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Tytu∏em wst´pu
LudzkoÊç od zarania dziejów cechuje poznawcza pasja stawiania pytaƒ i szukania na nie racjonalnej odpowiedzi. Ka˝dy cz∏owiek chcia∏by znaç swojà przysz∏oÊç, bàdê to przez zwyk∏à ciekawoÊç, bàdê po to, aby
ustosunkowaç si´ do tego, co go czeka. Dlatego od dawien dawna zasi´ga si´ rad u astrologów, jasnowidzów
i wszystkich tych, którzy potrafià odczytywaç znaki czasu.
Zarówno ˝ycie wszechÊwiata, jak i ˝ycie jednostki, toczy si´ w okreÊlonych cyklach przemiennych, powracajàcych, wed∏ug Boskiego planu. Podczas tych okresów zachodzà na Ziemi ogromne zmiany, takie jak topnienie lodowców, zanurzanie si´ i wynurzanie làdów, przesuwanie si´ stref klimatycznych i nast´powanie po
sobie ró˝nych typów ras i cywilizacji.
Wed∏ug Hindusów, pe∏ny cykl kosmologiczny trwa 25 920 lat, a my obecnie znajdujemy si´ w koƒcowej fazie tego kosmicznego roku. Docieramy do najni˝szego punktu dziejowej paraboli. Po tym nastàpi nowe wznoszenie si´ na coraz to wy˝szy poziom rozwoju. Tymczasem nadciàga kolejny prze∏om tysiàcleci. Budzi si´
podÊwiadome oczekiwanie czegoÊ niezwyk∏ego, dramatycznego. Czy coÊ takiego mo˝e nastàpiç?
Jak s∏usznie zauwa˝y∏ w∏oski badacz dziejów, Amadeus Voldben, chaos naszej epoki nie pozwala wró˝yç
nam nic dobrego na najbli˝szà przysz∏oÊç. W powietrzu wisi coÊ, czego si´ wszyscy obawiajà. W
rzeczywistoÊci chodzi tu o proces rozk∏adu obecnych struktur rozwoju spo∏ecznego, nieodzowny dla istnienia
samego ˝ycia. To, co si´ odradza, ˝yje dlatego, ˝e zawiera w sobie faz´ schy∏ku, która stanowi zst´powanie
przed nowym wzniesieniem si´ na wy˝szy jeszcze poziom.
Wed∏ug wszelkich proroctw, cykliczna koniecznoÊç okresowej odnowy musi doprowadziç najpierw do
zniszczenia tego, co zgni∏e, aby daç miejsce budowie nowego spo∏eczeƒstwa, opartego na nowych, zdrowych
fundamentach. Trwa∏a budowla b´dzie si´ mog∏a oprzeç tylko na mi∏oÊci. Tylko ludzie lepsi b´dà mogli stworzyç spo∏eczeƒstwo doskonalsze. Je˝eli powierzchowni materialiÊci ∏udzà si´, ˝e zreformujà stare struktury
nie zmieniajàc samych siebie, to padnà ofiarà w∏asnego z∏udzenia, poniewa˝ ignorujà rzeczywiste prawa
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˝ycia.
W niniejszym opracowaniu przedstawiamy wybór przepowiedni dotyczàcych przysz∏oÊci KoÊcio∏a, Polski
i Êwiata, poczàwszy od tych najdawniejszych do najnowszych, które mogà si´ spe∏niç w trzecim tysiàcleciu.
Zdecydowana ich wi´kszoÊç dotyczy jednak pierwszej po∏owy XXI wieku.
W cz´Êci pierwszej zbioru przedstawiamy wybrane najstarsze przepowiednie ludzkoÊci, które dotyczà czasów obecnych i przysz∏ych. A wi´c sà tu przepowiednie biblijne oraz proroctwa sybilliƒskie.
W cz´Êci drugiej zbioru zamieÊciliÊmy najwa˝niejsze or´dzia Chrystusa i Matki Bo˝ej, przekazane podczas objawieƒ w Heede, La Salette, Fatimie, Garabandal, Akita, Naju i Medjugorje. Szczególnie du˝o miejsca poÊwi´cono Tajemnicom Fatimskim, i to zarówno tym pochodzàcym z 1917 roku, jak równie˝ przytoczono ma∏o znane or´dzia przekazane s.¸ucji w latach póêniejszych.
W cz´Êci trzeciej zbioru przytaczamy wybrane przepowiednie dotyczàce przysz∏oÊci KoÊcio∏a i Êwiata, których autorami sà Êwi´ci KoÊcio∏a katolickiego lub osoby z formacji koÊcielnej.
W cz´Êci czwartej zbioru przytoczyliÊmy wybrane przepowiednie dotyczàce przysz∏oÊci Êwiata i poszczególnych narodów podczas czasu Apokalipsy.
Polskiego Czytelnika najbardziej interesuje przysz∏oÊç Polski. Stàd w cz´Êci piàtej przedstawiamy obszerny wybór proroctw, wizji i przepowiedni, zarówno tych znanych, jak i ma∏o znanych oraz najnowszych, dotyczàcych naszej ojczyzny. Ich autorami sà postacie Êwi´tych, osoby duchowne, Êwieckie, a tak˝e wspó∏czeÊni
jasnowidze.
Ogólna wymowa czekajàcych nas w bli˝szym lub dalszym horyzoncie czasowym wydarzeƒ jest bardzo
dramatyczna. Jednak Polska jawi si´ jako jedno ze spokojniejszych miejsc na Êwiecie. SpoÊród licznych na
ten temat êróde∏ przytoczymy fragment ksià˝ki Zbigniewa Przybylaka Najs∏awniejsze proroctwa i przepowiednie dla Polski, która trafnie oddaje ducha wizji przysz∏ych losów Polski:
„W porównaniu z innymi narodami czeka nas ( Polaków – przyp. Wyd. ) stosunkowo ma∏o nieszcz´Êç.
Wi´kszoÊç mistyków, duchowych przywódców i wieszczów mówi, i˝ zawdzi´czaç to b´dziemy g∏ównie naszej
religijnoÊci i g∏´bokiej duchowoÊci, kultywowanej od wieków, choç cz´sto nie docenianej, krytykowanej.
Szczególnie wa˝na ma byç opieka Matki Bo˝ej. Niebagatelnà rol´ przypisuje si´ te˝ cierpieniom, które jako
naród ponosiliÊmy przez stosunkowo d∏ugi czas, a które jednoczeÊnie przyczyni∏y si´ do zachowania i uratowania, przynajmniej w znacznym stopniu, religijnoÊci i duchowoÊci.”
Dodaç jeszcze mo˝na, ˝e we wszystkich czekajàcych ludzkoÊç wydarzeniach istnieje zawsze scenariusz
pozytywny i negatywny. OpatrznoÊç zostawia miejsce na wol´ cz∏owieka. Ma on wi´c wp∏yw na swój los.
Równie˝ i w or´dziach Matki Bo˝ej, zapowiadajàcych kataklizmy, wojny i inne plagi, zawsze znajduje si´
stwierdzenie: „O ile ludzkoÊç nie poprawi si´, to...”. Cz∏owiek nie jest w stanie zmieniç planów Stwórcy, ale
poprzez duchowà odnow´ mo˝e wp∏ynàç na z∏agodzenie tego, na co sobie zas∏u˝y∏. ÂwiadomoÊç posiadania
tej mo˝liwoÊci pozwala nam optymistyczniej spojrzeç w przysz∏oÊç.
Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e w Êwietle pomieszczonych w tym zbiorze przepowiedni, koniec ludzkiego
rodu opisany jest w tonach bardzo dramatycznych. Mimo to, perspektywy na przysz∏oÊç, choç nie tà najbli˝szà, sà bardzo obiecujàce. Wspomniany wy˝ej Amadeus Voldben stwierdza: „Nastanie lepsze spo∏eczeƒstwo,
z∏o˝one z ludzi dojrzalszych duchowo, którzy b´dà ˝yç w epoce szcz´Êliwej, bo opartej na zasadach wzajemnej
mi∏oÊci”.
Andrzej Sieradzki
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Cz´Êç pierwsza
Przepowiednie biblijne i sybilliƒskie
Stary Testament
Biblia – Êwi´ta ksi´ga chrzeÊcijaƒstwa – zawiera wiele proroctw, których interpretacja upowa˝nia do poglàdu, ˝e zapowiadane czasy ostateczne mogà nastàpiç oko∏o 2000 roku. Mi´dzy innymi, z Ksi´gi Zachariasza
ze Starego Testamentu wynika, ˝e tragedia ludzkoÊci b´dzie mieç miejsce wkrótce po tym, jak ˚ydzi ponownie
urzàdzà si´ we w∏asnym kraju i nastàpi wielka wojna: „Wszystkie ludy zgromadzà si´ do walki z Jerozolimà”. Potwierdza to równie˝ Ksi´ga proroka Ezechiela: „Koniec nadchodzi dla czterech kraƒców ziemi... Oto
nadchodzi jedno nieszcz´Êcie za drugim...Kl´ska za kl´skà spada”.
Od ponownego powstania paƒstwa Izrael (1948r.) up∏yn´∏o ju˝ ponad pó∏ wieku i biblijne zapowiedzi mogà si´ urzeczywistniç.
Biblijny cykl dziejów
˚ydowscy m´drcy ustalili, ˝e Êwiat w obecnym kszta∏cie powsta∏ dok∏adnie 7 paêdziernika 3761 roku
przed naszà erà. Wszystkie kalendarze ˝ydowskie do cyfry 3761 dodajà iloÊç lat, jaka up∏yn´∏a od poczàtku
nowej ery i suma ta daje aktualny rok wed∏ug kalendarza hebrajskiego. I na przyk∏ad, obecny rok dla chrzeÊcijan i wi´kszoÊci paƒstw Êwiata jest rokiem 2001, a dla ˝ydów 5762 (3761+2001). ˚ydzi nie uznajà starej
i nowej ery, lecz zachowujà ciàg∏oÊç chronologicznà od biblijnego poczàtku rodzaju ludzkiego, czyli od Adama
i Ewy.
Wed∏ug tradycji rabinackiej, dzieje ludzkoÊci okreÊlajà konkretne ramy czasowe. Obecny cykl dziejów ma
wynosiç szeÊç tysi´cy lat. A zatem, uwzgl´dniajàc ˝ydowskà rachub´ czasu, do koƒca czasów pozosta∏o jeszcze oko∏o 240 lat. W tym czasie mogà mieç miejsce wojny wszechÊwiatowe, kataklizmy, okresy ucisku i przeÊladowania, i inne dramatyczne wydarzenia, przygotowujàce ludzi do Sàdnego Dnia.
Na czym m´drcy ˝ydowscy opierajà to przekonanie? Uzasadnieƒ jest wiele, ale niektóre z nich sà doÊç zawi∏e lub ma∏o przekonywujàce. Z bardziej oczywistych, przemawiajàcych za szeÊciotysi´cznym cyklem dziejów to:
– imi´ Boga – Jahwah sk∏ada si´ z szeÊciu liter
– hebrajska litera „m.” wyst´puje w Ksi´dze Genesis szeÊç razy
– patriarcha Henoch (wed∏ug Biblii, ˝ywcem wzi´ty do nieba) by∏ szóstym pokoleniem liczàc od praojca Adama
– Bóg stworzy∏ Êwiat w ciàgu szeÊciu dni
– okres szeÊciu tysi´cy lat sk∏ada si´ z trzech cykli po dwa tysiàce lat i w∏aÊnie ten ostatni cykl dobiega koƒca.
Ksi´ga Daniela
Ksi´ga Daniela ze Starego Testamentu tradycyjnie ju˝ zaliczana jest do pism prorockich. W Biblii hebrajskiej umieszczona zosta∏a w koƒcowej cz´Êci zbioru, podobnie jak w chrzeÊcijaƒskim Nowym Testamencie
Ksi´ga Objawienia, znana bardziej jako Apokalipsa Êw. Jana. Nie jest to przypadkowa zbie˝noÊç. Z charakteru obu Ksiàg jasno wynika, ˝e tym, czym dla ˚ydów jest Ksi´ga Daniela, tym podobnà rol´ dla chrzeÊcijan
spe∏nia Apokalipsa. Obie traktujà o czasach ostatecznych. Zdaniem wybitnych teologów i badaczy Êwieckich,
m.in. o.Michaela O`Carrolla CSSP z Irlandii, o.Stefano Gobbi z W∏och, dr. Thomasa Petrisko z USA, zarówno Ksi´ga Daniela jak i Apokalipsa przekazujà wa˝ne dla Êwiata przes∏anie, odnoÊnie czasów nam wspó∏czesnych.
Wzmianki historyczne o proroku Danielu
O Danielu, zaliczanym przez ˝ydowskich talmudystów do tzw. proroków mniejszych, mo˝emy najwi´cej
dowiedzieç si´ z samej Ksi´gi noszàcej jego imi´. Wed∏ug badaczy, Ksi´ga Daniela nie wzi´∏a swej nazwy od
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autora, ale od swego bohatera. Daniel, którego imi´ znaczy Sàd Boga albo Bóg jest mym S´dzià, pochodzi∏
z królewskiej rodziny z Judei. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima, a wi´c w roku 597 pne.,
wojska babiloƒskie pod wodzà króla Nabuchodonozora zdoby∏y Jerozolim´. Zrabowano i wywieziono wówczas do Babilonii cz´Êç kosztownych naczyƒ kultowych ze Êwiàtyni Salomona oraz uprowadzono do niewoli
wielu Izraelczyków. WÊród tych ostatnich znalaz∏ si´ i Daniel. Królowi babiloƒskiemu zale˝a∏o na wychowaniu sobie przysz∏ych wiernych wasali. Nada∏ im wi´c nowe imiona i podda∏ nauce przygotowujàcej do s∏u˝by
dworskiej. Daniel otrzyma∏ babiloƒskie imi´ Belteszassar. Na dworze babiloƒskim Daniel ˝y∏ przypuszczalnie do roku 538 pne. tj. do pierwszego roku rzàdów Cyrusa Wielkiego.
Dzi´ki nadprzyrodzonej màdroÊci i umiej´tnoÊci t∏umaczenia snów, Daniel doszed∏ do stanowiska zarzàdzajàcego prowincjà Babilonu, podobnie jak przed nim uczyni∏ to Józef w Egipcie. MàdroÊç Daniela by∏a tak
wielka, ˝e wÊród Babiloƒczyków istnia∏o przys∏owie: „Oto jesteÊ màdrzejszy od Daniela” (Ez 28,3).
Obok t∏umaczenia snów, Danielowi przypisuje si´ ró˝ne inne osiàgni´cia, np. wyjaÊnienie tajemniczego
pisma, które pojawi∏o si´ na Êcianie pa∏acu w trakcie uczty wydanej przez króla Baltazara, oczyszczenie
z oskar˝eƒ cnotliwej Zuzanny i udowodnienie winy lubie˝nym starcom oraz wiele innych. Najwa˝niejsze jednak wydarzenie w ˝yciu Daniela to jego bliskie zetkni´cie si´ ze Êmiercià w jaskini lwów. Zbuntowanego
przeciw królewskiemu rozkazowi Daniela wrzucono do jaskini lwów, ale dzi´ki boskiej interwencji zosta∏
ocalony.
Wyjàtkowe zdolnoÊci t∏umaczenia snów króla Nabuchodonozora przez Daniela i jego prorockie wizje zapewni∏y mu miejsce w ˝ydowskiej i chrzeÊcijaƒskiej literaturze na wieki. Chocia˝ Daniel ˝y∏ na dworze w Babilonie i zdoby∏ wysokà pozycj´ w staro˝ytnym Êwiecie, Hebrajczycy nie zaliczali go powszechnie do grona
wielkich proroków. Mimo to wiele jego przepowiedni wskazuje na to, ˝e w pe∏ni zas∏uguje on na ten tytu∏.
Ksi´ga Daniela
Ksi´ga Daniela, napisana w oryginale po hebrajsku i aramejsku, jest uznawana za podstawowy przyk∏ad
literatury apokaliptycznej, która rozwin´∏a si´ po upadku Babilonu i powrocie Judejczyków do ziemi ojczystej. Przypuszcza si´, ˝e zosta∏a napisana w II wieku pne., a wiec po wczeÊniej ju˝ znanych pismach prorockich Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Joela czy Amosa. Âwiadczy o tym wzmianka w Ksi´dze Daniela: „Màdrzy obeznani byli z ka˝dà dziedzinà màdroÊci, w∏àcznie z naukami proroków. Ten typ pisania cieszy∏ si´
najwi´kszà popularnoÊcià od 200 pne. do 100 r. n.e., co wyjaÊnia, dlaczego Ojcowie pierwotnego KoÊcio∏a tak
jasno odnajdywali akcenty z Ksi´gi Daniela w naukach Chrystusa oraz eschatologicznych mowach aposto∏ów i uczniów.
Ksi´ga Daniela podzielona jest na dwie cz´Êci. Rozdzia∏y od pierwszego do szóstego przedstawiajà pi´ç historii dotyczàcych samego Daniela. Druga cz´Êç opisuje cztery otrzymane przez Daniela wizje.
Jak pisze Thomas Petrisko w swojej ksià˝ce Proroctwo Daniela, wczesnochrzeÊcijaƒscy pisarze wierzyli,
˝e wizje Daniela by∏y bardzo istotne w nauczaniu Chrystusa, poniewa˝ apokaliptyczna symbolika Daniela
zawiera∏a najlepsze elementy proroczego nauczania Chrystusa: nacisk na w∏aÊciwe zachowanie, panowanie
Boga nad wydarzeniami oraz pewnoÊç, ˝e Królestwo Bo˝e ostatecznie zatryumfuje.
Wizje Daniela by∏y niezwykle wa˝ne dla Ojców KoÊcio∏a, w du˝ej mierze z powodu du˝ej zgodnoÊci wielu
elementów, takich jak: istotna rola anio∏ów, przepowiednie o przysz∏oÊci, szczególnie dotyczàce koƒca czasów
oraz wzmianka o Sàdzie Ostatecznym z Ewangeliami i z wczesnymi pismami uczniów Jezusa. Pokrewny j´zyk tych pism przekona∏ Ojców KoÊcio∏a, ˝e ˝ycie i misja Jezusa Chrystusa by∏a spe∏nieniem starotestamentowych proroctw, zw∏aszcza tych z Ksi´gi Daniela.
Badacze twierdzà, ˝e specyficzny j´zyk u˝yty w Ksi´dze Daniela jasno ilustruje zwiàzek mi´dzy wizjami
Daniela a prorockimi fragmentami Ewangelii oraz wizjami Êw. Jana w Apokalipsie. Ksi´ga Daniela cytowana jest 45 razy w Apokalipsie. Uwa˝a si´, ˝e ten gest Êw. Jana jest zamierzony, poniewa˝ mia∏ on ÊwiadomoÊç, ˝e jego objawienia uzupe∏nià wczeÊniejsze objawienia Daniela.

Sen Nabuchodonozora
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Z drugiego rozdzia∏u Ksi´gi Daniela dowiadujemy si´, ˝e s∏awny w∏adca Babilonu, Nabuchodonozor,
w drugim roku swego panowania, mia∏ proroczy sen, który szybko zapomnia∏. Poniewa˝ wywar∏ on na królu
wielkie wra˝enie, zwo∏a∏ wszystkich wró˝bitów i interpretatorów snów, aby mu go przypomnieli i wyjaÊnili
jego znaczenie. ˚aden z nich nie by∏ w stanie sprostaç woli króla. Dokona∏ dopiero tego Daniel. Nie tylko
przypomnia∏ królowi sen, ale zinterpretowa∏ jako przepowiedni´ przysz∏oÊci Êwiata.
Podczas snu Nabuchodonozor zobaczy∏ wielki posàg. G∏owa jego by∏a ze z∏ota, pierÊ i ramiona ze srebra,
korpus z miedzi, nogi z ˝elaza, a stopy z ˝elaza i gliny. W nogi posàgu samoczynnie uderzy∏ kamieƒ. Stopy
z ˝elaza i gliny pop´ka∏y, a nast´pnie zniszczeniu uleg∏y kolejne partie posàgu. Ze straszliwego monumentu
zosta∏a tylko kupa z∏omu i gruzu. Zawia∏ silny wiatr i rozwia∏ wszystko na ró˝ne strony. JednoczeÊnie kamieƒ, który ugodzi∏ posàg, rozrós∏ si´ w wielkà, kamiennà gór´ i wype∏ni∏ ca∏à ziemi´.
Król przypomnia∏ sobie sen i potwierdzi∏ wiarygodnoÊç s∏ów Daniela. M∏ody prorok izraelski tak zinterpretowa∏ jego znaczenie:
G∏owa ze z∏ota oznacza∏a Nabuchodonozora i jego paƒstwo.
Piersi i ramiona ze srebra oznacza∏o królestwa, które zastàpià dominacj´ babiloƒskà. B´dà ono mniejsze.
Z historii wiemy, ˝e chodzi∏o o pot´˝ne paƒstwa Medów i Persów.
Miedziany korpus posàgu zapowiada∏ imperium Aleksandra Wielkiego, które rozciàga∏o si´ nad znacznà
cz´Êcià ówczesnego Êwiata.
˚elazne nogi oznacza∏y czwarte z kolei królestwo, które mia∏o nastaç po pot´dze babiloƒskiej: „Czwarte
zaÊ królestwo b´dzie trwa∏o jak ˝elazo. Tak jak ˝elazo wszystko kruszy i rozrywa, skruszy ono i zetrze
wszystko razem.” (Dn 2,40). Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e prorok mia∏ na myÊli Imperium Rzymskie.
Stopy z ˝elaza i gliny zapowiada∏y podzia∏ Êredniowiecznej Europy na szereg mniejszych królestw. B´dà
si´ one próbowaç ∏àczyç w wi´ksze terytoria, jednak nigdy nie stworzà trwa∏ych i silnych organizmów paƒstwowych, tak jak niemo˝liwe jest trwa∏e po∏àczenie ˝elaza z glinà.
Kamieƒ, który spowodowa∏ zniszczenie posàgu i rozrós∏ si´, zajmujàc znaczne obszary Êwiata, zapowiada∏
powstanie nowej, wielkiej religii Êwiatowej: „W czasach tych królów Bóg Nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie ulegnie zniszczeniu. Jego w∏adza nie przejdzie na ˝aden inny naród. Zetrze i zniweczy ono wszystkie
te królestwa, samo zaÊ b´dzie trwa∏o na zawsze.” (Dn 2,44)
Chodzi tu o chrzeÊcijaƒstwo. Ta m∏oda i ˝ywio∏owo rozwijajàca si´ religia stosunkowo szybko zdominowa∏a wszystkie inne wyznania, tak jak kamieƒ przetrwa wszystkie mniej trwa∏e od niego minera∏y: z∏oto, srebro, miedê, ˝elazo i glin´.
Uczta Baltazara
W piàtym rozdziale Ksi´gi Daniela znajdujemy opis s∏ynnej do dziÊ uczty króla Baltazara. W Biblii wyst´puje on w roli syna króla Nabuchodonozora, lecz w rzeczywistoÊci by∏ synem Nabonida i wspó∏regentem
w Babilonii, a wi´c drugà osobà w paƒstwie.
Król Baltazar wyda∏ dla swych mo˝now∏adców i wysokich urz´dników dworskich wspania∏à uczt´. W jej
trakcie król zarzàdzi∏, aby przyniesiono kosztowne naczynia liturgiczne, zagrabione przez Nabuchodonozora
ze Êwiàtyni Salomona w Jerozolimie. Gdy pito z nich i wychwalano pogaƒskichch bo˝ków, na Êcianie sali
ukaza∏a si´ tajemnicza, piszàca r´ka. Zaniepokojony Baltazar wezwa∏ wró˝bitów i m´drców, aby mu wyjaÊnili, co owa d∏oƒ napisa∏a. Nikt z obecnych dworzan nie potrafi∏ tego zrobi∏. Wezwano wi´c Daniela, który
ostrzeg∏ króla, ˝e u˝ywajàc podczas uczty Êwi´tych naczyƒ rytualnych obrazi∏ prawdziwego Boga.
Tajemnicza r´ka napisa∏a na Êcianie nast´pujàce aramejskie s∏owa: mene, mene, tekel ufarsin. A oto wyjaÊnienie ich sensu przez Daniela: „Mene – Bóg obliczy∏ twoje panowanie i ustali∏ jego kres, tekel – zwa˝ono ci´ na wadze i okaza∏eÊ si´ zbyt lekki, peres (ufarsin) – twoje królestwo uleg∏o podzia∏owi: oddano je Medom i Persom.” (Dn 5,26-29)
Przepowiednia Daniela szybko sprawdzi∏a si´. Jeszcze tej samej nocy Baltazar zosta∏ zabity, a jego miejsce zajà∏ Dariusz, z pochodzenia Med.
Wizja czterech bestii
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W pierwszym roku panowania króla babiloƒskiego Baltazara Daniel mia∏ wizje senne o proroczym
znaczeniu:
„Oto cztery wichry nieba wzburzy∏y wielkie morze. Cztery ogromne bestie wysz∏y z morza, a jedna ró˝ni∏a
si´ od drugiej. Pierwsza podobna by∏a do lwa i mia∏a skrzyd∏a orle. Patrza∏em, a oto wyrwano jej skrzyd∏a, jà
zaÊ samà uniesiono w gór´ i postawiono jak cz∏owieka na dwóch nogach, dajàc jej ludzkie serce. A oto inna
bestia, zupe∏nie inna, podobna do niedêwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy ˝ebra mia∏a w paszczy
mi´dzy z´bami. Mówiono do niej: „PodnieÊ si´! Po˝eraj wiele mi´sa!” Potem patrza∏em, a oto inna bestia
podobna do pantery, majàca na swym grzbiecie cztery ptasie skrzyd∏a. Bestia ta mia∏a cztery g∏owy; jej to
powierzono w∏adz´. Nast´pnie patrza∏em i ujrza∏em w nocnych widzeniach: a oto czwarta bestia, okropna i
przera˝ajàca, o nadzwyczajnej sile. Mia∏a wielkie z´by z ˝elaza i miedziane pazury; po˝era∏a i kruszy∏a,
depczàc nogami to, co pozostawa∏o. Ró˝ni∏a si´ od wszystkich poprzednich bestii i mia∏a dziesi´ç rogów. Gdy
przypatrywa∏em si´ rogom, oto inny ma∏y róg wyrós∏ mi´dzy nimi i trzy spoÊród pierwszych rogów zosta∏y
przed nim wyrwane. Mia∏ on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówi∏y wielkie rzeczy.” (Dn 7,3-8)
WyjaÊnienie symboli wizji sennych Daniel przedstawia nast´pujàco: – „Te wielkie bestie w liczbie czterech – to czterech królów, którzy powstanà z ziemi. Królestwo jednak otrzymajà Êwi´ci Najwy˝szego i b´dà
posiadaç królestwo na zawsze i na wieki wieków...
Czwarta bestia – to czwarte królestwo, które b´dzie na ziemi, ró˝ne od wszystkich królestw; poch∏onie
ono ca∏à ziemi´, podepcze jà i zetrze.
Dziesi´ç zaÊ rogów – z tego królestwa powstanie dziesi´ciu królów, po nich zaÊ inny powstanie,odmienny od
poprzednich i obali trzech królów. B´dzie wypowiadaç s∏owa przeciw Najwy˝szemu i wytracaç Êwi´tych Najwy˝szego, b´dzie zamierza∏ zmieniç czasy i Prawo, a Êwi´ci b´dà wydani w jego r´ce a˝ do czasu czasów i po∏owy czasu. Wtedy odb´dzie si´ sàd i odbiorà mu w∏adz´, by go zniszczyç i zniweczyç doszcz´tnie.” (Dn 7,1718;23-26)
Biblijni egzegeci zgadzajà si´, ˝e dziesi´ç rogów na g∏owie czwartej bestii symbolizuje dziesi´ç królestw bezbo˝nych, którzy b´dà przeÊladowaç wierzàcych. Przemawia za tym zbie˝noÊç z Apokalipsà. Anio∏ w Apokalipsie Êw. Jana wyjaÊnia podobne widzenie: – „A dziesi´ç rogów, które widzia∏em, to dziesi´ciu jest królów, którzy... wezmà w∏adz´ jakby królowie na jednà godzin´ wraz z Bestià... Ci b´dà walczyç z barankiem.” (Ap
17,12,14)
„Ma∏y róg”, który obali trzy inne królestwa, jest powszechnie uznawany za Antychrysta.
Opisana symbolika nawiàzuje do wczeÊniejszych proroctw Daniela. Wszystkie one umiejscawiajà koniec
czasów w wiekach nam wspó∏czesnych.
„Ohyda spustoszenia”
Prorok Daniel przepowiedzia∏, ˝e wraz z powstaniem Antychrysta nadejdzie zniesienie codziennej ofiary
przez tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni. B´dzie to oznacza∏o zapowiedê bliskiego ju˝ koƒca czasów.
W Ksi´dze Daniela na ten temat czytamy:
„W owych czasach wystàpi Micha∏, wielki ksià˝´, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastàpi okres ucisku, jakiego jeszcze nie by∏o, odkàd narody powsta∏y, a˝ do chwili obecnej. W tym czasie naród
twój dostàpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani sà w ksi´dze. Wielu zaÊ, co posn´li w prochu ziemi, obudzi si´: jedni do wiecznego ˝ycia, drudzy ku haƒbie, ku wiecznej odrazie. Màdrzy b´dà Êwieciç jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoÊci, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Ty jednak, Danielu,
ukryj te s∏owa i zapiecz´tuj ksi´g´ a˝ do czasów ostatecznych.” (Dn 12,1-4)
Zachodzi pytanie: Czy na podstawie Ksi´gi Daniela mo˝emy w du˝ym przybli˝eniu okreÊliç czas tych
wydarzeƒ? A oto co na ten temat dopowiada sam prorok Daniel:
„Powiedzia∏em do m´˝a ubranego w lniane szaty i znajdujàcego si´ nad wodami rzeki: „Jak d∏ugo jeszcze
do koƒca tych przedziwnych rzeczy?” I us∏ysza∏em m´˝a ubranego w lniane szaty i znajdujàcego si´ nad wodami rzeki. Podniós∏ on prawà i lewà r´k´ do nieba i przysiàg∏ na Wiecznie ˝yjàcego: „Do czasu, czasów i po∏owy czasu. To wszystko dokona si´, kiedy dobiegnie koƒca moc niszczyciela Êwi´tego narodu.” (Dn 12,5-7)
Odpowiedê Êwi´tego m´˝a by∏a niezrozumia∏a tak˝e dla Daniela. Zapyta∏ on wi´c ponownie: „Panie, jaki
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b´dzie ostateczny koniec tego?” On zaÊ odpowiedzia∏: „Id´, Danielu, bo s∏owa zosta∏y ukryte i ob∏o˝one piecz´ciami a˝ do koƒca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni b´dà post´powaç przewrotnie i ˝aden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumiejà. A od czasu, gdy
zostanie zniesiona codzienna Ofiara, zapanuje ohydà ziejàca pustkà, (up∏ynie) tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni. Szcz´Êliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiàca trzystu trzydziestu pi´ciu dni. Ty zaÊ idê i za˝ywaj
spoczynku, a powstaniesz, by (otrzymaç) swój los przy koƒcu dni”. (Dn 12,8-13)
Jest to kulminacyjna cz´Êç proroctwa Daniela. Wed∏ug niej, od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna
ofiara, zapanuje „ohyda spustoszenia”, która b´dzie trwaç dok∏adnie tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni.
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e przez codziennà ofiar´ rozumie si´ w koÊciele chrzeÊcijaƒskim codziennà ofiar´ Mszy
Êw. Ta bezkrwawa ofiara odnawia to, co zosta∏o dokonane przez Chrystusa na Golgocie. Natomiast przyjmujàc protestanckà doktryn´, ludzie b´dà sàdziç, ˝e Msza Êw. nie jest NajÊwi´tszà Ofiarà, lecz tylko sakralnym
posi∏kiem, to znaczy pamiàtkà czynów Jezusa z Jego ostatniej wieczerzy. Z tego powodu odprawianie Mszy
Êw. b´dzie bezowocne duchowo. W tym zniesieniu codziennej ofiary zawiera si´ Êwi´tokradztwo pope∏nione
przez Antychrysta, które trwaç b´dzie oko∏o trzech i pó∏ roku (tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni). Antychryst razem z antypapie˝em sprofanujà codziennà ofiar´. Stan ten b´dzie trwaç, jak wspomnieliÊmy, oko∏o
trzech i pó∏ roku, po czym nastàpi ostateczny upadek Antychrysta oraz jego wyznawców i nadejdzie biblijny
koniec czasów.
Ksi´ga Daniela a Apokalipsa
Zarówno z pism Nowego Testamentu, a zw∏aszcza Apokalipsy Êw. Jana wynika, ˝e przysz∏oÊç Êwiata jest
przesàdzona. Bóg powstanie, aby obaliç moce Êwiata, a póêniej panowaç wiecznie.
Wielu badaczy, teologów i egzegetów wychodzi z za∏o˝enia, ˝e Apokalipsy Êw. Jana nie mo˝na prawid∏owo
interpretowaç bez znajomoÊci Ksi´gi Daniela.
Analiza Ksiàg nie pozostawia wàtpliwoÊci, ˝e Bóg Ojciec sprawuje w∏adz´ nad prze∏omowymi wydarzeniami w dziejach ludzkoÊci. Chrystus jest centralnà postacià, która prowadzi Jego wyznawców do obiecanego królestwa.
O ile w ksi´gach Nowego Testamentu rola Zbawiciela jest oczywista, to w Ksi´dze Daniela jest On przedstawiony jako postaç tajemnicza. Mimo to, tak˝e Daniel przepowiada Chrystusa jako Mesjasza, o czym
Êwiadczy u˝ycie terminu „Syn Cz∏owieczy”, podobnie jak i w Nowym Testamencie . I tak, w Ksi´dze Daniela
czytamy:
„A oto na ob∏okach nieba przybywa jakby Syn Cz∏owieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzajà
Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwa∏´ i w∏adz´ królewskà, a s∏u˝y∏y Mu wszystkie narody, ludy
i j´zyki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zag∏adzie.” (Dn 7,13-14)
Podobnie w Ewangeliach Êw. Mateusza i Êw. ¸ukasza Jezus nazywa siebie Synem Cz∏owieczym: „˚ebyÊcie wiedzieli, i˝ Syn Cz∏owieczy ma na ziemi w∏adz´ odpuszczania grzechów.”(Mt 9,6)
„Gdy Syn Cz∏owieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy anio∏owie z Nim, wtedy zasiàdzie na swoim tronie
pe∏nym chwa∏y.”
(Mt 25,31)
„Wtedy ujrzà Syna Cz∏owieczego, nadchodzàcego w ob∏oku z wielkà mocà i chwa∏à.”
(¸k 21,27)
W Apokalipsie równie˝ znajdujemy wzmianki na ten temat: „KogoÊ podobnego do Syna Cz∏owieczego,
obleczonego w szat´ do stóp i przepasanego na piersiach z∏otym pasem.” (Ap 1,13)
„Potem ujrza∏em: oto bia∏y ob∏ok, a siedzàcy na ob∏oku, podobny do Syna Cz∏owieczego.”
( Ap 14,14)
Wymienione wersety bezpoÊrednio ∏àczà wizje Daniela z ˝yciem i s∏owami Chrystusa. Tak jak Daniel ∏àczy∏ swoje proroctwa z Chrystusem, tak samo Jezus wyraênie da∏ do zrozumienia, ˝e niektóre Jego proroctwa nawiàzujà do proroctw Daniela. Porównajmy jeszcze wybrane symbole z proroctw Daniela i z Apokalip-
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sy: – Daniel Apokalipsa 10 rogów, 10 królestw, trzy podporzàdkowane 10 rogów, 10 koron, siedem g∏ów Lew,
niedêwiedê, pantera Lew, niedêwiedê, pantera Usta mówià wielkie rzeczy Usta mówià wielkie rzeczy Czas,
czasy i pó∏ czasu CzterdzieÊci dwa miesiàce. Tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni Trzy i pó∏ roku (oko∏o
trzech i pó∏ roku)
Zgodnie z Pismem Âwi´tym, prorok Daniel przepowiedzia∏, ˝e wraz z powstaniem Antychrysta „nadejdzie zniesienie codziennej Ofiary przez tysiàc dwieÊcie dziewi´çdziesiàt dni”. Wed∏ug egzegetów, równoczeÊnie ze spe∏nieniem tego proroctwa KoÊció∏ katolicki wiele wycierpi. Zarówno Tradycja, Biblia jak i prywatne
objawienia g∏oszà nam, ˝e Antychryst zniesie Âwi´ty Sakrament O∏tarza (Msz´ Êw.) i jest to cz´Êç biblijnej
„ohydy pustki”.
Od 1980 r. Matka Bo˝a kilkakrotnie mówi∏a w swoich objawieniach (Medjugorje, Garabandal, Akita,
Naju) o swym pragnieniu, aby wierni poznali specyficzne znaczenie tego proroctwa, poniewa˝ równoczeÊnie
ze zniesieniem przez Antychrysta NajÊwi´tszej Ofiary Mszy Êw. spe∏ni si´ to, przed czym Chrystus ostrzega∏
nas w Ewangelii Êw. Mateusza: „Ujrzycie ohyd´ spustoszenia, o której mówi∏ prorok Daniel, zalegajàcà miejsce Êwi´te – kto czyta, niech rozumie.” (Mt 24,15)
Wielcy teolodzy, tacy jak Êw. Alfons Liguori czy kardyna∏ John Henry Newman, zwracali szczególnà uwag´ na tradycyjne znaczenie proroczych s∏ów Daniela. Natomiast wielu wspó∏czesnych badaczy biblijnych
mniej lub bardziej Êwiadomie próbuje ograniczaç przes∏anie proroctwa z Apokalipsy Êw. Jana i Ksi´gi Daniela i sprowadziç je do czystego symbolizmu. Obecne pokolenie naprawd´ niewiele wie o znaczeniu tych z∏owieszczych ostrze˝eƒ. JesteÊmy nieÊwiadomi zasadniczego znaku czasu.
Obecnie blisko 400 000 Mszy Êw. jest odprawianych na ca∏ym Êwiecie ka˝dego dnia. Wed∏ug Êwi´tych, mistyków i papie˝y, to ciàg∏e sk∏adanie bezkrwawej ofiary wzmacnia Êwiat duchowo, aby ∏atwiej móg∏ znieÊç
niebezpieczeƒstwa i konsekwencje grzechów, które n´kajà ludzkoÊç. Wstrzymanie tej ∏aski wp∏ynie negatywnie na harmonijnà funkcj´ Êwiata. Nie mo˝na nawet oceniç rozmiaru przysz∏ego zniszczenia, poniewa˝
nie istnieje sposób zmierzenia mistycznego poziomu ∏aski, która utrzymuje nasz Êwiat.
Wizje kardyna∏a Newmana
Wiele uwagi w swoich pismach i wystàpieniach poÊwi´ci∏ tym zagadnieniom amerykanski badacz, kard.
John Henry Newman (1801-1890). Przewidzia∏ m.in. ca∏kowità utrat´ Êwieckiej w∏adzy KoÊcio∏a oraz dostrzeg∏ znaki, potwierdzajàce rozpocz´cie spe∏niania si´ Danielowego proroctwa ju˝ w dziewi´tnastowiecznym spo∏eczeƒstwie.
Przekonany by∏ – jak twierdzi Thomas Petrisko – ˝e Wielkie Odst´pstwo od KoÊcio∏a ju˝ si´ rozpocz´∏o
i rozpozna∏ podobieƒstwo mi´dzy ˚ydami, wielokrotnie odchodzàcymi od wiary, a ró˝nymi herezjami, którym KoÊció∏ przeciwstawia∏ si´ w ciàgu wieków. B∏´dy ka˝dego pokolenia kard. Newman odnosi∏ do swoich
czasów i wyczuwa∏ klimat, który sprzyja nadejÊciu Antychrysta.
W „spokojnych i cywilizowanych narodach zachodnich” kard. Newman przewidzia∏ najwi´ksze niebezpieczeƒstwo, poniewa˝ rozpozna∏ celowe wysi∏ki w kierunku utworzenia rzàdu i systemu paƒstwowego, a w dalszej perspektywie ca∏ych spo∏eczeƒstw bez religii. Postrzega∏ je jako próby „rzàdzenia poza prawdà”.
Kard. Newman zdawa∏ sobie spraw´, ˝e wiele krajów dà˝y∏o do usuni´cia w ca∏oÊci religii z dzia∏alnoÊci
paƒstwowej, takiej jak edukacja, kultura, prasa i sfera polityki. Ju˝ w XIX wieku kardyna∏ zauwa˝y∏, ˝e zasadà, na której opiera∏o si´ spo∏eczne wspó∏dzia∏anie, by∏a U˝ytecznoÊç a nie Prawda.
Ostrzega∏ te˝, ˝e obiektywna wiarygodnoÊç religii b´dzie zaprzeczona, tak jak jej historyczna rzeczywistoÊç, a pierwszeƒstwo mieç b´dà osobiste odczucia, doÊwiadczenia i psychologiczna konstrukcja. Obecnie jesteÊmy Êwiadkami tego procesu.
Jako g∏ównà przyczyn´ takiego stanu kardyna∏ jednoznacznie wskaza∏ Szatana: „Proponuje on (Szatan)
przyn´ty, aby kusiç ludzi, obiecuje wolnoÊç, równoÊç, handel i bogactwo, zmniejszenie podatków i reformy.
Kusi ludzi, aby narzekali na swoich rzàdzàcych i prze∏o˝onych. Obiecuje olÊnienie, wiedz´, nauk´, filozofi´
i zwi´kszenie pojemno´ci rozumu. NaÊmiewa si´ z up∏ywajàcego czasu, kultywowania tradycji i z ka˝dej instytucji, która je czci. Âmieje si´ i ˝artuje z ludêmi, staje si´ im bliski, bierze ich d∏onie, wplata ich palce mi´dzy swoje, Êciska i wtedy oni sà jego.” Trudno nie przyznaç, ˝e dzisiejszy Êwiat ju˝ prze˝ywa kryzys moralny,
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który przewidzia∏ kardyna∏ Newman.
Nowy Testament
Czasy ostateczne, wy∏aniajàce si´ z pism Nowego Testamentu, sà kontynuacjà wczeÊniejszych proroctw.
Zarówno Ewangelie, Listy Apostolskie, a zw∏aszcza Ksi´ga Objawienia, czyli Apokalipsa, opisujà je w barwach tyle mrocznych, co i dramatycznych .W Ewangelii wed∏ug Êw. Mateusza czytamy: „Powstanie bowiem
naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. B´dzie g∏ód i zaraza, a miejscami trz´sienia ziemi.
Lecz to wszystko jest dopiero poczàtkiem boleÊci” (Mt, 24, 7-8).
Te ponure prognozy potwierdza równie˝ Êw. ¸ukasz:
„...A wydawaç was b´dà nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z was o Êmierç przyprawià” (¸k. 21,16).
Nieweso∏e prognozy Ewangelista ¸ukasz zapowiada odnoÊnie Izraela: „...Jedni polegnà od miecza, a drugich zap´dzà w niewol´ miedzy wszystkie narody. Jerozolima b´dzie deptana przez pogan, a˝ czasy pogan
przeminà” (¸k. 21,24).
Wiele prognostycznych wizji zawartych jest w Listach Apostolskich. Êw. Piotr w swoim drugim liÊcie napisa∏:
„...A to samo S∏owo zabezpieczy∏o obecnie niebo i ziemi´ jako zachowane dla ognia na dzieƒ sàdu i zguby
bezbo˝nych ludzi. Niechaj zaÊ dla was, umi∏owani, nie b´dzie tajne, ˝e jeden dzieƒ u Pana jest jak tysiàc lat,
a tysiàc lat jak jeden dzieƒ”.
Powy˝sze stwierdzenie potwierdza starotestamentowy poglàd ˝ydowski o szeÊciotysi´cznym cyklu dziejów ludzkoÊci. Je˝eli Bóg tworzy∏ Êwiat przez szeÊç dni, a ka˝dy dzieƒ odpowiada tysiàcowi lat, to teraz powinien zbli˝aç si´ koniec dotychczasowych dziejów i nastàpiç siódmy dzieƒ – odpoczynku.
Teza ta nie stoi w sprzecznoÊci z eschatologià chrzeÊcijaƒskà. Po koƒcu czasów ma nastàpiç powtórne
przyjÊcie Chrystusa i po oczyszczeniu z grzechów, zapanuje tysiàcletnie Królestwo na ziemi, czyli ten siódmy
dzieƒ Pana – dzieƒ odpoczynku, dzi´kczynienia i powszechnej szcz´ÊliwoÊci.
Âw. Piotr w drugim liÊcie pisze jeszcze odnoÊnie czasu kary na grzesznà ludzkoÊç:
„...Nie zwleka Pan z wype∏nieniem obietnicy – bo niektórzy sà przekonani, ˝e Pan zwleka – ale On jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubiç, ale wszystkich doprowadziç do nawrócenia. Jak zaÊ z∏odziej przyjdzie dzieƒ Paƒski, w którym niebo ze Êwistem przeminie, gwiazdy si´ w ogniu rozsypià, a ziemia i dzie∏a na niej sp∏onà”.
O czasach ostatnich pisze równie˝ Êw. Pawe∏, m.in. w Listach do Tymoteusza:
„...A wiedz o tym, ˝e w dniach ostatnich nastanà chwile trudne. Ludzie bowiem b´dà samolubni, chciwi,
wynioÊli, pyszni, bluêniàcy, niepos∏uszni rodzicom, niewdzi´czni, niegodziwi, bez uczuç ludzkich, nieprzychylni (...)” (2 Tm 3,1-5).
„...Niektórzy odpadnà od wiary, sk∏aniajàc si´ ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów. Stanie si´
to przez takich, którzy ob∏udnie k∏amià, majà w∏asne sumienie napi´tnowane” (1Tm 1,1-2).
Apokalipsa Êwi´tego Jana
SpoÊród ca∏ej literatury prorockiej najbardziej wstrzàsajàcà wizj´ czasów ostatecznych zawiera Ksi´ga Objawienia, znana jako Apokalipsa Êw. Jana. Ksi´ga ta chronologicznie zamyka cykl biblijny, który rozpoczyna
Ksi´ga Rodzaju. Pod wzgl´dem rangi, proroctwo to nie ma sobie równych.
Apokalipsa kojarzy si´ z wydarzeniami przera˝ajàcymi, aczkolwiek jej nazwa oznacza w j´zyku greckim
„Objawienie”. Jej autorstwo przypisuje si´ Êw. Janowi Aposto∏owi – „umi∏owanemu uczniowi Nauczyciela”.
Spisa∏ jà podczas przymusowego pobytu na wyspie Patmos. Cesarz Domicjan specjalnym dekretem chcia∏
odizolowaç Aposto∏a od powstajàcych jak grzyby po deszczu m∏odych gmin wczesnochrzeÊcijaƒskich. Wizja
Êw. Jana zosta∏a przez Ojców KoÊcio∏a zaliczona do kanonu Pisma Âwi´tego.
Motywem przewodnim Apokalipsy sà dzieje ludzkoÊci i KoÊcio∏a do czasu powtórnego przyjÊcia Chrystusa. Sk∏ada si´ ona ze wst´pu w postaci listów do biskupów siedmiu miast Azji Mniejszej oraz w∏aÊciwego
proroctwa zawartego w siedmiu wizjach, dotyczàcego tak˝e koƒca Êwiata. Âw. Jan straszne dzie∏o zag∏ady
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przedstawia wprawdzie w sposób symboliczny, ale niezwykle sugestywny. WÊród kolejnych aktów dramatu
wszechczasów, najstraszniejsza wydaje si´ byç koƒcowa walka, która poprzedzi Sàd Ostateczny.
Na szczególnà uwag´ zas∏uguje wizja pierwsza: Czterech jeêdêców Apokalipsy. Budzàcy groz´ jeêdêcy dosiadajà piekielnych koni. Zostajà wys∏ani na Ziemi´, aby zburzyç dotychczasowy ∏ad i sprawiç, ˝e ludzie zacznà si´ nawzajem dr´czyç i zabijaç. Tradycyjnie ju˝ uosabiajà: wojn´, chorob´, g∏ód i Êmierç.
John Hogue w ksià˝ce – Ksi´ga proroctw tysiàclecia, Wyd. Amber, Warszawa 1997 przedstawia uwspó∏czeÊnionà wersj´ opowieÊci o czterech jeêdêcach Apokalipsy:
Pierwszym piekielnym jeêdêcem dnia zag∏ady jest – wed∏ug niego – brzemienna, wyg∏odnia∏a ˝ebraczka,
która nazywa si´ Przeludnienie. Skutkiem tej katastrofy demograficznej b´dzie g∏ód prowadzàcy do unicestwienia naszego gatunku.
Drugim jeêdêcem jest kap∏anka, archetyp Matki Natury, który nazywa Urazem Ziemi. Jest to zwiastun
zag∏ady, który dokona si´ przez drastyczne zmiany warunków klimatycznych i ∏aƒcuchów pokarmowych.
Trzeci jeêdziec to rycerz, który zamiast lancà wymachuje gigantycznà strzykawkà. Hogue nazwa∏ go Syndromem Leminga. Jest to stres spowodowany op´taƒczym tempem wspó∏czesnego ˝ycia, niszczàcy ludzki
system odpornoÊciowy i naszà wol´ istnienia.
Czwarty jeêdziec piekie∏ to archetyp terrorysty. Jego zakapturzonà g∏ow´ okala fosforyzujàce Êwiat∏o –
symbol energii atomowej. Na ramieniu dêwiga strategiczny pocisk nuklearny, zakupiony na czarnym rynku
po rozpadzie Zwiàzku Radzieckiego. U˝ywa on radaru zamiast tarczy i z dumà prezentuje okràg∏y ˝ó∏ty znaczek przypi´ty do piersi. Ten ostatni jeêdziec to Trzecia wojna Êwiatowa – przysz∏y nuklearny holocaust.
Kod Biblii z∏amany!
Na poczàtku lat 90. obecnego wieku Êwiat obieg∏a sensacyjna wiadomoÊç, ˝e uda∏o si´ z∏amaç kod Biblii!
Uwieƒczone zosta∏y wysi∏ki wielu pokoleƒ kabalistów, g∏ównie ˝ydowskich, aby z ksiàg Starego Testamentu
odczytaç zaszyfrowane informacje dotyczàce historii ludzkoÊci a˝ do czasów ostatecznej zag∏ady.
KabaliÊci od dawna uwa˝ali, ˝e w Biblii zawarta jest wszechwiedza o Êwiecie. Nie znano jednak sposobu,
aby jà odczytaç. Szans´ takà stworzy∏a dopiero era komputerów. Poniewa˝ w j´zyku hebrajskim litery mo˝na
zast´powaç liczbami, dawa∏o to mo˝liwoÊç zapisu cyfrowego i poddaniu go próbom „obróbki” komputerowej.
WczeÊniej, niejako ubocznie, odkryto numerologi´, która wyodr´bni∏a si´ jako samodzielna dziedzina parapsychologiczna. Ograniczony zakres numerologii nie pozwala∏ jednak kabalistom z∏amaç kodu Biblii. Uda∏o si´ to dopiero inteligentnym maszynom, a konkretnie przy pomocy specjalnego oprogramowania komputerowego. Dodatkowym warunkiem powodzenia by∏o za∏o˝enie, aby rozszyfrowaniem zaj´∏y si´ osoby nie zwiàzane ideowo ani emocjonalnie z tekstem Pisma, a wi´c naukowcy Êwieccy, w tym tak˝e spoza Izraela.
Biblia a To∏stoj
Na obecnym etapie wiedzy wiadomo ju˝, ˝e w Biblii ukryty jest przekaz opisujàcy wydarzenia, które nastàpi∏y w kilka tysi´cy lat po jej powstaniu. Dotychczas uda∏o si´ odczytaç niewiele, jakiÊ maleƒki u∏amek
ca∏oÊci, ale nawet ta niewielka iloÊç przyk∏adów potwierdza wczeÊniejsze przypuszczenia. Odszyfrowane wydarzenia sprawdzi∏y si´ co do joty! Dotyczy∏o to spraw z niedalekiej przesz∏oÊci, m/in. zabójstwa braci Kennedych, Êmierç Anwara Sadata i zabójstwo Icchaka Rabina.
W jaki sposób dosz∏o do z∏amania kodu Biblii? Otó˝ rozszyfrowaniem go zaj´∏y si´ równolegle niezale˝ne
od siebie zespo∏y badaczy Êwieckich, m/in. izraelski matematyk Elijahu Rips i amerykaƒski g∏ówny specjalista od ∏amania szyfrów z Pentagonu, Michael Drosnin. Gwoli prawdy, nale˝y od razu zaznaczyç, ˝e pierwszym, który odkry∏, ˝e Biblia zawiera zaszyfrowane informacje, by∏ Elijahu Rips. Jego rewelacje by∏y nast´pnie poddane analizie i badaniom przez wyselekcjonowane zespo∏y naukowe. Uczeni potrzebowali uzyskiwane informacje skonfrontowaç z materia∏em porównawczym. W tym celu u˝yto hebrajskiego przek∏adu Wojny
i pokoju Lwa To∏stoja.” Zadawano” pytania zarówno tekstowi biblijnemu jak i powieÊci. Je˝eli w pierwszym
przypadku uzyskiwano interesujàce efekty, to dzie∏o rosyjskiego klasyka okaza∏o si´ „g∏uche” na wszelkie
próby.
Biblia zaszyfrowanà p∏ytà kompaktowà?
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Wiele Êwiat∏a na wysi∏ki naukowców rzuca ksià˝ka Michaela Drosnina – Kod Biblii, Wyd. Cis i W.A.B.,
Warszawa 1998. Autor – jeden z g∏ównych badaczy biblijnego kodu uwa˝a, ˝e: „...To, co Moj˝esz otrzyma∏ na
Górze Synaj, by∏o interaktywnà bazà danych, do której a˝ do niedawna ludzkoÊç nie mia∏a pe∏nego dost´pu
z powodu braku odpowiednich narz´dzi. Biblia, którà Bóg podyktowa∏ Moj˝eszowi, by∏a w istocie programem
komputerowym, najpierw wyrytym w kamieniu, póêniej zapisanym w zwojach pergaminu. W ukrytym tekÊcie jest jednak nazwana (mo˝na to odczytaç) „staro˝ytnym programem komputerowym”. Teraz program
uda∏o si´ uruchomiç i mo˝emy wreszcie odczytaç niedost´pnà wczeÊniej prawd´ o przesz∏oÊci i przysz∏oÊci”.
Ciekawostkà jest, ˝e s∏owo „komputer” pojawia si´ w Biblii a˝ szeÊciokrotnie. Pojawiajà si´ równie˝ s∏owa
„kod Biblii”. S∏owo „komputer” ma istotne znaczenie w ca∏ej sprawie, gdy˝ pojawia si´ przy koƒcu Ksi´gi Daniela, w wersecie: „...Ukryj s∏owa i zapiecz´tuj Ksi´g´ a˝ do czasów ostatecznych”.
Z tego wynika wniosek, ˝e to kod Biblii jest owà „zapiecz´towanà Ksi´gà”, swoistym zamkiem czasowym.
Warto jeszcze dodaç, ˝e ów specjalny komputerowy program badawczy dzia∏a tylko i wy∏àcznie w przypadku gdy jest w j´zyku hebrajskim. Stanowi to powa˝nà barier´ dla osób nie znajàcych tego j´zyka. Zaletà
natomiast jest to, ˝e mamy ca∏y czas do czynienia z wersjà oryginalnà. Wed∏ug prawa rabinicznego, przy nowych wydaniach Biblii nie mogà byç dokonane ˝adne zmiany ani nie mo˝e mieç miejsca ani jeden b∏àd drukarski. Znane sà przypadki kiedy ca∏e nak∏ady Pisma by∏y niszczone z powodu odkrycia b∏´du przestawienia
jednej litery!
Zdaniem niektórych badaczy, Biblia jest unikatowà p∏ytà kompaktowà, na której zapisano ca∏e dzieje
ludzkoÊci, od jej powstania a˝ do Sàdnego Dnia. Wyobraênia badaczy posuwa si´ nawet do tego, ˝e nie wykluczajà hipotezy, ˝e na tym „kompakcie” zapisani sà wszyscy ludzie imiennie, którzy zamieszkiwali lub b´dà zaludniaç naszà planet´.
Co wiemy o przysz∏oÊci?
Co nowego mo˝emy si´ dowiedzieç z rozszyfrowanych informacji? Na czo∏o wybija si´ ostrze˝enie przed
trz´sieniami ziemi. W ciàgu najbli˝szych stu lat majà mieç miejsce liczne i silne drgania skorupy ziemskiej.
Dotyczy to szczególnie lat 2000, 2024 i 2113. Najwi´ksze wstrzàsy sejsmiczne majà objàç tereny Stanów
Zjednoczonych, Chin, Japonii i Izraela. W przypadku USA, z Biblii wyraênie wynika, ˝e zniszczeniu ulegnie
Kalifornia, a zw∏aszcza w 2010 roku zag∏ada grozi miastu Los Angeles. Rejonem najbardziej zagro˝onym
trz´sieniami ziemi sà jednak wyspy japoƒskie. Tokio b´dzie ewakuowane.
Kod Biblii ostrzega nas równie˝ przed zderzeniem z Ziemià du˝ego obiektu kosmicznego. Ujawniono te˝,
˝e 65 milionów lat temu na Ziemi´ spad∏ asteroid wielkoÊci Mount Everestu! Eksplozja mia∏a si∏´ 300 milionów bomb wodorowych. Wtedy to zapewne wygin´∏y wszystkie dinozaury. W Biblii zaszyfrowane sà zarówno
s∏owa „asteroid” jak i „dinozaur”. Jest równie˝ wzmianka o „zag∏adzie atomowej”, ale tak˝e s∏owa „przyjaciel
prze∏o˝y∏”. Jest wiec nadzieja na unikni´cie katastrofy atomowej.

