
s. Zofia na polecenie Pana Jezusa 

5 dni trwała na modlitwie u tronu 

Matki Bożej Częstochowskiej 

 

Dnia 19.02.2005. Jasna Góra 

Dnia 19.02 przybyłam do Częstochowy, aby zawierzyć wszystko Matce Bożej Częstochowskiej: 

polecenie od Pana Jezusa jakie otrzymałam po Komunii Św. abym 5 dni trwała na modlitwie i oto 

jestem. Oddaję Ci się Matuchno Św., Ty wiesz po co tu przybyłam. Wszystko zostawiam Bogu i Tobie 

Królowo Moja i nasza.  

 

Dnia 20.02.2005. Jasna Góra 

Rano zawierzyłam Jej wszystkie sprawy i oddając Matce samą siebie, gdy czytałam oddanie się 

Niepokalanej w pewnym momencie jakaś siła przeniknęła mnie całą jakby jakiś prąd. Matko Boża 

Niepokalana dziękuję  że przyjęłaś moje zawierzenie być Twoim dzieckiem.  

Dzień przeszedł na gorącej modlitwie. 

 

Dnia 21.02.2005. Jasna Góra 

Dziś zaczynam dzień na modlitwie za Ojczyznę i Kościół oddając wszystko Niepokalanej. Ta dobra 

Matka będzie wiedziała co zrobić i jak ratować, przecież jest Królową Polski a tron jej jest w 

Częstochowie. O ile przyczyni się do naszego błagania Syn Jej Jezus Chrystus, wysłucha Ją i udzieli 

nam wszelkich łask potrzebnych dla Kościoła i Ojczyzny – Polski. Wiem Matko Boża, że wiele dzieci 

narodu polskiego rani Twoje Niepokalane Serce a Ty wciąż ich kochasz i pragniesz ich ratować za tak 

wielką obojętność. Matko Boska Częstochowska zawierzam Ci wszystkich ludzi narodu polskiego. 

Królowo Polski, jak długo ma być bezczeszczone Twoje Królestwo, masz władzę nad tym narodem, 

tyle wieków broniłaś nas a teraz błagamy okaż jeszcze raz miłosierdzie nad biednym ludem. Proś 

Swego Syna aby wyzwolił Twoje Królestwo od złych mocy i złych ludzi, aby przemienił Twoje 

Królestwo w miłość, radość i pokój – błagają Ciebie Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

 

Matka Boża Niepokalana: – Dziecię Moje jestem z tobą, widzę jak zmagasz się i pragniesz dobra i 

nawrócenia w swojej Ojczyźnie. Córko wzywaj Mojej pomocy, módl się Ja wszystko słyszę. Może 

obudzą się i ujrzą swoją nieprawość. Jestem Królową Polski, Królestwo Moje będzie oczyszczone, 

Bóg dał Mi władzę i moc nad tym narodem. Całe piekło zeszło aby zniewolić naród polski. Wielkie 

spustoszenie jest w narodach, wiara wygasa, szatan tryumfuje. Zapomnieli, że jestem Pogromczynią 

wszelkiego zła. Czas już dojrzał. Zobaczycie Moją zwycięską moc a wasza słabość stanie się nicością. 

Nie budowaliście swojego życia na fundamentach Chrystusa a na kłamstwie i obłudzie, odeszliście z 

dróg Mojego Syna, weszliście na drogę kłamstwa, a kłamstwo to szatan. Gdy zacznie się dziać wielkie 

odstępstwo od Boga, to już nie będzie odwołania. Ludu – wróć do Boga abyś nie popadł w ręce 

zagniewanego Boga, bo klęski i żywioły będą zmiatać dużą część świata. Dzieci Moje módlcie się, 

pomagajcie Mi aby ratować świat od zagłady. Tylko wy, Moje dzieci powstrzymujecie gniew Boży.  

 

Dnia 22.02.2005. Jasna Góra 

W nocy obudziłam się 15 minut po 1-szej. Po chwili nie mogąc zasnąć modlę się aby każda chwila nie 

była stracona. O godz.3-ciej kończę Koronką do Miłosierdzia Bożego. Idę spać, zasypiam, budzę się 

rano o 7-mej, dziękuję Bogu za te 4 godziny snu.  

Matka Boża – dzieje świata. 



– Córko Moja nie smuć się tylko ufaj. Nadchodzą dni wielkiej tragedii ludzkości. Zapomniany Bóg i 

Matka Boga. Lud stał się wystarczalny bez Boga, ale lud zapomniał, że wszystko co zaistniało na 

świecie zostało uczynione Ręką Boga. Wszystko co zaistniało, świat, człowiek i cały wszechświat 

uczynił Stwórca dla człowieka, człowiek może ujrzeć wszystko co Bóg dał człowiekowi przez wiarę w 

Niego i Jego 10 Przykazań. Człowiek wiarołomny nie pojmie Jego miłości i Miłosierdzia. O skalany 

człowiecze, coś uczynił z człowieczeństwem które dał ci Bóg. Mijały wieki, mało ludzi szło za swym 

Bogiem ale Bóg w swej miłości czekał na swe dzieci. Minęły wieki, odstępstwo od Boga dojrzało. 

Błogosławieni ci, co nigdy nie zwątpili w Boga Stwórcę, oni posiądą Królestwo Boże, a ci co 

odrzucili swego Boga będą poddani karze i sprawiedliwości. Mały Rycerzu, oblecz się w pancerz 

Miłosiernego Serca Jezusa, walcz o każdą duszę zagubioną.  

Pan Jezus: – Udzielam wam błogosławieństwa, abyście wzrastali w miłości do swego Boga i nigdy 

nie zwątpili we Mnie. Jam jest początek i koniec, kto wierzy we Mnie Jezusa będzie żyć na wieki.  

 

Dnia 23.02.2005. Jasna Góra 

– Kocham was narodzie polski jako Matka Boża i Królowa. Moje Królestwo podupadło, tym większy 

będzie tryumf Mojego Niepokalanego Serca. Módlcie się Moje dzieci i oczekujcie na zwycięstwo, ono 

jest bliskie. Słudzy szatana poniosą porażkę, mocarze tego świata nie odnajdą się bo ich czas już 

minął. Odbudowa Mojego Królestwa będzie szybka przez tych, co wiernie strzegli Mego depozytu i 

nie ulegli zwątpieniu. Mój Syn Jezus Chrystus zbierze wszystkich wiernych kapłanów i odbuduje 

Kościół Św. dla chwały Bożej. Niech Bóg błogosławi ten dzień tak oczekiwany przez lud Boży. 

 


