanà
postawione po Mej prawicy w Dniu Sàdu. Niech˝e rozmyÊlajà o Moich s∏owach w Ewangelii: „Ten, kto wytrwa
do koƒca, b´dzie zbawiony”.
Pos∏anie z dn. 5 sierpnia 1971r.
Pan Jezus powiedzia∏: „Zanim nastanie czas ˝niwobrania, rozkazuj´, nakazuj´ wam, ˝ebyÊcie zrobili dwie
rzeczy: dopilnowali tego, aby natychmiast usta∏a nowomodna Msza – oraz abyÊcie wrócili do Kanonu ustanowionego na Soborze Trydenckim przez Piusa V. Powróçcie do pierwotnych êróde∏ KoÊcio∏a. Przywróçcie
ChrzeÊcijaƒstwo i religijne zwyczaje wÊród Êwieckich i duchownych oraz ˝a∏ujcie wszyscy, którzy nale˝ycie
do Hierarchii KoÊcio∏a. Wy wszyscy którzyÊcie odstàpili, zawróçcie wasze kroki na dobrà drog´. I oczywiÊcie
musi to byç zrobione natychmiast, bez zwlekania. Rozkazuj´, ˝eby Stolica Âwi´ta zatwierdzi∏a kanonicznie
Zakon Pokutny, który Moja ma∏a Portavoz ciàgle przek∏ada wam, Âwi´tej Kongregacji do Spraw Zakonników
i Memu umi∏owanemu Namiestnikowi Paw∏owi VI, którego uciskacie i wi´zicie. Wy ciàgle czynicie zeƒ
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m´czennika”.
Pos∏anie z dn. 22 czerwca 1973r.
Pan nasz powiedzia∏: „Moja NajÊwi´tsza Matka jest obecna teraz tu na ziemi, p∏aczàc ze Mnà i adorujàc
Eucharysti´ za wszystkie zniewagi, które sà pope∏niane podczas Mszy Âw. i za wszystkie profanacj´ tego
najwi´kszego Sakramentu Mojej Mi∏oÊci”.
Pos∏anie z dn. 6 lutego 1974r. Matka Bo˝a spojrza∏a na mnie i powiedzia∏a do mnie: „Moja ma∏a
córeczko… kiedy ofiara Mego Syna jest ponawiana na o∏tarzach, oni profanujà to, co jest Êwi´te. Spójrz na
Mego Boskiego Syna… On jest Ofiarà´. Wyrzek∏szy te s∏owa, B∏ogos∏awiona Dziewica pokaza∏a mi symbole Bo˝ej SprawiedliwoÊci – Bolejàce Serce Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Potem mówi∏a dalej: „Z jego
powodu… który si´ ofiarowuje, ponawiajàc Swojà Ofiar´ Kalwarii i przez Jego zas∏ugi, po∏àczone z Moimi
∏zami…”
I tu znowu Matka Bo˝a zap∏aka∏a bardzo ci´˝ko. Potem mówi∏a: „Oto dlaczego On przebacza wam i
czeka na was… Lecz… nalegaj na nich, aby ˝a∏owali”.
Pos∏anie z dn. 23 marca 1974r.
Pan nasz powiedzia∏: „Pisz´ i gniewnym g∏osem, który sprawi∏, ˝e zatrz´s∏am si´, jak nigdy przedtem,
rzek∏ straszne s∏owa, które us∏ysza∏am: „Ksià˝´ta Mego KoÊcio∏a zdeprawowali i deprawujà ludzkoÊç”.
„Dlaczego wierni przyzwalajà na praktykowanie profanacji tego rodzaju, jak fa∏szywa Msza? Msza jest
powtórzeniem Mojej Ofiary na Kalwarii zwiàzanej z ceremonià Ostatniej Wieczerzy, aby uwieczniç Eucharysti´: Moje ofiarne Cia∏o. Lecz czy˝ nie jest to te granie, gdzie si´ gada i je, gdzie si´ taƒczy i Êpiewa?
Czemu wierni pozwalajà na tego rodzaju profanacje? Nawet kiedy nia ma ˝adnegp przeistoczenia, muszà
oni przyjmowaç Komuni´ z nabo˝noÊcià i poszanowaniem, czynià to „Na Mojà pamiàtk´”.
Tu Pan nasz zrobi∏ przerw´, a nast´pnie ze zwi´kszonym oburzeniem: „Hipokryci. Czy˝ nie czynià si´
winnymi, obracajàc t´ Boskà S∏u˝b´ w wielkie satanistyczne Êwi´to, które Mi uw∏acza. Profanujà Mojà
Âwi´toÊç i ci wszyscy, którzy b´dàc kap∏anami wyÊwi´conymi, odprawiajà tak bezbo˝nie owà grzesznà rzecz,
którà majà czelnoÊç nazywaç „Mszà Âwi´tà”.
„Wierni, którzy uczestniczà w tego rodzaju zgromadzeniach, o ile sami widzà t´ profanacj´, a w dalszym
ciàgu w niej uczestniczà, grzeszà ci´˝ko, tak samo jak robià to tak˝e êli i fa∏szywi kap∏ani”.
„Czy˝ nie macie w domach swoich odpowiedniego miejsca, aby si´ modliç? Otó˝, kl´kajcie na kolana
przed wizerunkiem waszego Odkupiciela, ukrzy˝owanego dla waszego zbawienia, za was wszystkich… i
módlcie si´ modlitwami mszalnymi… jednoczàc si´ z dobrymi kap∏anami, których nie brak na Êwiecie i którzy
odprawiajà Âwi´tà Eucharystycznà Ofiar´. I przyjmijcie równie˝ duchowo Komuni´ z intensywnymi aktami
wiary, nadziei i mi∏oÊci. A Ja… b´d´ z wami. Och. Obudzcie si´ z dr´twoty, w której jest teraz Mój KoÊció∏.
Nie dozwólcie, by odciàgali was od Êwi´tokradztwa uzurpatorzy, którzy niszczà Mój KoÊció∏.