Ksi´gi sybilliƒskie
Kim by∏y Sybille ?
Od wielu lat w Polsce, a jeszcze wczeÊniej wÊród innych spo∏eczeƒstw europejskich, znajdujà si´ w obiegu
czytelniczym maszynopisy tzw. przepowiedni sybilliƒskich. Wypada zaczàç od wyjaÊnienia: kim by∏y Sybille?
S∏owo Sybilla pochodzi z j´zyka greckiego i oznacza dok∏adnie – wieszczk´, kobiet´ przepowiadajàcà
przysz∏oÊç. Sybille cz´sto pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych i w ekstazie przepowiada∏y przysz∏e, na ogó∏
tragiczne wydarzenia. Wieszczek tych w staro˝ytnoÊci, zw∏aszcza w miastach-paƒstwach greckich i wokó∏
ca∏ego basenu Morza Âródziemnego by∏o wiele. ˚y∏y w ró˝nych miejscach i w ró˝nym czasie. Do czasów
wspó∏czesnych zachowa∏y si´ wzmianki o dziesi´ciu najs∏awniejszych antycznych prorokiniach. Znane sà do
dziÊ Sybille: Perska, Libijska, Delficka (uto˝samiana z Pytià), Frygijska, Samijska (z wyspy Samia), Erytrejska, Helespontyjska, Tyburtyƒska, Kumaƒska. Oprócz tej ostatniej, najwi´kszà s∏aw´ zdoby∏a Michalda,
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królowa z Saby, zwana trzynastà Sybillà.
Czy zatem teksty przepowiedni, z którymi si´ stykamy, sà spreparowane przez póêniejszych kopistów,
czy sà autentyczne?
Dr Zbigniew Miko∏ejko z Instytutu Socjologii i Filozofii PAN stwierdza (fragment wywiadu podajemy
z artyku∏u Barbary Jagie∏∏o w miesi´czniku Wró˝ka):
„Tak zwane Ksi´gi sybilliƒskie uwa˝am za jeden z najwa˝niejszych dokumentów kultury europejskiej.
Stanowi∏y inspiracj´ dla artystów, poetów, pisarzy, malarzy, rzeêbiarzy, a nawet muzyków. Interesowali si´
nimi: Owidiusz, Wergiliusz, Dante, Micha∏ Anio∏, Giotto. W Polsce si´gano po nie w chwilach trudnych. Mickiewicz w cz´Êci III Dziadów powo∏ywa∏ si´ na nie i pisa∏: Tam ksi´ga sybilliƒska przysz∏ych losów Êwiata.
Prof. Anna Âwiderkówna na temat ksiàg sybilliƒskich mówi: „Jedyne znane nam dzisiaj ksi´gi wyroczni
sybilliƒskich zachowa∏y si´ w Êredniowiecznych r´kopisach. Ksiàg tych jest czternaÊcie, a wszystkie pisane
po grecku, j´zykiem Homera...Przez d∏ugie wieki czytywano je z nies∏abnàcym nigdy zainteresowaniem, szukajàc wcià˝ na nowo aktualnych odpowiedzi na wszelkie mo˝liwe pytania.”
W Êwiecie nowo˝ytnym mia∏y miejsce przeÊladowania ˚ydów i chrzeÊcijan. Wtedy pojawi∏y si´ pisma apokryficzne, a wÊród nich tzw. Ksi´gi sybilliƒskie z tekstami przypisywanymi królowi Salomonowi, królowej
z Saby i prorokowi Izajaszowi. Ostateczna wersja ksi´gi w j´zyku greckim pochodzi z V lub VI wieku n.e.
i nigdy nie zosta∏a prze∏o˝ona na j´zyk polski w ca∏oÊci. Znane nam przepowiednie Sybilli oparte sà na wydaniu amsterdamskim Oracula Sybillina z 1659r., wydanej przez Gallacusa. Nast´pnie w 1842r., opatrzone
komentarzami i uzupe∏nieniami kardyna∏a Mai, opublikowa∏ paryski wydawca Alexander, a w 1852 r.
w Lipsku oficyna ksi´garska Józefa Friedlicha wyda∏a je w j´zyku niemieckim.
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN z 1968 r. stwierdza, ˝e Oracula Sybillina, apokryficzny, judejskochrzeÊcijaƒski zbiór przepowiedni z okresu wczesnego cesarstwa rzymskiego, nie ma nic wspólnego z ksi´gami sybilliƒskimi. Jakie zatem by∏y koleje popularnej równie˝ i u nas przepowiedni tzw. królowej z Saby ?
Spotkanie XIII Sybilli, królowej Michaldy z w∏adcà Izraela, Salomonem, mia∏o miejsce w 875 r. pne. w Jerozolimie. Pierwowzór proroctwa powsta∏ w j´zyku hebrajskim. W pierwszych wiekach chrzeÊcijaƒstwa zosta∏o przez pàtników pielgrzymujàcych do Ziemi Âwi´tej rozpowszechnione w Europie. W 393 roku przet∏umaczono je na j´zyk angielski, a w 1026 na czeski. W 1695 r. opracowa∏ je czeski pisarz Jan Alsina. Z tej to
XVII-wiecznej publikacji w 1916 r. powsta∏ polski przek∏ad.
Sybille a Tradycja KoÊcio∏a
Mimo, ˝e KoÊció∏ z ca∏à ostroÊcià zwalcza∏ wszystko co pogaƒskie, to od poczàtku ˝yczliwie odnosi∏ si´ do
proroctw Sybilli, uwa˝ajàc, ˝e Bóg obdarzy∏ je duchem prorockim, aby przepowiada∏y poganom przyjÊcie
Zbawiciela. Ich proroctwa nie by∏y tak wyraziste jak proroków izraelskich, mimo to by∏y zbie˝ne z treÊcià Pisma Âwi´tego.
Papie˝ Innocenty VII (1198-1216) pami´ç o Sybillach wprowadzi∏ nawet do liturgii, uznajàc tym samym
zawartà w ich proroctwach prawd´ o przysz∏oÊci. G∏ównà tez´ tych wyroczni by∏a przepowiednia, ˝e Rzym
pozostanie na czele Êwiata a˝ do jego koƒca.
Jak podaje Robert A. Haasler w Ksi´dze zag∏ady: „Inne stare proroctwo dotyczàce Rzymu mówi, ˝e „Dopóki b´dzie sta∏o Koloseum, tak˝e Rzym b´dzie trwaç; kiedy upadnie Koloseum upadnie te˝ Rzym; kiedy upadnie Rzym, upadnie tak˝e Êwiat.” Proroctwo to, przypisywane angielskiemu mnichowi Bedzie (673-735), bezpoÊrednio nawiàzuje do Sybilli. Póki Rzym nie b´dzie stosem ruin, o losy Êwiata nie nale˝y si´ obawiaç.”
A propos tej przepowiedni. Jest ona doÊç popularna wÊród mieszkaƒców Wiecznego Miasta i ca∏ych
W∏och. Kiedy w 1954 r. w murze Koloseum od strony ulicy Labianca pojawi∏y si´ rysy i szczeliny, wywo∏a∏o
to du˝e zaniepokojenie wÊród spo∏eczeƒstwa, a na ∏amach rzymskiej prasy podsycana by∏a plotka o bliskim
koƒcu Êwiata. W∏adze miasta poleci∏y wówczas natychmiast przystàpiç do remontu wiekowego zabytku.
Âw. Piotr Kanizjusz (1521-1597), jezuita, pierwszy w dziejach chrzeÊcijaƒstwa Doktor KoÊcio∏a, o Sybillach tak pisa∏: „Ich proroctwa mia∏y bez wàtpienia wielkie znaczenie u pogan. Teraz, gdy dokona∏y si´ Boskie obietnice o zes∏aniu Odkupiciela rodu ludzkiego, zas∏ugujà na tym wi´kszà wiar´, gdy˝ potwierdzajà
prawd´ s∏ów Âwi´tej Ewangelii. Nie sà to zatem bajki, lecz staro˝ytne i czcigodne przepowiednie, Êwiadczàce
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wymownie przeciw tym, którzy nie uznajà proroctw Pisma Âwi´tego.”
Z biografii Êw. Augustyna (354-430), Doktora KoÊcio∏a i patrona teologów, wiemy, ˝e wykorzystywa∏ on
przepowiednie sybilliƒskie w nawracaniu pogan na wiar´ chrzeÊcijaƒskà. Równie˝ wczesnochrzeÊcijaƒscy
Ojcowie KoÊcio∏a niejednokrotnie o Sybillach pozytywnie pisali i przemawiali.
We w∏oskim mieÊcie Loretto znajduje si´ domek Âwi´tej Rodziny, w którym mieszka∏a w Nazarecie. Nad
domkiem zbudowana jest wspania∏a Êwiàtynia, w której znajdujà si´ posàgi dziesi´ciu Sybilli. W niszach wokó∏ domku wypisane sà fragmenty proroctw sybilliƒskich o Zbawicielu i Jego Matce. Przytaczamy trzy
z nich.
Sybilla Libijska: „Przyjdzie dzieƒ, w którym ksià˝´ wiecznoÊci oÊwieci uradowanà ziemi´ i zg∏adzi zbrodnie ludzi. On wymierzy wszystkim sprawiedliwoÊç. Âwi´ty król, który ˝yje po wszystkie czasy, b´dzie spoczywa∏ w ∏onie Królowej Âwiata.”
Sybilla Erytrejska: „Widz´ Syna Bo˝ego, zst´pujàcego z niebios. Przeczysta Dziewica z ziemi hebrajskiej wyda Go na Êwiat. Matka Jego b´dzie dziewicà.”
Sybilla Kumaƒska: „Syn Boga pe∏en pokory wybierze sobie niepokalanà dziewic´ za matk´.”
Z ksià˝ki Talmud, wydanej w 1923 r. w Cieszynie, przytaczamy fragmenty proroctw o narodzeniu i Êmierci Chrystusa kilku najs∏awniejszych w staro˝ytnoÊci Sybilli.
Sybilla Persica prorokowa∏a: „Oto bestia podeptana b´dzie. Narodzi si´ Panna Âwi´ta i ∏ono Panny b´dzie
zbawieniem narodów.”
Sybilla Lybicia: „Oto przyjdzie dzieƒ i objaÊni Pan gruboÊç ciemnoÊci i rozwiàzany b´dzie w´ze∏ synagogi
i ustanà wargi ludzkie i zobaczà króla ˝yjàcych jak piastowaç Go b´dzie Panna.”
Sybilla Erytrea, prorokujàca w Babilonie: „W ostatnie wieki wcieli si´ w natur´ ludzkà Bóstwo. B´dzie le˝a∏ na sianie jak baranek.”
Sybilla Samia: „Oto przyjdzie bogaty i narodzi si´ z ubo˝uchnej, i biedni tej ziemi k∏aniaç si´ Mu b´dà.”
Sybilla Helespontica, perska wieszczka, ˝yjàca w czasach Cyrusa Wielkiego, tak mówi∏a o Chrystusie:
„Z wysokoÊci niebios wejrza∏ na pokornych swoich i narodzi∏ si´ w dni ostatnie z Panny hebrajskiej.
Sybilla z Kume
Oko∏o roku 510 pne. Sybilla Kumaƒska, b´dàc ju˝ starà kobietà, przyby∏a dziwacznie ubrana na dwór
króla etruskiego Tarkwiniusza Priskusa (Pysznego). Przynios∏a ze sobà dziewi´ç zwojów proroctw, które
chcia∏a sprzedaç legendarnemu w∏adcy Etrusków za bardzo wysokà cen´, trzystu sztuk z∏ota. Gdy król zdecydowanie odmówi∏, trzy zwoje wrzuci∏a do ognia, a za pozosta∏e za˝àda∏a nadal tej samej ceny. Po odmowie
króla kolejne trzy zwoje wrzuci∏a do ognia, a za ostatnie trzy za˝àda∏a równie˝ trzystu sztuk z∏ota. Poniewa˝
ksi´gi te dotyczy∏y przysz∏ych losów Rzymu, Tarkwiniusz kierowany ciekawoÊcià oraz zaniepokojony, ˝e Sybilla zniszczy i ostatnie zwoje, zgodzi∏ si´ wyp∏aciç nieust´pliwej wieszczce tak wygórowanà cen´. Histori´
tej niezwyk∏ej, transakcji handlowej szczegó∏owo opisa∏ pisarz i kronikarz rzymski Aulus Gellius w dziele
Noce Attyckie.
Ksi´gi zosta∏y z∏o˝one w specjalnym kamiennym schowku pod Êwiàtynià Jowisza na Kapitolu i powierzone pieczy specjalnie przydzielonych do tego kap∏anów. Stanowi∏y tajemnà wyroczni´, której rad zasi´gano
w wa˝nych dla paƒstwa sprawach.
W roku 83 pne. ksi´gi sybilliƒskie sp∏on´∏y podczas po˝aru Kapitolu. Po odbudowaniu Kapitolu senat
rzymski poleci∏ zebraç wszystkie ksi´gi sybilliƒskie i ich odpisy, jakie si´ znajdowa∏y w miastach greckich
i rzymskich. Zebrane proroctwa, g∏ównie z Erytrei, ponownie z∏o˝ono na Kapitolu. Zbiór ten znacznie jednak ró˝ni∏ si´ od pierwszego. Niestety, on równie˝ sp∏onà∏ po wielkim po˝arze Wiecznego Miasta, jaki mia∏
miejsce w 68 r. ne. za panowania cesarza Nerona. Jeszcze raz skupiono w jednym miejscu pozosta∏e w cesarstwie ksi´gi sybilliƒskie oraz kopie odtworzone z przekazów ustnych. Przetrwa∏y one do 405r., kiedy to na
polecenie ówczesnego w∏adcy upadajàcego cesarstwa zachodniorzymskiego, Flawiusza Stylchiona (365-408),
zosta∏y Êwiadomie spalone. Wed∏ug niepotwierdzonych êróde∏, zbiór przepowiedni sybilliƒskich ostatecznie
zaginà∏ w roku 455, po zdobyciu, z∏upieniu i zniszczeniu Rzymu przez hordy Wandalów. Ta ostatnia informacja mo˝e stwarzaç nadziej´ i s∏u˝yç spekulacjom, ˝e odpisy tamtych wyroczni przetrwa∏y w jakiejÊ szczàt-
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kowej i mocno zmodyfikowanej formie do dziÊ. Nie nale˝y jednak do tego przywiàzywaç zbyt du˝ej wagi.
Czy ksi´gi te odegra∏y jakàÊ powa˝niejszà rol´ w dziejach Rzymu? Byç mo˝e tak, gdy˝ traktowano je z nale˝ytà powagà. Âwiadczy o tym to, ˝e dost´p do nich mieli tylko specjalni kap∏ani, nazywani Interpretes Sybillini. Grupa ta liczy∏a poczàtkowo 10, póêniej 14 kap∏anów, a za czasów Cezara nawet szesnastu. Gdy Rzymowi grozi∏o niebezpieczeƒstwo, wówczas na polecenie senatu, w obecnoÊci wysokich urz´dników cesarskich, kap∏ani – interpretatorzy proroctw, udzielali rad i wskazówek, jak w danej sytuacji nale˝y postàpiç
i jakie nale˝y z∏o˝yç ofiary rzymskim bogom, aby zapewniç sobie ich przychylnoÊç. Po raz ostatni zasi´gano
takiej rady w 363 r.
Królowa z Saby
By∏a postacià autentycznà, gdy˝ wspomina o niej Biblia i inne êród∏a. Ws∏awi∏a si´ màdroÊcià i darem
prorokowania na dworze króla Salomona., którego odwiedzi∏a w 875 r. pne. Uwa˝ana by∏a za XIII Sybill´.
O ile w czasach staro˝ytnych najs∏ynniejszà by∏a Sybilla z Kume, ta która sprzeda∏a Tarkwiniuszowi Pysznemu trzy ksi´gi prorockie, tak w czasach nowo˝ytnych najwi´kszà popularnoÊç zyska∏a Michalda, królowa
Saby. Pochodzi∏a z Saby, krainy historycznej rodu sabejskiego. Paƒstwo to istnia∏o w latach 950-115 pne. na
terenach dzisiejszego Jemenu. O ile w Biblii okreÊlono jà jako królowà z po∏udnia, to ˝ydowsko-rzymski historyk, Józef Flawiusz, nazywa jà królowà Egiptu i Abisynii. Âredniowieczny geograf i podró˝nik arabski
Al. Masudi opisa∏ kraj Saby jako obszerny raj, pe∏en gajów, kana∏ów nawadniajàcych, gór i rzek, zamieszka∏y przez ludnoÊç szcz´Êliwà, goÊcinnà i sprawiedliwà. Królestwo Saby mia∏o posiadaç korzenie, mirr´, kadzid∏o, balsam, kosztowne kamienie, koÊç s∏oniowà oraz du˝e iloÊci srebra i z∏ota. Jego stolica Mariaba znajdowa∏a si´ 16 kilometrów od Sany, obecnej stolicy Jemenu.
Na prze∏omie XVIII i XIX w. francuski podró˝nik Jean Arnaud mia∏ dostaç si´ do tego, co jeszcze z Mariaby zosta∏o. Miejscowa ludnoÊç miejsce to nazywa∏a March. Arnaud w swoim dzienniku szczegó∏owo opisa∏
ruiny wielkich budowli, które Beduini uwa˝ali za resztki pa∏acu królowej Balkis. Uto˝samiali jà z tà samà
królowà, która w staro˝ytnoÊci mia∏a podró˝owaç do pot´˝nego i màdrego w∏adcy Izraela, Salomona.
Wed∏ug innych êróde∏, królestwo Saby mia∏oby znajdowaç si´ na terenie obecnej Abisynii, a wed∏ug popularnej abisyƒskiej legendy, królowa Balkis mia∏a mieç syna z Salomonem. Owoc ich nami´tnoÊci nazywa∏ si´
Menihelok i da∏ poczàtek dynastii w∏adców abisyƒskich. Przypuszczenie to nie znajduje wprawdzie potwierdzenia w êród∏ach historycznych, ale poÊrednio przemawia za tym trasa podró˝y królowej do Jerozolimy, jakà znajdujemy w tekÊcie proroctwa. Jest tam bowiem wzmianka, ˝e królowa podró˝owa∏a przez Egipt, odnogi Morza Czerwonego i pustynie arabskie (mo˝e Pustynià Arabskà nad Morzem Czerwonym?)
Nadal najbardziej wiarygodnym êród∏em pozostaje zapis w Pierwszej Ksi´dze Królewskiej Starego Testamentu, który przytaczamy w ca∏oÊci:
„Odwiedziny królowej Saby”
Równie˝ i królowa Saby, us∏yszawszy rozg∏os màdroÊci Salomona, przyby∏a, aby przez roztrzàsanie trudnych zagadnieƒ osobiÊcie si´ o niej przekonaç. Przyjecha∏a wi´c do Jerozolimy ze Êwietnym orszakiem i wielb∏àdami, dêwigajàcymi wonnoÊci i bardzo du˝o z∏ota oraz drogocennych kamieni. Nast´pnie przysz∏a do Salomona i odby∏a z nim rozmow´ o wszystkim, co jà nurtowa∏o. Salomon zaÊ udzieli∏ jej wyjaÊnieƒ we wszystkich zagadnieniach przez nià poruszonych. Nie by∏o zagadnienia, nieznanego królowi, którego by jej nie wyjaÊni∏. Gdy królowa Saby ujrza∏a ca∏à màdroÊç Salomona oraz pa∏ac, który zbudowa∏, jak równie˝ zaopatrzenie jego sto∏u w potrawy i napoje, i mieszkanie jego dworu, stanowiska us∏ugujàcych jemu, jego szaty, jego
podczaszych, jego ca∏opalenia, które sk∏ada∏ w Êwiàtyni Paƒskiej, wówczas wpad∏a w zachwyt. Dlatego przemówi∏a do króla: – „Prawdziwa by∏a wieÊç, którà us∏ysza∏am w moim kraju o twoich dzie∏ach i o twojej màdroÊci. Jednak nie dowierza∏am tym wieÊciom, dopóki sama nie przyjecha∏am i nie zobaczy∏am na w∏asne
oczy, ˝e nawet po∏owy mi nie powiedziano. Przewy˝szy∏eÊ màdroÊcià i powodzeniem wszelkie pog∏oski, które
us∏ysza∏am. Szcz´Êliwe twoje ˝ony, szcz´Êliwi twoi s∏udzy! Oni stale znajdujà si´ przed twoim obliczem
i ws∏uchujà si´ w twojà màdroÊç! Niech b´dzie b∏ogos∏awiony Pan, Bóg twój, za to, ˝e ciebie upodoba∏ sobie,
aby ci´ osadziç na tronie Izraela; z mi∏oÊci, jakà ˝ywi Pan wzgl´dem Izraela, ustanowi∏ ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwoÊci.” Nast´pnie da∏a królowi sto dwadzieÊcia talentów z∏ota i bardzo du˝o
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wonnoÊci oraz drogocennych kamieni. Nigdy nie przyniesiono wi´cej wonnoÊci od tych, które królowa Saby
da∏a królowi Salomonowi. Flota Hirama, która dostarczy∏a z∏oto z Ofiru, przywioz∏a równie˝ drewno sanda∏owe oraz cytry i harfy dla Êpiewaków. Tyle drzewa sanda∏owego nie sprowadzono i nie widziano a˝ do dnia
dzisiejszego. Król Salomon zaÊ podarowa∏ królowej z Saby wszystko, w czym okaza∏a swe upodobanie i czego
pragn´∏a prócz tego, czym jà Salomon obdarzy∏ z królewskà hojnoÊcià. Niebawem wyruszy∏a w drog´ powrotnà do swego kraju wraz ze swymi s∏ugami.”
(1 Kr 10,1-13)
Reasumujàc – nie wiemy na pewno, czy królowa Saby (tak jak w jej proroctwie) mia∏a na imi´ Michalda,
czy (jak wed∏ug legendy jemeƒskiej i abisyƒskiej) Balkis, a w tradycji ludowej – Sybilla, czyli prorokini,
wieszczka. Mimo potwierdzenia jej istnienia przez Pismo Âwi´te, nadal pozostaje postacià tajemniczà. Podobnie jak nadal tajemnicze pozostaje paƒstwo Sabejczyków. Niewykluczone jednak, ˝e w przysz∏oÊci uda
si´ badaczom i archeologom ustaliç prawdziwe po∏o˝enie królestwa Saby.
Proroctwo XIII Sybilli, królowej z Saby.
Proroctwo to, popularne zw∏aszcza w okresie mi´dzywojennym, pochodzi z roku 875 pne. W Polsce ukaza∏o si´ w 1916r. pod tytu∏em Màdra rozmowa królowej ze Saby z królem Salomonem. Wydawcà by∏a Drukarnia Warszawska. Przek∏ad oparto na XVII-wiecznym wydaniu czeskim, a to z kolei powsta∏o z wersji greckiej. Autor przek∏adu, skàdinàd dosyç sprawnego, pozostaje anonimowy. Przytaczamy go, stosujàc niewielkie skróty i niezb´dne zmiany j´zykowe. W tekÊcie zamiennie pos∏ugujemy si´ okreÊleniem imienia autorki
proroctwa: Michalda, Sybilla i Saba. Nale˝y jednak pami´taç ˝e chodzi o t´ sama postaç: Michald´ – w∏adczyni´ królestwa Saby i jednoczeÊnie Sybill´, czyli wieszczk´ – prorokini´.
KSI¢GA PIERWSZA
Za panowania Salomona màdroÊç tego króla znana by∏a ju˝ wsz´dzie poza granicami paƒstwa. Królowa
z Saby imieniem Michalda, kobieta roztropna i màdra, dowiedziawszy si´ te˝ o màdroÊci króla Salomona postanowi∏a go odwiedziç. Wybra∏a si´ w podró˝ do Jerozolimy, bioràc ze sobà mnóstwo s∏u˝by i niezliczonà
iloÊç kosztownoÊci i drogich prezentów.
Do Jerozolimy podró˝ trwa∏a d∏ugo. Droga prowadzi∏a przez s∏oƒcem spalony Egipt, odnogi Morza Czerwonego i przez niezmierzone pustynie arabskie. Po wielu trudach, niewygodach i przeciwnoÊciach, Michalda dotar∏a wreszcie do Jerozolimy, gdzie jà król Salomon wspaniale przyjà∏.
Dzia∏o si´ to w roku 875 przed narodzeniem Chrystusa. Józef Flawiusz w ksi´dze swej pisze, a my mo˝emy powo∏aç si´ na jego s∏owa, ˝e królowa Michalda z Saby pochodzi∏a z krajów murzyƒskich, le˝àcych 240
mil od Jerozolimy.
Równie˝ w PiÊmie Âwi´tym znajduje si´ wiadomoÊç, ˝e królowa z Saby by∏a w Jerozolimie i przepowiada∏a to wszystko królowi Salomonowi, co tu znajduje si´ wydrukowane. Wtedy te˝ przepowiednie by∏y spisane
i odpisywane, ale dopiero w roku 174 po narodzeniu Chrystusa zosta∏y wÊród innych pism i ksiàg znalezione
i przet∏umaczone na inne j´zyki.
Gdy Michalda przyby∏a do Jerozolimy, zesz∏a z wozu i sz∏a boso, albowiem uzna∏a, ˝e ta ziemia Êwi´tà jest
i po niej nie nale˝y chodziç w obuwiu, jak z Ksiàg Moj˝eszowych wynika, wed∏ug których ona si´ sprawowa∏a. Poniewa˝ dobrze zna∏a Pismo, sz∏a boso, a˝ dosz∏a do potoku Cedron pod Górà Oliwnà. Tu le˝a∏o drzewo
nad owym potokiem, po którym ludzie chodzili i które za k∏adk´ im s∏u˝y∏o. Kiedy do tego drzewa podesz∏a,
pok∏oni∏a si´ jemu i uca∏owa∏a je. Nie sz∏a te˝ po nim, tylko podniós∏szy swoje drogocenne szaty, w innym
miejscu przesz∏a przez potok w bród. Pod Górà Kalwaryjskà roz∏o˝y∏a r´ce i pad∏a na ziemi´, a tak le˝àc
krzy˝em przez trzy godziny pozostawa∏a. Potem wsta∏a i ze ∏zami powiedzia∏a: „Bàdêcie pozdrowione Êwi´te
miejsca, bo do koƒca Êwiata Êwi´tymi pozostaniecie.” Dopiero potem przysz∏a do Jerozolimy, gdzie przez króla Salomona mia∏a byç przyj´ta.
Przybywszy do króla, d∏ugo z nim rozmawia∏a i przekona∏a si´, ˝e choç s∏awa jego wielka by∏a, to màdroÊç
Salomona przewy˝sza∏a to wszystko, co o nim do tej pory s∏ysza∏a. Swà màdrà i przemyÊlanà mowà król
uczyni∏ na niej wielkie wra˝enie, dlatego zdumiona jego wielkoÊcià, pot´gà i màdroÊcià, powiedzia∏a: „O królu, chwaliç nale˝y Boga, ˝e ciebie i obywateli twoich wyniós∏ tak wysoko i obdarzy∏ tak wielkà ∏askà.”
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Nast´pnie królowa z Saby kaza∏a przynieÊç przywiezione ze sobà dary, których iloÊç i wartoÊç wzbudzi∏a
zdumienie. Sto dwadzieÊcia centnarów wa˝y∏o z∏oto, drogie kamienie i inne przedmioty. Niektóre podarki
by∏y wprost bezcenne, gdy˝ nigdzie wi´cej ich, prócz królestwa Saby, na Êwiecie nie by∏o.
Pismo Âwi´te równie˝ potwierdza, ˝e dary te by∏y bez miary i bez ceny. Znajdowa∏y si´ mi´dzy nimi te˝
niektóre roÊliny wydajàce balsamiczne soki, a s∏u˝àce w celach leczniczych. Salomon posadzi∏ je w ogrodzie
zwanym Eugada, opodal swego pa∏acu. W zamian przeznaczy∏ królowej Michaldzie wspania∏e pokoje i zaopatrzy∏ we wszystko, co tak pot´˝nej w∏adczyni przystoi. Zachwyci∏ si´ tak˝e królowà i jej mowà.
Królowa z Saby, mimo i˝ pochodzi∏a z afrykaƒskiej ziemi, wyznawa∏a jedynego Boga, godnego czci i mi∏oÊci. Mawia∏a te˝ nieraz Salamonowi, ˝e Bóg ten b´dzie na drzewie krzy˝a rozpi´ty, a przez jego Êmierç zginie
i zniszczone zostanie królestwo ˝ydowskie. Mówiàc o drzewie krzy˝a, mia∏a na myÊli to, które nad potokiem
Cedron le˝a∏o i które w wodzie znalezione zostanie wtedy, gdy Chrystus b´dzie mia∏ cierpieç, które uca∏owa∏a i przed którym krzy˝em le˝a∏a.
Michalda nie oddawa∏a si´ rozkoszom cielesnym i nie dba∏a o zwyk∏e przyjemnoÊci. Jej dusza i myÊli pe∏ne by∏y Boga i Jego wielkoÊci, a wiedz´ swà i umiej´tnoÊci widzenia przysz∏ych wydarzeƒ czerpa∏a z gwiazd,
z których czytaç umia∏a.
Salomon te˝ wczeÊniej o jej màdroÊci s∏ysza∏, dlatego jej przyjazd szczerze go ucieszy∏. Zapyta∏ jà, w jakim
celu przyby∏a do Jerozolimy i czego od niego oczekuje? Na to Sybilla odpar∏a:
„Przyby∏am s∏uchaç ciebie, wielki królu i napawaç si´ twà màdroÊcià, którà Bóg tak hojnie ci´ obdarowa∏.”
Poznawszy si´ bli˝ej, oboje uczuli wzajemnà i g∏´bokà przyjaêƒ, tak ˝e królowa Michalda pozosta∏a w Jerozolimie przez dziewi´ç miesi´cy. Salomon przekonawszy si´ o màdroÊci królowej i us∏yszawszy o tym, ˝e
umie przysz∏e wydarzenia przepowiadaç, zwróci∏ si´ do niej, ˝eby opowiedzia∏a mu coÊ o przysz∏oÊci. Sybilla
odpowiedzia∏a:
„Królestwo twoje, wielki Salomonie, pot´˝ne jest i w szcz´Êcie obfitujàce. Ty zaÊ sam królu s∏awny jesteÊ,
a imi´ twoje wielkie jest. Wiedz jednak, ˝e po Êmierci twojej królestwo to rozdzieli si´ na dwie cz´Êci, a jedna
od drugiej odpadnie, bowiem lud twój, obecnie chluba twoja, stanie si´ bezbo˝ny i królom niepos∏uszny, odstàpi od Boga i Jego przykazania zapomni. Za to przyjdzie kara na nich, bo poganie zaw∏adnà ca∏ym Êwiatem, a dwaj ostatni królowie z twojego rodu przez nieprzyjació∏ schwytani b´dà, oczy im wy∏upià, a potem
wraz z ludem swoim wyprowadzeni zostanà daleko, do pogaƒskiego miasta Troi, a póêniej a˝ do Babilonu,
gdzie wszyscy do Êmierci swojej tam pozostawaç b´dà. I spadnie ten gniew straszliwy Boga na lud twój za to,
i˝ nie b´dzie strzeg∏ praw i przykazaƒ Boga. Ziemi´ Swi´tà zajmie lud obcy, który przyniesie bogów cudzych
i wiele z∏a czyniç b´dzie, ˝e na koniec nie b´dà wiedzieç, w co wierzyç majà. Ich bezbo˝noÊç b´dzie a˝ tak
wielka, ˝e Bóg nie b´dzie móg∏ d∏u˝ej temu si´ przypatrywaç i poÊle na nich cudzy lud i lwy, które ich trapiç
b´dà. Po tym przyjdà nowe ludy (na Izrael), które trapiç ich b´dà okrutnie, a˝ w tej ci´˝kiej niewoli cz´Êç si´
nawróci, pozna prawego Boga i wtedy zwrócà swe mod∏y i proÊby do Niego. Wtedy dopiero zlituje si´ Bóg
i zeÊle na ziemi´, mi´dzy lud swój wybrany, proroków, którzy o przyjÊciu Mesjasza prorokowaç b´dà i wed∏ug przykazania Moj˝eszowego lud nauczaç i za grzechy karaç b´dà. Ale lud twój za nic ich sobie mieç b´dzie, proroctw ich s∏uchaç nie zechce, a trwaç b´dzie dalej w grzechu. Kara Bo˝a spadnie za to na nich i dosi´gnie straszliwa zemsta. Ród twój i królowie (Izraela i Judy) zaginà a˝ do skoƒczenia Êwiata. Âwiàtynia,
któràÊ Bogu na czeÊç zbudowa∏ i miasto – spustoszone b´dà. Dopiero po latach, gdy po ci´˝kiej karze, lud
izraelski powróci do Boga, wtedy znów wejdzie w posiadanie miasta, lecz ju˝ nie tak pot´˝nego jak twoje
i nie na d∏ugo. Wkrótce popadnà pod panowanie Rzymian i poganin ca∏kowicie rzàdziç b´dzie.
Wiedz, pot´˝ny i màdry królu, ˝e ziemia wokó∏ Jerozolimy Êwi´tà jest, gdy˝ na niej narodzi si´ Mesjasz
i lud z niewoli szatana wybawi. Urodzi si´ On niedaleko Jerozolimy, a ˝ycie swe poÊwi´ci dla ludu, nauczajàc
i przekazujàc mu prawdziwà nauk´. Lud jednak Go nie uzna i cudów Jego nie ul´knie si´, ale na najhaniebniejszà Êmierç, to jest na krzy˝u, Go ska˝e. Wiedz królu, ˝e z tego drzewa, co nad potokiem Cedron le˝y, Mesjasz krzy˝ mieç b´dzie i na nim swoje drogie ˝ycie zakoƒczy. Natomiast po Jego Êmierci wiele miejsc i miast
jako Êwi´te s∏ynàç b´dà, a tak˝e niektóre ogrody, albowiem wydadzà niezliczonà iloÊç owocu podobajàcego
si´ Panu.
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A wi´c góra Kalwaryjska zas∏ynie jako Êwi´ta, gdy˝ na niej um´czony b´dzie Mesjasz. Sp∏ynie ona krwià
serdecznà i potem bolesnym, a na niej ducha swego wyzionie i odda w r´ce Pana. W Nim b´dà b∏ogos∏awieni
ci, którzy uwierzà w te rzeczy, które si´ w te dni, kiedy umieraç b´dzie Mesjasz, dziaç b´dà, jak i ci, którzy
w Niego uwierzà i nauk´ Jego czciç b´dà pomimo cierpieƒ i trudów za nià poniesionych. Wielu, którzy w Mesjasza uwierzà, b´dà m´czonymi i gwa∏townà Êmiercià poginà, ale za to odziedziczà koron´ chwa∏y niebieskiej. Przy Êmierci Mesjasza bym sobie ˝yczy∏a byç, a na t´ tu, w Jeruzalem patrzeç, albowiem b´dà si´ cuda
Boga wszechmogàcego dziaç; Ksi´˝yc nie da jasnoÊci swojej, S∏oƒce Êciemnieje, ciemnoÊç b´dzie na ca∏ym
Êwiecie, ska∏y pop´kajà i otworzà si´ groby, a z nich zmarli powstanà. Wielu strwo˝onych l´kiem wiar´ Jego
przyjmowaç b´dzie...”
Salomon zapyta∏ Michald´:
,,Skoro umarli z grobów powstanà, to czy wówczas nastàpi Sàdny Dzieƒ, ostateczny sàd nad ˝ywymi
i umar∏ymi?”
Królowa odpowiedzia∏a:
„Sàdu Ostatecznego wtedy jeszcze nie b´dzie, bo nie wszyscy z grobów swych powstanà, a tylko ci, których duchy w ciemnoÊciach pozosta∏y, ci tylko, którym Bóg obieca∏ Mesjasza, a wi´c Abrahamowi i wielu innym, Êwi´tym ojcom i patriarchom. Mesjasz zawezwie tych ludzi sprawiedliwych, czekajàcych z ut´sknieniem w ciemnoÊciach na Niego. Mesjasz pójdzie z nimi do bram piekielnych, otworzy je, diab∏a zwyci´˝y.
Âmiercià swà wielkà w∏adz´ nad duszami sprawiedliwymi, j´czàcymi w ciemnoÊciach posiàdzie, a diab∏u
moc i pot´g´ z∏amie i odbierze, a lud swój sprawiedliwy, czyli ojców Êwi´tych, zaprowadzi przed tron Boga,
do chwa∏y wiekuistej. ZaÊ lud, który Go ukrzy˝uje, srodze ukarany b´dzie. Po Êmierci Mesjasza spadnie na
Jerozolim´ straszliwa kara Bo˝a. Paƒstwo zostanie zniszczone ju˝ na zawsze, miasto z ziemià zrównane, i˝
kamieƒ na kamieniu nie pozostanie, a lud izraelski rozsypie si´ na wszystkie strony. Naczynia twe poÊwi´cone, któreÊ ty dla Domu Bo˝ego sprawi∏, przyjmà a˝ do Rzymu, miasta wielkiego, a tam zostanà a˝ do skoƒczenia Êwiata, dlatego ˝e Rzym miastem Mesjaszowym nazwany b´dzie. Jerozolima przejdzie pod moc pogan, którzy miejsca lepiej ni˝ lud izraelski poÊwi´caç b´dà, albowiem b´dà wierzyli, ˝e Mesjasz by∏ wielkim
prorokiem boskim, dlatego b´dà opatrywali grób Jego i inne miejsca Êwi´te.
Po Êmierci Mesjasza nauka Jego rozszerzy si´ po ca∏ym Êwiecie. Wiele królów i krajów jà przyjmie, b´dà
jà trzymaç w wielkiej ÊwiàtobliwoÊci i jej broniç. Ale przeciwko niej wzburzà si´ inni, którzy b´dà usi∏owali
jà zgubiç. Bóg do tego nie dopuÊci, aby ci w Imi´ Jego wierzàc, upaÊç mieli. Nauka Jego trwaç b´dzie a˝ do
skoƒczenia Êwiata, a b∏ogos∏awieni b´dà ci, którzy jà zachowajà i strzec bàdà w sercach swoich.”
Wtedy Salomon zapyta∏: – „Jak d∏ugo trwaç b´dzie, zanim si´ ten Mesjasz narodzi, a jak b´dzie mi´dzy
ludêmi wtedy, kiedy Sàdny Dzieƒ nadejdzie?”
Sybilla odpowiedzia∏a:
„Wed∏ug ducha mego, narodzenie Mesjasza ma nastàpiç za wi´cej ni˝ 800 lat, bowiem w ósmym stuleciu
ma si´ narodziç, a pod panowaniem Rzymian umieraç b´dzie, bo wtedy ju˝ Jerozolima i Ziemia Âwi´ta w r´kach rzymskich b´dzie. Co si´ tyczy Dnia Sàdnego, królu, tu dziaç si´ b´dà wielkie przemiany na Êwiecie,
których imion wys∏awiaç nie umiem, a tobie oznajmiam, ˝e nad miastem Bo˝ym i nad innymi Êwi´tymi miejscami i miastami b´dzie cesarz pogaƒski panowaç i przez wiele czasu w r´kach swoich trzymaç, a˝ si´ skoƒczy dwa tysiàce lat od Êmierci Mesjasza. Wtedy to od zachodu s∏oƒca przyjdzie wielki i pot´˝ny król, który
zdob´dzie i zagarnie wszystkie miejsca Êwi´te i on sprowadzi i nak∏oni pogan do prawdziwej wiary i nauki
Mesjasza. Król ten swym bogobojnym ˝yciem sprawi, ˝e wszystkie skarby, dotàd ukrywane w ziemi, zostanà
znalezione i lud ca∏y nawróci si´ na drog´ cnoty. Niestety, d∏ugo to trwaç nie b´dzie. Po Êmierci tego króla
odwrócà si´ ludzie znów ku z∏ym na∏ogom i odstàpià od wiary. S∏uchaç b´dà fa∏szywych proroków i Êciàgnà
na siebie Gniew Bo˝y. Wtedy poÊle Pan Bóg dwóch m´˝ów b∏ogos∏awionych, a zwaç si´ oni b´dà Enoch
i Eliasz. Od Boga b´dà zes∏ani po to, ˝eby Êwiadczyç o prawdziwej wierze i aby byli ˝ywym Êwiadectwem
wiary Mesjaszowej. Oni to przyprowadzà lud do jednej wiary w jednego prawdziwego Boga tak, ˝e b´dzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Wtedy to nastàpi czas Sàdu Ostatecznego. Aby ludziom daç znaç o tym, ˝eby
przygotowywali si´, byli gotowi do sàdu powszechnej sprawiedliwoÊci ˝ywych i zmar∏ych, na niebie uka˝à si´
znaki, Êwiadczàce o bliskim koƒcu, zarówno na ziemi jak i na niebie, a potem dopiero zabrzmi g∏os tràb,
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oznaczajàcy koniec wszystkiego co ˝yje. Przyb´dzie Mesjasz i czyniç b´dzie sàd nad ˝ywymi i umar∏ymi, ka˝demu wed∏ug zas∏ug lub grzechów.”
Tu królowa z Saby skoƒczy∏a swoje proroctwa i wysz∏a do swego pa∏acu. Na Salomonie mowa jej zrobi∏a
ogromne wra˝enie. Pod wp∏ywem jej s∏ów zaczà∏ rozmyÊlaç, po czym rzek∏ do siebie: „Nie nale˝y puszczaç tego w niepami´ç. Niech pisarz mój zapisze to wszystko do ksiàg, a ja postaram si´, aby si´ od Michaldy wi´cej
proroctw dowiedzieç.”
KSI¢GA DRUGA
Gdy na drugi dzieƒ Sybilla przysz∏a do Salomona, on poprosi∏ jà, ˝eby mu opowiedzia∏a o tym, co si´ b´dzie dzia∏o ze wszystkimi ziemiami i paƒstwami, nim przyjdzie Sàdny Dzieƒ. Sybilla powiedzia∏a mu:
„Królu wielki, zdrów bàdê przez d∏ugie lata! Bowiem podczas twego panowania wszystkim ludziom dobrze b´dzie si´ powodzi∏o. ZaÊ wtedy, gdy w dziejach Êwiata pojawi si´ Tarkwiniusz Priscus, siódmy tego
imienia, to wtedy wszystko zmieni si´ na z∏e i bezbo˝ne. Ostatni tego imienia b´dzie si´ wynosi∏ ponad innych, dlatego nazwany zostanie Pysznym. Lud rzymski b´dzie jeden z pierwszych, który uwierzy i przyjmie
prawdziwà nauk´ Mesjaszowà, ale potem swe ˝ycie Êwiàtobliwe i stateczne zmieni na z∏e, odbiegnie od tej jedynej wiary i wtedy nastanie okres kl´sk i niepowodzeƒ. Bóg Rzym opuÊci. B´dzie on obl´˝ony przez nieprzyjació∏, a lud wybity. Ale potem znów przyjmie wiar´ Mesjasza i pierwszy cz∏owiek powstanie z tego narodu. Wrogów jednak b´dzie mieç zawsze. Od Zachodu ró˝ni królowie kusiç si´ b´dà o zaw∏adni´cie nim i wiele przecierpieç b´dzie musia∏, ale wszystko to przetrzyma w imi´ Êwi´tej wiary Mesjaszowej.
Gdy up∏ynie dwanaÊcie stuleci od Êmierci Mesjasza, ca∏a Europa zostanie obj´ta po˝arem ogromnych
i ciàg∏ych wojen. Ksià˝´ta i królowie powstanà przeciw sobie, bo ka˝dy b´dzie chcia∏, opanowany dumà
i chciwoÊcià, staç si´ panem nad wszystkimi. Nie b´dzie spokoju ani wytchnienia, ziemia krwià si´ zaleje
i tak trwaç b´dzie d∏ugo. Gdy jeden z w∏adców og∏osi pokój i zadowoli si´ tym co zdob´dzie, drugi wojn´ mu
wytoczy, chciwy wi´kszych zdobyczy, a ˝e rodzaj ludzki nieprzyjaênià nape∏niony b´dzie, podniesie Bóg r´k´
swà gniewnà i nie da deszczu przez d∏ugi czas. Co si´ tyczy innych cz´Êci Êwiata, to jest Azji i Afryki, to przez
wielkie trz´sienia ziemi i przez wielkie ognie cierpieç b´dà, a wiele ziemi zapadnie si´ tak, ˝e ludzie
oczywistà kar´ Bo˝à widzieç b´dà, a jednak si´ nie poprawià, ale grzech za grzechem czyniç b´dà.”
Gdy królowa skoƒczy∏a, Salomon spyta∏ jà:
„Czy wiara w Mesjasza rozpowszechni si´ i czy przybywaç b´dzie ciàgle nowych wyznawców?”
Na to Sybilla tak odpowiedzia∏a:
„ChrzeÊcijaƒstwo – to jest wiara w nauk´ Mesjasza, osiàgnie takà pot´g´, ˝e wyznaczaç b´dzie cesarzy
i królów na trony, a ci b´dà nad ˚ydami panowaç. Bez wiedzy kap∏anów chrzeÊcijaƒskich nic dziaç si´ nie b´dzie. Natomiast naród ˝ydowski zostanie zniszczony i rozproszony. Tu∏aç si´ b´dzie po ca∏ym Êwiecie, a moc
wszelka i w∏adza b´dzie im odj´ta i oddana chrzeÊcijanom. Gdy chrzeÊcijanie dojdà do tej pot´gi, zacznà zaniedbywaç swe obowiàzki i zamiast cnót, grzechy tylko szerzyç b´dà. W czternaÊcie wieków po Êmierci Mesjasza uka˝e si´ na niebie znak, widziany nawet go∏ym okiem. Znakiem tym b´dzie kometa, czyli gwiazda
z ogonem jakby pawi ogon. Przyjdà potem lata, jedne po drugich, w których chrzeÊcijaƒstwo poniesie wielki
uszczerbek. W tym czasie rozpowszechnià si´ wszelkie grzechy ludzkie, jak: grabie˝e, mordy, wojny, palenie
domów, a na niebie ukazywaç si´ b´dà znaki gniewu Bo˝ego.W szeÊçdziesiàt jeden lat póêniej chrzeÊcijaƒstwo jeszcze bardziej upadnie. ChrzeÊcijanie w∏adz´ swà wykorzystywaç b´dà dla wy∏udzania, kradzie˝y,
mordów i wszelkich pod∏oÊci, najwi´ksze z∏o czyniç b´dà w imi´ nauki Mesjasza. Nie b´dzie wstydu ani cnoty, gdy˝ jako cnot´ uwa˝aç b´dà krzywdy, wo∏ajàce o pomst´ do nieba. Kto z proÊbà o sprawiedliwoÊç przyjdzie, odepchnà, Êmiejàc si´ i bawiàc biednym. Brat powstanie przeciwko bratu, ojciec przeciwko synowi, syn
przeciwko ojcu, Êwieccy przeciwko duchownym – na poÊmiewisko w nad´tej pysze, mocniejszy b´dzie panowaç nad s∏abszymi i gorzej ni˝ psa traktowaç.
Rzymskie cesarstwo z roku na rok coraz bardziej b´dzie gn´bione i puste, tak ˝e w nim nikt nie b´dzie
chcia∏ panowaç i nim rzàdziç, a ten co zechce, nie b´dzie potrafi∏. Zamiast nieÊç nauk´ Mesjasza mi´dzy narody pogaƒskie i oÊwiecaç je, ugrz´ênie w brudzie, grzechu i rozpuÊcie. Fa∏szywoÊç tak si´ rozpanoszy, ˝e
chrzeÊcijanie b´dà nieprawymi przysi´gami Boga zniewa˝ali, a Bóg zeÊle na nich za ich nieprawoÊci surowe
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napomnienia, ostre kary i utrapienia, aby odciàgnàç ludzi od z∏a. Przyjdà nieznane choroby i boleÊci na ich
cia∏a i skrócenie ˝ycia przez cztery ˝ywio∏y, to jest morowe powietrze, gradobicie, wielkie powodzie, które
wielkie szkody w ˝ywnoÊci wyrzàdzà, a na koniec Bóg nag∏à i niespodziewanà Êmiercià karaç b´dzie. Wielkie
wojny b´dà mi´dzy narodami. Ludzie pójdà do or´˝a, nastanà wojny, ziemia zap∏onie, nikt jej nie b´dzie
uprawiaç. Nastanie g∏ód i brak podstawowych artyku∏ów do ˝ycia, gdy˝ rolnik opuÊci ziemi´, rzemieÊlnik
warsztat, a ka˝dy chwyci za broƒ i po˝àdaç b´dzie krwi swych wspó∏braci. M´˝owie opuszczà ˝ony, dzieci
i domy. ˚ony b´dà podjudzaç swych m´˝ów na drugich i d∏ugo tak ludzkoÊç w nieprawoÊciach tonàç b´dzie.
Im dalej, tym lud b´dzie stawa∏ si´ gorszy, wynios∏y i swawolny, ku wielkiej pysze si´ sk∏aniajàcy, w nieczystoÊci zatopiony w ∏akomstwie, gniewie i zawzi´toÊci tak b´dzie omamiony, ˝e b´dzie si´ màciç w sercach
swoich. Wspólnà korzyÊç odrzucà, a tylko w∏asnego zysku bez sumienia szukaç b´dà. Pycha, ob˝arstwo, pijaƒstwo i rozpusta zapanujà powszechnie. RozmyÊlaç b´dà tylko nad formà i kolorem szat swoich,
zmieniajàc je ciàgle i strojàc si´ w pró˝noÊci bez zmiany, jedni nosiç b´dà d∏ugie, inni krótkie, tamci pstre,
owi fa∏dziste itd. Na s∏owa i nawo∏ywania duchowieƒstwa nikt zwa˝aç nie b´dzie. Zniewa˝aç stan kap∏aƒski
i wyÊmiewaç si´ z grzechów kap∏anów b´dà. Bowiem ka˝dy b´dzie chcia∏ sobie panem byç i swojà wol´
posiadaç. Prawda wszelka zniknie z powierzchni ziemi, gdy˝ j´zyk b´dzie k∏ama∏ myÊlom, a usta mówi∏y nie
to, co serce czuç b´dzie, a g∏owa myÊleç. SprawiedliwoÊç znowu znana b´dzie tylko ze s∏yszenia, bo sàdy b´dà
przekupne, a biednemu zawsze sàd niekorzystny przez to wypadnie. Waga b´dzie fa∏szowana, a ∏okieç
skrócony. Bogatym ˝yç si´ b´dzie przyjemnie, ubogi zaÊ b´dzie prze˝ywaç najci´˝sze utrapienia,
przeciwnoÊci losu i z∏à wolà innych, w niedoli swej opuszczony b´dzie przez wszystkich i pozostawiony samemu sobie. Gwa∏t i niesprawiedliwoÊç zapanujà wszechw∏adnie w duszach ludzkich i rozpanoszà si´ do najwy˝szego stopnia. Ma∏˝eƒstwo przestanie byç szanowane, a wszyscy brnàç b´dà w okropnej rozpuÊcie, wszetecznictwie i lubie˝noÊci.
W duchowieƒstwie te˝ tak w tych czasach b´dzie. Kap∏ani sami na siebie si´ zawezmà i znienawidzà,
s∏u˝b´ Bo˝à porzucà, Êwieckim zaj´ciom si´ poÊwi´cà, a ka˝dy b´dzie chcia∏ sobie czeÊç i godnoÊç przypisywaç, tak ˝e wielkie rozdêwi´ki powstanà mi´dzy nimi. Oni uzyskajà od niektórych ludzi majàtek dla siebie
niesprawiedliwie, nie b´dà wstydzili si´ wszelkiego handlu, kupiectwa i gospodarstwa prowadziç. Wszelka
Bo˝a czeÊç i s∏u˝ba u nich zagaÊnie, a co czyniç rozka˝à innym, tego sami czyniç nie b´dà, a sami b´dà ludziom przez to z∏y przyk∏ad dawaç. Ich pycha, bogactwo i w∏adza b´dà tak wielkie, ˝e wed∏ug ch´ci swego
cia∏a i upodobaƒ czyniç b´dà, nie wstydzàc si´ Boga ani Êwiata. Nieczysty i grzeszny ˝ywot prowadziç b´dà,
a chrzeÊcijaƒstwo i wiar´ sami do wzgardy doprowadzà. Ma∏˝eƒskie i panieƒskie, duchowne i Êwieckie,
wszystkie one w porzàdku, swawolnoÊci i wszetecznoÊci pychà nad´te a w szatach przemyÊlne, haniebne stanà si´ tak, ˝e jeden drugiego nie pozna ani te˝ jednego od drugiego nie b´dzie mo˝na odró˝niç. Zakonnicy
opuszczà swoje klasztory, miejsca i regu∏y i ku Êwieckiemu stanowi spieszyç b´dà, swoim prze∏o˝onym przestanà byç pos∏uszni. Leniwi w s∏u˝bie Bo˝ej jeden nad drugiego wynosiç si´ b´dzie.
Po szatach trudno b´dzie rozró˝niç ludzi od siebie. Bóg ciàgle b´dzie zsy∏a∏ napomnienia ludziom, by opami´tali si´ i wrócili na drog´ cnoty. Znaki na niebie ukazywaç si´ b´dà ciàgle, ale ludzie pozostanà zatwardziali w grzechach, a serca ich pozostanà nieczu∏e na dobro i cnot´. Wi´c gdy minie czas pewien i ludzie poprawy nie uczynià, Bóg surowo ukarze trzecià cz´Êç ludzkoÊci. Wtedy dopiero pod wp∏ywem strachu pozosta∏a cz´Êç nawróci si´ na drog´ cnoty i zacznie ˝yç wed∏ug przykazaƒ Bo˝ych, a Bóg zeÊle im b∏ogos∏awieƒstwo.
Wtedy dopiero b´dzie ∏aska i mi∏oÊç powszechna.”
Zapyta∏ Salomon:
„W jaki sposób Bóg ukarze trzecià cz´Êç ludzkoÊci i kiedy to nastàpi?” – Sybilla udzieli∏a nast´pujàcej
odpowiedzi:
„Wielki królu! Gdy to si´ dziaç b´dzie, to ju˝ ani mnie, ani ciebie na Êwiecie nie b´dzie i ludzie o nas
zapomnà. Stanie si´ to bowiem w wiele, wiele lat po Êmierci Mesjasza. Ale gdy czas kary Bo˝ej b´dzie mia∏
nastàpiç, ukazywaç si´ b´dà na niebie widoczne znaki, ostrzegajàce ludzi, co ich czeka.
Pierwszym znakiem b´dzie to, ˝e ludzie ju˝ si´ w g∏àb ziemi dostanà i stamtàd sobie ˝ywnoÊç wydobywaç
b´dà. Kopaç b´dà g∏´boko, na trzysta sà˝ni. Wydobywaç b´dà w´giel, rud´, kamienie i za pomocà tych materia∏ów budowaç b´dà ró˝ne przyrzàdy ˝elazne, a w´glem je poruszaç.
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Drugim znakiem b´dzie to, ˝e handel i przemys∏ rozkwitnà jak nigdy dotàd. Ludzie towary woziç b´dà
z jednej ziemi do drugiej i wszyscy tylko o tym myÊleç b´dà, ˝eby jak najwi´cej ma∏owartoÊciowego i taniego
towaru sprzedaç jak najdro˝ej. Dlatego powstanà te˝ nowe prawa, a jeden drugiego z domu i z ziemi usuwaç
b´dzie, opanowany bezgranicznà chciwoÊcià.
Trzecim znakiem b´dzie to, ˝e zniknie mi´dzy ludêmi mi∏oÊç i prawda, a w sercach zagnie˝d˝à si´ fa∏sz,
ob∏uda i podst´p. Nikt drugiemu prawdy nie powie, zaÊ staraç si´ b´dzie oszukaç go na ka˝dym kroku. R´ce
b´dà mieç d∏u˝sze ku braniu ni˝ ku dawaniu. Ojcowska, braterska i przyjacielska mi∏oÊç w sercach zagaÊnie.
Czwarty znak nastàpi wówczas, gdy pieniàdz zapanuje nad Êwiatem i stanie si´ wielkim jak Bóg, a cz∏owiek nauczy si´ tylko d∏oƒ wyciàgaç po niego. Wówczas przyjdzie najwi´ksze z∏o. Cesarstwo rzymskie zmieni si´ tak bardzo, ˝e a˝ ludziom wyda si´ to dziwne.
Piàty znak to ten, ˝e w Europie powstanie mà˝ z rodu królewskiego, a za niego dziwne rzeczy dziaç si´ b´dà na Êwiecie. Mà˝ ten zg∏adzi króla w jednym z zachodnich krajów, a sam zajmie jego miejsce, wzmocni si´
i b´dzie królowaç. Ucisk wtedy pojawi si´ na ziemi okropny i krew poleje si´ obficie. Narody powstanà przeciwko narodom. Niektóre paƒstwa zniknà z powierzchni ziemi. Mà˝ zaÊ ten wzniesie si´ walecznoÊcià i màdroÊcià wysoko, potem nasycony wiarà w Mesjasza, wojn´ rozpocznie z cesarstwem rzymskim i pozyska s∏aw´ bezgranicznà. Mà˝ ten, jak rózga od Boga zes∏ana, a przez proroków przepowiadana, spadnie na narody
i krew ich przelewajàc, karà za grzechy b´dzie. Jednak w koƒcu bezmierna pycha ogarnie króla tego i wielu
krajów, wówczas straci to wszystko co posiad∏. W czas jego panowania narody si´ wzburzà i niesfornoÊç pojawi si´ wsz´dzie taka, jakiej od poczàtku Êwiata nie by∏o. Wtedy powstanà j´zyki, o jakich teraz nikt nie s∏ysza∏ i pomieszajà si´, rozbrzmiewajàc na obydwóch cz´Êciach ziemi. Wiele dzieci, które opuszczà swoje domy
ojczyste powrócà pod dach rodzinny z wieloma j´zykami, swego zapomniawszy, a jeszcze wi´cej b´dzie takich, które zaginà i ojców swych wi´cej nie zobaczà.
Wszelkie wojny trwaç b´dà. Z jednej powstawaç b´dzie druga, tak, ˝e koƒca im nie b´dzie. Niezliczone iloÊci wojsk przechodziç b´dà z kraju do kraju. Liczba ich b´dzie tak wielka, ˝e nie potrafi´ ich okreÊliç. Wojska
te pot´˝ne b´dà , nieugi´ci, zakuci w ˝elaza rycerze walczyç b´dà przeciwko sobie, a rozum ludzki wymyÊlaç
b´dzie coraz pot´˝niejsze i coraz doskonalsze narz´dzia do zabijania. GdybyÊ ty wówczas ˝y∏, królu, nie podo∏a∏byÊ màdroÊci ich wypowiedzieç. Powstanà m´˝owie, którzy lud sàdziç b´dà, a sami ˝yjàc w k∏amstwie. B´dà mówiç o niesprawiedliwoÊci, a sami te˝ b´dà niesprawiedliwi. Gdy kto z drugim prawowaç si´ b´dzie o jakàÊ rzecz, to po∏ow´ s´dziemu b´dzie daç musia∏, a gdzie nie b´dzie dane, tam i korzystnego wyroku nie b´dzie. IloÊç s´dziów b´dzie wielka i praw nowych napiszà wiele. Przekupni s´dziowie wsz´dzie si´ rozpanoszà. Ludowi b´dà prawa przedstawiaç, a sami lichwiarzami b´dà. Do takiego stanu doprowadzi ów mà˝,
gdy˝ on ustanowi wiele praw i du˝à iloÊç s´dziów. On b´dzie tak˝e chciwy i ˝àdny, aby na ziemi panowa∏ jeden cesarz, tak jak jeden Bóg panuje na niebie. I przez to b´dzie si´ wywy˝sza∏ nad innych i dà˝y∏ do przy∏àczenia pod swe panowanie wszystkie narody i wszystkie kraje. Lecz Bóg zaprowadzi wkrótce zmian´. Poni˝y
godnoÊç jego, skróci mu ˝ycie i ukarze jego stolic´.
W tym czasie wielu duchownych stanie si´ ∏akomymi, zajmà si´ lichwà. Niektórzy trwaç b´dà w ˝eƒskiej
wspólnocie. Prosty lud gdy zobaczy, ˝e zaniechali przykazaƒ zakonu Bo˝ego jako pasterze dla swoich owieczek, te˝ odst´powaç b´dzie od przykazaƒ Bo˝ych. Kara Bo˝a spadnie na nich. Wtedy wejdzie w ˝ycie spis
ludnoÊci, aby wiedziano, jak wielu jest ludzi w ka˝dej cz´Êci Êwiata i ile mo˝na wyznaczyç dla poboru do wojska. Spis ten czyniony b´dzie szczegó∏owo i pilnie. Potem wybuchnie wielka wojna, która d∏ugo trwaç b´dzie.
Podczas niej zejdà si´ narody od zachodu s∏oƒca i nastàpi wielkie przelanie krwi i mnóstwo ludzi ˝ycie utraci. Do wojny tej wi´cej zapa∏u mieç b´dzie kraj zachodni, prowadzàc wojny làdowe i morskie, starajàc si´
zwyci´˝yç ludy wschodnie.
Aby tej wojnie krwawej koniec uczyniç, jedna z królewien panujàcych zgrozà przej´ta, ofiaruje swe ˝ycie.
Choç spe∏ni si´ jej ofiara, to wojna nie ustanie i wszystkie narody tylko or´˝em pos∏ugiwaç si´ zechcà, bitwami i mordami ˝yjàc. Bo chocia˝ z jednej strony wojna ustanie, to z drugiej z jeszcze wi´kszà si∏à wybuchnie
na nowo. P∏omieƒ wojny trzy cz´Êci Êwiata ogarnie. I nikt ju˝ nie pozna w tej wojennej zawierusze brata ani
rodaka myÊlàc, ˝e to cudzoziemiec. Ka˝dy b´dzie tak w dzieƒ jak i w nocy dr˝a∏ o ˝ycie swoje, nie odpinajàc
broni. Taka b´dzie kara Bo˝a za wszelkie grzechy i nieprawoÊci, za fa∏sz, niesprawiedliwoÊç, lichw´ i rozpu-
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st´. Adiabe∏ pró˝nowaç nie b´dzie. WymyÊli coraz to nowe stroje i mody dla niewiast. Zamiast bogobojnie
˝yç, dzieci wychowywaç i m´˝ów kochaç, to o niczym innym myÊleç nie b´dà. A to nie b´dzie tylko tak u bogatych, ale i u biednych równie˝. Biedni z równoÊci stroju dumni b´dà i zechcà si´ porównywaç ze zwierzchnikami i nad innych wynosiç, gdy˝ nikt wtedy nie odró˝ni bogatego od biednego. ZwierzchnoÊç zaÊ przeciw
nim nic uczyniç nie b´dzie mog∏a, gdy˝ to od niej b´dzie szed∏ przyk∏ad z∏a i rozpusty.
Ale przebierze si´ miara cierpliwoÊci boskiej. Gdy Bóg d∏u˝ej na wszystkie te zniewagi nie b´dzie móg∏
ju˝ patrzeç, wtedy zeÊle swego anio∏a, który pot´˝nym g∏osem w tràb´ uderzy oznajmiajàc ludziom gniew Bo˝y. Wkrótce spadnie na ca∏y Êwiat morowa zaraza, która uÊmierci trzecià cz´Êç ludzkoÊci. Wtedy dopiero ludzie si´ opami´tajà, wojny ustanà, a na tych co przy ˝yciu zostanà spadnie smutek wielki, rozpacz i ˝al. Zrozumiejà gniew Boga, uznajà Jego s∏usznoÊç, g∏owy posypià popio∏em i wszyscy razem pokut´ odbywaç b´dà,
aby uniknàç i zapobiec dalszym aktom kary Bo˝ej. Ale ca∏kowicie na drog´ cnoty ludzie jednak nie powrócà.
Nie b´dà ca∏kowicie spe∏niaç praw i przykazaƒ Bo˝ych. Ich serca nie nape∏nià si´ mi∏oÊcià Boga i bliêniego.
Wiele nieprawoÊci jeszcze pozostanie zanim nadejdzie dzieƒ Sàdu Ostatecznego, i Sodoma i Gomora wÊród
ludzi panowaç b´dzie. Antychryst wielkà w∏adz´ nad ludêmi mieç b´dzie i do grzechu skutecznie namawiaç.
Wtedy Bóg zeÊle swoich wys∏aƒców, którzy wejdà mi´dzy lud i prawowità wiar´ g∏osiç i rozpowszechniaç b´dà. I gdy si´ ludzie nawrócà, gdy wejdà na drog´ cnoty i chwa∏y, wtedy nadejdzie dzieƒ ostateczny. Dzieƒ ten
strasznym b´dzie dla wszechstworzenia. Powstanà wtedy istoty z ziemi, ognia i wody.”
Zaduma∏ si´ Salomon nad okropnym obrazem, jaki Sybilla roztoczy∏a mu przed oczyma swym wieszczym
duchem i zapyta∏ cicho: –„Czy to b´dzie ten dzieƒ Sàdu, straszny ka˝demu stworzeniu?”
Wieszczka odpowiedzia∏a:
–„Ach, straszny i smutny b´dzie dla tych, którzy win´ grzechu w sobie mieç b´dà. Biada tym, którzy
drogà nieprawoÊci chodzili. Ci wed∏ug swoich uczynków zap∏at´ otrzymajà.”
Tu królowa Michalda mow´ swojà zakoƒczy∏a i uda∏a si´ po raz drugi do swoich komnat. Po jej odejÊciu
Salomon te wszystkie rozmowy nakaza∏ spisaç i zachowaç mi´dzy ksi´gami królewskimi.
KSI¢GA TRZECIA
Trzeciego dnia Sybilla sama przysz∏a do Salomona, aby mu mówiç o rzeczach przysz∏ych. Zanim jednak
zacz´∏a prorokowaç, powiedzia∏a:
„Królu, zawo∏aj tu pisarza swego, gdy˝ o rzeczach przysz∏ych i wielkich mówiç b´d´. Niech ci on to do
ksiàg zapisze. Niech ksi´gi te zachowane b´dà a˝ do skoƒczenia Êwiata, aby ludzie sprawdziç mogli, i˝ nie
ma k∏amstwa w ustach moich.”
Salomon rozkaza∏ zawo∏aç pisarza, a gdy ten przyby∏, siedli wszyscy naprzeciwko s∏oƒca, które w∏aÊnie
wschodzi∏o i z∏otymi promieniami oÊwietla∏o ziemi´. Chwil´ siedzieli w milczeniu, a twarz Sybilli rozpali∏a si´ jak ogieƒ. Królowa trzàÊç si´ zacz´∏a na ca∏ym ciele. Zaniepokojony Salomon zapyta∏:
„Twarz twoja, królowo z Saby, do s∏oƒca podobna, wielce gorejàca, a cia∏o wzruszeniem ducha s∏abe. Powiedz, co tobie jest, albowiem strach i bojaêƒ mnie obejmuje?”
Sybilla chwil´ milcza∏a, a potem odpowiedzia∏a:
„Królu Salomonie, ju˝ wiele rzeczy ci oznajmi∏am, ale wiele si´ jeszcze dowiesz nowego. Duch pochodzàcy
od Boga da∏ mi znak, abym tobie wszystkie te rzeczy opowiedzia∏a, które majà przyjÊç na ten Êwiat, to jest
o ludziach, królach, krainach, wojnach i grzechach ludzkich, a ponadto o ludziach, którzy jeszcze na Êwiat
nie przyszli, ale kiedyÊ si´ narodzà i b´dà panowaç na ziemi. Ci, którzy si´ wed∏ug moich s∏ów b´dà sprawowaç, wielu kar z r´ki Boskiej uniknà. Wielu zaÊ to pismo uzna za poÊmiewisko i nie zechcà uwierzyç, ˝e to
wszystko si´ stanie.
Tymczasem s∏owo dane od Boga w prawd´ si´ przemienia. Królu, powiem ci, bo wiem, ˝e ci´ pycha nie
zgubi, ˝e màdroÊcià ci´ Bóg takà obdarzy∏, ˝e nie by∏o màdrzejszego od ciebie, ani równego ci nie b´dzie po
tobie. A je˝li chcesz znaç iloÊç krajów na Êwiecie, jakie b´dà, to policz wszystkie cesarstwa i królestwa na ca∏ym Êwiecie i dodaj teraz dziewi´ciu cesarzy i 56 królów i patrz – wielu ich jeszcze przyb´dzie, którzy nowe
ziemie mieç b´dà. Ludzie zaÊ rozmno˝à si´ ponad miar´, wi´c ˝ywnoÊci i innych Êrodków zabraknie dla
wszystkich, dlatego rozejdà si´ w lasy i puszcze nieznane. Tam zamieszkajà i tam ziemi´ uprawiaç b´dà
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w trudzie i znoju. Osadnicy b´dà lasy i pustynie w rol´ ˝yznà przemieniaç i zbo˝em zasiewaç, a i rozmna˝aç
si´ b´dà na coraz wi´kszych po∏aciach ziemi. Póêniej, gdy ludnoÊç ta si´ rozmno˝y, paƒstwo swoje na tych
ziemiach za∏o˝y i królów ustanawiaç b´dzie. Wed∏ug tej ziemi nazywaç si´ b´dà. Królestw jedno za drugim
przybywaç b´dzie a˝ 9 cesarzy i 56 królów nastanie. Z nich wszystkich jeden b´dzie najwi´kszy, najpot´˝niejszy i najbogatszy, gdy˝ ziemia jego b´dzie najbardziej urodzajna, a naród najmàdrzejszy. To kraina
S∏owian. Ziemia ta rodziç b´dzie w wielkiej obfitoÊci wino, miód i chmiel. Le˝eç ona b´dzie pomi´dzy po∏udniem i pó∏nocà, a s∏aw´ wielkà zyska przez duchowieƒstwo, które tam pot´˝ne sprawiedliwoÊcià i cnotà zas∏ynie. Gdy królestwo to powstanie, zasiàdà na jego tronie królowie Êwi´ci, wi´c kwitnàç z pomocà Bo˝à b´dzie. Póêniej jednak du˝o gorzej dziaç si´ b´dzie, a na tronie zasiàdà królowie êli i grzeszni, a na koƒcu b´dà
sami êli.
Lud na ziemi tej b´dzie wiele budowaç, postawi du˝o miast i wsi, a jedno miasto sk∏adaç si´ b´dzie z wielkiej iloÊci, bo a˝ z czterech tysi´cy domów. Lecz to miasto, tak wielkie, stolicà kraju b´dàce, przemieni si´
potem w siedlisko szatana, uzyska miano Sodomy i Gomory, a potem za grzechy swe Êciàgnie na siebie kar´
Boga. Król tam jeden b´dzie màdry i cnotliwy, który uczyni, ˝e do miasta tego wielu pogan przychodziç b´dzie, a on ich wszystkich nawracaç do prawdziwej nauki i wiary Mesjaszowej b´dzie, czym zyska ∏ask´ i pomoc Boga, a panowanie jego b´dzie pe∏ne szcz´ÊliwoÊci i dobrobytu. Lecz gdy król ten umrze, zrodzi si´ na tej
ziemi du˝o innych religii, a lud ch´tnie przyjmowaç je b´dzie. Szatan ca∏kowicie zapanuje w sercach tego narodu i razem z obcymi religiami pleniç si´ b´dzie grzech, wszelka nieprawoÊç i fa∏sz. Bóg ukarze ich za to dotkliwie, gdy˝ nastanà czasy z∏a, które wiele szkody wszystkim poczynià, a nieprzyjaciele gn´biç ten naród
pocznà bez litoÊci. Jednak lud ten si´ nie poprawi, a brnàç dalej b´dzie za szatanem. Wówczas Bóg odbierze
im ich króla, a wstàpi na tron jeden z Rzymian, który ˝adnej litoÊci nad podw∏adnymi mieç nie b´dzie i gn´biç ich i przeÊladowaç zacznie okrutnie. Wtedy lud zacznie ˝a∏owaç poprzedniego w∏adcy, którego w zaÊlepieniu swoim odrzuci∏.
A w nied∏ugi czas póêniej naród ten pobity zostanie przez cesarza rzymskiego. Zdobyta ziemia na wiele
lat znajdzie si´ w niewoli ci´˝kiej i haƒbiàcej.
W tym czasie wielka pycha rozszerzy si´ w ludzkiej naturze. Ka˝dy b´dzie si´ wywy˝sza∏ nad innych,
a strojami zechce dorównaç wy˝szemu od siebie, aby nie by∏o ˝adnej ró˝nicy. Ludzie zapomnà jakiej wiary sà
i w co majà wierzyç, a przez pych´ oddadzà si´ fa∏szywej wierze. Wielu te˝ ˝adnej wiary wyznawaç nie b´dzie, a szukaç tylko doczesnych uciech i rozkoszy, grz´znàç w brudzie, fa∏szu i niezliczonych b∏´dach. Do ziemi tej przyb´dzie wielu ludzi z innych narodów i tam zamieszkajà, przez co wielkie zamieszanie mi´dzy
ludêmi nastàpi. Gdyby w tym czasie znalaz∏ si´ dawniejszy cz∏owiek, nie pozna∏by swego kraju i swoich rodaków. Du˝e zepsucie ogarnie m∏odzie˝, która tylko o strojach i zabawach myÊlàc, ˝ycie swe w rozpuÊcie sp´dzaç b´dzie. Kobiety tylko o strojach i zbytku myÊlàc, w rozwiàz∏oÊci pogrà˝aç si´ b´dà. Ma∏˝eƒstwa nie b´dà ˝y∏y ze sobà w zgodzie, gdy˝ mà˝ b´dzie ˝onie zarzuca∏ z∏e post´pki, a ˝ona m´˝owi.
Bóg cz´sto zsy∏aç b´dzie groêne znaki dla opami´tania si´ w grzechu, ale lud nic sobie z tego nie b´dzie
robiç a cnotà pogardzaç. Królowie rzymscy zupe∏nie nie b´dà myÊleç o dobru swego ludu, przeciwnie tylko do
w∏adzy b´dà dà˝yç i uciechom si´ oddawaç, a lud gn´biç i trapiç ró˝nymi sposobami. Dojdzie do takiego ucisku, ˝e ludzie b´dà traktowani jak zwierz´ta.
A wiedz królu Salomonie, ˝e to wszystko si´ spe∏ni. Nast´pne pokolenia b´dà mog∏y si´ o tym przekonaç
na w∏asne oczy. Lecz na tym jeszcze si´ nie skoƒczy kara Bo˝a za grzechy tak niezmierzone i wielkie. Wojny
trwaç b´dà ciàgle, a˝ zabraknie ˝o∏nierzy i ojcowie ostatnich swych synów, cz´sto zbyt m∏odych jeszcze, posy∏aç b´dà na obron´ ojczyzny, a rzemieÊlnicy opuszczà warsztaty i pozostawià rodziny na los szcz´Êcia, a imaç
si´ b´dà or´˝a. Góra Etna zapadnie si´, zaÊ miasta królewskie i wiele innych, zniszczy nieprzyjaciel doszcz´tnie, a ludnoÊç wybije, wyt´pi i rozproszy. Dla opami´tania si´ ludzi Bóg b´dzie zsy∏aç wiele mniejszych
kar jak choroby, g∏ód i strasznà dro˝yzn´. Ludzie b´dà mieç skrócone ˝ycie przez najrozmaitsze choroby –
starzeç si´ b´dà wczeÊnie i wczeÊnie umieraç. S∏oƒce stanie si´ ch∏odniejsze, przestanie ludzi ogrzewaç i dawaç im otuch´ do pracy. Zaledwie skoƒczy si´ zima i nastàpi krótka wiosna, a ju˝ zrobi si´ zimno na Êwiecie,
tak ˝e ca∏y rok ludzie b´dà musieli chodziç w futrach i ko˝uchach. Te ciàg∏e ch∏ody i mrozy wp∏ynà na nieurodzaje, gdy˝ wszelkie owoce, roÊliny i zbo˝a przed czasem zmarznà, zwi´dnà i zniszczejà, wskutek czego
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b´dzie ciàg∏y brak ˝ywnoÊci, a g∏ód b´dzie doprowadza∏ ludzi do rozpaczy. Jednego roku na poczàtku lata
przyjdà tak wielkie mrozy, ˝e ogrodowe i leÊne drzewa posiwiejà, a ryby w stawach pomarznà, co wielkie
szkody wyrzàdzi w przyrodzie. Nim jednak to nastàpi, uka˝e si´ na niebie i ziemi dwanaÊcie znaków, zes∏anych od Boga w celu opami´tania si´ ludzi i zawrócenia ich na drog´ poprawy.
Pierwszym znakiem b´dzie to, ˝e ludzie ci´˝ko pracujàc przez ca∏y tydzieƒ, b´dà zmuszeni, ˝eby nie
umrzeç z g∏odu i zapobiec nieurodzajom, pracowaç tak˝e w niedziele i dni Êwiàteczne.
Drugim znakiem b´dzie to, ˝e ludzie majàc po czternaÊcie i pi´tnaÊcie lat za mà˝ wychodziç i ˝eniç si´ b´dà tak m∏odo, lecz spokoju w ma∏˝eƒstwie nie zaznajà, stàd b´dà k∏ótnie, nieporozumienia i cz´ste rozwody.
Trzecim znakiem b´dzie to, ˝e ludzie b´dà ca∏kowicie oddawaç si´ tylko sprawom ziemskim, wi´c zakwitnie sztuka jak nigdy przedtem, rozwinie si´ nauka, a handel i przemys∏ osiàgnà niebywa∏e rozmiary.
Czwartym znakiem b´dzie to, ˝e ludzkoÊç tak rozwinie swoje umiej´tnoÊci, i˝ z ma∏ego kawa∏ka ziemi b´dzie czerpaç dochody tak ogromne, ˝e wczeÊniej by to czarami nazwane by∏o.
Piàtym znakiem b´dzie rozpanoszenie si´ niewiary, k∏amstwa i bezbo˝noÊci tak, ˝e ludzie zamiast uczciwoÊci, pieniàdz bardziej umi∏ujà, jego czciç, szanowaç i za swego boga uwa˝aç b´dà.
Szóstym znakiem b´dzie to, ˝e ziemia podro˝eje nies∏ychanie.
Siódmym znakiem b´dzie to, ˝e ludzie nie pozostawià ani kawa∏ka ziemi nieuprawnej, b´dà szczepiç wino, sadziç chmiel, a mimo to chleb b´dzie drogi.
Ósmym znakiem b´dzie to, ˝e w ka˝dym paƒstwie rzymskim inne b´dà wybijaç monety, ustanowià ró˝ne
c∏a, podatki, prawa, bariery i utrudnienia, ˝eby jedno paƒstwo nie wywozi∏o swych towarów do drugiego.
Dziewiàtym znakiem b´dzie to, ˝e ludzie w postne dni mi´so spo˝ywaç i weseliç si´ b´dà.
Dziesiàtym znakiem b´dzie to, ˝e ludzie wyjdà kosiç siano, suche ju˝ od letniego s∏oƒca, a tymczasem
znajdà na ∏àce Ênieg, gdy˝ spadnie on w nocy obfity, czego nigdy wczeÊniej nie by∏o.
Jedenastym znakiem b´dzie to, ˝e Bóg zeÊle na pola szkodliwe i ˝ar∏oczne pasikoniki, które wiele szkód
uczynià, podobnie jak szaraƒcza za czasów faraona.
Dwunastym znakiem b´dzie to, ˝e na górze zwanej Blanc poschnà wszystkie drzewa, z czego w okolicy powstanie wielki g∏ód.
Tych oto dwanaÊcie znaków zeÊle Bóg na ludzi, dla opami´tania ich i nawrócenia na prawdziwà wiar´. JeÊli poprawa nie nastàpi, wtedy Bóg zacznie ludzi karaç straszliwie, jak jeszcze od stworzenia Êwiata nie kara∏. I ca∏y Êwiat podlegaç b´dzie karze Boga za swe grzechy i bezbo˝noÊç. A ˝e wielu nie uwierzy tym oto s∏owom, tym gorzej dla nich, gdy˝ kara Bo˝a spotka ich nieprzygotowanymi i przez to jeszcze bardziej ukarani
zostanà. Prawdy tych s∏ów dowiodà przysz∏e pokolenia, patrzàce w∏asnymi oczami na to, co tu przepowiedziane. Je˝eli zaÊ ludzie ˝adnej uwagi nie zwrócà na te znaki i nie zastanowià nad bliskà karà, Bóg wyÊle
króla przeciwko królowi i ludy te w wojnach wielkich uczestniczyç b´dà musia∏y i du˝o krwi si´ przeleje.
Wojny wybuchaç b´dà jedne za drugimi, ˝e ˝adnej przerwy nie b´dzie, a przez to wycieƒczone narody obcià˝ane b´dà coraz to ci´˝szymi daninami i podatkami. Je˝eli zaÊ kto p∏aciç nie b´dzie w stanie, wtràcony zostanie do wi´zienia. Dlatego te˝ najbardziej cierpieç b´dzie biedny lud, gdy˝ z powodu nieurodzajów dochody b´dà mizerne. Ale gdy przebierze si´ miara cierpliwoÊci, wówczas kilku panów rzymskich, w sercach których rozb∏yÊnie iskierka litoÊci, zwo∏ajà rad´ paƒstwa, ˝eby postanowiç, co dalej czyniç nale˝y. Rada ta zbierze si´ za króla, który panowaç b´dzie po siedmiu poprzednikach tego samego imienia. Rada ta b´dzie zwo∏ana i rozg∏oszona na ca∏e paƒstwo, ˝eby ka˝dy, kto zechce, móg∏ obserwowaç jej przebieg i dowiedzieç si´, co
postanowi∏ król ze swym rzàdem. Na skutek og∏oszenia tego zbierze si´ wielka iloÊç ludu; ˝o∏nierzy, obywateli, rzemieÊlników, a wszyscy przyb´dà z ciekawoÊci i w nadziei, ˝e ich los odmieni si´ na lepsze. Po czasie
narad rzàd rzymski og∏osi szereg praw, których pod karà natychmiastowej Êmierci nikt przekroczyç nie b´dzie móg∏. Prawa te zaÊ b´dà bardzo surowe dla ludu i naka˝à ob∏o˝yç go jeszcze wi´kszymi podatkami.
Wówczas za niepos∏uszeƒstwo i bunt rzàdcy chwytaç b´dà przywódców, winnych i niewinnych wtràcaç do
wi´zienia, uciskaç i gn´biç. Poniewa˝ ludowi wyda si´ to wielkà niesprawiedliwoÊcià, wi´c rozpocznà si´
krwawe bratobójcze walki, mordy i grabie˝e. Wiele ludzi zginie, wiele z panujàcych zostanie wymordowanych, a ulice pe∏ne b´dà krwi przelanej i trupów, których nikt sprzàtaç nie b´dzie. Pospólstwo, rozwÊcieczone tylu latami m´ki i n´dzy, rzucaç si´ b´dzie na wszystkich, nie zwa˝ajàc na Êmierç, gdy˝ – czy umrzeç
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z g∏odu, czy od szabli – b´dzie im wszystko jedno. Zrozpaczony lud nie b´dzie zna∏ umiarkowania. Ludem
tym kierowaç b´dzie karzàca r´ka Boga, karzàca panów, pysznych, z∏ych i chciwych. Kara to straszna, mÊciwym t∏umem wykonywana, ale sprawiedliwa b´dzie.
Któ˝ to zliczy te wszystkie grzechy, jakich pe∏ni byli mo˝ni i bogaci: bezbo˝noÊç lub fa∏szywà wiar´, ∏amanie przysi´g, rozpusta, niesprawiedliwoÊç, pycha, przesadne stroje majàce na celu zwabienie m´˝czyzn, nie
przestrzeganie postów, bluênierstwa, fa∏sz, k∏amstwo i ob∏uda. Przewodnicy rzymscy (duchowni) zamiast
byç pomocà dla biednych i obronà przed nadu˝yciami bogatych, równie˝ ugrz´znà w grzechu wszelkim.
Bóg zeÊle i na nich zas∏u˝onà kar´. Stracà bowiem oni wszystko co dotychczas nabyli, zarówno dobra materialne jak i powag´ swego stanu, a na miejsce ich przyb´dà nowe mniszki, które z oburzeniem wygonià ich
precz z koÊcio∏ów. Przy powszechnej wzgardzie uciekaç b´dà musieli z kraju, ˝eby ich nikt nie pozna∏, szaty
b´dà zmieniaç i kryç si´ ze stanem swoim, a rzemios∏a i p∏uga imaç si´ nie b´dà. Nikt im nic nie da, a nawet
z domu wyp´dzi. Znajdzie si´ wtedy cz∏owiek, który ich ochroni, lecz wkrótce drugi stanie przeciwko nim,
a ˝e pot´˝ny b´dzie, wi´c zmuszeni b´dà uciekaç. Gdy pójdà dalej, lud z∏orzeczeniami ich obrzuci, kijami obije – szczególnie niewiasty dokuczaç im b´dà za ich grzechy: brak mi∏osierdzia, chciwoÊç, lichw´, z∏y przyk∏ad
i wi´ksze upodobanie do kobiet ni˝ do s∏u˝by Bo˝ej.
Królu Salomonie! Jak ju˝ ci w pierwszej ksi´dze oznajmi∏am, od zachodu przyjdzie jeden król do tego narodu. Podczas jego panowania Pan odnowi stolic´ Mesjaszowà. Król i duchowieƒstwo, panowie i lud pospolity b´dà dla siebie uprzejmi, mi∏osierni, wierni i bez ˝adnego fa∏szu. Duchowieƒstwo pozb´dzie si´ wad swoich i zas∏ynie cnotami pobo˝noÊci i mi∏osierdziem. Wszyscy: król, rzàd, panowie i lud nawrócà si´ na prawdziwà wiar´ i odepchnà od siebie szatana. Gdy powrócà na drog´ cnoty, Bóg oka˝e im swà ∏ask´ i pomoc.
Zsy∏aç b´dzie b∏ogos∏awieƒstwa przez pi´çdziesiàt lat, w których rodziç si´ b´dzie wszystko w trójnasób.
Wskutek tego zapanuje niespotykana wczeÊniej tanioÊç produktów, tak ˝e ka˝dy biedak uwa˝aç si´ b´dzie
za cz∏owieka zamo˝nego. Korzec zbo˝a kosztowaç b´dzie 7 groszy, a funt mi´sa grosz. Wszelkich zaÊ produktów i artyku∏ów ˝ywnoÊci obfitoÊç b´dzie tak nadzwyczajna, ˝e ludzie po prostu nie b´dà wiedzieli gdzie to
wszystko podziaç. Ziemia rodziç wprost cudownie b´dzie, bez trudu i wysi∏ku. W imieniu i z pomocà Bo˝à
król ów zbierze ogromne wojsko, natchnione walecznoÊcià i zapa∏em, z nim pociàgnie do Grobu Mesjasza, do
kraju pogan, którzy Grobu strzec b´dà. Wojna o Êwi´tà ziemi´ trwaç b´dzie dziewi´tnaÊcie lat, gdy˝ król ten
b´dzie chcia∏ nawróciç ich na wiar´ chrzeÊcijaƒskà. Bóg mu dopomo˝e i zdob´dzie Jerozolim´, a z nià Grób
Mesjasza i wiele miejsc, które potomnoÊç Êwi´tymi nazywaç b´dzie.
Jak ju˝ powiedzia∏am, po tej wojnie, drogà ∏aski Bo˝ej, b´dzie pi´çdziesiàt lat dobrych i urodzajnych. To
si´ wszystko stanie, bo ludzie bogobojnie ˝yç b´dà i zas∏u˝à sobie na przychylnoÊç Bo˝à, a z jej pomocà wydob´dà wszystkie skarby, które od dawna sà w ziemi ukryte.
W 1870 lat po Êmierci Mesjasza nastanie powszechny dobrobyt. A gdy wymieniony król lat starych do˝yje, a potem Êmiercià naturalnà w Panu zaÊnie, oddalà si´ od Pana Boga i b´dà naÊladowaç bezbo˝nych
przodków. Ich dusze nape∏nione b´dà pychà i zarozumia∏oÊcià. Ale pami´taç b´dà jednak o Dniu Ostatecznym, którego l´kaç si´ b´dà. Jako znaki gniewu Bo˝ego, Ksi´˝yc, S∏oƒce i gwiazdy inaczej b´dà Êwieciç, ale
ludzie nie b´dà mieç tyle silnej woli, ˝eby wejÊç na drog´ cnoty, b´dà grz´znàç coraz bardziej w grzechach, a˝
doczekajà si´ straszliwej zap∏aty – Dnia Sàdnego. Gdy b´dzie si´ zbli˝a∏ ten czas, skruszà si´ i zacznà ˝a∏owaç, ale b´dzie ju˝ za póêno”.
Tu Salomon poprosi∏ Sybill´, aby powiedzia∏a, jak daleko jeszcze do Sàdu Ostatecznego i jak d∏ugo Êwiat
jeszcze b´dzie istnia∏?
Na to królowa z Saby tak odpowiedzia∏a:
„Królu Salomonie! Tego nikt wiedzieç nie mo˝e oprócz Boga jedynego, gdy˝ Bóg nawet anio∏om swoim
tego nie powiedzia∏. Powiem tylko to, o czym wiem, ale najpierw odpowiedz mi na pytanie: jaka zap∏ata jest
za dobre uczynki, a jaka za z∏e?”
Salomon odpowiedzia∏:
„Dobrym ludziom za dobro odp∏aca si´ dobrem, a za z∏e uczynki z∏em.”
Odpowiedê ta zadowoli∏a Michald´.
„Dobrze to, królu Salomonie, powiedzia∏eÊ, bo tak byç powinno. Tak samo i Bóg z ludêmi post´powaç b´-
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dzie. JeÊli dobrze czyniç b´dà i Bogu nale˝nà czeÊç oddawaç, On doda im lat istnienia Êwiata. JeÊli natomiast Boga obra˝aç b´dà i w grzechach brnàç, Bóg skróci liczb´ lat istnienia Êwiata. Dlatego te˝ ludzie wiedzieç nie mogà, kiedy nastàpi dzieƒ Sàdu Ostatecznego. Wiadome mi tylko sà znaki, jakie przedtem si´ uka˝à. Przed koƒcem Êwiata Bóg objawi ludziom siedem znaków, po czym ma si´ skoƒczyç ˝ycie na ziemi i nastàpi to, co komu b´dzie przeznaczone.
Pierwszym znakiem b´dzie to, ˝e wszystkie stworzenia zacznà si´ krwià pociç tak, ˝e krople krwi ca∏e cia∏o pokryjà i stru˝kami sp∏ywaç b´dà, a po∏àczone to b´dzie z wielkim cierpieniem.
Drugim znakiem b´dzie to, ˝e Ksi´˝yc trzykrotnie si´ przemieni i jeden raz po drugim od wschodu b´dzie
si´ ukazywaç, co w ludziach wzbudzi l´k i pokut´ czyniç b´dà.
Trzecim znakiem b´dzie to, gdy S∏oƒce, Ksi´˝yc i gwiazdy blaskiem czerwonym jak krew Êwieciç b´dà. Ludzie wtedy r´ce zacznà za∏amywaç i do Boga o litoÊç si´ zwracaç.
Czwartym znakiem b´dzie to, ˝e w jednym roku Bóg zeÊle na ziemi´ susz´ tak wielkà, ˝e wszystkie drzewa i roÊliny poschnà. Rozpacz wielka ogarnie ludzi, którzy w trwodze pokutowaç b´dà.
Piàtym znakiem b´dzie to, gdy ziemia w wielu miejscach paliç si´ i zapadaç b´dzie, przera˝eni ludzie
Êmierci oczekiwaç zacznà.
Szóstym znakiem b´dzie to, ˝e wody ze swych granic wyst´powaç b´dà i p∏onàç, a ludzie ze strachu b´dà
umieraç.
Siódmym znakiem b´dzie to, ˝e góry i pagórki równaç si´ z ziemià b´dà, wprawiajàc ludzi w wielkie przera˝enie.
Przed Sàdnym Dniem Lucyfer poÊle na ziemi´ Antychrysta. Narodzi si´ on w Babilonie z pewnej ˝ydówki
i znany b´dzie na ca∏ym Êwiecie. Gdy doroÊnie, ludzi od prawowitej wiary w Boga zacznie odwodziç, religi´
Mesjaszowà t´piç, a swojà tylko wychwalaç. Uda mu si´ wielu ludzi zwieÊç i do siebie przyciàgnàç. Wielu
swoich uczniów i wyznawców po Êwiecie rozeÊle, aby jego nauk´ szerzyli, a Mesjaszowà pot´piali i ludzi od
niej odwracali. B´dzie tak˝e wielkie cuda czyniç, jakby moc z nieba posiada∏, ale b´dzie to moc szataƒska.
Kogo nie b´dzie móg∏ do siebie przyciàgnàç, ka˝e mordowaç.
Lecz Pan Bóg zeÊle Enocha i Eliasza, którzy b´dà Êmia∏o nauczaç i nauki Antychrysta pot´piaç. Wtedy
Antychryst wystàpi przeciwko Êwi´tym m´˝om i uÊmierci ich. Ich cia∏a przez trzy dni b´dà le˝eç na ulicy.
Czwartego dnia przez Boga wszechmogàcego zostanà wskrzeszeni i b´dzie s∏yszany g∏os z nieba do nich mówiàcy: „Enochu i Eliaszu, wstàpcie do mnie!”. W tej samej chwili zacznie grzmieç i siedem tysi´cy niewiernych ludzi grom zabije, dziesiàta cz´Êç miasta Jerozolimy padnie, a na koƒcu ludzie nawrócà si´ do prawowitej wiary. Tu Âwi´ty Micha∏ Archanio∏ zstàpi z nieba i powstanie przeciwko Antychrystowi i jego potomkom.
Uchwyci go i jego naÊladowców i wtràci do przepaÊci piekielnej, tak jak to uczyni∏ z Lucyferem na poczàtku
Êwiata.
W tych dniach na Stolicy Piotrowej w Rzymie b´dzie siedzia∏ Piotr urodzony w Rzymie. Âw. Piotr aposto∏
b´dzie pierwszym papie˝em, który zacznie paÊç trzod´ Paƒskà, a ostatni papie˝, Piotr, dokoƒczy dzie∏a. Po
nim ju˝ wi´cej ˝adnego papie˝a nie b´dzie.
Gdy us∏yszà i ujrzà ˚ydzi, Turcy, Tatarzy i poganie to, co Âw. Micha∏ Archanio∏ wespó∏ z Enochem i Eliaszem uczynili na Âwiecie, wszyscy uwierzà w Mesjasza. Przez tych to Êwi´tych m´˝ów, Enocha i Eliasza, stanà si´ wielkie cuda na Êwiecie, dlatego Êwiat w Boga uwierzy. Potem nadejdzie Dzieƒ Sàdny. Ludzie na krótko przed Dniem Sàdnym us∏yszà i zobaczà siedem znaków, a na ostatku straszliwy grzmot od piorunów idàcy, które przez siedem dni nieustannie biç b´dà i od których straszliwego grzmotu miasta w gruzy obracaç
si´ b´dà. Ob∏oki si´ zatrz´sà i ziemia si´ zako∏ysze. Wszyscy strachem przej´ci b´dà oczekiwaç Êmierci. ˚aden cz∏owiek jednak nie umrze, póki si´ to wszystko nie dokona.
W koƒcu na ca∏ym Êwiecie zapadnà ciemnoÊci i ska∏y zacznà p´kaç. Âwiat stanie si´ wówczas taki, jak
przed stworzeniem cz∏owieka. Po tej ciemnoÊci S∏oƒce jaÊniej zacznie Êwieciç i wokó∏ niego b´dzie pi´ç
gwiazd. Gdy na te gwiazdy ludzie b´dà spoglàdaç, szybko zacznà umieraç. Mesjasz zeÊle teraz na Êwiat swoich Anio∏ów, którzy zawo∏ajà donoÊnym g∏osem: „Wstaƒcie martwi z grobów waszych i pójdêcie na sàd!” Teraz Mesjasz zstàpi z nieba na ziemi´ do doliny Jozefata i tam usiàdzie na stolicy. W tej godzinie powstanà
wszyscy ludzie od stworzenia Êwiata i stanà na sàdzie przed Mesjaszem. Ka˝dy b´dzie mia∏ swe dobre
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uczynki i ich skutki jakby wypisane na czole, a tak˝e z∏e uczynki, jakie za ˝ycia pope∏ni∏. Mesjasz od∏àczy
prawic´ od lewicy i powie do tych na lewicy: „Wy, którzy chodziliÊcie Kainowà i Antychrystusowà drogà, idêcie ku przepaÊci piekielnej tam, gdzie Lucyfer umocniony jest i gdzie p∏acz i zgrzytanie z´bów.” Do tych zaÊ,
którzy chodzili za dobrym Ablem i drogà Mesjaszowà: „Idêcie do raju rozkoszy, to jest do królestwa Mego”.
Po czym ka˝dy otrzyma znami´ krzy˝a Êwi´tego na czole swym i pójdzie przed oblicze Boskie, gdzie na wieki
wieków przed tronem Boskim pozostanie.
Mówi´ tobie, królu Salamonie, pomó˝ nam, abyÊmy mogli twarz Boga oglàdaç i chwaliç Go w pieÊniach ze
wszystkimi anio∏ami.
Tymi s∏owami zakoƒczy∏a królowa Saby proroctwo swoje.
Nie wiadomo na ile tekst, który dotrwa∏ do naszych czasów, jest bliski orygina∏owi z czasów króla Salomona, a nawet zwojom sprzedanym przez Sybill´ z Kume królowi Tarkwiniuszowi Pysznemu.
Prawdopodobnie pierwotne zapisy zosta∏y uzupe∏nione tekstami chrzeÊcijaƒskich autorów. Mia∏y one
przekonaç pogan o b∏´dach ich religii i nawróciç na wiar´ Chrystusowà. Przypuszczalnie podstawowa kompilacja dawnych i nowych tekstów powsta∏a mi´dzy II a IV wiekiem n.e. W okresie póêniejszym mia∏y miejsce
liczne drobniejsze zmiany, przekszta∏cenia i interpolacje, w zale˝noÊci od autora, kraju publikacji i sytuacji
religijno-politycznej, których wychwycenie jest dziÊ niemo˝liwe.

Cz´Êç druga
Or´dzia Chrystusa i Maryi dotyczàce czasów ostatecznych
Or´dzia Chrystusa – Objawienia w Heede – Wydarzenia
Heede jest ma∏à wioskà w pó∏nocnych Niemczech, w pobli˝u granicy holenderskiej. W latach 1937-1945
cztery miejscowe dziewczynki dozna∏y Objawieƒ Matki Bo˝ej. By∏ to czas wojny. Nad Europà cià˝y∏o nazistowskie jarzmo. W 1945 r. jednej z wizjonerek objawi∏ si´ Jezus Chrystus. Jego s∏owa stanowi∏y zaczyn dobra, dodawa∏y otuchy, by∏y hamulcem dla rozpasania. Do Heede t∏umy pielgrzymów nap∏ywa∏y ze wszystkich
stron um´czonej wojnà Europy. Na tej ma∏ej wiosce skupi∏a si´ uwaga ca∏ego Êwiata.
Objawienie w Heede
Przytaczamy wybrane s∏owa przestrogi Jezusa Chrystusa kierowane do ca∏ej ludzkoÊci w Heede, wed∏ug
ksià˝ki Amadeusa Voldbena – Nostradamus i inni.
„Wszyscy ci, którzy cierpieli w ostatnich czasach, sà Moimi m´czennikami przygotowujàcymi nowà Msz´,
uczestnikami Mojej Drogi Krzy˝owej”.
„B∏ogos∏awieni ci, którzy znoszà upokorzenie, gdy wyst´pujà przeciwko bluêniercom. Ja przybywam, a ze
Mnà nadejdzie pokój. Wraz z ma∏à grupà wybranych wybuduj´ Moje Królestwo. Królestwo to nadejdzie nagle, szybciej ni˝ si´ zdaje”.
„Przyb´d´ szybko, bardzo szybko. To, co wkrótce nastàpi, znacznie przewy˝szy to, co ju˝ si´ wydarzy∏o.
Matka Bo˝a i Anio∏y b´dà w tym uczestniczyç. Musz´ jeszcze pozwoliç, aby na Êwiat spad∏y nieszcz´Êcia, bo
tym sposobem wielu si´ uratuje”.
„Jestem bardzo blisko; ziemia zadr˝y i zatrz´sie si´, b´dzie to straszne: zapowiedê sàdu. Ale wy si´ nie l´kajcie, Ja jestem z wami. Wy uradujecie si´ i b´dziecie Mi dzi´kowaç”.
„Ci, którzy na Mnie czekajà, mogà liczyç na pomoc, Mojà: ∏ask´ i mi∏oÊç. Ci, na których nie sp∏ynie ∏aska,
b´dà przera˝eni”.
„Ludzie nie s∏uchajà Moich wezwaƒ; zamykajà uszy, opierajà si´ ¸asce, odrzucajà Mi∏osierdzie i mi∏oÊç.
Âwiat jest gorszy ni˝ w czasach potopu; umiera w ka∏u˝y winy; nienawiÊç i zazdroÊç wype∏niajà ludzkie serca”.
„Godzina si´ zbli˝a. Módlcie si´ bez przerwy, a nie odczuwajcie wstydu. Zbieram Moich wybranych, przyb´dà jednoczeÊnie ze wszystkich stron Êwiata. B∏ogos∏awieni ci, którzy sà na to przygotowani i którzy Mnie
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oczekujà”.
S∏owa Pana Jezusa do narodu polskiego w latach 1968-1992
W latach 1968-1992 polski wizjoner, pragnàcy zachowaç anonimowoÊç (dobrze znany Wydawnictwu Apostolstwa Mi∏osierdzia Bo˝ego w Warszawie), otrzyma∏ Or´dzia Zbawiciela dotyczàce przysz∏oÊci narodu polskiego i Êwiata. Przytaczamy fragmenty z ksià˝ki S∏owa Pana Jezusa do narodu polskiego w latach 19681992, wydanej w 1993 r.
Or´dzie z 11 stycznia 1979 r.
„Narody Ziemi! Dzieci Moje! SpoÊród narodów Ziemi wybieram te, które uznajà Mnie Panem swym i Ojcem. Te, które wÊród grozy nie zapomnà o Mnie, i wzywaç b´dà Mego Ojcowskiego Mi∏osierdzia, obiecuj´
ocaliç. I nie tylko ocaliç, lecz podnieÊç ku sobie, by sta∏y si´ zwiastunem przebaczenia Mego dla Êwiata
i Êwiadectwem Mego mi∏osierdzia wobec innych narodów. Dziedzictwo Moje im przeznacz´, wywy˝sz´ nad
innymi, aby je wiod∏y do Mnie drogà prostà, w sprawiedliwoÊci i prawdzie. Nie dla ich doskona∏oÊci zmi∏uj´
si´, bo nie ma doskona∏ych pomi´dzy wami, lecz dla skruchy ich zmi∏uj´ si´, u˝al´ nad ˝a∏ujàcymi, a korzàcym si´ otworz´ ca∏e Serce Moje. Ojcem dobrotliwym, szczodrym i mi∏osiernym im si´ stan´, bowiem szcz´Êciem Mojego Serca jest przebaczanie, obdarowywanie, uszcz´Êliwianie”.
Or´dzie z 18 stycznia 1979 r.
„Dzieci Moje! Nadchodzà dni trwogi i zam´tu. Pragn´, byÊcie spokojni byli pod opiekuƒczà r´kà Mojà, bowiem wszystko, cokolwiek dziaç si´ b´dzie, stanie si´ z dopuszczenia Mojego. Dlatego te˝ – pewni Mej obecnoÊci i pomocy – bàdêcie Mi Êwiadkami i pomocnikami ˝niw Moich.
Chc´, byÊcie zrozumieli, i˝ od was zale˝y, jak wykorzystany zostanie czas niepokoju i grozy, który Ja dopuszczam, by sta∏ si´ porà zastanowienia, ˝alu i pokuty – czasem odwrócenia si´ od z∏a, którym ˝yje ludzkoÊç, ku dobru, jakie niesie Ewangelia. JeÊli czas ten zostanie zmarnowany – zginiecie, odrzuciwszy Moje
mi∏osierdzie (...).
Or´dzie z 15 maja 1989 r.
„... Kres królestwa pychy, zbrodni i ob∏udy ju˝ nadciàgnà∏. Przekszta∏c´ wasze losy. Mo˝nych pozostawi´
g∏odowi i rozpaczy, a biednych i niepozornych os∏oni´ i wyzwol´, a tak˝e pomoc Mojà im dam i s∏owa prawdy,
które zaniosà w Êrodek ciemnoÊci, k∏amstwa i gwa∏tu.
Szykujcie si´, bo nie znacie dnia ani godziny, w której przyb´dzie Êmierç zwielokrotniona a straszliwa.
Niech zastanie was mocno wspartych na Mnie w wierze, mi∏oÊci i zaufaniu, bowiem wy macie byç Êwiadectwem dla ludów Ziemi, jak ˝yje naród wyznajàcy czynem Mnie i mi∏oÊç Mojà, której zawierzy∏.
Je˝eli wy zechcecie zawierzyç Mi tak, by przebaczyç krzywdy
i przeÊladowania niesprawiedliwe, jak ongiÊ Szczepan konajàc przebaczy∏ wrogom – wspó∏braciom swoim – gdy go kamieniowali, wtedy
Ja, Pan NieskoƒczonoÊci, odpuszczajàc wam wasze winy wzgl´dem Mnie, wymazujàc zaÊ grzech, dam deszcz
darów Moich, aby was przemienia∏y.
Staniecie si´ narodem przyjació∏ Moich, wykonawcà planów Moich, Moim ludem, wyprzedzajàcym inne
narody na drodze ku lepszemu – bo Mojemu – ∏adowi i pokojowi.
Nie tylko wyzwol´ was, lecz wzbogac´ i tak uzbroj´ w dary Moje, i˝ pokonacie z∏o w sobie i staniecie si´
tym, którego chcia∏em mieç: ludem Moim ˝yjàcym wespó∏ z Panem swoim i Zbawcà w szcz´Êciu, obfitoÊci, radoÊci i pokoju, ludem o˝ywiajàcym inne narody – chrzczàcym je w Duchu Moim”.
Or´dzia Maryi o czasach ostatecznych
Ko∏o ratunkowe dla ludzkoÊci.
Pod koniec I wojny Êwiatowej, w dniu 13 maja 1917 roku, w ma∏ej górskiej wiosce w Portugalii, Fatimie,
mia∏y miejsce objawienia Matki Bo˝ej. Trojgu pastuszkom: dziesi´cioletniej ¸ucji dos Santos oraz o rok
m∏odszemu jej kuzynowi Franciszkowi i jego siedmioletniej siostrze Hiacyncie Marto, Maryja przekaza∏a
Or´dzie, które do dziÊ jest przedmiotem rozwa˝aƒ, analiz i przypuszczeƒ.
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Po latach, jakie up∏yn´∏y od wydarzeƒ fatimskich, jesteÊmy bogatsi o nowe or´dzia Maryi, jakie otrzymaliÊmy w pó˝niejszych latach. Z perspektywy czasu mo˝emy ∏atwo zauwa˝yç, ˝e objawienia w Fatimie wplatajà si´ w logiczny cykl wielkich przes∏aƒ Nieba do ludzkoÊci. Fatima nie by∏a pierwszym ogniwem w profetycznym ∏aƒcuchu, ale bez wàtpienia najwa˝niejszym. Poprzedzi∏o jà objawienie w La Salette w 1846 roku.
Stàd w Or´dziu fatimskim wyst´puje nawiàzanie do przes∏ania z La Salette, podobnie jak i inne przekazy
z drugiej po∏owy XX wieku sà kontynuacjà s∏ów z Fatimy. KolejnoÊç wielkich objawieƒ by∏a nast´pujàca: La
Salette (Francja) – 1846, Fatima (Portugalia) – 1917, Garabandal (Hiszpania – 1961, Akita (Japonia) –
1973, Naju (Korea Po∏udniowa) – 1985, a od 1981 roku do chwili obecnej Medjugorje (BoÊnia i Hercegowina).
Te objawienia sà swoistym ko∏em ratunkowym dla dryfujàcej w stron´ samounicestwienia zagubionej duchowo ludzkoÊci.
Czy w Êwietle s∏ów Maryi rzeczywiÊcie ma nadejÊç apokaliptyczny koniec czasów? Trzeba obiektywnie
przyznaç, ˝e wiele przepowiedni ju˝ si´ sprawdzi∏o. Czytelnicy niniejszego opracowania majà mo˝liwoÊç zapoznania si´ z pe∏nà treÊcià Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej oraz najwa˝niejszymi przes∏aniami innych Wielkich Objawieƒ i wyrobienia sobie na ten temat w∏asnego zdania. Oprócz zasadniczego tekstu Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, przekazanej przez Maryj´ w 1917 roku, publikujemy równie˝ dalsze przekazy otrzymane
przez ¸ucj´ w latach póêniejszych. Przedstawiamy te˝ najwa˝niejsze przes∏ania dla ludzkoÊci o czasach
ostatecznych, zawarte w sekretnej cz´Êci Or´dzia Matki Bo˝ej z La Salette oraz z Garabandal, Akity, Naju
i Medjugorje. Aby zachowaç chronologicznà kolejnoÊç Wielkich Objawieƒ, rozpoczynamy od najwczeÊniejszego z nich, czyli od objawienia w La Salette.
La Salette 1846
Jesienià 1846 roku w podalpejskiej wiosce francuskiej, w gminie La Salette ko∏o Grenoble, mia∏o miejsce
jedno z najs∏ynniejszych objawieƒ Matki Bo˝ej. Dwojgu pastuszkom: czternastoletniej Melanii Calvat i dziesi´cioletniemu Maksyminowi Giraud NajÊwi´tsza Panna przekaza∏a Or´dzie skierowane do ca∏ej ludzkoÊci.
Po pi´ciu latach objawienie w La Salette zosta∏o zatwierdzone przez biskupa diecezji Grenoble, co jest równoznaczne z uznaniem go przez ca∏y KoÊció∏ Katolicki.
Or´dzie publiczne Maryi zapowiada∏o bliskie nieszcz´Êcia, które mia∏y byç karà za grzechy. Istotnie,
w nied∏ugim czasie mia∏y miejsce kl´ski nieurodzaju, plagi szkodników p∏odów rolnych, groêna epidemia
wÊród dzieci i inne nieszcz´Êliwe wydarzenia. Ma∏o jednak znany jest dziÊ fakt, ˝e Maksymin otrzyma∏ dodatkowo or´dzie sekretne, które mia∏ przekazaç wy∏àcznie do wiadomoÊci papie˝a. Inne sekretne or´dzie
otrzyma∏a Melania, która mia∏a je obwieÊciç Êwiatu dopiero po dwunastu latach.
Maksymin zastosowa∏ si´ do woli Maryi. TreÊç tego przes∏ania nie zosta∏a jednak ujawniona do dziÊ.
Z kolei tajemnica przekazana Melanii by∏a ostrze˝eniem dla ca∏ego Êwiata. Zawiera∏a zapowiedê kar za
grzechy, ale tak˝e obietnice dla ludzi prawych i tych, którzy odnajdà drog´ do Boga, b∏àdzàcych wczeÊniej po
bezdro˝ach grzechu. TreÊç tego apelu Maryi by∏a publikowana we Francji i W∏oszech w latach 1873, 1979
i 1904. Jego dalszemu rozpowszechnianiu sprzeciwi∏ si´ zdecydowanie Episkopat Francji kierujàc si´ wzgl´dami politycznymi i religijnymi. Sekret zawiera∏ bowiem surowà ocen´ post´powania cesarza Napoleona III
oraz pot´pia∏ stan rozluênienia, jaki panowa∏ wÊród duchowieƒstwa i w zakonach. Dzia∏ania Episkopatu
spowodowa∏y, ˝e sekretne Or´dzie przez blisko 130 lat by∏o szerzej nieznane. Pozosta∏o tylko przes∏anie oficjalne, znane od poczàtku Objawienia. W ostatnich latach tajemne Or´dzie jest przez badaczy odczytywane
na nowo i popularyzowane wÊród spo∏eczeƒstwa. Minione lata w du˝ym stopniu uwiarygodni∏y je, gdy˝ historia zweryfikowa∏a zapowiadane blisko pó∏tora wieku temu wydarzenia. Jego znaczenie jest tym wi´ksze,
˝e dotyczy tak˝e czasów ostatecznych.
Poni˝ej przedstawiamy wybrane fragmenty sekretnego Or´dzia Matki Bo˝ej, przekazanego 19 wrzeÊnia
1846 roku Melanii Calvat w La Salette. Tekst pochodzi z ksià˝ki Arnud de Lassus – Sekret Matki Bo˝ej z La
Salette o czasach ostatecznych, Wyd. ANTYK Marcina Dybowskiego, Komorów 1997.
„Ksi´˝a, s∏udzy mego Syna, z powodu z∏ego ˝ycia, lekcewa˝àcego i bluênierczego sprawowania Âwi´tych
Tajemnic, z powodu zami∏owania do pieni´dzy, zami∏owania do zaszczytów i przyjemnoÊci, stali si´ Êciekiem
nieczystoÊci. Tak, duchowni zas∏ugujà na pomst´ i pomsta zawis∏a nad ich g∏owami. Biada ksi´˝om i oso-
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bom Bogu poÊwi´conym, które swà niewiernoÊcià i z∏ym ˝yciem krzy˝ujà na nowo Mego Syna! Grzechy osób
Bogu poÊwi´conych wo∏ajà do Nieba i wzywajà pomsty. I oto pomsta czeka u ich drzwi, poniewa˝ nie ma nikogo, kto by b∏aga∏ o mi∏osierdzie i przebaczenie dla ludzi. Nie ma ju˝ dusz szlachetnych, nie ma ju˝ osób
godnych z∏o˝yç niepokalanà Ofiar´ Przedwiecznemu dla uproszenia ∏aski dla Êwiata.
Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie by∏o. Biada mieszkaƒcom ziemi! Miara gniewu Bo˝ego
wyczerpuje si´ i nikt nie b´dzie móg∏ uciec spod tylu nieszcz´Êç, które spadnà wszystkie naraz (...).
Spo∏eczeƒstwo jest w przededniu kl´sk i wielkich wydarzeƒ. Trzeba si´ spodziewaç, ˝e nadchodzi czas,
kiedy rzàdy obejmie ˝elazna rózga i kiedy b´dzie si´ pi∏o z kielicha gniewu Bo˝ego.
Italia zostanie ukarana za swà pysznà ch´ç zrzucenia jarzma Pana nad pany. Równie˝ ona zostanie wciàgni´ta w wojn´. Krew b´dzie p∏ynàç ze wszystkich stron, koÊcio∏y zostanà zamkni´te lub sprofanowane.
Ksi´˝a i zakonnicy zostanà wyp´dzeni, b´dà te˝ zabijani, i to zabijani w sposób okrutny. Wielu porzuci wiar´, a liczba ksi´˝y i zakonników, którzy wyrzeknà si´ prawdziwej religii, b´dzie wielka, mi´dzy nimi znajdà
si´ i biskupi.
Niech Papie˝ strze˝e si´ tych, którzy b´dà czyniç cuda, albowiem przyszed∏ czas, kiedy najbardziej zdumiewajàce zjawiska b´dà si´ wydarzaç na ziemi i w powietrzu (...).
Z∏e ksià˝ki zalejà Êwiat i duchy ciemnoÊci wsz´dzie rozszerzaç b´dà powszechne rozluênienie w tym
wszystkim, co dotyczy s∏u˝by Bo˝ej. B´dà one mia∏y wielkà w∏adz´ nad naturà. Powstanà koÊcio∏y w s∏u˝bie
z∏ych duchów (...).
Biada tym ksià˝´tom KoÊcio∏a, którzy b´dà zaj´ci jedynie gromadzeniem bogactw, dba∏oÊcià o swój autorytet i pysznà dominacj´.
Namiestnik Mego Syna b´dzie musia∏ wiele wycierpieç, poniewa˝ na jakiÊ czas KoÊció∏ zostanie poddany
wielkim przeÊladowaniom, b´dzie to czas ciemnoÊci. KoÊció∏ b´dzie przechodziç straszliwy kryzys (...).
Gdy Êwi´ta wiara Bo˝a zostanie zapomniana, ka˝dy b´dzie chcia∏ kierowaç si´ w∏asnym rozumem i byç
wy˝szym od podobnych sobie. B´dzie si´ lekcewa˝yç w∏adze Êwieckie i koÊcielne. Porzàdek i wszelka sprawiedliwoÊç zostanà podeptane. B´dzie si´ widzia∏o tylko zabójstwa, nienawiÊç, zawiÊç, k∏amstwo i niezgod´,
bez mi∏oÊci ojczyzny i bez mi∏oÊci rodziny (...).
Papie˝ wiele wycierpi. Ja b´d´ z nim a˝ do koƒca, aby przyjàç jego ofiar´. èli ludzie b´dà po wielokroç godziç w jego ˝ycie, lecz nie zdo∏ajà mu zaszkodziç. Ale ani on, ani jego nast´pca nie ujrzà tryumfu KoÊcio∏a Bo˝ego.
Wszystkie w∏adze Êwieckie b´dà mia∏y ten sam zamys∏ – obalenie i unicestwienie wszelkiego pierwiastka
religijnego, aby zrobiç miejsce dla materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju wyst´pków (...).
Francja, W∏ochy, Hiszpania i Anglia zostanà ogarni´te wojnà, krew b´dzie p∏yn´∏a ulicami. Francuz b´dzie walczyç z Francuzem, W∏och z W∏ochem, a potem nastàpi wojna powszechna, która b´dzie straszliwa.
Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o W∏oszech, poniewa˝ nie zna si´ ju˝ tam Ewangelii Jezusa Chrystusa. èli b´dà si´ zabijaç i masakrowaç nawzajem nawet po domach.
Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bo˝ego góry i ca∏a natura zadr˝à z przera˝enia, poniewa˝ wyst´pki i zbrodnie ludzkie przebijajà sklepienie nieba. Pary˝ zostanie spalony, a Marsylia poch∏oni´ta. Wiele
wielkich miast zostanie zburzonych i poch∏oni´tych w trz´sieniach ziemi. B´dzie si´ zdawa∏o, ˝e wszystko
jest stracone. B´dzie si´ widzieç tylko zabójstwa, b´dzie si´ s∏yszeç tylko szcz´k broni i bluênierstwa. Sprawiedliwi b´dà cierpieç wiele. Ich modlitwy, uczynki pokutne i ∏zy si´gnà a˝ do Nieba i ca∏y lud Bo˝y b´dzie
b∏agaç o przebaczenie i mi∏osierdzie, i b´dzie prosiç o mojà pomoc i wstawiennictwo. Wtedy Jezus Chrystus,
w akcie swej sprawiedliwoÊci i swego wielkiego Mi∏osierdzia wobec sprawiedliwych, rozka˝e swym Anio∏om,
by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na Êmierç. Nagle przeÊladowcy KoÊcio∏a Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginà i ziemia stanie si´ jakby pustynià. Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludêmi. Ludzie b´dà s∏u˝yç Jezusowi Chrystusowi, czciç Go i wys∏awiaç. Wsz´dzie zakwitnie mi∏oÊç. Nowi w∏adcy b´dà prawà r´kà KoÊcio∏a, który b´dzie silny, pokorny, pobo˝ny, ubogi, gorliwy i naÊladujàcy cnoty Jezusa Chrystusa. Ewangelia b´dzie g∏oszona wsz´dzie i ludzie b´dà czynili wielkie post´py w wierze, poniewa˝ zapanuje jednoÊç mi´dzy s∏ugami Jezusa Chrystusa, a ludzie b´dà ˝yli w bojaêni Bo˝ej.
Ten pokój pomi´dzy ludêmi nie b´dzie trwa∏ d∏ugo. DwadzieÊcia pi´ç lat obfitych urodzajów sprawi, i˝ lu-
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dzie zapomnà, ˝e grzechy ludzkie sà przyczynà wszystkich kar, które spadajà na Ziemi´.
Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystàpi do walki z prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem Êwiata. Rozleje on wiele krwi i b´dzie chcia∏ zniszczyç kult Boga, aby jego samego za boga
uznano.
Ziemia zostanie nawiedzona ró˝nego rodzaju plagami (niezale˝nie od zarazy i g∏odu, które sro˝yç si´ b´dà
powszechnie). B´dà wojny, a˝ do wojny ostatniej, rozp´tanej przez dziesi´ciu królów Antychrysta, majàcych
te same zamiary i b´dàcych jedynymi w∏adcami Êwiata.
Zanim to nastàpi, b´dzie panowa∏ na Êwiecie pewnego rodzaju fa∏szywy pokój; nie b´dzie si´ myÊla∏o o niczym wi´cej, jak tylko ˝eby si´ bawiç (...). Natura domaga si´ pomsty na ludziach i dr˝y z przera˝enia
w oczekiwaniu tego, co musi przyjÊç na ziemi´ skalanà zbrodniami (...).
W tym w∏aÊnie czasie narodzi si´ Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fa∏szywej dziewicy, pozostajàcej
w bliskiej ∏àcznoÊci ze starodawnym w´˝em, w∏adcà i nauczycielem nieczystoÊci. Jego ojcem b´dzie biskup.
Rodzàc si´ b´dzie on bluzgaç bluênierstwami, b´dzie mia∏ z´by, s∏owem b´dzie to wcielony szatan. B´dzie
wydawaç przera˝ajàce okrzyki, b´dzie czyniç cuda, b´dzie si´ ˝ywiç tylko nieczystoÊciami. B´dzie on mia∏
braci, którzy chocia˝ nie b´dà wcielonymi demonami, b´dà jednak synami Z∏a. W wieku 12 lat stanà si´ znani z wielkich zwyci´stw jakie odniosà. Wkrótce ka˝dy z nich obejmie dowództwo armii wspomaganych przez
legiony z piek∏a.
Odmienià si´ pory roku, ziemia zacznie rodziç tylko z∏e plony, gwiazdy utracà regularnoÊç swych ruchów,
Ksi´˝yc b´dzie Êwieciç zaledwie nik∏ym czerwonawym Êwiat∏em, woda i ogieƒ spowodujà konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i straszliwe trz´sienia ziemi, które poch∏aniaç b´dà góry i miasta.
Rzym utraci wiar´ i stanie si´ siedzibà Antychrysta.
Demony powietrzne wraz z Antychrystem b´dà czyniç wielkie znaki na ziemi i na niebie, a ludzie b´dà si´
stawaç coraz bardziej przewrotni. Bóg jednak b´dzie troszczyç si´ o swoje wierne s∏ugi i ludzi dobrej woli.
Ewangelia b´dzie g∏oszona wsz´dzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznajà prawd´!
Zwracam si´ z naglàcym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga ˝yjàcego i królujàcego
w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi. Wzywam prawdziwych naÊladowców Chrystusa, który sta∏
si´ cz∏owiekiem. Wzywam moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich
doprowadzi∏a do mego boskiego Syna, tych, których nios´, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy ˝yjà moim duchem. Wzywam wreszcie aposto∏ów czasów ostatnich, wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy ˝yli pogardzajàc Êwiatem i samymi sobà, w ubóstwie i pokorze, w zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie
i umartwieniu, w czystoÊci i zjednoczeniu z Bogiem, w cierpieniu i nieznani Êwiatu. Idêcie i uka˝cie si´ jako
moje umi∏owane dzieci. Ja jestem z wami i w was, aby wasza wiara by∏a Êwiat∏oÊcià, która b´dzie was oÊwiecaç w tych dniach nieszcz´Êliwych. Niech wasz zapa∏ wzbudzi w was g∏ód czci i chwa∏y Jezusa Chrystusa!
Walczcie, dzieci Êwiat∏oÊci, nieliczni, lecz Êwiadomi, bo oto czas czasów, koniec ostateczny!
KoÊció∏ b´dzie w upadku, Êwiat w zam´cie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pe∏ni Ducha Bo˝ego, b´dà przemawiaç z mocà Bo˝à i ludzie dobrej woli uwierzà w Boga i wiele dusz dozna wzmocnienia. Dzi´ki mocy Ducha
Êwi´tego dokonajà oni wielkich rzeczy i pot´pià diaboliczne b∏´dy Antychrysta!
Biada mieszkaƒcom ziemi! B´dà krwawe wojny i n´dza, pomory i zaraêliwe choroby. B´dà spada∏y przera˝ajàce pioruny, które b´dà wstrzàsaç miastami i trz´sienia ziemi, poch∏aniajàce ca∏e kraje. B´dà si´ rozlegaç g∏osy w powietrzu, ludzie b´dà biç g∏owà o mur, wzywajàc Êmierci, a Êmierç przysporzy im jeszcze cierpienia. Krew b´dzie p∏ynàç zewszàd.
Któ˝ móg∏by to wytrzymaç, gdyby Bóg nie skróci∏ czasu próby? Krwià, ∏zami i modlitwami wiernych Bóg
da si´ przeb∏agaç. Henoch i Eliasz zostanà skazani na Êmierç, pogaƒski Rzym zniknie, spadnie ogieƒ z nieba
i poch∏onie trzy miasta. Ca∏y Êwiat ogarnie przera˝enie i wielu da si´ uwieÊç, poniewa˝ nie oddawali boskiej
czci prawdziwemu Chrystusowi, ˝yjàcemu wÊród nich. Nadszed∏ czas. S∏oƒce straci blask. Sama tylko wiara
˝yç b´dzie!
Oto czas, przepaÊç si´ otwiera. Oto król ciemnoÊci, oto Bestia ze swymi poddanymi, og∏aszajàca si´ zbawicielem Êwiata. Wzniesie si´ z pychà w powietrze, aby dotrzeç do nieba, ale straci swà moc pod tchnieniem
Micha∏a Archanio∏a, runie na dó∏, a ziemia, która od trzech dni znajdowaç si´ b´dzie w nieustannych
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wstrzàsach, otworzy swe ∏ono pe∏ne ognia i bestia zostanie wtràcona na zawsze, wraz ze swymi zwolennikami, w wiekuiste otch∏anie piek∏a. Wtedy woda i ogieƒ oczyszczà ziemi´ i poch∏onà wszystkie dzie∏a ludzkiej
pychy, i wszystko zostanie odnowione: Bogu wszystko b´dzie s∏u˝yç. Jemu oddawaç b´dzie chwa∏´”.
TreÊç Or´dzia trudno jest precyzyjnie ubraç w ramy czasowe gdy˝, jak wi´kszoÊç s∏ynnych proroctw
i przepowiedni, jest nieostre wzgl´dem przestrzeni i czasu. Wiele fragmentów odnosi si´ do ówczesnej sytuacji w KoÊciele i Francji, czyli po∏owy XIX wieku, ale zdecydowana wi´kszoÊç do czasów ostatecznych. Sekretne Or´dzie z La Salette, obok Tajemnic fatimskich i Or´dzia z Akita, uwa˝ane jest za najbardziej profetyczne i obejmujàce najd∏u˝szy horyzont czasowy.
Fatima 1917
W okolicach portugalskiej wioski Fatima, w 1917 roku, mia∏a miejsce seria szeÊciu objawieƒ Matki Bo˝ej.
Trójce dzieci: ¸ucji dos Santos oraz jej kuzynom Franciszkowi i Hiacyncie Marto ukazywa∏a si´ NajÊwi´tsza
Panna, ka˝dego trzynastego dnia miesiàca, od maja do paêdziernika tego roku. Podczas trzeciego objawienia, w dniu 13 lipca 1917 roku, ¸ucja oraz dwójka jej towarzyszy otrzymali od NajÊwi´tszej Dziewicy
tajemnicze przes∏anie, którego pod ˝adnym pozorem nie chcieli ujawniç. Po latach okaza∏o si´, ˝e wtedy to
Maryja przekaza∏a im Or´dzie do ca∏ego Êwiata, owà s∏ynnà póêniej trzycz´Êciowà Tajemnic´ Fatimskà. Dotyczy∏o ono losów KoÊcio∏a i ludzkoÊci.
W 1936 roku ¸ucja (wówczas ju˝ Karmelitanka Bosa w klasztorze w Coimbrze) stosujàc si´ do woli biskupa diecezji Leiria, w której sk∏ad wchodzi Fatima spisa∏a pierwszà relacj´ z objawieƒ. Kolejnà relacj´ przekaza∏a w roku 1937. Mi´dzy 12 grudnia 1943 a 3 stycznia 1944 roku zapisa∏a ostatnià relacj´. Dokument ten
dotyczy∏ Trzeciej Tajemnicy i by∏ przeznaczony do ràk w∏asnych papie˝a, z zastrze˝eniem, ˝e mo˝e jà ujawniç dopiero po roku 1960.
W 25 rocznic´ objawieƒ (1942 r.) papie˝ Pius XII oficjalnie poda∏ do wiadomoÊci publicznej treÊç dwóch
pierwszych cz´Êci Or´dzia fatimskiego.
Pierwsza Tajemnica dotyczy∏a wizji piek∏a, jaka ukaza∏a si´ dzieciom w lipcu 1917 roku oraz zawiera∏a
zapowiedê wybuchu II wojny Êwiatowej.
Druga Tajemnica dotyczy∏a proÊby Matki Bo˝ej o upowszechnienie na Êwiecie kultu Jej Niepokalanego
Serca i poÊwi´cenie Jej Rosji.
Trzecia Tajemnica przechowywana by∏a w sejfie watykaƒskim a˝ do roku 2000. Dopiero Papie˝ Jan Pawe∏ II w Roku Jubileuszowym i w 83 rocznic´ objawieƒ podjà∏ decyzj´ o ujawnieniu najd∏u˝ej oczekiwanej
i obros∏ej ju˝ wieloma mitami tajemnicy KoÊcio∏a. Ale zanim do tego dosz∏o, zapoznajmy si´ z genezà i ciàg∏oÊcià chronologicznà wydarzeƒ fatimskich.
Zapowiedê objawieƒ
Objawienia NajÊwi´tszej Panny w Fatimie, w 1917 roku, poprzedzi∏o inne nadzwyczajne wydarzenie
w tej okolicy. W miejscowoÊci Loca do Cabeco trójce pastuszków, tych samych, którzy póêniej byli uczestnikami spotkaƒ z Maryjà, trzykrotnie ukaza∏ si´ zwiastun z Nieba. Przedstawi∏ si´ jako Anio∏ Pokoju i prosi∏
o goràcà modlitw´ w intencji pokoju. Gdy nawiedzi∏ dzieci po raz trzeci, przyniós∏ im sakrament Êwi´tej Eucharystii. Z perspektywy czasu sta∏o si´ jasne, ˝e zadaniem anio∏a Pokoju by∏o przygotowanie dzieci do spotkania z Matkà Bo˝à.
W roku 1915 Anio∏ objawi∏ si´ dzieciom pasàcym owce. Po latach siostra ¸ucja wspomina:
„Wyglàda∏, jak osoba ubrana w przeÊcierad∏o...Nie mo˝na by∏o dostrzec ˝adnych jego oczu lub ràk” .
Rok póêniej Anio∏ powróci∏.
„BawiliÊmy si´ tylko kilka chwil, kiedy silny wiatr zaczà∏ wstrzàsaç drzewami. Zaskoczeni spojrzeliÊmy
w gór´, aby zobaczyç, co si´ dzieje, gdy˝ dzieƒ by∏ niezwykle spokojny. Wtedy dostrzegliÊmy zst´pujàcà do
nas znad drzew oliwnych postaç, o której ju˝ mówi∏am. Hiacynta i Franciszek nigdy dotàd jej nie widzieli,
a ja równie˝ nie wspomina∏am im o niej. Gdy si´ przybli˝y∏a, mogliÊmy rozró˝niç jej rysy. By∏ to m∏odzieniec,
czternasto- lub pi´tnastoletni, bielszy ni˝ Ênieg, przejrzysty jak kryszta∏, gdy Êwieci przez niego S∏oƒce,
i wielkiej pi´knoÊci. Gdy przybli˝y∏ si´ do nas, powiedzia∏: „Nie l´kajcie si´! Jestem Anio∏em Pokoju. Módlcie
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si´ ze mnà”.
Kl´kajàc na ziemi, pochyli∏ si´ tak, ˝e jego czo∏o dotkn´∏o ziemi i kaza∏ nam powtórzyç trzykrotnie te s∏owa: „Mój Bo˝e, wierz´ w Ciebie, uwielbiam Ci´, ufam Ci i kocham Ci´! Prosz´ o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzà w Ciebie, nie uwielbiajà Ci´, nie ufajà Ci i nie kochajà Ci´”. A potem, podnoszàc si´, powiedzia∏: „Módlcie si´ tak. “Serca Jezusa i Maryi zwa˝ajà na g∏os waszych b∏agaƒ”.
Jeszcze tego samego lata Anio∏ powróci∏. Ponownie powiedzia∏: „Co robicie? Módlcie si´... bardzo si´ módlcie. NajÊwi´tsze Serca Jezusa i Maryi majà mi∏osierdzie dla was. Stale ofiarowujcie Najwy˝szemu modlitwy
i ofiary”.
–„Jak mamy ponosiç ofiary?” – zapyta∏a ¸ucja.
–„Cokolwiek czynicie, wszystko ofiarowujcie Bogu jako akt zadoÊçuczynienia za grzechy, którymi jest On
obra˝any i jako b∏agania o nawrócenie grzeszników. Sprowadzicie pokój na wasz kraj. Ja jestem jego Anio∏em Stró˝em, Anio∏em Portugalii. Nade wszystko przyjmijcie i znoÊcie z pokorà cierpienie, które zeÊle wam
Pan”.
Kilka miesi´cy póêniej Anio∏ ponownie pojawi∏ si´ dzieciom. Trzymajàc w lewym r´ku kielich, nad którym
unosi∏a si´ Hostia, z której sp∏yn´∏o do kielicha kilka kropel Krwi, Anio∏ uklàk∏ przed Hostià i modli∏ si´. Po
udzieleniu Hostii ¸ucji, a Hiacyncie i Franciszkowi Krwi z kielicha, zniknà∏.
Lecz dopiero objawienia Maryjne, które mia∏y miejsce w Fatimie w nast´pnym roku, ujawniajà wi´cej
szczegó∏ów rozpoczynajàcej si´ obecnie wielkiej bitwy. Jak przepowiedzia∏a Królowa Anielska, ma to byç bitwa, która przyniesie tryumf Niepokalanego Serca Maryi.
CyklicznoÊç objawieƒ
Pierwsze spotkanie z Madonnà mia∏o miejsce w niedziel´ 13 maja 1917 roku. Trójka pastuszków: ¸ucja,
Hiacynta i Franciszek pas∏a, jak zwykle, swoje stadko w dolinie Cova da Iria. W pewnym momencie, który
poprzedzi∏y b∏yskawice, ujrza∏y na niewysokim górskim d´bie „Pi´knà Panià”. Nieznajoma postaç powiedzia∏a:
„Przychodz´ z nieba. Przysz∏am was prosiç, abyÊcie tu przyszli szeÊç razy, o tej samej porze co dzisiaj,
trzynastego ka˝dego miesiàca, a˝ do paêdziernika. W paêdzierniku powiem wam, kim jestem i czego od was
˝àdam”. Prosi∏a te˝, ˝eby odmawia∏y codziennie ró˝aniec, aby uprosiç pokój dla Êwiata.
Drugie objawienie mia∏o miejsce w Êrod´ 13 czerwca, w uroczystoÊç Êw. Antoniego, patrona parafii fatimskiej. Do doliny przyby∏o razem z trójkà dzieci oko∏o pi´çdziesi´cioro okolicznych mieszkaƒców, bardziej kierowanych ciekawoÊcià ni˝ przekonaniem. Madonna ponownie prosi∏a o codzienne odmawianie ró˝aƒca. ˚yczy∏a te˝ sobie, aby odmawiajàc ró˝aniec, po ka˝dym „Chwa∏a Ojcu...” dodawaç nast´pujàcà modlitw´:
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego i doprowadê wszystkie dusze
do nieba, a zw∏aszcza te, które najbardziej potrzebujà Twojego Mi∏osierdzia”.
Podczas tego drugiego spotkania mia∏a te˝ miejsce tajemnicza rozmowa ¸ucji z Matkà Bo˝à. TreÊci tej
rozmowy, oprócz Franciszka i Hiacynty, nie wolno by∏o ¸ucji nikomu wyjawiç. Tajemnica ta przetrwa∏a a˝
do 8 grudnia 1941 roku.
Trzecie objawienie mia∏o miejsce 13 lipca. Wokó∏ d´bu zgromadzi∏o si´ tym razem ponad dwa tysiàce
okolicznych mieszkaƒców. NajÊwi´tsza Panienka, jak zwykle, ponowi∏a swà proÊb´ o codzienne odmawianie
ró˝aƒca w intencji szybkiego zakoƒczenia wojny Êwiatowej, a tak˝e zapowiedzia∏a widzialny cud podczas
ostatniego objawienia, majàcego nastàpiç w paêdzierniku. Podczas ekstazy ¸ucja wyda∏a bolesny krzyk i by∏a zmieniona na twarzy. Franciszek i Hiacynta równie˝ byli bardzo przera˝eni. Nast´pnie przez jakiÊ czas
trwa∏a tajemnicza rozmowa ¸ucji z Matkà Bo˝à. Na pytania obecnych: co ich tak przestraszy∏o, odpowiadali, ˝e to tajemnica. Dopiero póêniej okaza∏o si´, ˝e by∏a to owa s∏ynna Tajemnica Fatimska. Cz´Êç tej Tajemnicy zosta∏a ujawniona przez KoÊció∏ dopiero w 25 rocznic´ wydarzeƒ fatimskich. Trzecia cz´Êç pozostawa∏a
w sferze domys∏ów i przypuszczeƒ a˝ przez 83 lata.
Czwarte objawienie poprzedzi∏y dramatyczne okolicznoÊci. Naczelnikiem okregu, do którego nale˝a∏a
Fatima, by∏ mason i zaci´ty wróg KoÊcio∏a, Arturo d`Oliveira Santos. Poniewa˝ wydarzenia w Fatimie odbi∏y si´ ju˝ g∏oÊnym echem w ca∏ym kraju, postanowi∏ on rozprawiç si´ z tà sprawà raz na zawsze. Kiedy wi´c
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zbli˝a∏ si´ dzieƒ kolejnego objawienia, kaza∏ aresztowaç trójk´ ma∏ych wizjonerów. Prowadzone przez niego
dochodzenie mia∏o na celu wymuszenie przyznania si´ dzieci do tego, jakoby wymyÊli∏y ca∏à t´ histori´. Bardzo te˝ pragnà∏ poznaç treÊç przekazanej im tajemnicy. Bohaterska postawa dzieci podczas brutalnego
Êledztwa zmusi∏a naczelnika do zwolnienia ich do domu. W dniu 13 sierpnia, z powodu nieobecnoÊci dzieci,
do zapowiedzianego objawienia nie dosz∏o, mimo ˝e pod d´bem w Cova da Iria zebra∏o si´ oko∏o dwudziestu
tysi´cy ludzi. To jednak co nie wydarzy∏o si´ 13 sierpnia, nastàpi∏o w szeÊç dni póêniej podczas wypasania
przez dzieci byd∏a w pobliskiej dolinie Valinhos. Matka Bo˝a prosi∏a dzieci, aby modli∏y si´ za grzeszników,
gdy˝ wielu z nich idzie do piek∏a, bo nie ma komu si´ za nich ofiarowaç. Poleci∏a te˝, aby z∏o˝one przez pielgrzymów pieniàdze przeznaczyç na budow´ kaplicy w dolinie Cova da Iria.
Podczas piàtego objawienia, w dniu 13 wrzeÊnia, obecnych by∏o ponad dwadzieÊcia tysi´cy osób. Pi´kna
Pani m.in. potwierdzi∏a obietnic´ cudu, który mia∏ nastàpiç podczas nast´pnego objawienia.
Ostatnie objawienie i Cud S∏oƒca
W dniu 13 paêdziernika mia∏o miejsce zapowiadane wczeÊniej szóste objawienie. Mimo niesprzyjajàcych
warunków atmosferycznych, w dolinie Cova da Iria zgromadzi∏o si´ kilkadziesiàt tysi´cy pielgrzymów.
WÊród nich by∏o wielu ksi´˝y, dziennikarzy, profesorów, lekarzy i innych wykszta∏conych osób. W po∏udnie
objawi∏a si´ Matka Bo˝a. Wówczas to oficjalnie oznajmi∏a trójce wizjonerów:
„Jestem Królowà Ró˝aƒca Âwi´tego. Przysz∏am upomnieç ludzkoÊç, aby zmieni∏a swoje ˝ycie, by Boga ju˝
d∏u˝ej nie obra˝a∏a swoimi grzechami, by odmawia∏a ró˝aniec, poprawi∏a si´ i czyni∏a pokut´ za swoje grzechy. Ludzie muszà si´ poprawiç i b∏agaç Boga o przebaczenie za swoje grzechy! Niech nie obra˝ajà ju˝ Pana,
który i tak za bardzo jest obra˝any!”
NajÊwi´tsza Dziewica z∏o˝y∏a jeszcze obietnic´, ˝e je˝li grzesznicy nawrócà si´, to wojna szybko si´ zakoƒczy. Na zakoƒczenie Matka Bo˝a rozchyli∏a r´ce, które promieniowa∏y i wskaza∏a palcem na s∏oƒce. ¸ucja
wyciàgn´∏a te˝ rek´ i zawo∏a∏a: „Patrzcie na s∏oƒce!”
Zjawisko to nazwane póêniej „cudem s∏oƒca” by∏o wielokrotnie opisywane. Dla przypomnienia przytaczamy dwie relacje naocznych Êwiadków tego zjawiska. Oto fragment z ksià˝ki ks. J. Drozda Or´dzie Niepokalanej:
„Deszcz usta∏. Chmury poprzerywa∏y si´ i na jasnym niebie ukaza∏o si´ S∏oƒce o srebrnej tarczy, podobne
do ksi´˝yca, w które mo˝na by∏o wpatrywaç si´ bez oÊlepienia oczu. Nagle z ogromnà szybkoÊcià, niby ognisty m∏ynek, zacz´∏o wirowaç, rzucajàc obfità strug´ promieni z∏otych, zielonych, czerwonych, szafirowych,
fioletowych i zabarwiajàc fantastycznymi barwami chmury, ska∏y, drzewa, ziemi´ i wszystkich ludzi. Wtem,
na mgnienie oka, S∏oƒce zatrzyma∏o si´, aby na nowo zaczàç taniec swej ognistej tarczy. Jeszcze raz stan´∏o
i po raz trzeci ten sam widok, jeszcze wspanialszy, jeszcze bardziej promienny ni˝ poprzednio. Wszystko dooko∏a mieni∏o si´ przeró˝nymi barwami, drga∏o, ˝y∏o. Najbujniejsza fantazja nie zdo∏a przedstawiç tego niezwyk∏ego zjawiska. T∏um wstrzyma∏ oddech i wpatrzony w S∏oƒce sta∏ w zachwycie. Wszystkim zacz´∏o si´
wydawaç, jakoby S∏oƒce oderwa∏o si´ od firmamentu i zacz´∏o spadaç na Ziemi´. Nagle si´ zatrzyma∏o. Ludzie padali na kolana w b∏oto i g∏oÊno wyra˝ali akt ˝alu. Podniecenie dosz∏o do najwi´kszego stopnia. JakiÊ
niewierzàcy dotàd podniós∏ r´ce do góry i wo∏a∏: „NajÊwi´tsza Dziewico! b∏ogos∏awiona Dziewico! Królowo
Ró˝aƒca Êwi´tego! Ratuj Portugali´!”
To cudowne zjawisko oglàdali tak˝e ludzie z oddalonych o kilkadziesiàt kilometrów od Cova da Iria miejscowoÊci. Dodatkowà okolicznoÊcià potwierdzajàcà nadnaturalnoÊç tego zdarzenia by∏ fakt, ˝e t∏um pielgrzymów by∏ przemoczony do ostatniej suchej nitki, gdy˝ przez kilkanaÊcie godzin sta∏ na deszczu. Po zakoƒczeniu „cudu s∏oƒca” wszyscy mieli suche ubrania.
A oto relacja innego uczestnika, póêniejszego misjonarza w Indiach, który obserwowa∏ to zjawisko z odleg∏oÊci oko∏o dziesi´ciu kilometrów:
„Nie czuj´ si´ na si∏ach opisaç tego, co wtedy widzia∏em i prze˝ywa∏em. Patrzy∏em bez przerwy na s∏oƒce,
które zdawa∏o si´ byç zamglone, bez zwyk∏ego ra˝àcego blasku; by∏o jakby Ênie˝nà, wirujàcà kulà! Potem nagle zygzakiem spada∏o na Ziemi´. Przera˝ony bieg∏em, aby si´ skryç za ludêmi. Wszyscy p∏akali i spodziewali si´, ˝e lada chwila nastàpi koniec Êwiata. Obok nas sta∏ pewien niedowiarek, który przez ca∏e przedpo∏u-
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dnie drwi∏ sobie z ludzi, którzy – jego zdaniem – po to wybrali si´ do Fatimy, aby oglàdaç ma∏à dziewczynk´.
Patrzy∏em teraz na niego. By∏ jak sparali˝owany. Wpatrywa∏ si´ w S∏oƒce szeroko otwartymi oczami. Potem
widzia∏em, jak dr˝a∏ od g∏owy do stóp”.
Ma∏o znany jest fakt, ˝e podczas szóstego objawienia, kiedy t∏umy obserwowa∏y wirujàce s∏oƒce, trójce wizjonerów ukaza∏a si´, obok s∏oƒca, Êwi´ta Rodzina. Po prawej stronie znajdowa∏a si´ NajÊwi´tsza Dziewica,
ubrana w bia∏à sukni´ i niebieski p∏aszcz. Po lewej stronie by∏ Êw. Józef z Dzieciàtkiem Jezus. Âwi´ta Rodzina b∏ogos∏awi∏a zebranych znakiem Krzy˝a. By∏o to spe∏nienie obietnicy Matki Bo˝ej dane we wrzeÊniu, ˝e
podczas paêdziernikowego objawienia uka˝e si´ dzieciom wraz ze Êw. Józefem i Dzieciàtkiem Jezus.
Tajemnica przekazana ¸ucji przez Maryj´
podczas drugiego objawienia. W dniu 13 czerwca 1917 roku, podczas drugiego objawienia, Matka NajÊwi´tsza przeprowadzi∏a z ¸ucjà tajemniczà rozmow´, której treÊci dziewczynka nie chcia∏a wyjawiç. Zosta∏a
zobowiàzana do milczenia na ten temat. Powiernikami byli jedynie Franciszek i Hiacynta. Wszelkie nagabywania, groêby i proÊby o jej wyjawienie nie odnios∏y skutku. Wkrótce Franciszek i Hiacynta zabrali tajemnic´ ze sobà do grobu, a ¸ucja konsekwentnie milcza∏a.
Podczas adoracji NajÊwi´tszego Sakramentu w 1927r. ¸ucja mia∏a widzenie Pana Jezusa. Wówczas to,
dopiero na Jego wyraêne polecenie, zdecydowa∏a si´ wyznaç treÊç tajemnicy. Nie nastàpi∏o to jednak szybko.
Od 1926 roku ¸ucja by∏a ju˝ zakonnicà w zgromadzeniu Sióstr Êw. Doroty w miejscowoÊci Tuy w Hiszpanii
na pograniczu z Portugalià. W 1934 roku z∏o˝y∏a profesj´ wieczystà w tym zgromadzeniu. Na polecenie biskupa z Leiria opisa∏a swojà rozmow´ z Matkà Bo˝à. W dniu 8 grudnia 1941 roku dokument ten, w formie
stenogramu, zosta∏ podany do publicznej wiadomoÊci. Oto jego treÊç:
– Czy mog∏abym prosiç, abyÊ mnie, Franciszka i Hiacynt´ zabra∏a do nieba?
– Nied∏ugo przyjd´, aby zabraç Franciszka i Hiacynt´, ale ty musisz jeszcze tu na ziemi pozostaç. Mój Syn
˝yczy sobie, abym by∏a bardziej znana i mi∏owana, i w tym celu pos∏u˝y si´ tobà. Jezus chce wprowadziç
czeÊç mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmà to nabo˝eƒstwo, przyb´d´ na ratunek. Dusze te
zostanà obdarzone wyjàtkowymi ∏askami Bo˝ymi. Jak kwiaty postawi´ je przed Jego tronem.
– Wi´c b´d´ musia∏a pozostaç tu sama na ziemi?
– Nie, moje dziecko. Pami´taj, ˝e Ja ci´ nigdy nie opuszcz´. Twojà ucieczkà i drogà, która doprowadzi ci´
do nieba, do Boga, b´dzie moje Niepokalane Serce!
Przy tych s∏owach Matka Bo˝a rozwar∏a r´ce, a z nich wytrysn´∏y Êwietliste promienie. Dzieci znajdowa∏y si´ w tych promieniach. Franciszek i Hiacynta stali w promieniach wznoszàcych si´ ku niebu. Natomiast
¸ucja zobaczy∏a siebie wÊród promieni padajàcych ku ziemi. Przez prawà r´k´ Maryi widaç by∏o serce otoczone cierniami. Dla ¸ucji by∏o oczywiste, ˝e jest to Niepokalane Serce Maryi, zranione grzechami wielu
grzeszników, domagajàce si´ pokuty i zadoÊçuczynienia. Dalej ¸ucja pisze: „Zdawa∏o si´, ˝e Êwiat∏o to chcia∏o nam daç poznaç Boga i wlaç w nas mi∏oÊç do Niego i mi∏oÊç do Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Odtàd odczuwa∏am
autentycznà mi∏oÊç do Niepokalanego Serca Maryi”.
Dwie pierwsze Tajemnice Fatimskie
Podczas trzeciego objawienia, w dniu 13 lipca 1917 roku, ¸ucja, jak i dwójka jej towarzyszy, byli przera˝eni. Nie chcieli na ten temat z nikim rozmawiaç zas∏aniajàc si´ tajemnicà. Póêniej okaza∏o si´, ˝e wtedy to
Matka Bo˝a przekaza∏a im sekretne Or´dzie do ca∏ego Êwiata. Dotyczy∏o ono losów KoÊcio∏a i ludzkoÊci. Z tego wzgl´du trzecie objawienie uwa˝a si´ za najwa˝niejsze.
W 1936 roku ¸ucja (siostra Maria od BoleÊci – imi´ zakonne) stosujàc si´ do woli biskupa diecezji Leiria,
w której sk∏ad wchodzi∏a Fatima, spisa∏a pierwszà relacj´ z objawieƒ. Nast´pne relacje spisa∏a w roku 1937
oraz na prze∏omie lat 1943/44. Ta ostatnia dotyczy∏a Trzeciej Tajemnicy i by∏a przeznaczona wy∏àcznie do
wiadomoÊci Papie˝a. W dwudziestà piàtà rocznic´ objawieƒ (1942 rok) papie˝ Pius XII, za poÊrednictwem
kardyna∏a Schustera oficjalnie poda∏ do wiadomoÊci publicznej treÊç Tajemnicy Fatimskiej, oprócz jednej
cz´Êci. Pierwsza Tajemnica dotyczy∏a wizji piek∏a, jaka ukaza∏a si´ dzieciom w dniu 13 lipca 1917 roku oraz
zawiera∏a zapowiedê wybuchu drugiej wojny Êwiatowej. Druga Tajemnica dotyczy∏a proÊby Matki Bo˝ej
o upowszechnienie na Êwiecie kultu Jej Niepokalanego Serca. ¸ucja napisa∏a:

