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Okładka, opracowanie materiału, kwerenda,  
wersja elektroniczna, pogrubienia  i podkreślenia tekstów : 
Wiesław Kaźmierczak  

Opieka i cenzura teologiczna  
O. mgr Józef Kaźmierczak OFMConv 

Redakcja i korekta  
O. Józef Kaźmierczak 

 

Wydanie VII oparte na wydanych książkach autorki poszerzone o 
niepublikowane dotychczas teksty źródłowe.   

 

Tytuł według słów z Orędzi z 15.04.1995 r. –  

„Niech w waszym życiu, jako wspólnocie Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego, będzie jedno hasło – MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO”. 

 

Publikacja oparta w większości o dostępne rękopisy i maszynopisy z okresu 
życia s. Zofii Grochowskiej.  

Poszukujemy niepublikowanych pism s. Zofii Grochowskiej.  

Posiadacza prosimy o kontakt na adresy:  

e-mail: malirycerze@gmail.com lub tel. 668 093 700.  

 

Informujemy Czytelników, że Kongregacja Doktryny Wiary dekretem z 15 

listopada 1966 r., podpisanym przez papieża Pawła VI, zniosła kanony 

1399 i 2318, tym samym zezwalając na drukowanie nowych objawień, 

orędzi, przepowiedni, wizji, ekstaz, cudów oraz zjawisk mistycznych, bez 

imprimatur władz kościelnych. 

mailto:malirycerze@gmail.com
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Zofia Grochowska podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na Placu św. Piotra 
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Watykan, 28 marca 1998 r. 

+ Drogi Księże, 

Ojciec Św. serdecznie dziękuje za życzenia, które Mu 

przekazałem. Wdzięczny za Msze Święte w Jego intencji serdecznie 

błogosławi Małym Rycerzom Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Ja też bardzo dziękuję za życzenia i gratulacje z okazji Mojej 

nominacji biskupiej. Bóg zapłać za modlitwy, zwłaszcza za duchową 

łączność w dniu św. Józefa, w tak ważnych dla mnie chwilach konsekracji 

biskupiej. Polecam się nadal pamięci w modlitwach o potrzebne łaski. 

Serdecznie odwzajemniam życzenia świąteczne. Niech 

błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego umacnia w codzienności 

życia i jego troskach. 

Trudno jest ustalać termin spotkania z Ojcem Św. wcześniej niż w 

wigilię danego dnia. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami  

 
Bp Stanisław Dziwisz 
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Wstęp1 

Zofia Grochowska (1931-2009), z domu Osiak, urodziła się w rodzinie 

rzymskokatolickiej z ojca Władysława i matki Ludwiki w małej wiosce 

Janochy. Uczęszczała do szkoły podstawowej i ukończyła trzy klasy. 

Rodzice nie byli piśmiennymi. Za mąż wyszła w 1950 roku. Urodziła 

pięcioro dzieci, z czego żyją trzy córki.  

W 1986 r. wstąpiła do trzeciego zakonu Salezjańskich Pomocników 

Kościoła przy parafii rzymskokatolickiej w Tolkmicku i pracowała na rzecz 

parafii. Brała również czynny udział w grupach modlitewnych do 

Miłosierdzia Bożego, w kółku różańcowym i innych.  

Pierwszą religijną książką, którą przeczytała, było Pismo Święte, Stary 

Testament. Po przeczytaniu Pisma Świętego ogarnęło ją pragnienie wiedzy 

o Bogu i zaczęła kupować dużo książek o tematyce religijnej. Gdy kupiła 

"Dzienniczek s. Faustyny" i go przeczytała, odczuła, że treść zawarta w tej 

książce jest skierowana do niej, więc całym sercem oddała się Miłosierdziu 

Bożemu, szerząc tę tajemnicę wśród innych. 

Rozpowszechniając cześć do Miłosierdzia Bożego, zorganizowała 

grupę modlitewną, która do dziś istnieje. W 1986 r. przeszła wielki kryzys 

życiowy. Chodziło o nerwowość i wypowiadanie słów pod jej wpływem. 

Pisze ona: „nerwy odbierały mi radość życia. W tym czasie przypomniało 

mi się, że w 1953 r. prosiłam Matkę Bożą o pomoc i zostałam wysłuchana. 

Klękłam więc, i zalewając się rzęsistymi łzami, zaczęłam błagać Matkę 

Bożą, abym zaznała spokoju wewnętrznego i żebym mogła żyć tylko dla 

Boga. W ciągu miesiąca opuściły mnie nerwy i zaczęła się walka 

wewnętrzna, aby zwalczyć nawyki zła. Czułam obecność Matki Bożej, gdy 

miałam wypowiedzieć coś złego. Słyszałam wewnętrzny głos ’nie mów 

tego’". Ta walka trwała około dwóch lat. W tym czasie często chodziła do 

kościoła, dużo się modliła i często przyjmowała Komunię Świętą i miała 

                                                           
1
 W opracowaniu wstępu do przekazów s. Zofii Grochowskiej wykorzystałem autobiografię 

s. Zofii, uzupełnienie autobiografii, moją własną opinię napisaną po pierwszym 
przeczytaniu tych przekazów, „Vademecum – Podręcznik dla kandydata i małego rycerza 
miłosiernego Serca Jezusowego” oraz całość przekazów zawartych w poniższej książce. 
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jedno pragnienie, aby żyć dla Boga.  

Od 1986 r. miała przekazy z nieba, którymi służyła między innymi 

wspólnocie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, która 

powstała dla ratowania grzeszników, zwłaszcza przez modlitwę, 

umartwienie i post. Siostra Zofia była założycielką tej wspólnoty. 

Nazywamy ją siostrą, mimo że nie była w żadnym zgromadzeniu 

zakonnym. Jednak często ludzi w grupach modlitewnych nazywamy siostrą 

lub bratem w Chrystusie, a ona była w wielu wspólnotach religijnych. Była 

także założycielką Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i z tego 

szczególnego powodu nazywano ją siostrą. W uzupełnieniu autobiografii 

czytamy: „od kilku lat piszę w przekazach o zgromadzeniu Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, które ma powstać dla ratowania grzeszników. Dla 

zbawienia człowieka, Pan Bóg powierzył mi tworzenie Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Jest to wspólnota ludzi świeckich”. 

Złożyła ona także ślub posłuszeństwa na ręce Ojców Jezuitów, co świadczy 

o pragnieniu podporządkowania się Kościołowi, szukaniu woli Bożej i o 

pokorze. 

Przekazy ukazują s. Zofię jako osobę ufającą bezgranicznie 

Miłosierdziu Bożemu, a także Maryi, Matce Miłosierdzia. Można spokojnie 

powiedzieć, że Miłosierdzie Boże związane z Jezusem Ukrzyżowanym jest 

w centrum przesłania s. Zofii. W tekście znajdują się także piękne słowa o 

Matce Bożej. Siostra była zaangażowaną w rozwój wspólnoty Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, a także zatroskaną o poprawny 

kult Eucharystii i przyjmowania z szacunkiem Komunii Świętej. Teksty 

zachęcają do nawrócenia, życia wolą Bożą, modlitwy, walki z grzechem, 

pokory, ofiary i do apostolstwa. 