Pos∏anie z dn.13 wrzeÊnia 1974r.
Pan nasz powiedzia∏: „W ostatnim dniu tego ˝ycia wstàpi∏em na Kalwari´ dêwigajàc krzy˝. Zosta∏em do
niego przybity i umar∏em. Takimi powinni byç wszyscy w naÊladowaniu Mnie. A kto si´ d∏àcza od krzy˝a, ten
od∏àcza si´ ode Mnie .
Wi´cej jeszcze: by∏em przybity i jestem przybijany do Krzy˝a Eucharystii w ciàgu dwudziestu wieków. I
nadal odnawia si´ Moja M´ka, aczkolwiek bez przelania Krwi. Lecz nie dzieje si´ przy tym by umys∏ nie cierpia∏. I w tych dniach apostazji tak bardzo musz´ cierpieç w bezbo˝nych r´kach, które zniewa˝ajà Eucharysti´,
które profanujà to, co jest przedmiotem boskiej czci, a czyniàc to, profanujà Moje KoÊcio∏y, Moje O∏tarze,
Moje Tabernakula…
Bezprzecznie transsubstancjacja (przeistoczene) nie ma miejsca w sfa∏szowanych obrzàdkach, lecz
czasami konsekrowane Hostie bywajà mieszane razem z niekonsekrowanymi. Czy jest mo˝liwym dla was
wyobraziç sobie w takich razach, co si´ wtedy dzieje? Znowu jestem sk∏adany w ofierze, biczowany, czyniony przedmiotem szyderstw, Moje Cia∏o, a razem z Nim Moja Dusza i Moja BoskoÊç (które nie mogà byç
od∏àczone) sà znów zniewa˝ane przez nikczemny mot∏och, który krzy˝uje Mnie pomi´dzy z∏odziejami,
poniewa˝ nie jestem martwy, lecz ˝ywy w Eucharystii, jak ci powiedzia∏em.
A zatem rozumiesz, co dzieje si´ w tego rodzaju szataƒskich obrzàdkach? Ja jestem wypierany przez
niego (szatana) – jestem czyniony g∏upcem, wyÊmiany. Jestem odrzucany, krzy˝owany. Z tego powodu,
Moja oblubienico, uczcijcie wszyscy Krzy˝, ból i smutek, jakimi by one nie by∏y – i przyjàwszy je ofiarujcie go
Boskiej SprawiedliwoÊci – a przez Me zas∏ugi b´dzie poczytany on za pokut´ i tak pocieszycie Me Serce”.
Nast´pnie Pan rzek∏ do nas, Zakonnice Najmniejszych, te s∏owa: „Musicie doradzaç kobietom, które przy17

chodzà, ˝eby by∏y pos∏uszne i studiowa∏y j´zyk. ∏aciƒski, ˝eby mog∏y odpowiadaç podczas Mszy”.
I us∏ysza∏am g∏os i On powiedzia∏ mi: „Pisz: do mych córek, które przysz∏y dziÊ do Ogrodu (Verbel). Moje
kochane córki, mi∏o Mi, ˝e przychodzicie ka˝dego miesiàca na te miejsce. Czemu przychodzicie? Bo tu
doÊwiadczacie czegoÊ, co czujà wasze dusze. Czy wiecie, co to jest? Po pierwsze – to Moja Rzeczywista
Eucharystyczna ObecnoÊç – po drugie – to Niebiaƒski odg∏os kroków Moich przyjÊç do Mej ma∏ej Portavoz,
a z nim jest równie˝ odg∏os kroków Mojej PrzeÊwi´tej Dziewiczej Matki, Waszej Matki i PoÊredniczki przede
Mnà i przed Boskà Trójcà. Wszystkie te dary sà za darmo dawane…
Pos∏anie z dn.29 paêdziernika 1974r.
Pan nasz powiedzia∏: „Pisz. Teraz jestem w Tobie – o˝ywiam ci´ Mà mocà i Mà Rzeczywistà ObecnoÊcià.
Teraz jesteÊ spokojna, sama, nikt ciebie nie niepokoi. To jest najwi´kszym szcz´Êciem na tym Êwiecie i w
Niebie.
Zauwa˝ dobrze, maleƒka, co zamierzam ci powiedzieç, tak byÊ mog∏a to przekazaç dalej: powiadomienie
, które ci wczoraj dostarczono, a którego nie mog∏aÊ przeczytaç z braku czasu, zawiera wiadomoÊç o Trzecim
Pasterskim Zebraniu w koÊciele „Êw Filipa od Jezusa´ w archidecezji Meksykaƒskiej. Jest to uroczystoÊç
zwana Tygodniem Gwadelupy, która b´dzie trwa∏a od dnia 11 do 16 bm. Przeczytaj. Czy pojmujesz?
Dobrze pos∏u˝ si´ wi´c tymi samymi osobami, które przys∏a∏y ci to powiadomienie (ten liÊcik), aby uczyniç
wiadomym w Moim Imieniu i w Imieniu Wszystkich Boskich Osób Trójcy PrzenajÊwi´tszej w Niebie jak i na
ziemi, o jednej rzeczy, ˝eby nie odprawiali koncelebrowanej Mszy i ˝eby unikali rozdawania Komunii na stojàco, stosownie do obecnego zwyczaju.
Oznajmij im, Ja daj´ im rozkaz: Zakazuj´ tego rodaju profanacji. Niech s∏u˝ba duchowa b´dzie zgodna
z Mà SprawiedliwoÊcià i niech nie rani Mnie. Niech Msza Âwi´ta b´dzie odprawiana w j´zyku ∏aciƒskim i
tak, jak to zosta∏o okreÊlone na Soborze Trydenckim.
Pos∏anie z dn. 2 lutego 1975roku.