37

„Tajemnica trzeciego objawienia si´ NajÊwi´tszej Dziewicy obejmuje trzy ró˝ne cz´Êci, z których wolno mi
wyjawiç tylko dwie. Oto one: przy s∏owach– „Ofiarujcie si´ za grzeszników!”– Dziewica roz∏o˝y∏a r´ce, jak
przy poprzednich obydwu objawieniach. Wytrysn´∏y z nich strumienie Êwiat∏a, które zdawa∏y si´ przenikaç
ziemi´ na wylot. Pod naszymi stopami ujrzeliÊmy wielkie morze ognia. W tym ogniu widzieliÊmy szatanów
oraz dusze w ludzkich postaciach, podobne do przezroczystych, roz˝arzonych w´gli. Diab∏y przypomina∏y
czarne, przezroczyste zwierz´ta – potworne i ohydne, jakich nigdy dotàd nigdzie nie widzieliÊmy. Ka˝dy
z nich wype∏nia∏ powietrze przeraêliwym wrzaskiem. Dusze pot´pione wyrzucane by∏y z wielkà si∏à wysoko
wewnàtrz p∏omieni i spada∏y wraz z k∏´bami dymu, które si´ z nich wydobywa∏y. Wyglàda∏y jak iskry olbrzymiego po˝aru rozrzucane na wszystkie strony wÊród niesamowitych krzyków i wycia, boleÊci i rozpaczy,
nape∏niajàce wszystko dr˝eniem i przera˝eniem. Dusze by∏y lekkie jak puch; bez ci´˝aru i równowagi. Wszyscy p∏on´li zarówno na zewnàtrz jak i wewnàtrz swych cia∏. Odnosi∏o si´ wra˝enie, ˝e ani diab∏y, ani dusze
pot´pione nie panowa∏y nad swoimi ruchami. Nie mia∏y chwili spokoju i ani przez chwil´ nie przestawa∏y odczuwaç straszliwego bólu. Widok ten trwa∏ tylko chwil´. PowinniÊmy dzi´kowaç naszej dobrej Matce, ˝e poprzedzi∏a to obietnicà wprowadzenia nas do nieba. Sàdz´, ˝e inaczej poumieralibyÊmy z przera˝enia i trwogi.
Nast´pnie wznieÊliÊmy oczu ku NajÊwi´tszej Dziewicy, która odezwa∏a si´ do nas z dobrocià, po∏àczonà ze
smutkiem: „WidzieliÊcie piek∏o, do którego idà dusze biednych grzeszników. Aby nawróciç i zbawiç grzeszników Bóg chce rozpowszechniç i utrwaliç na ca∏ym Êwiecie nabo˝eƒstwo do mego Niepokalanego Serca. JeÊli
ludzie b´dà czynili to, o co prosz´, to wiele dusz si´ nawróci i nastanie pokój na Êwiecie. Obecna wojna zbli˝a
si´ ju˝ ku koƒcowi, lecz je˝li ludzie nie przestanà obra˝aç Boga, to nie minie wiele czasu, a za pontyfikatu
Piusa XI rozpocznie si´ nowa wojna, jeszcze straszniejsza. Kiedy pewnej nocy zobaczycie nieznane Êwiat∏o,
wiedzcie, i˝ jest to znak od Boga i ˝e zbli˝a si´ czas kary na Êwiat za liczne jego zbrodnie. Karà tà b´dzie wojna, g∏ód, przeÊladowanie KoÊcio∏a i Ojca Âwi´tego. Aby temu zapobiec, Ojciec Âwi´ty powinien poÊwi´ciç
ludzkoÊç memu Niepokalanemu Sercu i aby w pierwsze soboty ka˝dego miesiàca utrwali∏a si´ praktyka Komunii Êwi´tych, wynagradzajàcych za ludzkie grzechy. Je˝li moje proÊby zostanà spe∏nione, Rosja nawróci
si´ i nastanie pokój. W przeciwnym wypadku Rosja rozszerzy swoje b∏´dne nauki po Êwiecie, wywo∏ujàc wojny i przeÊladowanie KoÊcio∏a. Ojciec Âwi´ty b´dzie musia∏ du˝o wycierpieç. Wielu dobrych ludzi zostanie
um´czonych, a wiele narodów zostanie zniszczonych. W koƒcu moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec
Âwi´ty poÊwi´ci mi Rosj´ i zostanie ona nawrócona, a dla Êwiata nastanie okres pokoju”. NajÊwi´tsza Dziewica tak zakoƒczy∏a swoje napomnienie: ,,Nie mówcie o tym nikomu, lecz mo˝ecie to powiedzieç Frankowi
(Franciszek widzia∏ Matk´ Bo˝à, ale Jej nie s∏ysza∏ – przyp. A.S.).
Doda∏a jeszcze: „Gdy b´dziecie odmawiaç ró˝aniec, mówcie po ka˝dej cz´Êci (zapewne chodzi tu o odmawianie poni˝szej modlitwy po ka˝dej dziesiàtce ró˝aƒca, czyli po s∏owach „Chwa∏a Ojcu...” – przyp. A.S.):
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadê do nieba wszystkie
dusze i pomagaj zw∏aszcza tym, którzy najbardziej potrzebujà Twojego Mi∏osierdzia”.
Niektóre fragmenty Or´dzia wymagajà wyjaÊnienia. Zastanawia∏a si´ równie˝ nad nimi sama piszàca to
sprawozdanie, czyli ¸ucja. Chodzi m/in. o ów niezwyk∏y znak od Boga, zapowiadajàcy bliskà kar´. Zdaniem
¸ucji, jak i innych osób analizujàcych treÊç przes∏ania, znakiem tym by∏o nadzwyczajne Êwiat∏o pó∏nocne,
niezwyk∏a zorza polarna, która w nocy z 24 na 25 stycznia 1938 roku widoczna by∏a w ca∏ej Europie, w tym
tak˝e i w Polsce. Po tym zjawisku astronomicznym ¸ucja napisa∏a do biskupa Leirii: „Niebo by∏o w
p∏omieniach, jak gdyby roz˝arzone ognisko i rzuca∏o krwawoczerwone blaski. ¸ucja stanowczo twierdzi∏a w
piÊmie do biskupa, ˝e jest to znak zapowiedziany przez Matk´ Bo˝à w 1917 roku. W czerwcu 1938 roku ¸ucja ponownie wystosowa∏a list do biskupa, piszàc: „Te rzeczy ju˝ wkrótce si´ spe∏nià”.
Jak wiemy, w rok póêniej wybuch∏a druga wojna Êwiatowa. W Or´dziu by∏a zapowiedziana na czas pontyfikatu Piusa XI, natomiast w 1939 roku na tronie Piotrowym zasiada∏ ju˝ Pius XII. Czy zatem powy˝szy fakt
podwa˝a wiarygodnoÊç Or´dzia? Zdaniem ¸ucji oraz innych osób badajàcych to zagadnienienie. Za wst´p do
drugiej wojny Êwiatowej uwa˝ajà oni wojn´ domowà w Hiszpanii, która toczy∏a si´ na Pó∏wyspie Pirenejskim
w∏aÊnie za czasów pontyfikatu Piusa XI. Podczas tej wojny walczono z KoÊcio∏em, mordowano ksi´˝y i starano si´ niszczyç ˝ywà wiar´ wÊród ludnoÊci.
Papie˝e a Trzecia Tajemnica Fatimska
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Podczas objawienia w lipcu 1917 roku Maryja przekaza∏a ¸ucji, a na zakoƒczenie serii objawieƒ dodatkowo jeszcze wyjaÊni∏a, specjalne Or´dzie, które przesz∏o do historii pod nazwà Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.
Na prze∏omie lat 1943/1944 ¸ucja zapisa∏a treÊç tego Or´dzia i zapiecz´towane przekaza∏a biskupowi diecezji Leiria. W 1957 roku zosta∏o ono dor´czone papie˝owi Piusowi XII. Zgodnie z wolà Matki Bo˝ej treÊç Or´dzia mog∏a byç ujawniona przez papie˝a Êwiatu dopiero po 1960 roku. Gdy papie˝ Pius XII zapozna∏ si´
z treÊcià sekretnego dokumentu by∏ bardzo przej´ty, wr´cz przera˝ony. Ponownie go zapiecz´towa∏ i zabezpieczy∏ w sejfie dla swego nast´pcy. W 1958 roku na Stolicy Piotrowej zasiad∏ Jan XXIII. Z treÊcià Tajemnicy zapozna∏ si´ 27 sierpnia 1959 roku. Stwierdzi∏ wówczas, ˝e zapowiadane w or´dziu straszliwe kary nie
dotyczà jego czasu. Zapiecz´towany osobiÊcie dokument przekaza∏ Êwi´temu Oficjum i poleci∏, aby by∏ przechowywany wraz z innymi, najbardziej strze˝onymi tajemnicami watykaƒskimi, i zakaza∏ udost´pniaç na
zewnàtrz jakichkolwiek informacji na ten temat. Nast´pca Jana XXIII, papie˝ Pawe∏ VI, po przeczytaniu
Or´dzia podtrzyma∏ decyzje swoich poprzedników uznajàc, ˝e dokument ten musi jeszcze przynajmniej
przez jakiÊ czas pozostaç tajemnicà Watykanu. O ile Pawe∏ VI wzbrania∏ si´ przed upublicznieniem Or´dzia,
o tyle nie mia∏ wàtpliwoÊci, i˝ nale˝y, przynajmniej w cz´Êci próbowaç wykorzystaç je w zapewnieniu pokoju
na Êwiecie. Nastàpi∏o to w okresie tzw. kryzysu kubaƒskiego, kiedy Êwiat stanà∏ na kraw´dzi kolejnej wojny
globalnej. Zapoznanie z treÊcià Or´dzia Chruszczowa, Kennedy`ego i Wilsona w latach 1963-64 przyczyni∏o
si´ do zawarcia porozumienia i podpisania uk∏adu ATOMOTOP przez ZSRR, USA i Wielkà Brytani´.
W pi´çdziesiàtà rocznic´ objawieƒ Pawe∏ VI odby∏ pielgrzymk´ do Fatimy. Dosz∏o tam do spotkania papie˝a
z s.¸ucjà, karmelitankà z Coimbry. Papie˝ Jan Pawe∏ II przypuszczalnie zapozna∏ si´ z Or´dziem wkrótce
po swoim wyborze, jednak brak jest na ten temat informacji. W dniu 13 maja 1981 roku zosta∏ ci´˝ko ranny
w zamachu na jego ˝ycie na Placu Êw.Piotra w Rzymie. Nast´pnego dnia za˝àda∏ dostarczenia mu do kliniki
Gemelli tekstu Tajemnicy, z którà si´ zapozna∏. Doszed∏ wówczas do przekonania, ˝e zamach na papie˝a
opisany w r´kopisie s.¸ucji dotyczy jego osoby. Dok∏adnie w rok póêniej papie˝ odwiedzi∏ Fatim´ w pielgrzymce dzi´kczynnej. Nie mia∏ ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e swoje ˝ycie i zdrowie zawdzi´cza Niepokalanemu
Sercu Maryi, której ca∏y czas jest wielkim czcicielem. Jest to bodaj najbardziej maryjny papie˝ ze wszystkich
sterników KoÊcio∏a. W Fatimie powiedzia∏ m/in.:„Kiedy przed rokiem na Placu Êw. Piotra mia∏ miejsce zamach, gdy odzyska∏em przytomnoÊç, myÊli moje pobieg∏y natychmiast ku temu sanktuarium, aby Sercu
Matki Bo˝ej z∏o˝yç podzi´kowanie za to, ˝e uratowa∏a mnie od niebezpieczeƒstwa Êmierci”.
Podczas tej pami´tnej pielgrzymki papie˝ spotka∏ si´ równie˝ z s.¸ucjà. Natomiast wychodzàc naprzeciw
˝yczeniu Matki Bo˝ej, w ∏àcznoÊci duchowej z biskupami ca∏ego KoÊcio∏a katolickiego, ofiarowa∏ Niepokalanemu Sercu Maryi ca∏y Êwiat, podobnie jak to w 1942 roku uczyni∏ Pius XII.
Jan Pawe∏ II spodziewa∏ si´ zamachu na swoje ˝ycie
Po osiemnastu latach, w Roku Jubileuszowym, w 83 rocznic´ objawieƒ i w 19 rocznic´ zamachu na swoje
˝ycie, papie˝ ponownie przyby∏ do Fatimy. Oficjalnym powodem by∏y uroczystoÊci beatyfikacyjne Franciszka
i Hiacynty, przeniesione z Watykanu do miejsca, gdzie tych dwoje pastuszków ˝y∏o i widzia∏o NajÊwi´tszà
Dziewic´. Na pielgrzymów czeka∏a jednak niespodzianka najwi´kszego kalibru.
W sobot´ 13 maja, po uroczystoÊciach beatyfikacyjnych, w których uczestniczy∏o oko∏o miliona wiernych,
watykaƒski sekretarz stanu abp Angelo Sadano, w imieniu papie˝a, oficjalnie og∏osi∏, ˝e wkrótce zostanie
ujawniony Trzeci Sekret Fatimski. Arcybiskup Sodano, po nawiàzaniu do przypadajàcej na 18 maja 2000 roku 80 rocznicy urodzin papie˝a, powiedzia∏: „Te szczególne okolicznoÊci w Fatimie sk∏aniajà do przekazania
wam pewnego przes∏ania...”. Nast´pnie poinformowa∏, ˝e Trzecia Tajemnica opisuje m/in. cierpienia Êwiadków wiary ostatniego wieku i ca∏ego tysiàclecia, mówi równie˝ o „m´czeƒstwie i cierpieniu biskupa ubranego
na bia∏o, który upada na ziemi´, najwyraêniej martwy, pod gradem pocisków i jest zwiàzana z zamachem na
papie˝a w maju 1981 roku”. Obecny na konferencji prasowej rzecznik watykaƒski, Joaquin Navarro Valls,
powiedzia∏ dziennikarzom, ˝e „dziÊ jest sprawà jasnà, i˝ ubrany na bia∏o biskup to Jan Pawe∏ II”. Doda∏ równie˝, ˝e ujawnienie ca∏ej Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej „to sprawa dni, gdy tylko papie˝ opatrzy tekst odpowiednim komentarzem”.
A zatem, Jan Pawe∏ II po zapoznaniu si´ z treÊcià Tajemnicy wkrótce po swoim wyborze na Stolic´ Piotro-
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wà wiedzia∏, ˝e dokonany zostanie na niego zamach.
Zanim przedstawimy oficjalnie ju˝ ujawnionà treÊç Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, poznajmy losy Hiacynty i Franciszka od czasu objawieƒ a˝ do ich Êmierci.
Rodzeƒstwo Marto
Franciszek Marto urodzi∏ si´ 11 czerwca 1908 roku w wiosce Aljustrel, nale˝acej do parafii Fatima. By∏
bratem Hiacynty i kuzynem ¸ucji. W wieku 11 lat zachorowa∏ na gryp´ hiszpaƒskà i po krótkiej chorobie,
w dniu 4 kwietnia 1919 roku, zmar∏. Swoje cierpienia w chorobie ofiarowa∏ za grzeszników i ateistów. Na
dzieƒ przed Êmiercià przyjà∏ pierwszà i jedynà w swoim ˝yciu Komuni´ Êw. OdejÊcie Franciszka z tego Êwiata nastàpi∏o zgodnie z zapowiedzià NajÊwi´tszej Panny, wyra˝onà podczas pierwszego objawienia. Franciszek umiera∏ pogodnie. By∏ duchowo przygotowany na spotkanie z Bogiem i Matkà NajÊwi´tszà.
Hiacynta urodzi∏a si´ 11 marca 1910 roku, równie˝ w Aljustrel. By∏a najm∏odszà z wizjonerów. Jako jedyna z trójki dzieci mia∏a wizje cierpiàcego Ojca Âwi´tego z powodu przeÊladowaƒ KoÊcio∏a. Zachorowa∏a
w tym samym dniu co i Franciszek, czyli 23 grudnia 1918 roku. Po groênej grypie „hiszpance” zapad∏a na
ropne zapalenie op∏ucnej. Na piersiach utworzy∏a jej si´ wielka rana. Z powodu nieodpowiednich warunków
higienicznych nastàpi∏o zaka˝enie. Wiele cierpia∏a, ale znosi∏a to m´˝nie, ofiarujàc swoje boleÊci za nawrócenie grzeszników. W dniu 20 lutego 1920 roku zmar∏a w szpitalu w Lizbonie. Zosta∏a pochowana w Villa de
Ourem. W 1935 roku dokonano ekshumacji, podczas której zw∏oki by∏y nienaruszone. Przeniesiono je do nowego grobowca, ale nie na d∏ugo. W 1951 roku doczesne szczàtki Hiacynty i Franciszka uroczyÊcie przeniesiono do nowo wybudowanej bazyliki fatimskiej, gdzie spoczywajà do dziÊ.
Podczas choroby Hiacynta du˝o myÊla∏a o tym, co us∏ysza∏a od NajÊwi´tszej Panienki i o przekazanych jej
tajemnicach. Mówi∏a do odwiedzajàcej jà ¸ucji: ,,MyÊl´ o grzesznikach, o wojnie, która przyjdzie. Tylu ludzi
umrze! Tylu z nich pójdzie do piek∏a. B´dzie wiele zburzonych domów. Tylu kap∏anów umar∏ych! Co za szkoda! Gdyby przestano obra˝aç Pana Jezusa, nie dosz∏oby do wojny i ludzie nie poszliby do piek∏a. S∏uchaj, ja
id´ do nieba, ale ty, gdy pewnej nocy zobaczysz Êwiat∏o, o którym Pani mówi∏a wtedy uciekaj i przychodê tam
na gór´”.
Siostry zakonne z lizboƒskiego szpitala zapisywa∏y niektóre s∏owa i myÊli, które wypowiada∏a Hiacynta.
Dzi´ki temu mo˝na je dzisiaj przypomnieç. Oto niektóre z nich, pochodzàce z lutego 1920 roku, ostatniego
miesiàca ˝ycia wizjonerki:
„Przyjdà takie mody, które naszego Zbawiciela b´dà obra˝aç”.
„Osoby, które chcà s∏u˝yç Bogu, nie mogà uganiaç si´ za modà”. „KoÊció∏ nie zna mód”.
„ W niebie moda ani zwyczaje si´ nie zmieniajà, bo Bóg jest te˝ niezmienny”.
„Grzechami, przez które ludzie najcz´Êciej idà do piek∏a, sà grzechy nieczystoÊci”.
Z wieloêród∏owej informacji wynika, ˝e Hiacynta po serii objawieƒ w Cova da iria w 1917 roku, równie˝
póêniej widzia∏a Maryj´. Na przyk∏ad w marcu 1919 roku zwierzy∏a si´ odwiedzajàcej jà podczas choroby ¸ucji: „Odwiedzi∏a mnie NajÊwi´tsza Panna. Powiedzia∏a, ˝e ju˝ wkrótce przyjdzie po Franciszka i zabierze go
do nieba. Zapyta∏a mnie, czy chc´ jeszcze nawracaç grzeszników, na co wyrazi∏am zgod´. Madonna powiedzia∏a, ˝e pójd´ do szpitala i wiele b´d´ tam cierpieç, ale wszystko znios´ w pokorze za nawrócenie grzeszników, jako wynagrodzenie za zniewagi wyrzàdzone Niepokalanemu Sercu Maryi i z mi∏oÊci do Jezusa. Zapyta∏am te˝ Panià, czy i ty ze mnà pójdziesz, ale Ona odpowiedzia∏a, ˝e nie. To mi sprawi∏o przykroÊç”.
A oto wypowiedzi Hiacynty dotyczàce kap∏anów oraz czekajàcej ludzkoÊç kary za grzechy:
„Módlcie si´ za kap∏anów”… „Kap∏ani powinni byç czystymi, bardzo czystymi „.…„Aby byç zakonnikiem,
trzeba byç bardzo czystym na ciele i duszy”.…
„Niepos∏uszeƒstwo kap∏anów wzgl´dem ich zwierzchników i wzgl´dem Ojca Âwi´tego bardzo nie podoba
si´ Zbawicielowi”.
„Matka Boska chce wi´cej dusz dziewcz´cych, które si´ z Nià po∏àczà przez Êlub czystoÊci”.
„NajÊwi´tsza Panna powiedzia∏a, ˝e na Êwiecie b´dzie wiele wojen i walk”… „Wojny sà jedynie karà za
grzechy Êwiata”.
„NajÊwi´tsza Panna nie mo˝e ju˝ powstrzyma r´ki swego ukochanego Syna, wyciàgni´tej nad Êwiatem,
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nale˝y czyniç pokut´”.
„Je˝eli ludzie si´ nawrócà. Pan nasz jeszcze im przebaczy, ale je˝li ˝ycia swego nie zmienià, wówczas nadejdzie kara”.
„Je˝li ludzie si´ nie nawrócà, Bóg zeÊle na Ziemi´ kar´, jakiej jeszcze nikt nie widzia∏, a przede wszystkim
na Hiszpani´”.
Wziàwszy pod uwag´, ˝e s∏owa te zosta∏y wypowiedziane w 1920 roku i z perspektywy czasu znajàc dramatyczne wydarzenia z wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1938, które stanowi∏y preludium do drugiej wojny Êwiatowej, trudno nie uznaç tych wizji za wiarygodne.
Starania o beatyfikacj´ Hiacynty i Franciszka rozpocz´∏y si´ ju˝ w 1945 roku, kiedy zrozumiano, ˝e przepowiednie Matki Bo˝ej przekazane przez dzieci, sprawdzi∏y si´. Oficjalnie proces rozpoczà∏ si´ w roku 1952,
a zakoƒczy∏ w 1979 roku. Postulatorem procesu by∏ ojciec Augustyn Fuentes. Kiedy dwadzieÊcia lat temu
otwarto trumny rodzeƒstwa, okaza∏o si´, ˝e ich cia∏a nie uleg∏y rozk∏adowi. Mimo zakoƒczenia procesu beatyfikacyjnego, Ojciec Âwi´ty nie móg∏ jeszcze wynieÊç Hiacynty i Franciszka na Chwa∏´ O∏tarzy. Potrzebny
by∏ do tego znak z nieba w postaci przynajmniej jednego cudu. Taki fakt nastàpi∏ dopiero w 1998 roku, kiedy
to od wielu lat sparali˝owana kobieta modlàc si´ do Boga za poÊrednictwem Hiacynty i Franciszka, zosta∏a
cudownie uzdrowiona. Specjalnie powo∏ana komisja stwierdzi∏a ponad wszelkà wàtpliwoÊç dzia∏ania czynnika nadprzyrodzonego. UroczystoÊci beatyfikacyjne mog∏y odbyç si´ ju˝ w 1999 roku, jednak papie˝ chcia∏ po∏àczyç je z kolejnà rocznicà objawieƒ. Tego donios∏ego wydarzenia nie doczeka∏ rodzony brat beatyfikowanych, Juan Marto, który zmar∏ na poczàtku tego roku w wieku 93 lat. Obecna natomiast by∏a, liczàca obecnie 93 lata, s.¸ucja, która przyby∏a na t´ uroczystoÊç z klasztoru z Coimbry.
Ostatni Êwiadek objawieƒ
Po Êmierci Franciszka i Hiacynty, ¸ucja przez jakiÊ czas pozostawa∏a w rodzinnym domu, cz´sto odwiedzajàc miejsce objawieƒ. W maju 1921 roku wstàpi∏a do Zgromadzenia Sióstr Êw. Doroty w Tuy na pograniczu hiszpaƒsko-portugalskim. W 1934 roku z∏o˝y∏a Êluby wieczyste. W zakonie wykonywa∏a proste prace fizyczne i stara∏a si´ nie zdradzaç z tym, ˝e by∏a powierniczkà NMP. Na temat objawieƒ fatimskich rozmawia∏a jedynie z osobami majàcymi zezwolenie biskupa Leirii. Dzi´ki temu mo˝emy przedstawiç nowe informacje, przekazane przez s.¸ucj´ w blisko trzydzieÊci lat po pami´tnych wydarzeniach.
W dniu 6 marca 1946 roku w Tuy wywiad z s.¸ucjà przeprowadzi∏ redaktor naczelny czasopisma W s∏u˝bie Królowej z Salzburga. Oto wybrane fragmenty tego wywiadu:
„ –Kiedy niebo da∏o siostrze pozwolenie wyjawienia Tajemnicy? – W 1936 roku, tu w kaplicy w Tuy, ale
pozwolenie to nie dotyczy trzeciej jej cz´Êci. – Czy nie szkoda, ˝e Tajemnica ta nie zosta∏a og∏oszona przed
wojnà? (chodzi∏o tu o dwie pierwsze cz´Êci Tajemnicy – przyp. A.S.).
– Gdyby Bóg chcia∏, to bym by∏a prorokinià, ale On nie mia∏ takiego zamiaru, bo w przeciwnym razie kaza∏by mi na pewno mówiç o tym w roku 1917, a tymczasem nakaza∏ milczenie. Uwa˝am wi´c, ˝e Bóg chcia∏
pos∏u˝yç si´ mnà, aby Êwiatu zwróciç uwag´ na koniecznoÊç pokuty i pojednania oraz na unikanie grzechów,
które sà obrazà Boga. Gdyby sta∏o si´ inaczej, mog∏abym pokrzy˝owaç Jego zamiary. Milczenie by∏o dla mnie
wielkà ∏askà, za którà Bogu serdecznie dzi´kuj´. Wszystko co czyni∏, czyni∏ dobrze.
– Czy w Tajemnicy odda∏a siostra wiernie s∏owa Matki NajÊwi´tszej, czy te˝ tylko ich sens? – Spisa∏am tà
tajemnic´ dos∏ownie.
– A czy na pewno siostra wszystko dok∏adnie zapami´ta∏a?
– Tak, nawet napisa∏am je w takiej kolejnoÊci, w jakiej by∏y wypowiedziane.
– Czy rzeczywiÊcie NajÊwi´tsza Dziewica wymieni∏a imi´ papie˝a Piusa XI? – Tak. MyÊmy wtedy jeszcze
nie wiedzieli czy to b´dzie papie˝, czy król, ale NajÊwi´tsza Pani mówi∏a o Piusie XI.
– Ale wojna nie rozpocz´∏a si´ za Piusa XI?
– Przy∏àczenie Austrii do Niemiec by∏o decydujàcym momentem. Gdy przysz∏o do ugody w Monachium,
moje siostry zakonne cieszy∏y si´ mówiàc: „Teraz pokój jest zapewniony”, a ja, niestety, wiedzia∏am, ˝e
nie...”.
W dniu 25 marca 1948 roku ¸ucja, za zgodà biskupa, wstàpi∏a do karmelu w Coimbrze, a w 1949 roku z∏o-
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˝y∏a uroczyste Êluby w zakonie karmelitaƒskim. Nosi teraz imi´ zakonne – ¸ucja od Niepokalanego Serca.
˚yje w niemal ca∏kowitej izolacji od Êwiata. W ciàgu 50 lat zaledwie kilka razy opuÊci∏a mury klasztorne,
m/in. na spotkanie z papie˝em Paw∏em VI oraz z Janem Paw∏em II. Mimo ukoƒczenia 93 lat ˝ycia jest
sprawna umys∏owo i fizycznie, o czym mo˝na si´ by∏o przekonaç widzàc jà podczas uroczystoÊci beatyfikacyjnych Hiacynty i Franciszka w dniu 13 maja 2000 roku w Fatimie. Podobno Matka Bo˝a nadal obdarza jà
nadzwyczajnymi ∏askami.
Jan Pawe∏ II o Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej
Mimo ˝e oficjalnie zosta∏a ju˝ ujawniona Trzecia Tajemnica Fatimska, to warto zapoznaç si´ z wypowiedzià papie˝a Jana Paw∏a II z 1981 roku na ten temat. Wypowiedê papie˝a mo˝e pos∏u˝yç jako próba komentarza do treÊci Tajemnicy. Przeglàd niemiecki Stinon des Calaubsue (G∏os Wierzàcych) opublikowa∏ w numerze z paêdziernika 1981 roku relacj´ ze spotkania papie˝a Jana Paw∏a II z grupkà katolików niemieckich
w Tuluzie.
Pytanie: „Ojcze Âwi´ty, co jest w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej? Czy nie powinna ona byç, zgodnie z ˝yczeniem Matki NajÊwi´tszej, og∏oszona w 1960 roku? Co si´ stanie z KoÊcio∏em?”
Odpowiedê Jana Paw∏a II: „Z uwagi na powag´ treÊci, oraz, aby nie dodawaç jeszcze odwagi Êwiatowej pot´dze komunizmu do pewnych uderzeƒ, moi poprzednicy na stanowisku Êwi´tego Piotra woleli dyplomatycznie zawiesiç og∏oszenie sekretu. Wielu chce wiedzieç tylko przez ciekawoÊç i ch´ç sensacji, ale oni zapominajà, ˝e wiedzieç – czyli uÊwiadomiç sobie – zmusza ich do odpowiedzialnoÊci. Jest niebezpiecznie chcieç
tylko zaspokoiç swojà ciekawoÊç”. Na zakoƒczenie papie˝ wzià∏ ró˝aniec i powiedzia∏: „Oto lekarstwo na nieszcz´Êcia, na z∏o. Módlcie si´ i nie pytajcie o nic innego. Zaufajcie Matce Bo˝ej. Musimy przygotowaç si´
w nied∏ugim czasie do przetrzymania wielkich rzeczy, które b´dà od nas wymagaç gotowoÊci, nawet utraty
˝ycia i oddania ca∏ego siebie Chrystusowi i dla Chrystusa. Przez wasze i moje modlitwy mo˝liwe jest z∏agodzenie tej próby, ale nie jest mo˝liwe odwrócenie jej, gdy˝ w ten tylko sposób KoÊció∏ byç mo˝e zostanie zbawiony. Ile razy odnowa KoÊcio∏a kàpa∏a si´ we krwi? Tym razem te˝ nie b´dzie inaczej. Musimy byç silni
i przygotowani, aby stawiç czo∏a zbli˝ajàcym si´ próbom. Musimy zaufaç Chrystusowi i Jego NajÊwi´tszej
Matce, i byç gorliwymi w odmawianiu Ró˝aƒca, bardzo gorliwymi”.
Trzecia Tajemnica Fatimska
Czas, aby przedstawiç pe∏nà wersj´ s∏ynnego Or´dzia. Trzeba przyznaç, ˝e niektóre wczeÊniejsze przecieki prasowe i niedyskrecje dyplomatyczne znacznie odbiega∏y od treÊci Tajemnicy ujawnionej oficjalnie. Co
prawda, mimo przyzwolenia Matki Bo˝ej na publikacje Sekretu po roku 1960, kolejni papie˝e nadal zachowywali w tej kwestii milczenie.
Obecnie mo˝emy przytoczyç pe∏ny tekst Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, b´dàcy t∏umaczeniem z orygina∏u
portugalskiego s. ¸ucji. Ujawniony on zosta∏ oficjalnie podczas, zwo∏anej w tym celu, konferencji prasowej
w Watykanie. Mia∏o to miejsce w poniedzia∏ek 26 czerwca 2000 roku. Ze strony Stolicy Apostolskiej w konferencji uczestniczyli: prefekt Kongregacji Nauki Wiary – kard. Jpseph Ratzinger, sekretarz Kongregacji –
abp Arcillo Bertone oraz watykaƒski rzecznik – Joaquin Navarro Valls. Oto pe∏na treÊç Trzeciej Tajemnicy:
„J.M.J. Trzecia cz´Êç tajemnicy objawionej
13 lipca 1917 w Cova da Iria – Fatima.
Pisz´, pos∏uszna Ci, Bo˝e, który nakaza∏eÊ mi to za poÊrednictwem Jego Ekscelencji ksi´dza biskupa Leiry i Twojej NajÊwi´tszej Matki, która jest tak˝e mojà matkà.
Po dwóch cz´Êciach, które ju˝ przedstawi∏am, zobaczyliÊmy z lewej strony Matki Bo˝ej, nieco wy˝ej, Anio∏a z ognistym mieczem w lewej r´ce; miecz b∏yszcza∏ i wypuszcza∏ p∏omienie, które – zdawa∏o si´ – mog∏y
podpaliç Êwiat; ale gas∏y w zetkni´ciu z blaskiem, jaki wychodzi∏ z prawej r´ki Madonny w jego kierunku;
Anio∏, wskazujàc na ziemi´ prawà r´kà, powiedzia∏ mocnym g∏osem: „Kara! Kara! Kara!” (te trzy s∏owa sà
podkreÊlone w tekÊcie r´kopisu – przyp. A.S.). A my zobaczyliÊmy w pot´˝nym Êwietle, które jest Bogiem, podobnie jak widzi si´ w lustrze osoby, które przed nim przechodzà, biskupa ubranego na bia∏o, mieliÊmy przeczucie, ˝e jest to Ojciec Âwi´ty.
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Ró˝ni inni biskupi, ksi´˝a, zakonnicy i zakonnice wchodzili na stromà gór´, na szczycie której by∏ wielki
krzy˝ z pni drzew, jakby z d´bu korkowego pokrytego korà; zmierzajàc tam, Ojciec Âwi´ty, przygn´biony
cierpieniami i bólem, przeszed∏ chwiejnym krokiem wielkie miasto na wpó∏ zburzone, na wpó∏ walàce si´,
modli∏ si´ za dusze martwych, których napotyka∏ na swej drodze; dotar∏szy na szczyt góry, pad∏ na kolana
u stóp wielkiego krzy˝a i zosta∏ zabity przez grup´ ˝o∏nierzy, którzy wystrzelili do niego wielokrotnie z broni
palnej i strza∏ami, w ten sam sposób umarli jeden po drugim biskupi, ksi´˝a, zakonnicy i zakonnice, osoby
Êwieckie, kobiety i m´˝czyêni z ró˝nych klas i grup spo∏ecznych. Pod dwoma ramionami krzy˝a byli dwaj
Anio∏owie, ka˝dy z kryszta∏owym naczyniem w r´ku, do którego zbierali krew m´czenników i polewali nià
dusze, zbli˝ajàce si´ do Boga.
Wtorek 3-I-1944”.
Komentarze
Po 26 czerwca Roku Jubileuszowego Trzecia Tajemnica Fatimska przesta∏a byç jednym z najwi´kszych
sekretów obecnego, burzliwego wieku i rozwia∏a te˝ wczeÊniejsze przypuszczenia i obawy, ˝e zapowiada ona
koniec Êwiata. Sam Ojciec Êwi´ty Jan Pawe∏ II mówi∏, ˝e nadszed∏ w∏aÊciwy ju˝ czas na ujawnienie sekretu.
Taki te˝ by∏ ton wi´kszoÊci komentarzy, w których wskazywano, ˝e przyczyni si´ to do uspokojenia opinii
publicznej, obawiajàcej si´ apokaliptycznego koƒca Êwiata.
Papie˝ Jan Pawe∏ II, który pad∏ ofiarà zamachu 13 maja 1981 roku, jest przekonany, ˝e dzi´ki Matce Boskiej Fatimskiej „zatrzyma∏ si´ na progu Êmierci”. Gdy w pierwszà rocznic´ zamachu uda∏ si´ do Fatimy, modli∏ si´: „Od g∏odu i wojen, wybaw nas! Od wojny nuklearnej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiego rodzaju wojen, wybaw nas!” W Roku Jubileuszowym, te˝ 13 maja, ponownie uda∏ si´ do Fatimy,
w dwudziestym drugim roku swego pontyfikatu, którego misjà jest wprowadzenie KoÊcio∏a w trzecie tysiàclecie. W∏aÊnie macierzyƒskiemu wstawiennictwu Pani Fatimskiej zosta∏ tam powierzony KoÊció∏ Trzeciego
Tysiàclecia. Kardyna∏ Ratzinger w komentarzu do Trzeciej Tajemnicy, przygotowanym przez Kongregacj´
Nauki Wiary, powiedzia∏: „Chocia˝ to s. ¸ucji dana by∏a wizja, to jednak interpretacja sekretu nale˝y do KoÊcio∏a... Nie nale˝y treÊci tej tajemnicy braç dos∏ownie. Ona nie przedstawia nieuniknionej przysz∏oÊci, ukazuje tylko zagro˝enia. Przysz∏oÊç nie jest przesàdzona. Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e w przepowiedni papie˝ ginie, podczas gdy w rzeczywistoÊci Jan Pawe∏ II prze˝y∏ zamach na swoje ˝ycie. W wierze i modlitwie jest si∏a, która mo˝e wp∏ynàç na losy Êwiata... Sens Tajemnicy, ujawnionej decyzjà papie˝a, to zach´ta do nawrócenia i modlitwy, jako drogi zbawienia”.
Na pytanie, dlaczego Stolica Apostolska czeka∏a a˝ 83 lata z ujawnieniem Trzeciej Tajemnicy, kard. Ratzinger wymieni∏ trzy powody. Pierwszym by∏o „jak gdyby embargo ze strony Matki Bo˝ej”, która w objawieniu, jakie mia∏a s.¸ucja kaza∏a jej zachowaç tajemnic´. Drugi powód – papie˝e: Jan XXIII i Pawe∏ VI podj´li
decyzj´, aby nie og∏aszaç publicznie jej treÊci. Trzeci powód, to ma∏a precyzja treÊci wizji trojga pastuszków,
których sens wyjaÊni∏ dopiero bieg historii. Jak podkreÊli∏ Ratzinger: „Sà syntezà rozwoju zdarzeƒ naszego
stulecia, a zamach na papie˝a by∏ punktem szczytowym owych wydarzeƒ”.
Kardyna∏ Ratzinger potwierdzi∏ wczeÊniejsze nieoficjalne informacje, ˝e jedynej ˝yjàcej do dziÊ uczestniczce objawieƒ w Fatimie, 93-letniej s. ¸ucji dos Santos, Matka Bo˝a ukazuje si´ nadal. Jak ka˝da
przepowiednia lub proroctwo, tak równie˝ i Trzecia Tajemnica Fatimska ma wymow´ symbolicznà i stwarza
pole do dowolnoÊci interpretacji, do czego ka˝dy ma prawo. Stàd odczytanie jej przez Jana Paw∏aII pod kàtem swojej osoby i prze˝ytych przez niego dramatycznych wydarzeƒ jest odczuciem subiektywnym. Podobnie
subiektywny charakter majà te fragmenty komentarza Kongregacji Nauki Wiary, które mówià, ˝e treÊç Or´dzia dotyczy dla nas czasu ju˝ minionego, którego ramy czasowe nie wykraczajà poza XX wiek. Oby tak by∏o
istotnie. Nie mo˝na jednak wykluczyç, ze wizja dzieci fatimskich dotyczy wydarzeƒ, które dopiero nastàpià.
Mowa jest przecie˝ o wielkim, zburzonym mieÊcie, mordowaniu papie˝a i duchowieƒstwa, osób Êwieckich,
walkach itp. Wydarzeƒ, w których przeÊladowania chrzeÊcijan wyst´powa∏yby na takà skal´, w XX wieku
nie prze˝ywaliÊmy. Warto jednak dodaç, ˝e podobnie tragiczne przes∏ania wyst´pujà w objawieniach prywatnych Matki Bo˝ej w Lourdes, Akita oraz w przekazach takich wizjonerów jak: Êw. Jan Bosco, b∏. O.Pio,
Anna Katarzyna Emmerich, Teresa Neumann, ks. Stefano Gobbi, Centuria, Nostradamus i wielu innych.
Ton tych przekazów wskazuje m/in. na wybuch w poczàtkach XXI wieku wojen domowych we W∏oszech
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i Francji, przeÊladowanie chrzeÊcijan, zabicie papie˝a itp. Sà wi´c zbie˝ne z treÊcià Trzeciej Tajemnicy.
Czym zatem wyt∏umaczyç ró˝nice w treÊci i wymowie Tajemnicy ujawnionej przez Kongregacj´ Nauki Wiary, a jej wczeÊniejszym wersjom? Logiczne wydaje si´ byç wyjaÊnienie, ˝e Kongregacja ujawni∏a jedynie
pierwszà cz´Êç owej Tajemnicy, zapisanà w 1944 roku. Natomiast, jak wiemy, siostra ¸ucja otrzyma∏a w latach póêniejszych kolejne wersje dotyczàce przysz∏ych wydarzeƒ, które czekajà dopiero na oficjalne ich ujawnienie przez KoÊció∏.
Wizje ksi´dza Gobbi
Ks. Stefano Gobbi – za∏o˝yciel Kap∏aƒskiego Ruchu Maryjnego, majàcego êród∏o w or´dziach fatimskich,
podczas wizji w dn. 13 maja 1990 roku w Fatimie us∏ysza∏ od Matki Bo˝ej: „Rozpoczynacie teraz ostatnie
dziesi´ciolecie waszego wieku. Zst´puj´ z Nieba, aby zosta∏y wam ujawnione ostatnie tajemnice i abym mog∏a was w ten sposób przygotowaç na wszystko, co musicie obecnie prze˝yç dla oczyszczenia ziemi. Moja
trzecia tajemnica – dana tu trojgu dzieciom, którym si´ ukaza∏am, a wam do dziÊ nie ujawniona – stanie si´
jawna dla wszystkich poprzez sam rozwój wydarzeƒ. KoÊció∏ pozna godzin´ najwi´kszego odst´pstwa. Niegodziwiec wejdzie do jego wn´trza i zasiàdzie w samej Êwi´tyni Bo˝ej. Ma∏a reszta, która pozostanie wierna,
zostanie wystawiona na najwi´ksze doÊwiadczenia i przeÊladowania. Ile˝ boleÊci spotkacie na drogach Êwiata! Po wyjÊciu z Wieczernika, w którym was zgromadzi∏am, zanieÊcie wsz´dzie matczyny promieƒ mojej mi∏osiernej pomocy. Wylejcie balsam na liczne otwarte i krwawiàce rany! Przeka˝cie moje ∏agodne s∏owa
wszystkim kroczàcym po pustyni, w ciemnoÊciach, zniech´ceniu i rozpaczy. Wy jesteÊcie znakiem mojej matczynej obecnoÊci, promieniami Êwiat∏a wychodzàcymi z mojego Niepokalanego Serca, aby zstàpiç na wyniszczonà ludzkoÊç i na KoÊció∏ – zaciemniony i podzielony. Wkrótce podzia∏ ten stanie si´ jawny, g∏´boki i powszechny. Wtedy b´dziecie musieli staç si´ wi´zami scalajàcymi tych, którzy pragnà pozostaç zjednoczeni
w wierze i w pos∏uszeƒstwie Hierarchii, tych którzy – poprzez niezliczone doÊwiadczenia – pragnà przygotowaç ludzkoÊç na nadchodzàce nowe czasy”.
Na temat przysz∏ej sytuacji w KoÊciele ks. Gobbi pisze w ksià˝ce Matka Bo˝a do kap∏anów, ukochanych
synów Maryi:
„Maryja zapowiada, ˝e kryzys i odst´pstwo w KoÊciele oraz przeciwstawianie si´ papie˝owi, poczàtkowo
ukryte, wywo∏a otwarty bunt w koÊciele przede wszystkim wÊród kap∏anów: „Wasze cierpienia b´dà si´ powi´kszaç z dnia na dzieƒ. Obecny kryzys w moim KoÊciele b´dzie coraz wi´kszy, a˝ dojdzie do otwartego
buntu – przede wszystkim ze strony wielu moich synów majàcych udzia∏ w Kap∏aƒstwie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. CiemnoÊç – ju˝ tak bardzo si´ zwi´kszajàca – stanie si´ g∏´bokà nocà nad Êwiatem” (1986).
W dniu 15 listopada 1990 roku Maryja mówi: „Wielka próba nadesz∏a dla waszego KoÊcio∏a. Ciàgle rozszerzano b∏´dy, które doprowadzi∏y do utraty wiary. Wielu Pasterzy nie uwa˝a∏o i nie czuwa∏o. Pozwolili
licznym drapie˝nym wilkom, przebranym za baranki, wejÊç pomi´dzy stado i wprowadziç w nie nieporzàdek i zniszczenie. Jak wielkà ponosicie odpowiedzialnoÊç, o Pasterze Êwi´tego KoÊcio∏a Bo˝ego! Nadal kroczy si´ drogà oddzielenia od tradycji i odrzucania jej znaczenia. W skrytoÊci przygotowuje si´ prawdziwa
schizma, która wkrótce b´dzie otwarta i og∏oszona. Wtedy pozostanie wierna jedynie ma∏a reszta, której b´d´ strzeg∏a w ogrodzie mojego Niepokalanego Serca”.
A oto fragmenty z dwóch innych przekazów Matki Bo˝ej do ks. Gobbi, nawiàzujàcych do treÊci Trzeciej
Tajemnicy:
„Ateizm zagrozi hierarchicznej strukturze KoÊcio∏a i b´dzie usi∏owa∏ zniszczyç Opok´, na której wznosi
si´ jego budowla (1986)”.
„Bolej´ bardzo na widok mojego papie˝a. Chwieje si´ on pod ci´˝arem bardzo ci´˝kiego krzy˝a, a otacza go
wielka oboj´tnoÊç ze strony biskupów, kap∏anów i wiernych” (1992).
Przekaz Matki Bo˝ej o przebiegu trzeciej wojny Êwiatowej
Trzecia Tajemnica Fatimska nie ogranicza si´ jedynie do tekstu przedstawionego powy˝ej. Ma swój ciàg
dalszy. Siostra ¸ucja mia∏a objawienia Matki Bo˝ej równie˝, kiedy przebywa∏a ju˝ w klasztorze w Coimbrze. Podobno tak dzieje si´ do dziÊ. Niektóre z Or´dzi przekaza∏a za poÊrednictwem ojca Augustyna Fuente-
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sa. Zakonnik ten b´dàc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty mia∏ zgod´ Papie˝a
na kontaktowanie si´ z ostatnià ˝yjàcà wizjonerkà objawieƒ w Fatimie. Przekazane przez Maryj´ Or´dzia
dotyczà m.in. trzeciej wojny Êwiatowej, zaburzeƒ w przyrodzie i ...przysz∏oÊci Polski.
Publikacj´ póêniejszych Or´dzi Matki Bo˝ej rozpoczynamy od przekazu dotyczàcego przebiegu trzeciej
wojny Êwiatowej. SpoÊród wielu êróde∏ na ten temat oparliÊmy si´ na ksià˝ce Stephena Lassare Odkryte sekrety przysz∏oÊci z 1992 roku. „Dla Êwiata b´dzie zaskoczeniem i szokiem b∏yskawiczne natarcie Chin na
Rosj´. Nat´˝enie walk i okrucieƒstwa b´dà straszliwe. Chiƒczycy b´dà naÊladowaç post´powanie
Japoƒczyków podczas II wojny Êwiatowej: zaskoczenie, szybkoÊç i terror.
Zwyci´stwa Chin przera˝à Stany Zjednoczone. Chiny rzucà bomby jàdrowe na zak∏ady zbrojeniowe
i oÊrodki doÊwiadczalne broni atomowej w Rosji. Wywo∏ajà one potworne zniszczenia, wstrzàsy i zaburzenia
w przyrodzie, co si´ póêniej zemÊci na nich samych. Armia chiƒska zginie od broni jàdrowej, którà sama rzuci na ca∏y Êwiat, chocia˝ poczàtkowo b´dzie zwyci´˝aç. Uderzy w wielu punktach, tak ˝e Rosja b´dzie zmuszona walczyç na ca∏ej granicy, a jednoczeÊnie pot´˝ne desanty b´dà làdowaç w g∏´bi kraju. Amerykanie nie
zechcà si´ mieszaç bezpoÊrednio do wojny, ale widzàc co robià Chiƒczycy, b´dà ˝yczyç Rosji zwyci´stwa.
Niemcy wciàgnà USA do wojny jako sojusznika atlantyckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi
swojà uwag´ na Azji i tam b´dà làdowa∏y wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Ba∏kany) w obronie przed
Chiƒczykami. To, co zrobià Niemcy, b´dzie krokiem samobójczym. B´dà liczyç na zaj´cie Polski. W swej nienawiÊci nie zorientujà si´, ˝e sympatia Zachodu i reszty Êwiata b´dzie po stronie Rosji. Wojska chiƒskie b´dà niszczy∏y i równa∏y z ziemià wszystkie miasta i wsie zamieszka∏e przez ludnoÊç bia∏à, a oszcz´dza∏y ludnoÊç republik azjatyckich, które cz´Êciowo powstanà przeciw Rosji i przy∏àczà si´ do nich. W j´zyku chiƒskim b´dzie to si´ nazywa∏o krucjatà przeciwko hegemonii rasy bia∏ej. B´dà g∏osiç jej koniec, a siebie mianujà r´kà sprawiedliwoÊci. Nastàpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europ´. Polska, Czechy
i S∏owacja wiedzàc, ˝e w razie zwyci´stwa Niemiec czeka je zag∏ada, stworzà wspólnà obron´ przeciwko
Niemcom. Równie˝ walczyç ze sobà b´dà sami Niemcy, a Rosja wywrze na tym kraju ca∏à swojà wÊciek∏oÊç
za cios zadany z ty∏u, za pora˝ki na Wschodzie, za widmo kl´ski. Dopiero, kiedy Rosjanie dojdà do Atlantyku, ruszà przeciwko nim inne narody bezpoÊrednio zagro˝one. Rosjanie b´dà zmuszeni wycofaç si´ z walki
na Ukrain´, zostawiajàc po sobie spalonà ziemi´ i popio∏y miast. Oboj´tnoÊç na krzywdy, bogacenie si´ kosztem innych, wywo∏a odwet. Przyk∏adem b´dzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama te˝ w przesz∏oÊci
zdradza∏a, ∏ama∏a podst´pnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie. Zaznajà te˝ kl´ski Ukraina
i Litwa, a w mniejszym stopniu ¸otwa i Estonia. Natomiast Bia∏oruÊ, Polska i W´gry b´dà stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy ca∏o, poniewa˝ b´dzie chroniony przez Mi∏osierdzie Bo˝e, pozostanie Polska. Czechy i S∏owacja zostanà zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które b´dà si´ cofaç w kierunku Ukrainy i Ba∏kanów. Od po∏udnia z Iraku uderzà Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie a˝ po Turcj´. Od strony Turcji zaatakujà Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podaç ich kolejnoÊç.
Zjawiska atmosferyczne, które uka˝à si´ na niebie ju˝ na poczàtku wojny, b´dà ostatecznym ostrze˝eniem zapowiedzianym przez Maryj´, Królowà Âwiata, w wielu objawieniach. B´dà potwierdzeniem, ˝e nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. B´dà te˝ znakiem, ˝e nie uda∏o si´ pobudziç
w ludziach ˝alu za grzechy i skruchy oraz ch´ci poprawy ˝ycia, aby móc powstrzymaç z∏o wiszàce nad Êwiatem, które dotàd trzyma∏a R´ka Pana. SprawiedliwoÊç Bo˝a nie mo˝e d∏u˝ej znosiç tryumfowania nikczemnoÊci i pogardy Jego Êwi´tych praw. Wzajemna nienawiÊç wróci do ludzkoÊci w ca∏ej swej grozie i ohydzie.
Kataklizmy ugaszà wojn´ i uratujà reszt´ ludzkoÊci przed ca∏kowità zag∏adà, a wi´c b´dà ratunkiem danym
przez Mi∏osierdzie Bo˝e”.
Zak∏ócenia w przyrodzie
„Kataklizmy wywo∏ajà takà panik´ i tyle nieszcz´Êç, ˝e dalsze prowadzenie dzia∏aƒ wojennych b´dzie niemo˝liwe. Nie wystàpià jednak od razu i z jednakowym nat´˝eniem. B´dà to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilajàce si´ a˝ do bardzo pot´˝nych i gwa∏townych wstrzàsów. Wstrzàsy te b´dà przybieraç na sile
i zacznà wybuchaç wulkany. Od˝yjà nawet te, które uwa˝ane sà od dawna za wygas∏e. Wulkan Etna spowo-
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duje katastrof´ ca∏ej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyleg∏e wyspy zostanà ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodujà zaburzenia atmosferyczne, deszcze popio∏ów, huragany, ulewy i powodzie.
Zmieni si´ konfiguracja brzegów Pó∏wyspu Apeniƒskiego. Na Morzu Âródziemnym ruchy dna wywo∏ajà potworne fale i zmieni si´ linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodujà wy∏onienie si´ nowego
làdu. Trz´sienia ziemi i làdów pod wodà spowodujà najwi´ksze zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Po∏udniowej) i Afryce. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na
Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystàpià w ciàgu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi si´. Uszkodzone zostanà prawie wszystkie miasta przybrze˝ne i du˝y pas làdu. Zniszczeniu ulegnie Holandia oraz
w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostanà zalane morzem, które wtargnie w dolin´ Renu.
W Ameryce trz´sienia ziemi b´dà trwaç jeszcze bardzo d∏ugo, po tym jak w Europie nastàpi ju˝ spokój. Od
strony Pacyfiku, zniszczeniu ulegnie Kalifornia a˝ do gór, a fale oceanu zalejà wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast b´dzie uzale˝nione od tego czy ludzie si´ poprawià. Ale sà takie miasta, które Êciàgn´∏y na siebie tyle win, które muszà pomÊciç w∏asne post´powanie i zostanà zniszczone. Do nich nale˝y Nowy
Jork, Waszyngton, a tak˝e miasta najbardziej tolerujàce bezprawie.
Paƒstwa Europy b´dà bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostanà zalane wodà jak wszystkie
ziemie przybrze˝ne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastàpià ruchy górotwórcze, a w konsekwencji
wylewy rzek i zerwanie tam. Nastàpià powodzie i obsuwanie si´ ziemi. Dotyczy to równie˝ Tyrolu oraz pó∏nocnych W∏och i Alp francuskich. Mrozy i Ênie˝yce b´dà uniemo˝liwia∏y pomoc. Mapy b´dà opracowywane
od nowa. Na Ba∏kanach b´dà lokalne trz´sienia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i Ênie˝yce,
ale Ba∏kany nie zostanà ca∏kowicie zniszczone. Od pó∏nocy kataklizmy zaskoczà armi´ chiƒskà ju˝ w Europie, w trakcie walk z Rosjà. Chiƒczycy cofnà si´ wskutek potwornych kataklizmów. To b´dzie trwa∏o zaledwie kilka tygodni, ale b´dzie w swej grozie tak okropne, ˝e podobnych kl´sk nie by∏o dotàd na ziemi.
Pary˝ w czasie rozszala∏ych ˝ywio∏ów obróci si´ w ruin´, ale nie wszyscy jego mieszkaƒcy zginà. Sp∏onie
g∏ównie centrum. Pary˝ odbuduje si´.
W pokorze przyjàç nale˝y kl´ski, które nadchodzà na ziemi´. Zbiorowe zbrodnie, nienawiÊç i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie si´ nad s∏abszymi narodami, pogarda do nich, zamiast pomocy i opieki, brak
mi∏osierdzia, litoÊci i wspó∏czucia – to wizja nadchodzàcego Êwiata. Na pró˝no b´dà wzywaç mi∏osierdzia ci,
którzy nie mieli go dla bli˝nich. B´dzie ono ostojà s∏abych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwoÊci.
Najbardziej zniszczone b´dà Niemcy, poniewa˝ trudno jest ocaliç jednostki, kiedy ginà miliony. Ostrzega
si´ wszystkich Polaków b´dàcych na ziemiach niemieckich – je˝eli ocalejà z wojny, zginà w falach morza,
które zalejà ca∏y prawie kraj. Nad Niemcami b´dzie u˝yta broƒ jàdrowa. Ogieƒ, powietrze, woda – zbuntujà
si´, gdy˝ skalane zostanà nieprawoÊcià. Germanie wykorzystywali wszystkie si∏y przyrody, aby nios∏y
Êmierç, a wi´c teraz one obrócà si´ przeciwko nim i przyniosà Êmierç zwielokrotnionà. Dolina Renu stanie
si´ dolinà Êmierci. Wielkie miasta zmienià si´ w popió∏ i dym, który zmyjà fale morza. Nowe làdy podniosà
si´ z dna oceanu, a wywo∏ane tym fale rozejdà si´ z niespodziewanà si∏à. Równie˝ i przez Londyn przejdà fale, ale miasto to nie zostanie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od Êniegów Alaski a˝ do
pustyni Po∏udnia, zacznà zapadaç si´ làdy i obsuwaç góry. Nastàpi g∏ód, mordercze walki i Êmierç. Gdy
Êwiat zacznie leczyç swe rany, w Ameryce d∏ugo jeszcze trwaç b´dzie chaos. Amerykanie zrozumiejà nareszcie, ˝e dolar nie jest celem ˝ycia. Zapragnà chleba i braterstwa. Wzywaç b´dà Mi∏osierdzia Bo˝ego, którego
sami nie mieli dla innych”.
Sytuacja Polski podczas trzeciej wojny Êwiatowej
„W Polsce cz´Êciowemu zniszczeniu ulegnà miasta przybrze˝ne, ale ˝adne polskie miasto nie zostanie
zniszczone przez broƒ jàdrowà. B´dà natomiast zagro˝one bombardowaniem, podobnie jak ca∏e niemal Zag∏´bie. LudnoÊç stamtàd b´dzie ewakuowana. Nie powinna wracaç a˝ po katakliêmie. Poznaƒ nie b´dzie
zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski zagro˝à Szczecinowi, portom i Âlàskowi. Miast na Ziemiach zachodnich Niemcy nie b´dà niszczyç, liczàc na ich zagarni´cie. Atakowane b´dà tylko porty, obiekty strategiczne i przemys∏owe. Du˝ych zniszczeƒ nie b´dzie, bo polska obrona do tego nie dopuÊci. Po kilku dniach
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walk dzia∏ania wojenne przeniosà si´ w g∏àb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy b´dà niszczyç si´
wzajemnie z niesamowità pasjà i wÊciek∏oÊcià, bo prawo nienawiÊci zawsze powraca ku temu, kto je stosowa∏.
Nadchodzàce wypadki zmienià oblicze ziemi, a wszystkie narody Êwiata zmuszà do dzia∏ania. Jedne pod
presjà wojny, inne na skutek kl´sk ˝ywio∏owych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broƒ jàdrowa.
Polska tym razem zostanie oszcz´dzona i b´dzie jedynym paƒstwem, które ze Êwiatowego kataklizmu
wyjdzie jako paƒstwo pot´˝niejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zale˝eç b´dzie przysz∏oÊç Europy. W niej
rozpocznie si´ odrodzenie Êwiata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bo˝ym.
Polska w swoich granicach b´dzie realizowaç prawo Bo˝e, gdy˝ doÊç zazna∏a krzywd, niesprawiedliwoÊci,
zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów Êwiata, a dla swoich dzieci b´dzie
matkà. Nikogo nie odrzuci, nie pot´pi, lecz przygarnie. B´dzie jednà Ojczyznà dla wszystkich tych, którzy jà
kochajà, znajà jej tradycj´, histori´ i kultur´. Jako prawdziwa Matka zwracam si´ do wszystkich Polaków,
aby ich ostrzec i przygotowaç na nadchodzàce wypadki. Polacy, je˝eli mo˝ecie, wracajcie do Ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie zamieszkujecie te˝ nie za∏amujcie si´. NieÊcie
pomoc, nadziej´, otuch´ i ratunek. Bàdêcie braçmi tych wszystkich, wÊród których przebywacie. Mówcie o
niezmierzonym Mi∏osierdziu Bo˝ym, które jeszcze raz ocali ziemi´, a ocala∏ej da b∏ogos∏awieƒstwo i pomoc.
Wska˝e drog´ odrodzenia, którà pójdzie naród polski. On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkoÊci. Je˝eli chcecie pomóc – wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szcz´Êliwa. Ale kto liczy na karier´ i na wzbogacenie si´ na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma byç czysty.
Polska nie b´dzie krajem s∏abym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzeba
b´dzie ludnoÊci. Przemieszczaç si´ b´dà na ziemiach polskich.
Pomoc powinna byç szybka i ofiarna. Póêniej ju˝ nie b´dzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otworzà si´, uzyska pe∏ne prawa i weêmie udzia∏ w budowaniu najpi´kniejszego ustroju ludzkiego
pod ber∏em Bo˝ym”.
Or´dzie Maryi z 1954 roku
W 1954 roku Matka Bo˝a ukaza∏a si´ ¸ucji w klasztorze w Coimbrze. Wyglàda∏a pi´knie i dostojnie. Powiedzia∏a wówczas do swej powiernicy: „Córko Moja, Matka twoja mówi do Ciebie...”
Oblicze NajÊwi´tszej Panny by∏o smutne i dwie ∏zy ukaza∏y si´ ma policzkach. Mówi∏a dalej:
„S∏uchaj uwa˝nie co powiem i powtórz to ca∏emu Êwiatu: ludzie mimo wielokrotnych ostrze˝eƒ nie powracajà do Boga, opierajà si´ ∏asce, nie s∏uchajà Mego g∏osu. Nie miej ˝adnych wàtpliwoÊci do tego co ci powiem
dalej. S∏owa Moje sà bardzo jasne i musisz je powtórzyç wszystkim.
Dni ciemne i straszne zbli˝ajà si´. LudzkoÊç otoczona jest g´stà mg∏à licznych i ci´˝kich grzechów rozlanych na ca∏ej ziemi. DziÊ bardziej ni˝ kiedykolwiek ludzie opierajà si´ wezwaniu Nieba. Bluênià Bogu ˝yjàc
w b∏ocie. Spójrz, córko – Moje Serce przywalone jest cierniami grzechów. Twarz Moja zniekszta∏cona jest bólem, a oczy pe∏ne sà ∏ez. Przyczynà Mego smutku jest wiele dusz ginàcych na wiecznoÊç. Przywódcy narodów
du˝o czynià i mówià na temat pokoju, a Êwiat tymczasem wkrótce ca∏y znajdzie si´ w ogniu wojny. Ca∏a
ludzkoÊç popadnie w smutek, bo sprawiedliwoÊç Bo˝a musi si´ wype∏niç.
Wypadki sà bliskie. Straszne b´dà przewroty na ca∏ej ziemi. Ludzie, tak jak za czasów potopu, zatracili
drog´ do Boga, kierujà si´ duchem szatana. Ksi´˝a powinni ∏àczyç si´ w pokucie i modlitwie, szerzyç nabo˝eƒstwa do NajÊwi´tszego Serca Jezusa i Maryi. Godzina Moja jest bliska. Je˝eli ksi´˝a przyjmà to wezwanie i ∏àczyç b´dà swoje ∏zy z Moimi ∏zami, otrzymajà ∏aski dla zbawienia grzeszników.
Przeka˝ córko to Moje ostrze˝enie, aby wszyscy dowiedzieli si´, ˝e kara jest blisko. SprawiedliwoÊç Bo˝a
wisi nad Êwiatem i nad ludzkoÊcià, której grzechy zostanà obmyte w∏asnà krwià przez zarazy, g∏ód, trz´sienia ziemi, huragany i wojny. Ludzie nie wiedzà o tym wszystkim i nie chcà wierzyç, ˝e Moje ∏zy sà znakiem,
aby ich ostrzec i uprzedziç o strasznych wypadkach wiszàcych nad Êwiatem. Godzina wielkich cierpieƒ jest
bliska.
Je˝eli ludzie nie poprawià si´, straszny ogieƒ spadnie z nieba i ludzie ukarani zostanà stosownie do d∏ugów zaciàgni´tych wobec sprawiedliwoçci Bo˝ej. Kara b´dzie straszna, bo niebo po∏àczy si´ z ziemià, aby do-
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konaç zniszczenia. Jedne narody zostanà oczyszczone, inne zniknà zupe∏nie”.
„A co stanie si´ z W∏ochami?” – zapyta∏a ¸ucja.
„W∏ochy przejdà wielkà rewolucj´ i w niej si´ oczyszczà. Tylko cz´Êciowo zostanà uratowane. Mi∏osierdzie
Bo˝e b´dzie wielkie dla grzeszników skruszonych, zwracajàcych si´ do Mojego Macierzyƒskiego Serca. Powtórz to Moje ostrze˝enie, aby mogli odpokutowaç, powróciç do Boga i tak uniknàç tych strasznych kar.
Kiedy to si´ stanie, córko Moja, czas ju˝ niedaleki, kiedy ludzie najmniej b´dà si´ tego spodziewali. SprawiedliwoÊç Bo˝a wype∏ni si´. Moja mi∏oÊç do grzeszników jest wielka. Wszystko czyni´, aby mogli si´ zbawiç.
Spójrz na Mój p∏aszcz – jaki wielki. Jakbym nie by∏a pochylona nad Êwiatem, nie strzeg∏a i nie broni∏a go
Matczynà mi∏oÊcià, burza ognia spad∏aby ju˝ na narody tej ziemi”.
„Matko Moja, nigdy nie widzia∏am Ci´ w takim p∏aszczu...”
„Patrz: r´kà prawà okrywam i chc´ uratowaç grzeszników, a lewà powstrzymuj´ wiszàcà sprawiedliwoÊç
Bo˝à, aby przed∏u˝yç jeszcze czas Mi∏osierdzia. Wszystkim daj znak, ˝e godzina Maryi jest bliska i ˝e wszyscy, co odmawiaç b´dà modlitwy z ˝ywà wiarà i ufnoÊcià, zbiorà obfite owoce.
Mów cz´sto, z r´kami z∏˝onymi na krzy˝, nast´pujàcà modlitw´: „Królowo Âwi´ta, poÊredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bàdê nam mi∏osierna”.
A teraz przytaczamy s∏owa Pana Jezusa skierowane do ¸ucji: „Te znaki ludzie zlekcewa˝à i b´dà iÊç drogà rozpusty, k∏amstwa, zemsty i chciwoÊci. Bóg zostanie wyrzucony ze szkó∏, domów rodzinnych, urz´dów
i wtedy przyjdzie kara s∏uszna i nieodwracalna. Rozpocznie si´ to w noc bardzo zimnà. Grzmoty i trz´sienia
ziemi trwaç b´dà dwa dni i dwie noce. To b´dzie dowodem, ˝e Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, którzy b´dà mieli we Mnie nadziej´ i uwierzà Mym s∏owom, niech si´ niczego nie bojà, bo ja ich nie
opuszcz´, a tak˝e ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnià dla opami´tania si´ ludzkoÊci. Kto b´dzie
w stanie ∏aski uÊwi´cajàcej i u Matki Mojej, temu te˝ nic si´ nie stanie.
AbyÊcie byli na to przygotowani, podaj´ wam znaki. Uwa˝ajcie: ostatnia noc b´dzie bardzo zimna, wiatr
b´dzie hucza∏, a po pewnym czasie powstanà grzmoty. Wtedy zamknijcie okna oraz drzwi, nie rozmawiajcie
z nikim spoza domu. Ukl´knijcie pod krzy˝em ˝a∏ujàc za swoje grzechy i proÊcie Matk´ Mojà o Jej opiek´.
A kto tej rady nie pos∏ucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze b´dzie
nasycone gazem i truciznà. Ogarnie ca∏à ziemi´. Kto b´dzie cierpia∏ niewinnie, nie zginie, b´dzie m´czennikiem i wejdzie do Królestwa Bo˝ego.
W trzecià noc nastanie ogieƒ i trz´sienia ziemi, a w dniu nast´pnym b´dzie ju˝ Êwieciç s∏oƒce. Anio∏owie
zstàpià z nieba w postaci ludzkiej i przyniosà ze sobà pokój na ziemi´. Niezmierna wdzi´cznoÊç uratowanych wzniesie si´ do nieba w dzi´kczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkoÊç, nie mo˝e byç porównywalna z ˝adnà karà, jakà Bóg zes∏a∏ od stworzenia Êwiata. Jedna trzecia ludzkoÊci zginie”.