Siostra Zofia nie tylko spisywała, czy dyktowała swoje przekazy, ale 

jeździła po Polsce a także poza granice i głosiła prawdy, jakie dał jej 

zrozumieć Pan, a zwłaszcza głosiła o Bożym Miłosierdziu i konieczności 

nawrócenia. Był to zapewne dla niej wielki wysiłek i praca dla dobra ludzi. 

To świadczy o jej miłości bliźnich, dla których pragnęła najważniejszego 

dobra, jakim jest dla każdego zbawienie wieczne i zjednoczenie z Bogiem 
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przez święte życie.  

W tekście spisanych przekazów zawiera się sposób myślenia Zofii. Nie 

jest wykluczone, że słowa Boże w tekście mieszają się z ludzkim sposobem 

ich rozumienia. Myślę, że Pan Bóg nie dyktował Zofii słów, ale dał jej 

wewnętrzne poznanie, o czym ona sama wspomina. To poznanie ona 

dyktowała według swojego rozumienia. Na przykład z koniecznością 

odrzucenia grzechów i z jej pragnieniem zbawienia innych jest związane 

podkreślanie dość częste kar Bożych. Oczywiście w Fatimie też były 

podkreślane kary Boże, ale tutaj pewna częstotliwość jest tak rozumianym 

przez Zofię sposobem przynaglania do nawrócenia. Zresztą żyjemy w 

czasach szczególnych i dlatego Pan Bóg może częściej podkreślać grożące 

kary. 

Podobnie w kulcie Najświętszego Sakramentu - Zofia rozumie ten 

poprawny kult w przyjmowaniu Pana Jezusa na klęcząco i nie na rękę. Być 

może przekaz był taki, że Pan Jezus jest obrażany przez przyjmowanie w 

pośpiechu, bezmyślnie, bez dziękczynienia, może nawet w stanie grzechu, 

a Zofia przekaz do większego szacunku dla Jezusa Eucharystycznego 

wyraziła w ten sposób, że nie na stojąco i nie na rękę, co jest zgodne z 

duchowością Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. Zresztą to jest 

prawdą, że jeśli to jest możliwe, to powinniśmy przyjmować Jezusa na 

klęcząco, a także nie na rękę. Choć trzeba i to zrozumieć, że czasami 

podejście do ołtarza jest wąskie i klękanie każdego, a potem wstawanie, 

aby następny uklęknął, bardzo by przedłużyło udzielanie Komunii Świętej. 

Przyjmowanie na rękę zostało podyktowane szerzącą się pandemią 

koronawirusa. Jest jednak zrozumiałe, że kapłani mają ręce specjalnie do 

tego celu namaszczone.  

Gdy chodzi o Matkę Najświętszą to dzisiaj w teologii są różne nurty, 

zwłaszcza dążenie do ekumenizmu sprawiło, że pewne prawdy maryjne 

zostały pozostawione na uboczu, co nie oznacza, że zostały odrzucone. 

Bardzo mi się podoba, że u s. Zofii są maryjne prawdy np. o 

współodkupicielce, pośredniczce, o tym, że Ona jest z nami wraz z 

Jezusem. Te prawdy są podkreślane i to bez zrobienia jakiegoś błędu. To 
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jest w moim rozumieniu bardzo pozytywny znak mówiący dobrze o tych 

przekazach. 

Zofia, mimo braku wykształcenia, w całości przekazów nie zrobiła 

błędów teologicznych, co jest moim zdaniem takim podstawowym 

znakiem, że te przekazy mogą pochodzić od Boga. 

o. Józef Kaźmierczak 

 

 

RECENZJE-OPINIE DOT. TEKSTÓW 

WYDAŃ KSIĄŻKOWYCH 

s. ZOFII GROCHOWSKIEJ 

 

 

Opina ks. prob. Lucjana Dąbrowskiego2 

 
 

 

 

Przeczytałem Dzienniczek s. Zofii i nie znalazłem niczego co może 

budzić jakieś zastrzeżenia teologiczne. Wiem, że s. Zofii zależy tylko na 

chwale Bożej i sądzę, że Bóg Nią i Małymi Rycerzami posługuje się w 

pozyskiwaniu dusz zagubionych. 

Ks. Prob. Lucjan Dąbrowski 

Tolkmicko 1994.01.11. 

 

                                                           
2
 Opinia dotyczyła pierwszych wydań książek z tekstami od. 11.12.1988 r. do 30.10. 1994   

DIECEZJA ELBLĄSKA 

Parafia Rzymskokatolicka  

pw. Jakuba Apostoła 

82-340 Tolkmicko 
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Recenzja ks. Kazimierza Pierzchały3 

dotycząca książki Zofii Grochowskiej  

– „U źródeł Bożego Miłosierdzia”  

 

Książka zawiera orędzia, które według Autorki skierowane są do 

świata przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa w licznych 

przeżyciach mistycznych. Dotyczą one głównie kultu Bożego Miłosierdzia, 

powrocie do źródeł ewangelicznych; nawołują do częstego uczestnictwa w 

liturgii Kościoła, przyjmowania Eucharystii, zerwania z grzechem, do 

postów i częstej spowiedzi, modlitwy za Kościół, dusze w czyśćcu cierpiące, 

kapłanów i cały lud Boży. Zapowiadają tez nieszczęścia i kataklizmy, jeśli 

ludzkość się nie nawróci do Boga i nadal będzie tkwić w grzechach i 

nieprawości.  

Orędzia te są jakby kontynuacją kultu Bożego Miłosierdzia 

zapoczątkowanego przez Bł. S. Faustynę.  

Orędzia nie zawierają błędów natury teologicznej lub dogmatycznej. 

Napisane są prostym, komunikatywnym językiem. Teksty wskazują na typ 

mistyki przeżyciowej. Z uwagi na ortodoksyjność orędzi i ich pobożny 

charakter nie widzę przeciwwskazań przed ich publicznym 

rozpowszechnianiem. Propagowanie tego typu literatury jest w świetle 

prawa kościelnego dozwolone na mocy dekretu Kongregacji Doktryny 

Wiary z 15 listopada 1966 r. podpisanego przez papieża Pawła VI, który 

zniósł kanony 1399 i 2318, tym samym zezwalając na drukowanie nowych 

objawień, orędzi, przepowiedni, wizji, ekstaz, cudów oraz innych zjawisk 

mistycznych bez imprimatur władz kościelnych. 

 

Warszawa, dn. 12-VIII-1999 r. 