Jezus pozwoli∏ mi ujrzeç Siebie. By∏ zasmucony, przepe∏niony sm´tkiem, ukoronowany Koronà Cierniowà
i przywiàzany do s∏upa, tak jak by∏o na miejscu m´ki i by∏ biczowany. Bardzo mnie to zatrwo˝y∏o. Zacz´∏am
p∏akaç i szlochaç. On zaÊ patrzy∏ na mnie ˝a∏osnymi oczami. Nast´pnie powiedzia∏: „Czy widzisz mnie?…
Spójrz, jak wyglàdam, jedna ˝ywa rana. Teraz przedstawiam ci Siebie, tak jak wiele razy oglàda∏aÊ Mnie w
twoim ˝yciu…czy przypominasz sobie?
I rzeczywiÊcie przypomnia∏o mi si´, ˝e bardzo wiele razy Jezus pokazywa∏ mi si´ w ten sposób,
przepe∏niony smutkiem, „Jezus Ofiara´. Ofiara za nasze grzechy.
Nast´pnie powiedzia∏: „Rani mnie ˝e ci´ budz´, widzàc, ˝e ty tak˝e jesteÊ jak gdyby t∏uczona utrapieniami
tak na ciele jak i na duszy. Lecz… Moja oblubiennico… jest to chwila naszych intymnych spotkaƒ, jako oblubieƒców przed SprawiedliwoÊcià Mego Ojca. Jest rzeczà odpowiednià, ˝e zjawiamy si´ przed Nim w tym
czasie i ofiarujemy zadoÊçuczynienia´. Jezus wzià∏ mnie za ramiona i umieÊci∏ na krzy˝u. Nast´pnie doda∏
„Musimy modliç si´ i pokutowaç, zjednoczeni, za ten grzeszny Êwiat, który nie przestaje obra˝aç swego
Boga, swego Odkupiciela i Nauczyciela i pe∏en z∏oÊliwoÊci szarga tunik´ chrztu w b∏ocie, nawet w jaskini demona”.
Tutaj Pan Jezus zrobi∏ pauz´. Potem znów doda∏: „Spójrz na Moje Tabernakula…´ I pozwoli∏ mi ujrzeç
wiele o∏tarzy, gdzie Tabernakula by∏y utrzymane bez jakiego kolwiek uszanowania, bez lampy Êwi´tej – i
gdzie nikt si´ przed Nim nie modli∏. I wtenczas powiedzia∏ mi coÊ innego. Rzek∏ On: „Zajrzyjmy do Êrodka´.
– I zobaczy∏am, ˝e tabernakula by∏y pootwierane i ˝e nie by∏o w nich nic oprócz czegoÊ ordynarnego, a
mi´dzy tymi kawa∏kami znajdowa∏o si´ nieco konsekrowanych drobin, które promienia∏y.
Powiedziawszy mi to, wprowadzi∏ mnie do naw tych Êwiàtyƒ, a by∏y one zupe∏nie opuszczone. Jezus ponadto jest jeszcze Sam, zamkni´ty w brudnych ma∏ych pomieszczeniach, „∏àcznie ze z∏odziejami”, jak sam mi
powiedzia∏ przed paroma dniami.
Nast´pnie mówi∏ dalej: „Chodê… chodê ze Mnà tam, gdzie sà Moi kap∏ani´. I po tych s∏owach zaprowadzi∏
mnie do nocnych klubów, gdzie byli niektórzy podpici kap∏ani w cywilnych ubraniach z kobietami, jedni byli
zupe∏nie ju˝ pijani a inni gwarzyli z szubrawcami. Jezus by∏ przy mnie i p∏aka∏…Westchnà∏ i rzek∏: „Przebaczam wam… lecz… wy nie chcecie Mego przebaczenia”.
Nast´pnie rzek∏ do mnie: „pójdêmy do domów zakonnic i zobaczymy, co one robià´. WeszliÊmy do paru
domów zakonnych i we wszystkich nich nie by∏o ˝adnego znaku, i˝ ktoÊ je zamieszkuje – by∏y opuszczone.
ZeszliÊmy do kaplic. Tam równie˝ nie by∏o ˝ywej duszy. Wszystkie kaplice by∏y pogrà˝one w ciemnoÊci, bez
lampy. Nie by∏o tam ˝adnych Tabernakulów, tylko zamiast o∏tarzy znajdowa∏ si´ stó∏ na Êrodku sanktuarium,
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wedle dzisiejszej mody, a zaÊ owe o∏tarze by∏y puste, jak w Wielki Piàtek – by∏y ogo∏ocone, poniewa˝, nad
czym p∏akaç trzeba, usta∏a Eucharystia. Nie by∏o tam tak˝e nawet krzy˝a. WeszliÊmy do cel zakonnych: by∏y
pootwierane i nikogo w nich nie by∏o.
Potem rzek∏ do mnie „Pójdê´. I nagle pokaza∏ mi zakonnice: niektóre by∏y w miejscach rozrywkowych,
inne w pokojach hotelowych, Êpiewajàc z m´˝czyznami, przy czym niektórzy z owych m´˝czyzn byli
kap∏anami.
Nast´pnie zaprowadzi∏ mnie do domów zakonnych m´skich i do seminariów. Ta samotnoÊç i opuszczenie
w kaplicach i celach… a oni weselàcy si´… w Êwiecie koszmaru nocnego… oddajàcy si´ przyjemnoÊciom
Êwiatowym i cielesnym. Co za smutek.
„Teraz rozumiesz co dzieje si´ Eucharystycznej Ofierze? Mnie, który ˝yj´ w milczeniu, a nie jestem
martwy, ani bez czucia…?
P∏aka∏am i On tak˝e, popatrujàc na to z g∏´bokimi westchnieniami. Czu∏am ˝e umr´. Wtedy On powiedzia∏:
„Czy pojmujesz maleƒka… jak ci, których tak bardzo umi∏owa∏em, czynià Mnie cierpiàcym? I dla nich jestem
ciàgle przybijany do krzy˝a, pokutujàc za grzechy, majàc nadziej´, ˝e ostatecznie zbawi´ ich dusze. Ja
kocham ich, chocia˝ oni czujà do Mnie nienawiÊç – poniewa˝ chcà ˝yç swobodnie, stosownie do tego, jak
demon uÊwiadamia ich, ignorujàc fakt, ˝e ten kto jest wolny od jarzma pos∏uszeƒstwa Moim przykazaniom i
s∏owom, jest podobny demonowi, który zabierze go do miejsc najgorszego jarzma: wiecznego pot´pienia”.