Wypowiedê s.¸ucji z 1957 roku
Ojciec Augustyn Fuentes, ubiegajàcy si´ o proces beatyfikacyjny Franciszka i Hiacynty, za zgodà papie˝a,
odwiedzi∏ s.¸ucj´ w klasztorze w Coimbrze. Spotkanie mia∏o miejsce 26 grudnia 1957 roku Podczas rozmowy
wizjonerka przestrzega∏a ludzkoÊç przed lekcewa˝eniem przes∏aƒ Matki Bo˝ej: „Zawsze w planach Boskiej
OpatrznoÊci, gdy Bóg zamierza ukaraç Êwiat, wyczerpuje najpierw wszystkie inne sposoby wyjÊcia. Teraz,
gdy zobaczy∏, ˝e Êwiat nic sobie z tego nie robi, to wtedy, jakbyÊmy powiedzieli w naszym niedoskona∏ym
sposobie mówienia, proponuje nam ostatnià drog´ ocalenia: Swojà NajÊwi´tszà Matk´. Lecz jeÊli zlekcewa˝ymy i odepchniemy ten ostatni Êrodek ocalenia, nie b´dzie ju˝ dla nas przebaczenia w Niebie, poniewa˝ dopuÊcimy si´ grzechu, który Ewangelia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Âw´temu, a który polega na
tym, ˝e si´ otwarcie, z ca∏à ÊwiadomoÊcià i wolà, odrzucamy Zbawienie, które jest nam ofiarowane. Przypomnijmy sobie, ˝e Jezus Chrystus jest najlepszym Synem i nie pozwoli, abyÊmy obra˝ali Jego NajÊwi´tszà
Matk´. Mamy wyraêne Êwiadectwa w wielowiekowej historii KoÊcio∏a, które w straszliwych przyk∏adach pokazujà nam, jak nasz Pan Jezus Chrystus zawsze bra∏ w obron´ honor Swej Matki”.
Apel s.¸ucji z 1958 roku
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Ojciec Fuentes ponownie odwiedzi∏ s.¸ucj´ 22 maja 1958 roku. Podczas spotkania s.¸ucja przekaza∏a, za
poÊrednictwem o.Fuentesa, apel do wszystkich ludzi. Jego treÊç zosta∏a opublikowana w czasopiÊmie mariaƒskim La Immaculada w numerze z 1-stycznia 1959 roku. Oto fragment tego przes∏ania: „Czcigodny
Ojcze, Matka Bo˝a jest bardzo zaniepokojona, poniewa˝ zlekcewa˝ono Jej Przes∏anie z 1917 roku. Ani dobrzy, ani êli nie zwrócili uwagi na Jej s∏owa. Dobrzy idà swojà Êcie˝kà, nie przejmujàc si´ i nie przestrzegajàc norm niebiaƒskich. èli b´dàcy na szerokiej drodze pot´pienia, w ogóle nie zwa˝ajà na gro˝àce im kary.
Uwierz, Ojcze, Pan Bóg bardzo szybko wyda wyrok. Kara b´dzie materialna i, niech Ojciec sobie wyobrazi,
wiele dusz upadnie, je˝li nie b´dà si´ modliç i odprawiaç pokuty. Oto powód smutku Matki Bo˝ej.
Powiedz prosz´, wszystkim, ˝e Matka Bo˝a wielokrotnie powtarza∏a: „Wiele narodów zniknie z powierzchni ziemi. Narody bez Boga stanà si´ wybranym przez samego Boga biczem karzàcym ludzkoÊç, jeÊli
my przez modlitwy i Sakramenty Âwi´te nie wywo∏amy ∏aski ich nawrócenia”.
Powiedz prosz´, ˝e szatan rozpoczyna decydujàcà bitw´ przeciw Matce Bo˝ej, poniewa˝ tym co najbardziej zasmuca Niepokalane Serce Maryi i Jezusa, jest upadek dusz zakonnych i kap∏aƒskich. Szatan wie, ˝e
zakonnicy i kap∏ani zaniedbujàc swoje wznios∏e powo∏anie, wywierajà z∏y wp∏yw na wiele dusz. Jest ju˝
ostatnia chwila, aby powstrzymaç kar´ Nieba. Mamy do naszej dyspozycji dwa bardzo skuteczne Êrodki: modlitw´ i ofiar´. Szatan robi wszystko, aby nas oderwaç i odebraç nam przyjemnoÊç modlitwy. Ocalimy si´ albo zas∏u˝ymy na pot´pienie. Trzeba, ojcze, powiedzieç ludziom, ˝e nie powinni czekaç na wezwanie do modlitwy i do pokuty ani ze strony papie˝a, ani biskupów, ani proboszczów, ani te˝ wy˝szych zwierzchników. Ju˝
czas najwy˝szy, aby ka˝dy, z w∏asnej inicjatywy, wype∏ni∏ Êwi´te powinnoÊci i odmienia∏ swe ˝ycie wed∏ug
wskazówek NajÊwi´tszej Maryi Panny. Szatan pragnie zaw∏adnàç poÊwi´conymi duszami, pracuje nad tym,
aby je zdeprawowaç tak, aby doprowadzi∏y si´ do ostatecznego uwi´zienia w grzechu, sugerujàc nawet, aby
unowoczeÊniaç ˝ycie religijne. Stàd bierze si´ ja∏owoÊç ˝ycia wewn´trznego i oboj´tna postawa Êwieckich,
którzy nie chcà zrezygnowaç z przyjemnoÊci; nie mogà wi´c ca∏kowicie ofiarowaç si´ Bogu”(...).
Podobieƒstwa mi´dzy sekretem z La Salette a Trzecià Tajemnicà Fatimskà
Porównanie tych dwóch objawieƒ Matki Bo˝ej wykazuje nast´pujàce podobieƒstwa: – Zarówno Melanii
z La Salette, jak i trójce dzieci z Fatimy, dane by∏o poznaç rzeczy ostateczne. Melani´ anio∏ Stró˝ zaprowadzi∏ do CzyÊçca, natomiast dzieciom z Fatimy NajÊwi´tsza Dziewica ukaza∏a obraz Piek∏a, szatanów i dusze
pot´pione. Obydwa or´dzia zosta∏y ocenzurowane. W La Salette uznano cz´Êç pierwszà Or´dzia, tzw. publicznà, a zanegowano cz´Êç sekretnà. Na ponowne oficjalne og∏oszenie czeka ju˝ ponad 150 lat. W Fatimie
by∏o podobnie. Ujawniona i przyj´ta zosta∏a cz´Êç pierwsza i druga, a trzecia czeka∏a na oficjalne ujawnienie
83 lata. Cz´Êci sekretne obydwu Or´dzi, zgodnie z ˝yczeniem Matki Bo˝ej, mia∏y byç ujawnione w terminie
póêniejszym. TreÊç obydwu Or´dzi jest zbie˝na. W obydwu wymieniony jest kryzys wiary i zapowiedê
oczyszczenia Ziemi oraz ukarania rodzaju ludzkiego poprzez straszliwe wojny, choroby i kataklizmy.
Garabandal 1961
¸atwo mo˝na dostrzec, ˝e kolejne Or´dzia Maryjne dotyczàce czasów przysz∏ych sà logicznà kontynuacjà
wczeÊniejszych. UÊciÊleniem objawieƒ w La Salette by∏y objawienia w Fatimie. Nast´pnym wielkim krokiem
w kierunku ostrze˝enia ludzkoÊci przed gro˝àcym niebezpieczeƒstwem by∏y objawienia w Garabandal.
San Sebastiano di Garabandal jest liczàcà kilkadziesiàt domów wioskà hiszpaƒskà. To tu w dniu 18
czerwca 1961 roku. w Górach Kantabryjskich pó∏nocno – zachodniej Hiszpanii mia∏o miejsce niezwyk∏e wydarzenie. Cztery dziewczynki: Conchita, Maria Dolores, Jacinta i Maria Cruz mia∏y wizj´ Dziewicy z Karmelu. Objawienie powtórzy∏o si´ 8 grudnia 1964 roku. Zdarzy∏y si´ równie˝ objawienia Êw. Micha∏a Archanio∏a. W Garabandal obiecany zosta∏ publiczny cud i zapowiedziana wielka kara dla ludzkoÊci, jeÊli si´ nie
opami´ta. Wielki cud ma nawróciç rzesze niedowiarków i stworzyç wy∏om w ich nazbyt zracjonalizowanych
umys∏ach.
Zwiastunem objawieƒ by∏ Êw. Micha∏ Archanio∏, natomiast w dniu 2 lipca 1961r. dzieci ujrza∏y w towarzystwie anio∏ów pi´knà Panià z Dzieciàtkiem na r´ku. By∏ to poczàtek serii ponad dwóch tysi´cy objawieƒ
w ciàgu czterech lat. Od roku 1961 do 1965 Maryja ukazywa∏a si´ dziewczynkom niemal ka˝dego dnia, a cz´-
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sto tak˝e i w nocy. Ostatnie, smutne w tonie or´dzie, które z polecenia Maryi przekaza∏ 18 czerwca 1965 roku. Êw. Micha∏ Archanio∏, zawiera∏o s∏owa ostrze˝enia.
Wizjonerki by∏y badane przez lekarzy i naukowców z wielu krajów. Wszyscy oni potwierdzili ca∏kowità
ich normalnoÊç. Nie doszukali si´ ˝adnych oznak zbiorowej histerii, psychozy czy nerwicy. B´dàc w ekstazie
wizjonerskiej nie reagowa∏y na uk∏ucia ig∏à ani p∏omieƒ zapalniczki. Stawa∏y si´ przy tym tak ci´˝kie, ˝e nawet najsilniejsi m´˝czyêni z trudem je podnosili. Mimo to, cz´sto zdarza∏o im si´ w tym stanie lewitowaç.
Czasem szybko biega∏y do ty∏u lub pokonywa∏y skalisty teren na kolanach szybciej ni˝ inni na nogach. Niekiedy w ekstazie mówi∏y ró˝nymi j´zykami, np. odmawia∏y modlitw´ po grecku czy ∏acinie, podczas gdy normalnie potrafi∏y rozmawiaç tylko w swoim j´zyku ojczystym.
NajÊwi´tsza Panna powiedzia∏a, ˝e przysz∏a ostrzec ludzkoÊç. Mówi∏a o bliskiej katastrofie, jeÊli wÊród ludzi nie zapanuje pokój, mi∏oÊç i wzajemne poszanowanie. Poprzedzone to b´dzie roz∏amem w KoÊciele katolickim, w którym „kardyna∏ powstanie przeciwko kardyna∏owi, a biskup przeciwko biskupowi”.
W czerwcu 1962 roku dziewczynki prze˝y∏y wizje gro˝àcej ludzkoÊci katastrofy. Ockn´∏y si´ wstrzàÊni´te
i przera˝one, gdy˝ widzia∏y Êwiat trawiony przez ˝ywio∏ ognia.
Maryja w Garabandal przekaza∏a jeszcze dwa wa˝ne proroctwa. Pierwsze dotyczy∏o nadprzyrodzonego
zjawiska, kiedy wszystko na Êwiecie rozb∏yÊnie na krótko Êwiat∏em. Nie uczyni ˝adnych szkód, ale pos∏u˝y
jako zapowiedê nadchodzàcej zag∏ady. B´dzie mieç na celu obudzenie ludzkich sumieƒ i stanowiç ostatnià
szans´ zwrócenia si´ do Mi∏osierdzia Bo˝ego i przeproszenia Boga za grzechy swoje i ca∏ej ludzkoÊci.
Drugie proroctwo zapowiada∏o cud, jaki ma si´ zdarzyç w Garabandal w rok po nadprzyrodzonej emisji
Êwiat∏a. Wizjonerka Conchita Gonzales tak to wspomina:
„O tym, co dotyczy cudu, Dziewica powiedzia∏a tylko mnie. Zabroni∏a mi natomiast g∏osiç na czym b´dzie
polegaç, a dat´ pozwoli∏a podaç dopiero na osiem dni wczeÊniej. Tyle tylko mog´ jeszcze dodaç, ˝e data ta
zbiegnie si´ z obchodami jednego ze Êwi´tych m´czenników Eucharystii i wydarzy si´ w czwartek o godz.
20.30. Nastàpi to w Garabandal przy grupie drzew pinii (czarnej sosny). B´dzie widoczne dla wszystkich osób
znajdujàcych si´ w wiosce i w pobliskich górach San Sebastian de Garabandal. Chorzy odzyskajà zdrowie,
a niewierzàcy uwierzà. Stanie si´ wówczas najwi´kszy cud, jaki Jezus obieca∏ Êwiatu. Nie b´dzie ˝adnej wàtpliwoÊci co do tego, ˝e pochodzi on od Boga i ma na celu dobro ludzkoÊci. Znak cudu pozostanie w miejscowym lesie sosnowym na zawsze. B´dzie mo˝na go filmowaç, fotografowaç i pokazywaç w telewizji, ale nie da
si´ go uchwyciç ani zmierzyç, gdy˝ sformowany b´dzie z nadenergii.
Co dotyczy kary za grzechy, to wiele zale˝eç b´dzie od tego, czy ludzkoÊç zrozumie przekaz Dziewicy
i zmieni swoje post´powanie. Kara, jeÊli nadejdzie, zaskoczy Êwiat, wiem o tym, lecz tà wiedzà nie mog´ si´
podzieliç. Znam kar´ i zapewniam, ˝e jest sro˝sza od po˝aru w domu, gorsza ni˝ gdybyÊmy mieli ogieƒ pod
sobà i nad sobà. Nie wiem, ile czasu up∏ynie od cudu do momentu kary”.
W styczniu 1965 roku NajÊwi´tsza Dziewica przekaza∏a Conchicie jeszcze jednà przestrog´:
„Tym, co prze˝yjà kar´, zostanie przywrócone królestwo Bo˝e, a ludzkoÊç znów b´dzie s∏u˝yç Bogu jak
w czasach, które poprzedza∏y degeneracj´ Êwiata. By∏oby wielkim nieszcz´Êciem, gdyby nawrócenie mia∏o
nie nastàpiç i gdyby wszystko mia∏o pozostaç tak, jak w chwili obecnej. Wtedy odpowiedzialnoÊç sta∏aby si´
jeszcze powa˝niejsza”.
Podczas objawienia w dniu 18 czerwca 1965 roku wizjonerki otrzyma∏y Przes∏anie dane Êwiatu przez NajÊwi´tszà Dziewic´ za poÊrednictwem Êw. Micha∏a Archanio∏a:
„Poniewa˝ nie dope∏ni∏o si´ i nie zosta∏o podane do wiadomoÊci Moje Przes∏anie z 18 paêdziernika, powiem wam, ˝e jest ono ostatnie. Najpierw czara si´ dope∏nia∏a, teraz si´ przelewa. Wielu kap∏anów, biskupów i kardyna∏ów podà˝a drogà zguby, pociàgajàc za sobà liczne dusze. Z ka˝dym dniem przywiàzuje si´ coraz mniejszà wag´ do Eucharystii. Musimy do∏o˝yç staraƒ, aby uniknàç gniewu dobrego Boga. JeÊli poprosicie o przebaczenie w szczerym duchu, Bóg wam przebaczy. Ja, Matka Bo˝a, za poÊrednictwem Anio∏a, Êw.
Micha∏a, ˝àdam od was poprawy. To ju˝ ostatnie ostrze˝enie. Bardzo was kocham i nie chc´ waszego pot´pienia. PoproÊcie szczerze a otrzymacie. Musi wami kierowaç duch poÊwi´cenia. PomyÊlcie o M´ce Jezusa”.
Akita 1973
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Po Garabandal kontynuacjà przes∏ania Maryi by∏y objawienia w Akita. Oto skrótowa informacja wed∏ug
ksià˝ki Stefana Budzyƒskiego – Dotkni´cie Boga.
W latach 1973-1981 w japoƒskiej miejscowoÊci Akita, po∏o˝onej 200 km od Tokio, mia∏y miejsce nadzwyczajne objawienia Maryjne. Oprócz nich, ponad sto razy figura Matki Bo˝ej p∏aka∏a krwawymi ∏zami. Tym
razem wybrankà i powierniczkà Maryi by∏a czterdziestodwuletnia Japonka, Agnes Sassagawa Katsuko.
Agnes Sassagawa wychowana zosta∏a w shintoiêmie, narodowej religii Japoƒczyków. Poniewa˝ od dzieciƒstwa by∏a bardzo chorowita, w wieku 25 lat przyby∏a do Lourdes, gdzie zosta∏a cudownie uzdrowiona.
W kilkanaÊcie lat póêniej ca∏kowicie straci∏a s∏uch. Jakby jeszcze tego by∏o ma∏o, zosta∏a sparali˝owana. Le˝àc w klinice w Myoko zetkn´∏a si´ z piel´gnujàcà jà katolickà zakonnicà. Stan chorej pogarsza∏ si´. Wkrótce
Agnes zapad∏a w Êpiàczk´. Lekarze nie dawali jej szans na prze˝ycie. Wtedy to zakonnica ta wla∏a nieprzytomnej Agnes do ust kilka kropel wody z Lourdes. Pacjentka natychmiast odzyska∏a przytomnoÊç, a wkrótce i pe∏ni´ zdrowia. DoÊwiadczajàc nadzwyczajnego Mi∏osierdzia Bo˝ego, postanowi∏a przyjàç chrzeÊcijaƒstwo i poÊwi´ciç si´ ˝yciu zakonnemu. Wstàpi∏a do Zgromadzenia S∏u˝ebnic Eucharystii i przyjàç chrzeÊcijaƒskie imi´ zakonne – Agnieszka. Zamieszka∏a w klasztorze, znajdujàcym si´ w wiosce Akita.
W 1973 r. s.Agnes prze˝y∏a pierwsze doÊwiadczenie mistyczne. Na proÊb´ miejscowego biskupa tak je opisa∏a:
„Kiedy zbli˝a∏am si´ do Tabernakulum nagle rozb∏ys∏o olÊniewajàce Êwiat∏o. Pod wp∏ywem wzruszenia
natychmiast upad∏am na twarz. Nie by∏am w stanie podnieÊç g∏owy nawet wówczas, gdy Êwiat∏o znik∏o”.
Zjawisko nieziemskiego Êwiat∏a powtórzy∏o si´ trzykrotnie. W uroczystoÊç NajÊwi´tszego Serca Jezusa na
d∏oni s.Agnes utworzy∏ si´ samoistnie krwawy stygmat w kszta∏cie krzy˝a o ramionach 2 na 3 cm.
W klasztorze w Akita znajduje si´ drewniana figura Matki Bo˝ej, opartej o kul´ ziemskà na tle krzy˝a.
Przed nià cz´sto s.Agnes ˝arliwie si´ modli∏a. Pewnego dnia zamiast drewnianej figury zobaczy∏a niezwyk∏ej
pi´knoÊci Niewiast´ otoczonà Êwiat∏em. Postaç odezwa∏a si´ do mistyczki s∏odkim g∏osem, mówiàc m.in.:
„Moja córko, wiernie dochowa∏aÊ Mi pos∏uszeƒstwa i porzuci∏aÊ wszystko, aby pójÊç za Mnà. Módl si´ bardzo
du˝o za papie˝a, biskupów i kap∏anów”.
Po tej wizji zauwa˝ono na drewnianej d∏oni figury ran´ w kszta∏cie skrzy˝owanych dwóch linii, z której
sp∏ywa∏a czerwona ciecz. Zarówno s.Agnes, jak równie˝ i t´ czerwonà ciecz poddano dok∏adnym badaniom.
Czerwona ciecz okaza∏a si´ identyczna z krwià ludzkà. Nie by∏a to jednak krew wizjonerki. Specjalistyczne
badania figury wykluczy∏y fa∏szerstwa. Cud krwawych ∏ez Madonny powtórzy∏ si´ 101 razy, i to w obecnoÊci
wielu obserwatorów, w tym kilkakrotnie w obecnoÊci biskupa diecezji Niigata. Niekiedy z oczu NajÊwi´tszej
Dziewicy p∏yn´∏a ciecz bezbarwna. Po laboratoryjnej analizie chemicznej p∏yn ten okaza∏ si´ identyczny
z ludzkimi ∏zami. Ponadto figura wydziela∏a niezwykle przyjemny i nigdzie wi´cej niespotykany zapach.
W dniu 22 kwietnia 1984 roku biskup diecezji Niigata, Shojiro Ito, zatwierdzi∏ nadprzyrodzony charakter
objawieƒ w Akita. Uznanie to zosta∏o potwierdzone przez kard. Józefa Ratzingera, przewodniczàcego papieskiej Kongregacji Doktryny Wiary.
Maryja wielokrotnie objawia∏a si´ s.Agnes, rozmawia∏a z nià i wyjaÊni∏a sens przekazanego Or´dzia z 13
paêdziernika 1973 roku. Oto jego treÊç:
„Moja córko, s∏uchaj dobrze, co ci powiem i przeka˝ to prze∏o˝onej. Jak ju˝ ci powiedzia∏am, jeÊli ludzie
nie b´dà pokutowaç i nie poprawià si´, Bóg Ojciec zeÊle strasznà kar´ na ca∏à ludzkoÊç. B´dzie to kara wi´ksza ni˝ potop, taka jakiej nikt nigdy przedtem nie widzia∏. Ogieƒ spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi wielkà cz´Êç ludzkoÊci, zarówno dobrych jak i z∏ych, nie oszcz´dzajàc ani kap∏anów, ani Êwieckich. Ci,
którzy prze˝yjà, poczujà si´ tak opuszczeni, ˝e b´dà zazdroÊciç umar∏ym. Jedynà bronià, jaka wam pozostanie, b´dzie Ró˝aniec i znak dany przez Mojego Syna. Ka˝dego dnia odmawiajcie modlitw´ ró˝aƒcowà za papie˝a, biskupów i kap∏anów. Dzie∏o szatana przeniknie nawet do KoÊcio∏a w takim stopniu, ˝e kardyna∏owie
wystàpià przeciwko kardyna∏om, a biskupi przeciwko biskupom. Kap∏ani, którzy Mnie czczà, b´dà
pogardzani i wystàpià przeciwko nim ich wspó∏bracia. KoÊció∏ b´dzie pe∏en tych, którzy akceptujà
kompromisy. Z powodu dzia∏ania szatana wielu kap∏anów i poÊwi´conych dusz porzuci swe powo∏anie. Szatan b´dzie wyst´powaç szczególnie nieub∏aganie przeciwko duszom poÊwi´conym Bogu. MyÊl o utracie tak
wielu dusz z powodu tak wielu ich grzechów jest przyczynà Mojego smutku. Nie b´dzie ju˝ dla nich przeba-
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czenia. Odwa˝nie rozmawiaj ze swym prze∏o˝onym. On wie jak zach´ciç ka˝dà z was do modlitwy i podj´cia
dzie∏a wynagrodzenia”.
Podobieƒstwa mi´dzy Or´dziem z Akity a Trzecià Tajemnicà Fatimskà
Ze wszystkich Or´dzi Matki Bo˝ej, to z Akita jest najbardziej zbli˝one do Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.
Zosta∏o przekazane w dniu 13 paêdziernika, czyli w rocznic´ objawieƒ fatimskich. Zasadnicze punkty Or´dzia z Akita to:
Zapowiedê apokaliptycznej kary, która dotknie ca∏à ludzkoÊç.
Kara ta mo˝e zostaç z∏agodzona lub opóêniona, o ile ludzkoÊç si´ nawróci. Nastàpi roz∏am w KoÊciele katolickim. Sk∏ócone ze sobà zostanie wy˝sze duchowieƒstwo.
Wielki ogieƒ spadnie z nieba.
TreÊci te sà zbie˝ne z or´dziem z Fatimy. W tym drugim Matka Bo˝a okreÊla dat´ oczyszczenia ludzkoÊci
i ziemi, wymieniajàc drugà po∏ow´ XX wieku. W obydwu przypadkach jest mowa o ratunku dla zagro˝onej
ludzkoÊci. Tym ko∏em ratunkowym jest modlitwa ró˝aƒcowa.
Siostra Agnes zapewni∏a biskupa Ito, ˝e nie zna∏a treÊci przepowiedni fatimskiej (Trzeciej Tajemnicy).
Nie jest te˝ dzie∏em przypadku, ˝e objawienia w Akita skoƒczy∏y si´ 13 paêdziernika, podobnie jak w Fatimie. W swoim pami´tniku wizjonerka napisa∏a, ˝e Matka NajÊwi´tsza wyraênie powiedzia∏a jej: „Starajcie
si´ jak najcz´Êciej odmawiaç modlitw´ ró˝aƒcowà. Jedynie ja jestem jeszcze w stanie uchroniç was przed
zbli˝ajàcymi si´ nieszcz´Êciami. Ci, którzy Mi zaufajà, b´dà ocaleni”.
Medjugorje 1981
W górskiej wiosce Hercegowiny, Medjugorje, od 24 czerwca 1981 roku do dziÊ szeÊciorgu wizjonerom ukazuje si´ Matka Bo˝a. Ka˝dego dnia o jednakowej porze majà miejsce krótkie objawienia prywatne. Najcz´Êciej otrzymuje je Vicka Iwankowic, mieszkanka Medjugorje. Natomiast 25-go dnia ka˝dego miesiàca NajÊwi´tsza Dziewica, nazywana tu Gospà (Panià), za poÊrednictwem wizjonerów przekazuje dla ca∏ego Êwiata
s∏ynne ju˝ Or´dzia Pokoju. Przez lata zmianie uleg∏o stanowisko Konferencji Episkopatu b.Federacji Jugos∏awii. Obecnie Medjugorje jest uznane przez KoÊció∏ za miejsce kultu religijnego. Stanowi to powa˝ny krok
do oficjalnego uznania Objawieƒ Matki Bo˝ej w tym miejscu. Zachowawcza postawa KoÊcio∏a wynika te˝
stàd, ˝e nie uznaje si´ oficjalnie objawieƒ jako zjawisk nadprzyrodzonych w czasie ich trwania oraz za ˝ycia
wizjonerów. A zatem na zatwierdzajàcy edykt biskupa Mostaru, w sk∏ad którego wchodzi Medjugorje, przyjdzie jeszcze poczekaç. Papie˝ Jan Pawe∏ II podczas audiencji prywatnej powiedzia∏ do Mirjany, jednej z wizjonerek: „Gdybym nie by∏ papie˝em, to ju˝ dawno odwiedzi∏bym Medjugorje”.
Do Medjugorje przyje˝d˝ajà miliony pielgrzymów z ca∏ego Êwiata, zarówno Êwieccy jak i duchowni. Mimo
˝e nie g∏osi si´ tam ˝adnej nowej nauki, tylko Ewangeli´, to przyciàga wszystkich atmosfera pokoju, bliskoÊci Boga, ufnoÊci w ˝ywà i pewnà pomoc Matki Bo˝ej.
Zapowiedê widzialnego znaku
W Fatimie i w innych miejscach objawieƒ odkrywamy, i˝ zapowiedê Epoki Pokoju wskazuje, ˝e Bóg zobowiàza∏ si´ wype∏niç Swà obietnic´ niezale˝nie od wszystkiego. Dlatego te˝, po du˝ej iloÊci objawieƒ i or´dzi
Maryi i Jezusa, nawo∏ujàcych Êwiat do nawrócenia si´, jest oczywiste, ˝e Bóg wkrótce wprowadzi w Êwiecie
Epok´ Pokoju, niezale˝nie od nik∏ego naszego odzewu na te or´dzia.
W Fatimie NajÊwi´tsza Dziewica obieca∏a po raz pierwszy: „W koƒcu moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Obietnica ta mia∏a olbrzymie znaczenie, gdy˝ gwarantowa∏a ona przysz∏oÊç Êwiata, przysz∏oÊç nadziei.
W Medjugorje Maryjne wezwanie by∏o kontynuowane. A Maryja, jak cierpliwa matka, d∏ugo t∏umaczy∏a,
w jaki sposób Êwiat mo˝e odnaleêç pokój. Musi on nadejÊç poprzez modlitw´ i zadoÊçuczynienie. W Medjugorje Maryja da∏a Êwiatu plan, który zach´ca go i prowadzi do nawrócenia. Janice Connell, w biuletynie Królowa Pokoju t∏umaczy:
„NajÊwi´tsza Dziewica powiedzia∏a: „JesteÊmy Êwiadkami kryzysu Êwiatowego pokoju”. Stale zach´ca
nas Ona do pojednania i nawrócenia. Obieca∏a, i˝ zostawi widzialny znak dla ca∏ej ludzkoÊci w miejscu obja-
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wieƒ w Medjugorje. Czas poprzedzajàcy widzialny Znak jest okresem ∏aski, który s∏u˝y nawróceniu i pog∏´bieniu wiary. Czas ten – okres ∏aski – nagli. Po otrzymaniu widzialnego znaku ci, którzy wcià˝ b´dà ˝yli, b´dà mieli niewiele czasu na nawrócenie. Z tego powodu NajÊwi´tsza Dziewica zach´ca nas do niezw∏ocznego
pojednania i nawrócenia.
Or´dzie z Medjugorje zawiera pi´ç elementów:
Nawrócenie do Boga:
Jest on naszym Stwórcà i Panem, dlatego te˝ musimy uznaç Go za absolutny priorytet w naszym ˝yciu.
Skutkiem tego mamy odrzuciç nasze grzeszne post´powanie i wcià˝ zmierzaç ku Bo˝ej mi∏oÊci i s∏u˝bie. Maryja ponagla Katolików, aby w tym celu chodzili do spowiedzi co najmniej raz w miesiàcu.
Wiar´:
Wiara musi byç g∏´boka, silna, ca∏kowita, zdecydowana, p∏ynàca z g∏´bi serca. Madonna z Medjugorje powiedzia∏a nam, i˝ nic nie cieszy Jej bardziej, ni˝ to, gdy s∏yszy, jak odmawiamy Jej ulubionà modlitw´ – Credo (b´dàce wyznaniem naszej wiary).
Modlitw´:
Wszyscy jesteÊmy nawo∏ywani do cz´stszej i lepszej modlitwy. Innymi s∏owy, powinniÊmy nie tylko poÊwi´caç modlitwom wi´cej czasu, lecz tak˝e odmawiaç je z wi´kszà gorliwoÊcià i zwracaç wi´kszà uwag´ na
ich treÊç; lub te˝ – jak ujmuje to NajÊwi´tsza Dziewica – powinniÊmy „modliç si´ sercem”. PodkreÊla Ona
równie˝ wartoÊç czytania Pisma Âwi´tego i grupowej modlitwy – zw∏aszcza tej koncentrujàcej si´ na Mszy
Âw. i modlitwach Eucharystycznych. Wszyscy (dotyczy to zw∏aszcza ksi´˝y) powinni tak˝e odmawiaç Ró˝aniec.
Pokój:
Pokój jest nast´pstwem poprzednich elementów, jako podarunek i nagroda. W istocie pokój jest tak istotny w Jej or´dziu z Medjugorje, i˝ Nasza Matka chce, aby 25 dzieƒ czerwca (data Jej pierwszego objawienia
si´ szeÊcioosobowej grupie widzàcych w roku 1981) by∏ poÊwi´cony Jej, jako „Królowej Pokoju”. Naucza nas,
i˝ pokój idzie w parze z pojednaniem. To w∏aÊnie przed∏o˝enie Boga nade wszystko doprowadzi do spokoju
sumienia i pokoju we w∏asnym Êwiecie wewn´trznym. Pokój – noÊnik i czynnik pojednania – musi przeniknàç otaczajàcy nas Êwiat na ka˝dym poziomie ˝ycia narodu, a tak˝e na zagro˝onym wojnà poziomie mi´dzynarodowym.
Zach´ta do postu:
Matka Boska przypomina nam, i˝ ka˝da pokuta i umartwienie uÊwi´ca i pociàga za sobà szczególne ¸aski Bo˝e. Szczególnie namawia nas Ona do poszczenia dwa razy w tygodniu (typowy jest post w Êrody i piàtki) i t∏umaczy, ˝e „najlepszym” rodzajem postu jest post o chlebie i wodzie. S∏owo „najlepszy” oznacza, i˝ istniejà ni˝sze stopnie postu, ni˝ ten o chlebie i wodzie. Ludziom zaleca si´, by sprawdzili swoje mo˝liwoÊci, aby
oceniç, w jakim rozsàdnym stopniu czy zakresie mogà poÊciç. Na przyk∏ad pijàc goràcà zup´ zamiast wody,
jedzàc herbatniki i jogurt zamiast chleba; spo˝ywajàc dodatkowo owoc lub sa∏at´ – te i inne warianty, nie
stanowiàc zwyk∏ego ust´pstwa na rzecz ludzkich s∏aboÊci, mogà w rzeczywistoÊci umo˝liwiç niektórym ludziom wytrwanie w poÊcie przez ca∏y dzieƒ, miast powodowaç zupe∏ne zaniechanie przez nich wysi∏ków, by
poÊciç, gdy˝ ca∏kowicie przekracza to ich mo˝liwoÊci. Dodatkowo warianty takie, przydajàc w dniach postu
potrzebnych b∏ogos∏awieƒstw, w niczym nie umniejszajà wyjàtkowej duchowej i pokutnej wartoÊci postu”.
Czy to sà ostatnie ju˝ objawienia na Ziemi ?
Rozmowa z Mirjanà Soldo z 1988 roku, jednà z „widzàcych” w Medjugorje: – Mirjana: „Maryja powiedzia∏a, ˝e zosta∏a z nami bardzo d∏ugo, d∏u˝ej ni˝ to by∏o konieczne, ale jest to ostatnie objawienie na Ziemi”.
Ojciec Vlasic: Co masz na myÊli mówiàc: „Ostatnie objawienie na ziemi”?
Mirjana: b´dzie to ostatni raz, kiedy Jezus lub Maryja pojawià si´ na ziemi.
Ojciec Vlasic: Co to znaczy: „Pojawià si´?”
Mirjana: Po raz ostatni pojawià si´, tak jak dotychczas, ˝e mo˝na z Nimi rozmawiaç.
Ojciec Vlasic: Masz na myÊli ostatnie ukazanie si´ podczas tej ery, w tym okresie KoÊcio∏a, czy te˝, ˝e nigdy ju˝ nie przyjdà na ziemi´?
Mirjana: Nie wiem. Matka Bo˝a powiedzia∏a, ˝e jest to ostatnie objawienie na ziemi.
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(èród∏o – M. Miravalle STD Serce Or´dzia z Medjugorje, 1988.)
Objawienia w Medjugorje nadal trwajà. Czy to b´dà rzeczywiÊcie ostatnie objawienia na ziemi? Co na ten
temat mówià inni wizjonerzy?
Inny z szeÊciorga wizjonerów z Medjugorje, Jakov Martin, w swojej ksià˝ce Królowa pokoju w Medjugorje, wydanej w 1989r. tak pisze:
„W paêdzierniku 1982 roku ktoÊ zapyta∏ Mirjan´ Soldo: Dlaczego Matka Bo˝a przychodzi tak cz´sto i na
tak d∏ugo? Mirjana odpowiedzia∏a bez wahania: „Poniewa˝ sà to Jej ostatnie objawienia”. Mirjana powiedzia∏a tak˝e, ˝e Matka Bo˝a wyjawi∏a im, ˝e kiedy te objawienia si´ skoƒczà, na Êwiecie b´dà mieç miejsce
fa∏szywe objawienia i ˝e musimy byç bardzo ostro˝ni, byÊmy nie zostali oszukani.”
Wiele osób, nawet ojcowie franciszkanie z Medjugorje, wypowiada∏o si´ na temat tego, czy mo˝e byç prawdà, ˝e objawienia Matki Bo˝ej w Medjugorje b´dà ostatnimi objawieniami na Êwiecie?
W dniu 2 maja 1982 roku Vicka Ivankowic, najstarsza z „widzàcych” z Medjugorje, zapytana, co wie na
ten temat, odpowiedzia∏a: „Podczas jednego z objawieƒ Matka Bo˝a powiedzia∏a dos∏ownie tak: „Przysz∏am,
aby nawróciç ludzi po raz ostatni. Nigdy ju˝ nie pojawi´ si´ na ziemi”.
Aby rozwiaç wszelkie wàtpliwoÊci, dnia 25 czerwca 1982 roku, w pierwszà rocznic´ objawieƒ, ojciec Tomislav Vlasic poprosi∏, aby jeden z „widzàcych” z Medjugorje, Ivan Dragicewic, zada∏ Matce Bo˝ej dwa pytania:
Czy to objawienie w Medjugorje jest ostatnie? Matka Bo˝a na to pytanie nie odpowiedzia∏a. Na drugie pytanie: Czy te objawienia sà ostatnie w obecnym Êwiecie? Matka Bo˝a odpowiedzia∏a tak: „Sà to ostatnie objawienia”.
Pewien kap∏an, blisko zwiàzany z tymi objawieniami, tak to skomentowa∏: „MyÊl´, ˝e Matka Bo˝a tà odpowiedzià rozwia∏a wszelkie wàtpliwoÊci. Nie tylko objawienia w Medjugorje same w sobie, ale tak˝e inne
objawienia Matki Bo˝ej, które mia∏y miejsce w tym czasie na Êwiecie, sà ostatnimi objawieniami”.
Naju 1985
Naju jest niewielkim miastem, po∏o˝onym oko∏o 270 km od stolicy Korei Po∏udniowej, Seulu. W domu Julii i Juliana Kim figurka Matki Bo˝ej Niepokalanie Pocz´tej, w dniu 30 czerwca 1985r. zacz´∏a p∏akaç. Po
pewnym czasie obok normalnych ∏ez zacz´∏y pojawiaç si´ tak˝e ∏zy krwawe. Stan ten trwa∏ 700 dni. Od tego
czasu w Naju mia∏y miejsce liczne cuda, wÊród nich cudowne uzdrowienia, nieznane wczeÊniej zapachy, cud
s∏oƒca, a wreszcie cudowny olej, który wyp∏ywa∏ z figurki Maryi.
Julia urodzi∏a si´ w 1947r. w Korei. W 1972 roku poÊlubi∏a Juliana Kim. Ma∏˝onkowie posiadajà dwoje
dzieci. Poczàwszy od 18 lipca 1985 roku Julia zacz´∏a otrzymywaç Or´dzia Matki Bo˝ej. Maryja daje wskazówki, których stosowanie mo˝e pomóc ludzkoÊci uchroniç si´ od katastrofy, do jakiej prowadzà pope∏niane
przez nià grzechy. W dniu 19 paêdziernika 1987 roku Julia otrzyma∏a stygmaty (krwawiàce rany na r´kach
i nogach, w miejscach ran Chrystusa, b´dàcych symbolami M´ki Paƒskiej). W dniu 5 czerwca 1988 r. ukaza∏
si´ Julii sam Jezus Chrystus, a po przyj´ciu Komunii Êw. w koÊciele, Hostia zamieni∏a si´ w jej ustach
w krew. Zjawisko krwawej Komunii Êw. powtórzy∏o si´ jeszcze siedmiokrotnie w obecnoÊci wielu Êwiadków.
Istnieje te˝ na ten temat bogata dokumentacja fotograficzna. Do 11 lutego 1992 roku Julia otrzyma∏a 67 or´dzi, w tym 5 z nich od Jezusa.
W dniu 16 maja 1991 roku Jezus powiedzia∏ do Julii:
„Córko! Nauczaj gorliwie Tajemnicy Âwi´tej Eucharystii dzieci, które jej nie rozumiejà, aby wielu ludzi
˝yjàcych w nie∏asce mog∏o zostaç ocalonych dzi´ki twoim krwawym poÊwi´ceniom po∏àczonym z Mojà Mi∏oÊcià. Niezale˝nie od tego, jak bardzo próbuj´ daç im Mojà Mi∏oÊç, nie mog´ ich zmusiç, aby Jà przyj´li, gdy˝
obdarzy∏em ich wolnà wolà. Ja, który jestem obecny w Tajemnicy Âw´tej Eucharystii, jestem êród∏em, które
nigdy nie wysycha, jestem lekiem, który mo˝e uratowaç chore dusze oraz lekarzem cierpliwych. Kocham nawet te dusze, które plugawi i zniekszta∏ca grzech, gdy˝ Jam jest Mi∏oÊcià. Wi´c gdy przyjdà do mnie poprzez
Sakrament Pojednania, oczyszcz´ je z grzechów, które je brukajà i pozwol´ im pozostaç w Mojej Mi∏oÊci. Moje Serce cierpi ogromny ból, gdy˝ tak wielu ludzi na Êwiecie k∏ania si´ i pochlebia panom tego Êwiata, a tylko
znikoma ich czàstka kl´ka przed Panem Niebios i Królem WszechÊwiata, uwielbia Go i prosi o ∏aski. Czas
si´ koƒczy, gdy˝ wiele jest na Êwiecie grzechów (...). W tym Êwiecie, ogarni´tym b∏´dem i ciemnoÊcià, trzy-
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majcie si´ Pisma Âw´tego, w którym zawarte sà Êwi´te Prawdy. ˚yjcie zgodnie z Ewangelià i wcielajcie w ˝ycie s∏owa Mojej Matki, która objawia si´ w wielu miejscach na Êwiecie i ze ∏zami w oczach Êle swe b∏agania –
albowiem czas nagli. Powiedz wszystkim, ˝e przyjmujàc s∏owa Mojej Matki, przyjmujà Mnie, a trzymajàc Jej
d∏oƒ i idàc Jej Êladem, zmierzajà ku Mnie najkrótszà drogà. Czas zwyci´stwa Maryi, mojej Matki, jest bliski.
Spiesznie okazujcie skruch´ i wsiadajcie na pok∏ad Maryjnej Arki Zbawienia. Moja Matka przysz∏a na ten
Êwiat jako Niebiaƒska Prorokini i Moja Pomocnica, która doprowadzi was do Moich objawieƒ, olÊniewajàcych i pe∏nych chwa∏y. Róbcie to, co wam powie. B´d´ zawsze z wami”.
W 1991 roku Maryja powiedzia∏a do Julii Kim:
„...Poniewa˝ tak wiele Moich dzieci na Êwiecie nie s∏ucha Moich s∏ów i ignoruje je, czara Bo˝ego gniewu
powoli zaczyna si´ przepe∏niaç (...). Naturalny porzàdek jest zak∏ócony i pojawiajà si´ cz´sto nieprawid∏owoÊci: powodzie, po˝ary, g∏ód, trz´sienia ziemi, susze, wypadki drogowe, zniszczenia na wielkà skal´, ró˝nego
rodzaju kl´ski naturalne i niezwyk∏e anomalia pogodowe. Wielu ludzi umiera z powodu wojen, nieuleczalnych chorób i chorób zakaênych. Kiedy pada Ênieg i wieje zimny wiatr, wiecie, ˝e zaczyna si´ zima. Kiedy
pojawiajà si´ pàczki, wiecie, ˝e zaczyna si´ wiosna. Dlaczego wi´c nie rozumiecie, ˝e wszystkie te katastrofy
sà znakami nadchodzàcej kary. Dzi´ki tym znakom powinniÊcie wiedzieç, ˝e czas ten jest bliski. Tymi, którzy cierpià najbardziej, sà niewinne dzieci, zabijane w ∏onach swych matek. Dlaczego musi byç tyle okrucieƒstwa i nieludzkiego z∏a?
Or´dzie Maryi z 23 paêdziernika 1994 roku (wyjàtki):
„...Spójrz! Êwiat, w którym rozszerza si´ coraz bardziej z∏o i grzech, jest zagro˝ony, nara˝ony na niebezpieczeƒstwo. Trzeba wi´c, abyÊcie – rozwijajàc w sobie ducha cierpienia i m´czeƒstwa bez zw∏oki przekazywali pragnienia zatrwo˝onej Matki Jej dzieciom na ca∏ym Êwiecie. Podejmujcie ten ostatni wysi∏ek dla ocalenia Êwiata w obecnej, tak groênej godzinie, gdy wylewa si´ ju˝ kielich Bo˝ego gniewu. LudzkoÊç prze˝ywa
bolesne godziny (...). W obecnej godzinie odst´pstwo i niewiernoÊç rozszerza si´ w∏aÊnie w KoÊciele w zatrwa˝ajàcy sposób z powodu dzia∏ania masonerii oraz wielu osób duchownych i zakonnych lekcewa˝àcych swe powo∏anie, Êlepych i g∏uchych duchowo. Nie widzà nic i nic nie rozumiejà z powodu wewn´trznego zepsucia...”

Cz´Êç trzecia
Wizje religijne
Lista papie˝y wed∏ug Êwi´tego Malachiasza
Od wieków wybory kolejnych papie˝y nieod∏àcznie kojarzone sà z proroctwem Êw. Malachiasza. Jest ono
najbardziej znane i najcz´Êciej przytaczane, zw∏aszcza w okresie schy∏kowym nast´pców Êw. Piotra. Przepowiednia ta to symboliczne i wieloznaczne sentencje lub przydomki przypisane przez wizjonera 112 ostatnim
papie˝om KoÊcio∏a. T´ swoistà list´ otwiera papie˝ wspó∏czesny Êw. Malachiaszowi, Celestyn II, którego
pontyfikat przypad∏ na rok 1143, a zamyka Piotr Rzymianin. W przeciwieƒstwie do przepowiedni Nostradamusa, lista papie˝y jest u∏o˝ona chronologicznie, bez rozró˝nienia na papie˝y i antypapie˝y. Jej autorstwo
przypisuje si´ irlandzkiemu arcybiskupowi Malachiaszowi, a uzupe∏nienia komentatora, dominikaƒskiemu
zakonnikowi Franciszkowi Giaccomiusowi.
Kim by∏ Êw. Malachisz? Urodzi∏ si´ prawdopodobnie w 1094 w Irlandii. Gdy zosta∏ biskupem, rezydowa∏
w miejscowoÊci Armagh, w pó∏nocnej cz´Êci wyspy. By∏ m/in. przyjacielem Êw. Bernarda z Clairvau. Z dawnych êróde∏ wynika, ˝e w roku 1139 arcybiskup Malachiasz uda∏ si´ na pielgrzymk´ do Rzymu. Gdy ujrza∏
z daleka „wieczne miasto”, upad∏ w ekstatycznym transie i recytowa∏ tajemnicze ∏aciƒskie sentencje. Zdania
te zosta∏y zapisane przez towarzyszàce mu osoby i przekazane póêniej potomnym. Ka˝de sformu∏owanie odnosi∏o si´ do jednego z kolejnych przysz∏ych papie˝y. Âwiàtobliwy s∏uga KoÊcio∏a wymawia∏ imiona, insygnia
herbowe lub okolicznoÊci towarzyszàce ich pontyfikatom. W∏asnor´cznie przepisany tekst autor osobiÊcie
wr´czy∏ papie˝owi Innocentemu II. Zmar∏ w roku 1148.
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Przez pó∏ wieku r´kopis przele˝a∏ w archiwach Stolicy Apostolskiej, pozostajàc nieznany dla Êwiata. Dopiero w 1595r., kiedy to benedyktyn, z klasztoru w Padwie, wyda∏ w Wenecji dzie∏o “Lignum Vitae”, wybuch∏a sensacja. Wprawdzie ksi´ga ta poÊwiecona by∏a wybitnym postaciom w dziejach Zakonu Êw. Benedykta,
ale zawiera∏a tak˝e przepowiednie dotyczàce papie˝y, przypisane Êw. Malachiaszowi, wraz z uzupe∏nieniami
Giaccomiusa.
Lista papie˝y historycznie nam najbli˝szych
100 papie˝em by∏ Pius IX (1848-1878) Crux de cruce (Krzy˝ krzy˝y).
101 by∏ Leon XIII (1878-1905) Lux coeli (Êwiat∏o niebiaƒskie).
102 by∏ Pius X (1905-1914) Ignis ardens (Ogieƒ gorejàcy).
103 by∏ Benedykt XV (1914-1922) Religio depopulata (KoÊció∏ wyludniony).
104 by∏ Pius XI (1922-1939) Fides Intrepida (Wiara nieustraszona).
105 by∏ Pius XII (1939-1958) Pastor angelicius (Anielski pasterz).
106 by∏ Jan XXIII (1958-1963) Pastor et nauta (Pasterz i ˝eglarz)
107 by∏ Pawe∏ VI (1963-1978) Flos florum (Kwiat kwiatów).
108 by∏ Jan Pawe∏ I (1978) De medietate lunae (O po∏owie Ksi´˝yca).
109 jest Jan Pawe∏ II (od 1978) De labore solis (Trud S∏oƒca).
110 ma mieç przydomek De gloria olivae (Chwa∏a drzewa oliwnego).
111 ma mieç przydomek Petrus Romanus (Piotr Rzymianin).
Komentarz. Na ocen´ wiarygodnoÊci tej przepowiedni mia∏y niema∏y wp∏yw okolicznoÊci jej pierwszej
publikacji. Otó˝ nastàpi∏o to tu˝ przed konklawe, na którym prowadzono aktywnà kampani´ na rzecz wyboru kardyna∏a Simoncellego z Orvieto. Mianowicie, powodem tego by∏o proroctwo Êw. Malachiasza, ˝e nowo
wybrany Papie˝ b´dzie mieç przydomek ex antiquitate Urbis, a nazwa Orvieto odpowiada∏o ∏aciƒskiemu
Urbis vetus, co by∏o na r´k´ kardyna∏owi z Orvieto. Zarzucano wi´c, ˝e publikacja przepowiedni by∏a cz´Êcià
kampanii wyborczej zwolenników kardyna∏a Simoncellego.
WyjaÊnienia wymaga iloÊç papie˝y na liÊcie Êw. Malachiasza. W wielu êród∏ach spotykamy si´ z iloÊcià
111 Sterników KoÊcio∏a. Tymczasem jak dok∏adnie policzyç, to w oryginale i dawnych wydaniach wymienionych jest 112 papie˝y. Co ciekawsze, wszystkim piszàcym na ten temat nie mo˝na odmówiç racji. Otó˝ Êw.
Malachiasz na sporzàdzonej przez siebie liÊcie poda∏ 111 papie˝y, a ostatni, 112 papie˝ o przydomku Piotr II
Rzymianin – umieszczony zosta∏ poza listà, w tekÊcie proroctwa.
Weryfikacja wiarygodnoÊci proroctwa
Aby z nale˝ytà powagà traktowaç przepowiedni´ dotyczàcà przysz∏ych papie˝y, nale˝y zbadaç stopieƒ jej
wiarygodnoÊci na podstawie minionych pontyfikatów. PrzeÊledêmy losy ostatnich papie˝y.
Pius IX (przydomek Krzy˝ krzy˝y) mia∏ bardzo trudny pontyfikat. W tym czasie zakoƒczy∏y si´ Êwieckie
rzàdy KoÊcio∏a. Paƒstwo KoÊcielne zosta∏o bardzo okrojone terytorialnie. Papie˝ protestujàc przeciwko takim zmianom sta∏ si´, na w∏asne ˝yczenie, wi´êniem Watykanu. Jego zaci´toÊç i nieust´pliwoÊç oraz niech´ç
do zmian, bardzo utrudnia∏y mu ˝ycie.
Leon XIII (Âwiat∏o Niebiaƒskie) uporzàdkowa∏ finanse Watykanu oraz wprowadzi∏ szereg uproszczeƒ liturgicznych, dostosowujàc obrz´dy do ówczesnych oczekiwaƒ wiernych. By∏ cz∏owiekiem inteligentnym,
o znacznych zdolnoÊciach dyplomatycznych.
Pius X (Ogieƒ gorejàcy) by∏ skromny i pobo˝ny. Stara∏ si´ rozwiàzaç i uporzàdkowaç wewn´trzne problemy KoÊcio∏a. Niczym specjalnie si´ nie wyró˝ni∏.
Benedykt XV (KoÊció∏ wyludniony). W tym przypadku przydomek ten okaza∏ si´ niezwykle trafny. Pontyfikat tego papie˝a przypad∏ na okres I wojny Êwiatowej. Wielu ksi´˝y – kleryków wcielono do wojska, równie˝ wielu zgin´∏o w ró˝nego rodzaju rewolucjach. KoÊció∏ ogó∏em straci∏ 37 milionów wiernych w wyniku
wojny, rewolucji, a tak˝e epidemii grypy tzw. Hiszpanki. Nie mo˝na te˝ zapominaç o utracie wielu milionów
chrzeÊcijan na rzecz systemu komunistycznego w Rosji Sowieckiej.
Pius XI (Wiara nieustraszona) s∏ynà∏ z odwagi, bojowoÊci i aktywnoÊci politycznej. Nale˝y mu przypisaç
liczne zas∏ugi wobec KoÊcio∏a. By∏ przyjacielem Polaków.
Pius XII (Anielski pasterz) jest najbardziej kontrowersyjnym papie˝em XX wieku. Jego pontyfikat przy-
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pad∏ na okres II wojny Êwiatowej. Nie wyst´powa∏ zdecydowanie przeciwko faszyzmowi, a raczej s∏ynà∏
z sympatii proniemieckich. A wi´c w tym przypadku Êw. Malachiasz wyraênie si´ pomyli∏.
Jan XXIII (Pasterz i ˝eglarz) by∏ patriarchà Wenecji, miasta s∏ynnego z ˝eglarzy. Poprowadzi∏ Okr´t KoÊcio∏a w kierunku reform, rozpoczynajàc Sobór Watykaƒski II. Du˝à ˝yczliwoÊcià darzy∏ Polaków.
Pawe∏ VI (Kwiat kwiatów). Jego rodzinny herb przyozdobiony by∏ symbolem trzech lilii, a wÊród heraldyków lili´ okreÊla si´ jako kwiat kwiatów.
Jan Pawe∏ I (O po∏owie Ksi´˝yca). Jego krótki pontyfikat (33 dni) zakoƒczy∏ si´ w po∏owie cyklu ksi´˝ycowego.
Jan Pawe∏ II ( Trud S∏oƒca). Trudno dok∏adnie stwierdziç, jakie znaczenie zawarte jest w ∏aciƒskiej sentencji Êw. Malachiasza. Niektórzy interpretatorzy, np. Amerykanin J.R. Jochmans kojarzy je z tym, ˝e papie˝ pochodzi ze Wschodu. Inni, np. astrolo˝ka Doris Kay, odczytuje proroctwo jako: „Ten, który przychodzi
podczas zaçmienia S∏oƒca”. Faktem jest, ˝e papie˝ urodzi∏ si´ w dniu ca∏kowitego zaçmienia S∏oƒca. Powszechnie te˝ wiadomo, ˝e Jan Pawe∏ II jest tytanem pracy i jak S∏oƒce po niebie, tak i on pielgrzymuje po
ca∏ym Êwiecie.
Przedostatni papie˝ jest okreÊlony przydomkiem „Chwa∏a drzewa oliwnego”. Drzewo oliwne jest uznanym symbolem pokoju. Wed∏ug cz´Êci badaczy mo˝e to byç papie˝ okresu pokoju poprzedzajàcego najdramatyczniejszy rozdzia∏ w historii KoÊcio∏a.
Ostatni papie˝ okreÊlany jest jako Piotr II Rzymianin. Na jego temat tak wypowiada si´ Êw. Malachiasz:
„W czasie przeÊladowaƒ Âwi´tego KoÊcio∏a Rzymskiego panowaç b´dzie Piotr Rzymianin, który karmiç b´dzie swe owce poÊród wielkiego cierpienia, a gdy dobiegnà one koƒca, Miasto Siedmiu Wzgórz zostanie ca∏kowicie zniszczone, a straszliwy S´dzia osàdzi ludzi”.
Niewàtpliwie Piotr II b´dzie papie˝em Apokalipsy, który prze˝yje ogólny upadek i zniszczenie, zanim nastàpi odnowa i tysiàcletnie Królestwo Chrystusa na ziemi.
Od XVIII wieku jest znana inna przepowiednia (pewnego zakonnika z Padwy) na temat ostatnich papie˝y. Wed∏ug niej Rzym b´dzie zniszczony i zbroczony krwià.
Strasznà wizj´ w 1909 r, prze˝y∏ papie˝ Pius X. Podczas audiencji zapad∏ w stan ekstatyczny. Kiedy
oprzytomnia∏, by∏ niezwykle poruszony. Powiedzia∏ wówczas do wszystkich obecnych:
„Straszne jest to co widzia∏em! b´dà to ja sam lub mój nast´pca. Papie˝ opuÊci Rzym i po odejÊciu z Watykanu b´dzie musia∏ iÊç po trupach swych kap∏anów”.
Âw. Malachiasz a Nostradamus
Badacze dzie∏ Nostradamusa dostrzegajà zwiàzek mi´dzy niektórymi jego wizjami a przepowiedniami
Êw. Malachiasza. Dotyczy to zw∏aszcza losów papiestwa. Jaskrawym potwierdzeniem tego jest chocia˝by
Czterowiersz 56 z Centurii V:
„Z powodu Êmierci bardzo starego papie˝a,wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku b´dzie
si´ o nim mówi∏o, ˝e os∏abi Tron, jednak b´dzie go d∏ugo dzier˝yç w bólu”.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wizja ta dotyczy jednego z ostatnich dwóch papie˝y w dziejach KoÊcio∏a. W przesz∏oÊci w m∏odym wieku wybrano tylko Grzegorza XIV, który na Tronie Piotrowym zasiada∏ bardzo krótko.
Z kolei, wed∏ug Êw. Malachiasza, ostatni papie˝ zmuszony b´dzie w tragicznych okolicznoÊciach uciekaç
z Rzymu. Nie wiadomo wi´c, czy jeszcze tam powróci i jak d∏ugo potrwa jego pontyfikat. Nie mo˝na zatem
wykluczyç, ˝e Nostradamus mia∏ na myÊli nast´pc´ Jana Paw∏a II, który mo˝e pochodziç z Rzymu. Ma to byç
stosunkowo m∏ody kardyna∏, któremu zarzucaç si´ b´dzie dzia∏ania os∏abiajàce KoÊció∏, ale mimo ró˝nych
przeszkód, utrzyma si´ d∏ugo na papieskim tronie. Tym bardziej, ˝e ma panowaç po „bardzo starym papie˝u”. Samoczynnie nasuwa si´ wniosek, ˝e pontyfikat Jana Paw∏a II mo˝e potrwaç jeszcze kilka lat.
Inne przepowiednie Êw. Malachiasza
Biskup z Armagh, oprócz s∏ynnej listy papie˝y, by∏ równie˝ autorem innych przepowiedni dotyczàcych losów niektórych narodów Europy i III wojny Êwiatowej. Przytaczamy wybrane fragmenty proroctw wed∏ug
ksià˝ki Zbigniewa Przybylaka – Proroctwa i przepowiednie koƒca Êwiata i dobre dla Polski, Bydgoszcz 1990.
W odniesieniu do narodu niemieckiego, Êw. Malachiasz tak pisze: „...Zdemoralizowane pogaƒstwo, ze
Wschodu idàce, maszeruje przez pó∏nocne prowincje Germanii. Nawet stolic´ tego kraju zajmuje. Tam, po∏à-

57

czywszy si´ z niedowiarstwem germaƒskim (neopoganami), wspólnie maszeruje rami´ przy ramieniu, a˝ do
rzeki Ren. Celem przemarszu jest podbój zachodnio∏aciƒskiej kultury. Jednak tam, w straszliwej i najwi´kszej bitwie, wraz z Germanami zostanie ostatecznie i Êmiertelnie pobite”.
Jak ju˝ podaliÊmy wczeÊniej, podczas wielkiej wojny narodów papie˝ uciekaç b´dzie z Rzymu, a po opisanej bitwie nad Renem, w mieÊcie Kolonia, ukoronuje pierwszego po ustroju republikaƒskim monarch´ Francji. Nowo koronowany w∏adca ma wyjÊç z „∏ona KoÊcio∏a katolickiego”. B´dzie to wielce Êwiàtobliwy cz∏owiek
Êwiecki, którego Êw. Malachiasz, w okresie prze∏omowym dla kultury zachodniej widzi w roli dowódcy „armii
porzàdkowej”. Gdy sojusz si∏ pogaƒskich zagrozi Êwiatu, powstanie drugi front, z∏o˝ony z narodów chrzeÊcijaƒskich po∏udniowej Europy, z owym ksi´ciem na czele (póêniejszym monarchà). Armia porzàdkowa podà˝y
na odsiecz Francji i wspólnie uchronià Êwiat od zguby. Z tego wzgl´du papie˝, zwany przez Malachiasza
Anielskim, za∏o˝y koron´ na g∏ow´ nowemu monarsze, sam zaÊ pod os∏onà jego wojsk powróci na tron papieski. Wtedy te˝ z ambon og∏osi ca∏emu Êwiatu pokój i zwo∏a sobór. Kroczàc z ber∏em po ziemi krwià nasiàkni´tej wska˝e wszystkim narodom, jaka jest prawdziwa droga i ˝àdaç b´dzie od wszystkich rzàdów poszczególnych narodów uleg∏oÊci i pos∏uchu w odniesieniu do moralnoÊci i obyczajów. Do tego ˝àdania wszyscy ch´tnie
si´ zastosujà.
Tryumf KoÊcio∏a katolickiego przez upadek wszelkiej herezji b´dzie tak wielki, ˝e prorok nazywa to
pierwszym i ostatnim tryumfem KoÊcio∏a od czasów Chrystusa a˝ do zakoƒczenia ery KoÊcio∏a.
Âw. Malachiasz przepowiedzia∏ tak˝e liczne kataklizmy, które spadnà na wiele narodów za odejÊcie od
wiary. W wyniku tych kl´sk mo˝e zginàç nawet wi´ksza cz´Êç ludnoÊci Êwiata. Pojawià si´ nieznane wczeÊniej choroby zakaêne, zapanuje powszechny g∏ód, a plagi i spustoszenie dotknà znaczne po∏acie Êwiata.
Szcz´Êliwi jednak b´dà ci, którzy doczekajà czasu po wojnie. Ratunek przed karzàcà r´kà Boga widzi Êw.Malachiasz w modlitwie i wzywaniu Mi∏osierdzia Bo˝ego, a tak˝e trwanie w dobrym, bowiem Chrystus przyrzek∏ swoim wiernym pozosta∏ a˝ do koƒca.
Wskutek wojny i kataklizmów nastàpi zubo˝enie narodów. Ludzie wrócà do dawnej prostoty ˝ycia. Nie
b´dzie ju˝ zawiÊci ani zazdroÊci. B´dà kochaç si´ jak bracia, a przykazanie mi∏oÊci bliêniego stanie si´ has∏em naczelnym. Niemieckie matki, ˝ony i siostry b´dà zaÊ szukaç swych braci i m´˝ów na ziemi w∏oskiej,
która g´sto b´dzie pokryta ich zw∏okami.
Âw. Malachiasz przewiduje zmierzch ustrojów republikaƒskich i powstanie we wszystkich krajach monarchii, w tym tak˝e i w Polsce.
Komentarz: Przepowiedni Êw. Malachiasza, nie odnoszàcych si´ do papie˝y, nie mo˝na przyjmowaç bezkrytycznie. Sà one bardzo zbie˝ne z innymi dawnymi proroctwami. Niewykluczone, ˝e zosta∏y przypisane do
oryginalnych przepowiedni biskupa z Armagh. W przesz∏oÊci zdarza∏o si´ bowiem, ˝e przepowiednie osób
ma∏o znanych Êwiadomie przypisywano komuÊ bardziej s∏awnemu, aby zwi´kszyç autorytet proroctwa. Mimo to, wizje Êw. Malachiasza majà ju˝ swojà tradycj´ i w Êwietle dzisiejszej wiedzy wydajà si´ byç wysoce
prawdopodobne.
Proroctwo z Wismaru
Podczas rozbiórki ruin starego klasztoru cystersów w Wismarze natrafiono na o∏owianà tulej´ z pergaminem wewnàtrz. Dokument ten zawiera∏ tekst proroctwa nieznanego z imienia mnicha tego klasztoru. Przepowiednia zosta∏a zapisana w 1709 roku. Trafnie w niej przepowiedziana jest II wojna Êwiatowa, okres wielkiego ucisku i wybuch III wojny Êwiatowej. Oto wybrany fragment: „...Dojdzie do ci´˝kich walk mi´dzy
Wschodem a Zachodem. Du˝o ludzi straci ˝ycie. W tych czasach po drogach b´dà jeêdziç wozy bez koni, a w
powietrzu b´dà lataç ogniste smoki buchajàce ogniem i siarkà. Od ich ognia zginie wiele miast i wsi. Walki
potrwajà pi´ç lat i trzy miesiàce. Ludzie bezsilnie b´dà przyglàdaç si´ temu. G∏ód, d˝uma i choroby b´dà
zbieraç obfite ˝niwo. Po tym nadejdà takie czasy, ˝e nie b´dzie mo˝na nic kupiç ani nic sprzedaç. èli ludzie
b´dà mieszkaç na dnie morza i czyhaç na swoje ofiary. Krwawa wojna rozpocznie si´ w czasie, kiedy zbo˝a
zacznà dojrzewaç”.
Wizje Êwi´tej Faustyny Kowalskiej
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Ta cicha i skromna polska zakonnica (1905-1938 ) sta∏a si´ wielkà or´downiczkà i Aposto∏kà Mi∏osierdzia
Bo˝ego. Jej Dzienniczek jest niewyczerpanym êród∏em natchnieƒ, prze˝yç i refleksji.
„Napisz to: „Nim przyjd´ jako S´dzia Sprawiedliwy, przychodz´ wpierw jako Król Mi∏osierdzia. Nim nadejdzie dzieƒ sprawiedliwy, b´dzie dany ludziom taki znak na niebie: zgaÊnie wszelkie Êwiat∏o na niebie i zapanuje wielka ciemnoÊç na ca∏ej ziemi. Wtenczas uka˝e si´ znak Krzy˝a na niebie, a z otworów, gdzie by∏y
r´ce i nogi przebite Zbawiciela, (b´dà) wychodzi∏y wielkie Êwiat∏a, które przez jakiÊ czas b´dà oÊwiecaç ziemi´. B´dzie to na krótki czas przed dniem Ostatecznym. O Krwi i Wodo, któraÊ wytrysn´∏a z Serca Jezusowego jako zdrój Mi∏osierdzia dla nas, ufam Tobie” (Dzienniczek, I-83-8, 1934 r.).
„Gdy modli∏am si´ za Polsk´, us∏ysza∏am te s∏owa: „Polsk´ szczególnie umi∏owa∏em, a je˝eli pos∏uszna b´dzie Woli Mojej, wywy˝sz´ jà w pot´dze i Êwi´toÊci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje Êwiat na ostateczne przyjÊcie Moje”. (Dzienniczek, IV-1732,1938 r.).
Przekazy siostry Aiello
W∏oska mistyczka, siostra Helena Aiello, ˝y∏a w pierwszej po∏owie XX wieku (zmar∏a w 1960 r.). S∏yn´∏a
nie tylko z wielkiej pobo˝noÊci, ale i z przepowiedni na temat przysz∏ych czasów. Niestety, W∏osi nie wyciàgn´li wniosków z jej rad. Na przyk∏ad ostrzega∏a Duce Mussoliniego, co spotka W∏ochy w przypadku zawarcia paktu z Hitlerem i przystàpienia do II wojny Êwiatowej u boku III Rzeszy.
Zamieszczone cytaty wizji z lat 1950-60 pochodzà z ksià˝ki Mario Messariego – Siostra Helena Aiello– ˝ycie i charyzma, Wyd. Domenica, Roma 1986.
W dniu 7 stycznia Matka Bo˝a powiedzia∏a do Heleny: „...JeÊli ludzie nadal b´dà obra˝aç Mojego Syna, to
bliski b´dzie ju˝ czas, kiedy Ojciec Niebieski zeÊle na ziemi´ bicz sprawiedliwoÊci. B´dzie to najgorsza kara,
jakà Bóg zeÊle w dziejach ludzkoÊci. Obserwujcie niebo, bo kiedy pojawi si´ na nim nadzwyczajny znak, to
wiedzcie, ˝e kara zbli˝a si´ szybkimi krokami”.
Or´dzie z 11 kwietnia 1952r.
„...Bicz Bo˝y jest ju˝ blisko. Ogieƒ ogarnie Ziemi´ i poch∏onie znacznà cz´Êç ludzkoÊci. B´dà to niezwykle
tragiczne chwile dla bezbo˝ników; z szataƒskimi wrzaskami i przekleƒstwami b´dà szukaç ratunku, a póêniej b∏agaç pocznà, aby zas∏oni∏y ich góry, ale nadaremnie (...). Ci, którzy oka˝à skruch´, obejmie ich przy
Moim wstawiennictwie Mi∏osierdzie Bo˝e, a wszyscy, którzy nie b´dà ˝a∏owaç swoich win, zginà w p∏omieniach! Naprawd´ szcz´Êliwi mogà byç ci, którzy b´dà mogli nazwaç si´ prawdziwymi wyznawcami NajÊwi´tszej Maryi Panny (...). Wiele narodów przestanie istnieç. Rosja zostanie niemal ca∏kowicie spalona. W∏ochy
cz´Êciowo ocalejà, dzi´ki wstawiennictwu papie˝a”.
Or´dzie z 16 kwietnia 1955r.
„...Gniew Bo˝y jest bliski, a Êwiat czekajà liczne kl´ski, krwawe rewolucje, silne trz´sienia ziemi, wielki
g∏ód, epidemie i przera˝ajàce huragany. Âwiatem wstrzàÊnie nowa straszna wojna. Dyktatorzy, tyrani i inni
êli ludzie zniszczà koÊcio∏y. W tej Êwi´tokradczej walce zniszczeniu ulegnie wiele dóbr ludzkich. Chmury
i ∏uny po˝aru pojawià si´ na niebie i ognista burza spadnie na ca∏y Êwiat. Straszny bicz, nieznany dotychczas
w dziejach ludzkoÊci, zawiÊnie na siedemdziesiàt godzin. Bezbo˝nicy zostanà starci w proch, szczególnie ci
uparcie trwajàcy w grzechu, a pot´ga Êwiat∏a zatryumfuje nad si∏ami ciemnoÊci”.
Or´dzie z 8 paêdziernika 1959 r.
„...JeÊli ludzie nie nawrócà si´, nadejdzie wielka wojna ze Wschodu i z Zachodu, a oczyszczajàcy ogieƒ
strawi to co z∏e i du˝a cz´Êç ludzkoÊci zostanie zniszczona (...). Âwiat sta∏ si´ niczym zamulony dó∏, wype∏niony odpadkami i b∏otem. Zanim piekielne p∏omienie zap∏onà nad ca∏à ludzkoÊcià, Êwiat zostanie jeszcze wystawiony na niezwykle ci´˝kie próby Boskiej SprawiedliwoÊci.
Rosja rozpocznie marsz na podbój Europy, w tym tak˝e i W∏och. Rosyjscy ˝o∏nierze zatknà swój sztandar
na kopule bazyliki Êw. Piotra! (...)
Póêniej spadnà na Êwiat wielkie kl´ski, które wywo∏ajà chaos, ∏zy i ból. Silne trz´sienia ziemi zniszczà
miasta i kraje. Epidemie i g∏ód spowodujà straszliwe spustoszenia, a zw∏aszcza tam, gdzie ˝yjà synowie
ciemnoÊci (...).
W tych tragicznych chwilach Êwiat jak nigdy b´dzie potrzebowa∏ modlitwy i pokuty, poniewa˝ papie˝, du-
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chowieƒstwo i sam KoÊció∏ znajdà si´ w niebezpieczeƒstwie. JeÊli nie b´dzie modlitwy, to Rosja ruszy na Europ´, niosàc zniszczenie i rzezie (...).
Rzàdzàcy tego nie rozumiejà, gdy˝ sà zaÊlepieni i nie widzà prawdy. Tak˝e we W∏oszech sà jak drapie˝ne
wilki przebrane w skór´ baranka, gdy˝ mieniàc si´ chrzeÊcijanami, otwierajà drzwi materializmowi, przez
co szerzy si´ upadek dobrych obyczajów, a to doprowadzi W∏ochy do ruiny (...).
Oka˝´ Mojà sympati´ dla W∏och, które zostanà ocalone przed ogniem, ale niebo pokryje si´ g´stà ciemnoÊcià, a ziemi´ poruszà przera˝ajàce wstrzàsy otwierajàce g∏´bokie przepaÊci. Unicestwione zostanà miasta
i ca∏e prowincje. Wszyscy b´dà krzyczeç, ˝e to ju˝ koniec Êwiata!
Równie˝ Rzym pokarany zostanie sprawiedliwie za swoje liczne i powa˝ne grzechy, gdy˝ skandale si´gnà
zenitu. Ludzie dobrzy, którzy cierpià lub sà przeÊladowani i wszelkie dusze sprawiedliwe, nie muszà si´ l´kaç, bo zostanà od∏àczeni od bezbo˝ników i b´dà zbawieni!”
Or´dzie z 22 sierpnia 1960r.
„...LudzkoÊç oddali∏a si´ od Boga i zaÊlepiona doczesnymi dobrami pogrà˝a si´ w zepsuciu, jakiego nie by∏o jeszcze od czasu potopu! Ale godzina sprawiedliwoÊci Bo˝ej jest bliska i b´dzie straszna! Niewyobra˝alne
kary zagro˝à Êwiatu. Wiele narodów zostanie dotkni´tych epidemiami, g∏odem i silnymi trz´sieniami ziemi.
A jeÊli ludzie nie rozpoznajà w tych karach sygna∏ów Bo˝ego Mi∏osierdzia i nie powrócà do Boga poprzez
prawdziwie chrzeÊcijaƒskie ˝ycie, kolejna straszliwa wojna przyjdzie ze Wschodu na Zachód i szczególnie
rzeka Ren w Niemczech sp∏ynie trupami i krwià.
Równie˝ W∏ochy dotknie wielka rewolucja, a papie˝ wiele wycierpi. Nieprzyjaciel, niczym rozjuszony
lew, ruszy na Rzym i zatruje swojà ˝ó∏cià ludy i narody”.
Wizje b∏ogos∏awionego ojca Pio.
B∏. o.Pio (Franciszek Forgione) ˝y∏ w latach 1887-1968. Wi´kszoÊç ˝ycia sp´dzi∏ w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w San Giovanni Rotondo. Do tego miejsca ciàgn´∏y t∏umy pielgrzymów z ca∏ego Êwiata,
aby spotkaç si´ z najs∏ynniejszym w∏oskim zakonnikiem. Od 1918 r. przez równe 50 lat nosi∏ na sobie stygmaty. Na temat posiadanego przez niego daru jasnowidzenia, bilokacji i sposobu spowiadania w konfesjonale, krà˝y∏y legendy ju˝ za jego ˝ycia. Zmar∏ w opinii Êwi´toÊci. W maju 1999r. przez papie˝a Jana Paw∏a II
zosta∏ zaliczony w poczet Êwi´tych.
Objawienie z 15 stycznia 1857r.
TreÊç objawienia przytaczamy z ksià˝ki Zbigniewa Koz∏owskiego – Âwiat objawiony, Catholic Publishing,
London 1990.
„W dniu 15 stycznia 1957r. Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, oznajmi∏ mi wieÊç nast´pujàcà: „Godzina Mego przyjÊcia (sàdu dla trzeciej cz´Êci ludzkoÊci) jest bliska. Przy tym przyjÊciu b´dzie Mi∏osierdzie, a jednoczenie twarda i straszna kara. Anio∏owie powo∏ani do tego zadania b´dà uzbrojeni w miecze. Uwaga ich b´dzie zwrócona przeciw tym, którzy nie wierzà i bluênià przeciwko objawieniu Bo˝emu. Z chmur powstanà orkany ognistych strumieni, padajàcych na ca∏à ziemi´. Niepogody, burze, pioruny, powodzie, trz´sienia ziemi,
b´dà jedne po drugich nast´powaç w ró˝nych krajach.
Nieustannie b´dzie padaç deszcz ognisty. Rozpocznie si´ to w bardzo mroênà noc. Grzmoty i trz´sienia
ziemi b´dà trwaç trzy dni i trzy noce. B´dzie to dowodem, ˝e przede wszystkim jest Bóg. Ci, którzy we Mnie
pok∏adajà nadziej´ i wierzà Moim s∏owom, niech si´ nie bojà, bo ja ich nie opuszcz´. Szczególnie tych, którzy
niniejsze ostrze˝enie podadzà innym dla ich dobra, ˝eby si´ ludzie nawrócili i przestali êle czyniç. Kto jest
w stanie ∏aski i szuka opieki Matki Mojej, temu nie stanie si´ nic.
AbyÊcie si´ na to przygotowali, podaj´ wam znaki:
Noc b´dzie bardzo zimna, wiatr b´dzie hucza∏, a po pewnym czasie powstanà grzmoty. Wtedy zamknijcie
drzwi i okna, nie rozmawiajàc z nikim poza domem.
Ukl´knijcie pod krzy˝em ˝a∏ujàc za swoje grzechy. ProÊcie Matk´ Mojà o Jej opiek´. Podczas, gdy ziemia
trz´Êç si´ b´dzie, nie wyglàdajcie na zewnàtrz, bo gniew Ojca Mego jest godny szacunku. Kto rady tej nie
us∏ucha, ten zginie w oka mgnieniu, bo serce jego widoku tego nie wytrzyma. Kto b´dzie cierpia∏ nieustraszenie, nie zginie. Zostanie on m´czennikiem i wejdzie do Królestwa Mojego. W trzecià noc ustanie ogieƒ
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i trz´sienie ziemi, a w dniu nast´pnym Êwieciç b´dzie s∏oƒce.
W postaciach ludzkich zstàpià na ziemi´ Anio∏owie i przyniosà ze sobà Ducha Pokoju. Niezmierna
wdzi´cznoÊç uratowanej ludzkoÊci wzniesie si´ do nieba w goràcej modlitwie dzi´kczynnej. Kara jaka spadnie, nie mo˝e byç porównana z ˝adnà innà, jakà Bóg dopuÊci∏ na stworzenia od poczàtku Êwiata. Jedna trzecia ludzkoÊci zginie.
Powaga czasu sk∏ania Mnie do zwrócenia uwagi wszystkim, ze to wielkie niebezpieczeƒstwo grozi ludzkoÊci, je˝eli si´ ona nie zmieni. Nikt nie zna dnia ani godziny, kiedy przyjdzie kara. Ojciec Mój wie, kiedy to nastàpi.
Pami´tajcie o tym surowym napomnieniu, które wam daj´. Nie bójcie si´, ale tego nie lekcewa˝cie, bo niebezpieczeƒstwo grozi ca∏ej ludzkoÊci. Wobec krótkiego czasu nale˝y go gorliwie wykorzystaç, nie poddawaç
si´ z∏u ani nie ust´powaç. Waszym zadaniem i obowiàzkiem jest wskazaç na nadchodzàce niebezpieczeƒstwo, poniewa˝ nie b´dzie usprawiedliwienia, ˝e nie wiedzieliÊcie. Niebo bowiem d∏ugo czeka i ostrzega, a ludzie si´ tym nie przejmujà. Gdy b´dzie za póêno, wy∏oni si´ du˝y g∏az z bia∏ej mg∏y poprzez noc – noc bez wypowiedzenia wojny. Od Budapesztu do Norymbergii i od Drezna do Berlina linie te b´dà zaj´te wojskiem.
Trzecia linia b´dzie przebiegaç od Zag∏´bia Ruhry po Królewiec.
Potem przylecà z Po∏udnia czarne i szare ptaki z takà mocà, ˝e zmienià niebo i ziemi´. G∏ówna kwatera
wojsk – Kiersberg ko∏o Bonn. Pierwsza bomba wpadnie do koÊcio∏a w Bawarskim Lesie. Wszystko zostanie
zniszczone i nikt nie mo˝e tych stron przekroczyç. Du˝o materia∏u niszczycielskiego spadnie na ziemi´. Oto
tam jadà czo∏gi przez chaty i domy, w tych pojazdach siedzà ludzie, ale ich cia∏a zwisajà, bo sà martwi, le˝à
dooko∏a z twarzami czarnymi. Wskutek powodzi zginà wsie i miasta. Po∏udniowa Anglia z pó∏nocnym brzegiem zniknie, Szkocja ocaleje. Na zachodzie ziemia zniknie, a powstanà nowe làdy. Zginie Nowy Jork i Marsylia. Pary˝ b´dzie zniszczony w dwóch trzecich. Reisten, Augsburg, Wiedeƒ zostanà oszcz´dzone. Augsburg
i kraje na po∏udnie od Dunaju nie odczujà skutków wojny. Kto spojrzy w kierunku zniszczeƒ zginie, bo serce jego nie wytrzyma tego strasznego widoku. W jednà noc zginie wi´cej ludzi ni˝ w dwóch wojnach Êwiatowych. Potem wiara b´dzie silna. W par´ lat po tych okropnoÊciach przyjdà z∏ote czasy. Trwajmy w stanie ∏aski bez grzechu ci´˝kiego, bo jesteÊmy w r´ku Boga Ojca”.
Wizje – sny Êwi´tego Jana Bosco
Ks. Jan Bosco (1815-1888) by∏ w∏oskim ksi´dzem z Turynu. Nazywany jest „aposto∏em m∏odzie˝y” . Za∏o˝y∏ Towarzystwo Êw. Franciszka Salezego. Ca∏e swoje ˝ycie poÊwi´ci∏ trosce o m∏odych ch∏opców i dziewcz´ta. W 1934 r. zosta∏ zaliczony w poczet Êwi´tych KoÊcio∏a katolickiego. Jest patronem trudnej m∏odzie˝y. Âw.
Jan Bosco zas∏ynà∏ równie˝ ze swoich snów – wizji. W swojej skromnoÊci nazywa∏ te wizje snami, mimo ˝e
nie by∏y to zwyk∏e widzenia senne. Podczas tych wizji by∏ zawsze Êwiadomy tego co robi, s∏ysza∏ i rozumia∏
treÊç wypowiadanych s∏ów, stawia∏ pytania i udziela∏ odpowiedzi na stawiane pytania, a to si´ w normalnych snach nie zdarza. Cz´sto te˝ w czasie tych wizji przenika∏ tajniki sumieƒ swych wychowanków lub widzia∏ wydarzenia z przysz∏oÊci. Stàd te˝ sny te mo˝na okreÊliç w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu wizjami
o charakterze nadprzyrodzonym. W archiwach salezjaƒskich znajduje si´ zapis oko∏o 150 najbardziej znaczàcych wizji ks. Bosco. Przytaczamy z nich trzy, dotyczàce przysz∏oÊci KoÊcio∏a.
Dwie Kolumny
W dniu 26 maja 1862 r. ks. Jan Bosco mia∏ widzenie, które ma wielkie znaczenie dla naszych przysz∏ych
losów. TreÊç wizji przytaczamy z ksià˝ki P. Bonifacius Gunther CCD – Szatan istnieje naprawd´, Wyd. Arka, Wroc∏aw 1993:
„Ujrza∏em siebie na ma∏ej, skalistej wysepce. Doko∏a szala∏a straszna burza. Ca∏a przestrzeƒ wodna usiana by∏a niezliczonà liczbà okr´tów stojàcych w szyku bojowym. Ich dzioby mia∏y zakoƒczenia ostre jak
w∏ócznie, zdolne w razie ataku przebiç na wylot i kompletnie zniszczyç okr´t przeciwnika. Okr´ty te wyposa˝one by∏y w armaty. Na pok∏adach znajdowa∏o si´ te˝ mnóstwo materia∏ów wybuchowych i innej broni ró˝nego rodzaju, a tak˝e ksià˝ki. Okr´ty te atakowa∏y inne statki, o wiele wi´ksze i wy˝sze ni˝ one same. Próbowa∏y one zniszczyç nieprzyjaciela, podpaliç lub w jakikolwiek sposób os∏abiç go.
Wtem ujrza∏em olbrzymi okr´t, pot´˝nie miotany na wszystkie strony. Na nim zobaczy∏em papie˝a, kar-
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dyna∏ów, biskupów, ksi´˝y, zakonników i wielu ludzi. I zrozumia∏em: okr´t ten oznacza Êwi´ty KoÊció∏ katolicki. Wokó∏ tego wielkiego okr´tu KoÊcio∏a widzia∏em du˝o innych, które mniej lub bardziej go atakowa∏y,
wyrzàdzajàc mu wiele szkód. Eskort´ majestatycznego i w pe∏ni wyposa˝onego okr´tu papieskiego stanowi∏y mniejsze statki, które za pomocà sygna∏ów otrzymywa∏y rozkazy od niego i wykonywa∏y manewry, broniàc si´ przed naporem nieprzyjacielskiej floty. Najwy˝szym dowódcà tego du˝ego okr´tu by∏ Ojciec Âwi´ty,
Namiestnik Chrystusa na ziemi. Podczas szczególnie gwa∏townego ataku zobaczy∏em, ˝e papie˝ zosta∏ ci´˝ko ranny i zmar∏ wskutek up∏ywu krwi. Jednak znajdujàcy si´ na jego okr´cie kardyna∏owie wybrali zaraz
nowego papie˝a.
WiadomoÊç o Êmierci jednego papie˝a i o wyborze jego nast´pcy zosta∏a natychmiast podana Êwiatu. Nowy papie˝ podjà∏ bardzo trudne zadanie. Ci´˝ko uszkodzony okr´t KoÊcio∏a, wobec szalonej przewagi wrogów, wydawa∏ si´ byç zgubiony. Nieprzyjaciele byli przekonani o tym, ˝e odnieÊli ju˝ zwyci´stwo. Lecz wówczas zobaczy∏em, jak nagle z ciemnoÊci i wzburzonych fal, wy∏aniajà si´ w gór´ dwie wspania∏e Êwietlne kolumny.
Nad pierwszà ujrza∏em unoszàcà si´ ogromnà, jaÊniejàcà Hosti´, a na szczycie kolumny zobaczy∏em tablic´ z napisem Ratunek dla wierzàcych. Na drugiej, nieco ni˝szej kolumnie, znajdujàcej si´ nieco dalej, zauwa˝∏em u góry statu∏´ Niepokalanej Matki Bo˝ej oraz tablic´ z napisem Wspomo˝enie chrzeÊcijan. Kiedy
wÊród burzy i ciemnoÊci, w najwi´kszej potrzebie i udr´ce, rozb∏ys∏o to cudowne zjawisko Êwietlne, we
wszystkich obecnych na okr´cie KoÊcio∏a wstàpi∏a nadzieja. A nowo wybrany papie˝ wyda∏ polecenie, aby
skierowaç okr´t KoÊcio∏a do tych dwóch kolumn. Tam kaza∏ go do nich przywiàzaç i zakotwiczyç. Gdy to nastàpi∏o, burza uciszy∏a si´, ustàpi∏y ciemnoÊci i nasta∏ wspania∏y dzieƒ. Wówczas zobaczy∏em, jak wrogie
okrety popad∏y w najwi´kszy zam´t. Zderza∏y si´ ze sobà, ton´∏y w g∏´binach wód lub wylatywa∏y w powietrze. Inne oddala∏y si´ i znika∏y z pola widzenia. Wielu rozbitków z tych zniszczonych okr´tów p∏ywa∏o na
szczàtkach statków, kierujàc si´ ku niosàcemu ratunek okr´towi KoÊcio∏a. Przyjmowano ich tam z litoÊcià
i udzielano pomocy”.
Âw. Jan Bosco cz´sto opowiada∏ o tej wizji i dodawa∏ wyjaÊnienie: „KoÊció∏ b´dzie prze˝ywaç ci´˝kie chwile, dozna tak˝e wielu szkód. Ale samo Niebo przyjdzie mu z pomocà. Ci´˝kie czasy skoƒczà si´ i zapanuje
spokój. Dla KoÊcio∏a b´dzie to czas nowego, wspania∏ego rozkwitu”.
W tym miejscu nale˝y przypomnieç, ˝e w okresie ponad stu trzydziestu lat, jakie up∏yn´∏y od czasu tej wizji, KoÊció∏ prze˝ywa∏ ci´˝kie chwile, ale wszystkie z pomocà Bo˝à przezwyci´˝y∏. Pokona on tak˝e obecne
i przysz∏e natarcia szataƒskich mocy. Ratunek przyniosà mu, tak jak i w przesz∏oÊci, dwie kolumny. Jedna
oznacza NajÊwi´tszy sakrament O∏tarza, a druga NajÊwi´tszà Maryj´ Pann´. B´dà to najskuteczniejsze
Êrodki, aby wytrwaç w obliczu nadchodzàcych prób i doÊwiadczeƒ.
Pasterz pasterzy
A oto treÊç wizji z 5 stycznia 1870 r., wed∏ug relacji ks. Bosco, którà przytaczamy z ksià˝ki Ks. Ryszarda
Uklei SDB – Tryumf KoÊcio∏a wed∏ug wizji Êw. Jana Bosco, Wyd. Arka, Wroc∏aw .98:
„W wigili´ Objawienia Paƒskiego 1870 r. znikn´∏a przede mnà rzeczywistoÊç Êwiata materialnego, a moim oczom ukaza∏a si´ wizja nadzwyczajnych rzeczy. Wizja trwa∏a krótko, ale zobaczy∏em wiele. Postacie
z trudem mo˝na by∏o dostrzec zmys∏ami, tak ˝e tylko w niedoskona∏y sposób mo˝na to wyraziç przez inne zewn´trzne i wyobra˝alne znaki. Oto widz´ jednak, jak wielki ˝o∏nierz z Pó∏nocy niesie sztandar, a na prawej
jego r´ce, która go trzyma, widnieje napis: Nieprzezwyci´˝ona r´ka Pana. W pewnej chwili wyszed∏ mu naprzeciw czcigodny starzec z Lacjum, poruszajàc p∏onàcà pochodni´. Wówczas rozwin´∏a si´ choràgiew, która
poczàtkowo by∏a czarna, a nast´pnie sta∏a si´ bia∏a jak Ênieg. PoÊrodku choràgwi napisane by∏o z∏otymi literami Imi´ Tego, który jest Wszechmogàcy. ˚o∏nierz ze swymi towarzyszami wyrazi∏ uk∏onem g∏´boki szacunek starcowi, a nast´pnie uÊcisn´li sobie d∏oƒ. Teraz da∏ si´ s∏yszeç g∏os pasterza pasterzy: „Ty jesteÊ na
wielkiej naradzie ze swymi ∏awnikami, ale wróg dobra nie ma spokoju ani chwili. On obmyÊla i u˝ywa wszelkich sposobów przeciw tobie. Posieje on niezgod´ mi´dzy twymi wspó∏pracownikami, wzbudzi on wrogów
poÊród Moich synów (...).
Rzymie! Cztery razy przyjd´ do ciebie!
Za pierwszym razem uderz´ w twoje posiad∏oÊci i jego mieszkaƒców (1870). Za drugim razem przynios´
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zgroz´ spustoszenia a˝ do twoich murów. Czy nie otworzysz jeszcze oczu? (1944).
Przyjd´ po raz trzeci do ciebie, obal´ twoje dzie∏a obronne i obroƒców, a w miejscu panowania Ojca pojawi si´ królestwo okropnoÊci, zgrozy i rozpaczy. Moi m´drcy ucieknà. Moje Prawo b´dzie ciàgle jeszcze deptane, dlatego spowoduj´ czwarte nawiedzenie. Biada ci, je˝li Moje prawo b´dzie dla ciebie pró˝nym s∏owem!
WÊród uczonych i nieoÊwieconych nastàpià odst´pstwa. Twoja krew i krew twoich synów zmyje plamy, jakie
ty zadajesz prawu twego Boga.Wojna, zaraza i g∏ód sà biczem, jakim b´dà ch∏ostane pycha i z∏oÊç ludzi. Bogacze, gdzie sà wasze wspania∏oÊci, wasze wille i pa∏ace? Sta∏y si´ one Êmieciami na placach i ulicach!
A wy kap∏ani, dlaczego p∏aczecie mi´dzy przedsionkiem a o∏tarzem, zamiast prosiç o powstrzymanie
bicza? Dlaczego nie bierzecie tarczy wiary i nie idziecie na dachy, ulice i place, do domów, a nawet do
ka˝dego niedost´pnego miejsca, aby zanieÊç tam ziarno Mego s∏owa? (...) Te rzeczy b´dà musia∏y przyjÊç
nieub∏aganie jedne po drugich. Te rzeczy nastàpià kolejno po sobie, tylko powoli. Ale dostojna Królowa
Nieba jest obecna. W∏adza Pana jest w Jej r´kach. On rozproszy swoich wrogów jak mg∏´. On odzieje na
nowo czcigodnego starca wszystkimi swymi dawnymi szatami. Jeszcze tylko przejdzie gwa∏towna burza.
Z∏oÊç si´ dope∏ni∏a, grzech dobiegnie swego kresu, i zanim up∏ynà dwie pe∏nie ksi´˝yca kwiecistego miesiàca,
uka˝e si´ t´cza pokoju na ziemi.
Wielki s∏uga ujrzy oblubienic´ swego króla (KoÊció∏) odzianà w uroczyste szaty. Na ca∏ym Êwiecie uka˝e
si´ tak jaÊniejàce s∏oƒce, jakie nigdy nie by∏o widziane od czasu p∏omienia na sali w czasie Ostatniej
Wieczerzy a˝ do dnia dzisiejszego, i nie b´dzie wi´cej widziane a˝ do dnia ostatniego”.
Wielki pochód
W maju 1873 r. ks. Bosco mia∏ trzecià wizj´ dotyczàcà przysz∏ych wydarzeƒ w KoÊciele, której treÊç wià˝e
si´ z poprzednià, którà podajemy z ksià˝ki Ks. Ryszarda Uklei – Tryumf KoÊcio∏a wed∏ug wizji Êw. Jana
Bosco: „By∏a ciemna noc (duchowe zamieszanie), ludzie nie mogli rozpoznaç w∏aÊciwej drogi, by powróciç do
domu. Wówczas to na niebie ukaza∏o si´ wspania∏e jasne Êwiat∏o, jak w po∏udnie, które oÊwieca∏o drog´
podró˝nym. W tym czasie wielka rzesza m´˝czyzn, kobiet, starców, dzieci, zakonników, kap∏anów i
nowicjuszy, na czele z papie˝em, wysz∏a z Watykanu i wszyscy uformowali wielki pochód.
Oto zerwa∏a si´ szalejàca burza! W czasie gdy Êwiat∏o to znacznie si´ zaciemnia∏o, wyda∏o si´ wszystkim,
˝e rozwija si´ bitwa mi´dzy Êwiat∏em a ciemnoÊcià. W mi´dzyczasie procesja dosz∏a do placu pokrytego zabitymi i rannymi, wÊród których wielu g∏oÊno wo∏a∏o o ratunek. Szeregi procesji bardzo si´ przerzedza∏y. Kiedy nastepnie procesja usz∏a kawa∏ek drogi, co odpowiada 200 wschodom s∏oƒca (200 dni), wszyscy zauwa˝yli, ˝e nie ma go w Rzymie (papie˝a?). Trwoga i zwàtpienie ogarn´∏y dusze wszystkich, lecz dobrzy ludzie zatroszczyli si´ o papie˝a, by chroniç go i pomóc mu w jego niedoli.
W pewnej chwili zauwa˝ono dwóch anio∏ów, którzy trzymali choràgiew i przekazali jà papie˝owi, mówiàc:
„Przyjmij sztandar Tej, która uderzy i rozproszy najpot´˝niejsze wojska ziemi. Twoi wrogowie znikn´li, twoi
synowie wo∏ajà ze ∏zami i wzdychaniem za twoim powrotem”. Skierowano nast´pnie spojrzenie na choràgiew
i ujrzano na jednej stronie napis: Królowa bez zmazy pocz´ta, a na drugiej: Wspomo˝enie wiernych. Papie˝
chwyci∏ z radoÊcià choràgiew, ale kiedy zauwa˝y∏ ma∏à liczb´ tych, którzy pozostali przy nim, bardzo si´ zasmuci∏ z tego powodu.
Obaj Anio∏owie powiedzieli wtedy: „Idê zaraz pocieszyç swoje dzieci! Napisz do swoich wiernych i do
wszystkich rozproszonych w ró˝nych cz´Êciach Êwiata, ˝e konieczna jest odnowa moralna w obyczajach ludzi. A tego nie da si´ inaczej osiàgnàç, jak tylko przez to, kiedy poda si´ ludziom chleb s∏owa Bo˝ego. Pouczajcie dzieci, g∏oÊcie oderwanie si´ od rzeczy ziemskich. Nadszed∏ czas – koƒczyli Anio∏owie – kiedy biedni
spoÊród ludu b´dà g∏osicielami Ewangelii. Lewici b´dà wezwani od motyki, od szpadla i m∏otka, aby wype∏ni∏y si´ s∏owa Dawida: „Bóg wywy˝szy∏ biednego ziemi, aby go na tronie ksià˝àt swego ludu posadziç”.
Kiedy papie˝ to us∏ysza∏, ruszy∏ dalej, a szeregi procesji zacz´∏y si´ wzmacniaç. Kiedy zaÊ przyby∏ do Êwi´tego miasta, rozp∏aka∏ si´ z powodu zwàtpienia, w jakim znajdowali si´ jego mieszkaƒcy, wÊród których wielu ju˝ brakowa∏o. Kiedy nast´pnie wkroczyli do bazyliki Êw.Piotra, zaintonowa∏ Te Deum, na co chór Anio∏ów odpowiedzia∏ Êpiewem: Chwa∏a na wysokoÊci Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.
Kiedy Êpiew usta∏, ustàpi∏a te˝ ciemnoÊç i ukaza∏o si´ wspania∏e, jaÊniejàce S∏oƒce (nowy, sprawiedliwy
∏ad na Êwiecie). Liczba ludnoÊci miast, miejscowoÊci i krajów uleg∏a zmniejszeniu; ziemia wyglàda∏a jak po-
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t∏uczona po burzy gradowej z oberwaniem chmur, a ludzie wyszli sobie naprzeciw i mówili ze wzruszeniem:
„Oto jest Bóg Izraela”.
Od poczàtku nieobecnoÊci papie˝a a˝ do Êpiewu Te Deum wzesz∏o S∏oƒce 200 razy. Ca∏y zaÊ czas, jaki
up∏ynà∏ w toku tych wydarzeƒ, odpowiada 400 wschodom s∏oƒca”.
Ekstaza mistyczna papie˝a Leona XIII
Papie˝ Leon XIII w dniu 13 paêdziernika 1884 r. doÊwiadczy∏ szczególnego prze˝ycia mistycznego. Dotyczy∏o ono obecnych czasów. Mianowicie, podczas dzi´kczynienia po Mszy Êw. popad∏ w ekstaz´, w czasie której us∏ysza∏ w pobli˝u Tabernakulum nast´pujàcy dialog.
Gard∏owym g∏osem, pe∏nym z∏oÊci, szatan krzycza∏: „Mog´ zniszczyç Twój KoÊció∏!”
¸agodnym g∏osem Jezus odpowiedzia∏: „Potrafisz? Wi´c próbuj”
Szatan: Ale do tego potrzeba mi wi´cej czasu i w∏adzy!
Jezus: Ile czasu i ile w∏adzy?
Szatan: Od 75 do 100 lat i wi´kszà w∏adz´ nad tymi, którzy mi s∏u˝à.
Jezus: B´dziesz mia∏ ten czas i w∏adz´. Które stulecie wybierasz?
Szatan: To nadchodzàce (XX wiek).
Jezus: Wi´c próbuj, jeÊeli potrafisz.
Po tym prze˝yciu Leon XIII uda∏ si´ pospiesznie do swego biura i u∏o˝y∏ modlitw´ do Êw. Micha∏a Archanio∏a. Oto jej treÊç:
„Âwi´ty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw z∏oÊci i zasadzkom szatana bàdê naszà
obronà. Niech go Bóg pogromiç raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zast´pów anielskich, szatana i inne z∏e duchy, które na zgub´ dusz ludzkich po tym Êwiecie krà˝à, mocà Bo˝à stràç do Piek∏a. Amen”.
Egzorcyzm ten jeszcze do niedawna by∏ odmawiany po ka˝dej Mszy Êw. Po zmianach Soboru Watykaƒskiego II KoÊció∏ poleca go do odmawiania prywatnego. Modlitwa ta jest bardzo pomocna przy odzyskaniu
równowagi psychicznej i wyzbyciu si´ z∏ych myÊli.
Wizje siostry Yvety
Siostra Yveta jest niemieckà zakonnicà. Doznawane przez nià wizje dotyczà naszej bli˝szej lub dalszej
przysz∏oÊci i uzupe∏niajà wiedz´ prognostycznà. Wybrane fragmenty Or´dzia Jezusa przytaczamy z ksià˝ki
ks. R. Uklei SDB – Tryumf KoÊcio∏a.
Or´dzie Jezusa na czasy ostateczne
„...Mój Krzy˝, Êwietlisty Krzy˝, który zajaÊnieje na ca∏ym Niebie, b´dzie znakiem dla wszystkich mieszkaƒców tej ziemi. Dla jednych jako Znak Kary, dla innych jako wewn´trzne Êwiat∏o i dla niektórych jako
znak zwiastujàcy pr´dkà szcz´ÊliwoÊç. Jest to znak, ˝e ostatnie wydarzenia sà bardzo bliskie. Ten Krzy˝
uÊwiadomi ca∏emu Êwiatu Moje straszne cierpienia. Zwracam wam cz´sto uwag´, ˝e nie b´d´ karaç bez
uprzedzenia. Wszystkim mieszkaƒcom ziemi dam odpowiedni czas, ˝eby mogli pojàç w∏aÊciwe znaczenie
Krzy˝a na niebie. To b´dzie znak ukazujàcy bliskie nadejÊcie Bo˝ej SprawiedliwoÊci Mego Ojca. Wszyscy ludzie ujrzà ten Krzy˝. Nikt nie b´dzie móg∏ powiedzieç: „Nie widzia∏em tego Krzy˝a”. Przypomni on wszystkim Moje krwawe i haniebne cierpienia na Krzy˝u, cierpienia przepe∏nione Mi∏oÊcià i niosàce ratunek
wszystkim Moim dzieciom.
Dla tych, którzy si´ nie nawrócà – Krzy˝ b´dzie symbolem SprawiedliwoÊci. Innym przypomni o cierpieniu Boga przynoszàcego Mi∏oÊç, by pobudziç ich do wo∏ania o przebaczenie za grzechy – i w koƒcu dla pozosta∏ych – stanie si´ ten Krzy˝ Znakiem szcz´ÊliwoÊci, Znakiem Mi∏oÊci, Znakiem pe∏nym Mi∏osierdzia i czu∏oÊci Boga. Wszyscy jednak poznajà, nawet ci, którzy Go odrzucajà, ˝e ten Krzy˝ jest Znakiem, który przyniós∏ im Zbawiciela, przyniós∏ Zbawienie i przebaczenie oraz to, ˝e Zbawiciel przyjdzie powtórnie, aby wype∏niç Swoje obietnice i przynieÊç wiecznà szcz´ÊliwoÊç.
Zaprawd´ powiadam ci, Moja córko, ˝e Mój Krzy˝ b´dzie jak nigdy przedtem – uznany i czczony. Jest
s∏uszne, aby narz´dzie Mego okrutnego Cierpienia, które przekracza wielkoÊcià wszystkie cierpienia, jakie
mo˝ecie sobie wyobraziç – aby ten Krzy˝ by∏ czczony, poniewa˝ dzi´ki Krzy˝owi Êwiat zosta∏ zbawiony.
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Ten Krzy˝ na niebie przerazi wiele dusz, które nie sà wolne od wyrzutów sumienia, gdy inni b´dà szcz´Êliwi, to jest ci, którzy dêwigajà swoje Krzy˝e na ziemi, swoje codzienne i zwielokrotnione cierpienia – podobnie jak Ja dêwiga∏em Mój Krzy˝.
Dusze cierpiàce b´dà rozradowane, bo wraz z widokiem Krzy˝a na niebie zrozumiejà, ˝e ich cierpienia si´
koƒczà. szcz´Êliwe dusze osiàgajàce w koƒcu swój cel, bo ten zwrot w czasie uczyni ich szcz´Êliwymi. Spoglàdajcie w niebo, Moje drogie dzieci, poniewa˝ z tego nieba nadejdzie wasze szcz´Êcie.
Wydarzenia
Wydarzenia nie przebiegnà tak szybko, jak byÊcie chcieli, poniewa˝ ka˝da dusza na tej ziemi musi okazaç
Mi miar´ swej mi∏oÊci, wytrwa∏oÊci i wszystkich swoich dobrych uczynków.Opóêni∏em te wydarzenia koƒcowe nie dla wyd∏u˝enia cierpieƒ Moich dzieci, ale z powodu nieskoƒczonego Mego Mi∏osierdzia. Po tym cudzie
zrozumiecie to, czego nie rozumiecie teraz, poniewa˝ dostrzegacie tylko to, co jest widzialne dla waszych
oczu, a macie zrozumieç w∏aÊciwy sens wydarzeƒ.
Sekret fatimski poznacie wszyscy, kiedy nadejdzie oznaczony czas. S∏owo FATIMA b´dzie wypisane ognistymi literami na niebie i b´dzie widziane przez wszystkich.
WÊród wielu nastàpi zamieszanie i strach przed Moim sàdzeniem ludzi, które b´dà sprawowaç. Przera˝enie i panika ogarnie Moich wrogów. Ich upokorzenia wobec wszystkich b´dà nie do zniesienia. Kpiny z Boga
nie mogà pozostaç bez kary! Nie mo˝e te˝ odrzucanie Mojej NajÊwi´tszej Matki, umi∏owanej na ca∏à wiecznoÊç, obyç si´ bez ukarania winnych. W godzinie zemsty nad wrogami Mojej NajÊwi´tszej Matki, ukochanej
Matki Boskiej z Fatimy – nie znajdà oni ˝adnego usprawiedliwienia przed Moim Sàdem. W odpowiedniej godzinie Mój Ojciec uderzy i oni wszyscy zostanà ukarani.
Wyprowadz´ Mego umi∏owanego s∏ug´ – i nastàpi trwoga. Wasza planeta b´dzie wstrzàÊni´ta od samych
fundamentów. Powstanà zmarli i b´dà straszne burze. Gromy i b∏yskawice b´dà przebiega∏y ca∏à ziemi´
przepe∏nionà grzechami. Ludzi ogarnie przera˝enie i panika, kiedy Mój Ojciec zarzuci swoje sieci na ziemi´.
Ludzie doznajà takiego strachu, jakiego jeszcze nigdy dotàd nie by∏o, kiedy ujrzà ten wielki chaos w przyrodzie, który wcià˝ b´dzie narasta∏. Jedynie Mój ukochany i odnowiony KoÊció∏, i wszyscy, którzy sà z nim z∏àczeni sercem b´dà – mimo strachu – spoglàdaç z nadziejà w niebo, z którego zstàpi ku nim szcz´Êcie i wyzwolenie.
Wszyscy Anio∏owie sà ju˝ na swoich stanowiskach i czekajà na ostatni sygna∏, by oddzieliç dobrych
i z∏ych. Ta straszliwa burza, która b´dzie szaleç nad ca∏ym Êwiatem, nie dotknie Moich dzieci, bo Ja b´d´
z nimi. Ja jestem Panem burzy i ca∏ej przyrody, która zostanie zniszczona. I Ja jestem Panem tych wielkich
wydarzeƒ, które spadnà na ziemi´”.
Wielki cud
„...b´dà wys∏awiaç Nowy Dzieƒ Wielkiego Czwartku. Krzy˝ i Hostia Êwi´ta b´dà nierozdzielne. Wieczorem, w Nowy Wielki Czwartek Mój Êwietlisty Krzy˝ przypomni wszystkim Mojà M´k´, Agoni´ i Mojà Boskà
Eucharysti´. Ta Êwi´ta Hostia b´dzie Êwieciç jak Boskie S∏oƒce przed oczami wszystkich mieszkaƒców ziemi. Bàdê szcz´Êliwa, Moja córko, bo dla ciebie ta godzina b´dzie pe∏na szcz´Êcia, podobnie jak dla wielu twoich krewnych i wielu innych dusz, które Mnie oczekujà i pojmujà, ˝e Mój Wielki Powrót jest w zasi´gu r´ki.
W momencie, kiedy pojawi si´ Krzy˝ i Âwi´ta Hostia, ca∏y Êwiat pozna, ˝e Ja przywróc´ porzàdek, jak równie˝ to, ˝e przekaza∏em w∏adz´ nad wszystkim Memu umi∏owanemu Synowi, z którego tak wielu urzàdza sobie kpiny.
Jak˝e wielkie to b´dzie dla nich upokorzenie, kiedy b´dà musieli Mnie s∏uchaç, Mnie, na którego patrzyli
jak na n´dzny przedmiot swej pogardy i kpin! Do tego wielu b´dzie spoÊród kleru, zw∏aszcza tych wysoko postawionych, którzy b´dà musieli oddaç przed Nim pok∏on. Jak˝e wielkie upokorzenie zachowam dla nich,
owych wielkich!
Nadchodzi godzina, w której wielu wrogów zostanie rzuconych do stóp Mego umi∏owanego Syna i b´dzie
zmuszonych przed Nim sk∏oniç swoje g∏owy. Pomszcz´ Mego Syna i wys∏awi´ Go dla Jego wiernoÊci i Jego
mi∏oÊci” (...).
Wielkie odst´pstwo

65

„Zbyt wiele dusz dzisiaj ju˝ nie rozpoznaje ani Êwiadomie, ani podÊwiadomie Chrystusa jako Syna Bo˝ego, ani Boga samego, który przyszed∏ na ziemi´ dwa tysiàce lat temu. Nawet spoÊród ksi´˝y wielu ju˝ nie
wierzy w Mojà boskà obecnoÊç w Eucharystii. WÊród znacznej liczby kleru powstajà wcià˝ wàtpliwoÊci powodujàce wielkie spustoszenie w wierze. Wiele Êwieckich osób te˝ dochodzi do wniosku, ˝e Chrystus, który poniós∏ Êmierç na Krzy˝u, by∏ zwyk∏ym cz∏owiekiem jak inni, ˝e równie˝ zmar∏, jak inni – dlatego nie móg∏ byç
Bogiem i nie móg∏ zmartwychwstaç...
Ca∏e to rozumowanie jest wielkim nieszcz´Êciem obecnych czasów, wielkà apostazjà, którà nazywacie
„modernizmem”. Oznacza ono wyparcie si´ Syna Bo˝ego, który sta∏ si´ cz∏owiekiem, aby uratowaç ludzi dobrej woli od Êmierci wiekuistej. To upadek Wiary, Âwiat∏a i Prawdy na ziemi.
Dla wielu sta∏em si´ tylko bezbarwnà marionetkà z zamierzch∏ych czasów, dla innych prorokiem, po którym pozosta∏y pi´kne opowieÊci – i to wszystko.
Có˝ to si´ sta∏o ze Êwi´tà Skarbnicà prawdziwej Wiary w tym starym KoÊciele? Wtargnà∏ do niej wróg
i zabra∏ jej cz´Êç w posiadanie. Ale, aby uchroniç Mój KoÊció∏, któremu ja obieca∏em, ˝e bramy piekielne go
nie zwyci´˝à, ˝eby wykonaç niepodwa˝alne Prawo mego Ojca, jego S∏owo i Jego obietnic´ wiecznego ˝ycia,
aby uchroniç ten KoÊció∏, który ju˝ dr˝y w posadach, uchroniç Moje Dziedzictwo, Moje Królestwo, podobnie
jak Królestwo Mojej NajÊwi´tszej Matki, utworzy∏em ma∏y KoÊció∏ek, aby rozwija∏ si´ prawdziwie i zgodnie
z ˝yczeniem Mego Ojca, zgodnie te˝ z Moim Sercem; KoÊció∏ek Mi∏oÊci i Wiary, KoÊció∏ek Âwi´toÊci i Eucharystii (...).
Krucjata mi∏oÊci
Od momentu pojawienia si´ Mojego Krzy˝a b´d´ przysy∏aç Moich ziemskich Anio∏ów do wszystkich
miejsc, ˝eby przekazywali Moje ∏aski wszystkim potrzebujàcym. Ten czas ju˝ b´dzie czasem koƒca, czasem,
który przepowiedzieli Prorocy. Ja poÊl´ tych, którzy b´dà czyniç cuda w Moim Imieniu, w Imieniu Trójcy
PrzenajÊwi´tszej oraz w Imieniu Trzech Wielkich Serc (...). Pojawienie si´ Krzy˝a na Niebie w tym tak pogaƒskim czasie i zepsutym Êwiecie, wierzàcym tylko w to, co widzi i co posiada, uznajàcym wy∏àcznie nauk´,
która sta∏a si´ jego bogiem – spowoduje olbrzymi szok w ich duszach i w ÊwiadomoÊci. Ten Krzy˝ na niebie
pozostanie, ˝eby ludziom nieustannie przypominaç, ˝e nie jest on zbiorowym z∏udzeniem ani jakimÊ innym
astronomicznym zjawiskiem. Dlatego te˝ konieczne b´dzie wys∏anie tych Anio∏ów, których wybra∏em i przygotowa∏em do tej misji (...). Te mi∏ujàce dusze przebiega∏y ziemi´, niosàc Moim biednym dzieciom niezas∏u˝one ∏aski.
Niektórzy ludzie sà na tej ziemi w niekorzystnym po∏o˝eniu, bo sà oni biedni pod ka˝dym wzgl´dem i bardzo nieszcz´Êliwi. Przyjdà i odbudujà wszystko, co zrujnowane! Wyp´dzà tego, który jest przyczynà tak wielkiego z∏a. A ta, na pewien czas nieszcz´Êliwa planeta, odzyska znowu nale˝ne jej miejsce poÊród niezliczonych miliardów planet. Ta ma∏a Ziemia jest pierwszà i ona pozostanie pierwszà i jedynà planetà w ca∏ym
Kosmosie, bo ona posiada ten przywilej, ˝e zosta∏a przesiàkni´ta Boskà Krwià Stwórcy!
Cud pojawi si´ nad waszymi g∏owami i b´dzie niezbitym dowodem Mojej Mi∏oÊci i SprawiedliwoÊci. Ten
cud b´dzie cudem Eucharystycznym, jako ˝e Krzy˝ i Hostia sà nierozdzielne.
Âwiat stanie si´ jednà rodzinà, pe∏nà radoÊci i mi∏oÊci, mi∏osierdzia i braterstwa. Stare czasy dojrza∏y ju˝,
aby zniknàç i uczyniç drog´ dla niespodziewanej Wiecznej Mi∏oÊci.
Wstrzàsn´ Ziemià
Nadesz∏a godzina, w której ja wstrz´sn´ Ziemià. O, gdybyÊ wiedzia∏a, jak Serce Moje, które jest samà Mi∏oÊcià, jest niech´tne do wykonania Sàdu Mojego Ojca! Ale ten Sàd musi byç wykonany!
Poprzez Moje rany Êwiat zosta∏ uratowany, ale ten w∏aÊnie Êwiat musi równie˝ – tak jak Ja – poznaç
i przejÊç przez podobnà m´k´, zanim otrzyma zmi∏owanie i udzielone mu zmartwychwstanie (...).
Straszliwe kary czekajà przede wszystkim tych, którzy nie uznajà objawieƒ w Fatimie, którzy przeszkadzajà w rozszerzaniu prawdy o ujawnianym sekrecie fatimskim. OczywiÊcie, je˝eli takie dusze poproszà
o Moje przebaczenie w ostatniej chwili, to uratuj´ je, poniewa˝ jestem nieskoƒczonym Mi∏osierdziem. Ale
ile˝ ¸ask, ile˝ Darów i ile˝ Moich B∏ogos∏awieƒstw stracà oni przez swój w∏asny b∏àd... Bezlitosne karanie
spadnie na ten Êwiat pe∏en pychy. Mój Ojciec ods∏oni swojà Wszechmoc i wszystko powróci do porzàdku
w odnowionych i uÊwi´conych Êwiatach. Pociesz´ wszystkich, którzy cierpieli. W ostatnich godzinach wasza
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szcz´ÊliwoÊç b´dzie doskona∏a. Wrogowie b´dà poni˝eni bàdê pomrà za to, ˝e haƒbili Krzy˝ oraz za to, ˝e ich
grzech sta∏ si´ Moim ci´˝kim brzemieniem, ˝e przygn´bi∏ Mnie – Boga i Stwórc´ tej ziemi.
To b´dzie tryumf, jakiego nie widzia∏ Êwiat. Ten Krzy˝ Prawdy i Âwiat∏a b´dzie czczony na wieki, poniewa˝ na nim Bóg Zbawiciel odkupi∏ ca∏à biednà ludzkoÊç, która dà˝y∏a do zguby, s∏uchajàc tego, który kiedyÊ
by∏ Anio∏em Âwiat∏oÊci, ale przez swój niewybaczalny grzech sta∏ si´ demonem nabrzmia∏ym pychà, z∏à wolà
i zawiÊcià (...).
Moje dzieci, jeszcze tylko chwil´ cierpliwoÊci. Zbli˝acie si´ ju˝ do koƒca waszych cierpieƒ i do Mojej Godziny. Teraz oczekujcie pierwszego chwalebnego objawienia si´ Boga Ojca, zwiastujàcego nadejÊcie Mego s∏ugi,
który przyniesie tym, którzy Mnie kochajà, poczàtek szcz´ÊliwoÊci na waszej planecie.
Wasza planeta stanie si´ jedynà, która b´dzie wys∏awiana i pe∏na chwa∏y, poniewa˝ na t´ ziemi´ przyszed∏ Syn Bo˝y, aby przelaç tu swojà Krew jako Zbawiciel. Ta ma∏a Ziemia, ta wasza planeta, która jest niczym w olbrzymim Kosmosie – stanie si´ najpi´kniejszà i najwspanialszà planetà w ca∏ym wszechÊwiecie!
Ta wasza ma∏a Ziemia b´dzie otoczona Chwa∏à Âwi´tej Rodziny, która tu ˝y∏a i tak wiele wycierpia∏a dla odkupienia Moich dzieci.
NajÊwi´tsza Dziewica i Krzy˝
Kiedy pojawi si´ Âwietlisty Krzy˝, wypisz´ na nim Imi´ Mojej pokornej S∏u˝ebnicy. Ten krzy˝ b´dzie wysy∏a∏ promienie, które dla niektórych oka˝à si´ karà, a innym przyniosà chlub´ i uzdrowienie. Wiele osób zostanie tymi promieniami uleczone.
Nagrodz´ wiar´ Moich dzieci sprawiedliwà miarà, odpowiednià do ich wiary we Mnie i w Moje s∏owa, odpowiednio do ich ˝ycia. Wiara jest wielkà ¸askà, darem Ducha Âwi´tego, koniecznie winniÊmy prosiç o nià
z wielkà ufnoÊcià. Nigdy nie odtràc´ duszy, która prosi Mnie o cnoty – jakie by one nie by∏y.
Moja NajÊwi´tsza Matka przyb´dzie z tym Êwietlistym Krzy˝em i przyniesie Êwiatu Swego Syna, Jezusa,
który jest Âwiat∏oÊcià Âwiata. W tej szczególnej chwili Ona b´dzie prezentowaç ten bolesny i broczàcy Krwià
Krzy˝ Ojcu Doskona∏ej SprawiedliwoÊci i Przebaczenia, a˝ wielki pokój zstàpi na ziemi´. Moja NajÊwi´tsza
Matka jest równie˝ prawdziwà Wspó∏odkupicielkà i Ona udowodni to wszystkim. Jest Ona PoÊredniczkà
mi´dzy Boskà sprawiedliwoÊcià a Jej dzieçmi na ziemi – i to przez ten Krzy˝. Ona przynosi Chrystusa Êwiatu, dlatego te˝ przedstawi swego Syna wraz z tym Krzy˝em (...).
Mój Krzy˝, z którego w ciàgu stuleci tak wielu robi∏o i robi sobie kpiny, b´dzie Pi´knem, Chwa∏à i Âwiat∏em na niebie. Z jego powodu b´dà dziaç si´ cuda. Wszystkich niewierzàcych ogarnie przera˝enie i zgroza.
Agitacja na ziemi osiàgnie swój szczyt. Strach wywo∏ajà te wszystkie zjawiska, których a˝ po dziÊ dzieƒ nie
widzia∏o ˝adne oko. Natomiast w ca∏ym Moim KoÊciele rozlegnie si´ hymn radoÊci i dzi´kczynienia dla Mnie,
bo Moje dzieci w koƒcu uÊwiadomià sobie znaczenie Mojego znaku na Niebie i zapanuje wielka radoÊç.
Skutki ukazania si´ Krzy˝a
Czasy, w których ˝yjecie, a ÊciÊlej – godziny, sà historyczne, poniewa˝ sà to ostatnie chwile przed pojawieniem si´ cudu Krzy˝a. To sà ju˝ ostatnie chwile cierpieƒ. Ten czas za chwil´ przeminie. Rozpocznie si´ panowanie – Magnificat wraz z panowaniem Ducha Âwi´tego, a Mój Opiekun, Êw. Józef, rozpocznie nowà misj´.
Trzy Âwi´te Serca stanà si´ r´kojmià najwi´kszego szcz´Êcia Moich biednych i nieszcz´Êliwych dzieci, które
b´dà patrzeç na Mój Âwietlisty Krzy˝, mi∏ujàc Mnie i oddajàc Mi czeÊç. Je˝eli pokornie b´dà prosiç o uleczenie, zostanà natychmiast uleczone.
Pami´tajcie o w´˝u, którego Moj˝esz utworzy∏ i wywy˝szy∏. Wszyscy, którzy spojrzeli na niego z wiarà
i ufnoÊcià, byli uratowani. Teraz b´dzie podobnie. Âwietlisty Krzy˝ b´dzie mia∏ t´ samà moc leczenia dobrych ludzi.
Sàd Bo˝y
Âwiat, który zgodzi∏ si´ na usuni´cie Moich Tabernakulów z O∏tarzy, naÊladuje t∏uszcz´, która nie okaza∏a serca Moim ∏zom na Kalwarii i w czasie pochowania Mego Cia∏a. Pot´˝ne pioruny w dzieƒ Sàdu Bo˝ego
spowodujà, ˝e ca∏y Êwiat padnie na ziemi´, tak jak Ja upad∏em w drodze na Kalwari´. LudzkoÊç rozpozna t´
godzin´, w której zda swój rachunek. Jak˝e wielu za∏amanych, zmia˝d˝onych i umierajàcych z g∏odu padnie
wówczas na ziemi´. Ze Mnà od˝yjecie ponownie! Zostaniecie nape∏nieni Duchem Âwi´tym! B´dziecie nieÊç
waszym braciom Ewangeli´ Âwi´tà, owo êród∏o doczesnych i duchowych dóbr. Tak wiele sanktuariów prze-
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sta∏o ju˝ byç uÊwi´conymi przybytkami, bo sta∏y si´ miejscami, gdzie Ja jestem zniewa˝any. WyÊwi´ceni
przeze Mnie kap∏ani stali si´ chciwi, a wielu ksià˝àt KoÊcio∏a sk∏ada ho∏d post´powi, doprowadzajàc swoje
diecezje do ruiny.
Gdzie˝ jest pobo˝noÊç Moich prawdziwych czcicieli, gdzie si´ podzia∏a cisza i bojaêƒ Bo˝a, gdzie sà Êwi´ci?
Dlatego zniszcz´ ten zepsuty Êwiat, tych pasterzy, t´ ”sól ziemi”, która zwietrza∏a i trzeba jà wyrzuciç, i podeptaç, gdy˝ ju˝ do niczego si´ nie nadaje. Idêcie wi´c dalej, aposto∏owie i g∏oÊcie Mojà Ewangeli´. Broƒcie
Moich Praw i Mojej Czci. Przygotowujcie Êwiat na sàd. Bàdêcie ze Mnà, staƒcie si´ Êwi´tymi pasterzami
w jednej i uniwersalnej Owczarni NajÊwi´tszej Trójcy. To jest ju˝ ostatnia godzina: tysiàce koÊcio∏ów zamkni´to i zniszczono i zdeprawiono! A teraz Moi wyÊwi´ceni przeÊladujà Mnie! Ju˝ czas najwy˝szy, aby Mój
KoÊció∏ zatryumfowa∏. Ja zostan´ og∏oszony Prawdziwym i Wiecznym Kap∏anem, gdy˝ by∏em Nim i jestem
w wiecznoÊci. Âwiat stworzony przez Boga, odkupiony przeze Mnie, b´dzie przemieniony przez Ducha Âwi´tego i zasypany Niebiaƒskimi Darami. Pociàgn´ wszystkich ku sobie. Mój Krzy˝ was zbawi!
Jak˝e przepi´kne b´dzie to Królestwo! Jakie b´dzie szcz´Êcie Moich wybranych, którzy zaznali najprzeró˝niejszych cierpieƒ na tej biednej ziemi. Moje umi∏owane dzieci, b´dziecie przechodziç ze szcz´ÊliwoÊci ku
wy˝szej szcz´ÊliwoÊci i nie b´dzie koƒca tego szcz´Êcia, które was oczekuje.
Przybywam! – Dlaczego Moje dzieci sà zmartwione? Czy˝ Ja nie wiem o wszystkich waszych proÊbach,
cierpieniach, bólach i lekach? Przecie˝ przychodz´, by was uratowaç! Moje przyjÊcie jest wyraênym dowodem Mojej Mi∏oÊci do was – Mi∏oÊci pe∏nej i czu∏ej, jak i pe∏nej wspó∏czucia dla wszystkich Moich cierpiàcych
dzieci. Przygotujcie si´, poniewa˝ nadchodz´, by uratowaç was z mocy szatana i ca∏ego Piek∏a, zjednoczonego
przeciw wam. Ten tryumf jest tryumfem koƒca, tryumfem ca∏ego KoÊcio∏a (...). To b´dzie równie˝ wielkie
zwyci´stwo Mojej NajÊwi´tszej Matki (...).
Apokaliptyczna wizja
Powstanie wielka panika wÊród wszystkich mieszkaƒców ziemi, poniewa˝ wszystkie morza wzburzà si´
i jednoczeÊnie zapali si´ powietrze. Przera˝enie ogarnie wszystkich Moich wrogów, niewierzàcych, bezbo˝nych, którzy uwa˝ajà si´ za silnych i wysoko postawionych, którzy albo nie chcà nic wiedzieç o Bogu, albo
twierdzili, ˝e Boga nie ma i nie mo˝e istnieç. A˝ ujrzà przebieg ostatnich wydarzeƒ i ich koniec. Jaka przera˝ajàca panika powstanie, gdy ci, którzy zaprzeczyli prawdzie o zmartwychwstaniu, ujrzà umar∏ych wychodzàcych z grobów. Jaki˝ chaos powstanie na ziemi! Strach nie do opisania dotknie wszystkich wrogów Mojego Ojca. Gdzie si´ podzieje ich wynios∏oÊç w tej godzinie? Przeraêliwe j´ki nad j´kami b´dà dochodzi∏y ze
wszystkich stron, a poÊród ogólnego zamieszania b´dà ginàç w ca∏ej grozie rozszala∏ej wody i ognia, które poch∏onà wszystko, co ma byç unicestwione!
Ta przera˝ajàca wizja zosta∏a ju˝ przepowiedziana, to wizja z Apokalipsy. Tak, tak to jest godzina nadejÊcia Gniewu i SprawiedliwoÊci Boga, Mego Ojca. To jest Bo˝a SprawiedliwoÊç, która ∏àczy si´ z pojawieniem
si´ Mojego bezmiernego Mi∏osierdzia. To jest wielka SprawiedliwoÊç i Prawda, które doprowadzajà do tych
przemian dla szcz´Êcia Moich dzieci, tak jak po straszliwym sztormie ponownie pojawi si´ s∏oƒce”.