Ks. Kazimierz Pierzchała 

     

                                                           
3
 Recenzja dotyczyła tomu I książki s. Zofii Grochowskiej od 11.12.1988 r. do 19.03.1999 r. 
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CZYM JEST BOŻE MIŁOSIERDZIE?4 

Jest rzeczą znamienną, że papież Jan Paweł II poświęcił Bożemu 

Miłosierdziu specjalną encyklikę Dives in misericordia. Bogaty w 

Miłosierdzie Bóg od stworzenia świata objawia swoją nieskończoną 

miłość. Pragnie się ona udzielać innym i ich uszczęśliwiać. To właśnie 

miłość Stwórcy była motywem stworzenia Wszechświata, a w nim 

człowieka. Jak żarliwie Bóg umiłował człowieka – wyraził to poeta Z. 

Krasiński: „miłość bez granic, to życie bez końca”. O tej miłości mówi Biblia 

od pierwszej swej Księgi – Genesis. Stwórca powołał człowieka do życia 

nieśmiertelnego, a gdy on upadł pod wpływem szatana, Bóg zechciał sam 

stać się człowiekiem i gdy nadeszła pełnia czasu, objawił samego siebie w 

Chrystusie. 

Jezus wyjaśnił głębię miłości Boga Ojca Nikodemowi, gdy pod osłoną 

nocy przyszedł do Zbawiciela: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 

swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale 

miał życie wieczne” (J 3,16). Bóg zniżył się do poziomu ludzkiej egzystencji. 

Zbawiciel oddał życie za nas wszystkich przez cierpienie i śmierć na Krzyżu i 

to jest największy przejaw Jego Miłosierdzia. Nie jest dziełem przypadku, 

że zbliżająca się wizyta Ojca Świętego do Polski odbędzie się pod hasłem: 

„Bóg jest miłością”. To właśnie Boża miłość nadaje naszemu życiu 

ostateczny sens w wymiarze transcendentnym, gdyż jesteśmy w drodze do 

Pana. Jezus, umierając na Krzyżu, rzekł do łotra: „naprawdę, powiadam ci: 

dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,43). To było Miłosierdzie Boże okazane 

grzesznikowi. Miłość miłosierna i przebaczająca jest miłością zbawczą. Oby 

każdy z nas usłyszał takie same słowa, jakie Jezus rzekł do łotra. Nic 

dziwnego, że św. Franciszek z Asyżu ubolewał: dlaczego Miłość nie jest 

naprawdę kochana? 

Kult Bożego Miłosierdzia, nie tylko w naszym kraju, ale i na całym 

świecie, znany jest poprzez św. s. Faustynę Kowalską, której Zbawiciel 

objawiał się w licznych wizjach mistycznych za jej życia ziemskiego, 

                                                           
4
 Wprowadzenie z poprzedniego wydania książki tom I s. Zofii Grochowskiej 
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polecając jej: „mów światu całemu o niepojętym Miłosierdziu Moim. 

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla 

wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym 

otwarte są wnętrzności Miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na 

dusze, które się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego; która dusza 

przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego 

odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, 

przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, 

chociażby grzechy jej były jako szkarłat…” (Dz 699). 

To Miłosierdzie Boże sprawiło, że nawrócili się tacy ludzie jak: Andre 

Frossard, Jasques Maritain, Jean Paul Sartre, Chesterton, Alexis Carrel, 

Julia Brystygierowa, Hans Frank, który pod szubienicą w Norymberdze 

powiedział: „Chryste, przebacz!”. 

Miłość miłosierna pochyla się nad każdym człowiekiem; pięknie wyra-

ził to poeta Leopold Staff:  

„Wyszedłem szukać Ciebie o świcie i w trwodze.  

Nie znajdując, myślałem, żem szedł drogą kłamną;  

I spotkałem Cię, kiedym odwrócił się w drodze,  

Bowiem przez całe życie krok w krok szedłeś za Mną”. 

Sposobami wypraszającymi Miłosierdzie Boże dla siebie i bliźnich są 

czyn, słowo i modlitwa. Jeśli naprawdę kochasz Boga, będziesz się modlił 

często i z radością. Miłość wymaga twojej modlitwy. 

„Ku Tobie podniosłem oczy Moje, który mieszkasz w niebie.  

Oto jak oczy sług w rękach panów swoich,  

jak oczy służebnicy w rękach pani swej,  

tak oczy nasze ku Panu Bogu naszemu,  

aż się zmiłuje nad nami.  

Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,  

bośmy bardzo napełnieni wzgardą;  

bo jest bardzo napełniona dusza nasza  

pośmiewiskiem bogatych i wzgardą pysznych”. Ps 123 
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 Od Wydawcy 

 Oddajemy do rąk rycerzy, kandydatów i czytelników nowe VII wydanie 

tekstów s. Zofii Grochowskiej poszerzone o niepublikowane dotąd 

dokumenty źródłowe. To pierwsze wydanie po sześciu wcześniejszych, 

których historię oraz biografię autorki zamieszczono na końcu tej książki. 

Wydanie tej publikacji tekstów s. Zofii Grochowskiej jest adresowane do 

wszystkich zainteresowanych kandydatów i członków Legionu MRMSJ w 

trosce o właściwą wiedzę i formację duchową. 

 Nowe teksty, dla odróżnienia od dotychczas w wydanych książkach, 

oznaczone zostały podkreśloną datą. Niektóre teksty, uznane przez 

wydawcę, zostały wyróżnione w praktycznym zastosowaniu, aby zwrócić 

uwagę na fragmenty ważne dla formacji duchowej użytkowników książki. 

Są to teksty dotyczące Legionu takie jak: wskazówki, rady, zadania, a 

nawet modlitwy dla rycerzy, a także te fragmenty, które nawiązują do 

często poruszanych wątków wołania w trosce: o nawrócenie grzeszników, 

Ojczyznę, intronizację, Kościół, duchowieństwo itd. 

 Poniżej wybrano krótkie fragmenty dotyczące woli Bożej, co do samych 

treści orędzi, ich rozpowszechniania, oraz podjęcia trudnej decyzji wydania 

przekazów przez autorkę. 

 Tytuł został zaczerpnięty z tekstu z 15.04.1995 r. – „Niech w waszym 

życiu, jako wspólnocie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, będzie jedno 

hasło – MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO”. Myślę, że nie ma co się spierać ze 

słowami Pana Jezusa, który sam już dawno dał nam uniwersalne hasło, 

które bardzo koresponduje z tematami poruszanymi w orędziach, jak 

również będzie wyzwaniem dla Małych Rycerzy w zastosowaniu w 

praktyce. 

 Okładka z aniołami adorującymi i snop światła miłości Bożej, 

wytryskującej z logo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, w 

połączeniu z tytułem – MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO - łączy symbolikę z 

bogatą treścią Założycielki Legionu MRMSJ – adoracja Boga (Serce w logo) 

przez stworzenia w symbolu nieba (aniołowie) i ziemi (logo to Legion i 

wszyscy adorujący, i modlący się). 
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Fragmenty tekstów autorki dotyczące  

rozpowszechniania orędzi i wydania ich  

dla dobra i pożytku czytających 

11.05.1990 

Grzechy świata są takie wielkie, że to nastąpi i w tym czasie nie będzie orędzi. 
19.10.1990 

W tych słowach jest moc, bo pochodzą ode Mnie, i kapłan, który przeczyta 
– choć bez zainteresowania, myślą będzie przy tym dziele. 