Po tych s∏owach, Pan znów przemówi∏ do mnie: „Moja oblubienico… krzycz i powiedz im… dusze, które
jeszcze wiedzà jak pojmowaç te rzeczy, tak aby pomóc Mi ocaliç te stracone dusze, b´dàce na skarpie piek∏a,
pomó˝cie Mi!
Liczne dusze, które Mnie mi∏ujà i którym droga jest cnota i czystoÊç, sà potrzebne. Niech praktykujà obydwie te cnoty z mi∏oÊci do ich Boga i z gorliwoÊci dla dusz, aby mog∏y wyzwoliç je od Êwiata, cia∏a i Szatana”.
Pos∏anie z dn. 15 kwietnia 1976r.
Pan nasz przemówi∏ do mnie i rzek∏: „Podoba Mi si´, ˝e mówisz do Mnie tak intymnie i prywatnie. Tak
matka mówi do dzieci, córki do swoich rodziców i dzieci z ca∏à poufa∏oÊcià swoich serc. Mo˝esz tego tak
nauczaç. A zatem, Moja oblubienico, przyby∏em Sam jeden bez obwieszczenia Mnie pieniami anielskimi, bo
w tym czasie KoÊció∏ Êwi´ci najbardziej smutny dzieƒ w Moim ziemskim ˝yciu: kiedy zbli˝a∏a si´ godzina
opuszczenia Mych wybranych. Mych uczniów. Byli oni jak ma∏e dzieci, lecz dlatego w∏aÊnie ukocha∏em ich
tak bardzo i kocham ich i formujà oni Mojà najwi´kszà koron´ w Triumfujàcym KoÊciele… i Piotr… i Jan…
najbardziej przypadli Mi do Serca z powodu swojej wielkiej mi∏oÊci i szczeroÊci.
„Tego dnia opuÊci∏em Mà Matk´ i powierzy∏em Jà Marcie i Magdalenie. Tego dnia zdawa∏o si´, ˝e nie
jestem Bogiem, lecz raczej zwyk∏ym cz∏owiekiem, opuszczonym przez Mego Niebieskiego Ojca – tego dnia
pozna∏em ˝e Judasz Iskariota jest zdrajcà i jak relacjonuje Ewangelia w nocy w Ogrodzie Oliwnym Moja
Êmiertelna agonia zacz´∏a si´ ostatecznie i opuszczenie w którym by∏em, by∏o podobne do opuszczenia i
rozpaczy.
Musz´ ci to powiedzieç, tak aby wszyscy najmniejsi bracia i zakonnice mogli nad tym medytowaç, tak
aby ka˝de jedno z was mog∏o Mi towarzyszyç w Mej samotnej modlitwie po ostatniej wieczerzy.
„Inna rzecz, którà chc´ wam zleciç: poniewa˝ najwy˝szy prze∏o˝ony Najmniejszych braci postara∏ si´ o
ofiary na zap∏acenie za monstrancj´ i tabernakulum, wy wszystkie (zakonnice) macie wyznaczone zadanie,
abyÊcie zrobi∏y rzeêbiony stó∏ cedrowy w formie podkowy, tak jak natchnà∏em was, abyÊcie wymalowa∏y Mojà
Ostatnià Wieczerz´ z Moimi uczniami. B´dziecie mog∏y wykonaç go w trzech lub czterech cz´Êciach, z ∏awkami w tym samym stylu, bo zasta∏yÊcie dok∏adnie natchnione do tego przeze Mnie, kiedy wykonywa∏yÊcie malowid∏o. I kiedy ten stó∏ i ∏awki b´dà gotowe, razem z trzecià Êwiecà do lavabo, zachowajcie je, bo jednego
dnia, który nie jest wcale zbyt odleg∏y, przyjd´ i b´d´ znów odprawia∏ Eucharystycznà Ofiar´ poÊrodku KoÊcio∏a z dwunastoma braçmi i zakonnicami, którymi b´d´ otoczony”.
„Czy rozumiesz, dlaczego jak i kiedy to b´dzie? Nie musisz tego rozumieç teraz. Raczej bàdê pos∏uszna
Moim s∏owom, miej t´ Ostatnià Uczt´ na Ziemi najbardziej czci godnà dla Mnie”.
Z powy˝szych danych wynika, ˝e kierujà nami przez ˚ydów wy˝sze inteligencje dà˝àce do zniszczenia
naszej cywilizacji. Wywodzi si´ to z faktu ˝e Syn Jednorodzony Boga urodzi∏ si´ i ˝y∏ w∏aÊnie na naszej
planecie. Celem szatana jest Dusza Ludzka, pozyskanie jej i zdobycie dla swego Królestwa. Szatan czuje
si´ Ojcem ˚ydów z faktu grzechu pope∏nionego przez Ew´ i duch z∏a (duch szatana) kieruje tym narodem
od zarania dziejów ludzkich. Bóg Ojciec którego odwiecznym dà˝eniem jest naprawienie wszelkiego z∏a a
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nie niszczeniem obdarzy∏ ten naród wieloma ∏askami, darami ze wzgl´du na to ˝e potrzebuje wi´cej opieki
ojcowskiej jako „Syn Marnotrawny”.
Dlatego naród ten otrzyma∏ wi´cej jak inne narody ewangelicznych talentów, lecz przez szataƒskie zak∏amanie utraci∏ je i nie wczu∏ si´ w Wol´ Ojca.