Cz´Êç czwarta
Czas Apokalipsy
Wed∏ug jasnowidzów i mediów, po Wielkim Ostrze˝eniu majà nastàpiç dramatyczne wydarzenia, okreÊlane w literaturze przedmiotu mianem Czasu Apokalipsy. Nadziejà na opóênienie lub z∏agodzenie ich skutków
mo˝e byç zrozumienie przez ludzkoÊç Wielkiego Ostrze˝enia, na które sk∏adaç si´ b´dzie widok Âwietlistego
Krzy˝a na niebie i innych znaków czasu oraz zahamowanie procesu samodestrukcji spo∏ecznej.
Wielkie Ostrze˝enie - Tablica chronologiczna czasów wed∏ug barona de Novaye.
Chronologia czasów ostatecznych wed∏ug barona de Novaye.
˚yjàcy w XX wieku francuski baron de Novaye pokusi∏ si´ o opracowanie tablicy chronologicznej koƒca cza-
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sów. Podstawà do tego by∏y g∏´bokie studia nad Biblià, pismami proroków i wspó∏czesnymi przepowiedniami.
Wed∏ug barona, porzàdek zdarzeƒ przed koƒcem Êwiata b´dzie nast´pujàcy (podajemy na podstawie ksià˝ki
Zbigniewa Przybylaka – Proroctwa i przepowiednie koƒca Êwiata i dobre dla Polski, Wyd. Elliot, Bydgoszcz
1990):
1. Wojny powszechne
2. Kryzysy rewolucyjne
3. Zniszczenie nierozumnych
4. Zniszczenie Pary˝a i wielu innych miast
5. Odrodzenie Francji
6. Nawrócenie si´ ludzkoÊci na wiar´ katolickà
7. Tryumf KoÊcio∏a i pokój powszechny
8. Wielki Papie˝ i Wielki Monarcha
9. Rozkwit trwajàcy 25 lat
10. Królestwo Antychrysta
11. Przybycie, dzia∏alnoÊç i Êmierç dwóch nadludzi: Enocha i Eliasza
12. Upadek Antychrysta
13. Oczyszczenie Êwiata przez ogieƒ i wod´
14. Panowanie Boga
15. Koniec Êwiata
Komentarz: Powy˝sze „kalendarium” koƒca dziejów jest zbie˝ne lub pokrywa si´ w ca∏oÊci z innymi êród∏ami. Obecnie Êwiat znajduje si´ w okolicach pierwszego punktu, poczàtku koƒca, a wi´c te dramatyczne wydarzenia dopiero przed nami. Nie wszystkie b´dà tragiczne w skutkach. Podajàc jako jeden z etapów „Panowanie Boga”, czcigodny baron mia∏ zapewne na myÊli zapowiadane przez Bibli´ powtórne przyjÊcie Chrystusa i tysiàcletnie Królestwo Bo˝e na ziemi. Bioràc pod uwag´, ˝e np. Nostradamus koniec Êwiata przewiduje w roku 3797
i odejmujàc od tej daty tysiàcletni okres powszechnej szcz´ÊliwoÊci, to wszystkie pozosta∏e wydarzenia od punktu
1 do 13 rozegrajà si´ w ciàgu kilkuset lat. Wydaje si´ to zbyt du˝y przedzia∏ czasowy, ale mo˝e Wielki Jasnowidz
z Salon mia∏ racj´?
Przekaz Ma∏ego Kamyka
To przydomek wspó∏czesnego australijskiego wizjonera. W miejscowoÊci Nowra w Australii znajduje si´ miejsce Objawieƒ Pana Jezusa i Matki Bo˝ej.
W 1984 r. Matka Bo˝a, na proÊb´ wizjonera, przekaza∏a kolejnoÊç wydarzeƒ w czasach ostatecznych:
1. Najpierw Ojciec Âwi´ty zostanie zraniony w zamachu na jego ˝ycie.
2. Wkrótce potem nadejdzie Wielka Rewolucja... Si∏y z∏a, si∏y Antychrysta, wedrà si´ do Watykanu, do
bazyliki Êw. Piotra.
3. Papie˝ ucieknie z Rzymu.
4. Zaraz potem nastàpi Wielkie Ostrze˝enie.
5. Po Wielkim Ostrze˝eniu rozpocznie si´ III wojna Êwiatowa.
6. Potem nastàpi Wielki Cud (w Garabandal).
7. Po Wielkim Cudzie wydarzenia b´dà drastyczne, poniewa˝ nadejdzie pe∏ne panowanie Antychrysta,
po∏àczone z panowaniem jego proroka – Antypapie˝a.
8. Tu˝ za tymi wydarzeniami nastàpi inwazja narodów.
9. Podczas nast´pnych wydarzeƒ stanie si´ Znak Bestii.
10. Wtedy nastanie smutek nad smutkami, koƒcowy akt III wojny Êwiatowej, z bombà atomowà i pociskami,
a po nich przyjdzie Kula Odkupienia.
11. Wydarzenia te obejmujà Trzy Dni CiemnoÊci. Przed tymi Dniami przyjdzie Ekstaza. LudzkoÊç mog∏aby
z∏agodziç wszystkie cierpienia, gdyby si´ tylko modli∏a.
12. Po Trzech Dniach CiemnoÊci Jezus Chrystus przyjdzie w wielkim tryumfie w Swoim Powtórnym
PrzyjÊciu, a wszystkie z∏o i z∏oczyƒcy ju˝ odejdà.
13. Po powrocie Mojego Syna na ziemi´ rozpocznie si´ panowanie Dwóch Serc, d∏ugo oczekiwane Panowanie
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Pokoju. Ogród Raju zostanie przekazany naszym dzieciom. Nie b´dzie ju˝ ∏ez ani cierpienia, lecz radoÊç, pokój
i szcz´Êcie!
Nostradamus ostrzega przed katastrofà kosmicznà
S∏ynny Nostradamus, francuski jasnowidz wszechczasów (1503-1566), przepowiedzia∏ dzieje ludzkoÊci od czasów mu wspó∏czesnych a˝ do koƒca Êwiata, który – wed∏ug niego – ma nastàpiç w roku 3797. Bli˝sze omówienie
wszystkich wa˝niejszych proroctw Wielkiego Jasnowidza z Salon przekracza ramy tego opracowania. PoÊwi´cimy
temu zagadnieniu odr´bnà publikacj´, a do niektórych przepowiedni nawià˝emy w dalszych rozdzia∏ach tej
ksià˝ki. Rozpoczynamy od wizji nawiàzujàcej do Wielkiego Ostrze˝enia.
Poni˝sza wersja opiera si´ na tzw. metodzie Paulusa. Otó˝ – jak wiemy – Nostradamus w obawie przed Inkwizycjà swoje przepowiednie (napisane w formie czterowierszy) podwójnie zaszyfrowa∏, m/in. poprzez zastosowanie wielu symboli, odniesieƒ do staro˝ytnoÊci, anagramów itp. Dotychczasowi badacze jego dzie∏a nie zawsze
potrafili dopasowaç dany czterowiersz do czasu, którego on dotyczy. Amerykaƒski badacz z Chicago, Stefan Paulus, uwa˝a, ˝e Jasnowidz po napisaniu ca∏oÊci proroctw celowo rozsypa∏ je, a nast´pnie, zdajàc si´ na przypadek,
podnosi∏ z pod∏ogi i kolejno numerowa∏. Najwi´kszà wi´c trudnoÊcià by∏o u∏o˝enie czterowierszy wed∏ug ich pierwotnej kolejnoÊci.
Z∏owró˝bny Czterowiersz 72
Ostatnia, szczegó∏owa przepowiednia Wielkiego Jasnowidza z Salon, dotyczy∏a wa˝nego wydarzenia w
dziejach Êwiata, jakie ma mieç miejsce w siódmym miesiàcu 1999 roku. Brzmi ona nast´pujàco: Rok 1999,
siódmy miesiàc,
z nieba nadejdzie wielki W∏adca Terroru:
Wielkiego króla Mongo∏ów, przed i po Marsie,
by panowaç szcz´Êliwie.
Centuria 10, Czterowiersz 72
Zastanówmy si´, czy Nostradamus mia∏ na pewno na myÊli miesiàc siódmy, czyli lipiec 1999 roku? Tekst oryginalny w j´zyku francuskim zawiera w tym miejscu s∏owo sept – siedem. Mo˝e to tak˝e byç skrótem nazwy
miesiàca wrzeÊnia – September. Dodatkowo za tym tropem myÊlenia przemawia fakt, ˝e wrzesieƒ w staro˝ytnym kalendarzu rzymskim by∏ miesiàcem siódmym. Jego nazwa oznacza∏a dos∏ownie „siódmy miesiàc”. Dziewiàtym miesiàcem sta∏ si´ dopiero za czasów Juliusza Cezara i Oktaviana Augusta. W wyniku reformy kalendarza, dodano miesiàce lipiec i sierpieƒ, sytu∏ujàc je pomi´dzy czerwcem a wrzeÊniem. A zatem interpretacja zapisu 72 Czterowiersza 10 Centurii jest dwojaka. Mo˝e dotyczyç w równym stopniu lipca jak i wrzeÊnia 1999 roku.
Poniewa˝ miesiàce te mamy ju˝ za sobà i zapowiadana katastrofa nie mia∏a miejsca, wypada zadaç pytanie: czy
przepowiednie Nostradamusa sà wiarygodne? Otó˝ wiele jego wizji spe∏ni∏o si´, ale mo˝na je by∏o potwierdziç
dopiero post factum. WczeÊniejsze próby interpretacji by∏y bardzo rozbie˝ne i pozostawia∏y szerokie pole do manipulacji s∏ownej. Z biegiem lat coraz wi´cej Centurii jest w∏aÊciwie rozszyfrowywanych. Badacze sà coraz bli˝si
odkrycia klucza lub kluczy, wed∏ug których jasnowidz utajni∏ swoje przekazy. Pomocà s∏u˝à czterowiersze wyjaÊnione, potwierdzone przez ˝ycie oraz coraz doskonalsze programy komputerowe. Oprócz b∏´dów interpretacyjnych, pope∏nianych na ka˝dym etapie, a wi´c od jasnowidza zaczynajàc, poprzez niew∏aÊciwe odczytanie tekstów
przez badaczy, na mylnym t∏umaczeniu ich na obce j´zyki koƒczàc, sà jeszcze inne czynniki. Otó˝, wszystkie wydarzenia mieszczà si´ w Wielkim Planie Bo˝ym. W zapowiedziach kar, np. przy Or´dziach w Fatimie, jest zaznaczone: „je˝li si´ ludzkoÊç nie poprawi, to...”. A zatem jest miejsce i na czynnik ludzki. Dobra wola ludzi mo˝e
wp∏ynàç na ca∏kowite unikni´cie kary lub na jej z∏agodzenie czy odsuni´cie w czasie. Ponadto zawsze mo˝emy liczyç na Mi∏osierdzie Bo˝e, które jest naprawd´ niezg∏´bione.
Innà grupà b∏´dów interpretacyjnych jest przywiàzywanie nadmiernej wagi do dat i cyfr. Nale˝y obserwowaç
znaki czasu jako punkty odniesienia czasowego, a nie kalendarze, które sà rzeczà czysto umownà i, w zale˝noÊci
od religii, znacznie si´ od siebie ró˝niç. A zatem i w tym przypadku wizje Nostradamusa, jak równie˝ innych jasnowidzów, mogà by∏ tylko przesuni´te w czasie. Dlatego przeÊledêmy je z nale˝ytà uwagà, aby nie zasta∏y nas
nieprzygotowanych.
Kim mo˝e byç wielki W∏adca Terroru ?

70

Nostradamus symbolicznie zaszyfrowa∏: Z nieba nadejdzie wielki W∏adca terroru. Wiemy wi´c, ˝e chodzi
o coÊ stosunkowo wielkiego i pochodzàcego z Kosmosu. Skoro zapowiadany jest terror, to w wymiarze globalnym
i trwajàcy dosyç d∏ugo. To „coÊ” b´dzie widoczne dla wielu ludzi i trwa∏o przynajmniej tyle, ˝e zdà˝y wywo∏aç panik´ na du˝à skal´. W∏aÊnie ta mo˝liwoÊç d∏u˝szego czasu obserwacji raczej wyklucza tu dzia∏anie czysto ludzkie. Wprawdzie hipotetycznie mog∏aby byç brana pod uwag´ katastrofa lub wojna nuklearna, ale wówczas
uczestniczy∏oby w niej – jak okreÊla Stefan Paulus – „wielu w∏adców terroru”, a nie tylko jeden. Ponadto,
w przypadku wystrzelenia rakiet mi´dzykontynentalnych, czas na ostrze˝enie ludnoÊci w przewidywanym rejonie ataku g∏owic nuklearnych wynosi najwy˝ej kilkanaÊcie minut. Jest to za ma∏o, aby wywo∏aç powszechna panik´. Bioràc pod uwag´ powy˝sze uwarunkowania, jedynym naturalnym zjawiskiem mo˝e byç tylko ogromna
kometa, która zbli˝y si´ niebezpiecznie do Ziemi.
„Gdy Ksi´˝yc ukryty w g∏´bokiej ciemnoÊci,
przyb´dzie rdzawoczerwone cia∏o niebieskie.
Z otch∏ani Kosmosu nadciàgnie czysta groza,
aby pokaraç grzesznà ludzkoÊç”.
Centuria I, Czterowiersz 84

„Szybko, choç i tak za póêno, odczuje si´ wielkà zmian´.
Spowoduje ona wielki strach, a potem próby t∏umaczenia si´.
A potem, gdy Ksi´˝yc otrzyma towarzysza,
ca∏y firmament zacznie si´ chwiaç”.
Centuria I, Czterowiersz 56

Co jeszcze zagra˝a nam z Kosmosu ? Czy tylko wspomniana kometa zagra˝a nam z Kosmosu? Warto przytoczyç inny czterowiersz:
Gdzie ca∏e dobro, wszystko w∏aÊciwe ze
S∏oƒcem i Ksi´˝ycem jest obfite, nadchodzi jego upadek.
Z nieba zbli˝a si´, aby odmieniç Twój los,
w tym samym uk∏adzie jako siódma ska∏a.
Centuria 5, Czterowiersz 32

Co to jest „siódma ska∏a”? Kometa w rzeczywistoÊci nie jest ska∏à, lecz brudnà kulà Ênie˝nà. Musi wi´c nià
byç jakiÊ inny obiekt, który pojawi si´ równolegle z kometà („w tym samym uk∏adzie”). Ponownie pojawia si´ siódemka, co mo˝e mieç zwiàzek z siódmym miesiàcem Centurii 10. Oprócz tego, zbie˝ne jest te˝ miejsce, kierunek,
z którego si´ pojawi („z nieba”). Prosz´ zwróciç uwag´, ˝e obiekty te nie pojawià si´ „ na niebie”, lecz przyb´dà „
z nieba”, a wi´c z g∏´bi Kosmosu, a nie z atmosfery. Ma to nastàpiç w okresie „dobra i obfitoÊci na ziemi”. Niech
to nie b´dzie dla nikogo mylàce. Patrzàc oczami Nostradamusa na obecny standard ˝ycia na Zachodzie Europy,
z szesnastowiecznej perspektywy, to mo˝na obecnie mówiç o obfitoÊci dóbr.
Ale co wi´cej mo˝na powiedzieç o siódmej skale? Niestety, nadal niewiele. Z przekazu mistyka mo˝na si´ tylko domyÊlaç, jakie dla mieszkaƒców Ziemi b´dà skutki pojawienia si´ kosmicznego goÊcia. Otó˝, nawiàzujàc do
treÊci Czterowiersza 72 Centurii 10, pojawienie si´ olbrzymiej komety w roku 1999 wywo∏a panik´, ale to nie
ona b´dzie si∏à sprawczà zniszczeƒ na du˝ych obszarach Ziemi. Tego ma dokonaç owa tajemnicza „siódma ska∏a”.
Kosmiczne monstrum
Kolejny czterowiersz, który pasuje do naszej „uk∏adanki”, pochodzi z Centurii 2:
Po wielkich trudach ludzkoÊci, nadejdzie wi´kszy
Wielki sprawca odnowi wieki:
Deszcz, krew, mleko, g∏ód, ˝elazo i zaraza,
ogieƒ widziany na niebie, p´dzàca d∏uga iskra.
Centuria 2, Czterowiersz 46

Spróbujmy roz∏o˝yç na „czynniki pierwsze” nast´pnà zagadk´ jasnowidza z Salon. „Wielki trud ludzkoÊci”
oznacza drugà wojn´ Êwiatowà, najwi´ksze doÊwiadczenie ludzkoÊci, które poch∏on´∏o ponad 50 milionów ist-
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nieƒ ludzkich. „Nadejdzie wi´kszy” to zapowiedê wybuchu kolejnej wojny o zasi´gu globalnym, wojny jeszcze
straszniejszej i na wi´kszà skal´. Skoro pojawienie si´ komety Nostradamus przepowiada jeszcze przed rokiem
2000, to III wojn´ Êwiatowà nied∏ugo po tym, a wi´c na samym poczàtku trzeciego tysiàclecia. Trzecia linijka
czterowiersza potwierdza charakter tej plagi. „˚elazo” u Nostradamusa oznacza broƒ, a zatem wojn´ i to co z nià
jest zwiàzane. Pewne wàtpliwoÊci na tym etapie rozwa˝aƒ mo˝e rodziç „deszcz” i „mleko”, ale nie wszystkie fragmenty proroctw Nostradamusa sà dla nas zrozumia∏e. Podobnie by∏o i w przesz∏oÊci. Niektóre niejasnoÊci rozwiàzywa∏o dopiero samo ˝ycie. „Wielki sprawca odnowi wieki” nale˝y rozumieç jako zmian´ tysiàcleci, czyli opisane wczeÊniej wydarzenia b´dà mieç miejsce na prze∏omie drugiego i trzeciego tysiàclecia. „P´dzàca d∏uga iskra”, to powtarzajàce si´ w proroctwach okreÊlenie komety.
Wed∏ug Stefana Paulusa, nast´pnym czterowierszem z ∏aƒcucha zdarzeƒ jest:
Kiedy nastàpi zaçmienie s∏oƒca,
podczas dnia pojawi si´ potwór.
Wielu b´dzie si´ ró˝ni∏o w interpretacji.
Nieoczekiwane ceny: nikt nie b´dzie przygotowany.
Centuria 3, Czterowiersz 34

Zaçmienia S∏oƒca nikogo dziÊ ju˝ nie dziwià. W poszczególnych szerokoÊciach geograficznych widoczne sà one
co kilka miesi´cy. Jednak tylko Êrednio co czwarte z nich ma charakter zaçmienia ca∏kowitego i jest zjawiskiem
doÊç rzadkim, bo w danej cz´Êci globu pojawia si´ mniej wi´cej co 400 lat. Poniewa˝ Nostradamus nie wymienia
nazwy kraju, nad którym mia∏oby byç owe zaçmienie, nale˝y przypuszczaç, ˝e mia∏ na myÊli swojà ojczyzn´, czyli Francj´. Warto nadmieniç, ˝e kolejne wi´ksze zaçmienie S∏oƒca nad Francjà nastàpi∏o 11 sierpnia 1999 roku.
Podczas trwania zaçmienia ma pojawiç si´ „potwór”. B´dzie on widoczny tylko w czasie trwania tego astronomicznego zjawiska. W przesz∏oÊci mianem monstrum, potwora, okreÊlano niektóre komety. Zapewne i w tym
przypadku chodzi o gwiazd´ z ogonem.
Ostatnie linijki czterowiersza wskazujà na to, ˝e zapowiedê nadciàgajàcego nieszcz´Êcia zostanie przez ludzkoÊç zbagatelizowana. W chwili zagro˝enia oka˝e si´ nieprzygotowana. Ludzie w panice zacznà czyniç przygotowania. Najwa˝niejsze b´dà zapasy wody, ˝ywnoÊci i odzie˝y. Ceny tych produktów gwa∏townie wzrosnà. Z Czterowiersza 34, Centurii 3 mo˝na wysnuç wniosek uÊciÊlajàcy dat´ „upadku” komety lub innego obiektu kosmicznego na Ziemi´ w 1999 roku. Dotychczas mamy dwie niewiadome: lipiec i wrzesieƒ. Skoro jednak kometa nie b´dzie wczeÊniej widoczna, a˝ do czasu sierpniowego zaçmienia S∏oƒca, to jej upadek Nostradamus przewidywa∏
na wrzesieƒ 1999 roku. Na szcz´Êcie, obydwa te miesiace mamy ju˝ za sobà.
W przesz∏oÊci jednak najcz´Êciej daty wydarzeƒ, u najwi´kszych nawet jasnowidzów, nie sprawdza∏y si´ Dlatego o wiele pewniejszà metodà jest obserwacja i analizowanie nast´pujàcych po sobie wydarzeƒ, ni˝ przywiàzywanie wagi do konkretnych dat. Podobnie jest i w tym przypadku. Ponadto, jak zwykle, wiele zale˝y od czynnika
ludzkiego. Stwórca w swoim Mi∏osierdziu cz´sto ∏agodzi lub opóênia kary. Miejmy i teraz takà nadziej´.
Obrazy Nihil Domini
S∏ynny wizjoner francuski czasu Apokalipsy przedstawi∏ jà w szeÊciu bardzo sugestywnych obrazach. Podajemy za Das Zeichen Mariens.
Obraz pierwszy.” Przede mnà le˝a∏ Rzym w ca∏ej rozciàg∏oÊci, wstrzàsany rozruchami i rewolucjà. T∏um ludzi uda∏ si´ na Plac Êw. Piotra, krzyczàc i rzucajàc kamieniami przeciwko wszystkim kap∏anom, których zobaczy∏ na ulicy. Widzia∏em papie˝a jako jeƒca, otoczonego ludêmi, którzy z niego szydzili, a miedzy nimi znajdowali si´ tak˝e pra∏aci i kardyna∏owie. Nast´pnie widzia∏em papie˝a torturowanego przez swe otoczenie i obrzucanego obelgami. T∏um na placu hardo krzycza∏ pod oknami Watykanu i rzuca∏ w nie kamieniami. Zewszàd dobiega∏y okrzyki: „Êmierç papie˝owi!” JakiÊ g∏os powiedzia∏: „Ojciec Âwi´ty b´dzie musia∏ wiele wycierpieç i stanie
si´ przyczynà bólu dla chrzeÊcijaƒstwa”.
Obraz drugi. „Widzia∏em papie˝a jak ucieka∏, ale nie wiem jednak czy by∏ to ten sam papie˝. KoÊció∏ Êwi´ty
rozerwany zosta∏ straszliwà schizmà, w której zwalczali si´ wzajemnie trzej wy˝si, mi´dzy którymi znajdowa∏
si´ jeden Niemiec. W tym momencie ukazany mi zosta∏ obraz ca∏ego Êwiata na którym szala∏a wojna. ˚o∏nierze
rosyjscy wkroczyli do wszystkich europejskich paƒstw i robili prawdziwe polowanie na tamtejszych mieszkaƒ-

72

ców. Widzia∏em jak wielki wà˝ z czerwonymi gwiazdami oplata∏ ca∏à Europ´. G∏os powiedzia∏: „Widzisz obrane
przez Boga narz´dzie, które uderzaç b´dzie narody (jako kar´ za grzechy)”.
Obraz trzeci. „Ca∏y Êwiat zosta∏ wydany na ∏up mordów, spustoszenia i po˝arów, które uderza∏y wsz´dzie.
Za jednym uderzeniem ca∏y KoÊció∏ zosta∏ rozerwany. Katolicy przeciwko katolikom, a niezmierne przeÊladowanie wybuch∏o przeciwko klerowi i wiernym. Zobaczy∏em sprofanowane i splàdrowane koÊcio∏y, zmasakrowane
cia∏a kap∏anów i zakonnic, le˝àcych w krwawej masie przed o∏tarzami. Pozna∏em sanktuaria Pary˝a, niektóre
by∏y ca∏kiem w p∏omieniach. Nast´pnie widzia∏em prze∏o˝onà generalnà przeÊladowanà przez ˝o∏nierzy i wydanà ca∏emu oddzia∏owi, zniszczone ca∏e zgromadzenie zakonne. Krew la∏a si´ strumieniami. Widzia∏em konie pijàce wod´ z chrzcielnic i babtysteriów rzymskich koÊcio∏ów, a szczególnie w bazylice Êw. Piotra. By∏y to konie rosyjskich ˝o∏nierzy. G∏os mówi∏: „Straszne przeÊladowanie oczyÊci KoÊció∏ Jezusa Chrystusa”.
Obraz czwarty. „Nadszed∏ ca∏kiem przygniatajàcy nieznoÊny spokój... Absolutnie nigdzie si´ ju˝ wi´cej nic
nie rusza∏o. Wydawa∏o si´ jakby ludzkoÊç zosta∏a pogrzebana, a KoÊció∏ umar∏. Widzia∏em jednak (wydawa∏o mi
si´ , ˝e jest to na Zachodzie) jak powsta∏ wielki ruch. Nagle rozleg∏ si´ straszny, przeraêliwy krzyk. Lecàce samoloty zakry∏y niebo. Nast´pnie da∏y si´ w powietrzu s∏yszeç wielkie eksplozje, które wstrzàsa∏y ziemià. Wywo∏ane
one by∏y – tak mi si´ wydaje – wybuchajàcymi bombami, a tak˝e nastàpi∏y trz´sienia ziemi. Fale morskie zala∏y
kraje, miasta zawali∏y si´ starte przez nie na miazg´. By∏y to miasta w ró˝nych krajach, m/in. Amsterdam, Oslo,
Nowy York, Londyn, Marsylia, Ateny, Nantes i wiele, wiele innych. W tym czasie widzia∏em inne miasta zniszczone przez ogieƒ: Pary˝ by∏ jednym morzem p∏omieni, podczas gdy Bordeux, Genewa, Praga i Wiedeƒ zosta∏y
zniszczone przez bombardowanie i deszcz ˝arzàcych si´ „gwiazd”. Niemcy, Chiny i paƒstwa Êródziemnomorskie
zdawa∏y si´ byç najbardziej zniszczone. Rzym by∏ jednym morzem p∏omieni i dymu, a na tym kawa∏ku ziemi sta∏
jedynie koÊció∏ Êw. Piotra na tle purpurowego nieba. Morze Êródziemne zaczerwienione by∏o od krwi. Paƒstwa
europejskie, bez wyjàtku, zosta∏y obj´te karzàcym sàdem, który równoczeÊnie zdawa∏ si´ pochodziç od samych
ludzi, jak te˝ przez gniew Bo˝y. G∏os mówi∏: „Jest to straszny ucisk Mi∏osierdzia”.
Obraz piàty. „Ca∏y Êwiat przedstawia∏ tylko jednà krwawiàcà i p∏onàcà ran´. Stany Zjednoczone zosta∏y
straszliwie ra˝one przez wielki niepokój, zamieszki i rozruchy. Ziemia zdawa∏a si´ walczyç ze Êmiercià. W tej
chwili widzia∏em Anio∏ów nad ziemià, którzy wylewali z czasz krew i ogieƒ, które spada∏y na ca∏y Êwiat. Wtedy
nasta∏a wielka cisza, a nast´pnie wznios∏y si´ czarne chmury i ca∏e niebo sta∏o si´ czarne, podczas gdy Êwiat pokry∏ si´ g´stym i czarnym dymem. Pioruny uderza∏y bez przerwy na ziemi´ wzruszanà dziwnymi wstrzàsami.
Chmary demonów, które wysz∏y z rozp´tanego piek∏a na Êwiat, przeciàga∏y po niebie i przera˝a∏y ludzi. Zdawa∏o si´ , ˝e trwa to kilka dni. Po tym wszystkim sta∏o si´ Êmiercià i ruinà. G∏os mówi∏: „Módlcie si´ w tym czasie
(trzydniowych ciemnoÊci) i pozostawajcie zamkni´ci w Sercach Jezusa i Maryi, a zostaniecie oszcz´dzeni”.
Obraz szósty. W koƒcu widzia∏em wschodzàce promieniste s∏oƒce nad ca∏ym Êwiatem, o wiele jaÊniejsze ani˝eli przedtem. OÊwietla∏o ono strasznie zniszczonà, zgniecionà Ziemi´. Wsz´dzie pe∏no by∏o trupów i ruin. Wiele
miast przesta∏o istnieç. Na ich miejscu by∏y tylko kupy popio∏u. Ludzi przy ˝yciu pozosta∏o bardzo niewielu. Rosja sta∏a si´ olbrzymià pustynià. Watykan panowa∏ nad wy˝arzonà kupà kamieni. Widzia∏em nast´pnie nowego
papie˝a, a wszystkie narody przysz∏y do niego. Wielka Brytania nawróci∏a si´, nast´pnie Rosja, kraje arabskie,
Chiny i wszystkie inne narody. Ca∏y Êwiat poÊwi´ci∏ si´ Eucharystycznemu Sercu Chrystusa, które przynios∏o
pokój i bezpieczeƒstwo. Po tym widzia∏em ostatniego papie˝a i ˝niwa Antychrysta, i jak na koƒcu czasów Êwiat
pokryty zosta∏ delikatnym, s∏odkawym py∏em, podczas gdy przechodzi∏ on tajemnic´ koƒca, kiedy uka˝e si´
w ob∏okach Chrystus i przyjdzie sàdziç narody”.
Przepowiednia prowansalska
We francuskim zbiorze przepowiedni z XVI wieku znajduje si´ tzw. przepowiednia prowansalska, pochodzàca
z okolic Avignionu, w której dzieje ludzkoÊci podzielone sà na trzy epoki.
Pierwsza to Epoka Boga Ojca, która trwa∏a od stworzenia Êwiata do potopu.
Druga to Epoka Syna Bo˝ego.
Trzecia to Epoka Ducha Âwi´tego, kiedy ogniem z nieba oczyÊci ziemi´ i da Êwiatu pokój Bo˝y pod rzàdami
wielkiego, Êwi´tego papie˝a i króla Francji.
1. Pary˝ podpalony i zniszczony przez samoloty i oddzia∏y najeêdêców.
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2. Rzeê w Rzymie, z górami trupów. Papie˝ starym pojazdem ucieka po kryjomu z dwoma kardyna∏ami do
Genui, a nast´pnie do Szwajcarii. Potem przybywa do Kolonii, gdzie w katedrze Êwi´ci i namaszcza nowego cesarza. Zostaje pasowany, otrzymuje dawnà cesarskà koron´, bia∏y p∏aszcz ze z∏otà lilià i cesarskie ber∏o. Nast´pnie ber∏o zast´puje krzy˝em, przysi´ga wiernoÊç i opiek´ KoÊcio∏owi.
3. Przez trzy dni i trzy noce trwajà na ca∏ym Êwiecie ciemnoÊci. Wywo∏uje je potworny piorun lub trz´sienie
ziemi. Nie zap∏onie ˝aden ogieƒ. Nie b´dzie mo˝na ani jeÊç, ani spaç, pozostanie tylko modlitwa. P∏onà tylko b∏ogos∏awione Êwiece. B∏yskawice wdzierajà si´ do domów. Trz´sienia ziemi i wzburzone morza. Wzywanie Jezusa
i Maryi przez jednych, przekleƒstwa przez innych. Powietrze wype∏niajà trujàce opary siarki.
4. Na niebie pojawia si´ Krzy˝, tak jak na poczàtku widzenia: to oznaka koƒca ciemnoÊci. Ziemia przedstawia
si´ niczym pusty, olbrzymi cmentarz. Przera˝eni ludzie wynurzajà si´ z domów. Zmar∏ych zbiera si´ i chowa we
wspólnych do∏ach. Ulice sà ciche, maszyny w fabrykach nieczynne, poniewa˝ nie ma nikogo, kto by je uruchomi∏.
5. Ocaleni sà ludêmi Êwi´tymi. Ziemia przemieniona zostaje w raj. Jasnowidz s∏yszy g∏oÊnà modlitw´ po
niemiecku.
6. Mi´dzy ocala∏ych zostajà rozdzielone dobra materialne. Rozpoczynajà si´ w´drówki ludów w kierunku najbardziej wyludnionych rejonów. Z górskich miejscowoÊci ludzie schodzà na równiny, gdzie praca jest ∏atwiejsza.
Anio∏owie wspierajà ludzi radami i czynem.
Âpiàcy prorok – Edgar Cayce
Przytaczamy wizje Edgara Cayce z lat 1922-45 dotyczàce niszczycielskiego dzia∏ania ˝ywio∏ów i innych nieszcz´Êç, które mogà mieç miejsce w niedalekiej ju˝ przysz∏oÊci.
„Powodzie na niespotykanà skal´ zalejà wszystkie kontynenty. Tereny nizinne, nawet te po∏o˝one dalej od
wybrze˝y, równie˝ zalane zostanà wodà. Przez pewien czas z wody wystawaç b´dà tylko partie wy˝ynne, potem
woda nieco opadnie, ale pozostanie na nizinach nadmorskich. Wielkie miasta nadmorskie nigdy ju˝ nie zostanà
odbudowane. Wielu ludzi straci ˝ycie próbujàc nurkowaç w celu odzyskania swego majàtku lub zajmujàc si´
zwyk∏à grabie˝à. Linie brzegowe ulegnà znacznym zmianom. W g∏´bi làdów b´dà strefy suszy, ziemie ja∏owe
i niezamieszkane. Strefy upraw znacznie skurczà si´. Ludzie wi´cej uwagi zacznà poÊwi´caç eksploatacji mórz
ni˝ pól...” „Ziemia najpierw zatrz´sie si´ w zachodniej cz´Êci Ameryki pó∏nocnej, a potem wi´ksza cz´Êç Japonii
pogrà˝y si´ w oceanie. Pó∏nocna cz´Êç Europy zmieni si´ w oka mgnieniu. Na wysokoÊci Wschodniego Wybrze˝a
Stanów Zjednoczonych wynurzy si´ nowy làd. W strefach suchych, z niespotykanà dotàd si∏à b´dà wybuchaç
wulkany. Nastàpi przebiegunowanie Ziemi, tak ˝e tereny dotychczas umiarkowane stanà si´ tropikalnymi”.
„...Oko∏o roku 2000 nastàpià najwi´ksze zmiany. Bieguny ulegnà przesuni´ciu, wskutek czego na ca∏ym Êwiecie,
a zw∏aszcza w Europie, zmieni si´ klimat”.
Przepowiednie Jeane Dixon
Urodzona w 1918 r. amerykanka zalicza si´ do najbardziej znanych na Êwiecie jasnowidzów i mediów XX wieku. Mimo kontynuowania swoich mediumicznych praktyk i doÊwiadczeƒ pozosta∏a gorliwà katoliczkà. Dzi´ki
trafnoÊci swoich przepowiedni ju˝ w m∏odym wieku zyska∏a popularnoÊç i to wÊród amerykaƒskich elit politycznych i gospodarczych. Znane sà jej przepowiednie dla prezydenta Roosevelta, o podziale Indii w 1947 r., o Êmierci Mahatmy Ghandiego zwyci´stwie komunistów w Chinach, zamachu na prezydenta Johna Kennedy`ego, katastrofie samolotu, w której zginà∏ Sekretarz Generalny ONZ Dag Hammarskjoeld i wiele innych. OczywiÊcie, nie
unikn´∏a te˝ wielu pomy∏ek. Publicznie si´ wówczas do nich przyznawa∏a i t∏umaczy∏a, ˝e same wizje by∏y prawdziwe, natomiast b∏àd le˝a∏ po stronie interpretowania przez nià ukazanych obrazów. Zdaniem badaczy zjawisk
paranormalnych, stopieƒ wiarygodnoÊci przepowiedni Jeane Dixon mo˝na oceniç na 80%.
Fragment wizji z 1964 r. dotyczàcej wielkiej epidemii nieznanej jeszcze choroby,
jaka dotknie ludzkoÊç w XXI w.
„Wielka plaga dotknie ludzkoÊç. W jej wyniku upadnà wielkie miasta i nigdy ju˝ nie podêwignà si´ z upadku:
po prostu nie b´dzie ju˝ tylu ludzi, by je zaludniç. Nie b´dzie komu grzebaç trupów – zwalone na stosy, oblane
benzynà i podpalone czarnym dymem zaciàgnà niebo. Cz∏owiek b´dzie ba∏ si´ podejÊç do cz∏owieka. Stanà elek-
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trownie i fabryki, nawet lekarze baç si´ b´dà niesienia pomocy. Prze˝ycie b´dzie mo˝liwe tylko dzi´ki grabie˝y.
Ludzie uchodziç b´dà z miast na wieÊ, przynoszàc ze sobà zaraz´. Wreszcie zaraza si´ cofnie, lecz niewielu ju˝
ludzi pozostanie. Jednak˝e ci, którzy zostanà, nauczà si´ wielu nowych dla siebie umiej´tnoÊci i ˝yç b´dà w harmonii z naturà”.
Przepowiednie Weroniki Lucken
Weronika Lucken by∏a najwi´kszà wspó∏czesnà mistyczkà amerykaƒskà. Mieszka∏a w nowojorskim Bayside.
Jej wizje przez znacznà cz´Êç spo∏eczeƒstwa, w tym równie˝ przez licznych ksi´˝y katolickich, uznawane by∏y za
autentyczne.
Fragmenty Or´dzia z 1 lutego 1972 r.
„...Nied∏ugo zapanuje miecz nad Êwiatem i nastàpi ukaranie populacji bez skruchy... Kara b´dzie trojaka:
1. Samodestrukcja ludzkoÊci.
2. Przez elementy przyrody (˝ywio∏y)
3. Z kosmosu (kometa, meteoryty), jako „kula oczyszczenia i odkupienia”.
Ostrzegam was, ˝e domy zostanà zmiecione przez burz´, a skóra na koÊciach wyschnie w sposób, jakiego nikt
jeszcze nie móg∏ wymyÊleç. Spieszcie si´ i s∏uchajcie. Otrzymujecie jedno z ostatnich ostrze˝eƒ, które muszà byç
dane Êwiatu przed tym wielkim kataklizmem, który na was przyjdzie. Wszyscy ludzie, którzy zginà, zginà wskutek w∏asnego wyboru, poniewa˝ wi´cej kochali ziemskie uciechy ni˝ Boga. Wszyscy ludzie muszà teraz czyniç
wynagrodzenie, modliç si´...”
S∏owa Pana Jezusa z 24 marca 1972 r.
„Mówi∏em wam o kuli odkupienia, co spowodowa∏o u wielu dusz spekulacje. ObjaÊni´ teraz jak to si´ stanie.
Kula ta przybli˝y si´ do sfery waszej Ziemi. Przyjdzie ona z wszechÊwiata, nie b´dzie pochodzi∏a z r´ki ludzkiej...
Zostaniecie uderzeni przez komet´... Nastanie czas waszego chrztu ogniem...”
Wizja z 14 wrzeÊnia 1972 r.
Podczas tej wizji Weronika Lucken widzia∏a straszne obrazy. Widzia∏a olbrzymie b∏yskawice, której towarzyszy∏ straszny upa∏. Widzia∏a p∏omieniste, kr´càce si´ kule, rzucajàce dooko∏a siebie ogieƒ. Widzia∏a spadajàce
od∏amki ska∏, zapadajàce si´ domy i wielkà ciemnoÊç. Wszystko pogrà˝y∏o si´ w ciemnoÊci, tylko niewiele Êwiec
by∏o zapalonych w zaciemnionych domach. Widzia∏a jak ludzie t∏ukli w drzwi, w zamkni´te drzwi. Nikt jednak
nie odwa˝y∏ si´ i nie wpuÊci∏ ich do Êrodka. Spada∏ py∏ czarny jak sadza. Ludzie stawali si´ od niego czarni,
straszni i palàcy si´! Zabrak∏o wody do picia. Wszyscy byli bardzo spragnieni. Ludzie gromadzili si´ na stopniach schodów. Niebo by∏o bardzo czarne, spada∏ py∏, doko∏a brud. Ludzie zachowywali si´ jak szaleni.
S∏owa Matki Bo˝ej z 24 marca 1973 r.
„Dni na waszej ziemi s´ policzone. Kula oczyszczenia jest w drodze. Wszyscy, którzy podczas tych ci´˝kich
chwil cierpienia pozostanà w pobli˝u Mego Syna, nie potrzebujà si´ obawiaç. Wszyscy, którzy podczas tych ci´˝kich cierpieƒ wpadnà w wiecznà ciemnoÊç, uczynià to z w∏asnego wyboru...”
Podczas wizji w dniu 8 czerwca 1973 r. Weronika widzia∏a pot´˝nà eksplozj´ na niebie. By∏a ona ró˝nokolorowa. Wizjonerka wo∏a∏a wówczas: „Nie patrzcie w gór´ na niebo. Jest tam b∏yskawica, jest bardzo goràca b∏yskawica!”
Widzia∏a te˝ jak ludzie biegali przera˝eni. Weronika ostrzega∏a: „Nie biegajcie, pozostaƒcie w domu, módlcie
si´!”
Komentarz: Powy˝sza wizja dotyczy wybuchu broni jàdrowej, która ma byç u˝yta pod koniec III wojny Êwiatowej.
Wizja z 12 kwietnia 1975r. przedstawiajàca bardzo wyraêne skutki, jakie wywo∏a wtargni´cie cia∏a niebieskiego w stref´ naszego globu.„...Nadchodzà koƒcowe dni naszej ery. Liczni stracà ˝ycie w olbrzymim p∏omieniu,
kiedy na Ziemi´ spadnie ognista kula. B´dzie wyglàda∏a jak wirujàce S∏oƒce, spadajàce na Ziemi´. Ognista kula
b´dzie dla wszystkich doskonale widoczna przez blisko dwa tygodnie. Nast´pnie nadejdà trzy dni ciemnoÊci.
Uprzednio jeszcze mieç b´dzie miejsce wybuch na S∏oƒcu i niebo nasze nabierze koloru ró˝owego”.
Wizja Eduarda Meiera
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Szwajcarski jasnowidz, podczas wizji w dniu 31 stycznia 1976 roku, tak powiedzia∏ o katakliêmie kosmicznym gro˝àcym Ziemi:
„Z przestrzeni kosmicznej wy∏oni si´ meteor. Wpadnie do morza. ˚arzàca si´ kula rozpali powietrze. Nastàpi
to w roku podzielnym przez trzy, wzgl´dnie - którego suma daje trójk´. Zada Ziemi Êmiertelny cios. Gigantyczna
si∏a uderzy w planet´, na pó∏nocnym Atlantyku, siejàc doko∏a Êmierç i zniszczenie”.
Trzy Dni CiemnoÊci
Zbigniew Koz∏owski -W Ewangelii wed∏ug Êw. Mateusza czytamy: „Zaraz te˝ po ucisku owych dni s∏oƒce si´
zaçmi i ksi´˝yc nie da swego blasku; gwiazdy zacznà spadaç z nieba i moce niebios zostanà wstrzàÊni´te.
Wówczas uka˝e si´ na niebie znak Syna Cz∏owieczego i wtedy b´dà narzekaç wszystkie narody ziemi, i ujrzà Syna
Cz∏owieczego, przychodzàcego na ob∏okach niebieskich z wielkà mocà i chwa∏à”. (Mt 24,29-31) Wielu mistyków
i jasnowidzów z Europy i USA mia∏o wizje odnoÊnie tzw. Trzech Dni CiemnoÊci, które majà mieç miejsce podczas
III wojny Êwiatowej. Przytaczamy wybrane fragmenty z ksià˝ki Zbigniewa Koz∏owskiego – Âwiat Objawiony.
Zbigniew Koz∏owski – znany wspó∏czesny parapsycholog, uzdrowiciel, jasnowidz i wizjoner, a tak˝e autor
wielu ksià˝ek o tematyce profetycznej i mistycznej, doÊwiadczenie zdobywa∏ przy boku s∏ynnego jasnowidza
i uzdrowiciela Czes∏awa Klimuszki. Po wielu latach pobytu na Zachodzie powróci∏ na sta∏e do kraju gdzie, w
Gdaƒsku-Oliwie, prowadzi wydawnictwo katolickie oraz zajmuje si´ medycynà niekonwencjonalnà i naturalnà.
„Wed∏ug przekazów mistyków, stygmatyków i jasnowidzów, zanim nastàpià Trzy Dni CiemnoÊci, na niebie
ukarze si´ znak – Krzy˝, który b´dzie widoczny przez kilka godzin. Trzy promienie Êwietlne powinny ostrzec
dzieci Maryi, aby niezw∏ocznie schroni∏y si´ w bezpiecznych miejscach. Miejsca te b´dà ju˝ wczeÊniej oczyszczone i b´dà promieniowaç jasnym Êwiat∏em Krzy˝a.
W domach nale˝y, w miar´ mo˝liwoÊci, uszczelniç (kocami, czarnà folià, taÊmami itp.) wszelkie drzwi, okna
i wywietrzniki. Mieszkania i pomieszczenia nale˝y pokropiç wodà Êwi´conà. W ten sposób b´dzie osiàgni´ta
ochrona przed emanacjà si∏ demonicznych. Ka˝dy cz∏owiek b´dzie mia∏ mo˝liwoÊç zapoznania si´ ze stanem
swojej duszy, jakby poprzez obejrzenie krótkiego filmu ze swego ˝ycia, post´powania wobec bliênich i przykazaƒ
Bo˝ych.
O wielkiej wizji Dni CiemnoÊci mówià osoby wybrane. Dnia tego b´dzie ciemno, zimno i groênie. B´dzie wielkie gradobicie z b∏yskawicami i grzmotami, a trz´sienie ziemi wstrzàÊnie budynkami, które walàc si´ wywo∏ajà
du˝o kurzu i py∏u. Na zewnàtrz krà˝yç b´dzie Êmierç py∏owa. Kto przy g∏´bszym oddechu wciàgaç b´dzie ten py∏
do p∏uc, odczuje skurcze i umrze. Âwiat∏a elektryczne nie b´dà si´ paliç, z wyjàtkiem poÊwi´conych Êwiec. Wszelkie otwarte naczynia z wodà, ˝ywnoÊcià, b´dà zatrute. ˚adne Êrodki ˝ywnoÊci nie powinny byç przechowywane
w szklanych naczyniach, które p´kajà. ˚ywnoÊç najlepiej trzymaç w naczyniach metalowych i plastikowych.
Jeszcze raz powtarza si´ ostrze˝enie: „Nie wychodêcie na zewnàtrz, nie wyglàdajcie przez okna, niech w mieszkaniu pali si´ poÊwi´cona Êwieca. Kto z ciekawoÊci wyjrzy przez okno, mo˝e umrzeç z przera˝enia, gdy˝ ujrzy
straszne dzia∏anie szatanów. B´dà oni wyrywaç z ludzi dusze i mordowaç dusze b´dàce pozbawione ¸aski Bo˝ej.
W ciàgu jednej nocy umrze wi´cej ludzi ni˝ w dwóch wojnach Êwiatowych. Módlcie si´ w ciszy i skupieniu z nast´pujàcym wezwaniem:
„O Maryjo, pozwól nam staç pod Twym p∏aszczem, bo On jest domem, w którym nie mo˝emy zginàç. O Krwi
PrzenajÊwi´tsza Jezusa Chrystusa, oczyÊç nasze serca, dusz´ i cia∏o – przyjmij nas, Panie, do Twego Królestwa
tu na Ziemi”.
CiemnoÊci b´dà trwaç 72 godziny.
S∏owa Matki Bo˝ej na ten temat:
„Najpi´kniejszy b´dzie obraz ˝ycia ludzkiego po oczyszczeniu Ziemi. B´dà pracowaç nie dla w∏asnego dobra,
ale w imi´ Mi∏osierdzia i s∏u˝by bliêniemu. S∏awa, pieniàdze i pot´ga w∏asnego „Ja”, b´dà bezu˝yteczne. Nie bójcie si´ Trzech Dni CiemnoÊci, które nastàpià. Ci, którzy ˝yjà wed∏ug Przykazaƒ Bo˝ych i w duchu Bo˝ym,
ostrze˝eni b´dà g∏osem wewn´trznym, na kilka dni przed nadejÊciem ciemnoÊci. Dzieci Moje b´dà odchodziç od
grzechu i uciekaç si´ do modlitw, tak jak ich prosi∏am. U˝ywaç b´dà wody Êwi´conej, poÊwi´cone przedmioty religijne i otoczà specjalnà czcià obraz NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, bezustannie paliç przed nim Êwiece.
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Dzieci Moje szcz´Êliwie b´dà ˝yç ubogo i b´dà mniej uzale˝nione od dóbr materialnych.
Ksi´˝a powinni zajmowaç si´ nie tylko w∏asnym ˝yciem duchowym, ale winni wspomagaç wiernych w ich
próbach wzbogacenia duchowego i modlitewnego. Dzieci Moje unikaç b´dà tych, którzy g∏oszà rewolucj´ i przewroty, bo ci sà narz´dziami szatana.
Zasmucona jestem stanem ˝ycia religijnego wÊród narodów krajów zachodnich, które wyrzek∏y si´ Êlubów
ubóstwa i poÊwi´cenia. B´dà bardziej kuszone przez szatana i nie b´dà mog∏y oprzeç si´ jego duchowym i materialnym pokusom. Narody te muszà powróciç do ˝ycia w duchu i pos∏uszeƒstwie do Chrystusa, Mojego Syna.
Nie bójcie si´ niczego i nikogo. Módlcie si´ do Boga Ojca, czytajcie Pismo Âwi´te i przyjmujcie Sakramenty
Âwi´te. B´d´ z wami w czasie trwogi. Niech nie tracà nadziei ci, którzy starajà si´ pokonaç s∏aboÊci, bo Bóg im
nie zapomina wysi∏ku i poÊwi´cenia”.
Inne Or´dzia Matki Bo˝ej dotyczàce tego samego tematu:
„Zamknijcie drzwi i okna i nie s∏uchajcie nikogo, kto wo∏a∏by z zewnàtrz. Najwi´ksze pokusy przyjdà od demonów, naÊladujàcych g∏osy waszych bliskich. Nie dajcie si´ zwabiç, bo to b´dà g∏osy piekielne, chcàce podst´pem sk∏oniç was do opuszczenia domu. Dlatego w drodze do waszego domu wiele ludzi utonie starajàc si´ przejÊç
wod´ w ciemnoÊciach. W strachu bliêni mogà uÊmierciç bliênich i umrà w grzechu.
Bóg Ojciec wybra∏ ju˝ ludzi, którzy b´dà m´czennikami na poczàtku Trzech Dni CiemnoÊci. Niech nie ogarnia
ich l´k, bo Bóg da im wytrwa∏oÊç i po ich m´czeƒstwie Anio∏owie uniosà ich cia∏a i dusze do nieba.
CiemnoÊci b´dà dok∏adnie trwa∏y 72 godziny. Tylko nakr´cone zegary b´dà wskazywa∏y czas, gdy˝ nie b´dzie
˝adnego pràdu elektrycznego. Po dniach ciemnoÊci b´dzie czysto i zielono. Woda stanie si´ czysta jak kryszta∏.
Nie b´dzie ˝adnego ska˝enia w wodzie i w powietrzu. B´dzie to najpi´kniejszy obraz ˝ycia ludzkiego. Ludzie b´dà pracowaç dla w∏asnych potrzeb, ale w mi∏oÊci, dla dobra bliêniego”.
John Leary – Jednym z najwi´kszym wspó∏czesnych wizjonerów na Êwiecie jest amerykaƒski chemik, John
Leary. Ten pi´çdziesi´ciokilkuletni in˝ynier mieszka z rodzinà w Rochester, w stanie Nowy Jork. By∏ fanatykiem
pracy i komputerów, szczególnie du˝o czasu sp´dza∏ przy sieci Internetu. Po pielgrzymce do Medjugorje w 1993
roku zrozumia∏, ˝e Bóg oczekuje od niego czegoÊ wi´cej. Od tego czasu otrzymuje przes∏ania z Nieba. Sà to wizje,
nauki, ostrze˝enia i or´dzia skierowane do ludzkoÊci.
W lipcu 1996 roku John Leary mia∏ na ten temat nast´pujàcà wizj´: „Ujrza∏em ogromnà komet´ z ognistym
ogonem, która okrà˝ajàc Ziemi´, zbli˝a∏a si´ coraz bardziej. I nagle zobaczy∏em, jak uderza w Ocean Atlantycki.
Widzia∏em nawet to niesamowite wejÊcie pod wod´ i samo uderzenie pomaraƒczowego ognia w dno oceanu, co
spowodowa∏o powstanie przeogromnych fal, wy˝szych od najwy˝szych drapaczy chmur w Nowym Jorku. Zalana
zosta∏a ca∏a wschodnia cz´Êç USA i ca∏e wybrze˝e atlantyckie w Europie. Wstrzàs spowodowa∏ przebudzenie si´
wielu wulkanów i wyrzucenie lawy i pary, które zmiesza∏y si´ z gazami komety. Utworzony w ten sposób py∏ zaçmi∏ S∏oƒce na trzy dni”.
Centuria to przydomek nie˝yjàcej ju˝ od 1996 roku jednej z najwi´kszych polskich mistyczek i wizjonerek, Zofii Nosko. Przytaczamy fragmenty Or´dzia Matki Bo˝ej z 1985 roku dotyczàcych Trzech Dni CiemnoÊci, z ksià˝ki
Centurii – Or´dzia Zbawienia:
„...Miedzy wami pojawià si´ tej nocy ci, co ju˝ dawno zmarli. B´dà te˝ przeje˝d˝aç ulicami wytoczone z piekie∏
wozy, na∏adowane demonami i z∏ymi duchami. One to b´dà czyniç wielkie spustoszenie, zgie∏k, ha∏as, j´k
i p∏acz. Domy wasze b´dà si´ rozpadaç jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani b´dà Êmia∏o sobie poczynaç, porywaç b´dà dusze tych, co Boga si´ wyrzekli i szerzyli na Êwiecie niewiar´, tych co z serc ludu Bo˝ego
krzy˝ i wiar´ wyrwali. A tej nocy niech te˝ dr˝à matki morderczynie, te co mordowa∏y dzieci pocz´te...
Morza i oceany wystàpià ze swoich brzegów... Potem wszystko obejmie pierÊcieƒ, który b∏yskawicznie b´dzie
si´ rozszerza∏ z minuty na minut´. B´dzie stawa∏ si´ ogniem huraganowym tak, ˝e obejmie ca∏à kul´ ziemskà.
Wszystko zacznie p∏onàç. Woda morska wrzeç b´dzie i p∏onàç jak nafta.
JeÊli te dni nie b´dà ludzkoÊci odwrócone, wszystko co ˝yje na ziemi w tych dniach zginie. ¸aski Mi∏osierdzia
Bo˝ego dostàpià jedynie ci, co Boga majà w sercu, ˝yjà wed∏ug Êwi´tych Bo˝ych przykazaƒ... Tylko oni mogà
przetrwaç i przez modlitw´, i ofiar´ swego cierpienia przetrwajà.
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Po trzech dniach strasznej nawa∏nicy, strasznego gniewu Bo˝ego, ciemnoÊci powoli b´dà opuszczaç zbola∏à,
spalonà ziemi´. Widok jej b´dzie straszny. B´dà zgliszcza, same zgliszcza i popio∏y, tam, gdzie by∏y góry, b´dà
teraz wielkie rozpadliny i gotujàca si´ w nich woda. Tam, gdzie by∏y morza, b´dà kamienne, b∏otniste obszary...
Piàtego dnia zstàpi Anio∏ Bo˝y w bia∏ych szatach. W d∏oni b´dzie trzymaç ga∏àzki hizopu i oczyÊci wody...”
Ârodki ochronne podczas Trzech Dni CiemnoÊci
1. PoÊwi´cone obrazy. Szczególnie zalecany jest obraz Mi∏osierdzia Bo˝ego „Jezu, ufam Tobie” i krzy˝ saletyƒski (krucyfiks z narz´dziami M´ki Paƒskiej, objawiony przez Maryj´ w La Salette). One b´dà rozpraszaç
ciemnoÊci. Dzi´ki ich promieniowaniu nawet sceptycy b´dà mogli si´ nawróciç. Ju˝ teraz nale˝y codziennie odmawiaç nastàpujàcà modlitw´: „Najdro˝sza Krwi i Wodo Jezusa, wylana za nasze grzechy, oczyÊç to miejsce i jego mieszkaƒców, obejmij ten dom Twojà Opiekà”.
2. Woda. Nale˝y przygotowaç oko∏o 30 litrów wody na osob´. Dolaç do niej troch´ wody Êwi´conej. W ten
sposób ca∏y zapas wody b´dzie poÊwi´cony.
3. Âwi´cony olej. Olej b´dzie potrzebny na oparzenia. Do butelki oleju (najlepiej z oliwek) nale˝y wlaç kilka
kropel Êwi´conego oleju. W ten sposób ca∏a zawartoÊç oleju b´dzie poÊwi´cona. Przy oparzeniach nale˝y nalaç
troch´ oleju na czyste p∏ótno i na∏o˝yç na oparzelin´. Zarówno olej jak i inne przedmioty ka˝dy mo˝e sam poÊwi´ciç. Nale˝y postawiç na stole krzy˝ i dwie zapalone Êwiece oraz nabo˝nie odmówiç: Wierz´ w Boga..., trzy razy ZdrowaÊ Maryjo, poprosiç Pana Jezusa, aby te rzeczy pob∏ogos∏awi∏ w Imi´ Ojca i Syna i Ducha Âwi´tego oraz
zakreÊliç trzy krzy˝e nad tymi rzeczami.
4. PoÊwi´cone Êwiece i zapa∏ki. Ju˝ teraz nale˝y zaopatrzyç mieszkanie w te niezb´dne rzeczy. Podczas
Trzech Dni CiemnoÊci tylko poÊwiecone Êwiece b´dà si´ paliç, dajàc ciep∏o i oczyszczajàc dusz´ od wszelkiego z∏a.
Jako Êrodek ochronny przeciw ró˝nym chorobom i dolegliwoÊciom b´dzie przydatny g∏óg pospolity. Wszystkie
gatunki g∏ogu zosta∏y przez Matk´ Bo˝à pob∏ogos∏awione. Nawet gdy g∏óg b´dzie kilkakrotnie gotowany w wodzie, to zachowa swoje w∏aÊciwoÊci lecznicze.
Wizje Johna Leary`ego
Wizjoner ten wiedzà uzyskanà na podstawie przekazów otrzymanych z Nieba zawar∏ w trzytomowej ksià˝ce
Przygotujcie si´ na Wielki Ucisk i Er´ Pokoju (Wyd. Qeenship, Filadelfia 1997). Przedstawiamy najistotniejsze
przes∏ania, zawarte w ksià˝ce wizjonera w Rochester.
Zapowiedê powszechnego g∏odu…
Fragment Or´dzia Pana Jezusa z 26 sierpnia 1996 roku dotyczàcy zapowiedzi powszechnego g∏odu: „Uprzedê
wszystkich, ˝e g∏ód uderzy w ca∏y Êwiat. Aby przygotowaç si´ odpowiednio, musicie ju˝ teraz zaopatrzyç si´
w wod´ i ˝ywnoÊç. Póêniej mo˝e to byç niemo˝liwe, bo zabraknie ˝ywnoÊci, aby zrobiç zapasy”.
J. Leary mówi: „Pan nakazuje nam gromadziç ˝ywnoÊç, poniewa˝ szczególnie b´dziemy potrzebowali jej
w dwóch okresach: przed „wielkim uciskiem”, w którym to czasie ˝yjemy i podczas oficjalnego panowania Antychrysta, kiedy to tylko osoby oznakowane znakiem Bestii b´dà mog∏y kupowaç lub sprzedawaç towary.
Wiem, ˝e nie jest to na razie zrozumia∏e, ale zrozumiecie. Bóg nie dopuÊci do tego, czego nie moglibyÊmy pokonaç. B´dzie to tak, jak za czasów ucieczki do Egiptu, kiedy to Anio∏ przyszed∏ do Józefa, aby go ostrzec przed
Herodem. W ten sam sposób nasi Anio∏owie przyjdà do nas, aby ostrzec przed z∏ymi ludêmi, którzy b´dà chcieli
nas zabiç. Wyprowadzà nas oni w bezpieczne miejsca. Zaufajcie wi´c swym Anio∏om, zaprzyjaênijcie si´ z nimi
(poprzez modlitw´), bo b´dziecie na nich polegaç. Bóg zatroszczy si´ o nas zsy∏ajàc mann´ niebiaƒskà w postaci
Komunii Êw., którà podadzà nam Anio∏owie”.
J. Leary podaje nast´pujàcy przebieg wydarzeƒ, które majà nastàpiç po pierwszych znakach ju˝ nam danych
(anomalie klimatyczne, g∏ód, trz´sienia ziemi, nag∏y skok naukowy):
Ostrze˝enie!
Znak Bestii
Pierwsza Bestia, czyli antypapie˝
Druga Bestia, czyli Antychryst
Trzy Dni CiemnoÊci
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Era Pokoju
Na podstawie ksià˝ki J.Leary’ego – Przygotujcie si´ na Wielki Ucisk i Er´ Pokoju. Omówimy zapowiedê
poszczególnych wydarzeƒ czasów Wielkiego Ucisku.
Ostrze˝enie – znak Krzy˝a
Bóg zapowiedzia∏, ˝e w czasach ucisku pojawi si´ znak Krzy˝a, unoszàcy si´ nad miejscami strze˝onymi
przez Boga (nie myliç ze Êwietlistym Krzy˝em na niebie z okresu Wielkiego Ostrze˝enia, poprzedzajàcy okres
apokaliptyczny). ˚adne z∏o nie b´dzie mia∏o do tych miejsc dost´pu. Tego znaku, widocznego z odleg∏oÊci wielu
kilometrów, nie b´dzie mo˝na w ˝aden sposób zlikwidowaç. B´dà to jedne z miejsc, do których zaprowadzà nas
Anio∏owie Stró˝e.
W przekazie z 25 sierpnia 1996 roku Pan Jezus powiedzia∏ do Johna: „B´d´ strzec was od wszelkiego z∏ego.
JaÊniejàce Krzy˝e na niebie tak wspaniale uka˝à Mojà Wszechmoc i pot´g´, ˝e wierni t∏umnie b´dà podà˝aç do
tych miejsc. Przekonacie si´ wtedy o prawdziwoÊci Mojej zapowiedzi, ˝e nie zostawi´ was sierotami. Moja Moc
ogarnie was w cudowny sposób i szatan nie b´dzie mia∏ w tych miejscach ˝adnej w∏adzy. Ufajcie w Mojà obron´,
a Ja zatroszcz´ si´ o wasze duchowe i fizyczne potrzeby”.
Antypapie˝
Antypapie˝a Biblia nazywa Fa∏szywym Prorokiem, Pierwszà Bestià lub Ma∏ym Rogiem. Wed∏ug Or´dzi Matki
Bo˝ej oraz wielu jasnowidzów i wizjonerów, w tym tak˝e Johna Leary’ego - papie˝, po ostrze˝eniu o gro˝àcym mu
niebezpieczeƒstwie, ucieknie z Watykanu, a antypapie˝ zasiàdzie na Stolicy Piotrowej. Wtedy to nastàpi czas
przymusowego oznakowania wszystkich ludzi znakiem Bestii.
Wizja z 16 sierpnia 1996 roku:
„Ujrza∏em papie˝a Jana Paw∏a II oglàdajàcego si´ za siebie, jakby ktoÊ by∏ za jego plecami. Wyglàda∏ bardzo
zestresowany z powodu wszystkiego, co si´ wokó∏ niego dzia∏o. Pan Jezus powiedzia∏: „Mój synu, widzisz objawy
szamotania Ojca Âwi´tego z tymi, którzy chcà mu odebraç papiestwo. Moja Matka b´dzie go mia∏a w swej opiece, kiedy b´dzie przewodniczy∏ rozpad∏emu KoÊcio∏owi po schizmie. Zniszczenie papie˝a jest ju˝ zaplanowane,
lecz ci ludzie nie b´dà w stanie go zabiç... Szatan otrzyma krótki czas, aby sprawdziç ludzkà wiar´. Ujrzycie wtedy nast´pc´ papie˝a zwanego Ma∏ym Rogiem Apokaliptycznym, który przyniesie odst´pstwo i bluênierstwo Memu KoÊcio∏owi. On zwiedzie nawet wybranych.
Znak Bestii
Pierwsze oznaki czasów ostatecznych to anomalie klimatyczne, g∏ód, trz´sienia ziemi i ...nag∏y post´p naukowy, zw∏aszcza w dziedzinie elektroniki. Jednym z g∏ównych powodów tak szybkiego post´pu naukowego i technologicznego jest fakt, ˝e szatan nie jest w stanie, tak jak Pan Bóg, kontrolowaç wszystkich ludzi w tym samym
czasie. On nie posiada takiej w∏adzy. Dlatego jedynym sposobem, za pomocà którego Szatan móg∏by zaw∏adnàç
ca∏à ludzkoÊcià i utrzymywaç jà pod sta∏à kontrolà, jest wykorzystanie mo˝liwoÊci urzàdzeƒ elektronicznych.
Zwróçmy uwag´ na ogromny skok w rozwoju techniki przez ostatnie sto lat.
W Apokalipsie Êw. Jana czytamy:
„I sprawi´, ˝e wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy, otrzymujà znami´ na prawà r´k´ lub na czo∏o i nikt nie mo˝e kupiç ani sprzedaç, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub
liczby jej imienia. Tu jest potrzebna màdroÊç. Kto ma rozum, niech liczb´ Bestii przeliczy: liczba to
bowiem cz∏owieka. A liczba jego: szeÊçset szeÊçdziesiàt szeÊç”.(Ap 13,16-18)
Wed∏ug J.Leary’ego, czas znaku Bestii ju˝ nadszed∏. Na przyk∏ad w 1997 roku, w Kanadzie, przeprowadzono
badania sonda˝owe, w których pytano wybrane losowo osoby, czy przyj´liby chip na r´k´ lub na czo∏o? Wyniki
dla organizatorów badaƒ by∏y zach´cajàce. Równie˝ rzàd USA zakupi∏ ogromnà iloÊç ma∏ych chipów, zamierzajàc wprowadziç je w nied∏ugim czasie do powszechnego u˝ytku.
Co to jest chip i czy nale˝y si´ go obawiaç? Jest to miniaturowe urzàdzenie elektroniczne wielkoÊci ziarnka
ry˝u, w którym znajduje si´ odbiornik z nadajnikiem. Wokó∏ Ziemi umieszczone sà na niskich orbitach satelity,
s∏u˝àce do lokalizacji ludzi i zwierzàt. Wys∏ane za poÊrednictwem satelitów fale wzbudzajà reakcj´ w chipach,
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które równie˝ drogà satelitarnà ujawnià swoje numery identyfikacyjne. W ten sposób ka˝dy posiadacz chipa zostanie zlokalizowany. System ten jest ju˝ coraz cz´Êciej stosowany w przypadku zwierzàt domowych. ¸atwiej je
odnaleêç gdy zaginà. Taki maleƒki mikroprocesor jest w stanie pomieÊciç do 1600 jednostek informacji o swoim
w∏aÊcicielu, tak˝e bankowoÊç. Podczas dokonywania zakupów nie potrzeba mieç przy sobie gotówki ani czeku.
Wystarczy tylko pokazaç przy kasie prawà d∏oƒ, a czytnik automatycznie dokona przelewu nale˝noÊci z konta
klienta na rzecz sprzedajàcego. Jest to operacja bardzo wygodna dla u˝ytkowników.
Nasuwa si´ logiczne pytanie: w czym zatem tkwi niebezpieczeƒstwo? Otó˝ spo∏eczeƒstwu b´dà powszechnie
oferowane komputerowe chipy, tak jak wczeÊniej karty kredytowe, tzw. smart card, a nast´pnie zegarki
z wmontowanym chipem. To ju˝ b´dzie wst´p do wszczepienia chipa w r´k´. Mianowicie reklamy zach´cà bàdê
do umieszczenia identyfikatora pod skórà jako najlepszy sposób zabezpieczenia przed kradzie˝à. Wówczas wszczepiony chip stopniowo stanie si´ jedynym akceptowanym Êrodkiem kupna i sprzeda˝y. Kolejnym krokiem
w∏adz b´dzie przymuszenie wszystkich do przyj´cia chipu. Ci, którzy si´ temu nie podporzàdkujà, nie b´dà mogli nic kupiç ani sprzedaç.
Zagro˝enie tkwi w tym, ˝e w tym czasie ujawni si´ ju˝ Antychryst i u˝yje tych urzàdzeƒ do kontroli i sterowania ludêmi. Ci, którzy b´dà mieç wszczepionego chipa, znajdà si´ w hipnotycznym stanie i zostanà zmuszeni do
podporzàdkowania si´ Antychrystowi wbrew swojej woli. Nie ma te˝ co liczyç na to, ˝e chipa b´dzie mo˝na sobie
póêniej usunàç. To nierealne, poniewa˝ b´dzie si´ ca∏y czas pod kontrolà.
Chipy w Polsce
Wydawa∏oby si´, ˝e w Polsce wprowadzenie do powszechnego u˝ytku chipów jest sprawà bardzo odleg∏à. Otó˝
wcale nie. Je˝eli zapoczàtkowaniem chipa jest smart card, czyli udoskonalona forma karty kredytowej, to jesteÊmy ju˝ bliscy wprowadzenia tego systemu. Jako przyk∏ad podajemy fragment artyku∏u z Gazety Olsztyƒskiej
z 25 lutego 1998 roku zatytu∏owanego Âwiat Kart. Artyku∏ ten zapewne publikowano w ca∏ej krajowej prasie lokalnej, gdy˝ by∏ materia∏em serwisowym.
„P∏acenie kartà kredytowà sprzyja nadmiernym wydatkom. Mimo to osoby korzystajàce z tej formy p∏atnoÊci
odczuwajà znacznie mniejszy dyskomfort z powodu wydanych pieni´dzy, ni˝ ci, którzy p∏acà gotówkà – wynika
z badaƒ psychologicznych.
Te „prawdy” sprawiajà, ˝e przeci´tny Amerykanin co najmniej raz na miesiàc otrzymuje propozycj´ u˝ytkowania kolejnej karty kredytowej, a tamtejsze banki przygotowujà ofert´ dla tych, którzy kredytów nie potrzebujà – dla milionerów.
U nas, po prze∏amaniu oporów klientów, „karciana” oferta jest z ka˝dym dniem bogatsza. Ostatnio 12 polskich banków wraz ze spó∏kà Pol-Card zapowiedzia∏o rozpocz´cie programu pilota˝owego karty Visa Smart
z mikroprocesorem.
Do kart VISA dodany zostanie mikroprocesor, który b´dzie realizowaç funkcje kredytowe lub debetowe.
Uk∏ad elektroniczny spe∏niaç b´dzie funkcje paska magnetycznego, którymi pokryte sà obecnie karty. Jednak
karty obj´te programem wyposa˝one b´dà tak˝e i w paski. Mikroprocesor – karta chipowa zapewnia wi´ksze
bezpieczeƒstwo transakcji. Chip w karcie pozwala równie˝ na wpisanie 60-krotnie wi´kszej liczby informacji.
Poczàtkowo kartami tymi b´dzie mo˝na pos∏ugiwaç si´ w 200 punktach na terenie Warszawy. Stopniowo
wszystkie terminale i bankomaty zostanà rozbudowane o czytniki kart z mikroprocesorem. Wed∏ug
przewidywaƒ Visa International w ciàgu najbli˝szych 5 lat jedna trzecia wszystkich kart VISA zostanie
wyposa˝ona w mikroprocesory. Przewiduje si´, ˝e do koƒca 2000 roku kartami bankowymi b´dzie pos∏ugiwaç
si´ oko∏o 6 milionów Polaków”. Warto dodaç, ˝e koszt jednego bankomatu z mikroprocesorem (bez oprogramowania) wynosi oko∏o 30 tysi´cy dolarów.
Nowa Era
Po dniach ciemnoÊci i zwyci´stwa nad si∏ami z∏a na Êwiecie zapanuje Nowa Era. Trwaç ona b´dzie 1000 lat. Wed∏ug Biblii, wczeÊniej zginie 2/3 ludzkoÊci. B´dzie to wielkie i konieczne oczyszczenie
Ziemi i jej mieszkaƒców.
Na podstawie otrzymanych wizji, John Leary jest przekonany, ˝e ci, którzy prze˝yjà, otrzymajà du˝y zasób
wiedzy. Nie b´dzie si´ ju˝ zabijaç zwierzàt na mi´so. Ludzie i zwierz´ta b´dà ˝y∏y ze sobà w wielkiej symbiozie.
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Zapanuje ca∏kowita harmonia. Ludzie b´dà ˝yç w Erze Pokoju, jak za czasów Adama w Raju, przed grzechem
pierworodnym. Wiek ka˝dego cz∏owieka zatrzyma si´ na 30 roku ˝ycia. Osoby starsze zostanà odm∏odzone,
a dzieci b´dà dojrzewaç do 30 roku. Wszyscy do˝yjà s´dziwego wieku, a niektórzy nawet a˝ do koƒca Ery. LudzkoÊç b´dzie nieustannie dzi´kowaç Bogu, ˝e mo˝e ˝yç w tym czasie.
Po tysiàcletniej Erze Pokoju ma nastàpiç ostatni rozdzia∏ w historii ludzkoÊci, czas Apokalipsy i Sàd Ostateczny. Poprzedzi je Wielkie Ostrze˝enie. Na temat Wielkiego Ostrze˝enia wizjoner w swojej ksià˝ce tak pisze:
„Ostrze˝eniem b´dzie przeglàd ca∏ego naszego ˝ycia, coÊ w rodzaju ma∏ego sàdu. Ujrzymy stan swej duszy tak,
jak jà widzi Bóg. B´dzie to sàd podobny do tego, jakie przechodzà dusze po Êmierci, ale z mo˝liwoÊcià poprawy
swojego ˝ycia jeszcze tu na ziemi. Na Sàdzie Bo˝ym oskar˝aç nas b´dzie nasze sumienie. Ci, którzy b´dà mieç
grzechy Êmiertelne doznajà wielkiego przera˝enia i osàdzà si´ najsurowiej. Ujrzà swoje z∏o, oddalenie od ˝ycia
z Jezusem i brak prawdziwego ˝ycia w sobie. Na pozosta∏à cz´Êç ˝ycia dany nam b´dzie wybór: kontynuowaç dotychczasowe ˝ycie lub zaczàç ˝yç dla Boga. Nadal b´dziemy mieç wolnà wol´. Mo˝emy wi´c z tej wspania∏omyÊlnej szansy skorzystaç lub jà odrzuciç”.
Komputery i kodyfikacje, czyli w∏adza nad ludêmi
W ostatnim czasie ∏atwo zauwa˝yç intensyfikacj´ dzia∏aƒ szerokiego spektrum polityków i wp∏ywowych kó∏ finansowych w Ameryce i Europie, dà˝àcych do stworzenia jednego Êwiatowego systemu rzàdowego, ale bez Boga.
Ma to byç spo∏eczeƒstwo bezideowe. Pod mira˝em powstania nowego „raju” na ziemi, w którego osiàgni´ciu przeszkadza KoÊció∏ katolicki i Stolica Apostolska, kryje si´ przygotowywanie precyzyjnego, a zarazem potwornego
systemu tyranii, czyli rzàdów Antychrysta. Osoby nieÊwiadome, a zw∏aszcza niewierzàce, sà doskona∏ym sprzymierzeƒcem w realizacji tych umiej´tnie maskowanych przez Szatana i jego s∏ug na Ziemi zamierzeƒ. G∏ównà si∏à dà˝àcà do zniszczenia KoÊcio∏a katolickiego jest masoneria. Poni˝ej przedstawiamy informacje, pomagajàce
zrozumieç poszczególne etapy realizacji tych planów. Podane fakty potwierdzajà prawdziwoÊç przekazów Johna
Leary’ego, a tak˝e Or´dzi Matki Bo˝ej z La Salette, Fatimy, Medjugorje i innych. Zosta∏y one opracowane przez
Centrum Badaƒ Historycznych Ad Unum w Rzymie, a opublikowane na ∏amach w∏oskiego miesi´cznika katolickiego Chiesa Viva nr 201 i 202/1989 oraz w ksià˝ce J.Leary’ego – Przygotujcie si´ na Wielki Ucisk i na Er´ Pokoju, wydanie polskie Wyd. Arka, Wroc∏aw 1998.
Superkomputer „Bestia”
W siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli znajduje si´ superkomputer, zdolny opracowaç 2 miliardy numerów. Celem jest oznakowanie wszystkich ludzi krajów rozwini´tych przemys∏owo. Oznacza to, ˝e ka˝da z tych
osób ma przygotowany identyfikator osobisty, dzi´ki któremu mo˝na mieç o niej wszystkie dane. Ten superkomputer nazwano Bestià, a poszczególne numery majà wspólny kod kierunkowy: 666. Ju˝ w lutym 1975 r. dr Hanrick Eldeman, naczelny analityk EWG, publicznie potwierdzi∏ istnienie w Brukseli superkomputera o nazwie
Bestia, zajmujàcego trzy pietra gmachu i zdolnego oznakowaç numerami wszystkich mieszkaƒców Ziemi.
Superkomputer w Luksemburgu
Komputer Bestia nie jest ju˝ wcale najwi´kszym urzàdzeniem tego typu na Êwiecie. Znacznie wi´kszy znajduje si´ w Monet Building w Luksemburgu. O jego sprawnoÊci technicznej Êwiadczy chocia˝by fakt, ˝e jest
w stanie pomieÊciç w sobie identyfikatory i podstawowe dane szeÊciu miliardów osób, czyli wszystkich mieszkaƒców Ziemi! Jego numer kierunkowy to równie˝ 666.
Zdumiewajàce jest to, ˝e gdy pod litery wyrazu COMPUTER podstawi si´ wartoÊci numeryczne (w post´pie
arytmetycznym) alfabetu angielskiego, to otrzymamy nastàpujàcy wynik:
C – 18
O – 90
M – 78
P – 96
U – 126
T – 120
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E – 30
R – 108 Razem 666
Obliczamy to w ten sposób, ˝e liczby porzàdkowe kolejnych liter alfabetu angielskiego, mno˝ymy przez 6
i otrzymane wyniki przyporzàdkowujemy odpowiednim literom angielskim, np. literze „A” przyporzàdkowano
liczb´ 6, literze „B” – 2 x 6 czyli liczb´ 12, „C” – 3 x 6, czyli 18 itd. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku
s∏ów „Znami´ Bestii”, po angielsku „MARK OF BEAST”. Podstawmy wartoÊci cyfrowe:
M – 78
A – 6
R – 108
K – 66
O – 90
F – 36
B – 12
E – 30
A – 6
S – 114
T – 120
Razem 666
Superkomputery Unii Europejskiej mog∏y byç krokiem przybli˝ajàcym praktyczne zastosowanie biblijnego
„znamienia Bestii”. W przysz∏oÊci powszechne kodowanie mo˝e uniemo˝liwiç dokonywanie transakcji kupna
i sprzeda˝y osobom niepos∏usznym wobec Systemu. Sprowadza si´ to do kontroli i panowania nad Êwiatem.
W 1798 r. ks. Adam Clark w komentarzu do Apokalipsy napisa∏: „Znami´ Bestii b´dzie liczbà sk∏adajàcà si´
z 18 cyfr, podzielonych na 6 grup po 3 cyfry w ka˝dej.
W 1977 r, potwierdzi∏ to Hanrick Eldeman, naczelny analityk EWG. Oznajmi∏ on wówczas, ˝e ka˝dy cz∏owiek
na Êwiecie otrzyma identyfikator sk∏adajàcy si´ z 18 cyfr. Na przyk∏ad numer 666 122 388 220 432 328 oznacza∏by:
666 – numer kierunkowy superkomputera globalnego
122 – kraj
388 – region
220 – miejscowoÊç
432 – strefa
328 – numer osobisty
Systemy identyfikacji i kontroli osobistej
Proces dochodzenia do kontroli osobistej nad ludzkoÊcià sk∏adaç si´ b´dzie z trzech etapów. Pierwszy to superkomputery globalne, drugi – mi´dzynarodowe karty magnetyczne, a trzeci – tatuowanie numeru identyfikacyjnego za pomocà mikrozabiegu chirurgicznego na prawym r´ku lub czole.
J.Leary tak na ten temat pisze w swojej ksià˝ce: „Superkomputer ze swymi miliardami numerów dostarczy
szczegó∏owych informacji o wszystkich mieszkaƒcach Êwiata. Jednak by móc kontrolowaç ka˝dà czynnoÊç danej
osoby, trzeba by∏oby mieç agenta, któryby jà identyfikowa∏. Poniewa˝ jest to niemo˝liwe, problem zostanie rozwiàzany przez umieszczenie na prawej r´ce lub czole numeru identyfikacji. Numer b´dzie wypisywany promieniem laserowym pod skórà. Dzi´ki temu numer b´dzie niewidoczny. Odczytywaç go b´dà natomiast mog∏y urzàdzenia pracujàce na promienie podczerwone, rozmieszczone we wszystkich miejscach podlegajàcych kontroli,
m.in. w punktach sprzeda˝y, bankach itp. W ten sposób ka˝dy z nas b´dzie nosi∏ ze sobà w∏asnego agenta osobistej kontroli”.
Odpowiednie czytniki b´dzie mo˝na umieszczaç np. w progach domów i urz´dów, co umo˝liwi identyfikacje
wszystkich wchodzàcych i wychodzàcych osób.
Na rynkach krajów zachodnich znajdujà si´ ju˝ pierwsze produkty z bardziej kompletnym mi´dzynarodowym
oznakowaniem. Oprócz normalnego oznakowania paskowego umieszczone sà dodatkowe linie z literami „F” –
Forehead (czo∏o) i „H” - Hand (r´ka). Ten symptom wskazuje jasno, jakà rol´ indeksy te majà odgrywaç, gdy za-
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cznie funkcjonowaç „znami´ Bestii”.
Antychryst i Wspólny Rynek
Z biblijnego przekazu wynika, ˝e Antychryst ma byç przywódcà 10 narodów. Wielu badaczy owe narody uto˝samia z Europejskà Wspólnotà Gospodarczà, czyli obecnà Unià Europejskà, mimo ˝e iloÊç paƒstw cz∏onkowskich
jest wy˝sza. Zjednoczona Europa mo˝e stanowiç du˝à si∏´ ekonomicznà i politycznà.
Kirk Nelson w ksià˝ce Powtórne przyjÊcie (Wyd. Aquarius, Zakopane) potwierdza hipotez´ Johna Leary`ego,
piszàc: „...Dzi´ki wp∏ywom ekonomicznym Bestia uzyska mo˝liwoÊç panowania nad Êwiatem. Z Apokalipsy dowiadujemy si´, ˝e ˝aden cz∏owiek nie b´dzie móg∏ kupiç ani sprzedaç niczego bez numeru Bestii, umieszczonego
na r´ce lub czole, a tym numerem jest 666. Mo˝liwe, ˝e tym numerem b´dzie coÊ w rodzaju karty kredytowej,
którà operowanie b´dzie niezb´dne przy zawieraniu transakcji handlowych. Taki numer mo˝e byç w sposób niewidzialny wytatuowany na r´ce i odczytywany tylko za pomocà czytnika elektronicznego. Mo˝e to byç zaproponowane jako wygodna i bezpieczna alternatywa stosowania rozrachunku gotówkowego. Przy skomputeryzowaniu tego systemu przywódca mo˝e sprawowaç kontrol´ transakcji w ca∏ej gospodarce, i mo˝e to byç sposób na pozyskanie w∏adzy w skali Êwiata”.