28.02.1991 

Wprowadzaj ich w te orędzia, aby już częściowo zapoznawali się z tym dziełem. 
05.04.1992 

Świat potrzebuje tak wielu orędzi. 
16.12.1992 

Potrzebuję was i wzywam, aby te orędzia dotarły wszędzie. 
29.10.1993 

Tyle orędzi, tyle napomnień, ale są jak echo niezauważone… 
26.02.1994 

Ludzie lekceważą orędzia, nie wypełniają zawartej w nich woli Najwyższego. 
06.10.1994  

Córko Moja, nie lękaj się przekazywania orędzi Moim dzieciom. 
15.11.1994 

Jeszcze wielu ludzi nie pojmuje i odrzuca te orędzia. 
Nie czyń się wszechwiedzącym, ale bądź pokorny i słuchaj słów Bożych. 

20.10.1994 

Poprzez te słowa pragnę waszego zbawienia i mówię wam, co macie 
czynić, aby być zbawionym. Po przeczytaniu tego dzieła rozważ te słowa… 

09.11.1994 r. 

Dzieci Moje, słuchajcie Moich orędzi i Mojej Matki i waszej, bo straszny 
atak będzie na ludzi głębokiej wiary. 

07.03.1995 

Będziesz miała te orędzia często, bo wiele chcę wam przekazać. Czas 

wołania do ludzkości o nawrócenie się jest czasem ostatecznym. 

16.08.1998 

Słowa, które piszesz, mają Moje błogosławieństwo i moc przenikania 
ludzkich serc. W słowach tych jest moc nawrócenia zagubionych dusz.  
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29.08.1998  

Słowa te potrzebne są dla wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego. 

22.12.1998 

Nie lękaj się pisać, bo te słowa daje ci Bóg dla całej ludzkości. 
Rozpowszechniaj je, bo czasu macie mało. Każde orędzie z Nieba ma 
wielkie znaczenie dla zbawienia człowieka, bo to Ja, Bóg, wołam do Mych 
stworzeń. Gdy będziesz czytał te słowa, człowiecze, pomyśl, że to do ciebie 
mówię.  

17.02.1999 

Módlcie się, składajcie ofiary, czytajcie Pismo Święte i te orędzia, w 
których macie podane wszystko, jak żyć i co czynić dla Chwały Bożej i 
zbawienia siebie i bliźniego.  

03.04.1999 

Jezu czy tę książkę trzeba było wydać? Tak, nie martw się, ja ciebie wesprę.  

22.06.1999 

Książki daj do zbadania dobrym, świętym teologom, którzy sprawdzą i 
dadzą ocenę. Ta książka ma moc Ducha Bożego i umocnienie ducha dla 
człowieka. 

19.09.1999 

Ja, Jezus Chrystus, proszę was synowie, nie lekceważcie słów Moich, a 
wniknijcie w te orędzia zbawienia – co one mówią do świata i zagubionych 
dusz.  

20.09.1999 

Kto uwierzy w te orędzia - dam mu światło rozpoznania tego dzieła. 
13.02.2000 

Niech człowiek nie lekceważy orędzi, które są tylko upomnieniem do 
nawrócenia.  

15.12.2005 

Przychodzę do was w tych orędziach, aby wam oznajmić co było, co jest i 
co będzie. 

19.12.2005 

W jaki sposób mam do was ludu Boży mówić, gdyby nie było orędzi?  
14.01.2006  

Wydaj te orędzia. Po to ci je dałem, aby lud Boży znał co jest, co ma być i 
co będzie. Niech człowiek rozważy. Nie wolno ci ich zatrzymywać. Daj i 
swoim opiekunom. Oni też niech wiedzą, co mówi Bóg Ojciec, Jezus 
Chrystus i Duch Święty. Nie zwlekaj – wypełniaj Moje polecenie. 
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ROK 1988 

Dnia 06.06.1988 r.5  

Córko Moja. Pisz, o ile masz wezwanie, staraj się wszystko 

wykonywać według poleceń. To, co będziesz pisać, jest bardzo ważne dla 

was i innych. Otóż zbliża się dzień, w którym objawię wam, co macie czynić 

dla zbawienia świata. Zapoznasz wiele moich dzieci. Nie wiedzą jeszcze, że 

już wkrótce przyjedziesz do nich? 

Wiele będzie objawień, ale ty, córko, masz wielkie zadanie, gdy je 

poznasz nie przerażaj się. Jesteś tylko narzędziem miłości Bożej. 

Córko, ufaj mi we wszystkim, że wszystko widzę. Przeznaczenia Boże 

muszą się wypełnić. Czekam na swoje róże – róże, które mi dacie. 

Sprawicie mi wielką radość.  

Jezus pragnie mieć swoje radości, gdy otrzymuje bukiet z ludzkich 

serc. To są najpiękniejsze róże, w które mogę złożyć wiele łask. Te róże nie 

więdną, bo Jezus zawsze na nie patrzy z miłością. 

Dnia 07.06.1988 r. 

Córko Moja, pisz teraz, co będzie się dziać na świecie. Świat będzie 

tak spustoszony, ale Bóg jeszcze powoła swoje dzieci, aby odsunąć kary, 

które miały się dopełnić, a są tak wielkie, że trudno je wymieniać. Zaczną 

się dziać cuda. Dzieci światła będą nawoływać do nawrócenia. Grzesznicy, 

którzy się nie nawrócą, będą bardzo cierpieć i śmierć ich nie będzie 

zabierać. Będą wzywać Boga i za chwilę złorzeczyć. Jezus miłosierny będzie 

czekał, bo kocha ciebie. 

Dnia 11.12.1988 r. 

Dzisiaj rozpoczęły się rekolekcje. Misjonarz wygłosił kazanie. Takiego 

kazania pragnęłam: zbliżenia ludzi do Boga. Na takie kazanie czekałam. 

                                                           
5
 Data podkreślona oznacza tekst niepublikowany w poprzednich wydaniach 



  - 16 - 

Boże mój, niech te słowa misjonarza dotrą do każdego serca, ulituj się nad 

biednym światem. 

Córko Moja! Wiesz, że Ja zwyciężę, ale potrzebuję was, Małych 

Rycerzy. Porywaj ich do walki ze złem. Mów światu wszędzie o Moim 

Miłosierdziu. Za wszystkich grzeszników módlcie się. Kochajcie swego 

Boga i ufajcie Mu. Tym, którzy zostaną Małymi Rycerzami Mojego 

Miłosierdzia, obiecuję zbawienie. W ich sercach zapalę ogień Mej miłości, 

przez który będą zdobywać dusze dla Mnie. Umocnię ich we wszystkim, 

aby znosili dla Mnie wszystko, co ich spotka. Ci Rycerze będą Moją 

Gwardią, która nie ulęknie się niczego, bo Ja będę z nimi. Moja miłość ich 

osłoni i będę w ich sercach Królem. 