Jak wielka jest nienawiÊç do wszelkiego dobra i jakie jest zak∏amanie w tym narodzie mówi o tym Jezus
do Faryzeuszy jako dwunastoletni ch∏opak w Âwiàtyni! Oto wyjàtki s∏ów Jego. (Ca∏oÊç w za∏àczonej ksià˝ce
„Trzy Dni w Âwiàtyni Jerozolimskiej”).
— Nie po to przyszed∏em na ten Êwiat, aby nim zaw∏adnàç i stworzyç ˚ydom ziemskie królewstwo, lecz po
to, aby obdarzyç wszystkich ludzi Królestwem Bo˝ym, Królestwem ˚ycia i w miar´ mo˝liwoÊci zniszczyç
królestwo szatana, które jest Êmiercià na ziemi! Dlatego mo˝e nadal istnieç ka˝de ziemskie królestwo, a jego
byt u∏o˝y si´ najpomyÊlniej, je˝eli wzbogaci si´ ono dodatkowo o Królestwo Bo˝e, które zbuduj´ na ziemi.
— Owszem, powinniÊcie naród prowadziç po drogach, które prowadzà do nieba, bo taka jest wola Boga.
Tak kaza∏ post´powaç Moj˝esz i jego brat Aaron. Wy natomiast post´pujecie wr´cz odwrotnie- nadu˝ywajàc
swych stanowisk. Uwa˝acie Boga, naród i Êwiàtyni´, jako êród∏o osobistych korzyÊci tak, jakby Êwiàtynia
by∏a waszà w∏asnoÊcià, z której tylko wy jedni macie prawo korzystaç, a które to prawo rzekomo da∏ wam
Bóg.
— Do kogo wi´c mam was porównaç? Zawsze byliÊcie przeciwko Bogu i niczym nie ró˝nicie si´ od
drapie˝nych wilków, ubranych w baranie skóry, aby owce przed nimi nie ucieka∏y, ale ˝eby ∏atwo da∏y si´ zaskoczyç b´dàc rozszarpane ostrymi k∏ami wilków. Ale jak obecna wasza praca, taka b´dzie wasza zap∏ata
po tamtej stronie, w Królestwie duchów. Ja wam to mówi´ i mo˝ecie byç pewni, ˝e stanie si´ to tak, jak wam
teraz zapowiedzia∏em.
— Takimi prawie bez wyjàtku jesteÊcie teraz i pozostaniecie nimi nadal, a˝ spadnie na was wielki sàd, który
zapowiedzia∏ prorok Daniel, kiedy przebywa∏ w Êwi´tym miejscu.
— Ka˝demu bowiem cz∏owiekowi wyznaczona jest na ziemi okreÊlona miara w dobrym, której jednak nie
wype∏nia, czyniàc z∏o. To samo odnosi si´ do ka˝dego zespo∏u i do ka˝dego narodu. Gdy miara ta wype∏ni
si´ dobrem, które pochodzi z Boga, wtedy ca∏y naród i kraj, za˝ywaç b´dzie obfitego b∏ogos∏awieƒstwa. Je˝eli
natomiast naród i jego kraj wype∏ni si´ z∏em, wówczas spadnie na niego nieub∏agany, surowy sàd. Tym
samym koƒczy naród swà rol´, a kraj jego przeistoczy si´ w pustyni´ i tak stanie si´ z nim w nied∏ugim czasie.
— To wszystko mog∏oby si´ potoczyç tak˝e innym torem, gdybyÊcie poznali wasz wielki b∏àd, czyniàc pokut´
i nawracajàc si´ ca∏kowicie. Ale tak chyba si´ nie stanie i dlatego rada moja, o którà prosiliÊcie i którà otrzymaliÊcie jest bezskuteczna. Zanadto bowiem jesteÊcie przywiàzani do honorów sk∏adanych przez naród oraz
do waszych ziemskich skarbów. One Êciàgnà na was kl´sk´. Nie ja wydam na was wyrok, choç móg∏bym to
uczyniç mocà mojej w∏adzy, ale wy sami i wasze przywiàzanie do Êwiata i materii to zrobi.
— Zrzeknijcie si´ waszych bogactw w z∏ocie i srebrze. Precz z mnóstwem waszych szlachetnych kamieni
ze skrzyniami pe∏nymi pere∏. Rozdzielcie wielkà cz´Êç tych skarbów pomi´dzy ubogich, a ogromnà pozosta∏à
reszt´ oddajcie cesarzowi, który ma wy∏àczne prawo zbierania skarbów ziemi, gdy˝ przydadzà si´ one w
razie potrzeby. ˚yjcie tylko z tego, co wyznaczy∏ wam Moj˝esz. ˚a∏ujcie za wasze zbrodnie i czyƒcie pokut´
za wasze ci´˝kie grzechy przez czyny prawdziwej mi∏oÊci do bliêniego. Niczego nie ukrywajcie przed narodem, ale trzymajcie si´ prawdy – bàdêcie sprawiedliwi i rzetelni w s∏owach i czynach i nie odst´pujcie od
tych zasad. A nie przeciwstawiajcie si´ ludziom, przez których przemiawia Duch Bo˝y. Je˝eli to wszystko
spe∏nicie, ominie was sàd, a Âwiàtynia staç b´dzie, a˝ do koƒca Êwiata!
— Taki b´dzie wasz los, poniewa˝ samowolnie odwróciliÊcie si´ od dawnych przykazaƒ boskich zast´pujàc
je swoimi, bardzo przyziemnymi i samolubnymi przepisami. Bogacicie si´ ogromnymi dochodami, które osiàgn´liÊcie dzi´ki waszym ustawom.
— Bóg, wasz Pan, bowiem nie pragnie ludzi, którzy by byli bezmyÊlnymi narz´dziami w r´ku. Jemu zale˝y
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na wolnych, swobodnych i samodzielnych dzieciach! Niepotrzebne sà Jemu wasze ofiary i wasze modlitwy.