Przysz∏e losy narodów
Losy Atlantydów i Lemurian
W latach 80 popularnoÊcià cieszy∏y si´ wizje jasnowidza amerykaƒskiego, Michaela. Przedstawi∏ on losy
mieszkaƒców zaginionych làdów- Atlantydy i Lemurii. Przytaczamy je w tej cz´Êci, gdy˝ majà zwiàzek z obecnà
rzeczywistoÊcià i naszà przysz∏oÊcià.
S∏owa Matki Bo˝ej z 21 marca 1982 r.
„...Ostrze˝enie to kierowane jest g∏ównie do naukowców. Niektórzy zdajà sobie spraw´ z niebezpieczeƒstwa
nadejÊcia kuli ognistej (komety). Nie stwierdzi si´ jednak tego na razie przez teleskopy u˝ywane na ziemi, co
gdyby nastàpi∏o, mog∏oby spowodowaç wielkà panik´. Kule ogniste mog∏y byç widoczne nie bezpoÊrednio... Istnia∏ kiedyÊ (przed potopem) làd Atlantydy, czterokrotnie wi´kszy od Ameryki, zamieszka∏y przez miliony mieszkaƒców. Stolicà paƒstwa by∏o miasto o tej samej nazwie – siedmiomilionowa Atlantyda. Ale dà˝enia jej mieszkaƒców kierowa∏y si´ tylko ku sprawom Êwiatowym, tak jak teraz kierujà si´ dà˝enia wielu Amerykanów. Ludzie Atlantydy nie szli drogami Bo˝ymi, ˝yli na sposób Êwiatowy, na sposób Lucyfera. Posiadali wysoko rozwini´tà technik´, tak wielkà jak obecnie u was (USA). Mieli równie˝ bomby, których nie zdà˝yli u˝yç w walce pomi´dzy Atlantydà (Pó∏noc), a Lemurià (Po∏udnie), tego zatopionego kontynentu. Mieli tak˝e odpowiednik waszych wyrzutni rakietowych. Wtedy, kiedy przygotowywali si´ do uderzenia na Lemuri´ i je ju˝ zacz´li, kontynent ten zapad∏ si´ pod wodami... Mia∏o to miejsce podczas ostrze˝eƒ Noego przed potopem. Ostrze˝enia trwa∏y
przez 120 lat. Làdy te uleg∏y zniszczeniu przez wielkie kule ognia, szerokie na wiele kilometrów (meteoryty
z komety). Âci´∏y one z obydwu biegunów lody, i zmiesza∏y je razem.
Miasta kontynentu prowadzi∏y bezbo˝ny tryb ˝ycia. Tylko nieliczni uwierzyli w ostrze˝enia przed karà i ci
nieliczni opuÊcili kontynent i zbudowali sobie 5 barek (arek). Noe razem z rodzinà, pomocnikami i s∏u˝bà nie by∏
jedynym, który si´ uratowa∏. W arce Noego uratowa∏o si´ oko∏o 100 osób. Noe by∏ tylko jedynym odnotowanym
w historii, jako ˝e mieszkaƒcy kontynentu jednego nie wiedzieli o mieszkaƒcach drugiego kontynentu. Jedynie
mieszkaƒcy Lemurii (Po∏udnia) zdawali sobie spraw´ z istnienia innych niecywilizowanych kontynentów. Bogowie i bo˝ki Egiptu w istocie byli Lemurianami, m´˝czyznami i kobietami o wielkiej wiedzy medycznej i naukowej, poza zrozumieniem przez niskà ówczesnà ÊwiadomoÊç Egipcjan.
W przecicgu 20 dni kontynent by∏ zalany przez wod´ i znik∏ z powierzchni ziemi. Zabrak∏o równie˝ dwudziestu dni, aby Arka Noego wylàdowa∏a na górze Ararat. Tych, którzy prze˝yli z siedmiomilionowego miasta Atlantyda, uratowa∏o si´ ∏àcznie 160 osób (pi´ç barek po 32 osoby). Wszyscy uratowani, ci z Arki Noego i ci z pi´ciu
ma∏ych barek, nie znali si´ ponad 700 lat. Dopiero póêniej zacz´li si´ integrowaç. Miejcie równie˝ w pami´ci los
Sodomy i Gomory. Tak te˝ b´dzie i z waszym narodem. Nastàpi wszelka kombinacja trzech kl´sk, które nadejdà
od sprawiedliwego i kochajàcego Boga...PowinniÊcie to równie˝ zrozumieç z fotografii danych w Bayside (Wero-
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nice Lucken). Cudowne fotografie komety, która zbli˝a si´ ku Ziemi ze swoim niszczàcym dzia∏aniem: gazy, rozpalone od∏amki ska∏, ˝ar, ogieƒ itp., kiedy si´ zetknà z Ziemià i spowodujà wygini´cie w ciàgu trzech dni ciemnoÊci wielu milionów ludzi, je˝eli nie b´dà pokutowaç i nie powrócà do Boga”.
Or´dzie Matki Bo˝ej z 22 marca 1986 r.
„...Dziwisz si´ bardzo Trójkàtowi Bermudzkiemu. Teraz ci to powiem. W tym czasie wasz Êwiat potrzebuje tej
informacji, chocia˝ z tego powodu wielu porzuci Moje objawienia do ciebie. To jest ma∏a grupa naukowców, którym trzeba zwróciç uwag´ o wzgl´dnym czasie i przestrzeni, o polach magnetycznych tego Trójkàta.
Moje dziecko, swego czasu powiedzia∏am ci, ˝e by∏o pi´ç barek, którymi uszli z ˝yciem mieszkaƒcy Atlantydy
i Lemurii. Ogólna liczba tych z zaginionego kontynentu, którzy prze˝yli, wynosi∏a 160 osób. Rasa lemuryjska po
zmieszaniu si´ z rasà Noego, oko∏o 700 lat póêniej, ciàgle próbowa∏a podnieÊç rozwój technologiczny waszego
Êwiata na poziom osiàgni´ty w obecnym czasie. Potrzebowali wyposa˝enia wykonywanego w erze waszego
czasu.
Planem potomków Atlantydów i Lemurian by∏o i jeszcze nadal jest wykorzystanie obecnej technologii do zbudowania wielkich statków powietrznych, ˝eby ich przyprowadzi∏y z powrotem do dni przed Noem, usi∏ujàc zatrzymaç wydarzenia, które spowodowa∏y, ˝e kontynent zapad∏ si´ w wodach oceanu. Poniewa˝ nie ma mo˝liwoÊci, cofni´cia czasu i zmiany wydarzeƒ, gdy one ju˝ nastàpi∏y, doznawali dotychczas niepowodzenia. Wielu ludzi
z waszego czasu znikn´∏o przez przeniesienie ich na pok∏ad tych statków. Wasz Êwiat nazywa je UFO. Niektóre
samoloty musia∏y byç zniszczone, bo lecia∏y za blisko statków Atlantydów – Lemuryjczyków i wpada∏y w okna
czasu. Praktycznie b´dà oni czyniç wszystko, ˝eby zachowaç, ukryç wiedz´ o tym jak dzia∏ajà okna czasu, przed
waszà spo∏ecznoÊcià. Okna czasu by∏y u˝ywane przez Atlantydów i Lemurian przy wielu okazjach, równie˝ wtedy, kiedy ich kontynent by∏ jeszcze niezatopiony. Okna czasu sà wynikiem po∏o˝enia Ziemi w Uk∏adzie S∏onecznym w stosunku do linii magnetycznych Ziemi. Wszelki elektryczny lub magnetyczny impuls o wysokim napi´ciu (wolta˝u) jest wystarczajàcy, ˝eby otworzyç okno czasu w Trójkàcie. ˚eby to sprawdziç, wystarczy zaobserwowaç fakt, ˝e zegarek u ka˝dego pasa˝era w samolocie (lecàcego nad tym rejonem) b´dzie si´ póêni∏ oko∏o 1015 minut przy làdowaniu samolotu, podczas gdy przy starcie wskazywa∏ dok∏adnie czas...”
O przysz∏ych wydarzeniach w ró˝nych cz´Êciach Êwiata
Wizja Teresy Neumann z 15 paêdziernika 1948 r., którà przytaczamy z ksià˝ki Stephena Lassare – Odkryte sekrety przysz∏oÊci, Wyd. Adam, Warszawa 1992.
„Od wielu lat Bóg dawa∏ mi wizje przysz∏oÊci i dotàd wszystko si´ sprawdzi∏o. Milcza∏am jednak, nic nie
mówiàc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzyma∏am wyraênego nakazu, aby pisaç. Na dwa dni przed 15
paêdziernika 1948 r. ukaza∏ mi si´ prorok Eliasz wraz ze Êwi´tà Teresà od Dzieciàtka Jezus i Êw. Janem od
Krzy˝a. Âwi´ci ci sà patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz da∏ mi wyraêne polecenie pisania:
„Pos∏uchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Pos∏uchajcie ostrze˝enia, bracia moi. Pan bowiem zdjà∏ piecz´ç
milczenia z warg moich i w∏o˝y∏ s∏owa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan da∏
przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwa∏a si´ do ciebie. Pos∏uchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca
swego, albowiem mówi tobie Pan. By∏o milczenie przed tobà na d∏ugie lata. O, plemi´ niewdzi´czne, któreÊ zabija∏o proroków i ukrzy˝owa∏o Syna samego Boga! SkoroÊcie Syna Bo˝ego s∏uchaç nie chcieli, ani Aposto∏ów Jego,
któ˝ mia∏ do was przemówiç? AbyÊcie nie byli ju˝ jako wygnaƒcy i bezdomni poÊród narodów Êwiata, dano wam
wróciç na skrawek tej ziemi, którà krew Zbawiciela uÊwi´ci∏a i powsta∏o paƒstwo Izrael. Wasze stopy tu∏acze dotkn´∏y Ziemi Âwi´tej, w której jest b∏ogos∏awieƒstwo. ObyÊcie poj´li ∏ask´ i znaleêli wiar´ w mi∏oÊci, pami´tali
o PiÊmie Âwi´tym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddajàc ziemi stare tajemnice. Czy i teraz nie poznajecie jeszcze jak wierna by∏a mowa proroków i jak spe∏ni∏y si´ wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliÊcie i ukrzy˝owaliÊcie? Przyjdzie czas, ju˝ nie daleki, gdy odda ziemia umar∏ych swoich i b´dzie sàd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami Êwiata. Wtedy biada bezbo˝nym s∏ugom pychy i nienawiÊci, których serca sà zatwardzia∏e. Biada tym, którzy pokutowaç nie b´dà, nie nawrócà si´ do Pana
Zbawiciela swego”.
A teraz s∏owa wtóre, jakie kaza∏ mi rzec Pan do wszystkich ludzi: „Idzie godzina wielka, groêna, sàdu i kary.
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Póki macie czas pos∏uchajcie i porzuçcie grzechy wasze, które na kar´ zas∏ugujà. Biada ziemi, gdy owocu pokuty
zabraknie, a usta modlàcych si´ zamilknà. Nie otworzà si´ tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie
pop∏ynà wody, by zalaç ziemi´ skalanà grzechami. Ale otworzy si´ ziemia, zap∏onie od wulkanów, które ju˝ zagas∏y, i b´dzie dr˝a∏o jej ∏ono, a˝ waliç si´ b´dà làdy, gdzie szumi zbo˝e i stojà ∏any. Pioruny b´dà pada∏y z chmur
jak deszcz, a˝ poruszona zostanie materia nienawiÊci ludzkiej. Zbli˝a si´ nowy potop, nie potop tym razem wody,
lecz ognia i b∏yskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawoÊç. Biada wam narody, które si´ zapar∏y
Boga i podepta∏y Krzy˝ Jego, które wstydzicie si´ znaku Krzy˝a, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie si´
zbrodni i okrucieƒstwa. Biada przede wszystkim tobie Germanio. Nie pomyÊleliÊcie nigdy na szlaku waszej
zbrodni, ˝e nienawiÊç wasza i pycha mog∏y stworzyç dla was niezg∏´bionà czeluÊç w miejsce wiecznej zag∏ady,
czeluÊç, której g∏´bi´ wielkoÊç waszej winy wype∏ni ˝arem takich p∏omieni i takà si∏à kaêni, jakiej dla innych nie
b´dzie. Nie pomyÊleliÊcie nad tym, jakà grozà mogà na wieki zap∏onàç, na haƒb´ waszà i kar´, s∏owa waszej pychy. Nur fur Deutsche. UznaliÊcie siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliÊcie si´ gorsi ni˝ wilki
i hieny, gdy nie oszcz´dziliÊcie ani ˝ywych, ani umar∏ych i pohaƒbiliÊcie zw∏oki tych, którym wydarliÊcie ˝ycie.
PrzydaliÊcie nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych ˚ydów przy∏àczy∏ si´ do starych, wo∏aniem
krwi, ludów zapomnianych. Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przysz∏y ju˝ dwa
uderzenia wichru i upad∏o Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Pó∏nocy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina b´dzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie
odbuduje si´ ju˝ wi´cej. Wicher pustyni zasypa∏ piaskiem Niniw´, choç by∏a wi´ksza ni˝ inne miasta staro˝ytnoÊci. Puszcza b´dzie szumia∏a nad gruzami Berlina- miasta zbrodni i pychy. B´dzie to szcz´Êcie dla ciebie, Germanio, jeÊli inny obejmie w∏adz´ nad tobà, je˝eli obmyta strumieniem krwi i ∏zami póênej pokuty, us∏uchasz innego g∏osu, poznawszy w czym by∏a twoja wina i zguba twoja. Nie ci bowiem sà wybrani, którzy si´ za takich uznajà. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzajà was w s∏owie i mocy. Biada i tobie dumny Albionie, kupczàcy krwià cudzà. Cià˝y na tobie krzywda. Wybra∏eÊ sobie zamiast Boga mamon´, a wzgardzi∏eÊ Prawem Moim
i stolicà Piotrowà. Pos∏a∏eÊ ˝o∏nierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwa∏´ Mojà
nie dba∏eÊ. Z winy twojej nie zosta∏y chrzeÊcijanami ca∏e plemiona, ani te˝ o dusz´ synów w∏asnych nie dba∏eÊ.
Skrusz si´, póki czas, i nawróç si´ do Mnie, Pana twego, i uznaj s∏ug´ Mego nad sobà. Biada wam, wszyscy czciciele z∏otego cielca, albowiem swoim uczyniliÊcie zysk i okryliÊcie haƒbà ziemi´, a lud przez krzywdzenie wydaliÊcie na ∏up k∏amstwa i nienawiÊci, który uwiedliÊcie obietnicami wolnoÊci i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkni´tych d∏oniach przez chciwoÊç i sercach skamienia∏ych, spada ci´˝ar potu i ∏ez wyzyskiwanych, i ci´˝ar
krwi, którà przelewajà niszczàcy si´ w zaÊlepieniu. Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie sà dni
panowania waszego. Koniec wasz b´dzie wÊród p∏omieni razem z bestià, której s∏u˝ycie. Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy ˝ó∏tego Goga i Magoga postawi∏em na stra˝y bezpieczeƒstwa Europy. OddaliÊcie si´ na s∏u˝b´ nienawiÊci, przez nienawiÊç b´dziecie ukarani. ˚al jest mi ludu, który cierpi, ˝al mi
dzieci, z których uczyniliÊcie synów k∏amstwa i nieprawoÊci. Nie zostaw´ ludu w waszej mocy ani nie wydam
najwierniejszych na tej ziemi na ska˝enie. Oburzy si´ na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim
ogieƒ i ba∏wany. Biada Êwiatu za zgorszenia. Znam tych, których oczy sà zaÊlepione, a serca oszukane. Skarc´
w∏adajàcych narz´dziem, a nad narz´dziem zlituj´ si´. Mi∏osierdzie Moje wzejdzie nad narodem, b´dàcym w ucisku i pohaƒbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy Êwiat∏o i b∏ogos∏awieƒstwo nad sobà. W∏adza bezbo˝nych
ustanie. Na Kremlu zab∏ysnà ∏aciƒskie krzy˝e, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela staç b´dzie
koÊció∏ katolicki Zbawiciela. Jak w ornà ziemi´, wpadnie ziarno dobra i odmieni si´ oblicze narodu, który tyle
wycierpia∏. B∏ogos∏awieƒstwo Moje dam S∏owianom, a S∏owianie, choç wielu z nich dzisiaj b∏àdzi, lepiej je przyjmà i obfitszy przyniosà owoc. B´dà prawdziwym ludem Moim, ludem S∏owa Przedwiecznego i pojmà nauk´ Mojà, i stanà si´ pos∏usznymi. Nie ci bowiem sà wybrani, którzy sami si´ wybierajà, lecz ci, którzy na wo∏anie Boga
wstanà. Nie b´dà daremne ∏zy pokuty i modlitwy, a wiernoÊç wytrwania nie b´dzie bez b∏ogos∏awieƒstwa i nagrody.
Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie si´ jako królowa. Wstawià si´ za nià ∏zy, które Matka Moja pod
Krzy˝em przela∏a, a naród, który Jà czci, nie b´dzie mi´dzy narodami ostatni. Âwi´tych i màdrych Polsce nie odmówi´. W j´zyku polskim b´dà g∏oszone najmàdrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaÊ Warszawa stanie
si´ stolicà Stanów Zjednoczonych Europy. Polska, która pierwsza kar´ ponios∏a, choç wina jej nie by∏a najwi´k-
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sza, pr´dzej ni˝ inni si´ podnios∏a. W czym zawini∏a, przez to musia∏a doznaç kary. Ale ju˝ bliski jest koniec jej
pokuty. Wytrwa przy KoÊciele swoim i doczeka wyzwolenia. Nieprzyjacio∏om swoim krzywdy pami´taç nie b´dzie, dobrem za z∏o zap∏aci. B´dzie mieç chwa∏´ mi´dzy narodami i skrzyd∏a szeroko otwarte, rozszerzy te˝ granice swoje. Weêmie narody wierne KoÊcio∏owi w nagrod´ wiernoÊci swojej. Wzejdzie, mimo kl´ski, znowu chwa∏a nad Pary˝em i Tokio. Hiszpania b´dzie krajem Serca Mojego, przez mi∏oÊç ku niemu si´ podniesie. Itali´, chocia˝by krwià uroczystà sp∏ywa∏a, czeka pi´kne odrodzenie duchowe. Patrz´ na ∏zy wiernoÊci i ich pokut´. Raz jeszcze zlituj´ si´ nad Êwiatem. Topór kary odrocz´ i serca grzeszne ˝yciem o˝ywi´. Nie zostawi´ ziemi z∏ym na
w∏adanie, jako sobie umyÊlili w sercach swoich. Mowà piorunów skarc´ tych, co nie s∏uchajà mowy mi∏oÊci, a dla
tych, którym by∏o za ma∏o s∏ów ludzkich, zabrzmi g∏os p∏omieni.
Us∏uchajcie wi´c przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawróçcie si´, póki oczekuj´. Idzie bowiem wielki
i bliski czas, kiedy ani wi´cej upominaç, ani czekaç nie b´d´. Nie trwó˝cie si´ jednak wy, bojàcy si´ Boga i nie
ulegajàcy
podszeptom
szatana
w
rozpaczy. Miejcie ufnoÊç we Mnie i w pos∏annictwie Matki Bo˝ej, która or´duje za wami. Widz´ was w ucisku i zlituj´ si´
nad wami. Broni was przed sprawiedliwoÊcià Moja krew za was przelana. Nie przemin´∏a ofiara moja, ale trwa
i ratuje was, mimo ˝e jej nie cenicie. Nie doÊç pilnie czuwacie przy o∏tarzach Moich. Pami´tam o ∏zach, które
Matka Moja przela∏a pod krzy˝em i mam wzglàd na Jej Serce, przebite mieczem boleÊci. To Serce Niepokalane
i Mi∏osierne was os∏ania. Przy∏ó˝cie ràk´ do p∏uga, a b´d´ b∏ogos∏awi∏ trudowi waszemu”.
To poleci∏ mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekaza∏a, bracia moi: „Grajà niewidzialne surmy
Anio∏ów, wiejà wichry, aby szkodziç ziemi, zbli˝a si´ kataklizm, jakiego nie by∏o od dni Noego”.
Wizje Aloisa Irlmayera dotyczàce przysz∏ych losów niektórych narodów
Francja i Pary˝. ,,Miasto z ˝elaznà wie˝à padnie ofiarà w∏asnych ludzi. Oni zapalà wszystko, ju˝ rewolucja
i dzicz opanowa∏a wszystko. Wyspy przybrze˝ne idà pod wod´, poniewa˝ woda wzburzy si´ wysoko i b´dzie zalewaç làd. Widz´ ogromne wiry, wysokie fale, jakie przelewajà si´ tam i z powrotem. Pi´kne miasto nad b∏´kitnà
wodà znika prawie ca∏kowicie w morzu, b∏ocie i piasku, który morze wyrzuca. Widz´ trzy miasta, jak si´ topià
na po∏udniu, pó∏nocy i zachodzie”.
W∏ochy. „W kraju „buta” wybuchnie rewolucja, podczas której zostanà wymordowani wszyscy duchowni.
Widz´ ksi´˝y zabitych z bia∏ymi w∏osami, jak le˝à na ziemi. Za papie˝em jest krwawy nó˝, ale ja myÊl´, ˝e on
ucieknie im w stroju pielgrzyma. On ucieknie... Póêniej b´dzie uroczystoÊç koronacji (cesarza). Musimy si´ du˝o
modliç, aby te okropnoÊci zosta∏y skrócone”.
Anglia. Przepowiednie o Anglii nie sà szcz´Êliwe. Londyn zostanie poch∏oni´ty przez morze. Tak˝e wed∏ug
innych przepowiedni, Anglia prze˝yje wielkà rewolucj´ oraz napad Irlandczyków i Szkotów. Anglia zostanie
cz´Êciowo zalana przez morze, przez co zostanie rozdzielone na dwie cz´Êci.
Chiny i Ameryka. Alois Irlmayer widzia∏ inwazj´ ˝ó∏tych ludzi przez Alask´ na Kanad´ i Stany Zjednoczone. Jednak masy najeêdêców zosta∏y odparte i cofni´te z powrotem do Azji. JakieÊ wielkie miasto amerykaƒskie
zostanie zniszczone pociskami rakietowymi.
Rosja. „W Rosji wybuchnie rewolucja i wojna domowa. Trupów jest tak du˝o, ˝e nie mo˝na ich usunàç
z ulic. Po tych krwawych wydarzeniach, lud rosyjski ponownie uwierzy w Chrystusa, a Krzy˝ znowu b´dzie
czczony. Wielcy przywódcy pope∏nià samobójstwo, a we krwi zostanà zmyte ich zbrodnie. Widz´ te˝ czerwone
masy zmieszane z ˝ó∏tymi twarzami. Jest ogólny pop∏och i okrutne mordowanie. Chiƒczycy b´dà bardzo si´
zn´caç nad ludnoÊcià cywilnà po wkroczeniu do Rosji. Nast´pnie, ju˝ po uspokojeniu, widz´ jak Rosjanie Êpiewajà pieÊni wielkanocne i palà Êwiece przed ikonami Maryi”.
Po katastrofie.
Irlmayer opisa∏ równie˝ swoje wizje dotyczàce okresu po tych wydarzeniach: „Jak d∏ugo trwaç b´dà te wydarzenia na ziemi, nie wiem. Widz´ trzy dziewiàtki. Ta trzecia dziewiàtka przyniesie pokój. Klimat si´ zmieni∏.
Jest cieplej tak˝e u nas (Bawaria), a owoce po∏udniowe rosnà tak jak w Italii...Gdy wszystko przeminie, cz´Êç
mieszkaƒców nie b´dzie ˝y∏a, a pozostali b´dà ˝yli w bojaêni Bo˝ej. Prawa, które przynios∏y dzieciom Êmierç
(przerywanie cià˝y) zostanà zniesione. Nastanie wtedy pokój i dobry czas... Widz´ jak b∏yszczà trzy korony.
Chudy i wysoki starzec b´dzie naszym królem. Tak˝e ta prastara korona na po∏udniu (Habsburgów) odzyska
znów honor.
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Papie˝, którego ucieczka przez wod´ nie trwa∏a d∏ugo, powróci. Gdy kwiaty kwitnà na ∏àkach, wtedy przychodzi z powrotem i p∏acze nad swymi zamordowanymi braçmi.
Gdy zaczyna si´ jesieƒ, narody zbierajà si´ znowu. Najpierw jest g∏ód, nast´pnie jednak przychodzi tak du˝o
Êrodków spo˝ywczych, ˝e znów wszyscy b´dà syci. Ludzie bezdomni ciàgnà tam, gdzie powsta∏a pustynia i ka˝dy
mo˝e uprawiaç tyle pola, ile tylko b´dzie potrafi∏ zagospodarowaç”.
Dwie wizje jasnowidzki Jeane Dixon z 1945 r., dotyczàce przysz∏oÊci Ameryki:
„Wulkany b´dà wybuchaç coraz cz´Êciej. Gdy wybuchnà cztery na raz, dwa na pó∏nocy i dwa na po∏udniu, dojdzie w Ameryce do wielkich zmian politycznych. Partie republikanów i demokratów zniknà zmiecione obywatelskim gniewem za nadu˝ycia, pazernoÊci i prywat´. Przez pewien czas panowaç b´dzie anarchia i bezprawie, jednak powa˝ne zagro˝enie z zewnàtrz spowoduje ponowny wzrost dyscypliny obywatelskiej. W∏adcà - dyktatorem
o olbrzymich uprawnieniach zostanie cz∏owiek ma∏y, nie potrafiàcy ich chlubnie wykorzystaç. Ludzie zniech´cà
si´ i zacznie si´ rozk∏ad i degeneracja...”
„...Jeszcze nadejdà takie czasy, ˝e Rosja b´dzie naszym sprzymierzeƒcem i wspólnie b´dziemy walczyç przeciwko ˝ó∏tej rasie...
Wizja „Êpiàcego proroka” – Edgara Cayce na temat kataklizmów w Stanach Zjednoczonych:
„Po∏udniowe stany, takie jak Karolina i Georgia, zostanà ca∏kowicie zalane. Ca∏y Êrodkowy zachód zaleje
wielka woda. B´dzie ona wprawdzie p∏ytka, ale rozleje si´ szeroko. Powódê ta potrwa kilka tygodni, a potem –
w wyniku wstrzàsów tektonicznych – woda z Wielkich Jezior sp∏ynie do Zatoki Meksykaƒskiej. Te same wstrzàsy spowodujà, ˝e cz´Êci Wschodniego Wybrze˝a, wraz z Nowym Jorkiem, porwane zostanà przez ocean”.
Szerzej na ten temat w innej wizji:
„Patrzcie na Nowy Jork i ca∏e Wschodnie Wybrze˝e. Wiele terenów Zachodniego Wybrze˝a równie˝ zostanie
zniszczonych. Po∏udniowe rejony stanów Georgia i Karolina zniknà pod wodà. Woda z Wielkich Jezior sp∏ynie do
Zatoki Meksykaƒskiej. W Europie ponownie wybuchnie Wezuwiusz, ale w tym samym czasie trz´sienie ziemi
nawiedzi wiele miast amerykaƒskich. W krajach pó∏nocnej Europy nastàpià szybkie przemiany i zapanuje tam
porzàdek. Du˝a cz´Êç Japonii pogrà˝y si´ na zawsze w morzu. Ameryka Po∏udniowa zatrz´sie si´ w posadach na
ca∏ej swojej d∏ugoÊci. Stopniejà lodowce podbiegunowe oraz lody Grenlandii. Na làdach tych powstanà tereny
zielone. Na po∏udniowym Pacyfiku zniknie na sta∏e wi´kszoÊç wysp pochodzenia wulkanicznego. Mi´dzy Amerykà Pó∏nocnà a Europà, na Atlantyku, wynurzy si´ nowy kontynent”.
Wizja Edgara Cayce z 1932 r. dotyczàca przysz∏oÊci Chin.
„Co z Chinami? Tam mieszka niezmàcony spokój ducha, gdy˝ powolny wzrost gospodarczy i cierpienia ludnoÊci sprzyjajà temu. Tak jak kropla drà˝y kamieƒ, jak rzeka ˝∏obi kanion, tak chiƒski spokój p∏ynie przez czasy,
zadowalajàc si´ tym, co spoczywa w jego g∏´bi. Jednak Chiny przebudzà si´ i powstanie tam kolebka nowego
chrzeƒcijaƒstwa, takiego, jakie powinno byç naprawd´. Z naszego punktu widzenia, potrwa to d∏ugo, lecz u Boga
b´dzie to tylko jeden dzieƒ. WczeÊniej jednak Chiny obudzà si´ i Êwiat zostanie skàpany we krwi”.

Uczeni i media o przysz∏oÊci Ziemi
Nostradamus
WÊród najwi´kszych wizjonerów nie mo˝e zabraknàç ojca wszystkich przepowiadajàcych przysz∏oÊç i jasnowidza wszechczasów, Micha∏a de Nostre Dame. Jego Centurie obejmujà czasokres od 1555 do 2521 roku, aczkolwiek w podtytule swego dzie∏a napisa∏: Proroctwa od 1555 a˝ do Dnia Sàdu Ostatecznego w roku 3797. Obecnie przytoczymy przepowiednie Nostradamusa dotyczàce dalszej przysz∏oÊci Ziemi. Wielce wymowny jest
w tym przypadku list jasnowidza do króla Henryka II. Autor pisze w nim, i˝ wraz z nadejÊciem Ery Wodnika
mo˝e dla ludzkoÊci nastaç czas spokoju i szcz´ÊliwoÊci. Nostradamus wyraênie u˝ywa s∏owo „wiek”, który nazy-
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wa „z∏otym”, a poczàtek jego okreÊla oko∏o roku 2250. Mo˝e tu chodziç nie tyle o wiek, czyli okres stu lat, a raczej
o Er´ Wodnika, a ka˝da era astrologiczna trwa oko∏o 2150 lat. Omawiajàc skrótowo list Nostradamusa do króla
warto wymieniç, ˝e – wed∏ug niego – podczas „z∏otego wieku” ludzkoÊç nie tylko znacznie przekroczy wszelkie
bariery naukowe i techniczne, ale tak˝e zmieni stan swojej ÊwiadomoÊci. Nastàpi te˝ nawiàzanie kontaktów
z innymi cywilizacjami i Ziemia stanie si´ cz∏onkiem mi´dzygalaktycznej wspólnoty. Podajemy przyk∏ady wizji
Nostradamusa dotyczàce wybranych dziedzin ˝ycia, majàcych si´ spe∏niç w bli˝szej przysz∏oÊci, które przytaczamy z ksià˝ki Dagmary Chojnackiej – Przepowiednie Nostradamusa, Chicago 1993. Autorka opar∏a si´ na tzw.
numerycznej metodzie odszyfrowywania czterowierszy, która przynosi bardzo interesujàce rezultaty. System
ten zosta∏ opracowany przez V.J. Hewitt i polega, najogólniej mówiàc, na przenoszeniu oryginalnych tekstów na
system numeryczny.
Przepowiednie dotyczàce nauki i medycyny.
„Nowa medycyna wyleczy chorob´ staroÊci,
starzy b´dà wyglàdaç jak m∏odzi, z g∏adkà skórà.
Zgrzybiali nie b´dà ju˝ zgubieni.
Luksus robotów. Czysty rytm uderza w guzy”.
Czterowiersz ten daje nadzieje na wynalezienie przez nauk´ Êrodków powstrzymujàcych starzenie si´ organizmu cz∏owieka. Obecnie problem starzenia si´ spo∏eczeƒstw nasila si´, zw∏aszcza w krajach zachodnich.
W ostatnim wersie jest mowa o „uderzeniu w guzy”, co mo˝e oznaczaç ni mniej ni wi´cej, tylko wynalezienie sposobów skutecznej walki z guzami nowotworowymi.
Potwierdza to inny czterowiersz:
„Kiedy badanie wyznaczy jednà cz´stotliwoÊç,
która dzia∏a na chorego,
fale dêwi´ku zabijajà raki,
stanà si´ mi´kkie. Ich trucizna opuÊci organizm”.
Z tekstu przepowiedni wynika, ˝e medycyna b´dzie w stanie niszczyç komórki rakowe falami dêwi´kowymi.
W niedalekiej ju˝ przysz∏oÊci ludzkoÊç doczeka si´ prze∏omu w genetyce. D.Chojnacka du˝à nadziej´ wià˝e z
Czterowierszem 22 z Centurii X, który po odczytaniu numerycznym metodà Hewitta, w prze∏o˝eniu na j´zyk
wspó∏czesny brzmi: „Genetyka zdobywa w∏adz´ nad ludzkim cia∏em, pozwala odtworzyç genetycznà map´ ka˝dego organizmu i wyznaczyç centra komórek. W ten sposób mo˝na leczyç choroby, izolujàc dany wirus i niszczàc
go wewnàtrz ka˝dej ˝ywej komórki”. Ostatnie lata dowodzà, ˝e naukowcy sà coraz bli˝si osiàgni´cia tego celu.
Niestety, badania nie idà tylko w kierunku leczenia chorób, ale mo˝e przede wszystkim w kierunku klonowania,
najpierw zwierzàt, a póêniej ludzi.
Niemniej fascynujàcà jest przepowiednia dotyczàca czarnych dziur we WszechÊwiecie:
„Nowa fizyka opisuje czarnà dziur´.
Po czerwcu zacznie si´ nowa era.
Zna wyjÊcie Sudan, sito Afryki rusza.
W Narodach Zjednoczonych strach przed grupami krwi”.
Wed∏ug niektórych naukowców, istnieje teoretyczna mo˝liwoÊç (potwierdzona przez Nostradamusa), ˝e czarne dziury mogà s∏u˝yç jako „furtki” do poznania WszechÊwiata, poprzez umo˝liwienie pokonywania przez nie
du˝ych odleg∏oÊci w krótkim czasie.
Nostradamus przepowiada, ˝e w najbli˝szej przysz∏oÊci (w okolicach roku 2000) pierwsi ludzie polecà na
Marsa, najbli˝szà planet´ sàsiadujàcà z Ziemià. Podobnie jak potwierdzona zostanie obecnoÊç na Ziemi przybyszów z Kosmosu:
„KtoÊ na drodze filmuje istoty inteligentne,
przyby∏e z nieba, o wyglàdzie niewyraênym, zamazanym.
Sprawi, ˝e ucieknà. Odjadà, ale b´dzie si´ wierzyç w ich istnienie”.
Wed∏ug Nostradamusa, znakami czasu i prze∏omowymi momentami w naszej historii b´dà:
– Seria kataklizmów poprzedzajàca III wojn´ Êwiatowà.
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– Czas Antychrysta.
– Przebiegunowanie Ziemi, co spowoduje ruchy kontynentów i zmian´ klimatu.
– LudzkoÊç mo˝e zniwelowaç skutki kataklizmów jak równie˝ zapobiec wojnie Êwiatowej, o ile wycofa si´
z drogi wyniszczenia ekologicznego i walki przeciw sobie. Od tego zale˝y, jaki procent ludzi przetrwa trudny
okres i doczeka Wieku Wodnika. Po Wieku Wodnika nastàpi Wiek Kozioro˝ca, podczas którego ˝ycie na Ziemi
dobiegnie koƒca. Chrystus by∏ spod tego znaku.
Jean Leclerc
˚yjàcy na prze∏omie XIX i XX wieku francuski wizjoner tak wypowiada∏ si´ na temat przysz∏ych problemów
ekologicznych naszej cywilizacji: „Na Êwiecie b´dzie coraz mniej rzeczy, a coraz wi´cej Êmieci. Góry wys∏u˝onych
przedmiotów spi´trzà si´, Êmietniska wyrosnà pomi´dzy domami si´gajàc ich dachów. Pomi´dzy nimi biegaç
b´dà szczury i zdzicza∏e zwierz´ta domowe, roznoszàce brud i zaraz´. Odpadków, popio∏ów i brudu, jaki si´
nagromadzi, ˝adne nadchodzàce czasy nie b´dà w stanie uprzàtnàç. Istnieç b´dà si∏y, za sprawà których ˝elazo
rozpadaç si´ b´dzie w py∏. Nie jest to czerw ani zgnilizna, ani rdza. Rozpadaç si´ b´dzie wszystko: z ˝elaza, ze
szk∏a, z kamienia. Nadmiar przedmiotów zb´dnych z∏àczy si´ z brakiem tych niezb´dnych i potrzebnych. B´dà
domy, w których jedzenie pi´trzyç si´ b´dzie pod sufit. Ale w tych samych domach po sufit pi´trzyç te˝ b´dà si´
zw∏oki. Pieniàdz bez symbolu Matki Boskiej lub lwa o dwu ogonach b´dzie nic niewart. Bardzo wysokie domy
o wielu oknach b´dà sta∏y puste, tak samo jak wielkie osady...”
Wizjoner z Alzacji przewidywa∏ równie˝ problem dziury ozonowej. Wskutek promieniowania ultrafioletowego
ulegnie degeneracji lub wymrze wiele gatunków roÊlin i zwierzàt. Tak˝e ludzie nie b´dà mogli swobodnie przebywaç na Êwie˝ym powietrzu. Ju˝ obecnie w rejonach Êwiata szczególnie nara˝onych na promieniowanie, m/in.
w Australii, Nowej Zelandii i Ziemi Ognistej, podczas lata, lekarze nie zalecajà d∏u˝ej przebywaç na dworze bez
Êrodków ochronnych, ni˝ pó∏ godziny. Leclerc dawa∏ ju˝ pierwszà instrukcj´, jak nale˝y si´ zachowywaç w przypadku szkodliwego powietrza: „Powietrze wgryza si´ w gard∏o i oczy niczym trucizna. Rzuç wszystko i uciekaj do
domu. Za∏ó˝ na siebie wszystek strój jaki masz, niech nawet czubek nosa nie wystaje. Usiàdê i czekaj a˝ z∏e powietrze przeminie – d∏ugo nie potrwa”.
Edgar Cayce
Amerykanin Edgar Cayce (1877-1945) by∏ jednym z najwi´kszych wizjonerów Êwiata. Ze wzgl´du na specyficznà technik´ prze˝ywania wizji nazywano go „Êpiàcym prorokiem”. Swoje przepowiednie i porady lecznicze wyg∏asza∏ podczas snu somnabulicznego. Pozostawi∏ po sobie spuÊcizn´ oko∏o 14 tysi´cy przekazów tzw. readingów.
W 1941 roku s∏ynny jasnowidz tak przewidywa∏ rozwój cywilizacji: „W roku 2014 pokonana zostanie
wielka zaraza trapiàca ludzkoÊç od wielu dziesi´cioleci. Domy i inne dobra przemys∏owe wytwarzane b´dà w fabrykach, w których zainstalowane b´dà roboty. Szybsza te˝ b´dzie komunikacja. Odleg∏oÊç 500 km b´dzie mo˝na przebyç w czasie poni˝ej dwóch godzin. Ludzie na przegubach d∏oni b´dà nosiç urzàdzenia w formie bransolet, które b´dà czuwaç nad codziennym stanem zdrowia ich w∏aÊcicieli. Wanny i natryski zostanà zastàpione
urzàdzeniami emitujàcymi fale ultradêwi´kowe. Drzwi do mieszkaƒ i domów nie b´dzie si´ zamykaç kluczem,
lecz b´dà reagowaç na g∏os lub g∏os i odcisk palca domowników”. Na temat zmian geologicznych i klimatycznych
na Ziemi jasnowidz mówi∏: „Z pó∏nocnej cz´Êci Grenlandii sp∏ynà lody. Na Antarktydzie, w pobli˝u Ziemi Ognistej, te˝ lodów ub´dzie. Tam, gdzie dziÊ jest g´sta kra, pozostanie tylko sama woda...”
Vassula Ryden – matka dwojga dzieci, jest wspó∏czesnà prawos∏awnà mistyczkà i wizjonerkà. Urodzi∏a si´
w 1942 roku w rodzinie greckiej, mieszkajàcej w Egipcie. Obecnie na sta∏e mieszka w Szwajcarii. Od wielu lat doznaje objawieƒ prywatnych Zbawiciela. Otrzymywane Or´dzia publikuje w wielotomowym cyklu zatytu∏owanym
Prawdziwe ˚ycie w Bogu, popularnym równie˝ i w Polsce. Odwiedza wiele krajów spotykajàc si´ z wielotysi´cznymi grupami zarówno chrzeÊcijan jak i z osobami niewierzàcymi, podczas których opowiada o swoich prze˝yciach
duchowych. W 1997 roku odwiedzi∏a Polsk´, gdzie m/in. na stadionie sportowym klubu Stomil w Olsztynie spotka∏a si´ kilkutysi´cznà grupà osób zainteresowanych jej przepowiedniami. Przytaczamy fragmenty Or´dzia Pana Jezusa z 1992 roku, otrzymane przez Vassul´ Ryden podczas pobytu w USA., zamieszczone w publikacji ks.
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Adama Skwarczyƒskiego Wytrwajcie!, Siedlce 1998: „Koniec czasów jest bli˝szy ni˝ myÊlicie. Ju˝ wkrótce otworz´ Moje Sanktuarium Niebieskie i ods∏oni´ Je przed waszymi ziemskimi oczyma. B´dzie to dla was objawienie
tajemnicy – ka˝dy z was doÊwiadczy tego objawienia we wn´trzu swej duszy.
Oczyszczenie b´dzie mia∏o trzy fazy:
Pierwsza faza. W Sanktuarium zobaczysz miriady Anio∏ów i Pot´g, padajàcych na twarz wokó∏ Arki Przymierza. Potem tchnienie muÊnie twe oblicze. Pot´gi niebios zadr˝à. Po b∏yskawicach nastàpi huk grzmotów. Wtedy
nastàpi okres ucisku, jakiego nie by∏o, odkàd narody powsta∏y, a˝ do tej chwili. Pozwol´ twej duszy dostrzec
wszystkie wydarzenia twego ˝ycia, ods∏aniajàc je jedno po drugim. Ku przera˝eniu swej duszy uÊwiadomisz sobie, w jakim stopniu twe grzechy spowodowa∏y pop∏yni´cie niewinnej krwi dusz – ofiar. Wtedy ka˝´ zobaczyç
i uÊwiadomiç sobie twej duszy, do jakiego stopnia zaniedbywa∏eÊ wype∏nianie Mojego Prawa. Otworz´ Ark´
Przymierza i, jak przez rozwini´cie zwoju ksi´gi, uÊwiadomi´ ci twój brak szacunku wobec Mego Prawa.
Faza druga. JeÊli b´dziesz jeszcze ˝yç i staç na w∏asnych nogach, oczy twej duszy zobaczà olÊniewajàce Êwiat∏o – jakby migotanie nieprzeliczonych drogocennych kamieni – Êwiat∏o tak czyste i tak olÊniewajàce, ˝e chocia˝
w milczeniu otaczajà je miriady anio∏ów, nie zobaczysz ich w pe∏ni: Âwiat∏o ukryje ich jak z∏oty py∏, zaÊ dusza
dostrze˝e tylko ich sylwetki, nie widzàc ich twarzy. W tym olÊniewajàcym Êwietle dusza twa zobaczy to, co
w u∏amku sekundy widzia∏a niegdyÊ w samym momencie stworzenia. Zobaczycie Tego, który jako Pierwszy
wzià∏ was w Swoje R´ce; Oczy, które jako Pierwsze was zobaczy∏y; ujrzycie R´ce Tego, który ukszta∏towa∏ was
i pob∏ogos∏awi∏; zobaczycie najczulszego Ojca, Stwórc´ przyobleczonego w pora˝ajàcà Wspania∏oÊç - Pierwszego
i Ostatniego – Który Jest, Który By∏ i Który Przychodzi.
Gdy oszo∏omiony oprzytomniejesz, twe oczy b´dà sparali˝owane l´kiem na widok Moich Oczu, które b´dà jak
dwa p∏omienie ognia. Wtedy twa dusza ponownie ujrzy swe grzechy i zostanie ogarni´ta wyrzutami sumienia.
W ogromnym ucisku i wielkiej agonii b´dziesz cierpia∏ z powodu swego braku szacunku dla Prawa, zdajàc sobie
spraw´, do jakiego stopnia zniewa˝a∏eÊ ustawicznie Moje Âwi´te Imi´ i jak Mnie odrzuca∏eÊ – Mnie, twojego Ojca. W przera˝eniu zadr˝ysz i wzdrygniesz si´, gdy ujrzysz siebie jakby rozk∏adajàcego si´ trupa, po˝eranego
przez robaki i s´py.
Trzecia faza. A je˝li jeszcze utrzymasz si´ na nogach, poka˝´ ci, czym twa dusza – Moja Êwiàtynia – ˝ywi∏a
si´ za swego ˝ycia. Ku swemu wielkiemu przera˝eniu zobaczysz, ˝e zamiast Mojej ustawicznej Ofiary kocha∏eÊ
w´˝a, ˝e w najg∏´bszej sferze swej duszy wznios∏eÊ ohyd´ spustoszenia, o której mówi prorok Daniel. UmieÊci∏eÊ
w niej bluênierstwo, które zrywa wszelkà wi´ê z niebem oraz ze Mnà- Bogiem, wprowadza przepaÊç mi´dzy Mnà
a tobà. Kiedy nadejdzie ten dzieƒ, opadnà ∏uski z twych oczu, abyÊ zobaczy∏, jak jesteÊ nagi, jak twe wn´trze
przypomina wyschni´tà pustyni´. Nieszcz´sne stworzenie! Twój bunt, twoje wypieranie si´ Trójcy NajÊwi´tszej
uczyni∏y z ciebie buntownika, odst´pc´ i przeÊladowc´ Mojego S∏owa. Twoje skargi i j´ki b´dà wi´c s∏yszane
przez ciebie samego. Powiadam ci: b´dziesz lamentowa∏ i p∏aka∏, lecz twe skargi b´dà s∏yszane wy∏àcznie przez
twe w∏asne uszy. Ja mog´ tylko sàdziç, jak Mi zosta∏o nakazane. B´dzie to sàd sprawiedliwy. Jak by∏o za czasów
Noego, tak b´dzie wtedy, gdy otworzà niebiosa i uka˝à wam Ark´ Przymierza. Bowiem jak przed potopem jedli,
˝enili si´ i za mà˝ wydawali a˝ do dnia, gdy Noe wszed∏ do Arki i nie spostrzegli si´, a˝ przyszed∏ potop i poch∏onà∏ wszystkich, tak te˝ b´dzie i z przyjÊciem Syna Cz∏owieczego.
Powiadam wam, ˝e gdyby ten czas nie zosta∏ skrócony, dzi´ki wstawiennictwu waszej NajÊwi´tszej Matki
i Êwi´tych m´czenników oraz dzi´ki morzu krwi na ziemi, poczàwszy od sprawiedliwego Abla poprzez wszystkich Moich proroków, nikt z was by nie ocala∏. Ja, wasz Bóg, posy∏am Anio∏a za Anio∏em, by g∏osi∏, ˝e czas Mojego Mi∏osierdzia dobiega koƒca i ˝e czas (zaprowadzenia) Mojego Królestwa na ziemi jest ju˝ w zasi´gu r´ki. Posy∏am wam Moich Anio∏ów, aby byli Êwiadkami Mojej mi∏oÊci wÊród mieszkaƒców ziemi, poÊród ka˝dego j´zyka,
ludu i narodu. Posy∏am ich wam jako aposto∏ów ostatnich czasów, by g∏osili, ˝e nasta∏o nad Êwiatem panowanie
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który b´dzie królowa∏ na wieki wieków poÊród was. Ul´knijcie si´ Boga i oddajcie Mu chwa∏´, bo godzina sàdu Jego nadesz∏a. Moje królestwo zstàpi na was nagle, dlatego powinniÊcie byç stali i wierzyç do koƒca”.
Badania zespo∏u Goodmana
Âwiat nauki zwróci∏ uwag´, ˝e liczni jasnowidze i wizjonerzy, szczególnie w XX wieku, przepowiadajà przysz∏e
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wydarzenia bardzo do siebie zbli˝one, mimo ˝e wzajemnie si´ nie znajà ani cz´sto te˝ nie mieli mo˝liwoÊci zapoznania si´ z wizjami i publikacjami innych parapsychologów. Amerykaƒski geolog i parapsycholog, Jeffrey Goodmann, stworzy∏ zespó∏ badawczy, którego celem by∏a analiza przekazów otrzymanych od jasnowidzów i innych
wizjonerów. Po latach doÊwiadczeƒ, specjaliÊci z zespo∏u Goodmanna, jeÊli chodzi o przysz∏oÊç Ziemi, doszli do
wniosków zbli˝onych do tych, jakie formu∏owali m/in. Nostradamus, Cayce, Dixon, Irlmayer, Kele i wielu innych. Na prze∏omie drugiego i trzeciego tysiàclecia zapowiedzieli liczne mniejsze i Êrednie kataklizmy oraz zaburzenia w przyrodzie. Skutki geologiczne tych wydarzeƒ mog∏ byç nastàpujàce (wed∏ug Leszka Szumana - Astrologia i polityka, Gorzów Wlkp 1982):
--Zmieni si´ wybrze˝e Kalifornii, które znacznie cofnie si´ w g∏àb làdu. Wed∏ug najbardziej pesymistycznych
hipotez, z Kalifornii pozostanie jedynie wyspa.
– Wybuchy wulkanów na terenie W∏och spowodujà ruchy tektoniczne, które stanà si´ zagro˝eniem szczególnie dla rejonu CieÊniny Gibraltarskiej.
– Katastrofà zagro˝ony jest Nowy Jork, a zw∏aszcza Manhattan, gdy˝ jego skaliste pod∏o˝e jest mocno pop´kane.
– Zagro˝one sà równie˝ okolice Vancouver, gdzie pod∏o˝e jest ma∏o spoiste i przy silniejszych ruchach tektonicznych mo˝e ulec przesuni´ciu.
– Na ca∏kowite zalanie wodà skazane sà Aleuty.
– W CieÊninie Beringa podniesie si´ làd. W przesz∏oÊci istnia∏o làdowe po∏àczenie mi´dzy Amerykà a Azjà.
Powstanie cieÊniny morskiej nastàpi∏o oko∏o 10 000 lat temu.
– Wybrze˝a Anglii i Irlandii ulegnà zatopieniu. Ca∏y Londyn znajdzie si´ pod wodà. Mo˝e mieç na to wp∏yw
wy∏onienie si´ nowego làdu na Morzu Pó∏nocnym.
– Golfsztorm mo˝e zmieniç swój kierunek, co b´dzie skutkowaç nag∏à zmianà klimatu europejskiego.
– Pot´˝ne trz´sienia ziemi wystàpià w Turcji i Grecji. Poziom wybrze˝a obni˝y si´, poszerzy si´ CieÊnina Dardanelska.
– Morze Czarne powi´kszy swojà powierzchni´.
– Liczne kataklizmy nawiedzà Indie i Japoni´, a stopniowo obejmà W∏ochy (rejon Wezuwiusza), wulkan Pelee na Martynice i przeniosà si´ na tereny USA. W Indiach najbardziej zagro˝one trz´sieniami ziemi b´dzie
wschodnie wybrze˝e. Podmorskie ruchy tektoniczne w tym rejonie spowodujà znaczne podniesienie si´ poziomu
oceanu, który wedrze si´ daleko w g∏àb làdu. Wielu jasnowidzów potwierdza wizj´ Edgara Cayce z 1934 roku, ˝e
z wysp japoƒskich prawie nic nie ocaleje. Japonia bowiem le˝y na styku dwóch wielkich p∏yt tektonicznych,
z których jedna nasuwa si´ na drugà. Ponadto obie p∏yty sà pop´kane, co ustali∏y echosondy.
Zespó∏ Jeffreya Goodmanna opracowa∏ raport, który przewiduje wiele pot´˝nych katastrof, znacznie wi´kszych od wymienionych poprzednio, które wystàpià na Ziemi w poczàtkach XXI wieku. Jasnowidze z zespo∏u Goodmanna uwa˝ajà te˝, ˝e do 2030 roku nastàpi przebiegunowanie Ziemi wskutek zderzenia naszego globu z du˝ym obiektem kosmicznym. Natomiast dalsze okresy ˝ycia na Ziemi powinny byç ju˝ du˝o spokojniejsze.
KolejnoÊç przypuszczalnych katastrof, czekajàcych naszà planet´ w najbli˝szych latach wyglàda nast´pujàco:
– Trz´sienia ziemi w Kalifornii, na Alasce i na zachodnich obszarach Kanady.
– Wskutek podmorskich ruchów tektonicznych okresowe zatapianie wybrze˝y grozi amerykaƒskim stanom:
Kalifornia, Oregon, Waszyngton i Alaska. Najbardziej zagro˝one zniszczeniem b´dà miasta: San Diego, Los
Angeles i San Francisco. Brzeg morza cofnie si´ na lini´ Bakersfield, Fresno i Sacramento. Utworzy si´ droga
morska przez centralny Oregon.
– Nastàpi dalsze podniesienie si´ dna morskiego w CieÊninie Beringa. Alask´ i Syberi´ oddzielaç b´dzie tylko
wàski przesmyk, a w dalszej przysz∏oÊci powstanie po∏àczenie làdowe.
– Wskutek rozleg∏ych ruchów tektonicznych nastàpi zmiana konfiguracji Wielkich Jezior w USA i Kanadzie
oraz rzeki Êw. Wawrzyƒca.
– Trz´sienia ziemi o Êredniej sile dadzà si´ odczuç na Êrodkowym zachodzie USA, w okolicach miasta Memphis i San Louis.
– Nasilajàce si´ trz´sienia ziemi b´dà wyst´powaç w dystrykcie Waszyngton i w okolicach Filadelfii.
– Nowy làd wynurzy si´ na Morzu Karaibskim.
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– W Indiach wystàpià silne trz´sienia ziemi i wielkie powodzie.
– Podmorskie trz´sienia ziemi spustoszà wyspy japoƒskie.
– We W∏oszech wystàpià silne trz´sienia ziemi, a po nich wybuch wulkanu. Odbije si´ to niekorzystnie na
Francji i krajach skandynawskich.
– Zachodnie rejony USA zagro˝one b´dà d∏ugotrwa∏ym okresem lekkich wstrzàsów, mo˝na powiedzieç ostrzegawczych, gdy˝ b´dzie to dopiero wst´p do katastrofalnych zniszczeƒ, jakie wystàpià w dalszych latach.
Nale˝y si´ liczyç z tym, ˝e w czasie wielkich katastrof Nowy Jork pogrà˝y si´ ju˝ ostatecznie w falach oceanu.
– W Europie wystàpià umiarkowane szkody wskutek obni˝enia si´ poziomu wybrze˝y.
– Na zachód od Anglii wy∏onià si´ na Atlantyku nowe wyspy.
– W pobli˝u Gibraltaru wy∏oni si´ nowy làd i po∏àczy Afryk´ z Gibraltarem.
– Pràd morski p∏ynàcy od Japonii w stron´ Kalifornii zmieni swój kierunek, co odbije si´ na tamtejszym klimacie.
– Silne trz´sienia ziemi dotknà kraje Bliskiego wschodu, a szczególnie Syri´, Iran, Irak i Izrael. OczywiÊcie,
ucierpià z tego powodu równie˝ kraje sàsiednie. B´dzie to mieç te˝ wp∏yw na gospodark´ Êwiatowà, znacznie
wp∏ywajàc na ceny paliw p∏ynnych.
– Wi´kszymi ni˝ w latach wczeÊniejszych trz´sieniami ziemi dotkni´te zostanà Ba∏kany, Grecja, Turcja
i W∏ochy.
– OÊ rotacyjna Ziemi ulegnie odchyleniu o kilka stopni. Powsta∏e wskutek tego zmiany klimatyczne odbijà si´
niekorzystnie na gospodarce licznych krajów.
Allen W. Eckert
Amerykanin, Allen W. Eckert, jest znanym wspó∏czesnym filozofem. Zarzuca ludzkoÊci ignorancj´ praw przyrody i teorii pozanaukowych. W swojej ksià˝ce The HAB Theory pisze wprost: „Nasza cywilizacja preferuje mechanicznà kontrol´ przyrody. StaliÊmy si´ przez to rasà technologicznie zaawansowanych durni. ˚yjemy na
Êwiecie, którego praw nie rozumiemy. Naszà dodatkowà tragedià jest to, ˝e nie próbujemy, ani nie mamy ch´ci
dowiedzieç si´ czegoÊ wi´cej poza tym, co nas bezpoÊrednio dotyczy. Âwiat dà˝y uparcie do samozniszczenia, pewien siebie i pe∏en buty zaprawionej ignorancjà”.
Mo˝liwoÊç katastrofy kosmicznej
Uczeni sà zgodni, ˝e w dziejach Ziemi wyst´powa∏y katastrofy pochodzenia kosmicznego. Amerykanie John
A. Keefe i Allan P. Cook wysun´li tez´, ˝e Êredni interwa∏ mi´dzy katastrofami wynosi oko∏o 60 milionów lat.
Ich zdaniem, w obecnych czasach nale˝y si´ liczyç z kolejnym upadkiem na powierzchni´ naszego globu du˝ej
planetoidy, komety lub meteoru.
Jasnowidz John Leary, powo∏ujàc si´ tak˝e na naukowców z NASA, twierdzi∏ w 1996 roku, ˝e do Ziemi zbli˝ajà si´ dwie komety. Istotnie, pierwszà z nich odkryto 8 marca 1998 roku i nazwano Hilbob. Leary przypuszcza,
˝e zwiastuje ona nadejÊcie Antychrysta, podobnie jak Jezus zapowiedziany by∏ innà kometà, nazwanà Gwiazdà
Betlejemskà. Drugà kometà jest Beatle Juice. Wed∏ug naukowców, ma nadejÊç oko∏o roku 2000-20002. Jest bardzo du˝ych rozmiarów i zbli˝a si´ ku Ziemi ju˝ od oko∏o 1000 lat. Zdaniem Leary`ego kometa ta mo˝e przynieÊç
Ziemi powa˝ne zniszczenia. Zbli˝ony poglàd g∏osi niemiecki filozof i psycholog, prof. Hans Jurgen Andersen, który zapowiada w najbli˝szych latach spotkanie Ziemi z rzadko odwiedzajàcà Uk∏ad S∏oneczny kometà. Nadmierne zbli˝enie si´ du˝ego cia∏a niebieskiego spowoduje podniesienie si´ ogromnych mas wód oceanu i zalanie
znacznych obszarów globu.
Przebiegunowanie Ziemi
Wed∏ug uczonych i mediów, Ziemi grozi zmiana po∏o˝enia biegunów ziemskich. Spowodowa∏oby to kataklizmy i trwa∏e zmiany klimatyczne. Jednym z najbardziej znanych, lecz kontrowersyjnych, specjalistów od teorii
przebiegunowania osi ziemskiej jest amerykaƒski badacz, prof. Immanuel Velikowsky. Zagadnieniu temu poÊwieci∏ kilka opracowaƒ ksià˝kowych. Jego teoria opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e Ziemia w przesz∏oÊci ju˝ kilkakrotnie prze˝ywa∏a katastrofy ekologiczne wskutek nadmiernego zbli˝ania si´ do niej planety Wenus. Te „sàsiedz-
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kie” wizyty powodowa∏y niszczenie du˝ych obszarów naszego globu i odchylenie od osi planetarnej. Zaprzecza temu prof. Hans Jurgen Andersen, który obstaje przy teorii spotkania si´ Ziemi z kometà. Powo∏uje si´ on na prace Herodota (V w. pne), który pisa∏, ˝e takie przypadki mia∏y ju˝ miejsce w przesz∏oÊci. O przebiegunowaniu Ziemi wspomina∏o wielu jasnowidzów i wizjonerów, mi´dzy innymi Nostradamus, Edgar Cayce, o. Pio, cztery wizjonerki z Garabandal i Alois Irlmayer. Amadeus Voldben w ksià˝ce Nostradamus i inni pisze: „Edgar Cayce wielokrotnie twierdzi∏, ˝e oÊ ziemska zacz´∏a si´ przesuwaç w 1936 roku i ˝e stopniowo nastàpi przesuni´cie biegunów. Fakt ten pociàgnie za sobà katastrofalne konsekwencje. Nawet je˝li narodom uda si´ uniknàç III wojny
Êwiatowej, to mo˝liwy jest kataklizm, który zmieni ˝ycie Ziemi. Przechylenie si´ osi zak∏óci∏oby przebieg pór roku i mog∏oby spowodowaç okrutne katastrofy. Podczas zmiany klimatu nieuniknione sta∏oby si´ topnienie lodowców, ze wszystkimi tego konsekwencjami. To przynios∏oby ogromne straty”.

Cz´Êç piàta
Proroctwa i przepowiednie dla Polski
Przepowiednie jasnowidzów polskich
Przepowiednia przeora Eustachiusza
Eustachiusz by∏ XV-wiecznym mnichem benedyktyƒskim. Jego przepowiednia pochodzi z 1449 r., kiedy by∏ ju˝
opatem klasztoru tego zakonu w okolicach Warszawy. Orygina∏ powsta∏ w j´zyku ∏aciƒskim, lecz do naszych czasów nie zachowa∏ si´ . W 1758 r. tekst proroctwa zosta∏ opublikowany w Bremie. Wszystkie wspó∏czesne wersje
wywodzà si´ z tego wydania, przet∏umaczonego na j´zyk polski. „..Polsko, czeka Ci´ wiele n´dzy w przysz∏ych
stuleciach. JesteÊ szlachetna, wielka i wspania∏a, ale gardzisz swoimi màdrymi królami, a poniewa˝ nimi gardzisz, przeto pójdziesz w rozsypk´”.
W dalszej cz´Êci autor przepowiada przysz∏e, dramatyczne dla Polaków wydarzenia, m.in. „Potop” szwedzki,
upadek Rzeczypospolitej, powstania narodowe i odrodzenie zarówno paƒstwowe jak i duchowe narodu. Koƒcowa
cz´Êç wizji brzmi:„...b´dziesz wzdycha∏a, Polsko, za pokojem, ale ten zjawi si´ dopiero w 7-ej liczbie, a spe∏ni si´
w czasie siedem razy siedem. Przyjdzie wtenczas ksià˝´ pokoju w ca∏ym swoim blasku i zapanuje pokój w twoich
murach. Na koniec b´dà Polacy mieli króla, którego d∏ugo nie chcieli, lecz póêniej przyjmà go z radoÊcià”.
Ta cz´Êç przepowiedni sprzyja dowolnoÊci jej interpretacji. Nie wiadomo czy odnosi si´ do odzyskania przez
Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 r., 1945 r. czy te˝ po tragicznych wydarzeniach, jakie majà mieç miejsce na poczàtku nowego tysiàclecia.
Proroctwo opata Stanis∏awa Reszki
Stanis∏aw Reszka by∏ opatem klasztoru cystersów w J´drzejowie za czasów Zygmunta Augusta. Do historii
jednak przeszed∏ nie z racji swojej pos∏ugi kap∏aƒskiej, lecz jako autor symbolicznej listy przysz∏ych w∏adców Polski. Na liÊcie tej znajduje si´ 17 symboli odnoszàcych si´ do 17 postaci. Mimo ˝e przepowiednia ta zosta∏a wydana drukiem dopiero w 1895 roku (Ksi´ga Sybiliƒska o przysz∏oÊci, wydana przez Józefa Chociszewskiego, Inowroc∏aw 1895), to treÊç tej przepowiedni by∏a w Polsce dobrze znana, bo jej odpisy od blisko trzech wieków krà˝y∏y po dworach i wÊród mieszczaƒstwa.
A oto owa lista opata Reszki. Podajemy jà w ca∏oÊci, aby porównaç trafnoÊç przepowiedni w odniesieniu do
przywódców Polski, którzy panowali w ostatnich czterech wiekach naszej historii:
1. Kwiat w dolinie (Henryk Walezy)
2. Z imienia korona (Stefan Batory)
3. Wygnaniec szcz´Êliwy (Zygmunt III Waza)
4. Chwa∏a nast´pujàca (W∏adys∏aw IV)
5. S∏uga niepo˝yteczny (Jan Kazimierz)
6. Nocy krótka gwiazda (Korybut WiÊniowiecki)
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7. Rami´ zebranych (Jan III Sobieski)
8. Ró˝nej barwy (August II)
9. Jedyny ksi´ciem (Stanis∏aw Leszczyƒski)
10. Z dwóch jeden (August III)
11. Brz´czenie pszczó∏ (Stanis∏aw August Poniatowski)
12. Stró˝ czujnoÊci (Tadeusz KoÊciuszko)
13. Sam dzielny (Henryk Dàbrowski)
14. Paƒstwa jaka˝ ozdoba (Ksi´stwo Warszawskie)
15. Drugi Krak (Józef Pi∏sudski)
16. S∏oƒce Ojczyzny
17. Upadek królestw
Wed∏ug zgodnej opinii interpretatorów, w naszej historii prze˝yli˝my ju˝ 15 przywódców z tej listy. Jako pi´tnastego wymienia si´ Naczelnika paƒstwa Józefa Pi∏sudskiego, któremu wdzi´czni rodacy usypali w Krakowie
kopiec jak kiedyÊ Krakowi.
Najwi´cej kontrowersji wzbudza natomiast postaç szesnastego w∏adcy Polski. Kojarzy si´ go najcz´Êciej
z osobà papie˝a Jana Paw∏a II, który postrzegany jest jako ten, który próbuje byç odnowicielem moralnym
wspó∏czesnego Êwiata, opierajàc si´ na Polakach i S∏owianach w ogóle. Przeciwnicy tej hipotezy uwa˝ajà, ˝e
przywódca oznaczony numerem 16 jeszcze nie zaistnia∏. Wed∏ug nich, b´dzie to w∏adca Polski po zakoƒczeniu III
wojny Êwiatowej.
Niemniej trudna do zinterpretowania jest ostatnia postaç na liÊcie opata z J´drzejowa. Niektórzy badacze
wià˝à jà z osobà przysz∏ego papie˝a, którego pontyfikat b´dzie trwa∏ po okresie pokoju, jaki zapanuje po zakoƒczeniu trzeciej wojny Êwiatowej.
Proroctwo to koƒczy si´ nast´pujàco:
„Gdy po tysiàc i siedem lat up∏ynie (siedem groênie nastawaç b´dzie), wtedy królow´ wdow´ wdowiec mieç
b´dzie, szcz´Êliwy król we wszystkim, do niego wrócà Prusy, nak∏oni si´ Pomorze, Niemcy milczeç b´dà, od˝yje
z popio∏ów Polska, Batawia (Holandia) Êmiaç si´ b´dzie, Passawia zobaczy, ¸otwa obawiaç si´ b´dzie, Brandenburgia zap∏acze, Dania smuciç si´ b´dzie, Moskwa si´ zadziwi, Anglia si´ ucieszy, a Francja przestraszy. Zobaczà, ˝e bez cudzych pieni´dzy umocni si´ i wzroÊnie Polska. I KoÊció∏ katolicki b´dzie si´ radowa∏. Ciebie Bo˝e
chwalimy”.
Proroctwo to próbuje si´ t∏umaczyç nast´pujàco: kiedy po millenium, po tysi´cleciu chrztu Polski, liczba siedem zacznie groênie nastawaç, wtedy zacznà realizowaç si´ przepowiedziane w tym proroctwie wydarzenia. Poczàtek wypadnie na lata 1970-73 i lata nast´pne. Liczba siedem jest w kontekÊcie biblijnym liczbà doskona∏à
i pe∏nà. Po 1990 r., kiedy najwi´ksze problemy gospodarcze zacznà byç opanowywane, wtedy „królowà wdow´
wdowiec mieç b´dzie. Szcz´Êliwy król we wszystkim, do niego Prusy wrócà” (które obecnie nale˝à do Rosji i Litwy), „Nak∏oni si´ Pomorze. Niemcy milczeç b´dà” (bo Niemcy zniszczone w wyniku III wojny Êwiatowej nie b´dà w stanie odebraç tych ziem Polsce). „Od˝yje z popio∏ów Polska” – ze zniszczeƒ III wojny Êwiatowej. „Batawia
(Holandia) Êmiaç si´ b´dzie a Brandenburgia zap∏acze” – Berlin w czasie III wojny Êwiatowej zostanie zniszczony i poroÊnie puszczà. „Dania smuciç si´ b´dzie” – b´dzie zniszczona przez fale morskie. „Moskwa si´ zadziwi” –
b´dzie zdumiona szybkim powstaniem tak wielkiej Federacji Zachodniej S∏owiaƒszczyzny z Polskà na czele.
„Francja si´ przestraszy” z powodu rewolucji u siebie i zniszczeƒ na wielkà skal´. Wszystkie paƒstwa zobaczà,
˝e Polska o w∏asnych si∏ach umocni si´ i wzroÊnie.
Wizja Nimfy Suchoƒskiej
Nimfa Kazimiera Suchoƒska by∏a mniszkà w Zgromadzeniu Sióstr Kanoniczek Ducha Âwi´tego de Saxo
w Krakowie. Pochodzi∏a z Warszawy, gdzie urodzi∏a si´ przed rokiem 1688. Zmar∏a w opinii Êwi´toÊci w 1709 roku. Do dziÊ w krakowskim koÊciele pw. Êw. Tomasza przechowywany jest cudowny krucyfiks, z którego Chrystus
przemawia∏ do mistyczki. Podczas jednej z wizji, Chrystus przekaza∏ jej nast´pujàce s∏owa: „ Ojczyzna twoja
w dwudziestym wieku dopiero powstanie do bytu cz´Êciowo, a w ca∏oÊci i wielkiej ozdobie w jakiÊ czas potem, je˝eli przykazaƒ moich strzec b´dziecie pilnie, zostajàc w pos∏uszeƒstwie namiestnikowi Memu; je˝eli rozs∏awiaç
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b´dziecie wÊród niewiernych Moje Imi´, to i Ja ojczyzn´ twojà b∏ogos∏awiç i rozszerzaç b´d´”.
Proroctwo Wernyhory
Moisiej Wernyhora by∏ Kozakiem z nadnieprzaƒskiego chutoru Dmytrówki. Swoimi przepowiedniami zyska∏
wielkà s∏aw´. W 1776 r. osiedli∏ si´ na Zachodniej Ukrainie, nale˝àcej do Polski. Dà˝y∏ do poprawienia napi´tych
stosunków polsko-ukraiƒskich. Czczony przez okolicznà ludnoÊç prorok sta∏ si´ ulubionà postacià wielu pisarzy.
Szereg przepowiedni Wernyhory spe∏ni∏o si´, m/in. losy rzàdów saskich, upadek Napoleona i czas odrodzenia si´
Polski. Przytaczamy t´ cz´Êç przepowiedni Wernyhory, która dotyczy najbli˝szej przysz∏oÊci:
7. B´dà si´ zje˝d˝ali monarchowie, b´dà radzili, a ostatni zjazd odb´dzie si´ w Rosji Czerwonej, ale uk∏ady
ich nie dojdà do skutku. B´dà powstawaç zwiàzki, aby Polsk´ utworzyç, lecz nie powiodà si´ . Pewien monarcha
zwyci´˝y Niemców, a wtedy naród polski wpadnie w obóz moskiewski. Dojdzie do wojny z Turkami, którzy zostanà pobici, i Rosja, jak koƒ rozhukany pomknie w g∏àb Turcji, lecz potem Turcja si´ wzmocni. Cesarz z rodu
Bourbonów zwyci´˝y Rosjan. Wtedy Polacy mocno powstawaç b´dà. Pod Konstantynowem, w Jarze Janczarów,
Moskalów pobijà i biç dalej b´dà a˝ do mogi∏ Perepiaty i Perepiatychy, gdzie drugi obóz moskiewski stanie, Êcielàc trupem moskiewskim wszystkie miejsca.
8. Przy∏àczy si´ do Polski Turczyn, Anglia i król rzymski. Pójdà przez Kijów, zawalà Dniepr trupem moskiewskim i zajdà g∏´boko w terytoria moskiewskie. I w koƒcu powitajà Moskale Polaków jako braci, z nieprzyjació∏
stanà si´ przyjació∏mi.
9. Polska odrodzi si´ w swoich dawnych granicach przy pomocy
Turków, Amerykanów i Anglików.
10.Ma∏o znany naród wystàpi i zyska szacunek w ca∏ej Europie.
11. I ma∏a RuÊ szcz´Êcia za˝yje, lecz nadejdzie dla niej czas,
w którym wydarzà si´ wielkie rzeczy.
12. W znacznej cz´Êci Êwiata nabo˝eƒstwa przyjmà innà form´, powstanà nowe królestwa, nowe rzàdy, stare
królestwa si´ zmienià lub upadnà. Szcz´Êliwy okres b´dzie trwa∏ oko∏o trzydziestu lat. Co nastàpi dalej, mówiç
nie mo˝na, ˝eby Dniepr nie wystàpi∏ z brzegów.
Komentarz: Przepowiednia w punkcie 7 dotyczy sytuacji z czasów I wojny Êwiatowej. Zjazd, o którym mówi
Wernyhora, odby∏ si´ w BrzeÊciu, kiedy Rosja by∏a ju˝ czerwona, bolszewicka. Bitnym monarchà, który zwyci´˝y∏ Niemców, by∏ marsza∏ek Francji, Foch. Po kapitulacji Niemiec, w 1918 r. odrodzi∏a si´ Polska. Po II wojnie
Êwiatowej Polska dosta∏a si´ do strefy wp∏ywów rosyjskich. „Dojdzie po tym do wojny z Turkami...” - oznacza to,
˝e Rosja w czasie III wojny Êwiatowej b´dzie walczyç z Turcjà, prawdopodobnie o Dardanele, które poczàtkowo
opanuje. Turcy przy pomocy Anglików, Amerykanów i innych wojsk Paktu Atlantyckiego wyp´dzà Rosjan nie
tylko z Turcji, ale zadadzà im kl´sk´ na Ukrainie pod Konstantynowem, w tzw. Jarze Janczarów. Nast´pnie
ofensywa aliancka dotrze do mogi∏ Perepiaty i Perepiatychy, gdzie powstanie drugi, przeciwny komunizmowi,
obóz moskiewski. Wtedy przeciwko Rosji powstanà równie˝ Polacy. Ostatecznie Rosja zostanie pokonana, a Polska skupi wokó∏ siebie paƒstwa s∏owiaƒskie, dawne satelity rosyjskie. Narodem, który zjedna sobie znaczenie
w Europie b´dzie Ukraina, zjednoczona z Unià z Polskà.
Wernyhora przepowiada, ˝e po III wojnie Êwiatowej b´dzie oko∏o 30 lat szcz´ÊliwoÊci, co jest zbie˝ne z innymi przepowiedniami. Potem przez trzy i pó∏ roku trwaç b´dzie panowanie Antychrysta. Zostanie pokonany przez
Êw. Micha∏a Archanio∏a. W 45 dni póêniej (wed∏ug Ksi´gi Daniela) nastàpi koniec starego Êwiata i odnowienie
wszechrzeczy.
Przepowiednia ksi´dza Marka
Proroctwo to pochodzi od ks. Marka Jando∏owicza z Zakonu Karmelitów Bosych. Ks. Marek by∏ znany ze swego patriotyzmu i oddania dla spraw narodowych. Zdaniem niektórych historyków, proroctwa ks. Marka odegra∏y
inspirujàcà rol´ w powstaniu Konfederacji Barskiej, a tak˝e stanowi∏y inspiracje dla twórców i wieszczów narodowych, w tym m.in. Mickiewicza i S∏owackiego.
Podajemy koƒcowà cz´Êç przepowiedni:
„...Ty Polsko, po czasu niewiele
w smutnym si´ musisz zagrzebaç popiele.
Chytrzy sàsiedzi twoi ciebie zdradzà
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i z jednym wielkim mocarzem powadzà.
Stàd strasznych wojen postanà turnieje,
miecz krwie niewinnej obficie wyleje.
Wiele odwa˝nych marnie zginie braci,
wstyd poÊwiecony Bogu panna straci.
Kap∏an ofiar´ przy o∏tarzu l´˝e,
w to˝ licho mnicha z zakonnikiem sprz´˝e.
Cna góra, z∏otym otoczona ko∏em,
Niech ufa Bogu, nisko bijàc czo∏em,
bowiem najbli˝szà b´dzie strasznej burzy,
dym jà z innymi na równo okurzy.
KoÊcio∏y z ozdób obdarte zostanà,
dni prawie wszystkich p∏aczliwe si´ stanà.
Lecz si´ Najwy˝szy twej krzywdy u˝ali,
na nich˝e samych tà ruin´ zwali.
Wi´c czyƒ wielkiemu dzi´ki wczeÊnie Bogu,
Bo on im przytrze wynios∏ego rogu.
A ty jak Feniks z popio∏ów powstaniesz,
ca∏ej Europy ozdobà si´ staniesz”.
Proroctwo Anio∏a Polski
Przepowiednia ta wià˝e si´ z osobà S∏ugi Bo˝ego Bronis∏awa Markiewicza (1842 - 1912). Ks. Markiewicz za∏o˝y∏ Zgromadzenie zakonne Êw. Micha∏a Archanio∏a w Miejscu Piastowym ko∏o Iwonicza. Wzorem swojego nauczyciela, Êw. Jana Bosco, anga˝owa∏ si´ w prac´ z m∏odzie˝à. Budowa∏ szko∏y i zak∏ady wychowawcze dla m∏odzie˝y. Ks. Markiewicz miewa∏ wizje dotyczàce przysz∏oÊci swojego Zgromadzenia oraz przysz∏oÊci Polski. W 1908
r. opublikowa∏ sztuk´ Bój bezkrwawy, w której umieÊci∏ przepowiedni´ nieznajomego 16-letniego m∏odzieƒca, którego nazwa∏ Anio∏em Polski. Fenomenem jest, ˝e na 115 lat wczeÊniej ów wizjoner przewidzia∏ wybór Polaka na
papie˝a. Z materia∏ów znajdujàcych si´ w Zgromadzeniu ksi´˝y Michaelitów wynika, ˝e w dniu 3 maja 1863 r.
ks. Markiewicz wraz ze swoim kolegà, Józefem Dàbrowskim, by∏ bezpoÊrednim uczestnikiem spotkania z ch∏opcem nazwanym przez niego Anio∏em Polski. Przepowiedni´ t´ przytaczamy w ca∏oÊci: „Pokój wam, s∏udzy i s∏u˝ebnice Paƒscy! Poniewa˝ Pan was wi´cej umi∏owa∏, ani˝eli inne narody, dopuÊci∏ na was ten ucisk, abyÊcie,
oczyÊciwszy si´ z grzechów waszych, stali si´ wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorà kar´
sro˝szà od waszej, w zupe∏noÊci grzechów swoich. Oto ju˝ stojà zbrojne miliony wojsk z bronià w r´ku straszliwie morderczà. Wojna b´dzie powszechna na ca∏ej kuli ziemskiej i tak krwawa, ˝e naród po∏o˝ony na po∏udniu
Polski wyginie w niej zupe∏nie. Groza w niej b´dzie tak wielka, i˝ wielu ze strachu rozum postrada. Za nià przyjdà nast´pstwa jej: g∏ód, pomór na byd∏o i du˝e zarazy na ludzi, które wi´cej ludzi poch∏onà ani˝eli wojna sama.
Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokó∏ i tysiàce dzieci opuszczonych, wo∏ajàcych chleba. W koƒcu wojna stanie si´ religijnà. Walczyç b´dà dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzàcych w Boga i obóz ludzi niewierzàcych w Niego. Nastàpi wreszcie bankructwo powszechne i n´dza, jakiej nikt nie widzia∏, do tego stopnia, ˝e a˝ wojna sama ustanie z braku Êrodków. Zwyci´zcy i zwyci´˝eni znajdà si´ w równej niedoli i wtedy niewierni uznajà, ˝e Bóg rzàdzi
Êwiatem; nawrócà si´, a pomi´dzy nimi b´dzie wielu ˚ydów.
Wojn´ powszechnà poprzedzà wynalazki zdumiewajàce i straszliwe zbrodnie, pope∏niane na ca∏ym Êwiecie.
Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i mi∏oÊcià wspólnà silni, nie tylko b´dziecie si´ wzajemnie wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam kiedyÊ wrogim. I tym sposobem
wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie ∏aski i dary, wzbudzi mi´dzy wami ludzi Êwi´tych i màdrych, i wielkich mistrzów, którzy zajmà poczytne stanowiska na kuli ziemskiej, j´zyka
waszego b´dà si´ uczyç na uczelniach na ca∏ym Êwiecie. Szczególniej przez Polaków Austria podniesie si´ i stanie federacjà ludów. A potem na wzór Austrii ukszta∏tujà si´ inne paƒstwa. Najwy˝ej zaÊ Pan Bóg was wyniesie,
kiedy dacie Êwiatu wielkiego papie˝a. Ufajcie przeto Panu, bo dobry, mi∏osierny i nieskoƒczenie sprawiedliwy
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jest”.
Powy˝szy tekst traktuje o wydarzeniach i nast´pstwach II wojny Êwiatowej.
Pewne wàtpliwoÊci mo˝e budziç wyeksponowana sprawa Austrii. Otó˝ w roku 1863 r. Cesarstwo Austro-W´gierskie by∏o mocarstwem. Przepowiednia mówi, ˝e monarchia upadnie, co sta∏o si´ faktem podczas wojny Êwiatowej, ale w przysz∏oÊci, przy pomocy Polski podniosà si´ z upadku lub zacofania. Paƒstwa te utworzà uni´ s∏owiaƒskà na czele z Polskà. W sk∏ad przysz∏ej Federacji Zachodniej S∏owiaƒszczyzny wejdà: Czechy, S∏owacja,
W´gry, Rumunia, Bu∏garia, kraje b. Jugos∏awii, Ukraina, Bia∏oruÊ, Litwa i ¸u˝yce.
Widzenia mistyczki Wandy Malczewskiej
Wanda Malczewska, krewna malarza Jacka Malczewskiego, urodzi∏a si´ w 1822 r. w Radomiu. ju˝ we wczesnej m∏odoÊci poÊwi´ci∏a swoje ˝ycie Bogu. Pomaga∏a chorym i ubogim. Jej intensywne ˝ycie mistyczne ∏àczy∏o si´
z ekstazami, wizjami i prze˝ywaniem M´ki Chrystusa (stygmaty).Przepowiada∏a te˝ przysz∏e losy Polski i KoÊcio∏a. Zmar∏a w 1896 r. Jej proces beatyfikacyjny jest w trakcie.
Widzenie wielkopostne z 1872 r.
„...Gdy Pan Jezus przesta∏ mówiç, zwróci∏am si´ do Jego Matki: „Matko NajÊwi´tsza! Naród polski przyjà∏
chrzeÊcijaƒstwo
z
Rzymu, od Nast´pcy Aposto∏ów , a z chrzeÊcijaƒstwem rozpowszechnia Twojà czeÊç. Po Synu Twoim, Panu Jezusie, Ty,
Matko zajmujesz w narodzie polskim pierwsze miejsce. Wiele innych narodów popad∏o w herezj´ i odstàpili od
Ciebie – a Polacy, z wyjàtkiem pojedynczych osób, pozostali wiernymi Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie. Sàsiedzi nasi nie mogli nas Êcierpieç, wi´c nas rozebrali i wykreÊlili spomi´dzy narodów ˝yjàcych. Królowo i Matko
nasza, ratuj nas!”
Po tych s∏owach uca∏owa∏am r´ce Matce NajÊwi´tszej. – Matka Bo˝a po∏o˝y∏a mi r´k´ na g∏owie, podczas gdy
ja kl´cza∏am u jej stop i rzek∏a: „Tak, Polska niegdyÊ wyró˝nia∏a si´ nabo˝eƒstwem do Mnie – tote˝ serdecznie jà
kocha∏am. Pod Mojà opiekà wzrasta∏a, nieprzyjació∏, nawet silniejszych zwyci´˝a∏a; jej or´˝ pod moim ber∏em,
gdy sz∏a do boju ws∏awiç si´ wobec ca∏ego chrzeÊcijaƒstwa. Skoro otrzyma niepodleg∏oÊç, to nied∏ugo powstanà
przeciwko niej dawni gn´biciele, aby jà zdusiç, ale m∏oda armia, walczàca w Imi´ Moje, pokona ich i zmusi do zawarcia pokoju. Ja jej dopomog´.
DostaliÊcie si´ do niewoli wskutek niezgody wewn´trznej i sprzedajnoÊci wielu waszych rodaków. Rozebrali
was na kawa∏ki, ale Pan Bóg na Mojà proÊb´, tego rozbioru nie zatwierdzi∏. Zbli˝a si´ czas, ˝e SprawiedliwoÊç
Boska upokorzy chciwoÊç waszych zaborców, t´picieli wiary katolickiej i nabo˝eƒstwa do Serca Mojego Syna.
Oni upadnà, a Polska na Mojà proÊb´ b´dzie wskrzeszonà. Ale niech strze˝e wiary i nie dopuszcza niedowiarstwa, zdrady, niezgody i lenistwa, bo te wady mogà jà na powrót zgubiç i to na zawsze! Pragn´ widzieç Polsk´
szcz´Êliwà, ale niech te˝ Polacy do tego r´k´ przyk∏adajà... Modl´ si´ za Polsk´, za jej nabo˝eƒstwo do Mnie”.
Przepowiednie
S∏owa Matki NajÊwi´tszej do S∏ugi Bo˝ej Wandy Malczewskiej:
„Ojczyzna wasza b´dzie wolna od ucisku wrogów zewn´trznych, ale opanujà jà wrogowie wewn´trzni. Przede
wszystkim b´dà si´ staraç wziàç w swoje r´ce m∏odzie˝ szkolnà, dowodziç b´dà, ˝e religia w szko∏ach jest niepotrzebna, ˝e mo˝na jà zastàpiç innymi naukami, ˝e spowiedê i inne praktyki religijne oraz kontrola KoÊcio∏a nad
szko∏ami jest zbyteczna, bo ogranicza samodzielnoÊç myÊlenia ucznia. Krzy˝e i obrazy religijne b´dà chcieli usunàç z sal szkolnych, aby te wizerunki chrzeÊcijƒskie nie dra˝ni∏y ˚ydów. Przez m∏odzie˝ pozbawionà wiary, zechcà ca∏y naród doprowadziç do niedowiarstwa. Je˝eli naród podda si´ tym zakusom i pozb´dzie si´ wiary, straci przywróconà Ojczyzn´”.
„...Dobrych i Êwi´tych kap∏anów mieç b´dziecie, je˝eli rodzice b´dà wychowywaç dzieci moralnie i religijnie,
zaÊ karciç b´dà nie przekleƒstwem, ale przyzwoitymi s∏owami, je˝eli w szko∏ach nauczyciele moralnie i wed∏ug
zasad religijnych, b´dà kszta∏ciç m∏odzie˝; je˝eli spo∏eczeƒstwo nie b´dzie dawaç zgorszenia, lecz Êwieciç b´dzie
dobrymi przyk∏adami – wtenczas b´dziecie mieç kandydatów do stanu duchownego, a duchowieƒstwo b´dzie
Âwi´te”.
S∏owa Matki Bo˝ej do S∏ugi Bo˝ej Wandy Malczewskiej z dnia 15 sierpnia 1873 roku: „...UroczystoÊç dzisiejsza wnet stanie si´ Êwi´tem narodowym dla was Polaków, bo w tym dniu odniesiecie Êwietne zwyci´stwo nad
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wrogiem, dà˝àcym do waszej zag∏ady. To Êwi´to powinniÊcie obchodziç z wyjàtkowà okaza∏oÊcià. Mojà stolic´ na
Jasnej Górze powinniÊcie otaczaç szczególnà opiekà, bo przypominaç wam b´dzie dobrodziejstwa, jakie od Boga
za Mojà przyczynà tam odebraliÊcie i jeszcze odbieraç b´dziecie, je˝eli nie sprzeniewierzycie si´ Êwi´tej wierze
katolickiej – cnotom chrzeÊcijƒskim i prawdziwej mi∏oÊci ojczyzny, opartej na jednoÊci i braterstwie wszystkich
klas narodu”.
S∏owa Chrystusa do Wandy Malczewskiej:
„Dzieci moje! Ja z wami cierpia∏em i wlewa∏em w was ducha m´stwa i wytrwa∏oÊci, jak u m´czenników
pierwszych wieków. Zbli˝a si´ dzieƒ sprawiedliwoÊci mojej. Ten, co wyda∏ rozkazy wymordowania was, nied∏ugo
gospodarowaç b´dzie. Jego dzieci i wnuki wymordujà sromotnie jego w∏asni poddani, wrogowie Mojego Krzy˝a.
Wasi bracia, co polegli w obronie wiary ze s∏owami przebaczenia wrogom, otrzymali ju˝ zap∏at´ w niebie. Przyjdzie chwila, ˝e Mój Namiestnik, rzàdzàcy KoÊcio∏em, wyznaczy jeden dzieƒ na uczczenie pami´ci tych waszych
braci m´czenników i wyznawców. A wy, ˝yjàcy jeszcze, okryci ranami, wytrwajcie w wierze i zach´cajcie drugich
do wytrwa∏oÊci, a staniecie si´ uczestnikami chwa∏y waszych poleg∏ych braci (...).Rosja rozsypie si´, a klasztory
przetrwajà burze. Rosj´ spotka kara Boska za krew przez nià przelanà, wo∏ajàcà o pomst´ do nieba. Straszne
kl´ski spadnà na Polsk´, ale jej nie zgniotà. Polska od˝yje pod opiekà swojej Królowej, Matki NajÊwi´tszej, a jej
wrogowie upadnà”.
Przepowiednia ksi´dza CieÊlaka
Kto jest faktycznym autorem tej przepowiedni dok∏adnie nie wiadomo. Najcz´Êciej przypisuje si´ jà ks. CieÊlakowi lub ks. Cieplakowi, biskupowi wileƒskiemu. Cz´sto autorzy opracowaƒ mylà te dwa nazwiska. Naszym zdaniem bli˝sze prawdy jest autorstwo ks. CieÊlaka. Zachowa∏a si´ o nim fragmentaryczna informacja, ˝e zmar∏ nagle na budowie mostu na WiÊle. W ok∏adce brewiarza znajdowa∏ si´ po˝ó∏k∏y papier datowany na 2 sierpnia 1889
r. by∏ to anonimowy tekst przepowiedni dotyczàcej przysz∏oÊci Polski. Przytaczamy go w ca∏oÊci: „Gdy spe∏ni si´
wola Boga Najwy˝szego, ujawni´ swoje nazwisko i gotów jestem pod uroczystà przysi´gà stwierdziç prawd´ s∏ów
Bo˝ych. A oto s∏owa Anio∏a, który pokaza∏ na gwiazdy i rzek∏: „Patrz, jak Bóg losy u∏o˝y∏ cz∏owiecze. Ojczyzny
twojej Bóg wyznaczy∏ dzieje, o któràÊ modli∏ si´ i p∏aka∏. DziÊ w ˝a∏obie czarnej i okryta nocà, lecz... patrz, jak
dla niej lepsze jutro dnieje. Nied∏ugo jeszcze b´dzie pod przemocà, bo od tej chwili znów minie çwierçwiecze.
Âwiat si´ po˝ogà zarumieni i rzeki krwià polejà. A z tych ∏un i po˝arów Polska wyjdzie wolna. Mà˝ jà powiedzie,
co Bogu pos∏uszny, pomazaniec Bo˝y na stra˝y ziem tych serce swe po∏o˝y. Lecz nie traç nadziei i módl si´ w pokorze. Nie zg∏´bi Boga myÊlenie cz∏owiecze. Wilk (Niemiec) z krwawà paszczà wiecznie g∏odnà, co si´ pod znakiem krzy˝a chowa. Krzy˝ splugawiony znów weêmie za god∏o, pocznie narody po˝eraç doko∏a. Krwawe swe Êlepia ku Wschodowi zwróci, zast´p pancerny na kszta∏t chmury p∏aszcza, ca∏à pot´g´ na kraj wasz wyrzuci. A drugi niedêwiedê zdradziecki, co m∏otem koÊcio∏y rozwala∏, co prawo Bo˝e w b∏oto wdepta∏, nó˝ wam wsadzi w plecy. Lecz pró˝no b´dziecie dobywaç or´˝a, bo teraz jeszcze dobro nie zwyci´˝a. On zginie, w∏asnym jadem zach∏yÊni´ty. Wszechmocny Pan Bóg kart´ dziejów zmieni.
W stolicy Êwi´tej tajne dokumenty 113 papie˝ wyjmie z szafy. W Rzymie si´ pocznie odrodzenie Êwiata. Bóg
wstrzàÊnie ziemià, powalà si´ domy. Gdy mijaç b´dzie straszliwie sroga zima, od Boga dany b´dzie znak wiadomy. Od gór i stepów idzie zbawienie. Wilk z krwawà paszczà zewszàd osaczony, choç grozi wszystkim, dooko∏a
ÊciÊni´ty, pró˝no si´ miota∏ b´dzie jak szalony, w bitwie nad rzekà w pieƒ b´dzie wyci´ty.
Wicher w po∏udnie powieje na paƒstwo, krwawy najeêdêca przerwie swe tyraƒstwa. Niedêwiedê, co dotàd
z˝era∏ swoje dzieci, krwià si´ zaleje w∏asnà ... i upadnie niby olbrzym przez kar∏a z pó∏nocy powalony. Drugi cios
straszny otrzyma z po∏udnia, a smok ze wschodu dobije olbrzyma.
Pokój Bo˝y stanie si´ w Warszawie. Polska si´ granicami ku morzu rozstrzela, pot´˝na w trójprzymierza, w
bogactwie i s∏awie! Dla tych co ucierpià, przyjdzie dzieƒ wesela, a tych co zwàtpili, dzieƒ sàdu i kary”.
Tak rzek∏ Anio∏ i ulecia∏ w gwiazdy, a jam si´ ocknà∏ na swoim kl´czniku i jeszczem g∏os pos∏ysza∏, co mówi∏
z daleka: „Niech si´ twój naród burzy nie ul´knie, gdy b´dzie ufa∏ Bogu, to w gromach nie zginie. Zanim nadejdà
dni lata goràce, rozdepcze w proch swych wrogów i wyjdzie w s∏awie”.
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Prognozy kardyna∏a Augusta Hlonda
Kardyna∏ August Hlond (1881-1948), prymas Polski, arcybiskup warszawski i gnieênieƒski by∏ nie tylko wielkim s∏ugà KoÊcio∏a katolickiego podczas niezwykle dramatycznego okresu naszych dziejów, ale i goràcym patriotà, a tak˝e posiada∏ dar prognozowania przysz∏oÊci. Cytujemy kilka wybranych myÊli kardyna∏a.
„To, coÊmy prze˝ywali, nie by∏o przypadkiem i przypadkiem skoƒczyç si´ nie mo˝e (...). Jako naród srodze
upokorzony, najbardziej zdeptany i najwi´cej wyniszczony, niewàtpliwie powo∏ani jesteÊmy przez OpatrznoÊç do
wielkoÊci (...). Je˝eli pójdziemy po linii planów Bo˝ych i do niej dostosujemy swe ˝ycie, wkroczymy w Êwietny
okres dziejów polskich, je˝eli porzucimy drog´ OpatrznoÊci i odstàpimy od Boga, pójdziemy ku nowym katastrofom (...). Bóg nas na to pozostawi∏ przy ˝yciu i sposobi nas do zadaƒ w przysz∏oÊci, byÊmy jako naród byli Êwiatu
wzorem zdrowego chrzeÊcijƒskiego ˝ycia zbiorowego, a jako jednostki budowali si´ wzajemnie przyk∏adem szczerych cnót ewangelicznych. Bez wahania decydujemy si´ pójÊç w przysz∏oÊç z Bogiem. Jutro Polski b´dzie wielkie
i szcz´Êliwe, bo oparte na trwa∏ych wartoÊciach moralnych narodu i opromienione ∏askà oraz b∏ogos∏awieƒstwem Stwórcy”.
„Polska uroÊnie do znaczenia i pot´gi moralnej i b´dzie natchnieniem przysz∏oÊci Europy, je˝eli nie ulegnie
bezbo˝nictwu, a w rozgrywce pozostanie niezachwianie po stronie Boga, jako promieniujàcy oÊrodek chrzeÊcijƒski Polska b´dzie powagà i mo˝e odegraç rol´ wzoru oraz poÊredniczki oczekiwanego braterstwa narodów, ktorego samà li tylko grà dyplomatycznà zbudowaç niepodobna. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna si´ przeto zawahaç, nie powinna zbaczaç ze swej drogi, lecz iÊç za swym powo∏aniem, nie uczyç si´ z∏a od nikogo,
a wszystkim podawaç nauk´ prawdy i dobra”. Z Listu Episkopatu Polski z 18 lutego 1946 r.
Z notatek kard. Augusta Hlonda:
1.Przyjdà czasy, kiedy Bóg w r´ce swej Matki na pewien czas
z∏o˝y atrybut swej wszechpot´gi.
2.Obecne czasy odda∏ Bóg w opiek´ Matce NajÊwi´tszej.
3. Dzi´ki wstawiennictwu Maryi zlituje si´ Bóg nad nieszcz´Êliwà ludzkoÊcià i zwià˝e rozp´tanà na ziemi moc szataƒskà.
4. Polska jest wybranym narodem NajÊwi´tszej Maryi Panny.
5. Polska nie opuÊci sztandaru Królowej Nieba – spe∏ni swe
zadania, b´dzie znowu Matkà Êwi´tych.
6. Polska nie zwyci´˝y bronià, ale modlitwà, pokutà, wielkà
mi∏oÊcià bliêniego i ró˝aƒcem.
7. Polska ma stanàç na czele Maryjnego Zjednoczenia Narodów.
8. Polska b´dzie przewodniczkà narodów.
9. Zachód, oczyszczajàc si´ ze zgnilizny, z podziwem na nas
patrzeç b´dzie.
10. Maryja ochroni naród od zag∏ady zupe∏nej.
11. Trzeba ufaç i modliç si´. Jedyna broƒ, której Polska u˝ywajàc odniesie zwyci´stwo – jest ró˝aniec. On tylko
uratuje Polsk´ od tych strasznych chwil, jakimi mo˝e narody b´dà karane za swà niewiernoÊç wzgl´dem Boga.
Polska b´dzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bo˝ej. Maryja obroni Êwiat od zag∏ady zupe∏nej. Polska nie
opuÊci sztandaru Królowej Nieba. Ca∏ym sercem wszyscy niech si´ zwracajà z proÊbà do Matki NajÊwi´tszej
o pomoc i opiek´ pod Jej p∏aszczem.
12. Nastàpi wielki triumf Serca Matki Bo˝ej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad Êwiatem, przez Polsk´.
13. SzliÊmy z ró˝aƒcem, bo z Matkà Boskà idziemy w przysz∏oÊç (ostatnie zdanie kard. Hlonda, napisane i
pozostawione na biurku w dniu 20 pa˝dziernika 1948 r.).
Widzenie siostry Medardy
O siostrze Medardzie (Zofii Wyskiel) niewiele wiadomo. Do wybuchu II wojny Êwiatowej by∏a zakonnicà. Odznacza∏a si´ g∏´bokim ˝yciem mistycznym. Ofiarowa∏a si´ za kap∏anów. Doznawa∏a objawieƒ Jezusa Chrystusa.
Jej wizje i przepowiednie by∏y znane równie˝ poza granicami Polski. Po wyzwoleniu, na polecenie Zbawiciela,
wiod∏a ˝ycie poza klasztorem. Od 1945 r. do Êmierci, tj. przez 28 lat, ci´˝ko chorowa∏a, ofiarowujàc swoje cierpie-
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nia Bogu. Traci∏a wzrok, jednak odmówi∏a leczenia, pragnàc pozostaç niewidomà. W 1953 r. ukaza∏ si´ zbiór jej
wizji dotyczàcych ˝ycia pozagrobowego i dusz czyÊçcowych. Przez ca∏e swoje doros∏e ˝ycie zwiàzana by∏a z Poznaniem. Zmar∏a w 1973 r.
Widzenie z 21 czerwca 1960 roku:„... póêniej Matka Bo˝a z ca∏à niebieskà Êwità stan´∏a nad Polskà i rzuci∏a na ca∏y nasz kraj swój p∏aszcz. Widzia∏am symbolicznie Polsk´ jako ∏ódê o wielkiej sile, mocnych ˝aglach
i kotwicy. Wyglàda∏o, ˝e mo˝e byç rzucona na wielkie fale, a nic jej si´ nie stanie. Potem Matka Bo˝a stan´∏a
nad ka˝dym z paƒstw i mówi∏a trzy razy s∏owo „Izrael”. Wyczu∏am w tych s∏owach, ˝e Izrael przejdzie na ∏ono
KoÊcio∏a. Stajàc przed ka˝dym z paƒstw urywa∏a kawa∏ek materii ze swego p∏aszcza i na ten kraj rzuca∏a go. Ale
p∏aszcz by∏ ciàgle w ca∏oÊci (Rosja, Ameryka, Afryka, Europa, wszystkie kontynenty). Stajàc nad Niemcami mia∏a wyraz twarzy bardzo smutny, jakby mia∏a miecz w Sercu. Sta∏a d∏ugo, 10-15 minut, jakby waha∏a si´ czy rzuciç p∏aszcz, czy nie. Ale po namyÊle, urwa∏a ze swego p∏aszcza kawa∏ek materii i te˝ rzuci∏a. Jeszcze raz Matka
Bo˝a stan´∏a nad ca∏ym Êwiatem i b∏ogos∏awi∏a, a Pan Jezus powiedzia∏: „Patrz, jak Mnie mi∏ujà!” Wszyscy, którzy tu sà, uczynili wyznanie wiary. Stali jak na posterunku. By∏o to wielkà radoÊcià dla mnie. Wszyscy otrzymali ∏aski w takim stopniu, jak zas∏ugiwali. Pan Jezus b∏ogos∏awi∏ im, miastu i ca∏emu Êwiatu. Widzia∏am szatana
w postaci szczura, który z wielkà wÊciek∏oÊcià i zazdroÊcià patrzy∏ na lud, który wielbi∏ Boga. Widzia∏am, jak
Pan Jezus w tej ∏odzi jakby na falach serc ludzkich p∏ynà∏ do nast´pnego o∏tarza”.
Wizje Podlasianki
„Podlasianka” to pseudonim wspó∏czesnej, niedawno zmar∏ej, wizjonerki polskiej. Ojciec Józef Prus, d∏ugoletni Prowincja∏ zakonu Karmelitów Bosych w Polsce, zna∏ Podlasiank´, która stara∏a si´ o przyj´cie do SS. Karmelitanek Bosych. Poniewa˝ kandydatka mia∏a wizje nadprzyrodzone, ˝aden z klasztorów karmelitaƒskich nie
chcia∏ jej przyjàç. Wi´kszoÊç ˝ycia sp´dzi∏a w Warszawie. Poni˝sze relacje sà zwi´z∏ym, retrospektywnym skrótem
ca∏oÊci wizji Podlasianki, dotyczàcych naszej przysz∏oÊci. Przytaczamy je na podstawie ksià˝ki Zbigniewa Koz∏owskiego ,,Âwiat objawiony”, Catholic Publishing, London 1990.
„Sprawy z widzeƒ dotyczàce przysz∏oÊci”
Na polecenie kierownika duchowego sk∏adam to sprawozdanie z widzeƒ, udzielonych mi przez Boga. ¸askami mistycznymi by∏am obdarowana od dzieciƒstwa, lecz nikt o tym nie wiedzia∏ poza konfesjona∏em, a˝
do chwili z∏o˝enia na piÊmie relacji o widzeniach nakazanych mi przez mojego przewodnika. Nie mog´ zaprzeczyç faktom, które mia∏y miejsce w moim ˝yciu, ani uwa˝aç ich za urojenia. Majàc tak du˝o dowodów
przekonywujàcych o ich realnoÊci.
Kiedy w roku 1926, szarpa∏y mnà najwi´ksze niepokoje, czy nie jestem ofiarà chorobliwych lub szataƒskich z∏udzeƒ, wtedy NajÊwi´tsza Panna Maria, mi∏osierna pocieszycielka strapionych, sama raczy∏a si´ objawiç i udzieliç mi zapewnienia, ˝e niezwyk∏e rzeczy, których doznaj´, pochodzà z dzia∏ania Bo˝ego, zapowiedzia∏a, ˝e papie˝ Pius XII og∏osi dogmat o Jej chwalebnym wniebowzi´ciu. W maju 1926r. w ˝aden sposób
nie przysz∏oby mi na myÊl, ˝e taki fakt zaistnieje. Uroczyste proklamowanie tego dogmatu przez papie˝a
Piusa XII, odby∏o si´ 1 listopada 1950r. Fakt ten by∏ dla mnie r´kojmià, ˝e rzeczywiÊcie Matka Bo˝a w swojej dobroci da∏a mi zapewnienie, ˝e podoba∏o si´ Bogu Najwy˝szemu udzieliç mi ∏ask nadzwyczajnych.
Moment ten jest wa˝ny. Uderzy∏a godzina wielkiej duchowej mobilizacji, jedna z tych godzin, których nie
wolno przespaç ani zmarnowaç. Ingerencja nadprzyrodzonego czynnika jest w takich momentach zawsze
wi´ksza ni˝ kiedykolwiek. Duch Bo˝y tchnie, k´dy chce.
Nie jestem godna charyzmatów, które zosta∏y mi udzielone. Pan Zast´pów powiedzia∏ do mnie, w czasie
widzenia pierwszego Trójcy PrzenajÊwi´tszej: „Nie badaj, dlaczego ci´ wyró˝ni∏em. Czyni´ to, bo mi si´ tak
podoba”. Choç dziwna wydaje mi si´ myÊl, ˝e mam Bogu s∏u˝yç za pos∏a w tak donios∏ych dla ludzkoÊci sprawach, z pokorà powierzam treÊç udzielonych mi objawieƒ orzeczeniu KoÊcio∏a.
Podoba∏o si´ Panu Jezusowi objawiç mi, ˝e jestem ostatnià z szeregów pos∏anek jego NajÊwi´tszego Serca;
koƒczy si´ bowiem czas Mi∏osierdzia, a zbli˝a - godziny Sàdu.
W czasie wojny w 1944r. dane mi by∏o widzieç NajÊwi´tsze Serce Jezusa, uwieƒczone cierniami z krzy˝em. Serce Zbawiciela, cierpiàce i czekajàce na skruch´ grzeszników, gorejàce p∏omieniem zniewa˝onej mi∏oÊci, Serce Króla i S´dziego.