Córko Moja. Niewielu jest takich jak ty, którzy pragną tylko Boga, ale 

przyjdą i inni. 

Nie lękaj się niczego. Jam cię stworzył tym, czym jesteś. Nie znasz 

swoich przeznaczeń, ale Ja wiem – twój Pan. 

Dnia, 12.12.1988 r. 

Córko Moja. To, co piszesz będzie światłem dla innych. Gdyby dusze 

chciały poznać Moje Miłosierdzie i nie stawiać oporu Mojej miłości. Moje 

biedne dzieci, gdzie pędzicie, dlaczego nie pamiętacie, że Ja jestem 

waszym Ojcem. Dlaczego Mnie przytłaczacie swoimi grzechami? Kocham 

was, ale sił Mi brak. Wy, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, pomóżcie mi 

znieść tyle zniewag i występków, tak macie mało czasu.  

Ty, córko módl się z tymi, których zgromadziłaś wokół siebie. Ja 

zawsze jestem z wami. Wiele sprawiacie radości Memu sercu waszą 

modlitwą w godzinie Miłosierdzia.  

Dnia 13.12.1988 r. 

Córko Moja. Dziś, gdy zawołałaś: Kocham Ciebie, Jezu, uwielbiałaś 

biały kolor, ucieszyła się twoja dusza i Mi dziękowałaś – wiele ci w tej 

chwili przebaczyłem. Lubię, gdy to mówisz. Całuj mój krzyż i jednocz się z 
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nim – to jest droga do Mnie. Czyś zauważyła, że zawsze jesteśmy razem? 

Nigdy się nie rozstajemy? – To miłość wspólna nas łączy.  

Droga do Jezusa jest prosta, ale trzeba się całkowicie oddać Bogu i 

pozwolić się prowadzić, zdając się całkowicie na Jego wolę. Pan mi 

powiedział, że zobaczę coś takiego, co zadziwi świat.  

Kochaj Mnie córko! Czyń wszystko ku chwale Mojej, a łaska Boża 

będzie spływać na ciebie. To nic, że szydzą z ciebie, ale ty masz Mnie i 

nikogo nie potrzebujesz. 

Dnia 17.12.1988 r. 

Córko Moja. Nie lękaj się. Zostawiłem ciebie w samotności, abyś sama 

z pomocą Moją i Mojej Matki zwalczała w sobie całe zło, żebyś stała się 

silna w wierze i miłości do Mnie, żebyś zapomniała o sobie. Strzeż się ludzi. 

Wyrządzą ci więcej zła niż dobra. Żyj w samotności. Módl się i wypraszaj 

łaski dla całego świata. W tobie mam upodobanie, żebyś stała się tym, 

czym się staniesz. Bierz wszystko, co ci daję, wszystko jest prawdziwe. 

Dowiesz się wkrótce, po co ciebie wybrałem i jak będziesz Mi 

pomagać w zbawieniu dusz. Tylko kochaj Mnie i czyń wszystko dla Mnie z 

miłości. 

Przyjdzie taki czas wojowania, że twoją słabość zamienię, przez 

miłość, jaką Mi dajesz, w siłę i moc przez Moje Miłosierdzie. 

Córko Moja, gdybyś znała swoje przeznaczenie, twoja mała dusza 

zagubiłaby się z radości. 

Kapłan, o którym mówisz tak mile, jest Moim synem, którego bardzo 

kocham. 

Ufaj mu całkowicie, on poznał w tobie tą, którą jesteś. Twoja dusza 

poznała, skąd czerpać siłę i moc. 

Wierzę, że wasze dwa serca więcej Mi przynoszą Chwały niż dużo 

innych. Twoja dusza za tęskni za nim - kapłanem, bo przez niego 

otrzymujesz Moją miłość do Mnie. Czego nie wiesz, pytaj się jego. On tobą 

pokieruje. 
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Dnia 18.12.1988 r. 

Córko Moja. Znam twoje pragnienia. Wiem, do czego dążysz. Wiem, 

nad czym bolejesz. Twoje pragnienia spełnią się. Serce twoje pragnie tylko 

Mnie. Masz Mnie. Ofiarowałaś Mi się. Ja ciebie przyjąłem i przytuliłem do 

Serca swego. Z taką radością spoglądam na ciebie, jak nieudolnie wspinasz 

się do Mnie. Jak małe dziecko jesteś przepełniona Moją miłością i dajesz 

Mi to, co pochodzi ode Mnie. Kochaj Mnie. 

Córko Moja. Miłość jest niewyczerpana. Czym więcej będziesz o nią 

prosić, tym więcej będziesz Mnie kochać. 

Pragnieniem Moim jest, aby Mnie wszyscy kochali i dawali dowody 

swojej miłości do Mnie. Wielu boi się zbliżyć do Mnie, a Ja przecież na nich 

czekam… 

Tyle mam miłości i Miłosierdzia dla nich. Oj, dzieci Moje, jak wy lekko 

służycie złu, a jak mało myślicie o Mnie, o waszym Bogu. A Ja was tak 

kocham. Ile sprawiacie Mi bólu waszą obojętnością. 

O, gdyby nie te dusze, które są Mi oddane całkowicie, dawno bym 

wypełnił sprawiedliwość wobec was. 

Wszystko minie i przyjdzie czas odejścia z tej ziemskiej pielgrzymki i 

trzeba będzie się rozliczyć. Macie jeszcze czas – nawracajcie się, bo brak 

Mi sił, aby was dalej takich znosić. 

Dnia 22.12.1988 r. 

Panie mój, tak się lękam, że mogę Ciebie zasmucić. Taka jestem słaba. 

Umocnij mnie w moim postępowaniu. 

Córko Moja. Wiem, że lękasz się, ale pamiętaj, co Mi jest ofiarowane 

– Ja sam o to się staram. Chcę byś wzrastała w Mej miłości do Mnie. Gdy 

dziś ucałowałaś Moje stopy, uczułaś taki ucisk swego serca i zamyśliłaś się. 

To była Moja miłość do ciebie. Dałem ci poznać, że bardzo ciebie kocham. 

Lubię, jak choć na chwilę przychodzisz do Mnie. Córko Moja. Tak pragnę 

zmienić twoje życie na inne, ale zostawiam to czasowi. Nie lękaj się, droga, 
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którą pragniesz iść, jest przygotowana dla ciebie. Na razie żyj, jak żyjesz. 

Czyń wszystko według natchnień, które otrzymujesz. 

Panie, jak ja Ciebie kocham. Gdybyś mnie nie umacniał, czyż 

mogłabym Ciebie Jezu tak kochać? Pragnę Ciebie kochać jeszcze więcej. 

Tak córko, beze Mnie nic nie jest tym, czym jest. Kochaj swego Boga, 

czyń wszystko dla Niego z miłości. 

Dnia 25.12.1988 r. 