On chce tylko, abyÊcie Go poznali w waszych sercach i kochali Go ponad wszystko w waszych bliskich, biednych braciach tak, jak kochacie siebie samych. Czyƒcie im to, co pragn´libyÊcie, aby oni wam uczynili. Wtedy
odnajdziecie u Boga wszelkà ∏ask´ i b´dziecie Jemu mili, jak matce mi∏e sà najukochaƒsze jej dzieci. On
chroniç was b´dzie, jak lwica broni swoje potomstwo i dbaç On b´dzie o was, jak kura dba o swoje kurcz´ta.
Nale˝y tu przytoczyç ma∏o znany fakt zabójstwa arcykap∏ana przez Faryzeuszy (Øwczesny kap∏an pe∏ni∏
funkcj´ dzisiejszego Papie˝a.)
— Zauwa˝my ˝e zabójstwo dwóch ostatnich Papie˝y jest powtórzeniem ciàgu czasu w historii KoÊcio∏a.
— Czy to mo˝e jest odleg∏a przesz∏oÊç, kiedy arcykap∏an Zachariasz (ojciec Jana Chrzciciela) zosta∏ uduszony waszymi r´kami w chwili, kiedy w Êwiàtyni sk∏ada∏ ofiar´?
— Kiedy jego miejsce zajà∏ inny arcykap∏an, to lud, który go czci∏ i kocha∏, za˝àda∏ wyjaÊnienia przyczyny
jego Êmierci..
— Wtedy ok∏amaliÊcie naród mówiàc z ob∏udnà minà Êwi´toszka, ˝e Zachariasz modli∏ si´ w sanktuarium
dla dobra ca∏ego narodu i wtedy po raz drugi ukaza∏ mu si´ Anio∏ Paƒski, a oblicze jego promieniowa∏o
jaÊniej ni˝ s∏oƒce w samo po∏udnie.
— Dalej k∏amaliÊcie mówiàc, ˝e anio∏ odezwa∏ si´ do zdziwionego m´˝a Bo˝ego w te s∏owa: „O wierny s∏ugo
Pana! Spe∏ni∏eÊ swojà ziemskà dniówk´ – okaza∏eÊ si´ sprawiedliwym przed obliczem Boga. Dlatego
opuszczaj t´ ziemi´ i idê ze mnà z cia∏em i duszà, podobnie jak Henoch i Eliasz. Chodê przed tron Boga
Wszechmocnego w Niebie, gdzie czeka ci´ wielka nagroda !
— K∏amaliÊcie dalej twierdzàc, ˝e Zachariasz spojrza∏ ku niebu, a jego oczy wyra˝a∏y najwy˝sze szcz´Êcie.
Le˝a∏ na r´kach anio∏a i z niknà∏ w jednym momencie ze Êwiàtyni na tej ziemi.
— A wy k∏adliÊcie bia∏y kamieƒ na miejscu wybranym przez was, na którym widnia∏ napis: ´Zachariasz –
Przemienienie M´˝a Bo˝ego´. W ten sposób uniewinniliÊcie si´ przed narodem, czczàc razem z nim m´˝a
Bo˝ego rozmaitymi psa∏terzami. M´˝a, którego wy sami, jako jego najzacieklejsi wrogowie napadliÊcie na
niego, jak zbóje i udusiliÊcie go. Morderstwa tego dokonaliÊcie mi´dzy Wielkim O∏tarzem Ofiar, a Sanktuarium, kiedy Zachariasz tam si´ modli∏!
— Podobny los spotka∏ wielu proroków i prawdziwych kap∏anów np. Zachariasza z czasów króla Jonasza i
innych, którzy post´powali wed∏ug zakonu Aarona. Po ka˝dym morderstwie ze wzgl´du na naród wznosiliÊcie
wspania∏e monumenty, oddajàc im ho∏dy do dnia dzisiejszego.
— Widzisz, takie rzeczy i jeszcze du˝o innych dzieje si´ tu w Âwiàtyni. Ma∏o tego, dom ten, który rzekomo
jest Domem Bo˝ym na ziemi, sta∏ si´ prawdziwà jaskinià zbójów. Nie ma zbrodni, której by si´ nie dopuszczono w tej Âwiàtyni! Czy uwa˝acie, ˝e takie miejsce jest mi∏e Bogu, aby Mu s∏u˝y∏o, jako mieszkanie?
Powiedziane jest, ˝e z mieczem, splamionym krwià twego brata nie nale˝y iÊç na wojn´, albowiem nosi on
na sobie przekleƒstwo i nigdy mieczem tym nie odniesiesz zwyci´stwa!
— Owszem, serca wasze mo˝ecie jeszcze oczyÊciç o ile tego z ca∏ej duszy pragniecie, ale tych murów
przenigdy ju˝ nie oczyÊcicie! Sami wydaliÊcie przecie˝ paragraf, wed∏ug którego ca∏y kraj, pola, zwierz´ta
domowe, nawet cz∏owiek mo˝e byç zbrukany na wieczne czasy, na skutek ci´˝kiego grzechu przeciwko
Duchowi Bo˝emu. A dlaczego ta Âwiàtynia, w której pope∏niano wielokrotnie najwi´ksze zbrodnie, wo∏ajàce
o pomst´ do Nieba mia∏aby pozostaç czysta?
— I powiadam wam: Nie tylko ta Âwiàtynia, ale ca∏y kraj ju˝ od dawna jest zanieczyszczony ponad wszelkà
miar´. Tu nie ma ju˝ ratunku. Wszelkie oczyszczenie jest raczej nieskuteczne. Dlatego ju˝ nie d∏ugo, a
przyjdà poganie i zdepczà wszystko tak, ˝e kraj b´dzie zamieszka∏y przez zbójów i dzikie zwierz´ta.