100

Jesienià 1948 roku – Pan Jezus powiedzia∏ mi te s∏owa: „Jeszcze tylko raz odezw´ si´ do ludzi g∏osem mego Mi∏osierdzia. Potem b´d´ mówi∏ przez ogieƒ i pioruny. Podaj to ludziom do wiadomoÊci!
Có˝ stanie si´ z Ziemià zanieczyszczonà ogromem grzechów apostazji dzisiejszych czasów, je˝eli nie zdo∏amy przeb∏agaç Serca naszego Zbawiciela? LudzkoÊç ma dwie alternatywy – pokut´ albo katastrof´.
Bardzo trudno jest w tych krótkich streszczeniach wyraziç i opisaç treÊç udzielonych mi widzeƒ i objawieƒ, wielkie Âwiat∏o Ducha, udzielone mi przez obrazy czy s∏owa lub przez ogólne idee. Z trudem daje si´ j´zyk Ducha przet∏umaczyç na ubogie ludzkie s∏owa. Spróbuj´ wi´c oddaç zasadniczà treÊç licznych i w ró˝nym czasie udzielonych mi widzeƒ w uk∏adzie rzeczowym,ubolewajàc nad swojà nieudolnoÊcià wobec tak
trudnego zadania.
a. BliskoÊç koƒca Êwiata
Wizje, które odnoszà si´ do koƒca Êwiata mia∏am w latach: 1926, 1932 i 1950. Ró˝nie mi si´ przedstawia∏y,raz by∏y to wizje obrazowe, innym razem formalne s∏owa, które si´ z nimi ∏àczy∏y, lub wyst´powa∏y oddzielnie, wizje najwy˝szego typu intelektualnego, udzielajàce bardzo jasnego, przekonywujàcego poznania
przez w∏asne, rozumowi bezpoÊrednie, wielkie idee syntetyczne, bez s∏ów i obrazów, bez nast´pstwa poj´ç,
ponad ludzkie i pozaczasowe. One to, chocia˝ dajà najwi´cej wiedzy o duszy, która je otrzymuje, najtrudniejsze sà do przekazania innym.
Koniec dziejów ludzkoÊci jest bliski. Wiosnà w 1932r. gdy pochylona nad ksià˝kà Apokalipsy, myÊla∏am
z ˝alem, ˝e jestem za g∏upia, by zrozumieç wielkie prawdy w niej zawarte, ukaza∏ mi si´ Anio∏ jasny, jako
m∏odzieniec w bia∏ych szatach ze z∏otà opaskà na d∏ugich w∏osach i tak rzek∏ do mnie: „Wiele z tego co tu napisane, spe∏ni si´ w twoich czasach. WznieÊ oczy! Kiedy podnios∏am wzrok, nie mog∏am uczyniç innego ruchu, gdy˝ ekstaza mnie unieruchomi∏a, ujrza∏am na ob∏oku na niebie wielkà bia∏à ksi´g´, zamkni´tà na piecz´cie. Naraz wionà∏ wiatr, zerwa∏ piecz´cie i poczà∏ odwracaç karty ksi´gi, odnios∏am wra˝enie, ˝e odwróci∏
ich wiele, mo˝e kilkaset, przez chwil´ wiatr przesta∏ wiaç i ujrza∏am kart´ zapisanà literami gorejàcymi blaskiem. Anio∏ rzek∏: – „Ta karta odpowiada obecnym czasom”. Wiatr powia∏ znowu, odwróci∏o si´ kilka kartek, mo˝e pi´ç i ksi´ga zamkn´∏a si´.
– „Czy mam rozumieç, ˝e tak blisko jest koniec tego Êwiata?- zapyta∏am zrozumiawszy symbolik´ widzenia.
– „Tak” – odpowiedzia∏ Anio∏ i wyjaÊni∏ mi, ˝e iloÊç stron nie oznacza jednak konkretnej liczby lat, po prostu wyra˝a stosunek czasu, jaki jeszcze pozosta∏ do koƒca Êwiata, a tego który ju˝ up∏ynà∏.
– „LudzkoÊç wkracza w ostatnià (trzecià) faz´ swego rozwoju”.
Pierwsza faza dzia∏ania Ducha Âw., do narodzenia Chrystusa, 4.000lat. Druga faza koƒczy si´ oko∏o roku
2000-nego. Koniec trzeciej b´dzie do oko∏o r. 3000. Siedem tysiàcleci przedstawia wielki kosmiczny tydzieƒ
ludzkoÊci. (przyp. t∏umacza)
To mówiàc, zaczà∏ wyjaÊniaç, co w ksià˝ce Apokalipsy odnosi si´ do naszych czasów. A oto s∏owa Anio∏a:
– „Bestia siedmiog∏owa oznacza paƒstwo totalitarne. Totalitaryzm, to idea supremacji paƒstwa, zbiorowego Molocha, który przyw∏aszczy∏ sobie prawa boskie. Idea jest jedna, lecz formy jej sà ró˝ne, co wyra˝a
jednoÊç bestii w wielkoÊci g∏ów. NiegdyÊ takim paƒstwem totalitarnym by∏ Rzym cezarów. Obecnie ∏bami bestii, rzucajàcymi bluênierstwa i zwracaniem rogów przeciw Bogu sà: faszyzm, hitleryzm, komunizm a nieco
∏agodniejszy polski etatyzm za dyktatury Pi∏sudskiego. Najgroêniejszy ∏eb ma znak czerwonej gwiazdy- komunizm. Rosj´ sowieckà nazwa∏ Anio∏ „królestwem Antychrysta”. Bestia przeÊladuje wszystkich, którzy nie
chcà jej s∏u˝yç i nie biorà znaku jej na czo∏o i na rami´.Wszystkie totalitarne systemy stosujàc terror zmuszajà do pos∏uszeƒstwa ˝adajàc podporzàdkowania ich programom i zasadom.
Nast´pnie Anio∏ pokaza∏ mi skutki panowania bestii totalitaryzmu: straszne widma trzech jeêdêców Apokalipsy. Przemkn´∏y mi nad g∏owà rude p´ciny czerwonego kasztana wojny, a bokiem przelecia∏y nad Warszawà czarne kopyta konia g∏odu i mordu. Ujrza∏am, ˝e ani g∏ód ani mór nie b´dà si´ szczególnie sro˝yç
w Warszawie, ale taran wojny zdruzgocze jà okrutnie.
Us∏ysza∏am s∏owa: –„Czy nie chcia∏abyÊ sp´taç tego konia?”
Zrozumia∏am ten rozkaz jako polecenie, aby modlitwà i pokutà wyprosiç z∏agodzenie okrucieƒstwa wojny,
która zagra˝a∏a ludzkoÊci. Dom, w którym mia∏am to widzenie, a tak˝e gmach ministerstwa wojny, znajdu-
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jàcy si´ na wprost okna, przez które widzia∏am ksi´g´ na niebie, ju˝ nie istniejà. Tak jak w widzeniu stratowa∏y je kopyta ry˝ego rumaka wojny, w rzeczywistoÊci zburzy∏y je dzia∏ania wojenne.
We wczeÊniejszych widzeniach w 1926r. by∏o mi zapowiedziane, ˝e termin katastrofy, która ma zniszczyç
ziemi´ mo˝e byç wszeÊniejszy lub póêniejszy, w zale˝noÊci jak ludzkoÊç zareaguje na zes∏ane kary czy si´ poprawi i opami´ta.
W roku 1928 Pan nasz te s∏owa powiedzia∏ do mnie – „LudzkoÊç stoi na kraw´dzi przepaÊci, gdy˝ równowaga mi´dzy dobrem a z∏em zosta∏a naruszona. Je˝eli nie znajd´ dusz dobrej woli, które zechcà ze mnà cierpieç, zmuszony b´d´ zniszczyç Êwiat!
b. Dwie mo˝liwoÊci rozwoju Êwiata
W roku 1928 zosta∏y mi ukazane dwie mo˝liwoÊci koƒca Êwiata w wielkich wizjach intelektualnych:
a. Âwiat mo˝e utonàç bardzo szybko w straszliwej III wojnie Êwiatowej i powszechnej rewolucji, je˝eli
okropnoÊci II wojny Êwiatowej, którà ze zgrozà oglàda∏am we wstrzàsajàcych obrazach, nie poruszà ludzkich
sumieƒ i nie sk∏onià do pokuty.
b. JeÊli przyjdzie skrucha, a ludzkoÊç podniesie si´ po doznanych kl´skach, nastàpi odrodzenie duchowe,
w Êlad za nim okres, szcz´ÊliwoÊci, pokoju i rozkwitu. Wtedy Êwiat potrwa d∏u˝ej, aczkolwiek w stosunku do
jego dotychczasowego istnienia nie tak d∏ugo.
Ta druga mo˝liwoÊç jest po myÊli Bo˝ej, lecz Bóg nie chce narzucaç swojej woli ludziom. Wolna wola ludzi,
upierajàca si´ przy z∏ym, czyni pierwszà mo˝liwoÊç realnà. Bóg chce daç si´ przeb∏agaç, lecz nie mo˝e zabraknàç tych, co b∏agaç b´dà.
Powy˝sze wizje da∏y mi jasno do zrozumienia, ˝e nie ma fatalistycznego zdeterminowania – ludzkoÊç jest
powo∏ana do wspó∏dzia∏ania w realizacji planów Bo˝ych. Dlatego moralna postawa ludzkoÊci wp∏ynie na
czas i okolicznoÊci koƒca Êwiata.
c. PrzeÊladowanie KoÊcio∏a
W roku 1926 ∏àcznie z wizjami koƒca Êwiata i poprzedzajàcym go dzia∏aniem Antychrysta, mia∏am widzenie straszliwego przeÊladowania KoÊcio∏a. Otrzyma∏am ogólne poznanie bez ˝adnych szczegó∏owych obrazów, ˝e b´dzie ono niezwykle srogie – wi´ksze ni˝ by∏o za czasów rzymskich cezarów.
Wiernym b´dzie bardzo trudno wytrwaç. Dla uproszenia ∏aski wytrwania ludzie winni zwróciç si´ do
Matki Bo˝ej.
Has∏em pierwszych m´czenników by∏o: „pro Christi”, has∏em ostatnich b´dzie wezwanie „pro Christi per
Maria”.
KoÊció∏ w tym czasie wyda wielkich Êwi´tych, którzy b´dà orszakiem Chrystusa Króla, jako Króla i S´dziego. B´dà przewy˝szaç doskona∏oÊcià dotychczasowych Êwi´tych, posiadajàc coÊ z blasku i wielkoÊci, która udzielona jest aposto∏om. BliskoÊç Chrystusa obdarzy szczególnà chwa∏à ostatnich ludzi.
Przytocz´ tu treÊç udzielonego mi objawienia swoimi s∏owami. Wizja ta bowiem by∏a bez obrazów i s∏ów –
która dawa∏a czysto intelektualne poznanie. Ogólne Êwiat∏o mia∏o w sobie wszystkie potrzebne szczegó∏y.
TreÊç pierwszego dope∏nia∏o potem drugie, analogiczne. Zaznaczam, ˝e nie zna∏am wtedy ksià˝ki napisanej
przez Êw. Ludwika de Montfort – „O doskona∏ym nabo˝eƒstwie do NajÊw. Maryi Panny” oraz has∏a „per Maryjam”, by∏o to dla mnie zupe∏nà nowoÊcià. Pozna∏am je wewn´trznie, duchowo bez s∏yszenia i obrazów,
a jednak mia∏o takà w∏aÊnie ∏aciƒskà form´.W tym czasie na wiosn´ 1926 roku, ukaza∏ mi si´ Êw. Piotr. Widzenie by∏o poza ekstazà. Mog∏am poruszaç si´ swobodnie i mówiç z ksi´ciem Aposto∏ów. Powiedzia∏ mi te
s∏owa:
–„ W Polsce nieprzyjaciele Boga dojdà do w∏adzy. To, ˝e Polska wytrwa w katolicyzmie b´dzie zas∏ugà waszych biskupów, którzy stanà na wysokoÊci zadania”.
Powiedzia∏ tak˝e, ˝e papie˝ Pius XI nie na pró˝no ostrzega∏ Polaków przed masonami.
Poleci∏ mi, abym modli∏a si´ za masonów polskich i ofiarowa∏a Bogu w ich intencji cierpienia ci´˝kiej choroby, którà mi zapowiedzia∏. Choroba istotnie mia∏a miejsce po∏àczona z bardziej duchowymi ni˝ fizycznymi
cierpieniami.
W czasie cierpieƒ uprosi∏am Pana Jezusa o nawrócenie pewnego masona z Ministerstwa OÊwiaty, Ludomira Czerwiƒskiego. Nawrócenie to nastàpi∏o w okolicznoÊciach jakie mi dane by∏o wiedzieç, a których nie
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mog∏am sobie na kilka lat naprzód wyobraziç. Nazwisko Czerwiƒskiego te˝ pozna∏am z objawienia, wczeÊniej ni˝ zosta∏ ministrem, a równoczeÊnie dane mi by∏o do wiadomoÊci, ˝e obejmie On to stanowisko po powrocie za Pi∏sudskiego i ˝e rozwinie dzia∏alnoÊç wrogà KoÊcio∏owi w Polsce. Nawrócenie Czerwiƒskiego, by∏o
dowodem dla mnie prawdziwoÊci udzielonych mi ∏ask mistycznych.
W latach 1926 i 1932 mia∏am przera˝ajce widzenie zagra˝ajàcej KoÊcio∏owi ponownej schizmy od wewnàtrz. Ujrza∏am jakby cieƒ murów Avionu, oznaczajàce wygnanie prawowitego papie˝a z Rzymu i czarne
widmo antypapie˝a. Nie wiem, czy to by∏ obraz straszliwej przysz∏oÊci, czy mo˝liwoÊci, które mogà odwróciç
modlitwy. Podczas tych widzeƒ mia∏am mocne przeÊwiadczenie, ˝e wrogowie Boga b´dà usi∏owali wywo∏aç
w Polsce oderwanie si´ od Rzymu, by utworzyç schizmatycki koÊció∏ narodowy, wobec trudnoÊci doprowadzenia Polaków do bezbo˝noÊci.
Po Êmierci Piusa XI, podczas konklawe, kiedy modli∏am si´ o jednomyÊlny wybór nowego papie˝a, otrzyma∏am objawienie, ˝e ten papie˝ b´dzie mia∏ szczególnie trudny pontyfikat i ˝e schizma zagrozi KoÊcio∏owi
w∏aÊnie za jego pontyfikatu. W roku 1950 Pan Jezus da∏ mi poznaç, ˝e dopuÊci do przeÊladowania KoÊcio∏a,
poniewa˝ ma powody do niezadowolenia z kap∏anów i zakonów. Dwa razy us∏ysza∏am wewn´trznie te same
s∏owa, pe∏ne gniewu: „Biada wam faryzeusze w sutannach i habitach”, kiedy modli∏am si´ proszàc o powstrzymanie przeÊladowania, a po raz drugi w czasie dzi´kczynienia po Komunii. Zrozumia∏am dzi´ki wewn´trznemu Êwiat∏u, ˝e Jezus wytyka zakonnikom przede wszystkim formalistyk´ w przestrzeganiu regu∏y
z niezrozumieniem jej ducha, oraz brak mi∏osierdzia w stosunku do bliênich.
Ujrza∏am, ˝e tak jak w narodzie ˝ydowskim, gdy Jezus ˝y∏ na ziemi, tak i w Êwiecie wspó∏czesnym mnóstwo jest sadyceuszów i zdemoralizowania u duchownych, wiele zamaskowanego faryzeizmu. W umyÊle
uÊwiadomi∏am sobie koniecznoÊç przeÊladowania, które by∏o potrzebne dla oczyszczenia KoÊcio∏a w jego duchowej formie. Âwiat potrzebuje pokuty. Nie mniej potrzebujà jej duchowni i zakony, które sà zwietrza∏à solà ziemi.
To samo o nadejÊciu przeÊladowania powiedzia∏a Teresa z Avilla, gdy objawi∏a mi si´ przed dniem swego
Êwi´ta w 1948r. Powiedzia∏a te s∏owa. – „SprawiedliwoÊç Bo˝a podniesie r´k´ przeciw zakonom”.
d. Ataki szatana
Do akcji siedmiog∏owej bestii totalitaryzmu w∏àczà si´ ataki szatana przeciw Bogu i KoÊcio∏owi Chrystusowemu.
W roku 1932 podczas Mszy Êw., przed o∏tarzem Êw. Micha∏a Archanio∏a w koÊciele Zbawiciela w Warszawie, ujrza∏am wodza anielskich zast´pów w ten sposób, ˝e wizerunek jego na obrazie zajaÊnia∏ nagle Êwiat∏em nadprzyrodzonym, twarz o˝ywi∏a si´; jednoczeÊnie us∏yszy∏am g∏os, który uprzedzi∏ mnie o wielkim
szturmie, jaki szatan zamierza przypuÊciç na ziemi´.
Ataki przeprowadza∏ sam ksià˝´ ciemnoÊci. Âw. Micha∏ Archanio∏ wezwa∏ mnie bym wzi´∏a udzia∏ w walce, gdy zapyta∏am go w jaki to ma si´ odbyç sposób i ˝e jestem za s∏aba, aby wziàç udzia∏ w walce, rzek∏ mi:
–„ Nic trudnego. Uczynisz to, czego ja nie mog´. Mo˝esz cierpieç. Oddaj mi swoje cierpienia do walki ze z∏em,
a ja ci w zamian dam mojà si∏´”.
W tym samym roku w lecie mia∏am kilka wizji zwolnionego z otch∏ani Lucyfera. Czy szatan jest ju˝ wolny
od wi´zów, którymi by∏ skr´powany w dzia∏aniu, od chwili zwyci´stwa Pana Jezusa na krzy˝u a˝ do czasu,
gdy przed koƒcem Êwiata ma byç na krótko rozwiàzany, czy te˝ k∏ama∏, nie wiem.
Za pierwszym razem ukaza∏ mi si´ w najgroêniejszej postaci. Zdawa∏o si´, jakoby jego cieƒ okrywa∏ ca∏à
ziemi´. Przechwala∏ si´ swoim zwyci´stwem, w∏adzà i wp∏ywami w dziedzinie polityki, kultury i sztuki.
Twierdzi∏, ˝e zwyci´˝y, gdy˝ ma wszystko w swym r´ku.
Polsce grozi∏ zag∏adà od hitlerowskich Niemiec i komunistycznej Rosji, a KoÊcio∏owi w Polsce przeÊladowaniem.
–„Jeszcze si´ doczekasz, – mówi∏ z nienawiÊcià – ˝e sp∏onà koÊcio∏y w Polsce, tak jak sp∏on´∏y koÊcio∏y
w Hiszpanii”.
Z widzenia tego, które nastàpi∏o po udzieleniu mi poprzednio przejmujàcego widzenia M´ki Paƒskiej, mog∏am wnioskowaç, jak wielkà nienawiÊcià pa∏a szatan do Boga i wszystkiego co Bóg stworzy∏, nawet do w∏asnego bytu, który by zniszczy∏ ch´tnie wraz ze wszystkim co istnieje, gdyby móg∏. Powrót do nicoÊci – nieby-
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tu – oto niezniszczalne marzenie szatana poniewa˝ chcia∏by tym zaraziç ludzi.
Obie wizje ujawni∏y mi jednoczeÊnie i si∏´ szatana, jako przeciwnika ludzi i jego s∏aboÊç wobec wszechmocy Bo˝ej, której si´ l´ka i przed którà musi si´ korzyç.
W Êwi´to narodzenia Panny Maryji, 8 wrzeÊnia 1950r. otrzyma∏am od naszej Królowej obietnic´ pomocy
wojsk niebieskich dla obrony Polski przeciw ciemnym mocom, które b´dà zmuszone jà opuÊciç i powrócà do
otch∏ani. W depresji i z∏oÊci demony b´dà mÊci∏y si´ okrutnie nad z∏ymi ludêmi, którzy s∏u˝yli im za narz´dzia, gdy˝ nie majà mocy ludzi sprawiedliwych. Wojska niebieskie uwolnià ziemi´ od nieprzyjació∏ Boga, porywajàc ludzi z∏ych do ciemnoÊci.
Âwiat∏o, które otrzyma∏am z tego objawienia, pozwoli∏o mi zrozumieç sprawy, dla mnie ciemne w proroctwie b∏ogos∏awionej Anny Marii Tajgi.
W sierpniu 1953r. mia∏am wspania∏à i wstrzàsajàcà wizj´ Chrystusa Króla na bojowym rydwanie, na czele niezliczonych hufców anielskich, które stanowi∏y jakby gwarancj´, uzbrojonà w ogniste miecze. Zast´py
cherubinów – jako Anio∏ów SprawiedliwoÊci Bo˝ej przed rydwanem zwyci´skiego Króla nieba i ziemi przed
nim cofa∏a si´ w ty∏ ku odch∏ani potworna siedmiog∏owa bestia. Na rozkaz Chrystusa Pana, Anio∏ sprawiedliwoÊci podszed∏ z wyciàgni´tym ku niej ognistym mieczem, siedem g∏ów opad∏o na obie strony, jak zwi´d∏e
liÊcie na zwiotcza∏ych ∏odygach, spod nich wyjrza∏a ósma g∏owa w∏aÊciwego przeciwnika, ukrytego poza
wszelkimi formami totalitaryzmu – p∏aski ∏eb w´˝a w otch∏ani. Oczy jego ra˝one Êwiat∏em z nieba, by∏y oÊlepione i zmru˝one, groêna paszcza oniemia∏a.
e. KoniecznoÊç pokuty, i znaczenie modlitwy ekspiacyjnej
Âwi´ty Piotr, który ukaza∏ mi si´ w maju 1926r, gdy go zapyta∏am w jaki sposób mo˝na najskuteczniej
zwalczyç z∏o na Êwiecie powiedzia∏ mi, ˝e znajd´ odpowiedê w encyklice, którà wyda papie˝. Wyg∏osi∏ przy
tym pi´knà pochwa∏´ dla Piusa XI: – „Czasy obecne majà wi´cej wspólnego z epokà krucjaty, ni˝ sàdzisz,
a Pius XI, wi´cej z Innocentym ni˝ myÊlisz. To prawdziwie godny mój nast´pca”. Nast´pnie powiedzia∏ mi, ˝e
papie˝ wyda szereg wa˝nych encyklik, które unormujà wiele rzeczy pierwszorz´dnego znaczenia. Jedna
z tych encyklik da mi upragnionà odpowiedê. Poza tym powiedzia∏ mi Êw. Piotr, ˝e dzisiaj nie czas na zwo∏ywanie zbrojnych krucjat, gdy˝ miecz, który zwyci´˝y komunizm – b´dzie mieczem ducha.
Gdy mówi∏am z ksi´ciem Aposto∏ów, nie widzia∏am jego osoby, lecz mia∏am zupe∏nà pewnoÊç z kim mówi´. Pod koniec widzia∏am wzrokowo zupe∏nie wytraênie pi´knà starczà r´k´, która trzyma∏a rulon opatrzony piecz´cià papieskà. Kiedy spojrza∏am na zwój, który rozwinà∏ si´, ukazujàc mi pergamin pokryty znanym, smuk∏ym pismem gotyckim kancelarii papieskiej. Zdà˝y∏am przeczytaç tylko dwa wyrazy, zanim r´ka
z pismem znikn´∏a. Oto one: „Mizerandissimus Redemptor”.
By∏ to tytu∏ encykliki, którà wydano w Rzymie par´ lat póêniej, z której treÊcià zapozna∏am si´ ze zrozumia∏ym zainteresowaniem. Zawiera∏a nauk´ o znaczeniu modlitwy ekspiacyjnej, (modlitwy pokutnej) jako
pot´˝nej broni przeciwko z∏u panujàcemu na ziemi. Ta encyklika sta∏a si´ dla mnie przekonywujàcym dowodem udzielonego mi przez Êw.Piotra objawienia. Wyobraênia moja, choçby najbardziej podniecona, nie mog∏a
mi podsunàç zapowiedzi wydania tej encykliki z takà wiernoÊcià. Ani szatan ∏udzàc mnie, nie móg∏ mi dawaç do r´ki broni przeciw sobie.
Na wiosn´ 1932 roku mia∏am pi´knà wizj´ wyobra˝eniowà, ukazujàcà symboliczny obraz globu ziemi,
wznoszonego ku górze r´koma ma∏ych dzieci w bia∏ych szatkach jak do Komunii Âw. Symbolizowa∏o to, ˝e
krucjata modlitwy dzieci b´dzie skutecznà i uratuje Êwiat od zguby. Papie˝ s∏usznie poleci∏ spraw´ pokoju
modlitwom dzieci.
W widzeniach dotyczàcych czasów ostatecznych i koƒca Êwiata, dano mi poznaç jak wielki wp∏yw na losy
ziemi mieç b´dzie ludzka skrucha i pokuta, jak straszny by∏by jej koniec, gdyby pokuty zabrak∏o.
W roku 1948 prorok Eliasz poleci∏ mi pisaç w imieniu Boga, gdy otrzyma∏m natchnienie. Na skutek rozkazu pod wp∏ywem nag∏ego natchnienia w 1951r. napisa∏am „Ksi´g´ ostrze˝enia”, która jest wezwaniem do
pokuty z powodu nadchodzàcej kary. Jest to przestroga, której lekcewa˝yç nie mo˝na: los i byt ziemi nie zale˝y od czynników zewn´trznych – uzbrojonych narodów, a czynników wewn´trznych – sà to modlitwy i pokuta w zjednoczeniu z m´kà Pana Jezusa.
T´ ksià˝k´ poddaj´ pod sàd i roztrzygni´cie KoÊcio∏a. Zebrany w niej materia∏, czerpany jest z wielu
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udzielonych mi wizji. Pisa∏am jednym tchem a s∏owa same uk∏ada∏y mi si´ pod piórem w jakiÊ archaiczny,
niemal biblijny styl.
Gdyby nie wewn´trzny nakaz, nigdy bym si´ nie odwa˝y∏a w ten sposób pisaç. Nagli∏y mnie wcià˝ ˝ywe
s∏owa Proroka Eliasza, który mi powiedzia∏: –„Nie wahaj si´, kiedy, ogarnie ci´ natchnienie pisaç tak, jak
prorocy Starego Zakonu: S∏uchaj Izraelu, bo to bowiem mówi tobie Pan. I nak∏ania∏ mnie, abym mia∏a odwag´ pisaç w Imieniu Boga, u˝ywaç pierwszej Osoby. Z takim nakazem zetkn´∏am si´ po raz pierwszy w ˝yciu.
Pan Jezus Chrystus kaza∏ mi raz pisaç s∏owa pociechy dla dusz, które przechodzà ciemnà noc mistycznà,
takimi s∏owami i w formie, jak On sam mówi∏ do dusz. Podyktowa∏ mi pierwsze zdanie, a nast´pnie gdy waha∏am si´, czy mam tak pisaç dalej rzek∏: – „Czy mam ci dyktowaç s∏owo po s∏owie?” Z tego szcz´Êliwego natchnienia jest dzie∏o „Droga przez ciemnoÊci”.
Czasu katastrof zagra˝ajàcej Ziemi nie objawiono mi dok∏adnie. Z wczeÊniejszych wizji wiem tylko tyle,
˝e nastàpi ono wtedy, gdy ludzkoÊç nie b´dzie pokutowa∏a po prze˝yciu ostrzegawczego alarmu II wojny
Êwiatowej.
Pod jakà postacià przyjdzie kara Bo˝a? Wydaje mi si´, ˝e b´dzie to kataklizm ognia i straszliwych wy∏adowaƒ atmosferycznych.
S∏ysza∏am dziwne s∏owa, ˝e: -„Zbli˝a si´ nowy potop, ale nie deszczu, a ognia i piorunów”. ¸àczy si´ to
z innymi s∏owami Pana Jezusa: –„Potem, b´d´ ju˝ mówi∏ tylko przez ogieƒ i pioruny”.
f. Mi∏osierdzie Bo˝e
W roku 1926 przed wizjami koƒca Êwiata, Pan da∏ mi ujrzeç w intelektualnym widzeniu ogrom grzechów
ludzkich, a nast´pnie groz´ wojny, jako ich konsekwencj´ i kar´. Niepodobna wyraziç s∏owami okropnoÊç
grzechu, widzianego od wewnàtrz w ca∏ej jego ohydzie. ˚adna kara doczesna nie mo˝e tej okropnoÊci wyrównaç. Na widok takiego rozlewu nieprawoÊci,takiej orgii z∏a i grzechu, jakà przedstawia wspó∏czesny Êwiat,
nie mog∏am si´ powstrzymaç od okrzyku oburzenia i zgrozy: –„Ojcze niebieski, sprawiedliwego sàdu i kary”.
–„ Tak - powiedzia∏ mi Pan – prosisz mnie, bym ludzkoÊç ukara∏…? A przecie˝ mia∏aÊ mnie prosiç o Mi∏osierdzie”. Zawstydzona swoim wybuchem, t∏umaczy∏am si´: „Ale˝ to jest wi´cej ni˝ mo˝na znieÊç”.
–„Tak sàdzisz? – powiedzia∏ mi Pan – a wi´c ci powiem, ˝e marne masz poj´cie o moim Mi∏osierdziu.
Wiedz, ˝e mimo wszystko, raz jeszcze oka˝´ Êwiatu moje Mi∏osierdzie”.
Ogarnà∏ mnie bezgraniczny podziw dla dobroci i cierpliwoÊci Boga. Gdy˝ ludzkoÊç wyda∏a mi si´ dojrza∏à
do ostatecznej zag∏ady. Zrozumia∏am jednak, ˝e b´dzie to przebaczenie ostatnie. JeÊli po tym zmi∏owaniu
ludzkoÊç b´dzie stawia∏a opór w swojej z∏oÊci, spadnie na nià zas∏u˝ona kara.
Nast´pnie w ró˝nej formie ukazywa∏y si´ obrazy, majàcej nadejÊç wojny (1939-1945) Widzia∏am nie tylko
to, co nastàpi∏o lecz i to, co by mog∏o nastàpiç, gdyby Bóg ukara∏ ludzi nie wed∏ug Mi∏osierdzia, a wed∏ug
sprawiedliwoÊci. Same konsekwencje ludzkich grzechów, rozp´tana nienawiÊç, doprowadzi∏yby ziemi´
i ludzkoÊç do takiego spustoszenia i wyniszczenia, ˝e to co si´ sta∏o rzeczywiÊcie jest teraz bardzo ∏agodne,
choç wspomnienia tego coÊmy przeszli w II wojnie Êwiatowej przejmujà nas zgrozà.
Bóg pozwoli∏ mi doznaç tylu groênych kl´sk, ile winno wystarczyç, by doprowadziç ludzkoÊç do opami´tania.
Na poczàtku Adwentu w 1950r., kiedy trwa∏o wielkie napi´cie w sytuacji mi´dzynarodowej i konflikt koreaƒski grozi∏ rozp´taniem nowej wojny Êwiatowej, Pan Jezus powiedzia∏ do mnie te s∏owa –„Ziemia znajduje si´ w obliczu swego koƒca. Przewaga z∏a sprawia, ˝e ludzkoÊç zas∏uguje na zag∏ad´ i to bezzw∏ocznie”.
Wtedy poleci∏ mi Pan Jezus modlitwy przez 40 dni i nocy do Ojca Niebieskiego jako Stwórcy Êwiata i dawcy ˚ywota, o mi∏osierdzie dla grzesznej ludzkoÊci.
Powtarza∏am modlitwy przeb∏agalne w ciàgu 40 dni i nocy z ca∏à gorliwoÊcià jak tylko potrafi∏am. Nast´pnie rozpocz´∏am modlitwy przez 40 dni do Pana Jezusa, jako Zbawiciela ludzkoÊci. Podczas postu tego˝
roku Pan nasz powiedzia∏ mi:
– „Daruj´ ci topór, którym mia∏em wyciàç suche drzewa. Daruj´ ci zamiast tego ˝ycie”. Zrozumia∏am te
s∏owa jako amnesti´ dla ludzkoÊci i odsuni´cie terminu, zag∏ady ludzkoÊci.
W zestawieniu z wizjami o podwójnej mo˝liwoÊci koƒca Êwiata wyglàda, ˝e ludzkoÊç ma przed sobà okres
podêwigni´cia si´ i odrodzenia si´ duchowego. To odrodzenie ma byç wynikiem modlitwy i pokuty.
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g. Losy narodów
W roku 1932 mia∏am objawione jasno w wizji intelektualnej, ˝e traktat wersalski b´dzie traktowany jako
Êwistek papieru, poniewa˝ jego twórcy pomin´li Boga i Jego prawa, usuwajàc z nag∏ówka traktatu Êwi´cone
tradycjà s∏owa: „W Imi´ Boga Wszechmocnego”. Ludzie woleli sobie zaufaç ni˝ Bogu, ale Êrodek tak czysto
ludzki jak Liga Narodów, nie wystarczy, ˝eby zapobiec nowej wojnie. Wojny ustanà wtedy, gdy Chrystus,
Król Narodów i Król Pokoju, zostanie uznany przez Narody, a prawa Jego b´dà szanowane we wszystkich
dziedzinach ˝ycia politycznego i gospodarczego.
W tym roku ujrza∏am wiele szczegó∏ów dotyczàcych wojny Êwiatowej (1939-1945). Spe∏nienie tych proroctw da∏o jeszcze jednà gwarancj´, i˝ nie uroi∏am sobie tych rzeczy. Poniewa˝ teraz, post factum, znak ten
ma wartoÊç tylko dla mnie, dodaje mi wi´cej Êmia∏oÊci, by podaç do wiadomoÊci te widzenia. Mieszczà si´
w nich obrazy obl´˝enia Warszawy z 1939r., groza obozów koncentracyjnych, okupacji, zburzenie Warszawy
i ostateczna kl´ska Niemiec.
Tak samo w 1932r. us∏ysza∏am nieoczekiwanie wÊród zwyk∏ych zaj´ç dnia, prorocze s∏owa: – „Jeszcze tylko dwie wojny oczekujà Êwiat. Niemcy sprowokujà II wojn´ Êwiatowà, która zakoƒczy si´ ich kl´skà”. „Nast´pnie rozbudzone ludy Azji powstanà przeciw europejskim narodom”.
Nie pami´tam ÊciÊle wyra˝enia, mo˝e by∏o przeciwko rasie bia∏ej? B´dzie to walka tytanów. Azja przeciw
Europie, po czym nastàpi pokój.
W tym˝e roku by∏o mi objawione, ˝e powstanà tak zwane „Stany Zjednoczone Europy”. Mia∏am wizj´
wielkiego mi´dzynarodowego kongresu Stanów Europy. Stolicà tych Stanów ma byç Warszawa, która zdystansuje podczas debat kandydujàcy równie˝ do tej roli Pary˝. Stolicà Stanu Polski ma byç wtedy Cz´stochowa.
Innym razem us∏ysza∏am te s∏owa tajemnicze:– „W przysz∏oÊci b´dà trzy wielkie centra Êwiata : Pary˝,
Tokio i Warszawa”.
Âw. Ludwik, król Francji, ukaza∏ mi si´ w tym˝e roku 1932 i tak powiedzia∏: – „ Ze wzgl´du na królowà
Jadwig´, (którà nazwa∏ najpi´kniejszym kwiatem rodu, lilii Andegawenów) – obiecuj´, ˝e Francja nie opuÊci
Polski w jej pojedynku z Niemcami”.
Poleci∏, bym ofiarowa∏a cz´Êç modlitw pokutnych, jako zadoÊçuczynienie za nieodpokutowane przez Francuzów zbrodnie, profanacje, bluênierstwa, jakich dopuÊcili si´ podczas rewolucji. Doda∏, ˝e za nieodpokutowane winy spadnie na ten naród kara w postaci kl´ski i haƒby. Potem ujrza∏am symboliczny obraz, który
przedstawia∏ Francj´ w postaci mieszczanina z Calais w zgrzebnej koszuli ze sznurem na szyi.
W∏adzy Anglii na morzu zagrozi wschodzàca pot´ga Japonii. Mia∏am widzenie japoƒskich okr´tów wojennych, które p∏yn´∏y przez Pacyfik, a gdy zapyta∏am przeciwko komu p∏ynà te okr´ty? Pan mi odpowiedzia∏:
– „Najpierw Szanghaj, potem Pekin, a nast´pnie z∏oty Lew brytyjski zadr˝y o swojà w∏adz´ nad Êwiatem.
Nowa Królowa mórz p∏ynie naprzeciw starej”.
Wnioskuj´ z tego co mi objawiono, ˝e kraje katolickie czeka odrodzenie. Wyraênie to by∏o powiedziane
o Italii.
W maju 1925r. Matka Bo˝a, w czasie pami´tnego dla mnie widzenia, kiedy zapowiedzia∏a mi og∏oszenie
dogmatu o Jej Wniebowzi´ciu, tak powiedzia∏a: – „ W∏osi sà na drodze do religijnego odrodzenia”.
W roku 1932, kiedy modli∏am si´ za Hiszpani´, Pan Jezus powiedzia∏ mi:– „To jest kraj, który moje serce
umi∏owa∏o, przez nabo˝eƒstwo do mojego serca. Wysoko si´ podniesie”.
Niemcy poniosà zas∏u˝onà kar´. W kilku widzeniach w 1932r. ujrza∏am apostazj´ Niemiec, dojÊcie Hitlera do w∏adzy i zdradliwà napaÊç na Polsk´ i ostatecznà kl´sk´ Niemiec. Us∏ysza∏am surowe s∏owa wypowiedziane przez Pana Jezusa pod adresem Germanów. Syn Bo˝y, który jest Królem narodów tak do mnie powiedzia∏:–„Nie l´kaj si´ pot´gi dzisiejszych Niemiec. Oni ju˝ powiedzieli swoje ostatnie s∏owo w dziejach. S∏owem tym jest „nienawiÊç”.
Gniew Bo˝y jest nad pychà Teutonów. Za d∏ugo sà haƒbà chrzeÊcijaƒstwa, zhaƒbili krzy˝ na bia∏ych
p∏aszczach zakonnych, obecnie z∏amali krzy˝ na znaku pogaƒskiej swastyki. Bliêsi sà im dzisiaj Wotan
i ciemne duchy Walhalii, ani˝eli Bóg. Nied∏ugo wyprà si´ swego istnienia, którego sà niegodni. Wol´, i˝ by
mieli nim d∏u˝ej os∏aniaç swe zbrodnie”. I jeszcze doda∏:– „Polski miecz skruszy swastyk´ nowoczesnych
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Teutonów tak, jak zniszczy∏ p∏aszcze krzy˝ackie z czarnym krzy˝em”.
Innym razem us∏ysza∏am te s∏owa Bo˝e:– „Powtórzy∏em w waszych dziejach Cz´stochow´, i Grunwald powtórz´. Lecz nie ta sama r´ka, co wtedy, podêwignie miecz zwyci´ski”.
W trzech kolejnych obrazach ujrza∏am najpierw po˝ar Reichstagu, us∏ysza∏am s∏owa:„ Ca∏e Niemcy sp∏onà od tego po˝aru”.
Nast´pnie scena powitania Hitlera, gdy doszed∏ do w∏adzy, a wreszcie ca∏kowite zburzenie Berlina.
W trzeciej wizji mia∏am wra˝enie, jakbym znajdowa∏a si´ w powietrzu nad Berlinem z eskadrà bombowców.
Us∏ysza∏am kilka wielkich detonacji w dole, po czym zaleg∏a Êmiertelna cisza. Wyczuwa∏am tam w dole
ruin´ i pustk´. Zatrwo˝ona zapyta∏am: – „Co jest w dole pod nami?” – ,,Tam by∏ Berlin” - odpowiedzia∏ G∏os
Bo˝y. Nie jestem w stanie wypowiedzieç, z jakà mocà by∏o powiedziane s∏owo „by∏”- przekreÊla∏o ono, niweczy∏o istnienie. Tylko Bóg, mo˝e tak powiedzieç o czymÊ, ˝e by∏o s∏owem, które jednoczeÊnie sprawia, ˝e ju˝
nie b´dzie. WstrzàÊni´ta odwa˝y∏am si´ spytaç: „Co teraz tu b´dzie?” Us∏ysza∏am s∏owa pot´˝ne jak wyrok! –
„To, co by∏o przed wiekami – puszcza!” JednoczeÊnie us∏ysza∏am szum wiekowych drzew prastarych borów
s∏owiaƒskich, a w tym szumie echo: „Branibor…Branibor…”
Stan´∏a mi w oczach krwawa krzywda S∏owian tak okrutnie wymordowanych. G∏os ich zdawa∏ si´ wo∏aç
z g∏´bi wieków o pomst´ do nieba. Zapyta∏am znowu: – „Wi´c ju˝ nie powstanie?”
– „Ju˝ nie” – odpowiedziano mi.– „To miasto pychy i zbrodni, prawdziwe miasto zbójeckie, zbudowane na
ziemi zrabowanej S∏owianom, straci∏o prawo do istnienia. Spotka je los Niniwy”.
Rosja Sowiecka te˝ nie utrzyma si´ przy pot´dze. W tym samym roku Pan Jezus powiedzia∏ mi wyraênie:– „Postawi∏em ludy ˝ó∏te, na stra˝y bezpieczeƒstwa Europy. Ku Wschodowi zwróci si´ oblicze Rosji. Kiedy hegemonia jej zacznie zbytnio zagra˝aç Europie, spadnie na nià miecz z Zachodu. Pomimo kl´ski dozna
jeszcze Rosja Mi∏osierdzia Bo˝ego”.
Innym razem powiedzia∏ Anio∏:–„Mi∏osierdzie Bo˝e jest nad Rosjà, ale nad Niemcami zawis∏ miecz Gniewu Bo˝ego”.
Komunizm upadnie, spe∏niwszy swoje zadanie. Rosja nawróci si´ i przyjmie katolicyzm, odnoÊnie tego
mia∏am wizj´. Du˝o i ˝arliwie modli∏am si´ za Rosj´. Zleci∏ mi ten obowiàzek arcybp. Jan Cieplak, który objawi∏ mi si´ w roku 1926. nied∏ugo po Êmierci. Powiedzia∏ mi te s∏owa:– „Idê w g∏àb czerwonej Rosji, polska
bia∏a dziewczyno. Módl si´ za Rosj´. Pan Bóg ch´tnie wys∏uchuje modlitwy Polaków za Rosjan. Sà to modlitwy dawnych ciemi´˝ycieli. Ty zaÊ jako, ˝e jesteÊ Podlasiankà, a wi´c najbli˝szà rodaczkà Unitów, masz
szczególne szanse, ˝e b´dziesz wys∏uchanà. JesteÊ dziedziczkà ich krwi i zas∏ug, a m´czeƒstwo Unitów ma
wielkà wartoÊç przed Bogiem”. Zapowiedzia∏ mi te˝ arcybp. Cieplak, ˝e niebawem odb´dzie si´ proces beatyfikacyjny M´czenników Podlaskich.
W roku 1932 Pan Jezus nakaza∏ mi modliç si´ za Rosj´. Kiedy goràco modli∏am si´ za Polsk´, Pan ukaza∏
mi okryte ca∏unem Êniegu przestrzenie Rosji i powiedzia∏:– „Oto twoja Ojczyzna. Polska ma wielu patronów,
którzy or´dujà za nià w niebie… Rosja nie ma patronów. Módl si´ za Rosj´”. Przypomnia∏ mi Pan, ˝e mam
d∏ug wdzi´cznoÊci wzgl´dem Rosjan: rosyjski marynarz w czasie burzy na Morzu Czarnym uratowa∏ mi ˝ycie.
W roku 1931 kiedy Pan Jezus raczy∏ ze mnà mówiç i obieca∏ spe∏niç ka˝dà proÊb´, wspomniawszy na arcyb. Cieplaka, prosi∏am o zmi∏owanie si´ nad narodem rosyjskim i nawrócenie go. Pan Jezus mi wtedy powiedzia∏:– „Prosisz o rzecz bardzo wielkà, jednak ci jej nie odmówi´”. Pragn´∏am, aby to nastàpi∏o jak najpr´dzej, wi´c zapyta∏am:– „Czy narody Europy nie mog∏yby wyzwoliç Rosji z komunizmu?” Pan mi powiedzia∏:–
„Bolszewizm nie mo˝e upaÊç pod wp∏ywem zewn´trznego ciosu. Musi wpierw zbankrutowaç i przyznaç si´
do tego bankructwa. Czy uwa˝asz, ˝e dopuÊci∏bym do tego, aby sta∏a si´ rzecz tak okropna, gdyby to nie by∏o
konieczne? Ta krwawa lekcja jest konieczna. W przeciwnym razie idea Marksa wisia∏aby jak groêna chmura
nad ludzkoÊcià, a˝ do zakoƒczenia Êwiata. Przyk∏ad Rosji skomunizowanej b´dzie odstraszajàco dzia∏aç na
spo∏eczeƒstwa, otworzy ludziom oczy!”
Podczas innego widzenia Pan da∏ mi do zrozumienia, ˝e komunizm by∏ potrzebny jako mÊciciel nadu˝yç
kapitalizmu. Jest on konsekwencjà grzechów i b∏´dów chciwców i bogaczy, którzy ponoszà odpowiedzialnoÊç
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za bunt wyzyskiwanych. Bowiem rozpacz wyda∏a skrzywdzonego robotnika na ∏up bezbo˝nej demagogii. Pan
Jezus powiedzia∏ mi o pot´pionym Stalinie:– „Wol´ tego trybuna zemsty ludu od tych wszystkich bankierów
i kupców, których bogiem jest pieniàdz. Oni ponoszà odpowiedzialnoÊç za to ci si´ sta∏o. Stalin by∏ naprawd´
przekonany, ˝e to, co czyni, jest s∏uszne. Zwalcza∏ mnie, jak uczciwy przeciwnik. Z∏oty cielec zas∏u˝y∏ na to
by runàç pod m∏otem komunizmu”.
Kiedy w 1932r. modli∏am si´ za Rosj´, ubolewjàc nad sprofanowaniem cerkwi przez rewolucj´ bolszewickà. Pan Jezus rzek∏ do mnie:– „Dlaczego p∏aczesz nad cerkwià ruskà? Przecie˝ to tylko pi´knie malowany
grobowiec. Krew Unitów jà podmy∏a, a m∏ot bolszewizmu rozkruszy. Rosja b´dzie polem zaoranym pod zasiew katolicyzmu. Polacy b´dà mieli pi´knà sposobnoÊç do chrzeÊcijaƒskiej zemsty. Waszym zadaniem b´dzie, by Rosji dostarczyç gorliwych misjonarzy. JeÊli spe∏nicie ten obowiàzek, to osiàgniecie wp∏ywy a˝ po
Ural. To, co sprawia najwi´kszy ból sercu mojemu, to spalone koÊcio∏y w Hiszpanii”.
Innego dnia w tym˝e roku modli∏am si´ o Uni´, sàdzàc ˝e tà drogà cerkiew wróci do ∏àcznoÊci z KoÊcio∏em.
Pan Jezus powiedzia∏ mi te s∏owa:– „Nie mów mi nic o Unii. Nie chc´ o niej s∏yszeç. Dosyç pop∏yn´∏o krwi
z jej powodu. Rosji nie potrzeba Unii, lecz rzymskiego KoÊcio∏a. ¸aciƒskie krzy˝e zab∏ysnà w przysz∏oÊci na
Kremlu, na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Spasa, stanie koÊció∏ Zbawiciela.
h. Misja Polski
Polska jest wezwana do wielkiej misji. I dlatego powinna staç si´ wzorem dla innych narodów. W nadchodzàcej epoce dominujàca rola przypadnie S∏owianom.
Pan powiedzia∏ do mnie:– „Nie do Germanów, lecz do S∏owian nale˝y przysz∏oÊç Europy. B´dzie ona taka, jakimi wy b´dziecie”.
Przez wewn´trzne Êwiat∏o zosta∏o mi ukazane, ˝e S∏owianie odpowiedzà wiernie zadaniu i imieniu, które
noszà – stanà si´ Ludem S∏owa Wcielonego. Realizujàc w ˝yciu spo∏ecznym i politycznym idee chrzeÊcijaƒskie pe∏niej ni˝ to uczyni∏y narody, którym dane by∏o wczeÊniej dojÊç do znaczenia, w dziejach ludzkoÊci.
SpoÊród S∏owian, Polsce jest dana rola przewodniczki Narodów. Jej przypadnie rola nawrócenia Rosji.
W tym samym roku 1932, w którym dozna∏am tyle ∏aski, ujrza∏am w widzeniu wyobra˝eniowym wielkà,
plastycznà map´, ukazanà z lotu ptaka. Zarysy Morza Ba∏tyckiego i Czarnego, charakterystycznà lini´ Wis∏y i ∏uk Karpat przywiod∏y mi na myÊl Polsk´, lecz konfiguracja ich granic i rozciàg∏oÊç jej obszaru by∏a tak
ró˝na od wówczas istniejàcego paƒstwa, ˝e niedowierzajàc oczom zapyta∏am zdumiona: „Có˝ to za kraj
ogromny?” Us∏ysza∏am s∏owa Pana: - „To Polska”. Gdy ze zdziwienia nie mog∏am och∏onàç us∏ysza∏am:–
„KiedyÊ b´dzie taka. Mam wielkie zamiary wzgl´dem was – Polaków. Oby tylko wasze grzechy tych zamiarów nie udaremni∏y”.
Zastanowi∏a mnie od razu ta warunkowoÊç. Zupe∏nie tak , jak przy zapowiedzi koƒca Êwiata. LudzkoÊç
jest wezwana do wspó∏pracy z ¸askà Bo˝à przy realizacji planów Bo˝ych. Jest to przywilej i zarazem obowiàzek, wyp∏ywajàcy z tytu∏u ich wolnoÊci, którà Bogu podoba si´ szanowaç.
Mam nadziej´, ˝e odpowiemy naszemu powo∏aniu!
Podczas wielkiej procesji w Bo˝e Cia∏o, z udzia∏em prezydenta Rzeczypospolitej i rzàdu modli∏am si´
w koÊciele Karmelitów przy jednym z czterech o∏tarzy w intencji Ojczyzny. Pan Jezus przemówi∏ do mnie
z Hostii Êw.:– ,,Pokuta dziejowa ju˝ si´ koƒczy”.
W roku 1932 Pan Jezus da∏ mi do zrozumienia przy wizjach nadchodzàcej wojny i okupacji, ˝e okrucieƒstwa hitlerowskie mia∏y stanowiç ostatnià sp∏at´ ci´˝kiego rachunku Polski wobec SprawiedliwoÊci Bo˝ej za
grzech sekularyzacji Prus, których dziejów pisarstwo polskie nie docenia∏o, ani naród nie od˝a∏owa∏.
Wydanie ca∏ego kraju pod wp∏ywy luteranizmu by∏o bardzo ci´˝kim grzechem zarówno króla Zygmunta
Starego, który kierowa∏ si´ wzgl´dami rodzinnymi, jak i panów szlachty polskiej, która winna by∏a przeciw
temu oponowaç. Jako skutek tego grzechu wyros∏a pot´ga Hohenzolernów. Luteraƒskie Prusy sta∏y si´ klàtwà Niemiec i ca∏ej Europy. S∏uszne by∏o, ˝e od Prusaków ucierpieli najbardziej Polacy. Król pruski by∏ inicjatorem rozbioru Polski, a Prusacy najgorszymi z zaborców. Dopiero po upadku paƒstwa pruskiego, Polska
odzyska∏a pot´g´, wpierw jednak doznaç mia∏a uciemi´˝enia ze strony hitleryzmu, w którym duch pruski
znalaz∏ najpe∏niejszy wyraz. Trzeba, aby naród polski uÊwiadomi∏ sobie win´ przodków i przesta∏ uwa˝aç
„ho∏d pruski” za chlubny moment w owych dziejach.
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Mia∏am przejmujàcà wizj´ duszy króla Zygmunta Starego, cierpiàcego w czyÊçcu za to, ˝e zgodzi∏ si´, by
Prusy Wschodnie odpad∏y od KoÊcio∏a. Pokuta jego ma trwaç do ostatecznego upadku paƒstwa pruskiego.
Jako znak szczególny co do czasu, dane mi by∏o zrozumieç, ˝e paƒstwo pruskie upadnie, gdy przestanie biç
dzwon Zygmunta, spi˝owy symbol fa∏szywej chwa∏y grzesznego króla. Widzia∏am te˝ oczyma umys∏u, ˝e
szybkie wygaÊni´cie rodu Jagiellonów by∏o karà za stawianie wy˝ej wzgl´dów dynastii ponad KoÊció∏ Chrystusowy i zbawienie dusz. Gdy Polska przez cierpienie dope∏ni swej pokuty, wtedy powróci do dawnej pot´gi.
Widzia∏am, ˝e Polska mia∏a wiele wycierpieç od Niemców. Wobec tego ogromu krzywd nie do naprawienia, prosi∏am Pana Jezusa o zabezpieczenie jej przysz∏oÊci; o jedynà najlepszà strategicznie i najs∏uszniejszà
granic´ na Odrze i Nysie, prosi∏am, by na znak przebaczenia naszych grzechów wróci∏y do nas dawno zagrabione ziemie Êlàskie. W czasie modlitwy czu∏am, ˝e b´d´ wys∏uchana. JeÊli Niemcy nabyli jakieÊ prawa do
tych ziem, gdzie gospodarowali tak d∏ugo, wk∏adajàc w nie swój trud, to ich zbrodnicze czyny ca∏kowicie te
prawa przekreÊlajà. Za ogrom krzywd doznanych przez Polaków nale˝y im si´ przynajmniej restytucja ziemi, skoro milionom pomordowanych ˝ycia nie wskrzeszà, ani gwa∏tów i okrucieƒstw nie naprawià.
Obecnie mamy t´ granic´. Mog´ to s∏usznie uwa˝aç za uproszony znak przebaczenia dla naszego narodu.
W roku 1926, objawi∏a si´ nasza królowa Jadwiga, obiecujàc nam odzyskanie wybrze˝a Morza Ba∏tyckiego, oto jej s∏owa:
– „Nie tylko Gdaƒsk i Królewiec wasz b´dzie. Jako królowa da∏am wam w wianie uni´ z Litwà. Jako Êwi´ta przynios´ wam panowanie nad Ba∏tykiem”.
Nast´pnie mia∏am dziwne widzenie na jawie, podobne do obrazów widzianych we Ênie. Ujrza∏am scen´
wbijania s∏upów granicznych przez Chrobrego. Król zwracajàc si´ do mnie powiedzia∏:– „Pami´tajcie, ˝e
w nurty Sali wbi∏em s∏upy graniczne, wyszczerbi∏em swój miecz o z∏otà bram´ Kijowa. Nie na wschód lecz na
Zachód ma byç zwrócone oblicze Polski”.
Zrozumia∏am, ˝e Pot´ga S∏owian b´dzie rozrasta∏a si´, a si∏a Germanów skurczy si´ i os∏abnie. MyÊl´, ˝e
wielki ten Król tymi s∏owami nie zach´ca∏ do zaborczoÊci. Potwierdzi∏y one tylko okres pot´gi zaborczej Germanów i powrót S∏owian na ich dawne ziemie, prawem sprawiedliwoÊci dziejowej.
Polacy majà odpokutowaç jeszcze drugà win´ – nie dotrzymanie Êlubów Jana Kazimierza i wyrównanie
krzywdy spo∏ecznej, która by∏a przyczynà niepowodzeƒ naszych powstaƒ, a które nie mia∏y oparcia w narodzie.To spowodowa∏o ostry kurs obecnej reformy rolnej. Wewn´trzne Êwiat∏o Bo˝e da∏o mi poznaç t´ prawd´
bez pomocy s∏ów i obrazów, lecz z du˝à wyrazistoÊcià.
Trzecià winà narodu polskiego jest niewdzi´cznoÊç wzgl´dem naszej Królowej z Jasnej Góry i naszych
Êwi´tych rodaków, których kult zaniedbujemy. Podczas zanoszenia próÊb o szczególne ∏aski dla Polski, tak
do mnie powiedzia∏a nasza Pani: – „Wy Polacy, nie umiecie byç wdzi´czni. Gdyby Lourdes znajdowa∏o si´
w Polsce, by∏oby tak samo nieznane Êwiatu, jak jest Cz´stochowa”. Z bólem i wstydem widzia∏am, jak ma∏o
uczynili moi rodacy, aby odwdzi´czyç si´ Niebieskiej Królowej i Or´downiczce. Przeprasza∏am Jà jak umia∏am najserdeczniej, za t´ niewdzi´cznoÊç.
W par´ lat póêniej przemówi∏a do mnie królowa Jadwiga. Ona równie˝ wytyka∏a Polakom niewdzi´cznoÊç. Wspomnia∏a o swym poÊwi´ceniu dla Polski, o wyrzeczeniu si´ osobistego szcz´Êcia dla Narodu Polskiego. Tak powiedzia∏a: – „I có˝ mi Polacy w zamian za to dali? Grób mój zapomniany przez lat 400”. Doda∏a, ˝e proces beatyfikacyjny b´dzie wznowiony i doprowadzony do pomyÊlnego koƒca. Obieca∏a, ˝e jako Êwi´ta przyniesie nam panowanie nad Ba∏tykiem:– „WartoÊç mojej zas∏ugi jest nieprzemijajàca przed Panem. Litwa do was powróci”. Czyni∏a nam równie˝ wymówki o zaniedbanie w stosunku do ks. Piotra Skargi, którego
nazwa∏a narodowym Prorokiem. Drugi raz objawi∏a mi si´ Matka Bo˝a, Królowa Polski w 1932 roku, z naciskiem wymawia∏a nam naszà niewdzi´cznoÊç:– „Póki ja cierpieç b´d´, o Polacy?” Cytujàc werset z psalmu
powiedzia∏a:– „Nie jestem waszà Panià i Królowà? Gdzie jest tedy czeÊç moja? Ju˝ tylko przez dwanaÊcie lat
b´d´ z wami, a jeÊli si´ nie poprawicie, opuszcz´ was i pozostawi´ w∏asnemu losowi?”
Pe∏na bólu i wstydu za naszych rodaków, strapiona o los Ojczyzny, przeprasza∏am naszà Panià i Królowà,
s∏usznie obra˝onà, b∏aga∏am, aby raczy∏a zlitowaç si´ nad nami i raz jeszcze przebaczy∏a nam, pozwalajàc
z∏o˝yç ponownie Êluby Kazimierzowe, byÊmy tym razem dotrzymali je. Prosi∏am te˝, by wpierw uczyni∏a to
m∏odzie˝ akademicka, którà zaledwie par´ lat temu opuÊci∏am, a która by∏a mi zawsze bliska, póêniej by te-
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go dokona∏ ca∏y naród polski. Prosi∏am równie˝ Matk´ Bo˝à, aby doprowadzi∏a nas do oddania si´ pod panowanie NajÊwi´tszego Serca Jezusa.
DwanaÊcie lat wyznaczonych na pokut´ up∏yn´∏o w roku naszej kl´ski upami´tnionej zburzeniem Warszawy w roku 1945 i Manifestem Lubelskim. Nie opuÊci∏a nas Nasza Pani ca∏kowicie, skoro ruch ku poprawie, o którà tak si´ modli∏am rozpoczà∏ si´. W roku 1945 m∏odzie˝ akademicka z∏o˝y∏a swe Êluby Królowej
Nieba i Ziemi, a w roku 1946 uczyni∏ to ca∏y naród na Jasnej Górze.
Pami´tne Êwi´to Chrystusa Króla w 1951r. w Bazylice NajÊw. Serca Jezusa na Pradze. Prymas Polski
kard. Wyszyƒski, w asyÊcie biskupów, ca∏ego duchowieƒstwa i zgromadzonych nieprzejrzanych rzesz spo∏eczeƒstwa, odda∏ kraj nasz Boskiemu Sercu naszego Zbawiciela.
Czy˝ nie mamy obowiàzku dotrzymaç tego coÊmy Êlubowali? Jakà strasznà rzeczà by∏oby nie dotrzymanie
Êlubów po raz drugi. Nadzieja wyzwolenia. W roku 1932 by∏am przygn´biona perspektywà objawionych mi
strasznych wojen, które grozi∏y Êwiatu i Polsce. Pan objawi∏ mi przez tajemnicze s∏owa wypowiedziane przez
niewidzialnego Anio∏a, ˝e wrogowie Boga wymordujà si´ wzajemnie w tych strasznych rewolucjach i wojnach, ziemi´ zaÊ posiàdà wierni Bogu. Polska mimo kl´sk doznanych, b´dzie wÊród zwyci´zców. W czasie
okupacji, gdy mia∏am mo˝noÊç czytaç ksi´gi proroków Starego Testamentu, zanlaz∏am bardzo podobne proroctwa u Izajasza i Ezechiela – o wzajemnym wyt´pieniu si´ wrogów Boga i ˝e ci, którzy zostali wpierw z∏upieni i uciemi´˝eni, zaw∏adn´li ostatecznie ∏upami swych ciemi´˝ców.
Wizja odbudowanej Warszawy. Zosta∏a mi ukazana w 1926r., wczeÊniej ni˝ obraz ruin. Widzia∏am z lotu
ptaka Plac Zbawiciela i jego okolice. Ulice zabudowane pi´knymi domami, wyk∏adanymi p∏ytami z jasnego
piaskowca, zupe∏nie nie podobnych do tych, jakie tam wówczas sta∏y. Ulica Marsza∏kowska poszerzona na
ca∏ej d∏ugoÊci od Placu Zbawiciela do Ogrodu Saskiego, otwiera∏a Êwietnà perspektyw´ na ogromny pomnik
Chrystusa Króla, wzniesionego na wysokim cokole na Êrodku placu, panujàcego nad ca∏ym miastem z sercem - bez korony cierniowej. Z tej wy˝yny zdawa∏ si´ b∏ogos∏awiç Polsce i ca∏emu Êwiatu.
i. Nawrócenie ˚ydów
Kilka razy mia∏am widzenia, w których zjawiali sià prorocy: Eliasz, Moj˝esz i Abraham w towarzystwie
Izaaka, Jakuba i Józefa. Wizje te nape∏nia∏y mnie wielkà mi∏oÊcià i wspó∏czuciem do narodu ˝ydowskiego,
pragn´∏am jego nawrócenia.
Eliasza ujrza∏am w 1926 roku w tym samym czasie, kiedy miewa∏am wizje koƒca Êwiata, tak wyraênie,
jakbym zmys∏owymi oczami oglàda∏a cz∏owieka z cia∏a i krwi. By∏ wysoki, barczysty, starzec ascetycznie wychudzony. Twarz Êniada, spalona wichrami pustyni, rysy wydatne, pot´˝ne czo∏o podwy˝szone ∏ysinà, okolone bia∏ymi w∏osami, broda d∏uga i bia∏a. Ubrany w szaty z jasno niebieskiej we∏ny, z szerokimi r´kawami
i ciemny we∏niany p∏aszcz przerzucony przez rami´. Prorok nic nie mówi∏. Mia∏am w umyÊle jasnà ÊwiadomoÊç bliskoÊci dokonania czasów i odczu∏am zewn´trzny nakaz modlenia si´ o nawrócenie ˚ydów.
W roku 1932 widzia∏am par´ razy obrazy z ˝ycia wybranego narodu. Widzia∏am Moj˝esza kl´czàcego
przed gorejàcym krzakiem na wierzcho∏ku góry Horeb.
Jednego razu w wielkim zdumieniu ujrza∏am Joel´ zabijajàcà wodza Sisar´, wroga swego narodu. Ukazano mi wewn´trzny motyw jej czynu. Joela, powodowana litoÊcià i poczuciem prawa godnoÊci, nie wyda∏a Sisary, który szuka∏ u niej schronienia, po kl´sce zadanej przez Izraelitów, którzy w jej namiocie poszukiwali
zbieg∏ego wodza pokonanej armii.
Po ich odejÊciu ujrza∏am w proroczym widzeniu, ˝e wódz, jeÊli ocaleje, zbierze rozproszone wojska i zada
kl´sk´ nie spodziewajàcym si´ ju˝ napaÊci Izraelitom. Poruszenie Êpiàcego Sisary zdradza∏o, ˝e lada chwila
si´ obudzi, a wtedy zdà˝y uciec. Joela uczu∏a si´ winna zdrady wzgl´dem w∏asnego narodu. Przerazi∏a jà
myÊl o niebezpieczeƒstwie, które grozi∏o jej rodakom. Aby ich ratowaç, w nag∏ym porywie wyrwa∏a ko∏ek
z namiotu i zabi∏a wroga, zanim si´ obudzi∏.
Nie zna∏am wówczas historii Joeli. Widzenie to nape∏ni∏o mnie zdumieniem. Dopiero w kilka lat po tym,
w czasie okupacji, gdy czyta∏am ksi´gi Starego Testamentu, natrafi∏am na opis tego momentu dziejów Izraela. Obrazy dziejów Izraela pobudza∏y mnie do modlitwy za ˚ydów. Nie sàdz´, aby moja wyobraênia mog∏a
mi wskazaç wewn´trzne prze˝ycia, stan sumienia i prorocze natchnienie kobiety, o której istnieniu nawet
nie wiedzia∏am.
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Kiedy p∏on´∏o getto warszawskie, patrzàc przez okno na klatce schodowej domu, gdzie wówczas mieszka∏am, pe∏na goryczy i litoÊci modli∏am si´ za ginàcych w p∏omieniach ˚ydów. Zosta∏o mi objawione przez wewn´trzne, czysto intelektualne, jasne Êwiat∏o, ˝e ginà oni z powodu nienawiÊci, jakà ˝ywià do chrzeÊcijan.
Gdyby ˚ydzi nie zgin´li z ràk hitlerowskich, staliby si´ przyczynà wymordowania Polaków, gdy Polska zostanie opanowana przez komunistów. NienawiÊç wygnaƒców bez ojczyzny, jakà pa∏ali ku Polakom, którzy
ich przygarn´li, spowodowa∏a, ˝e Bóg w sprawiedliwoÊci swojej dopuÊci∏, ˝e sami padli ofiarà nienawiÊci
Germanów. Gdy ujrza∏am to jasno, nie mog∏am prosiç dla nich o ocalenie, lecz tylko o skruch´ i nawrócenie
ginàcych. Prosi∏am te˝ goràco Pana Jezusa, aby te serca chore od nienawiÊci, serca wygnaƒców bez ojczyzny,
mog∏y powróciç do mi∏oÊci, przez mi∏oÊç do odzyskanej ojczyzny. W powrocie do Palestyny widzia∏am znak
Mi∏osierdzia Bo˝ego dla ˚ydów, dlatego te˝ z wielkà radoÊcià przyj´∏am wiadomoÊç o powstaniu Izraela i ˝e
˚ydzi pracujàcy na roli, zmieniajà si´ wybitnie na korzyÊç.
Po raz drugi zjawi∏ si´ Prorok Eliasz ze Êw. Teresà z Avilla i ze Êw. Janem od Krzy˝a, na kilka dni przed
15-tym paêdziernika 1948r.. Postaç jego by∏a niewidzialna, lecz s∏ysza∏am jego g∏os. Abraham, któremu z∏o˝y∏am nale˝ny ho∏d, w∏o˝y∏ na mojà g∏ow´ r´ce i udzieli∏ b∏ogos∏awieƒstwa. JednoczeÊnie Êwiat∏o Bo˝e da∏o
mi poznaç, ˝e czas nawrócenia ˚ydów jest bliski. Jednak ˝aden termin nie by∏ mi podany. Od tego widzenia
mi∏oÊç moja do ˚ydów i pragnienie ich nawrócenia wzros∏y.
Trudno mi wyraziç g∏´bsze rzeczy w tym krótkim streszczeniu. Spróbowa∏am ujàç niektóre z udzielonych
mi Êwiate∏ w form´ wiersza. Pan Jezus tak mi powiedzia∏ kiedyÊ, ˝e chce daç Polsce przeze mnie to, czegom
zawsze pragn´∏a, prawdziwà poezj´ wieszcza. Czasem poezja pozwala wypowiedzieç rzeczy trudne g∏´biej
i jaÊniej, ni˝ proza. Dla przyk∏adu za∏àczam „Dzwon Zygmunta”:
Widzia∏aÊ w nim zawsze tylko chwa∏´ Polski,
Tylko moc i zorze z∏ote szcz´Êliwego wieku,
Którego wody sà podobne mleku,
I takie s∏odkie, niby miodu morze.
Rzuca∏ on tobie stulecia ca∏e
Takiej pot´gi pieÊnià, takim grzmotem,
˚eÊ przed tym spi˝u pot´˝nym ∏oskotem
Gotowa by∏a kl´knàç i biç czo∏em…
A przecie˝… przecie˝ w∏aÊnie w tym spi˝u
Wina królewska by∏a wraz z imieniem ryta.
Ta wina, co krwià potem mia∏a byç obmyta,
I zap∏acono drogo kl´skà i niewolà.
Ta wina, która naród rozpi´∏a na krzy˝u,
Taki ci´˝ar jak grobowe g∏azy,
Taka okropnoÊç jakby koÊci pole…
Choç dzwon tak czysto dêwi´cza∏,
Jakby nie mia∏ skazy.
W czasie gdy by∏aÊ, strojna w jasne t´cze,
I pow∏oki ÊwietnoÊç,
Topór tej winy przecià∏ ∏aƒcuch z∏oty
I Jagiellonów skaza∏ na bezdzietnoÊç,
A ciebie na stulecia wieków zgryzoty.
W mrokach nocy, która dusz´ zbola∏à,
Tak spowi∏a jak czarne ca∏uny,
Ujrza∏am miejsce kary,
Gdzie sp∏acajà dusze sprawiedliwoÊci danin´.
Zanim uderzà w harfy szcz´Êcia struny,
WÊród krwawych ogni sta∏ tam Zygmunt Stary.
Od tylu wieków sta∏ i czeka∏ chwili,
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A˝ zamilknie pieÊƒ jego k∏amliwej s∏awy,
A˝ paƒstwo pruskie w mocy si´ przesili,
Czeka∏ bez modlitw, ludzkich i pomocy,
Czeka… przez czasu oddalenie sine,
Widzia∏ szkar∏aty swej rodowej pychy,
Co dynastyczna forytujàc sprawy
Zwoli∏a, aby Prus ksià˝àt wzià∏ nieprawy,
By za ugi´te krzy˝a kolano
Lutrowi ziemi´ KoÊcio∏a oddano.
Król katolicki na Boga niepomny
Zamiast ukaraç zakon wiaro∏omny,
I nad Ba∏tykiem polskie or∏y bia∏e postawiç,
Jak stra˝ prawu Bo˝emu s∏u˝ebne.
Wola∏ Neposa kreowaç na ksi´cia…
A katolickiej Polski Senatorska Rada
Od onej zbrodni króla nie odwiod∏a.
Tam wi´c gdzie mocy polskiej mia∏ byç szaniec
Na Polsk´ kl´sk´ pruski usadowi∏ si´ zaprzaniec.
Z pruskiej przysz∏o zginàç matni narodowi
Gdy˝ praw Bo˝ych zdrada,
Ta go wyda∏a w moc zdradliwego gada,
Tyle dokona∏ Bogu król niewierny,
˚e si´ branderburskie Hohenzollerny,
Jak po szczeblach, po pruskiej wznios∏y dzier˝awie
Nie Kraków – Królewcowi zapanowa∏ wtedy,
Lecz Berlin w∏adz´ otrzyma∏ w Warszawie…
Zamiast bia∏ych – czarnych or∏ów god∏a
Skrzyd∏y kruczymi wion´∏y nad krajem.
Zamiast purpury dosta∏ w∏osiennic´ zgrzebnà,
A zamiast domu – twardych dróg rozstaje…
Z mi∏oÊci swej zgrzeszy∏ król nieprawy,
Za to szczep Jagie∏∏owy zosta∏ bez dzieci´cia
A syn Zygmunta na tronie ostatni
I ostatni pot´gi z∏oty dzieƒ w ojczyênie…
ZaÊ Polacy wpatrzeni w te sycone miody,
W te rozdzwonione od lutni godziny,
Pami´ç pruskiego ho∏du, czczà jak s∏awy gody,
Âmieje si´ Staƒczyk na Matejki p∏ótnie,
Gdy krzy˝ak kl´ka na krakowskim rynku.
Gdy mistrz odgad∏, ˝e naród myli si´ okrutnie,
Zna∏ kl´ski w groênym idàce ordynku,
Z wizji ÊwietnoÊci zrobi∏ wyrzut, który rani,
G∏oÊniej ni˝ Staƒczyk, szatan Êmia∏ si´ w otch∏ani.
WÊród ogni czyÊçca król zn´kany…
Czeka a˝ naród pojmie, a˝ sercem skruszy
Czeka, a˝ chwa∏´ k∏amanà graç dzwon przestanie
Wtedy padnà ju˝ na zawsze Prusy.
Wtedy pot´ga Polski zmartwychwstanie,
Ponad Królewcem wionà znaki nowe
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Polskie sztandary bia∏o-purpurowe,
A najgrzeszniejszy mi´dzy Jagiellony
Znajdzie nareszcie pokój dla swej duszy…
Uderzcie w czyste srebrne Piastów dzwony
Ba∏tyk szumem, Odra fal odpowie Êpiewem,
Ju˝ nie jesteÊcie pod Bo˝ym Gniewem
Koƒczy si´ czas pokuty wyznaczony.
Uderzcie w srebrne dzwony w te, które wam gra∏y,
Przed lat tysiàcem nad Gop∏em i Wartà,
Uderzcie w srebrne dzwony na nowe dni chwa∏y.
Hymn dla nas zagra pieÊni zmartwychwstanie.
Pop∏ynà czyste i podobne tony
Na znak, ˝e starà haƒb´ z czo∏a Polski starto
W godzin´ Êwitania, gdy tysiàc lat up∏ywa,
Tysiàc lat chrzeÊcijaƒstwa, niech umilknie dzwon winy
Dzwon Êmierci i pychy, z∏y dzwon Zygmuntowy,
We krwi wybielona, jak Ênieg, jak lilii kielichy,
Polsko, wÊród granic wskrzeszonego Paƒstwa,
Bij w dzwony srebrne.
Niech pop∏ynie pieÊƒ ˝ywa,
Od˝yjà stare zapomniane cnoty,
Zaszumi k∏osem z∏ocona niniwa,
Powróci znowu dla ciebie wiek z∏oty.
Wizje ksi´dza Klimuszki
Czes∏aw Andrzej Klimuszko by∏ zakonnikiem, franciszkaninem. Obdarzony darem jasnowidzenia i posiadajàcy du˝à wiedz´ z zakresu medycyny naturalnej, zw∏aszcza zio∏olecznictwa, do koƒca swych dni s∏u˝y∏ chorym
i potrzebujàcym pomocy. Cieszy∏ si´ ogromnym uznaniem tych, którym pomaga∏ oraz posiada∏ wysokà pozycj´
wÊród uzdrowicieli. Jego niezwyk∏e zdolnoÊci parapsychiczne budzi∏y ogólny podziw. Zmar∏ w 1980 r.
Ks. Klimuszko by∏ obdarzony umiej´tnoÊcià przewidywania. S∏u˝y∏ swoim darem wielu ludziom w dramatycznych dla nich sytuacjach. Na ogó∏ nie chcia∏ korzystaç ze swego jasnowidzenia dla celów ogólniejszych, dotyczàcych losów kraju czy ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Sam na ten temat tak mówi∏: „Widzeƒ swoich o charakterze
ogólnoludzkim ani te˝ ˝adnych przepowiedni nie podaj´ chocia˝by dlatego, aby nie by∏y fa∏szywie
interpretowane. Na marginesie zaznaczam, ˝e widzia∏em tragiczne losy trzech narodów”.
Znane jest jednak jego s∏ynna przepowiednia dotyczàca najbli˝szej przysz∏oÊci Polski. Oto jej treÊç: „JeÊli chodzi o nasz naród, to mog´ nadmieniç, ˝e gdybym mia∏ ˝yç jeszcze 50 lat i mia∏ do wyboru sta∏y pobyt w dowolnym
kraju na Êwiecie, wybra∏bym bez wahania jedynie Polsk´, pomimo jej nieszcz´Êliwego po∏o˝enia geograficznego.
Nad Polskà bowiem nie widz´ ciemnych i ci´˝kich chmur, lecz promienne blaski przysz∏oÊci”.
Warto dodaç do tej wizji s∏owo komentarza. Nasuwa si´ pytanie: dlaczego akurat 50 lat? Znany pisarz, Tadeusz Konwicki, który niejako wymóg∏ na powÊciàgliwym w s∏owach franciszkaninie owà przepowiedni´ uwa˝a, ˝e
jest to iloÊç lat jak najbardziej wiarygodna. Liczyç je nale˝y od powstania SolidarnoÊci, czyli od 1980r A zatem
zosta∏o nam jeszcze oko∏o 30 lat pomyÊlnoÊci.
Jak podaje Zbigniew Przybylak w Najs∏awniejszych proroctwach i przepowiedniach dla Polski, do przyjació∏
jasnowidza zalicza∏ si´ tak˝e Zbigniew ˚akiewicz. W maju 1980 r. odnotowa∏ on w swoim dzienniku nast´pujàce
prorocze s∏owa s∏ynnego zakonnika, treÊciowo zbie˝ne z wersjà podanà przez T. Konwickiego: „najbli˝sze lata
(majà byç) niebezpieczne i krytyczne. Polska je prze˝yje. Jedynie grozi kl´ska g∏odu. Kraj ten oczekujà lata
ÊwietnoÊci. Jest to obecnie szcz´Êliwe miejsce. Gdybym mia∏ si´ drugi raz narodziç, chcia∏bym przyjÊç na Êwiat
tylko w Polsce. Niech Polacy z ca∏ego Êwiata wracajà nad Wis∏´. Tu si´ im nic nie stanie”.
W rozmowach ze znanà dziennikarkà, Wandà Konarzewskà, jasnowidz powiedzia∏ m.in. (podaj´ za Z. Przy-
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bylakiem): „Polska b´dzie êród∏em nowego prawa na Êwiecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak ˝aden kraj
w Europie. B´dzie jakaÊ wojna w Europie, ale to nie przejdzie przez teren Polski (...). Czechos∏owacja po∏àczy
swój byt narodowy z Niemcami w ramach tej samej federacji paƒstwowej, a Rosja sowiecka rozpadnie si´ . Na
wschodniej granicy b´dzie silne paƒstwo ukraiƒskie (...). Polsce b´dà si´ k∏aniaç narody Europy. Widz´ map´
Europy, widz´ or∏a polskiego w koronie. Polska jaÊnieje jak s∏oƒce i blask ten pada naoko∏o. Do nas b´dà przyje˝d˝aç inni, aby ˝yç tutaj i szczyciç si´ tym (...)”.
Ks. Klimuszko przewidzia∏ krótki pontyfikat Jana Paw∏a I oraz wybór i odegranie wielkiej roli w KoÊciele
przez Jana Paw∏a II.
Mia∏ równie˝ wizje dotyczàce III wojny Êwiatowej. Wspomina∏ m/in. o ˝o∏nierzach azjatyckich, przeprawiajàcych si´ przez morze, i walki oraz du˝e zniszczenia we W∏oszech.
Proroctwa W∏adys∏awa Biernackiego
WÊród wielu wizjonerów naszych czasów znacznym powodzeniem cieszà si´ przepowiednie jasnowidza W∏adys∏awa Biernackiego. Przytaczamy wybrane fragmenty przepowiedni z poczàtku lat 90, przedstawionej w ksi´˝ce
Zbigniewa Koz∏owskiego – Âwiat Objawiony, Catholic Publishing, London 1990. „Piek∏o na ziemi – bo tak to
mo˝na nazwaç – b´dzie trwa∏o trzy i pó∏ miesiàca. Wojna zacznie si´ od W∏och. Na poczàtku, we W∏oszech b´dzie
straszna rewolucja. Zacznie si´ od Stolicy Apostolskiej. We W∏oszech powstanie ustrój socjalistyczny. SocjaliÊci
rzucà si´ na duchowieƒstwo. B´dà zn´caç si´, torturowaç i mordowaç. Papie˝ Jan Pawe∏ II po trupach swoich
kardyna∏ów b´dzie musia∏ uciekaç z Watykanu. Ucieknie do Francji. Stamtàd do Polski, gdzie pozostanie do
koƒca wojny. Trzy i pó∏ miesiàca nie b´dzie go na Stolicy Êw. Piotra. Stolica Apostolska zostanie zdewastowana,
zniszczona i zniewa˝ona (...). Jan Pawe∏ II ma bardzo trudny pontyfikat, najci´˝szy ze wszystkich papie˝y.
Rewolucja obejmie póêniej Francj´ i Hiszpani´, jednak w tych krajach bandy antychrzeÊcijƒskie nie
utrzymajà si´ d∏ugo. W tym czasie Niemcy, czujàc zagro˝enie, zechcà okrà˝yç i uderzyç na Rosj´. Najpierw uderzà na Czechy i S∏owacj´. Najeêdêcom sprzyjaç b´dzie ludnoÊç cywilna i wojsko czeskie, S∏owacy nie. Stamtàd
klinem uderzà na Polsk´ i dojdà do Wa∏brzycha. Wa∏brzych i Kotlina K∏odzka b´dà zniszczone. Z drugiej strony
Niemcy przez desant morski uderzà na Ko∏obrzeg. Miasto to zostanie zniszczone podobnie jak podczas drugiej
wojny Êwiatowej. Niemcy zdob´dà Ko∏obrzeg i utrzymajà si´ w nim przez osiem dni. Dziewiàtego dnia wojska
polskie i rosyjskie okrà˝à desant niemiecki i tych, którzy nie zginà, wezmà do niewoli. Dzia∏aƒ wojennych w Polsce Êrodkowej nie b´dzie (nie znaczy to, ˝e nie b´dzie tam innych zniszczeƒ, spowodowanych kataklizmami, nie
mówiàc ju˝ o g∏odzie, który b´dzie powszechny na ca∏ym Êwiecie). Zniszczenia wojenne obejmà cz´Êciowo pas
nadbrze˝ny, szerokoÊci oko∏o 50 km od K∏ajpedy a˝ do Szczecina. Atak na te ziemie b´dzie od strony morza,
gdzie b´dzie stacjonowa∏a grupa operacyjna wojsk Paktu Atlantyckiego. Niektóre miasta, jak: Gdaƒsk, Elblàg,
b´dà póêniej niszczone przez wycofujàce si´ oddzia∏y rosyjskie.
Dzia∏ania wojenne przeniosà si´ do Czech. Praga zostanie doszcz´tnie zniszczona. Za to, ˝e naród czeski odstàpi∏ od wiary, Bóg zeÊle na nich wielkà kar´. Praga nigdy nie b´dzie odbudowana.
W kilka dni po rozpocz´ciu dzia∏aƒ wojennych w Europie Ârodkowo-Wschodniej, armia chiƒska ruszy na Rosj´. W Rosji wybuchnie rewolucja. Chiƒczycy w zwyci´skim pochodzie b´dà pokonywaç do 200 km dziennie. ˚o∏nierze chiƒscy oka˝à si´ jeszcze wi´kszymi barbarzyƒcami ni˝ hitlerowcy. ˚adnego Rosjanina nie puszczà ˝ywego, czy to ma∏ego, czy doros∏ego. Wojska rosyjskie b´dà cofaç si´ w pop∏ochu. Cz´Êç dowódców rosyjskich zdradzi
swój kraj i przejdzie na stron´ nieprzyjaciela. Rosjanie widzàc, ˝e przegrywajà na wschodzie, wycofajà swoje oddzia∏y z Czech i Niemiec. Na Niemcy zrzucà bomb´ atomowà (b´dzie to o godz. 2 w nocy). W Niemczech nagromadzone sà wielkie iloÊci ró˝nej broni i amunicji. Gdy bomba atomowa wybuchnie, to równie˝ eksplodujà sk∏adowiska broni. wi´kszoÊç Niemców zginie. Ci, którzy nie zginà, b´dà zalani wodà. Wszechmocna prawica Boga
ju˝ od wieków przygotowuje Niemcom zag∏ad´. Kara spadnie teraz za te wszystkie krzywdy na ich pokolenie, na
ich potomstwo. Ocaleje tylko kawa∏ek Brandenburgii, tj. ziemi le˝àcej ko∏o Szczecina. Po 12 godzinach od
wybuchu bomby atomowej w Niemczech, miasto Gdaƒsk prze˝yje trz´sienie ziemi, lecz nie poniesie wielkich
strat. W tym czasie w Polsce wybuchnie rewolucja, która potrwa 6 dni. Wychowankowie komunistów rzucà si´
na nich samych i w straszny sposób b´dà si´ nad nimi zn´caç. B´dzie to zap∏ata za ich obecne wychowanie bez
Boga (...).
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Siódmego dnia rewolucji Bóg zeÊle na nasz tron mesjasza z Krakowa. Tak wi´c Kraków wyda dwóch mesjaszy. Jednego na tron Stolicy Piotrowej, a drugi na tron naszego kraju. Tym w∏adcà na polskim tronie b´dzie zakonnik z Krakowa. B´dzie on te˝ naczelnym wodzem wojsk polskich. Przemówi on do narodu polskiego i wtedy
naród si´ uspokoi (...).
Wojska rosyjskie b´dà wycofywaç si´ z Czech przez W´gry, S∏owacj´ i Ukrain´. Rosjanie w odwecie za dà˝enia Ukraiƒców do samodzielnoÊci zastosujà taktyk´ spalonej ziemi. B´dà biç, niszczyç i paliç. To b´dzie wielka
kara Bo˝a. Tak jak w Czechach, tak i na Ukrainie naród odstàpi∏ od Boga – cerkwie sà puste, a koÊcio∏y polskie
pozamykane. Wtedy, gdy dziaç si´ to b´dzie, Ukraiƒcy obawiajàc si´ zag∏ady swojego narodu, wyÊlà delegacj´ do
Warszawy, do w∏adcy polskiego z proÊbà o ratunek. Armia polska pospieszy z pomocà. Polacy ze swoimi sojusznikami utworzà front si´gajàcy od K∏ajpedy a˝ po Morze Âródziemne. Na tym d∏ugim froncie b´dà te˝ obce wojska, które pospieszà Polsce z pomocà. Z pó∏nocy: Szwecja, Norwegia i Finlandia, a z po∏udnia: W´gry i Rumunia.
Z pomocà wojskowà i gospodarczà pospieszy Francja i czarny lud. W´grzy i Rumuni b´dà ju˝ po przewrocie rewolucyjnym, który b´dzie mieç miejsce w tym samym czasie co i w Polsce. Wojska rosyjskie b´dà uciekaç w pop∏ochu przed tak wielkim frontem wojsk sprzymierzonych. Nad Horyniem, pod miastem Kostopol, dojdzie do
wielkiej trzydniowej bitwy. Straty b´dà du˝e po obu stronach. Horyniem pop∏ynie czerwona od krwi woda. Rosjanie poddadzà si´ do niewoli. Polskie oddzia∏y na po∏udniowym froncie ruszà a˝ nad Dniepr, do starych granic
polskich i b´dà odpoczywaç tam przez trzy doby. W tym czasie armie chiƒskie zajmà ju˝ znacznà cz´Êç terytorium Rosji. W obawie, aby Chiƒczycy nie zawojowali ca∏ego Êwiata (takie plany majà ju˝ dziÊ), do wojny przystàpià Stany Zjednoczone, a nast´pnie Kanada, Wielka Brytania, Australia, Indie, Indonezja i cz´Êç sojuszniczych
paƒstw afrykaƒskich. W szybkim czasie zajmà Wietnam, Laos, Kambod˝´, Tanzani´, pó∏nocnà Kore´ i wylàdujà
na terytorium chiƒskim. Razem z zaj´ciem tych krajów przez wojska sprzymierzone, upadnie tam na zawsze komunizm. Szybkimi atakami zdobyta zostanie niemal po∏owa terytorium Chin, poniewa˝ Chiny nie b´dà przygotowane na otwarcie przez sprzymierzonych drugiego frontu. Nastàpi to w czasie, kiedy g∏ówne si∏y armii chiƒskiej b´dà dochodziç ju˝ do Wo∏gi, a do Moskwy pozostanie im ju˝ tylko oko∏o 1000 km.
Kiedy dowództwo polskie otrzyma informacje, ˝e armia chiƒska zbli˝a si´ ju˝ do Wo∏gi, w porozumieniu
a aliantami w Azji, wyda rozkaz uderzenia na nacierajàce dywizje chiƒskie. Nad Wo∏gà b´dà toczyç si´ zaciek∏e
walki przez cztery dni. W tym czasie inne zgrupowania polskie zajmà Moskw´. Na po∏udniowym froncie Chiƒczycy przystàpià do kontrofensywy. Rzucà tak wielkie si∏y, ˝e Polacy zacznà w pop∏ochu si´ cofaç a˝ do Dniepru.
Na Dnieprze wojska polskie zajmà linie obronne. Tymczasem armia chiƒska b´dzie dà˝yç do okrà˝enia pó∏nocnego skrzyd∏a wojsk polskich i ich sojuszników broniàcych Moskwy, ale im si´ to nie uda. Naczelny wódz wojsk
polskich b´dzie pe∏en ¸aski Bo˝ej, pe∏en mi∏oÊci Bo˝ej. Zwróci si´ z goràcà modlitwà do Boga Ojca, poniewa˝ Bóg
Ojciec ma naród polski jako naród wybrany, któremu obieca∏ wszechstronnà pomoc. Bóg udzieli pomocy. Obudzi
swoje Êpiàce wojsko, a przede wszystkim ducha w oddzia∏ach polskich. Wskutek kontrnatarcia, Chiƒczycy zacznà si´ w nie∏adzie cofaç. W odwecie u˝yjà bomby atomowej. Na szcz´Êcie wszechmocna Prawica Bo˝a do tego
nie dopuÊci. Specjalistom polskim uda si´ za pomocà urzàdzeƒ elektronicznych zmieniç tor lotu pocisku i skieruje jà z powrotem na pozycje chiƒskie. Tak wi´c Chiƒczycy zginà od w∏asnej broni.
W czasie, gdy amerykaƒska armia zajmie po∏ow´ terytorium Chin, w USA powstanie wielki chaos, co wp∏ynie na morale ˝o∏nierzy amerykaƒskich na froncie. Wybuchnie tam krwawa wojna domowa, bratobójcza rzeê,
podobna do tej w Rosji. Biedota rzuci si´ na farmerów i fabrykantów. Niemal wszystkie fabryki i fermy zdewastujà i spalà. Nastàpi wielka bieda i g∏ód. Z∏oto na wiele si´ nie przyda, bo za nie chleba si´ nie kupi. Pojawi si´
szereg groênych chorób i epidemii. Ca∏e Stany Zjednoczone rozpadnà si´ na ma∏e paƒstwa. B´dà zabiegaç o pomoc ˝ywnoÊciowà od Polski. Waszyngton i Nowy Jork zostanà zniszczone wskutek trz´sienia ziemi. Stanie si´ to
w nocy. Miasta te nigdy ju˝ nie zostanà odbudowane. W USA przez dwa i pó∏ roku nie b´dzie rzàdu.
Wielka Brytania w tym czasie te˝ b´dzie prze˝ywaç wielkà tragedi´ – rewolucj´. Para królewska b´dzie
zmuszona uciekaç na Bermudy, lecz i tam dopadnà ich zabójcy. Dwa lata Brytyjczycy b´dà bez rzàdu. Dopiero
po tym okresie wkroczy tam armia francuska, która zaprowadzi ∏ad i umo˝liwi powstanie nowego rzàdu. Obecnie Francja odchodzi od wiary, ale po wojnie b´dzie bardzo gorliwa. Du˝y wp∏yw na postaw´ religijnà rodaków
b´dzie mia∏ niezwykle pobo˝ny w∏adca Francuzów. Zaprowadzi on porzàdek nawet w innych krajach (...).
Po III wojnie Êwiatowej nie b´dzie krajów kapitalistycznych ani komunistycznych. Nastanà rzàdy
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demokracji Chrystusowej, oparte na prawdzie, sprawiedliwoÊci, godnoÊci cz∏owieka i mi∏oÊci.
Polska stanie si´ wielkim mocarstwem, takim, jakim jeszcze nie by∏a za swego istnienia. Bóg nas podniesie
do tak wysokiej rangi przez nasze modlitwy, które zanosimy do Boga.
Równie˝ naród rosyjski stanie si´ bardzo gorliwym ludem Bo˝ym i dobrowolnie znajdzie si´ pod patronatem
Polski. Nastàpi zjednoczenie S∏owian Europy. Do Polski dobrowolnie przy∏àczà si´ Czechy, S∏owacja, Brandenburgia (pozosta∏oÊç Niemiec, – przyp. A.S.), Estonia, Litwa, ¸otwa, Bia∏oruÊ i Ukraina. Do tej wielkiej braterskiej wspólnoty do∏àczà równie˝ W´gry i Rumunia. Wiara i modlitwy narodu polskiego rozpalà mi∏oÊç Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Matki NajÊwi´tszej tak, ˝e sam Bóg b´dzie walczy∏ w naszym imieniu i da narodowi polskiemu ca∏kowite zwyci´stwo nad armià chiƒskà. Przywódca chiƒski sk∏oni g∏ow´ przed polskim w∏adcà. Chiny
zechcà podbite tereny w∏àczyç w sk∏ad swego paƒstwa, ale wskutek zdecydowanej postawy Polaków sk∏onne b´dà zawrzeç z Polskà traktat pokojowy w Chabarowsku. Do tego jednak nie dojdzie. Podpisanie traktatu pokojowego nastàpi dopiero po kilku tygodniach w Warszawie. W jego wyniku Chiny wycofajà si´ z okupowanych terytoriów. Powstanà nowe paƒstwa azjatyckie. Wojska japoƒskie, które wejdà w g∏àb Rosji, ostatecznie zajmà tylko
W∏adywostok i swoje stare ziemie, po czym zawieszà dzia∏ania wojennà (...). Rewolucj´ przejdzie wiele narodów
na ca∏ym Êwiecie, w tym tak˝e Kanada i Australia. W trakcie tych strasznych wydarzeƒ zginie cz´Êç Anglii. Londyn zostanie zniszczony przez trz´sienie ziemi. Zginà ca∏e miasta i paƒstwa jak: Dania, Holandia i Portugalia.
Jedne làdy zginà, a nowe wy∏onià si´ na oceanach.
Po∏o˝enie geograficzne Ziemi b´dzie inne. Zmieni si´ po∏o˝enie terytorialne dwóch obecnie wielkich mocarstw: Stanów Zjednoczonych i Rosji, które póêniej stanà si´ paƒstwami podrz´dnymi.
Po strasznej tragedii wojennej nastanie wielki dobrobyt. Ziemia wyda ludziom wszystkie bogactwa jakie posiada. Ludzie b´dà ˝yli dostatnio jak nigdy dotàd. Zapanuje wielka mi∏oÊç do Boga i do bliêniego. B´dzie wielki
kult do Serca Pana Jezusa i Matki NajÊwi´tszej. Po wojnie b´dzie odbudowany m/in. Pary˝, Rzym i Madryt. Nad
wieloma miastami b´dà fale wody, a niektóre porosnà mchem. W tej wojnie procentowo najmniej zginie ludzi rasy ˝ó∏tej, bo ich Bóg zachowa jako narz´dzie kary dla rasy bia∏ej. Rasa bia∏a b´dzie musia∏a jeszcze znosiç cierpienia od rasy ˝ó∏tej za to, ˝e biali siebie uwa˝ali za lepszych i màdrzejszych. Sami byli panami, a innych mieli
za niewolników i zn´cali si´ nad nimi. Dlatego sami stanà si´ niewolnikami. Nastàpi to jednak dopiero póêniej,
gdy rasa ˝ó∏ta zaleje ca∏y glob ziemski. B´dà panowali przez trzy lata i szeÊç miesi´cy (...).
W 1978 r. w Babilonie, z ˝ydowskiej prostytutki, narodzi∏ si´ Antychryst. ˚yje on jeszcze w ukryciu i ujawni
si´ w swoim czasie. Swojà wiedzà zdob´dzie ca∏y Êwiat. B´dzie ma∏powa∏ Chrystusa – Mesjasza, gdy wejdzie na
tron w Chinach, powie: Jestem Chrystus – Mesjasz pochodzàcy z matki ˝ydówki, a ten co by∏, to zwodziciel (...).
Antychryst dla pozoru, ˝eby zwieÊç jak najwi´cej ludzi, umrze, a trzeciego dnia zmartwychwstanie (pozornie
umrze i pozornie zmartwychwstanie). Wielu ludzi w niego uwierzy, zw∏aszcza ˝ydów (...). Przez swojà màdroÊç
wybije si´ na wielkiego w∏adc´ w Chinach. Zdob´dzie Êwiat podst´pnie i bez boju. B´dzie tak sprytny, ˝e bardzo
szybko, zaledwie w ciàgu kilku miesi´cy, przez postawienie ultimatum, opanuje ca∏y Êwiat, w tym tak˝e Polsk´.
Zast´pcà jego b´dzie katolicki biskup. Represje najpierw dotknà duchowieƒstwo. Zacznie mordowaç kap∏anów
i biskupów, zamorduje te˝ ostatniego papie˝a (...). Tych, którzy nie przystanà do jego nauki, Antychryst b´dzie
bezlitoÊnie zabija∏. Nie da ˝ywnoÊci, trudno b´dzie znale˝ç kap∏ana, ˝eby przyjàç Sakramenty Êwi´te. KoÊció∏
przejdzie do podziemia (...).
Pan Bóg zeÊle z Raju do walki z nim Eliasza i Henocha. Prorocy ci b´dà g∏osili Êwi´tà Ewangeli´ o Chrystusie. Po trzech i pó∏ roku ich misji, zginà z ràk Antychrysta. Cia∏a ich b´dà le˝a∏y niepochowane przez trzy dni.
Trzeciego dnia, na oczach t∏umu, mocà Bo˝à zmartwychwstanà i wstàpià do Nieba.
Gdy Antychryst b´dzie ma∏powa∏ wniebowstàpienie, kiedy mocà szatana uniesie si´ w ob∏oki, zostanie zabity
piorunem przez Êw. Micha∏a Archanio∏a i spadnie na oczach t∏umów w otwartà czeluÊç ziemi, ziejàcà siarkà
i ogniem. Nied∏ugo po tym nastàpi Sàd Ostateczny i wskrzeszenie umar∏ych oraz nowe Niebo i nowa Ziemia”.
Przepowiednie mistyczki Anny
Wspó∏czesna mistyczka z Warszawy u˝ywajàca pseudonimu – Anna, doznaje objawieƒ prywatnych od 1967 roku. Objawienia te majà charakter rozmów z Bogiem. Mistyczka traktuje je jako rodzaj Bo˝ego wychowania, które
jest przeznaczone dla wszystkich pragnàcych mu si´ poddaç. Pierwszy zbiór objawieƒ ukaza∏ si´ pod tytu∏em “Po-
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zwólcie si´ ogarnàç mi∏oÊci”. Poczàwszy od 1994 r. ukazujà si´ kolejne cz´Êci cyklu Bo˝e wychowanie (dotychczas
trzy). Wydawcà jest jezuicka oficyna WAM z Krakowa. Ksià˝ki te posiadajà Nihil Obstat KoÊcio∏a katolickiego.
Z nich te˝ pochodzà przytoczone poni˝ej cytaty i wybrane fragmenty.
Or´dzie z 1 stycznia 1968 r.
„Kocham was, Polaków. Postawi´ was na Êwieczniku przed innymi narodami, abyÊcie Êwiadczyli o Mnie.
ÂwiadczyliÊcie o Mnie Êmiercià, b´dziecie Êwiadczyç ˝yciem. Kogo si´ kocha, temu daje si´ wielkie i trudne zadanie. Ale Ja wierz´ wam. B´dziecie Êwiadczyli o Mnie przed Êwiatem”.
Or´dzie z 4 kwietnia 1980 r.
„Nadchodzà czasy strasznych wstrzàsów, które obalà to, co stare, prze˝yte, zmursza∏e. Runà systemy polityczne, ekonomiczne i spo∏eczne, w którym zanik∏o dobro i sprawiedliwoÊç, które rozros∏y si´ i nap´cznia∏y
krwià i krzywdà moich dzieci. B´dziecie Êwiadkami najwi´kszego w dziejach ludzkoÊci przewrotu. Zobaczycie
moce dzia∏ajàce z Mojego rozkazu, niszczàce i burzàce po to, aby na zaoranym polu zakie∏kowaç mog∏o nowe ˝ycie, bardziej godne cz∏owieka (...). Kocham was mi∏oÊcià specjalnà. W waszym narodzie widz´ realizatorów mojego dzie∏a odnowienia oblicza ziemi. Licz´ na was, dlatego szukam wÊród was ludzi gorliwie zapobiegajàcych
o Mojà chwa∏´ i ch´tnych. Powo∏uj´ ich do Mojej s∏u˝by. Tu b´dziemy wspólnie budowaç pierwsze fundamenty
nowego gmachu ziemi. Stàd roztoczyç chc´ przed zrozpaczonà, zbiednia∏à i skruszonà ludzkoÊcià perspektywy
Mojego pokoju, Mojego wizerunku sprawiedliwego narodu ˝yjàcego w zgodzie i mi∏oÊci ze Mnà, waszym Królem”.
Or´dzie z 16 grudnia 1981 r.
„Moja moc zawiÊnie nad waszym narodem. Moja moc czeka teraz na wasze serca. Jestem tu obecny i ˝ywy poÊród was. ChoçbyÊcie zwàtpili, Ja was nie porzuc´ ani nie opuszcz´. Umi∏owa∏em swój lud i przela∏em za niego
krew swojà. Zaufajcie tej Krwi, którà Ja za was przela∏em, i nie l´kajcie si´ (...). Oto teraz Mój Duch jest w was.
Oto teraz Moja mi∏oÊç jest wÊród was. Matka Moja prosi za wami, bo wie, jak s∏abi jesteÊcie, ale skoro Jej si´ powierzacie, Ona wyprosi wam wszystkie ¸aski potrzebne w czasie obecnym i przysz∏ym. Od waszego narodu zacznie si´ uzdrawianie ca∏ego Êwiata (...) Uczyni´ was mojà pochodnià, która rozjaÊni ciemnoÊci umys∏u ludzkiego i pozwoli zobaczyç Mnie jako swojego Pana i Ojca. Pragn´, by Moje królestwo ju˝ rozszerza∏o si´ na ziemi (...).
Nie l´kajcie si´. Moja Matka jest przy was. Trwajcie w tej nadziei, której pragn´ teraz udzieliç waszym sercom”.
Or´dzie z 16 marca 1983 r.
„Do Polaków! – Za dojrza∏ych do pe∏nienia s∏u˝by mi∏oÊci i mi∏osierdzia, do wspó∏czucia i przebaczenia uznajà teraz was. Twój naród, Anno, przeszed∏ ci´˝kà i twardà nauk´, bo çwiczy∏em go i hartowa∏em. Nadchodzi
czas, abyÊcie ukazali si´ Êwiatu w swojej samarytaƒskiej s∏u˝bie. Dla niej zachowa∏em was i jeszcze zachowam.
Na nià b∏ogos∏awieƒstwo Moje wam daj´ i pomoc Mojà szczególnà. Moja ojcowska troskliwa opieka rozpina si´
nad wami i zapewniam was, ˝e nie ma si∏y, która mog∏aby wam zagroziç. Teraz wy (Polacy) jesteÊcie „wybranà”
czàstkà Mojego ludu, bowiem wam w∏aÊnie powierzam s∏u˝b´ najtrudniejszà i najci´˝szà – torowania nowych
dróg, przewodnictwa na drodze ku Mnie ju˝ nie poszczególnych ludzi, ale ca∏ych narodów. W tym licz´, ˝e naprawicie win´ Izraela i oka˝ecie wiernoÊç Królowi waszemu, Jezusowi Chrystusowi. T´sknota Moja do bliskiego
wspó∏˝ycia z wami powoduje, ˝e postanowi∏em znowu ˝yç z wami, jak niegdyÊ z Izraelem. Bóg t´skni do mi∏oÊci
cz∏owieka, do wype∏niania swoim szcz´Êciem pustki oczekiwania ludzkiego. Wasz trudny i bolesny los sprawia,
i˝ do was Serce Moje wyrywa si´ i pragn´ was nasyciç najpierwej. Wybra∏em was z powodu waszej ufnoÊci, zawierzenia Mi w nieszcz´Êciach, jako te˝ ze wzgl´du na wasze cierpienie i s∏aboÊç. Potrzebujecie Mnie i wzywacie
Mnie, wierzycie w mi∏oÊç Mojà do was – to Mi wystarcza”.
Or´dzie z 19 marca 1983 r.
„Wiedz, ˝e Izrael zachowywa∏ w szacunku, na piÊmie i na ustach s∏owa i nakazy Moje, ale ich nie zachowywa∏
w sercu, i sumienie swoje zatwardzi∏. Zamkn´li wÊród kap∏anów i uczonych w PiÊmie to, co mia∏o staç si´ treÊcià
ich ˝ycia. (...) Wzywa∏em by naÊladowali Mnie, skoro za lud Mój si´ uwa˝ajà. A oni pragn´li mieç we Mnie zapewnione zwyci´stwo, w∏adz´, s∏aw´, bogactwo i wywy˝szenie ponad inne narody. Wszystko mieç chcieli, a Ja
tym mia∏em byç, który im spe∏ni ich n´dzne, pe∏ne ˝àdzy i chciwoÊci oczekiwania... Dawali Mi rytua∏, pró˝ne gesty i s∏owa puste, sercem lgn´li do zagarni´cia ca∏ego Êwiata i u˝ywania go – w Imi´ Moje! Czy wy (Polacy) po-
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wtórzycie ten b∏àd?
AbyÊcie pokusy nie mieli, innà (ni˝ Izraela) drogà was wiod´: poprzez n´dze i nieszcz´Êcia tej ziemi pragn´
wzbudziç waszà t´sknot´ i po˝àdanie goràce Moich dóbr prawdziwych, sycàcych i dobrych”.
Or´dzie z 1 maja 1983 r.
„Wasze powszechne nawrócenie si´ na Mojà drog´ nastàpi wtedy, kiedy stanie przed wami groêba ca∏kowitej
zag∏ady. Ona obudzi spo∏eczny zryw w obronie wartoÊci najwy˝szej dla was i wspólnej – waszego bytu narodowego. Wobec takiej grozy, która zawiÊnie nad Êwiatem, zjednoczycie si´ i zwrócicie wasze serca ku Mnie, jako jedynej waszej obronie i tarczy. Moja Matka stanie si´ w tym czasie rzeczywistà Królowà narodu polskiego. Wtedy
gdy doko∏a was ginç b´dà i rozpadaç si´ kraje o wiele od was bogatsze i pot´˝niejsze, kiedy Êmierç straszliwa,
natychmiastowa i zaskakujàca zagarniaç b´dzie miliony waszych braci w jednej sekundzie – bo u˝yjecie przeciw
sobie broni jàdrowej – wtedy l´k o ˝ycie st∏umi wszelkie inne pragnienia. Nie tylko w Polsce, lecz na ca∏ym Êwiecie nastàpi przemiana duchowa. Te kraje, które wierzy∏y Mi i uznawa∏y Mnie swym Panem, zwrócà si´ ku Mnie
i skupià swojà ufnoÊç i wiernoÊç wokó∏ Mojego Krzy˝a. Inne, które praktycznie odrzuci∏y Mnie, bo od dawna, by∏em dla nich tylko symbolem i wspomnieniem, pozostanà w swojej agonii same i nie znajdà oparcia. Tam zapanuje chaos, panika i zbiorowe szaleƒstwo: jedni przez drugich i przeciw drugim b´dà dà˝yç do zapewnienia sobie
bezpieczeƒstwa. Tak stanie si´ w krajach, którym zazdroÊcicie mojej opieki. Zobaczysz te˝, jak bogactwo i poczucie si´ wy˝szym zniszczy∏y odpornoÊç spo∏eczeƒstw, a podkopujàc od dawna planowo, Moje prawa. Rzàdy zgotowa∏y zgub´ w∏asnym ludom (…)
Or´dzie z 25 maja 1987 r.
„Ja was znam i wiem, jak zareagujecie na zagro˝enie. Bardzo szybko nastàpi zmiana, a czas odpowiedni po
temu dam wam (...). Âwiat stanie w ogniu doko∏a was, lecz wy b´dziecie jeszcze w stanie mobilizacji zewn´trznej
i wewn´trznej i zwi´kszy si´ zdyscyplinowanie. W∏aÊciwie ustawicie wtedy w∏asnà hierarchi´ wartoÊci, a nadzieja, która w was si´ obudzi, da wam si∏y i impuls do dzia∏ania dla dobra wszystkich. Wtedy s∏owa Moje zostanà potraktowane powa˝nie, a KoÊció∏ Mój od∏o˝y to, co dotychczas uwa˝a∏ za wa˝ne, dla spraw nieporównywalnie wa˝niejszych, istotnych, w których nie da sobie rady beze Mnie (...). Waszym Abrahamem jest syn Mój, Jan
Pawe∏ II – tak ˝e arcykap∏ana otrzymaliÊcie. Wy zaÊ wspieraç go macie i tak stawaç przede Mnà, jak byÊcie byli
pos∏ami waszego narodu; bo Ja chc´ widzieç w was reprezentacj´ Polski. Dbajcie wi´c o stan waszych dusz, ufajcie Mi, oczekujcie Mojej ¸aski i spodziewajcie si´ jej. ProÊcie o nià.
Teraz jest pora zawarcia z wami przyjaêni lub – nie, je˝li jej nie zapragniecie ca∏ym sercem, wy, którzy poznaliÊcie Mnie. Dla waszych próÊb i zawierzenia pochyl´ si´ nad ca∏ym narodem i ujm´ go w swoje d∏onie.
Przygotujcie si´ i mówcie o tym jedni drugim. Chc´ widzieç wasze serca otwarte i oczekujàce”.
Or´dzie z 7 sierpnia 1989 r.
„Pielgrzymi niech si´ modlà za Polsk´ w drodze, niech si´ modlà w Lourdes, wsz´dzie – za swoje rodziny, bliskich...Niech si´ modlà o wype∏nienie woli Mojej w waszym kraju. I to niech przed∏o˝à waszej Matce wsz´dzie,
gdzie b´dà. Chcia∏bym te˝, aby pami´tali o mieszkaƒcach tych krajów, w których b´dà, o mieszkaƒcach miejscowoÊci, przez którà b´dà przeje˝d˝ali...
Przypominam te˝, ˝e Jugos∏awia i ca∏e Ba∏kany przejdà przez kataklizmy. A je˝li nastàpià tam walki wewn´trzne i nienawiÊç wzajemna, to dopuszcz´ do strasznego dzia∏ania przyrody – „potrzàsn´ nimi”, aby si´ opami´tali, natomiast mi∏osierdziem wzajemnym, przebaczaniem sobie i wspomaganiem si´ mogà wyprosiç u Mnie
pokój, zw∏aszcza proszàc przez Serce Niepokalane Maryi, Matki Mojej, poniewa˝ ich r´ce zbrukane sà krwià
bratnià, a serca nienawiÊcià”.
Or´dzie z 25 sierpnia 1989 r.
„ Nadchodzà ci´˝kie dni dla ca∏ego Êwiata – dla was równie˝, ale nie b´dà trwa∏y one d∏ugo. Dlatego oprzyjcie
na Mnie swojà nadziej´ i chciejcie zawierzyç Mojej mi∏oÊci do was i Mojej wszechmocy. Im bardziej s∏uchaç Mnie
b´dziecie i naÊladowaç Mnie w Moim mi∏osierdziu, tym szerzej Ja roztocz´ nad wami Mojà opiek´ i mi∏osierdzie
(...). Pami´tajcie te˝, ˝e wszystkie narody kocham równie silnie i chciejcie kochaç sàsiadów waszych razem ze
Mnà. Ten, kto Mnie kocha, dzieli si´ Mnà z drugimi. Ja widz´ wasz naród jako Moje prawe dzieci ukazujàce
Mnie Êwiatu takiego, jakim jestem. Bo Ja jestem Ojcem mi∏osiernym, ∏agodnym i wszystko wybaczajàcym (tym,
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którzy ˝a∏ujà i o wybaczenie win Mnie proszà), i kochajàcym was takich, jakimi jesteÊcie: s∏abych, grzesznych,
upadajàcych i potrzebujàcych zawsze Mojej opieki”.