Córko Moja. Napisz światu, że walka ze złem została podjęta. Zobaczą, 

że największe potęgi zła będą się łamać i kruszyć pod stopami Mojej Matki. 

Na ziemi wezwę wszystkie Moje dzieci, które są Mi wierne i kochają Mnie. 

Z nich stworzę Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Oni będą 

zdobywać Mi dusze słabe, które już nie potrafią się dźwignąć. Moje dzieci 

powołane do tego dzieła otrzymają siłę i moc dla dusz słabych. Będą znać 

dobro i zło w każdym człowieku. Będą mogli ogarnąć słabe dusze swoim 

pragnieniem, aby dusza mogła poznać, w jakim jest stanie i zapragnąć 

uwolnić się od zła. Dusza, aby odzyskać łaski, które utraciła, będzie 

pragnąć Boga z całej siły. Moje Miłosierdzie będzie dla takich dusz otwarte 

i przyjmę je jak dobry, kochający Ojciec. Radować się będzie całe Niebo 

przy powrocie dzieci marnotrawnych do domu Ojca Niebieskiego. 

Dnia 26.12.1988 r. 

Poniedziałek godz. 15.00: koronka do Miłosierdzia Bożego 

odmawiana w kościele. 

Przyszło tylko 5 osób. Ustrojony żłobek, a wiernych tak mało, serce Mi 

się ściska, łzy do oczu płyną, żal mnie ogarnął, że tak łatwo zapominają o 

Tobie, Jezu. 

A Ty czekasz na nich. Kochasz ich, Panie Boże. Pozwól więc, abyśmy tu 

obecni stokroć wynagradzali Tobie. 

Tak pragnę, żeby wszyscy Ciebie kochali, jak ja Ciebie kocham, modlę 

się szczególnie za tych, którzy zapominają o Tobie. 
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Córko Moja. Tyś uczuła żal z powodu ludzi, a Ja, jako Bóg i Ojciec tych 

dzieci, jak wiele cierpię? Smutno Mi było, gdy płakałaś. Kocham ciebie, 

córko, za to, że razem ze Mną bolejesz nad oziębłością ludzką. Ale ty 

kochaj swego Boga i nie ustawaj w pragnieniu i tęsknocie za Mną. Ty Mi 

wynagradzaj i sprawiaj Mi w ten sposób radość. 

Córko. Wiem, że cierpisz przeze Mnie, z powodu ludzkiej obojętności 

dla Mnie. Twoja miłość łagodzi Mój smutek. Ty zawsze pamiętasz o Mnie, 

bo My jesteśmy zawsze razem. 

Nigdy nie rozstajemy się, bo Miłość i Miłosierdzie Nas połączyło na 

wieczność. 

Dnia 28.12.1988 r. 

Jezu mój, jaki Ty jesteś dobry. Dajesz Mi oglądać takie piękne barwy, 

choć nie wiem, co one oznaczają, jakie jest ich zadanie w moim życiu. Dla 

człowieka jest niepojęte, a dla Ciebie, Jezu, wszystko jest zrozumiałe i 

możliwe. Dzięki Ci za tę łaskę. 

Córko, wiedz: Moi wybrani mają objawienia, dla nich niepojęte. One 

posiadają wielkie znaczenie. Bądź cierpliwa. Czekaj na dzień dla ciebie 

wyznaczony. Miłosierdzie Boże zacznie mocniej promieniować na całą 

ludzkość. Wiele dusz zginie, ale wielka liczba uratuje się przez Miłosierdzie 

Boże. 

Kapłani zbyt mało głoszą ludziom o Miłosierdziu Bożym. Obojętność 

ich bardzo Mnie zasmuca. O wiele więcej by było dusz uratowanych, gdyby 

kapłani czuli się zobowiązani głosić o Miłosierdziu Bożym i uczestniczyć w 

modlitwach. Oni odpowiedzą za wiele dusz straconych… Ty, córko, staraj 

się zachęcać do wspólnej modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Tak, jest ona 

potrzebna dla całego świata. Miłosierdzie Boże jest jedynym ratunkiem, 

aby zbawić świat i całą ludzkość. O ile zwrócicie się do Miłosierdzia 

Bożego, ale nie z lęku, lecz z miłości do Mnie, jako dzieci Moje, to 

oszczędzę was lub doświadczę. 

Jezu, przebacz nam wszystkim grzechy już popełnione. Jezu, tak 

bardzo Ciebie kocham. 
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Córko Moja. Tak mało od was pragnę, a tak wiele chcę wam dać. 

Biada tym, co odrzucili Moją miłość. 

Dnia 29.12.1988 r. 

Jezu mój! Jak ludzie mogą przeżyć jeden dzień i nie myśleć o Tobie? 

Jak Ciebie nie wielbić, nie składać ofiar? Jak oni żyją, nie opierając się na 

Tobie? Dzień bez Ciebie, Jezu, jest ciemny i pusty. Dusza ludzka tylko cierpi, 

a szczególnie, gdy grzech zada jej gwałt i nie otrzymuje miłości od Boga. 

Obudź się, człowieku! Jeszcze czas. Jeszcze pali się mała iskra. Nie 

pozwól, aby zgasła. Szatan miałby z ciebie radość, a Jezusowi zadałbyś 

wielki ból. Pamiętaj o Miłosierdziu Bożym! Ono jest dla ciebie ratunkiem i 

zbawieniem. 

Córko Moja, zapisz to: Gdy człowiek zapragnie się nawrócić, dam mu 

siłę i moc, aby powstał z grzechu. 

Walka będzie ciężka, ale raj w wieczności ma zapewniony. 

Pragnę od nawróconych miłości, czci i spełnienia Mojej woli świętej. 

Pamiętajcie, że te małe dusze, które się modlą, kochają Mnie i są Mi 

wierne – powstrzymują świat od Mej kary. Córko, napisz, że jest już taki 

krótki czas do nawrócenia. O, grzeszny człowiecze, czy wiesz, czy jutro 

wstaniesz? Nie odkładaj więc powrotu do Boga. Proś i błagaj o łaskę Bożą. 

Jesteście Moimi dziećmi. Chcę was ratować przez Moje Miłosierdzie. 

Dnia 31.12.1988 r. 

Na zakończenie 1988 roku trwałam na modlitwie dziękczynnej za 

otrzymane łaski. Był to rok poszukiwania Boga i zbliżania się do Boga. 

Modlę się szczególnie za grzechy całego świata popełnione tej nocy. Tak 

pragnę dobra, o Panie mój. Moja modlitwa jest słaba, ale gdy ją umocnisz 

Panie swoimi łaskami – wielu grzeszników się nawróci. 
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ROK 1989 

Nowy Rok witamy 1989 w kościele. Jest wystawiony Przenajświętszy 

Sakrament. 

Składam całkowitą ofiarę swojej nędzy i słabości w Ręce Pana Jezusa 

utajonego w żywej Hostii. Chcę być więźniem Jego miłości. Przez miłość do 

Niego adorowałam Chrystusa swoim sercem, duszą i ciałem. Pragnę 

sprawić radość Jezusowi miłosiernemu. Jestem w kościele od 9.00. 