— W ten sposób potoczà si´ sprawy, a przenigdy inaczej! Z wami bowiem i z waszà Êwiàtynià odtàd nie
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b´d´ mia∏ nic wspólnego, przenigdy! Owszem, przyby∏em do was, aby was ratowaç. Ale wyÊcie mnie nie
poznali i nie przyj´li. Przyjdziecie kiedyÊ do mnie, kiedy k∏opoty wasze zacznà si´ mno˝yç – ale wtedy ja
was nie poznam i w ˝adnym przypadku nie przyjm´ was. Czy dobrze zrozumieliÊcie?´
— Ale oÊwiadczam wam wobec wszystkich tu obecnych, ˝e Bóg, którego wypieracie si´ ka˝dym tchem,
ka˝dym uderzeniem t´tna, nigdy wam podobnego prawa nie da∏. Nigdy nie wys∏ucha∏ waszych dr´twych,
mechanicznie odklepanych mod∏ów. Nie wys∏ucha ich teraz i w przysz∏oÊci tak˝e wys∏uchiwaç nie b´dzie!
— Gdyby bowiem Bóg wys∏uchiwa∏ wasze chrapliwe zawodzenie, wasze krakanie, zaiste i ja wiedzia∏bym
coÊ niecoÊ o tym. Albowiem co Ojciec wie, wie tak˝e i Syn, czyli: co wie moja mi∏oÊç, wie tak˝e mój rozum.
Ale ˝eby kiedykolwiek wys∏uchana zosta∏a wasza modlitwa, o tym nie wie ani Moja mi∏oÊç, ani mój rozum!
Nale˝y tu tak˝e przytoczyç fakt „Objawieƒ w O∏awie´ które sà torpedowane tak zawzi´cie przez ˚ydów
i Masonów KoÊcio∏a Katolickiego – w których Matka Bo˝a oÊwiadcza ˝e … Bóg Ojciec wybra∏ sobie Polsk´
na Nowy Jzrael! a który to fakt Jezus przepowiedzia∏ do Êwiàtynnych.
— Odpowiedzia∏em: „U takich ludzi, jak wy jeszcze nikt niczego nie osiàgnà∏, ani po dobroci, ani konkretnymi
oskar˝eniami. Dlatego te˝ pozostaniecie nadal takimi, jakimi jesteÊcie teraz, a˝ do koƒca Êwiata. Naprawd´
zabrana wam b´dzie ∏aska i przekazana poganom.
— Spójrzcie przez wielkie morze na kontynent europejski. Tam mieszkajà sami poganie, a ˚ydzi sà w tamtych stronach rzadkim zjawiskiem. Im zostanie dana ∏aska niebios!
— Za siedemdziesiàt kilka lat szukaç si´ b´dzie Jerozolimy i Êwiàtyni i nie b´dzie mo˝na odnaleêç miejsca,
gdzie sta∏o to miasto i jego Âwiàtynia. Wtedy powiedzà: „Wybierzmy lepsze miejsce i wybudujmy Êwiàtyni´
Salomona urzàdzajàc jà na wzór poprzedniej Êwiàtyni!.
— Doprawdy tak powiedzà i tak zrobià, ale w dniu, kiedy zacznà budowaç, wystrzeli z ziemi pot´˝ny ogieƒ.
Budulec i robotnicy ucierpià w straszliwy sposób.
— Próby odbudowy powtórzà si´ jeszcze kilka razy, z tym samym skutkiem i wtedy zalejà ten kraj pot´˝ne
szczepy pogaƒskie ze wschodu i po∏udnia i spustoszà go, a wy zostaniecie rozproszeni po ca∏ej ziemi i
przeÊladowaç was b´dà od jednego koƒca ziemi do drugiego!
Fakt sprofanowania nauki Chrystusa w czasach obecnych przepowiedziany by∏ dok∏adnie gdy Êwiàtynni
zadawali pytania odnoÊnie wersetów biblijnych Izajasza.
— „Dziewic´» o której mówi Izajasz, stworz´ dopiero ja. Jest nià nauka przyniesiona ludziom z
niebios.«Dziewicà» b´dzie zwana, poniewa˝ jej jeszcze nie zgwa∏ci∏o, dla swoich celów przez samolubne i
cudzo∏o˝ne kap∏aƒstwo.
— „Moja zapowiedziana nauka zwana b´dzie tak˝e przez krótki okres czasu «wdowà», poniewa˝ b´d´ jej
zabrany w wyniku waszej nienawiÊci i ˝àdnej zemsty. Stanie si´ to tylko za dopuszczeniem ze strony Tego,
który jest we mnie i nigdzie poza mnà. M´˝em tej dziewicy i wdowy b´d´ oczywiÊcie ja, gdy˝ ja jà stworz´.
Czytajcie u proroka i czytajcie zapowiedzi odnoszàce si´ do niej, a dowiecie si´, kim jest ten mà˝, który
stworzy∏ dziewic´ i wdow´. Ja bowiem jestem tym m´˝em, a przepowiednie te odnoszà si´ wy∏àcznie do tej
w∏aÊnie tajemniczej dziewicy.
— Znacznie póêniej nastanà takie czasy, jakie opisa∏ Daniel. Wtedy tak˝e nadu˝ywaç b´dà bez skrupu∏ów
najczystszà t´ nauk´. Tacy oczywiÊcie nie b´dà mogli korzystaç z moich obietnic, natomiast w ca∏ej pe∏ni
cieszyç si´ b´dzie moje liczne potomstwo zrodzone z owej «Dziewicy».
Obietnice Chrystusa odnoszà si´ do czasów obecnych, w których to wielu mistyków otrzymuje dary
ponadnormalne a mi´dzy innymi i dar ∏àcznoÊci z „Gwiazdà Ca∏oÊci´ która jest fenomenem WszechÊwiata.
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Oraz dary poznania „Krzy˝a Energetycznego” przy pomocy którego wielu b´dzie budowa∏o „Królestwo Bo˝e”
na ziemi w sposób cudotwórczy.
— Teraz wsta∏ inny kap∏an cz∏onek Najwy˝szej Rady (chodzi tu o Nikodema z Ewangelii) burmistrz Jerozolimy
mówiàc: „Co ty wiesz o ogromie odleg∏ych biegunów ziemi? Musisz mi coÊ o tym powiedzieç. Ju˝ kiedyÊ
dowiedzia∏em si´ coÊ niecoÊ na ten temat od pewnego Greka, który du˝o podró˝owa∏”.