Jasnowidz z E∏ku
W numerze 2 z 1998 r. miesi´cznika astrologiczno – futurologicznego Pellegrini ukaza∏a si´ interesujàca wizja
przysz∏oÊci Êwiata przedstawiona przez „Jasnowidza z E∏ku”. Poniewa˝ wczeÊniej podane wizje i przepowiednie
mog∏y wprowadziç pesymistyczny nastrój, na zakoƒczenie niniejszego opracowania podajemy przepowiedni´
w bardziej optymistycznym tonie. „W 1998 roku rozpoczà∏ si´ najlepszy okres w dziejach Ziemi. Nie przewiduj´
˝adnego kataklizmu ogólnoÊwiatowego przez nast´pne tysiàclecie. OczywiÊcie, b´dà powodzie, trz´sienia ziemi
i lokalne wojny, ale ziemia w swym bycie nie b´dzie zagro˝ona. Powstanie ogólnoÊwiatowy rzàd Ziemi. Nie dopuÊci on, by naszej planecie sta∏o si´ coÊ z∏ego. Problemem na najbli˝sze lata stanie si´ przest´pczoÊç zorganizowana. Do walki z nià trzeba b´dzie zwi´kszyç stan policji i s∏u˝b specjalnych. Policja otrzyma nowy sprz´t, zdolny
wykryç ka˝dego sprawc´. Miedzy innymi zbudowane zostanie urzàdzenie rejestrujàce myÊli. B´dzie ono zapisywaç mikrodrgania strun g∏osowych.
W przysz∏oÊci powstanie nowy sposób magazynowania energii. Urzàdzenie wielkoÊci akumulatora
samochodowego dostarczy iloÊç energii pokrywajàcà tygodniowe zapotrzebowanie gospodarstwa domowego.
B´dzie ono wymienialne jak butle gazowe.
Rewolucj´ prze˝yjà wszystkie Êwiatowe religie. Ju˝ niebawem najwi´kszà z nich prze˝yje KoÊció∏ katolicki.
Zniesiony zostanie celibat ksi´˝y oraz dopuszczony zostanie do u˝ywania przez katolików nowy sposób antykoncepcji. Za kilkanaÊcie lat ksi´˝a otrzymajà nowy podr´cznik prawa kanonicznego, który b´dzie podstawà
stosunków kleru z laikatem. Celibat b´dzie znoszony stopniowo. Najpierw ksi´˝a zacznà braç sobie kobiety,
a póêniej w trosce o zachowanie liczebnoÊci ksi´˝y, papie˝ zezwoli utrwalaç te zwiàzki. Celibat pozostanie sprawà indywidualnego wyboru.
KoÊció∏ zezwoli na nowy rodzaj modlitwy. B´dzie ona redagowana w parafiach i dotyczy∏a bie˝àcych spraw
parafian. Modlitwy te b´dzie zatwierdza∏ miejscowy biskup. Zawarte te˝ zostanie porozumienie z KoÊcio∏em anglikaƒskim i protestanckim. Z prawos∏awiem b´dzie podpisana umowa braterstwa. Z czasem judaizm po∏àczy
si´ z chrzeÊcijaƒstwem, a póêniej ze wspólnotà islamskà. Powstanie jedna uniwersalna religia o ró˝nych formach wypowiedzi. Instytucja papie˝a nigdy nie zostanie zlikwidowana. Na czele KoÊcio∏a zawsze b´dzie sta∏ papie˝ wybierany przez kardyna∏ów. Jedynie nieomylnoÊç papie˝a przestanie byç dogmatem i b´dzie uzale˝niona
od danej osoby. Niektórzy papie˝e b´dà z niej rezygnowaç. Âwiadkowie Jehowy uznajà wkrótce duchowe zstàpienie Chrystusa i pozb´dà si´ z wzajemnoÊcià uprzedzeƒ do wiernych katolicyzmu.
W 2023 roku pojawi si´ na Êwiecie nowy prorok. Po jego Êmierci Êwiat uzna go za wys∏annika Boga. Udowodni on wspólne dla judaizmu, chrzeÊcijaƒstwa i islamu korzenie. Napisze kilka ksiàg, które stanà si´ bestsellerami. Nauka niezad∏ugo udowodni istnienie Boga oraz istnienie osobowego szatana. Zmieni si´ mentalnoÊç ludzi
w sprawie aborcji. Aborcja dopuszczalna b´dzie tylko w razie zagro˝enia ˝ycia matki i b´dzie tylko zabiegiem
z przymusu fizjologicznego, a nie kulturowego. Stanie si´ zabiegiem ratujàcym ˝ycie matki, a w ka˝dym innym
przypadku traktowane b´dzie jako przest´pstwo. LudzkoÊç nie uzna eutanazji. Dopuszczone do leczenia zostanà
narkotyki, ale pomoc w samobójstwie b´dzie karana.
KoÊció∏ ca∏kowicie zabroni podejmowaç dzia∏ania wojenne. Ka˝dy kto przyczyni si´ do wojny b´dzie karany
ekskomunikà.
KoÊció∏ uzna dzia∏ania jasnowidzów, o ile b´dà g∏osiç dobro i nie b´dà kreowaç przysz∏oÊci.

Przepowiednie spoza Polski
Przepowiednia brata Lodovica Rocci
Zakonnik franciszkaƒski, brat Rocca, do˝ywszy bardzo s´dziwego wieku, 92 lat, w roku 1849 zwiedza∏ Ziemi´
Âwi´tà. Na Górze Synaj zosta∏ ˝yczliwie przyj´ty przez zakonników z tamtejszego klasztoru. Brat Rocco wkrótce
popad∏ w doÊç osobliwy stan, w którym trwa∏ przez szeÊç tygodni. Na kilka dni przed Êmiercià poprosi∏ dwóch

119

ksi´˝y (o.Augustyna i o. Antoniego Fascinetti) aby przy nim czuwali i zapisywali ka˝de jego s∏owo.Poni˝szy tekst
pochodzi z ksià˝ki dra Johanesa “Proroctwa o wszystkich krajach, rzàdach Europy oraz Azji, Afryki i Ameryki”,
wydanej przez drukarni´ nadwornà Watykanu w 1853 r., a znajdujàcà si´ obecnie w Bibliotece narodowej
w Wiedniu pod nr sygnatury 71–42/7314. Ca∏oÊç przepowiedni, zw∏aszcza dotyczàca wydarzeƒ zwiàzanych
z I wojnà Êwiatowà, jest bardzo trafna. Przytoczymy tylko t´ cz´Êç tekstu, która dotyczy II wojny Êwiatowej i dalszej przysz∏oÊci. „W 90 lat po mojej Êmierci wybuchnie wojna bratobójcza w Europie, która ogarnie ca∏y Êwiat.
Z nieba, z g∏´bi ziemi ogieƒ ˝elazem wytryÊnie, krew laç si´ b´dzie strumieniami. Najwi´ksze spustoszenie uczynià ˝elazne ptaki, które warkotem skrzyde∏ pomagaç b´dà walczàcym, szerzàc spustoszenie, a ˝elazne smoki obrócà w perzyn´ pó∏ Europy. Wówczas S∏owianie krwià swojà wypisywaç b´dà nies∏ychane niesprawiedliwoÊci
Germanów, których do ostatniego upodlenia doprowadzi wódz – szaleniec, ˝yd z pochodzenia”.
Przepowiednie o kataklizmach, rewolucjach i trzeciej wojnie Êwiatowej:
W∏ochy
„Italio, ty pi´kny kraju! P∏acz´ nad tobà i nad twoim losem. Wiele kwitnàcych miast i zamków padnie w gruzy. Najstraszniejsza z rewolucji wygubi po∏ow´ ludnoÊci, cz´Êç arystokracji i duchowieƒstwo zostanà wymordowani. A gdy Zmartwychwstanie dzwoniç b´dà, papie˝ b´dzie uciekaç po zw∏okach kardyna∏ów. Wielu synów
Germanii grób swój tam znajdzie (...)”.
Na Dalekim Wschodzie
„P∏omieƒ i zaraza. Walki i zbydl´cenie poró˝nià rasy. Ziemia, powietrze i woda – wspólnym grobem. A gdy
˝ó∏ty najeêdêca wylàduje na ziemi cz∏owieka o stalowej woli i nogach, jedna z trzech wielkich cór kraju smoka,
chytrym podst´pem rzuci liliowà chryzantem´ pod nogi swemu narodowi. Ale przed tym widz´ nad Krajem
Kwitnàcej WiÊni chmur´ ogniem ziejàcà, która obróci w gruzy po∏udnie i Êrodek wyspy. Kraj Czarnej Pagody
(Indie), zdob´dzie wreszcie niepodleg∏oÊç, dopomagajàc do zwyci´stwa swoim by∏ym w∏adcom, zdobywajàc przez
to ich wiecznà przyjaêƒ”.
Anglia
„Po naporze germaƒskim tylko Anglia ostoi si´ , aby nieÊç kaganek starej kultury poprzez kraje Europy. Jednak za swà zniewieÊcia∏oÊç i opiesza∏oÊç ukarana zostanie m´˝em stanu, który swoim gadulstwem wszystkie ich
zamiary zdradza∏ b´dzie, przez co wiele kl´sk jà spotka i oderwà si´ od niej kraje zamorskie. Anglia, owo paƒstwo handlarzy, którzy dla zysku popierajà wszelkie zbrodnie, stanie si´ widownià najstraszniejszych okrucieƒstw”.
Irlandia i Szkocja
„Zawojujà Angli´ i jà zniszczà. Rodzin´ królewskà wyp´dzà, a po∏owa narodu zostanie wymordowana.
Zapanuje tam n´dza...”
Francja
„Zaplàtana zostanie w zagranicznà wojn´. Jak tylko wojna ta si´ skoƒczy, wybuchnie powstanie, rewolucja,
podczas której zamordowany zostanie prezydent kraju. W czasie tych wydarzeƒ rozleje si´ bardzo du˝o krwi.
Wi´ksza cz´Êç Pary˝a zostanie w czasie wojny i rewolucji spalona, zamieniona w popió∏. Posiad∏oÊci w Algierze
oderwà si´ ca∏kowicie do koƒca Francji, a wtedy wyniesiony zostanie na tron cz∏owiek z plemienia lamparta.
W Afryce b´dzie rzàdzi∏ afrykaƒski ksià˝´, który chwilowo b´dzie przebywaç we Francji. On rozszerzy religi´
katolickà. Francja odrodzi si´ ze skutków rewolucji komunistycznej przez nowe powstanie, na czele którego stanie Galijczyk z rodu Bourbonów. Nie zdà˝à wi´zieƒ budowaç z cegie∏, ale z desek – takie b´dzie przepe∏nienie
wi´zieƒ, a zdrajcy b´dà musieli w pocie czo∏a odpracowywaç swoje winy”.
Rosja
„Stanie si´ widownià najstraszniejszych okrucieƒstw. Rozegrajà si´ tu najci´˝sze walki. Wiele wsi i miast b´dzie zburzonych. Krwawa rewolucja wyt´pi po∏ow´ ludnoÊci. W Petersburgu i Moskwie trupy przez pewien czas
b´dà le˝a∏y niepogrzebane. Paƒstwo rosyjskie rozpadnie si´ na ma∏e kraje”.
Polska i S∏owianie
„Polska powstanie wolna i b´dzie jednym z najpot´˝niejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonià Polski
S∏owianie po∏àczà si´ i utworzà w∏asne katolicko-s∏owiaƒskie mocarstwo Europy, którego granicami b´dà: Odra,
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Nysa, Adriatyk, Ba∏tyk, Morze Czarne, Dniepr i Dêwina. Wspólnie wyp´dzà Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Pó∏ksi´˝yc, a zapanuje z powrotem Krzy˝. Przy koƒcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocà, w czasie, gdy liÊcie z drzew opadaç zacznà. Z gruzów i popio∏ów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porzàdku i spokoju w sprawach wewn´trznych. Polska b´dzie mieç swojego króla z prastarego rodu ksià˝´cego, krwi s∏owiaƒskiej, o wielkim umyÊle i duchu, a j´zyka polskiego uczyç si´ b´dà na wszystkich uczelniach
Êwiata.
Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwy˝ej zaÊ Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzà Êwiatu
wielkiego papie˝a. Polska zawrze wiecznà przyjaêƒ z Turcjà, która po wieki zachowanà b´dzie. Wielki mà˝
z Ameryki roztoczy nad jej granicami swojà przemo˝nà opiek´, pod którà w wielkiej szcz´ÊliwoÊci królowaç b´dzie”.
Austria
„Czcigodna monarchia po wielu krwawych walkach rozpadnie si´ . Jednak duch opiekuƒczy tego staro˝ytnego rodu ustrze˝e dynastie. Wiedeƒ b´dzie dwa razy obl´˝ony, a gdy Êciàgnie nienawiÊç wielu narodów, nawiedzi
go straszna kl´ska, gdy˝ opustoszeje, a wielkie pa∏ace b´dà sta∏y puste. Na Placu Êw. Stefana trawa rosnàç b´dzie po kolana”.
Kraje niemieckie
„Kraje niemieckoj´zyczne po∏àczà si´ z paƒstwem niemieckim. Nie utrzymajà si´ jednak w Niemczech ˝adne
królestwa i ksi´ stwa, a tylko jedna ga∏àê z cesarskiego pnia b´dzie nosiç koron´. Przywódca ten umocni Niemcy
i pod jego màdrym panowaniem zapanuje zgoda i dobrobyt, poniewa˝ Bóg jest z tym domem królewskim (dalej
jest przeskok w tekÊcie do koƒcowych dziejów Niemiec). (...) Prusakom tylko tylu ˝o∏nierzy zostanie, ile si´ zmieÊci pod jednym d´bem. Nie zginà jednak, aby pami´ç o nich zosta∏a zachowana do trzeciego pokolenia. Pozostanie im Brandenburgia. Po 30 latach b´dà wymazani z karty Europy”.
Jerozolima
„Stanie si´ na powrót stolicà królewskà i uszcz´Êliwi te kraje. Da im zbawienie i b∏ogos∏awie∏stwo. Król egipski umrze, a kraje te b´dà odbiera∏y dobrodziejstwa z Jerozolimy”.
Hiszpania i Portugalia
„Majà jeszcze wielkà win´ krwi do zmycia, cz´Êciowo z powodu okrucieƒstwa, z którym zdobywa∏y Ameryk´.
Za to, ˝e wymordowali w tak okrutny sposób tylu ludzi dla pró˝nego blasku z∏ota. Cz´Êciowo równie˝ dlatego, ˝e
w Afryce niewinnych ludzi ludzi zamieniali w niewolników i sprzedawali jak byd∏o. Mo˝ni zostanà wymordowani. Nast´pnie oba te kraje zjednoczà si´ i utworzà wspólnà republik´. Zapanuje pokój i porzàdek. Religia katolicka rozkwitnie w ca∏ej pe∏ni”.

PRZEKAZ BOGA OJCA DO NARODÓW ZIEMI
Przekaz Boga Ojca do Narodów Ziemi, zosta∏ podany ludzkoÊci w ekstazie przez niechcàcego ujawniç si´ mistyka. Sens s∏ów podany z wielkà Mi∏oÊcià, lecz zarazem i Grozà sk∏ana nas do zastanowienia si´ nad naszym losem i losem naszych bliênich. Wiele przepowiedni podanych przez jasnowidzów i mistyków nie sprawdzi∏o si´,
gdy˝ to my – ludzie kreujemy swojà przysz∏oÊç, wiele win zosta∏o odpokutowanych przez modlitw´, ascez´
i cierpienie, a wi´c oczyszczonych w Êwiecie Ducha. Dlatego te˝ obraz ciàgu zdarzeƒ przesy∏anych na Ziemi´ uleg∏
zmianie. Z tego, co obserwujemy, z∏o bierze gór´ nad dobrem i pi´knem, w tej najpot´˝niejszej walce w dziejach
Êwiata – walce o dusze ludzkie, w której ka˝dy mieszkaniec Ziemi powinien braç czynny udzia∏, nie czekajàc na
straszny ciàg zdarzeƒ. Zapowiedziane kataklizmy na Ziemi mo˝na zredukowaç do minimum, lecz od nas zale˝y
jak si´ do tego ustosunkujemy, aby przyjÊcie Nowej Ery Chrystusowej, odby∏o si´ przemianà ∏agodnà - duchowà,
bez utraty ˝ycia po∏owy ludzkoÊci.
I
Zapowiedê dzia∏ania Bo˝ego
Mówi Pan: Dzieci Moje!
Przygotowuj´ wam nowe ˝ycie w mi∏oÊci wzajemnej, radoÊci i pokoju. Chc´ wam daç szcz´Êcie zamiast
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cierpienia, strachu i osamotnienia - Moje Szcz´Êcie, Mój Pokój, Mojà RadoÊç. Dla was wylej´ zdrój ∏ask przebaczania, obmyj´ w nim was i oczyszcz´. Dlatego nie obawiajcie si´ niczego. Cokolwiek nastàpi, niesie w sobie zarodek nowego ˝ycia. Poprzez gorzkie lekarstwa b´d´ ratowa∏ Êwiat, który cz´Êç z was, oÊlepiona przez
nieprzyjaciela, zwiod∏a na skraj przepaÊci, ku zag∏adzie. Lecz jest on Mojà w∏asnoÊcià i tylko Ja rozporzàdzaç nim mog´. A Ja kocham was, Dzieci Moje - dlatego przybywam z ratunkiem. Dam wam ziemi´ oczyszczonà i odrodzonà, aby kochajàcy Mnie mogli ˝yç wedle praw Moich i darzyç si´ mi∏oÊcià wzajemnà.
Dzieci Moje! Nie przera˝aç was pragn´, a obroniç przed nieprzyjacielem, który szykuje wam Êmierç wiecznà, który - mniemajàc, ˝e posiad∏ ju˝ wszelkà w∏adz´ w narodach – rzuci je na siebie, aby si´ wyniszczy∏y
wzajemnie. Przygotowano ju˝ narz´dzia wojny tak straszliwe, i˝ zdolne sà zetrzeç ˝ycie z ziemi - ˝ycie dane
wam z Mojej Mi∏oÊci. Dlatego wystàpi´ przeciw przyw∏aszczycielowi w Mocy mojej wedle jego zbrodni. Wypal´ z∏o w jego gniazdach i zmiot´ to, co zgni∏e i grzechem prze˝arte. Poniewa˝ wielu z was s∏u˝y nieprzyjacielowi Prawdy, nie wiedzàc komu s∏u˝y, wzywam was: odwróçcie si´ od k∏amstwa i niesprawiedliwoÊci, a Ja
wam przebacz´.
Obiecuj´ wam przebaczenie i ˝ycie wieczne za jednà myÊl ˝alu, skruchy i mi∏oÊci - nie dla ma∏oÊci waszych
win, ale dlatego, ˝e was Kocham.
Nie jestem Bogiem Kary i Gniewu, nie dr˝yjcie przede Mnà. Chocia˝ zobaczycie p∏onàce niebo i ziemi´,
poruszone ˝ywio∏y Êmierç niosàce, nie l´kajcie si´ - Ja was Kocham.
We Mnie znajdziecie ucieczk´. Zdj´ci grozà, przej´ci l´kiem Êmiertelnym rzucajcie si´ w Moje otwarte ramiona. Ja was obroni´. Wiedzcie, i˝ wasza s∏aboÊç i n´dza wzywa Moje Mi∏osierdzie. Im dalej byliÊcie ode
Mnie, im ci´˝sze sà wasze winy, tym bardziej potrzebujecie pomocy. Zdrowy nie potrzebuje lekarza. Ja jestem waszym lekarzem. Uzdrowi´ was i zachowam przy Sobie, bowiem szukam was, aby uratowaç – nie zgubiç.
Kocham was Dzieci Moje!
II
Przestroga dla wszystkich ludzi

Mówi Pan: Dzieci Moje!
Nie karaç was pragn´, ale uratowaç od Êmierci wiecznej. ZapomnieliÊcie kim jesteÊcie - nie cia∏em i krwià
tylko, a synami Bo˝ymi, tak duchowymi, jak i Ja jestem. Chwilowo jedynie przyodzialiÊcie cia∏o, które nietrwa∏e jest, w proch szybko si´ obróci.
Dlaczego o nie tak bardzo dbacie, o sobie nie pami´tajàc? Karmicie, tuczycie i dogadzacie temu, co ma byt
jednodniowy, a wiecznie ˝yjàcà dusz´ waszà wystawiacie na poniewierk´, szykujàc jej wieczne umieranie
w rozpaczy. ˚adne miary wasze nie zmierzà tragedii oddzielenia na wiecznoÊç od Mi∏oÊci, tak jak nie zmierzà wiecznoÊci. Nieszcz´Êcia cia∏a sà niczym w porównaniu z tragedià zmarnowanego ˝ycia - Mojego Daru
Mi∏oÊci. Da∏em wam wolnoÊç pe∏nà i nigdy daru Mojego nie cofn´. Ja jestem Bogiem wolnych!
Da∏em wam sumienie i rozum, umiejàce rozró˝niaç. CoÊcie z nimi zrobili? Gdzie jest wasze sumienie,
gdzie jest wasz rozum?
Da∏em wam wol´, abyÊcie mogli zdobywaç to, co sumienie wska˝e, a rozum mo˝e kierowaç waszymi krokami. Có˝eÊcie z darami Moimi zrobili, Dzieci Moje? Gdzie˝ one sà?
Jestem Ojcem waszym. Da∏em wam ˝ycie, da∏em mo˝noÊç wyboru, abyÊcie do Domu Mego weszli z godnoÊcià - nie jak s∏udzy Êlepo pos∏uszni, ale jako prawowici Synowie, rozumiejàcy Ojca, wracajàcy do Niego z Mi∏oÊcià, wdzi´czni za wszystko, co wam da∏em. Bo cokolwiek macie, Ja wam da∏em. Swojego nie posiadacie
nic, nawet ˝ycia.
Do istnienia was powo∏a∏em, nie dla nieszcz´Êcia, do nieskoƒczonej wraz ze Mnà radoÊci. W Domu Moim
pragn´ was podejmowaç, szcz´Êciem Moim, poiç obecnoÊcià Mojà i nasycaç. A wy odrzucacie obietnic´ Mojà
dla ulotnych rozkoszy przewrotnych waszych serc. Zabijacie braci swoich. Silniejsi z was ˝erujà na bezsilnoÊci s∏abych, wyzyskujàc ich doprowadzajàc do g∏odu, budzàc w nich z∏o, odwracajàc ode Mnie, zabijajàc ich
dzieci´ce dusze. Teraz zaÊ dà˝ycie do zniszczenia ca∏ego Mojego dzie∏a na Ziemi. Pragniecie wyt´piç si´ wza-
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jemnie. W nienawiÊci macie braci swoich i snujecie potajemnie plany zag∏ady - jedni dla drugich. A przecie˝
stworzy∏em was, abyÊcie byli braçmi, abyÊcie mi∏owali si´ wzajemnie.
Syna Mojego Jedynego pos∏a∏em, aby was odwróci∏ ode z∏ego, a wyÊcie Mi∏oÊç - co zstàpi∏a, by was obdarzyç - ukrzy˝owali. I od tej pory krzy˝ujecie s∏ugi Moje i wszystkich, którzy wam niosà dobro.
Zamilk∏o wasze sumienie, zaçmi∏ si´ rozum, a wola dà˝y do z∏ego! Dzieci Moje! Biedne i Êlepe Dzieci Moje!
Có˝ uczyniliÊcie z ziemià, ˝e ca∏a j´czy i p∏acze. Wszystko co s∏abe i bezbronne, co ∏agodne, niewinne i czyste, w um´czeniu i ∏zach wzywa Mego ratunku. Jak d∏ugo jeszcze ma cierpieç?
Jestem Ojcem wszystkich ludzi, lecz SprawiedliwoÊç Moja i Mi∏osierdzie Moje sk∏ania si´ ku ∏zom niewinnych, najs∏abszych, najbardziej przez was unieszcz´Êliwionych. Majà oni prawo do ˝ycia godnego cz∏owieka i takie samo prawo majà jeszcze nie narodzone dzieci. Wszystkie przysz∏e ludzkie pokolenia.
Ja jestem Dawcà ˚ycia, nie wy, czemu˝ je odbieracie?
Da∏em wam Prawo Moje! Syn Mój potwierdzi∏ je Swoim ˝yciem, Êmiercià i zmartwychwstaniem. Znacie
je. Dlatego od tych z was, którzy je przyj´li, za˝àdam rachunku.
Dla korzyÊci, w∏adzy, bogactwa i s∏awy opuÊciliÊcie S∏owo Moje, wyszydziliÊcie Prawa Moje. Odbior´ wam
b∏ogos∏awieƒstwo Moje, a dam ubogim, którzy Mnie chwalà w cierpieniu. Oni poprowadzà dzie∏o Moje, stanà
si´ ludem Moim i zgarnà ku Mnie wszystkie narody Êwiata.
Pozostanie wam dom wasz pusty, bogactwo w popió∏ si´ wam obróci, korzyÊci i w∏adza z ràk wam si´ wysunà, a s∏awa nies∏awà pozostanie a˝ do koƒca ziemi. Ja jestem obronà s∏abych i uciÊnionych! Ode Mnie
otrzymajà ratunek.
A was, zaÊlepione Dzieci Moje, gorzkimi lekarstwami ratowaç b´d´. Je˝eli lek, skuteczny dla dusz waszych, jest Êmiertelnym dla cia∏a, nie b´d´ si´ waha∏. Cia∏a wasze i tak przeminà, ale wy - Dzieci Moje - zagubione w u˝ywaniu w obfitoÊci dóbr wspólnych, innym odj´tych, tylko g∏odem, strachem i przera˝eniem
Êmierci mo˝ecie byç uzdrowione do ˝ycia wiecznego. Nie l´kajcie si´ zatem niczego, co Êmiertelne. Bójcie si´
sàdu Pana waszego i szykujcie si´ na ˝ywot wieczny.
Ja was nie pot´piam jak Ojciec syna marnotrawnego, oczekuj´ was. Kocham was i pragn´ mieç w Swoim
Domu. Ramiona Syna Mego szeroko sà rozwarte. Jego Krwià jesteÊcie wszyscy odkupieni. Pami´tajcie o Mojej Mi∏oÊci, szukajcie u Mnie opieki, a jeÊli Êmierç wam zagrozi, to Êmierç cia∏a tylko. Za nià czekam was Ja,
Ojciec Mi∏osierny i Dobry. Zaufajcie zatem Mi∏osierdziu Memu. ˚a∏ujcie tego, w czym zb∏àdziliÊcie i wierzcie
z ca∏ego serca, z ca∏ej mocy waszej, ˝e jestem Dobry, ˝e kocham was, a zbior´ was jak owce i na wiecznoÊç
b´dziecie ze Mnà.
III
Pierwsze ostrze˝enie do narodów
naruszajàcych Prawa Bo˝e

Mówi Pan: Dzieci Moje!
Zwracam si´ do was z ostatnim wezwaniem, abyÊcie si´ zmi∏owali sami nad sobà. Co robicie z braçmi waszymi ? StaliÊcie si´ gorsi od Kaina. Skamienia∏y wasze serca, og∏uch∏y sumienia. Nie chcecie s∏uchaç g∏osu
Mego. Nie przemawia do was Moja Dobroç, WielkodusznoÊç i Mi∏osierdzie. Lekcewa˝ycie wszelkie ostrze˝enia, które wam daj´, wyÊmiewacie dary Mojej troski.
PrzebraliÊcie si´ w szaty nauki Mego Syna, aby jà sprofanowaç i zohydziç w oczach Êwiata. Jak˝e cz´sto
s∏u˝y ona za mask´ waszym przewrotnym celom.
Ofiara Syna Mojego nie tylko jest bezowocna dla dusz waszych ale codziennie i bezustannie wyszydzana
zostaje poprzez wasze praktyki, bezlitosne uczynki wobec braci waszych. StaliÊcie si´ ch´tnymi i poj´tnymi
uczniami nieprzyjaciela Prawdy, ojca k∏amstwa, pychy i nieprawoÊci. Zwiedzeni przez niego p´dzicie ku
przepaÊci, w którà on planuje stràciç ca∏à ludzkoÊç. Wszystkie moje niewinne, dzieci´ce i bezradne stworzenia, waszych m∏odszych i s∏abszych braci traktujecie jak nale˝nà zdobycz, którà macie prawo ograbiç lub
zniszczyç. Nie Moje to prawo - Ksià˝´ tego Êwiata da∏ wam, bezrozumnym, którzy nie wiecie, ˝e sami stajecie
si´ jego zdobyczà na wiecznoÊç. Waszymi r´kami on was poluje. Âlepi, g∏usi i ciemni idziecie na rzeê, jak do-
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brze utuczone zwierz´ta, sàdzàc, ˝e wejdziecie w bramy raju.
˚ycie ca∏ych narodów sta∏o si´ wam zabawkà, a sami jesteÊcie kuk∏ami w r´kach nieprzyjaciela. Patrzycie
na mira˝ materialnego szcz´Êcia, które on rozpostar∏ jako przyn´t´ nad przepaÊcià. Stoicie na jej kraw´dzi.
Ju˝ niewiele czasu wam pozosta∏o na ˝al i pokut´. Krzywd nie zdo∏acie nigdy naprawiç, ale skrzywdzonym
przez was Ja szcz´Êcie Moje gotuj´ - Ja, Ojciec Dobry, Pan Pokoju i RadoÊci. Wy, Moi synowie marnotrawni
dr˝yjcie i myÊlcie o sobie.
Do was mówi´ - narody syte, bogate i pewne trwa∏oÊci stanu posiadania swego, do was - paƒstwa przemocy i gwa∏tu, od lat ∏amiàce przykazania moje, do was - ludzie, którzyÊcie znali Mojà nauk´, a odrzuciliÊcie jà,
wyÊmialiÊcie lub przeciw niej wyst´pujecie pewni swej si∏y. Butni, oparliÊcie si´ na waszych wynalazkach
zbrodniczych, gro˝àc sobie wzajemnie, niebezpieczni braciom waszym i Êwiatu. Wierzycie tylko w pieniàdz
wasz i broƒ waszà. A wi´c zobaczycie, czym jest strach i groza Êmierci, którà dotàd mieliÊcie tylko dla innych. Nieprzyjaciel, wasz pan, przygotowa∏ wam ju˝ aren´. WypuÊci was jak dzikie zwierz´ta, szczute jedne
przeciw drugim, bo staliÊcie si´ z w∏asnej woli jego trzodà, pe∏nà k∏ów i drapie˝nych pazurów. Kraje wasze
stanà si´ arenà Êmierci, a wy - igraszkà nieprzyjaciela.
WygnaliÊcie Mnie z sumieƒ waszych, z serc waszych, z praw waszych. I oto stoicie sami - przyobleczeni
w pych´ - wobec nieprzyjaciela ludzkoÊci po tysiàckroç od was sprytniejszego i silniejszego. Da∏em wam wolnoÊç, i sprawiedliwe jest, abyÊcie doszli a˝ do koƒca drogi, którà wybraliÊcie dobrowolnie i zbiorowo, i którà
chwalicie sobie. Teraz ujrzycie jej kres.
Nie przyjd´ wczeÊniej, a˝ zawo∏acie jak syn marnotrawny: – Zgrzeszy∏em Ojcze, – a˝ uczcicie Syna Mego
na o∏tarzach Jego i w Jego Krwi przelanej za was nie poszukacie ratunku!
Ka˝dy, kto zwróci si´ ku Mnie, ˝a∏ujàc i o ratunek proszàc w imi´ Mi∏osierdzia Mego, wys∏uchany b´dzie.
Wielu niewinnych zginie z winy rzàdów swoich, ale ich dusze Ja ochroni´ i u Mnie znajdà schronienie i radoÊç.
Dla wierzàcych we Mnie b´d´ tarczà i podtrzymaniem w s∏aboÊci. Dam im si∏´ i m´stwo. Wraz z nimi
nieÊç b´d´ wokó∏ pomoc i otuch´. Bo Ja jestem Ojcem pe∏nym Przebaczenia i Mi∏oÊci. Nie chc´ waszej zguby,
a nawrócenia. Powróçcie w Moje ramiona, a Ja was obroni´. Kocham was wszystkie. Dzieci Moich nie dziel´
na dobre i z∏e. O chore si´ troszcz´, upadajàce podnosz´, os∏abione posilam, a zb∏àkanych szukam, aby przy∏àczyç je do Mojej szcz´Êliwej rzeszy.
Odrzucony i odepchni´ty - Ja, Król wszechÊwiata, Pan i Bóg wasz - przychodz´ znowu na ka˝de wezwanie
mi∏oÊci, bowiem beze Mnie zginiecie. Tacy s∏abi, bezbronni i bezradni jesteÊcie. Wasza s∏aboÊç Mnie wzrusza,
a dzieci´coÊç przyzywa Mojà Ojcowskà Mi∏oÊç.
Lecz pe∏nà wolnoÊç da∏em wam i nie narusz´ jej, ani nie odbior´. Dlatego pozwalam wam zawsze na wybór wolny, ufajàc ˝e poznacie Ojca i Jego Dom, zapragniecie powróciç ca∏à si∏à waszej woli - z mi∏oÊci, a nie
ze strachu. Je˝eli jednak tak zaÊlepiliÊcie wasze oczy, i˝ tylko l´k potrafi je wam otworzyç, przychodêcie do
Mnie w l´ku i przera˝eniu. Ja wam otwieram Moje Ojcowskie ramiona, bo Ja jestem waszà Ucieczkà i Bezpieczeƒstwem, a poza Mnà nie znajdziecie schronienia.
Groêne s∏owa wam daj´, lecz sà to s∏owa Mojej Mi∏oÊci. Ostrzegam was, bo pragn´ was uratowaç bez
wzgl´du na to, czy zas∏ugujecie na ratunek, bez wzgl´du na morze waszych win - poniewa˝ Ja was kocham.
Dzieci Moje marnotrawne, wejrzyjcie w sumienie swoje, uznajcie wasze Kainowe pi´tno i ˝a∏ujcie skrzywdzonych, zdradzonych, pomordowanych braci waszych. ˚a∏ujcie i odwróçcie si´ od waszych zbrodni. ZmarnowaliÊcie ¸aski Moje, roztrwoniliÊcie Dary, wznieÊliÊcie góry z trupów braci waszych i zape∏niliÊcie oceany
∏zami… Wróci ku wam z∏o wasze. W nich oczyszczà si´ narody pe∏ne nieprawoÊci lub istnieç przestanà. Pan
wasz, duch z∏a, gardzi s∏ugami swoimi i niszczy wykorzystane narz´dzia.
W rozpaczy i przera˝eniu Êmierci poznacie, komu s∏u˝yliÊcie i w kim po∏o˝yliÊcie nadziej´. Wówczas zapragniecie spokoju, bezpieczeƒstwa, dobroci i Mi∏osierdzia i nie znajdziecie go w Êwiecie, dopóki nie zawo∏acie: “B∏ogos∏awiony, który przychodzi w Imi´ Paƒskie”.
Jam jest Mi∏osierdziem, Dobrocià, Pokojem i Bezpieczeƒstwem. Jestem Pokarmem i Napojem waszym,
RadoÊcià i Ukojeniem. Ojcem waszym jestem, treÊcià waszego ˝ycia, celem waszych dróg. Daj´ wam samo
Dobro. Moje Dary sà o˝ywcze i zdrowe. Nie daj´ wam trucizny, jak karmi was nieprzyjaciel, ale wy upodoba-
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liÊcie sobie to, co szkodliwe. JesteÊcie s∏abi i nie przynosicie owocu, przeciwnie - wzajemnie si´ zara˝acie zarazà Êmiertelnà dla dusz waszych.

I oto ojciec k∏amstwa, nieprzyjaciel rodzaju ludzkiego
przyst´puje do ˝niwa. Straszna jest jego kosa,
okrutne obyczaje. Poruszy ˝ywio∏y, a wasze armie
przeciw wam si´ obrócà i trwoga Êmiertelna opasze ziemi´.
Bliski ju˝ czas Êmierci i grozy.
Narody Ameryki, Azji, Europy, was przede wszystkim ostrzegam, wy bowiem uczyniliÊcie szatana panem
waszym, daliÊcie mu w∏adz´ i s∏u˝ycie mu ch´tnie. Ostrzegam was narody germaƒskie i romaƒskie, ciebie
amerykaƒski narodzie, was Rosjanie, którzy macie r´ce zawalane krwià w∏asnych i obcych narodów. Uznajcie swoje winy, ˝a∏ujcie i pokutujcie, proÊcie Mnie, Ojca waszego o zmi∏owanie. Ja mog´ wszystko, a od proszàcych si´ nie odwróc´ i synom marnotrawnym przebacz´.
Nawróçcie si´ ku Mnie, podejmijcie nauk´ Syna Mego, niech powróci na centralne miejsce na waszych o∏tarzach, wybaczajcie sobie winy, kochajcie si´ wzajemnie, a wtedy Ja przyjd´, Ojciec wasz, a ze mnà Pokój,
RadoÊç i uciszenie. Dam wam b∏ogos∏awieƒstwo Moje. B´dziecie ˝yli we Mnie, a Ja w was.
IV
Drugie ostrze˝enie dla narodów
silnych i znieprawionych

Mówi Pan:
Zapowiadam wam, i˝ bliski jest ju˝ czas oczyszczenia. L´k, cierpienie i Êmierç nadciàgajà ju˝ i pokryjà ca∏à ziemi´. Nie b´dzie przed nimi ucieczki, ani bezpiecznego schronienia. Zbyt daleko posz∏a ludzkoÊç – drogami nienawiÊci, aby móc powróciç do mi∏oÊci inaczej ni˝ przez pokut´, ˝al i wstyd, a tego uczyniç nie chce. Ja
jednak nie chc´, aby zgin´∏a, dlatego zburz´ wasze bezpieczeƒstwo, wasze syte zadowolenie, waszà pewnoÊç
siebie. Zachwiejà si´ fundamenty, na których zbudowaliÊcie z∏udny dom pychy, gdzie na o∏tarzach Syna Mego,ustawiliÊcie bo˝ki: z∏oto, si∏´ przemocy, nauk´ pracujàcà nad ÊmiercionoÊnà bronià, przesyt i s∏odycz grzechu.
OdrzuciliÊcie Moje Dary, tak jak odrzuciliÊcie Ofiar´ Mojego Syna i Jego S∏owa. Ogo∏oceni i bezbronni staniecie wobec si∏ pot´˝niejszych od was a nieub∏aganych, których nie wzruszy wasza s∏aboÊç i l´k, tak jak
i was nie wzruszy∏a n´dza i cierpienie waszych ubogich braci. Spotkacie si´ z si∏ami, którymi pos∏ugiwaliÊcie
si´ wobec bliênich waszych, a które zbuntujà si´ przeciw wam. Ju˝ moce ˝ywio∏ów ziemi powstajà. Chc´,
abyÊcie wiedzieli, ˝e ratunek jest we Mnie. Drogà powrotu do domu Ojca musicie iÊç, jeÊli chcecie ocaleç. A
idàc, zbieraç ka˝de dobro odrzucone i pozostawione. Mozolnà drogà odzyskiwania utraconych Moich darów
wrócicie do Mnie, nie inaczej, jak bracia, a nie wrogowie.
Dzieci Moje! je˝eli nadal uwa˝acie Mnie za Ojca, wspomagajcie Êlepych i g∏uchych, ratujcie ginàcych. Wyznawajcie Mnie jawnie, s∏u˝àc braciom waszym Mojà Mi∏oÊcià. Trwajcie we Mnie, a Ja, Wasz Ojciec mi∏ujàcy, dam wam Mojà Moc, Pokój, Mojà ∏ask´ i poprowadz´ was Moimi drogami, na których b´d´ ratowa∏ Êwiat.
Nie l´kajcie si´, nie odrzucajcie, nie buntujcie, a przyjmijcie wszystko, cokolwiek nastàpi, jako Moje dzia∏anie. Staniecie si´ Moimi robotnikami gotowymi na wszystko. Bàdêcie m´˝ni i ofiarni. Zapomnijcie o sobie.
Pami´tajcie, ˝e Ja kocham wszystkich i ka˝demu ˝a∏ujàcemu przebacz´. Pragn´ abyÊcie byli Samarytanami
mi∏osiernymi dla bliênich, rzeczywistymi Moimi Dzieçmi. Wówczas nape∏ni´ was Mojà si∏à i dam wam szcz´Êcie ratowania Êwiata.
Bàdêcie zwiastunami Mojego Pokoju i Pojednania. Poprowadzicie oczyszczonà i ˝a∏ujàcà ludzkoÊç ku
Mnie, abym da∏ jej szcz´Êcie prawdziwej Mi∏oÊci.
V
O Mi∏osierdziu Pana

125

Niedziela Mi∏osierdzia Pana
Moje s∏owa zwrócone sà do wszystkich ludzi.
Chcia∏bym pogrà˝yç w Moim Mi∏osierdziu wszystkie grzechy Êwiata. Wobec Mojej Mi∏oÊci sà one niczym.
Sp∏onà jak suchy liÊç, wrzucony w ogieƒ Mi∏oÊci Mojej do was. Kocham was tak bardzo, tak silnie, i˝ pragnà∏bym przebaczaç wam stale, nieustannie. Wszystkie wasze winy i zbrodnie przynieÊcie do Mnie: Ja was
oczyszcz´. Przebacz´ wam wszystko, tak jak przebaczy∏em tym, którzy Mnie na Êmierç skazali, torturowali
i na krzy˝u przybili. Dla was przyjà∏em m´k´ i Êmierç krzy˝owà, dla ka˝dego z was. Nikt nie jest wy∏àczony
i odrzucony: nikogo nie pozbawiam Mojego przebaczenia i Mi∏oÊci. Uwierzcie Memu Mi∏osierdziu!
Sàdzicie, ˝e ranià Mnie i zra˝ajà do Mnie wasze grzechy?… Nie. Ja was rozumiem i t∏umacz´. Bardziej
ni˝ wy sami moglibyÊcie si´ usprawiedliwiç i broniç. Ja was broni´. Znam ka˝de drgnienie waszych serc. Obcuj´ z wami, cierpi´ z wami i pojmuj´ wszystkie wasze pragnienia, t´sknoty, poszukiwania i rozczarowania.
Jestem waszym niepokojem, burz´ wasze zadowolenie, wasze uÊpione sumienie, abyÊcie wstali ze snu i szukali, zastanawiali si´, pragn´li, abyÊcie zacz´li ∏aknàç pokarmu dla waszej duszy. Staj´ na wszystkich waszych drogach jako „przypadek” , „los”, „niespodziewane wydarzenie”, nieszcz´Êcie lub radoÊç zachwyt albo
gorycz. We wszystkim, cokolwiek jest, Ja wam daj´. Ja, Mi∏oÊç zawsze ta sama, nieznu˝ona, zawsze czekajàca, cierpliwa. Wytrwale was poszukuj´, czatuj´ na was jak ∏owca, po tysiàc razy zast´puj´ wam drog´, abyÊcie nie zatracili si´, nie zgin´li. ˚aden przyjaciel, ˝adna matka, nie uczyni dla was wi´cej ni˝ Ja czyni´, poniewa˝ tak bardzo was kocham.
Kiedy˝ zrozumiecie, ˝e Moja Mi∏oÊç jest nieskoƒczona?… Boicie si´ Mnie, gdy˝ wiecie, ˝e jesteÊcie brudni, ale nie rozumiecie, ˝e Ja kocham was takich, jakimi jesteÊcie. Niczego od was nie wymagam, nie gro˝´,
nie brzydz´ si´ ˝adnego brudu, bo wszystko, co wasze, ludzkie, u∏omne, ginie w ogniu Mojej Mi∏oÊci. Ja pragn´ tylko jednego, abyÊcie przyszli do Mnie. Przychodêcie do Mnie wszyscy. Ja was oczyszcz´, ulecz´, uzdrowi´. Dam wam nowe ˝ycie. Dam wam szcz´Êcie, którego z mozo∏em i w ciàg∏ym niedosycie szukacie. Ja nim
jestem.
Nie ranià Mnie wasze grzechy. Rani Mnie najg∏´biej wasz l´k przede Mnà. JesteÊcie wolni, odkupi∏em
was Mojà Krwià, otworzy∏em bramy Mojego Królestwa, a wy nie przychodzicie.
Czekam na was, pragn´ was! Wszystkich obejm´. Zimnych rozgrzej´ Moim ogniem, rannych uzdrowi´,
brudnych oczyszcz´. Dla zmordowanych i Êlepych stan´ si´ Si∏à, Odwagà dla tchórzów, Âwiat∏em dla Êlepców, MàdroÊcià dla zb∏àkanych w ciemnoÊciach. Kocham was, ludzie! Kocham tak szalonà, tak pot´˝nà Mi∏oÊcià, ˝e pragn´ was brudnych, cuchnàcych, zaropia∏ych z powodu ci´˝aru waszych zbrodni. Ja zdejm´ z was
ten ci´˝ar, staniecie si´ znowu czyÊci, m∏odzi, radoÊni. Pragn´ was leczyç, ratowaç, nape∏niaç szcz´Êciem.
Szcz´Êciem Boga jest obdarzanie, uszcz´Êliwianie. Dajcie si´ uszcz´Êliwiaç.
Pozwólcie, abym was kocha∏. Przyjdêcie do Mnie wszyscy. Im bardziej chorzy jesteÊcie, tym szybciej wam
pomoc potrzebna. Zaufajcie Mojej Mi∏oÊci. Ja staj´ codziennie przed wami, wyciàgam do was d∏onie przebite
za was, po to, abyÊcie uwierzyli jak nieskoƒczenie was kocham.
Wzywam was - przybywajcie! Potrzebujecie przebaczenia i mi∏oÊci. Ja wam przebacz´ wszystko. Nie ma
granic Mego Mi∏osierdzia! Czekam na was, aby daç wam SIEBIE - Nieskoƒczone Szcz´Êcie, Nieskoƒczonà
Mi∏oÊç!
VI
Wezwanie Chrystusa Króla
Mówi Pan: Ludzie ubodzy, bezbronni, ludzie bezradni!
Najukochaƒsze Dzieci Moje!
Jak˝e wspó∏czuj´ wam w waszych l´kach, troskach i cierpieniach dnia codziennego. Rozumiem was i pragn´, byÊcie doÊwiadczyli Mego Mi∏osierdzia. Ono wcià˝ wzrasta, wylewa si´ z Mojego Serca pot´˝nà rzekà,
która zmyç mo˝e winy ca∏ego Êwiata, je˝eli w niej si´ zanurzy. Od was samych zale˝y, czy zechcecie z niego
skorzystaç. A tak bardzo jest wam potrzebne.
Patrz´ z bólem jak owce rozproszone ginà z pragnienia na pustyni samotne, nieszcz´Êliwe, b∏àkajàc si´ na
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pró˝no, szukajàc êród∏a. Odrzucajà Mnie, èród∏o Wody ˚ywej, jedyny napój ˝ycia, i trawià ˝ycie w bezowocnej udr´ce. A ja stoj´ poÊród was stale obecny, zawsze czujny, zawsze równie mi∏ujàcy. Przechodzicie obok
mnie, nie zatrzymujàc si´ ani na chwilk´, aby zrozumieç, Kogo mijacie w ob∏´dnej gonitwie za u∏udà, za którà kryje si´ nicoÊç. PokochaliÊcie mira˝e, a poniechaliÊcie rzeczywistego Napoju i prawdziwego Pokarmu. Dlatego ˝ycie wasze trwa krótko i up∏ywa w m´ce i znoju.
A Ja tak bardzo was kocham, tak pragn´ ul˝yç wam, daç Moje dary: pokój i radoÊç, sprawiedliwoÊç i mi∏oÊç braterskà. Tak ma∏o potrzeba, abyÊcie mogli z nich korzystaç, tylko wasza wola - oporna i wroga - broni
Mi dost´pu do was. Da∏em wam wolnoÊç i szanuj´ was tak, i˝ nigdy si∏à nie wdzieram si´ do waszego wn´trza. Czekam cierpliwie, lecz jak˝e cz´sto wybieracie Êmierç raczej ni˝ Mojà Mi∏oÊç, ratunek, ocalenie i szcz´Êcie nieskoƒczone na wiecznoÊç.
Winicie za z∏o Êwiata Mnie, który wam da∏em ˝ycie, aby was odkupiç i ze z∏a waszych win wyzwoliç.
W waszej niedoli straciliÊcie zdolnoÊç rozpoznawania z∏a i dobra, za dobro przyjmujàc to wszystko, co was
wyniszcza i zabija, a wybieracie je przecie˝ dobrowolnie sami, wbrew S∏owom Moim, które znacie.
Ja was bardzo kocham z wszystkimi waszymi grzechami, z ∏adunkiem win, pod którymi upadacie.
Przyjdêcie do Mnie wszyscy grzeszni, winni i nieszcz´Êliwi. Ja was uwolni´ i uszcz´Êliwi´. Dla waszych czasów, teraz, dziÊ ponawiam wezwanie: Przyjdêcie do mnie wszyscy, których przeÊladujà i m´czà, którymi pogardzajà. Przyjdêcie skrzywdzeni, bezdomni, g∏odni, nadzy i utrudzeni pracà. Was w∏aÊnie kocham najbardziej.
Przyjdêcie bez bojaêni odrzuceni, niechciani, samotni, opuszczeni. Ja was potrzebuj´. Czekam, by móc
was przygarnàç, pocieszyç, daç wam Mojà Mi∏oÊç i Przyjaêƒ na wieki. Kocham was!
Przybàdêcie wszyscy obcià˝eni grzechem, na∏ogami, rozpustà. Znam was, bo jest mi znane ka˝de z∏o Êwiata. Kocham wasze zbola∏e, cierpiàce, nieszcz´Êliwe dusze, szamoczàce si´ i s∏abe. Ja was uzdrowi´. W Mojej
Mi∏oÊci znajdziecie odrodzenie. Wróc´ wam utraconà czystoÊç Dzieci Bo˝ych, bo Ja pragn´ uzdrawiaç, pragn´ was mieç uratowanych i szcz´Êliwych.
Przyjdzcie do Mnie zbrodniarze, kaci i mordercy, a odpuszcz´ wam wasze winy. Nie ma zbrodni, której nie
mog∏aby Moja Krew obmyç. Kocham was!
Jestem samà Mi∏oÊcià, Przebaczeniem, Mi∏osierdziem. Ludzie grzeszni! Kiedy˝ zrozumiecie, ˝e jestem
waszym Ojcem, Zbawicielem i jedynà ucieczkà. Kocham was! Oto ramiona Moje otwieram szeroko. Przyjdêcie do Mnie wszyscy, a Ja wam wszystko przebacz´. Kocham was, ludzkoÊci Êlepa i g∏ucha, umi∏owane Dzieci Moje!
VII
Trzecie Ostrze˝enie

Dzieci Moje!
Nie s∏uchacie Mnie, nie chcecie przyjmowaç s∏ów ostrze˝enia ani wezwania do pokuty, skruchy, i porzucenia tego stylu ˝ycia, jaki prowadziliÊcie - ˝ycia w grzechu, niszczàcym w was wszystkie Moje Dary i uniemo˝liwiajàcym otrzymanie nowych.
Przeto ˝ycie wasze staje si´ drogà ku zgubie, przedsionkiem piek∏a. Co gorsze, wiedziecie ku niej waszych
m∏odszych braci - wszystkich ludzi zale˝nych od was, bezbronnych, nieÊwiadomych, wkraczajàcych dopiero
na drogi poznania.
Zamiast mi∏oÊci braterskiej, pragnienia pomocy, dawania opieki, ˝ywicie ku nim pogard´, przechodzicie
z oboj´tnoÊcià nad losem tysi´cy waszych braci umierajàcych przy was z g∏odu, n´dzy i chorób, a waszym jedynym darem jest broƒ. Z nikczemnej ch´ci zysku wywo∏ujecie wojny, planujecie spiski, jàtrzycie jednych
przeciw drugim. Ziemia ca∏a sp∏ywa krwià i nie ma dnia bez nowych, bardziej ÊmiercionoÊnych broni, dalszych podbojów i okrutniejszych wojen. Ca∏e dzie∏o Mojego Stworzenia jest zagro˝one. Z ziemi nieustannie
wzywa Mnie wszystko co udr´czone, b∏agajàce ratunku.
Dopuszczam przeto, aby wasze dzie∏o nienawiÊci, wasza broƒ zbuntowa∏a si´ przeciw wam. Kiedy zaznacie na sobie cierpienia przygotowanego dla innych, mo˝e opami´tacie si´ i wzbudzi si´ w was wstyd i ˝al.
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Jest to ostatnia szansa ratunku dla dusz waszych. Zastanówcie si´, Dzieci Moje, bo niewiele wam czasu pozosta∏o. Dla tych, którzy ginà w nienawiÊci, SprawiedliwoÊç Moja jest s´dzià i lepiej by∏oby dla nich, aby si´
nigdy nie narodzili. Jednak nienawiÊç wybraliÊcie sami, w ka˝dej chwili mo˝ecie jà odrzuciç - przez skruch´
i ˝al, przez zrozumienie swoich win powracajàc do Mnie.
Ja czekam. Kocham wszystkie Dzieci Moje. Nad zab∏àkanymi bolej´, bo stworzy∏em ich do szcz´Êcia nie
do zguby. Póki ˝yjecie, póty Moje Ramiona sà dla was otwarte. Moje Przebaczenie oczekuje was.
Póêniej osàdzicie si´ sami w blasku Mojej Prawdy, wedle sprawiedliwej miary - miary waszej mi∏oÊci lub
nienawiÊci dla bliênich waszych, w których Ja ˝yj´!
Ludzie bezmyÊlni i nieczuli, dla których inny cz∏owiek nic nie znaczy. Zatrzymajcie si´ przed przepaÊcià.
Zawróçcie, póki czas - bo ju˝ niewiele go macie.
Ludzie polityki, ludzie wojny i tajnych zamys∏ów. Ludzie, którym powierzono ster rzàdów. PowinniÊcie
pojmowaç swojà odpowiedzialnoÊç, swojà s∏u˝b´ i powinnoÊç szerzenia dobra - nie zbrodni, zapewnienie bezpieczeƒstwa - nie zguby, s∏u˝enia prawdzie - nie k∏amstwu, podst´pom, intrygom. Czy˝ nie wiecie, ˝e odpowiadaç b´dziecie przede Mnà za ka˝dy wasz czyn podj´ty dobrowolnie?
Od lat wzywam was do opami´tania ustami wszystkich s∏ug Moich. Ostrzegam was wreszcie Ja sam, Pan
wasz i Bóg. Zatrzymajcie si´! Zawróçcie! Miejcie litoÊç sami nad sobà!
VIII
O Mi∏osierdziu i Przebaczeniu Bo˝ym
Najmilsze Dzieci Moje !
Serce Moje jest przepe∏nione Mi∏oÊcià. Widz´ jak cierpicie - na pró˝no szukajàc jej w Êwiecie - g∏odni, nieszcz´Êliwi, zrozpaczeni. Miotacie si´, szarpiàc wzajemnie, dr´czàc jedni drugich, odrzucajàc te˝ wszystkie
Dary Moje, którymi tak hojnie wzbogaci∏em ziemi´. ˚ycie swoje - tak krótkie - przebiegacie bez celu, przerzucajàc si´ z jednych zamiarów do drugich, porzucajàc je, aby znowu pobiec za tym, co wam wydaje si´ barwniejsze, póki nie zobaczycie nowej, jeszcze ciekawszej zdobyczy. Gromadzicie b∏yszczàce próchno, które
w proch si´ wam obróci i nadaremnie trwonicie czas wasz i si∏y, które wam da∏em.
Jak˝e smutne i nieszcz´Êliwe sà wasze dusze. Usychacie w niepokoju i niedosycie, zawsze nienasyceni,
po˝àdajàcy tego, co was truje, wydzierajàcy sobie wzajemnie wszelkie trucizny, aby je spo˝yç samemu. Nieszcz´Êliwi i Êlepi, przez Êlepców prowadzeni, nie mo˝ecie wydostaç si´ z b∏´dnego ko∏a fa∏szywych wartoÊci,
mylnych teorii i nieprawego ˝ycia, w których dusicie si´ i toniecie w bagnie. Nie dociera do was Moja Prawda, Mój Pokój, Moja RadoÊç. Nie chcecie s∏yszeç o Mojej Ofierze za was i o Mojej nauce Prawdy, która jedna
mog∏aby was wyzwoliç.
Mi∏oÊç Moja, wspó∏czucie i pragnienie ratowania was, uzdrawiania i pocieszania nigdy w historii ludzkoÊci nie by∏y silniejsze ni˝ w czasach obecnych, kiedy nadchodzàce wydarzenia zastajà was s∏abych, bezsilnych i niezdolnych do przezwyci´˝enia zbli˝ajàcej si´ grozy.
LitoÊç Moja i Mi∏osierdzie d∏ugo jà powstrzymywa∏o, lecz Mi∏oÊç Moja do ca∏ego dzie∏a Stworzenia, które
cierpi i wzywa ratunku, a tak˝e przez wzglàd na przysz∏e pokolenia Dzieci Moich, które pragn´ mieç zdrowe,
powodujà, ˝e dopuszczam, by z∏o wyhodowane przez was objawi∏o wam swoje oblicze. Jednak˝e nie opuszcz´
was, a przeciwnie, stan´ si´ ostatnià tarczà, ucieczkà i zbawieniem dla tych, którzy we Mnie b´dà szukaç ratunku.
Oto otwieram przed wami ca∏y bezmiar Mi∏osierdzia. Zanurzcie si´ weƒ z ufnoÊcià, a nie b´dziecie zawiedzeni. PoÊród grozy, ˝ywio∏ów b´d´ sta∏ Ja, Pan Âwiata, wasz Bóg i Zbawca, którego woli wszystkie moce sà
pos∏uszne. U Mnie szukajcie ratunku. Ka˝dego, kto zwróci si´ ku Mnie, przygarn´, nie odrzuc´ i nie pozbawi´ Mojego Mi∏osierdzia nawet najwi´kszego grzesznika.
Kocham i ratowaç was pragn´ Moje Dzieci.
Niech nie l´ka si´ wzywaç Mnie ˝aden cz∏owiek. Ludzie wszystkich ras, wyznaƒ, zapatrywaƒ, równo sà
mi drodzy. Odkupi∏em wszystkich, aby wszystkich przygarnàç do Siebie.
Moja Mi∏oÊç wi´ksza jest ni˝ wasze grzechy. Im ci´˝sze sà, tym bardziej ratowaç was pragn´.
Nie obawiajcie si´ Mego gniewu, wy, coÊcie Mi bluênili i ˝ywili ku Mnie nienawiÊç. Ja wam przebacz´. Ca-
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∏y jestem Przebaczeniem i Zmi∏owaniem. Pragn´ przebaczaç, ratowaç, uzdrawiaç wasze dusze.
Dzieci Moje wierne - Moich przyjació∏ wzywam - stawajcie przy mnie. Dla bliênich waszych bàdêcie Mnà,
Panem Mi∏osiernym i Dobrotliwym, oraz nie pami´tajàcym i spieszàcym z pomocà - a Ja b´d´ z wami.
KoÊciele Mój i Umi∏owane Dzieci Moje ! Trwajcie we Mnie, a razem b´dziemy ratowaç Êwiat. W was pragn´ objawiç Êwiatu raz jeszcze obraz Siebie samego w was: Mi∏oÊç wszechogarniajàcà, bezgraniczne Mi∏osierdzie Moje, ¸agodnoÊç, Dobroç i LitoÊç czynnà aktywnà, zawsze i wsz´dzie obecnà.

Przez was, Prawo Moje - Prawo Mi∏oÊci Wzajemnej,
mo˝e odmieniç losy ludzkoÊci na ziemi.
IX
Los Mojego KoÊcio∏a
Najukochaƒsze Dzieci Moje !
Ja, Ojciec wasz, Bóg wasz i Pan wzywam was: oka˝cie mi∏osierdzie Êwiatu. Syn Mój odda∏ za was ˝ycie,
zgromadzi∏ was i uczyni∏ jednà rodzinà.
Duch Âwi´ty zstàpi∏ na was, uczy, oÊwieca i wcià˝ na nowo odradza, wzbogaca, uÊwi´ca i poprzez morze
waszych win prowadzi ku Mnie.
OÊwieceni w wierze, silni jednoÊcià dà˝eƒ, nieustannie wspomagani ¸askà, wsparci Mojà Mocà, a Êmiali
Mojà Pot´gà - jak˝e szcz´Êliwi jesteÊcie Moi Synowie i Córki wobec pozosta∏ej rzeszy ludzkiej. Zrozumcie ich
nieszcz´Êcie i chciejcie byç im pomocni.
Oto nadchodzà dni próby, ci´˝kie dla was, a przera˝ajàce dla nieprzygotowanych, ˝yjàcych w mroku
k∏amstw, tonàcych w grzechu. Troszcz´ si´ o nich i ˝a∏uj´ ich, lituj´ si´ bowiem nad ka˝dà n´dzà i s∏aboÊcià.
Znam ich ukryte pragnienia, zdro˝ne po˝àdania, marne zawiÊci, chciwoÊç, ∏akomstwo, nienawiÊç wzajemnà, pych´ nienasyconà, bezlitosnoÊç. Znam ich kamienne serca, z∏à wol´, nienawiÊç do Mnie i zatwardzia∏oÊç
w czynieniu z∏a.
I oto te Moje marnotrawne, Êwiadome lub zaÊlepione dzieci stanà wobec grozy nag∏ej, a okrutnej Êmierci
samotne, bezradne, Êlepo miotajàce si´ w przera˝eniu zrozumienia nadejÊcia rych∏ego koƒca istnienia, i nieÊwiadome swej nieÊmiertelnoÊci, tak jak nieÊwiadome by∏y sensu i celu ˝ycia.
Zrozumcie ich trwog´, ogrom grozy tak bardzo przerastajàcy wytrzyma∏oÊç s∏abej natury ludzkiej, jeÊli
nie umocniona jest we Mnie.
Wy, Dzieci Moje, pewne pomocy Mojej i bezpieczne przy Moim Sercu, mimo to l´kaç si´ b´dziecie, bo takà
jest krucha natura cz∏owiecza. PomyÊlcie, o ile bardziej l´kaç si´ b´dà oni, zechciejcie im byç pomocni.
Nadchodzi pora, którà nazywaç b´dà „Dniami Gniewu Bo˝ego”, dr˝àc przede Mnà, korzàc si´ i zmi∏owania b∏agajàc. Lecz wy, dzieci Moje wiedzcie, i˝ ludzkoÊç, op´tana przez szatana, odchodzàc ode Mnie, sama wybra∏a swój los.
Obaliwszy Prawo Mojego Syna - Tradycje - Mi∏oÊç Wzajemnà - na piedestale postawi∏a znowu z∏otego cielca: korzyÊç materialnà, doczesnà i pragnienie zysku. Niszczàc, mordujàc i sprzedajàc braci swoich, kosztem
ich cierpieƒ i Êmierci wzbogacona cz´Êç ludzkoÊci poczu∏a si´ w∏adnà decydowaç o losach Êwiata. Ona to w∏aÊnie, ska˝ona grzechem, s∏u˝àc ksi´ciu ciemnoÊci, dla niskich i nikczemnych celów wymyÊli∏a broƒ, która
z ràk im si´ wymyka. Nie przypadek, a straszliwa si∏a nienawiÊci spowoduje: ZAGRO˚ENIE ISTNIENIA
ca∏ego Êwiata.
Mówi´ to wam, aby zach´ciç was, Ukochane Dzieci Moje, do usilnej pracy dla wszystkich braci waszych
potrzebujàcych pomocy. Umocnieni Mocà Mojà, pewni Mej Opieki i Mi∏oÊci staniecie si´ ich si∏à, tarczà i opokà. Niech wasza odwaga, spokój i dobroç przekona tych, którzy zb∏àdzili, o mocy Mojego KoÊcio∏a. Bàdêcie Mi
Êwiadkami, g∏oÊcie Êwiatu Mojà Mi∏oÊç i Zmi∏owanie.
Wierzcie Mi i mówcie nie o zag∏adzie, lecz o nadziei i przebaczeniu dla Êwiata. Albowiem Ja pragn´ przebaczaç, zapomnieç wam wasze winy, przygarnàç powracajàcych ku Mnie, brudnych oczyÊciç, zn´kanych napoiç radoÊcià, skruszonej ludzkoÊci otworzyç Ojcowskie ramiona.
Przez m´k´ i Êmierç Syna Mego, Jego Mi∏oÊcià do was przeb∏agany, raz jeszcze odnowiç pragn´ oblicze
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ziemi.
JeÊli zwrócicie si´ ku Mnie ze skruchà, ˝a∏ujàc z∏a wyrzàdzonego braciom waszym, przebacz´ wam. Dam
ci, ludzkoÊci Êlepa i zb∏àkana Âwiat∏o i Moc Mego KoÊcio∏a, dam ¸ask´ Mojà i wspomo˝enie, oka˝´ ∏askawoÊç. DobrotliwoÊcià i hojnoÊcià darów Moich nasyc´ ziemi´. Nie zag∏ady grzeszników pragn´, lecz ich skruchy i nawrócenia. Jestem zawsze tà samà Mi∏oÊcià, Przebaczeniem, Dobrocià.
Warunkiem waszego szcz´Êcia jest powrót do Domu Ojca, a szcz´Êcie wasze od was zale˝y. Nie Ja was
osàdz´ - wyborem osàdzicie si´ sami.
Oto dla pomocy daj´ wam KoÊció∏ Mój odnowiony, otwarty ku wam, spieszàcy wam z pomocà. W nim b´d´
Ja Sam, Pan wasz i Bóg, a ze mnà Moc Moja, Odwaga i Mi∏oÊç. Zapowiadam wam nie kary, a Nadziej´. Id´
wam z pomocà w ca∏ej pot´dze Mojej.
Oczyszcz´ oblicze ziemi. S∏abym, uciemi´˝onym, ubogim i p∏aczàcym nios´ wyzwolenie i radoÊç. Pokój
Mój roztocz´ nad Êwiatem, a p∏aszczem Mi∏osierdzia was okryj´.
Wierzcie obietnicom Moim, ufajcie Mi∏oÊci Mojej, bom jest wierny i s∏ów Swoich nie zmieniam.
Przebaczenie Moje i Pokój Mój chc´ wam daç, a t´czà Przymierza Mego opasz´ ziemi´. Taka jest wola Moja.
X
Czwarte Ostrze˝enie - Droga powrotu
Dzieci Moje! Ja, Ojciec wasz, ostrzegam was:
Nadchodzà dni grozy. Wstrzàsnà si´ posady ziemi, a z nimi zachwieje si´ i runie wasza pewnoÊç siebie,
wasze zadowolenie, wasza pycha. Ods∏oni si´ wam prawda o was samych. Ujrzycie, ˝e staliÊcie si´ niewolnikami przedmiotów, s∏ugami a nie panami wytworów w∏asnych ràk. Ujrzycie, jak dalece straciliÊcie hart, odwag´, sprawnoÊç cia∏a i godnoÊç cz∏owieczà. Jak niewiele potrzeba, abyÊcie wrócili do stanu zwierz´cego:
utraty wygód, g∏odu, zimna, strachu przed Êmiercià. Zobaczycie koniec waszych nadziei, planów i skrz´tnych
zabiegów.
Zamiast wielkoÊci ducha czciliÊcie wielkoÊç waszych maszyn, wysokoÊç budynków, g∏´bokoÊç waszych
schronów, obszernoÊç skarbców i wielkoÊç armii, które mierzycie wedle iloÊci nieprzyjació∏, których mog∏yby
zg∏adziç. Nieprzyjació∏mi zaÊ nazwaliÊcie wszystkich, którzy przeszkodziç by wam mogli w pogoni za z∏otem.
Ono przys∏oni∏o wam twarze waszych g∏odujàcych, cierpiàcych braci.
Nieszcz´Êliwych i p∏aczàcych z winy waszej zach∏annoÊci, braci waszych mieliÊcie za proch, odmawiajàc
im cz∏owieczeƒstwa, pierwej sami pozbawiliÊcie si´ tego co najdro˝sze, czego nie rozumiecie w Êlepocie waszej.
Nadziejà waszà jest niedola, ona was zrówna i nauczy rozumieç cudze cierpienia. Nieszcz´Êcia, których
doÊwiadczycie, sà Mojà ostatnià ¸askà. Darem Moim, jeÊli wykorzystacie go, stanie si´ wam drogà powrotu
ku Mnie. Bo Ja ˝a∏ujàcym otwieram zawsze Ojcowskie ramiona i ka˝demu w skrusze wzywajàcemu Mnie
podaj´ Rami´ Moje.
Nie ja was porzuci∏em. To wy odrzuciliÊcie Mi∏oÊç Mojà, a w zaÊlepieniu swoim w miejsce Praw Moich postanowiliÊcie w∏asne: owocem ich - nieszcz´Êcie milionów Moich dzieci. Rozpacz ich i p∏acz rani Moje Serce.
SprawiedliwoÊci i Mi∏oÊci wzywa ca∏a ziemia.
Niedola sprawi, ˝e i wy zapragniecie zmi∏owania, a obraz waszych win stanie wam przed oczyma. ˚a∏ujcie, a otrzymacie przebaczenie.
Kto wracaç chce ku Mnie i zyskaç przebaczenie Moje, niech si´ pojedna z braçmi swymi. W dniach grozy
bàdêcie hojni i mi∏osierni. Otoczcie staraniem braci waszych, oka˝cie mi∏osierdzie s∏abym, opiek´ dajcie chorym i bezradnym, a potrzebujàcym obron´ i schronienie, ciep∏o waszych domów i ˝ywnoÊç niech s∏u˝à ka˝demu, kto o nie prosi; bo Ja jestem w g∏odnych, zmarzni´tych, nieszcz´Êliwych i chorych. Ich cierpienia i skargi chowam w Sercu, a czyny wasze wzgl´dem nich usprawiedliwiajà was lub osàdzà. Przepadnà ci, co szukaç
b´dà tylko dla siebie ratunku, a nie myÊlàcy o sobie i mi∏osierni dostàpià Mojej opieki.
Ci, którzy mnie odrzucili, wyszydzili i przeÊladowali wiernych Moich, nie odnajdà Mnie w dniach grozy
inaczej, ni˝ przez mi∏osierdzie, pomoc i opiek´ okazanà bliêniemu. Kto zaÊ bratu swemu okarze mi∏oÊç bra-

130

terskà, niech pewien b´dzie, ˝e go dostrzeg´ i Synem Swym nazw´.
Dzieci Moje ! Boleje Serce Moje nad zbli˝ajàcym si´ nieszcz´Êciem waszym, lecz bardziej jeszcze boleje
nad nieprawoÊcià waszà. Dlatego dopuszczam, aby z∏o przez was zgromadzone wstrzàsn´∏o Êwiatem. Stopi
ono w ogniu i zmyje w falach mórz wasze niegodne zamys∏y.
˚ywio∏y ziemi oczyszczà jà, bowiem nie pozwol´, aby z∏a wola wasza przynios∏a Êwiatu zag∏ad´.
Jestem Ojcem wszystkich ludzi i wszystkich mam w opiece Swojej. Kto uznaje Mnie Ojcem swym, przyjmie te˝ nauk´ Syna Mego, nauk´ mi∏oÊci - nie nienawiÊci, przebaczenia - nie zemsty, mi∏osierdzia - a nie pogardy.
Syn Mój Êwiadectwo da∏ o Mnie - objawi∏ Mnie Ojcem. Czemu wierzycie nadal ojcu k∏amstwa i u∏udy?
Ja jestem Ojcem twoim, o ludzkoÊci, lecz odrzuconym przez was, niepotrzebnym i bezradnym w Mi∏osierdziu
Moim, które Mnie zmusza do przebaczenia wam, a nie do karania. Dostatecznie ukarzecie si´ sami. Ja pragn´ Pokój zes∏aç wam, a z nim radoÊç, uciszenie i mi∏oÊç. Szanujàc wolnoÊç, którà wam da∏em - czekam.
JeÊli zechcecie, je˝eli zawo∏acie „Ojcze” i uznacie si´ synami Moimi, dam wam wszystkie Dary Moje od
wieków na was czekajàce. ¸askà Mojà ozdobi´ ziemi´, dam wam nowe ˝ycie, a odrodzonej ludzkoÊci oka˝´
Dobroç, SzczodrobliwoÊç i Opiek´. Obiecuj´ to wszystkim ludziom - Ja Pan wasz i Bóg wasz, i Ojciec.
XI
Âwi´to Chrystusa Króla i zapowiedê
Królestwa Bo˝ego na ziemi
Ludu Mój, Dzieci Moje, Przyjaciele Moi!
Ja, Król wasz prawdziwy, wzywam was, przychodêcie do Mnie! Pragn´ waszego szcz´Êcia tak, ˝e za was
z∏o˝y∏em w ofierze Ojcu ˝ycie Moje, konajàc w m´ce.
Wybawi∏em was z niewoli i obdarowa∏em wolnoÊcià. Przywróci∏em wam utracone Synostwo Bo˝e. We
Mnie i przeze Mnie staliÊcie si´ ukochanymi Dzieçmi Bo˝ymi, dziedzicami Mojego Królestwa.
Czy istnieje ktoÊ, kto by dla was wi´cej uczyni∏ ?
Dlaczego wi´c boicie si´ Mnie i uciekacie przede Mnà? Zamiast cieszyç si´ i dzi´kowaç, i˝ tak bardzo jesteÊcie kochani. Obawiacie si´ kary, pot´pienia, odrzucenia.
Widzicie we Mnie, nie Zbawc´ i Wyzwoliciela, a oskar˝yciela, s´dziego i kata. Dlaczego?
A ja przyszed∏em, nie aby sàdziç Êwiat, lecz aby Êwiat by∏ przez Ofiar´ Mojej Mi∏oÊci zbawiony.
To Ja podjà∏em Krzy˝, aby was wszystkich, ca∏à ludzkoÊç wyzwoliç. Nie po to znosi∏em tortur´ krzy˝a, byÊcie jà za Mnie mieli ponosiç, lecz byÊcie uwolnieni zostali.
Krzy˝ujecie si´ sami, przez z∏e uczynki wasze - Ja was wyzwalam. Tak bardzo boicie si´ Mojego Krzy˝a,
chocia˝ wieszacie go w waszych koÊcio∏ach i domach. Czy˝ nie rozumiecie, ˝e to Êwiat zawiesza was na krzy˝ach ka˝dego dnia, ˝e to Êwiat poi was goryczà, l´kiem i bólem. Ten wasz Êwiat materialny, którego w∏adcà
czuje si´ ojciec k∏amstwa.
Ja dobrowolnà ofiarà pokona∏em Êwiat w ca∏ym Jego z∏u i odtàd Krzy˝ sta∏ si´ znakiem zwyci´stwa, drzewem i symbolem ˝ycia!

Królestwo Moje zbudowa∏em na fundamencie krzy˝a!
Ja sam! Dêwignà∏em was z prochu i podnios∏em ku Sercu Ojca. Od dnia Zmartwychwstania ka˝dego
z was osobiÊcie przynosz´ Ojcu, odkupieni bowiem jesteÊcie Mojà Krwià i tylko ona wyjednuje wam Mi∏osierdzie Ojca. A potrzebujecie Go wszyscy. W miar´ jak Êwiat z pokolenia w pokolenie pogrà˝a si´ coraz bardziej
w mroku grzechu, potrzebujecie coraz bardziej Mi∏osierdzia. I oto pomi´dzy Ojcem a wami staj´ Ja i ranami
Moich ràk was os∏aniam. Ja jestem Królem Mi∏osierdzia!
Przychodêcie do Mnie, Ja was uratuj´. ProÊbie Moich Ran Ojciec oprzeç si´ nie mo˝e, a Ja nie odrzuc´ nikogo, kto do Mnie si´ zwraca i o ratunek prosi. Kocham was tak nieskoƒczenie, ˝e za ka˝dego z was jeszcze
raz poszed∏bym na Krzy˝. Mojej Mi∏oÊci do was jeszcze teraz zrozumieç nie mo˝ecie, lecz chciejcie uwierzyç
Moim s∏owom. Zawierzcie Mi! Pragn´ waszego szcz´Êcia, pragn´ wyzwalaç was z niewoli grzechu, l´ków,
niepokoju i samotnoÊci. Przyjdêcie z nimi do Mnie, oddajcie Mi je.
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Pragn´ waszej radoÊci, dzieci´cej beztroski, swobody, Êmiechu. Wszystko, co wam w tym przeszkadza,
przynoÊcie do Mnie. Ja zdejm´ z was ci´˝ary, ulecz´ choroby, wyprostuj´ to, co skrzywdzone, co zdeptane
podniesie si´ w was i wyroÊnie, a brud w∏asnà krwià umyj´ i staniecie si´ czyÊci.
W Moim domu nie ma zm´czenia i staroÊci. Przy Mnie staniecie si´ znowu m∏odzi, radoÊni, pe∏ni nadziei.
Ja jestem Królem waszych dusz, waszych serc, waszych sumieƒ! Jestem te˝ Panem waszych dni, je˝eli Mi na
to pozwalacie.

Prosz´ was, pozwólcie mi zamieszkaç w sobie,
a dam wam Moje Królestwo ju˝ tu, na ziemi.
Przy mnie b´dziecie bezpieczni, szcz´Êliwi i zdrowi. Ze Mnà pokonacie wszystkie przeszkody, zwyci´˝ycie
ka˝de z∏o, przyniesiecie obfity plon, a radoÊç wasza b´dzie wcià˝ ros∏a. Obiecuj´ wam to, poniewa˝ Ojciec
Mój nie odmówi Mi a Ja wykupi∏em was. B´dziecie Mojà w∏asnoÊcià - je˝eli zechcecie - a wówczas Êwiat nad
wami w∏adzy mieç nie b´dzie, bo jestem Panem Êwiata i jest on Mi pos∏uszny.
Ja, Pan wasz, Zbawiciel i Król, prosz´ was: Oddajcie Mi si´ w opiek´, zaufajcie Mi. Zaufajcie Mi∏oÊci, bo
Ja kocham was tak silnie, tak goràco, tak prawdziwie, ˝e pragn´ wzajemnej mi∏oÊci. Niczego innego od was
nie chc´ ani waszej czystoÊci, ani màdroÊci, ani sprawiedliwoÊci. To wszystko i wi´cej mam, i dam wam, bo
sami nic nie macie. Lecz aby móc was obdarzyç, musz´ mieç waszà zgod´.
Pozwólcie si´ kochaç i oddajcie si´ Mojej Mi∏oÊci. Pozwol´ jej dzia∏aç w was. Ona was przemieni.
Tak bardzo pragn´ waszej mi∏oÊci. Pragn´ otoczyç Swojà opiekà, pocieszaç, uzdrawiaç, leczyç wasze rany,
wzmacniaç wasze si∏y, ul˝yç waszemu cierpieniu i obdarzaç, obdarzaç, obdarzaç… Darom Moim nie ma koƒca. Niewyczerpane te˝ jest Moje Mi∏osierdzie. Przyjdêcie i czerpcie. Ono wylewa si´ z Mojego Serca dla zbawienia Êwiata.
Królestwo Moje nie jest z tego Êwiata, ale mog´ pogrà˝yç w nim Êwiat, jeÊli tego rzeczywiÊcie zechcecie.
Ja pragn´ tego, jeÊli wy oddacie Mi si´ w pe∏ni z mi∏oÊcià i zaufaniem, nic Mi nie przeszkodzi w dokonaniu
Dzie∏a Mi∏osierdzia. Przyjd´ i pozostan´ z wami, a ze Mnà zstàpi na ziemi´ szcz´Êcie, pokój, mi∏oÊç wzajemna, zrozumienie i dobroç.

Bo Ja jestem prawdziwie Królem, dawcà Mi∏oÊci,
samà Mi∏oÊcià !
XII
Do Narodów - S∏owa Nadziei
aj´ wam, Dzieci Moje, s∏owa Nadziei. Ja, Pan wasz i Bóg, chc´ abyÊcie poznali, ˝em Ojcem waszym.
Przeto obiecuj´ wam zachowaç ziemi´. Mojà ona jest w∏asnoÊcià i nie zginie bez Mojej woli, lecz obmyj´ jà, oczyszcz´ ogniem i wodà. Wstrzàsn´ ziemià i powietrzem, ogniem i wodà, zezwol´, by wszystkie jej moce dzia∏a∏y swobodnie na czas tak d∏ugi, jaki potrzebny b´dzie dla przejrzenia waszego.
Od was samych zatem zale˝y, jak d∏ugo trwaç b´dzie wzburzenie ˝ywio∏ów ziemi.
Moc ich dzia∏ania równie˝ od was samych zale˝y, poniewa˝ Mi∏osierdzie Moje nie oprze si´ b∏aganiu serc
skruszonych. ˚a∏ujàcym przebacz´, a z∏a przez nich wyrzàdzonego pami´taç nie b´d´ Nad wzywajàcymi
Mnie rozpostrz´ p∏aszcz Mojej Opieki i nie b´d´ si´ ociàga∏ przybywajàc z pomocà.
Narody ziemi ! Dzieci Moje !
Boleje Serce Moje, ˝e takich Êrodków potrzeba, aby was uratowaç przed bratobójczà walkà i Êmiercià.
W Êmiertelnej chorobie mocne lekarstwa u˝yte byç muszà, a tam gdzie jad z∏a i nienawiÊci przeniknà∏ g∏´boko, ogniem si´ go wypala, aby ca∏ego organizmu nie zatru∏. A nawet cz´Êç schorza∏à odcina si´, gdy trzeba,
by ca∏oÊç ratowaç. Dlatego was ratuj´, ˝e was kocham, Dzieci Moje! Zanim, jak lekarz, nie przystàpi´ do dzie∏a, daj´ wam obietnic´ - ulecz´ was. B´dziecie dzi´kowaç Mi i b∏ogos∏awiç Mnie w zdrowiu i radoÊci.
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