 Dnia 02.01.1989 r. 

Córko Moja, nie trwóż się. Wszystkie zamiary wobec ciebie, będą ci 

wkrótce objawione. Odbieraj, co widzisz i zapisuj to – będziesz światłem 

dla innych. Być Bogu oddaną całkowicie warte jest wszelkich wyrzeczeń. 

Twoja ofiara jest tak miła Memu Sercu, iż gotów jestem ci dać wszystko, o 

co poprosisz. Twoja miłość do Mnie jest Moim dziełem. Tyś pragnęła, a Ja 

ci dałem i ogarnąłem całą ciebie. Ta miłość wyda wielkie owoce. Niech 

żaden grzesznik nie lęka się zbliżyć – Jam samą Miłością i Miłosierdziem i 

pragnę tylko waszej miłości. 

Dnia 03.01.1989 r. 

Jezu mój, proszę Ciebie poucz mnie i daj światło mej duszy do 

dalszego postępowania. Tak pragnę dla Twojej Chwały czynić wiele. 

Jak dojść do Ciebie, Jezu? Co czynić, aby dojść do Ciebie? 

Córko Moja, czekaj, bądź cierpliwa. Zbliża się dzień, w którym 

otrzymasz światło poznania, wniknięcia w tajemnicę. Nie lękaj się niczego. 

Jam jest zawsze z tobą. To dzieło, które przeznaczyłem dla ciebie i dla 

ludzkości, jest wielkie. Wielu ludzi zbliży się do Mnie przez to dzieło. 

Kochaj Mnie i nie ustawaj w modlitwie. Twoje modlitwy mają 

błogosławieństwo Moje i Mojej Matki. Ci, co wierzą w nie i ich 

skuteczność, doznają łaski Bożej. 
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Dnia 08.01.1989 r. 

Coraz bardziej kocham Jezusa i zawsze pragnę Go kochać, a szczegól-

nie od mojego pobytu w Krakowie-Łagiewnikach. Tam, odmawiając 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, bardzo płakałam. Faktycznie to nie był 

płacz, lecz fontanna łez. Przyszłam z grzechami całego świata i to 

odczuwałam. Gdy patrzyłam na obraz Miłosierdzia Bożego, zauważyłam, że 

podczas wycierania łez, ten obraz Mi znikł. Zobaczyłam natomiast samo 

oblicze Pana Jezusa. Smutne Jego Oczy przeszyły Mi serce, że o mało nie 

zemdlałam. Powtórzyło się to kilka razy. Oblicze Pana Jezusa na obrazie 

było żywe. Od tej chwili moje oczy widzą to, czego inni nie postrzegają i nie 

znają. Myślę, że Bóg przyjął to moje poświęcenie i oddanie się Jemu. Od tej 

chwili niczego innego nie pragnę, jak tylko kochać Pana Jezusa 

miłosiernego. Myślą nigdy z Nim się nie rozstaję. Lubię być sama, aby móc 

z Jezusem rozmawiać i czuć Jego obecność. Pragnę więcej kochać Go i 

czynić wszystko ku większej chwale Boga, zbawieniu innych i swoim.  

Córko, jesteś taka słaba, ale nie martw się. Nie pozwolę tobie 

zbłądzić. Jesteś Moją własnością, która codzienną ofiarą, oddaje Mi się 

cała. Ja tę ofiarę przyjmuję jako wynagrodzenie Memu Sercu i Sercu Mojej 

Matki. 

Pragniesz tak wiele dobra na tym świecie, więc, córko, zadość uczyń 

Bogu i Matce Przenajświętszej za innych. 

Dnia 13.01.1989 r. 

O, mój Jezu, jakże kocham Ciebie. Przychodzisz Mi z pomocą we 

wszystkim. Dajesz Mi to, co najbardziej potrzebne na mojej drodze życia do 

Ciebie. Wiem, że to wszystko jest Twoim dziełem. Znasz bowiem moją 

słabość. 

Córko Moja, daję ci dowody, że jestem, że opiekuję się tobą, byś 

pukała do serc ludzkich i przypominała, że jestem Bogiem i Panem nieba i 

ziemi, i obdarzam dusze Mi wierne Moimi łaskami, a choć potem cierpią, 

znoszą to z wielką radością ku większej chwale Mojej. 
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Dnia 16.01.1989 r. 

Czuję w moim sercu pewną oschłość, ale czekam cierpliwie, bo taka 

jest wola Boża. Wiem, że Jezus nie zostawi mnie samej sobie. Tęsknię za 

tym przeżywaniem miłości, za gorącą modlitwą serca, by czuć się na ziemi 

tylko pielgrzymem. Chwilami mam wrażenie, że jestem na pustyni, gdzie 

widzę wolną przestrzeń dookoła. 

Wiem jednak, że któregoś dnia przyjdzie Jezus jak burza do mego 

serca z wielką siłą, pełen miłości i Miłosierdzia. Takich dni nie zapomina 

się, w których czuję się zjednoczona z Bogiem i tylko to się liczy. 

Ogarnia mnie w tej chwili wzmożona tęsknota i miłość do mego 

dobrego, kochającego Chrystusa. 

Nie potrafię opisać tego, co czuje moje serce. 

Dnia ??.02.1989 r. 

Córko Moja, pisz! Dlaczego nie chcesz pisać? Masz tyle do napisania. 

Zbliża się dzień, w którym dowiesz się, do czego ciebie stworzyłem. 

Wiele będziesz musiała jeździć po kraju i za granicę, aby wzywać Moje 

dzieci do powrotu do Mnie. 

One bardzo Mnie ranią. W waszym kraju niech powieszą krzyże tam, 

gdzie były. Nigdy nie dźwigną się, jeśli tego nie uczynią. Jak mogą rządzić 

krajem, nie wzywając Boga? Krótki mają czas do opamiętania się. Polska 

była krajem, który Mnie bardzo czcił i była Mi oddana, i jest nadal 

narodem umiłowanym przeze Mnie. 

Dnia 16.03.1989 r. 

Córko Moja, gdybyś znała, jak wielki ból Mi zadają kapłani. Ja im 

powierzyłem swoje Ciało i Krew i wszystkie łaski złożyłem w ich ręce. 

Córko Moja, módl się za nich. Dusza kapłańska, która nie jest Mi wierna, 

nie ma wpływu na inne dusze. Wtedy tylko Moje Ciało i Krew umacnia 

duszę. Zbliża się dla nich straszny dzień. 

Zapytam każdego kapłana, jak pasłeś Moje owieczki, które ci 

powierzyłem? Oni wiedzą, że odwołania dla nich nie będzie. Nie dość, że 
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odchodzą ode Mnie, to i tych młodych pociągają za sobą, zamiast otaczać 

ich czułą opieką, jak dobry i przykładny ojciec, stają się i dla siebie niemili. 