— Odpowiedzia∏em: „Znam nie tylko bieguny ziemi, ale znam bardzo dok∏adnie wszystkie, nawet najbardziej
oddalone bieguny wszystkich niebios Boga! Ale ˝eby przedstawiç ci choçby bardzo skrócony zarys tej wiedzy,
musia∏bym byç twoim nauczycielem przez co najmniej tysiàc lat. To jednak jest niemo˝liwe. Powiem ci natomiast coÊ innego.
— Wszyscy ci, którzy ˝yç b´dà wed∏ug mojej nauki, otrzymajà mojego Ducha, który uczyni z nich najprawdziwsze dzieci Bo˝e i wprowadzi ich we wszelkà prawd´ i màdroÊç i zaprawd´ w ca∏ej nieskoƒczonoÊci nie
b´dzie rzeczy, której by nie znali!”.

Jaki pasterz taka owczarnia!
1. Jak rozumieç mamy s∏owa Matki Bo˝ej „Nikt na ziemi nie mo˝e byç wywy˝szony´ (Objawienia w
O∏awie) potwierdza to Ewangelia (Mt.23-12).
Jak wobec tego t∏umaczyç mamy post´powanie G∏owy KoÊcio∏a Katolickiego, który pozwala nazywaç
swoim imieniem, place, ulice, szko∏y, wystawiaç sobie pomniki i nazywaç si´ ojcem Êwi´tym?
Mówi Chrystus – „Nikogo te˝ na ziemi nie nazywajcie ojcem: albowiem jeden jest Ojciec wasz ten w niebie´. (Mt.23-9) Cz∏owiek sk∏ada si´ z duszy i cia∏a. Bioràc s∏owa te pod analogi´. Papie˝ nie jest ojcem ˝adnego cia∏a, tym bardziej ducha, bo ten dany jest nam od Boga Ojca. Skàd wobec tego bierze si´ Jego
Êwi´toÊç ˝e po koÊcio∏ach malowane sà podobizny Papie˝a poÊród beatyfikowanych Êwi´tych, polskich.
Kiedy by∏a ta beatyfikacja?
Podobizny Papie˝a wybijane na ró˝aƒcach które sà wy∏àcznym atrybutem Matki NajÊwi´tszej – w zwiàzku
z tym powstaje wÊród wielu katolików pytanie – Do kogo my si´ modlimy, do Papie˝a czy do Matki Bo˝ej?
Czym mo˝na t∏umaczyç fakt ˝e wielu mistyków którzy majà przekazy z Nieba odnoÊnie czasów które
prze˝ywamy, przyje˝d˝ajà do Papie˝a i nie sà przez Niego wys∏uchiwani a wr´cz ignorowani.
Z ewangelicznnego t∏umaczenia wiemy ˝e –
„Pycha jest to nadmierna mi∏oÊç do samego siebie, czyli zbyt wysokie ocenianie swojej wartoÊci”.
Czy G∏owa KoÊcio∏a nie zdaje sobie z tego sprawy ˝e s∏owa Boga „Wszelki który b´dzie si´ wywy˝sza∏,
b´dzie poni˝ony”. (Mt.23-12) nie mogà byç rzucone na wiatr?
Ka˝dy cz∏owiek kierowany jest Duchem Dobra lub duchem z∏ym. Powstaje wi´c pytanie? Jakim duchem
kierowana jest G∏owa KoÊcio∏a Katolickiego skoro: Post´puje sprzecznie z b∏aganiami Matki Bo˝ej aby nie
podawaç Komunii Âw. na stojàco i na r´k´, podczas swoich podró˝y osentacyjnie to robi!
Jaki duch powoduje wybór na prawà swojà r´k´ (Sekretarza Stanu) ˚yda i masona który post´powaniem
swoim przyczyni∏ si´ do zamordowania dwóch ostatnich Papie˝y, oraz niszczenia KoÊcio∏a Kotolickiego od
wewnàtrz?
Jaki duch powoduje mianowanie na pasterzy archidiecezji ludzi (kard. Szoka, kard. Bernardin i inni) którzy,
swoim post´powaniem przyczyniajà si´ do zamykania KoÊcio∏ów, sprzedawania naczyƒ liturgicznych, relikwii
Êwi´tych m´czenników w ˝ydowskich sklepikach ze starociami, dok∏adnie realizujà 25 pkt. Lucyferycznego
Planu Zniszczenia KoÊcio∏a.
Ka˝dy do kogo ta broszura dotrze a b´dzie ukrywa∏ jej treÊç, post´powaniem swoim deklaruje
przynale˝noÊç do szataƒskiej mafii zniszczenia KoÊcio∏a Katolickiego oraz ludzkoÊci w nadchodzàcych kataklizmach które Bóg Ojciec kieruje do ca∏ej ludzkoÊci. Otrzymujà jà jawnie – polonijne wydawnictwa polskie,
organizacje polonijne – jak i wiele wp∏ywowych osób które b´dà ujawniaç publicznie sprzymierzenie si´ ˝ydów
z szatanem!
Zobowiàzuje si´ ka˝dego do którego dotrze ta publikacja ujawnianie prawdy ˝e dzieje si´ nieprawoÊç
która Êciàga na ludzkoÊç Zapowiedziany ju˝ Gniew Bo˝y z kataklizmów owych jak informuje nas Matka Boska
w Fatimie co trzeci cz∏owiek mo˝e zginàç.
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Je˝eli swoim post´powniemnie chcesz wp∏ynàç na zmniejszenie kary Bo˝ej – „Nie ukrywaj z∏a – g∏oÊ
prawd´”, milczeniem w tej sprawie deklarujesz swojà przynale˝noÊç do szataƒskiej mafii.

Znami´ Bestii
Wszelkie informacje, na poruszane tematy redakcja udost´pni zainteresowanym.
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