Oj! Synowie Moi: Gdzie wasze śluby? Gdzie się podziała wasza miłość 

do Mnie? Nosicie strój kapłana, tylko strój! Bo serce obumiera. 

Opamiętaj się, kapłanie! Czas nagli. Macie jeszcze jeden ratunek: 

nawrócić się i błagać Miłosierdzie Boże o przebaczenie. 

Dnia 23.03.1989 r. 

O, mój Jezu, co mam czynić i jak postępować z tą młodzieżą? Czy moje 

miejsce jest wśród niej? 

Córko Moja, to pytanie nie jest na czasie. To pytanie powinnaś zadać 

Mi wcześniej, nim poszłaś do niej. 

Ona popełnia wiele błędów i o tym powinnaś z nią mówić. 

Gdy schodzą się na modlitwę, muszą być poważni i skupieni oraz 

zachowywać się tak, jakbym Ja był z nimi. O wiele więcej doznaliby łask, 

będąc skupionymi i nierozproszonymi. Radość swoją powinni okazywać 

Bogu sercem oraz modlitwą błagalną i dziękczynną. 

Dnia 24.03.1989 r. 

W Wielki Piątek rozpoczęłam nowennę do Miłosierdzia Bożego. Nie 

mam wykształcenia i nie potrafię płynnie czytać? Co mam czynić? Czy 

sama mam prowadzić? Czy oddać komuś innemu? 

Córko Moja, twoja ułomność Mi się podoba. Staraj się jak najlepiej, a 

Ja twoją ułomność zakryję przed innymi. Jestem zawsze z tobą. Zabieram 

ci twoją słabość, a daję ci miłość, w której wzrastasz. Nie wiesz, jaka 

nagroda ciebie czeka za to. Niczego nie bój się, głoś słowo Boże tak, jak 

umiesz. Od dziś daję ci siłę i moc, aby twoje słowa i modlitwy odbijały się 

w ludzkich sercach. Ci prości ludzie przychodzą i modlą się z tobą. A gdzie 

są ci wzniośli? Córko Moja, nie minie rok, jak Kościół będzie ich pełen. 

Udzielę im łaski, aby zbliżyli się do Miłosierdzia Bożego. Módlcie się za 

nich: i tych słabych w wierze i tych, co kochają świat, a zapomnieli o Bogu, 
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który przez miłość do nich przyjął śmierć krzyżową, aby ich zbawić. Biada 

tym, co odrzucają Moją miłość. 

Dnia 25.03.1989 r. 

Córko Moja, pisz światu, że bliski jest koniec panowania człowieka 

nad światem. Biada tym, co odeszli ode mnie, wzgardzili Moją miłością, a 

Ja przecież tak wszystkich ukochałem. Smutna jest Moja dusza… 

Widzę tyle utraconych dusz, tyle katastrof, i to nie pomaga. Jeszcze 

będzie więcej. Powiedzą: dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Dlaczego wy, 

dzieci Moje, dopuszczacie się tak okropnych czynów, czy nie myślicie o 

Mnie? Zapomnieliście o Mojej drodze krzyżowej? Oddałem za was życie, 

aby was zbawić. Jakże Mi zadajecie wiele cierpień swoją obojętnością, 

swoją pychą. Jesteście bogaci, nic wam nie trzeba, ale dusze ogołociliście 

ze wszystkiego: z wiary i miłości do Boga. Nie przyjmujecie Ciała Chrystusa, 

aby dusza mogła żyć. A jeśli przyjmujecie, to z takim chłodem, 

obojętnością, że Ja sam doznaję przerażenia. A to dlatego, że człowieka, 

którego powołałem do życia, stać tylko na takie życie. Pragnę tylko waszej 

miłości i wiary. Istnieje Bóg, istnieje niebo i piekło, i szatan, który cieszy się 

z takich dusz. 

Dnia 03.08.1989 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Córko Moja. Wiem córko, że trudno ci uwierzyć, że to Ja, Twój Bóg 

Ojciec, chcę ci powierzyć wielkie DZIEŁO, bo ofiarowałaś Mi się cała i 

jesteś Mym narzędziem tu na ziemi.  

Tylko kochaj Mnie i szukaj Mnie dla siebie i dla innych – jutro pisz 

znowu. 

Dnia 04.08.1989 r. 

Córko Moja. Wiem, że nie jesteś pewna głosu wewnętrznego, pisz o 

ile będziesz miała natchnienie.  

Dziś pisać będziesz o swej ojczyźnie – bardzo boleję nad nią. Módl się, 

bo zbliża się wielka katastrofa, w której zginie wiele ludzi. 7 września to się 
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dopełni. Choć wiele ludzi zginie, ale zwycięży sprawiedliwość i prawda. Jak 

mogą rządzić ludzie niewierzący w Boga tak umiłowanym przeze mnie 

ludem? Straszne to będą dni, ale uwolni się naród od przemocy. Przyjdzie 

taki, który obejmie rządy krajem, gdzie zapanuje pokój i miłość do 

Stwórcy.  

Wiele twoja ojczyzna wycierpiała, ale niech ufa w Pana. Ja im 

wynagrodzę to, co wycierpieli.  

Wielu jest złych ludzi, ale oni będą klęczeć u Mych stóp i prosić będą 

o przebaczenie. Jestem Ojcem Miłosierdzia i litościwym. I dla nich jest 

ratunek i to jest Miłosierdzie Boże. 

Módl się córko i zachęcaj innych, aby wyprosić u Boga pokój w waszej 

ojczyźnie. Nie bój się córko niczego. Jam Jest z tym narodem, tylko niech 

ufają Mi. 

Dnia 05.08.1989 r. 

Córko Moja, pisz światu, że zbliża się dzień sądu nad grzesznikami. 

Niech się nawracają, czas nagli. O ile się nie nawrócą, to dzień sądu Bożego 

będzie im straszny. Ja bardzo boleję nad utratą dusz, które tak 

umiłowałem. Liczba ich nadal się powiększa. Nie chcą się opamiętać. 

Pędzą wprost w sidła szatana. Cieszą się, że wszystko mają, prócz Boga, dla 

którego brakuje czasu i miejsca. 

Jestem cierpliwy i miłosierny. Lituję się nad nimi. Czekam na nich. 

Och! Moje biedne dzieci, co żeście uczyniły, aby zbawić siebie i innych? 

Gdzie jest miłość do Mnie jako Zbawiciela waszego? Ja o was się troszczę. 

Wszystko, co macie, jest ode Mnie. W jednej chwili może ciebie nie być, 

grzeszniku, lub wszystko stracisz. Opamiętaj się, grzeszny człowieku! Módl 

się, córko, za nich, aby i oni zapragnęli Boga w swoim sercu. 

Dnia 07.08.1989 r. 

Córko, daję ci dar proroctwa. W twej ojczyźnie będzie wielka bitwa, 

w której zginie wielu ludzi. Ludzie nie wytrzymają tego ucisku. Z kryzysu 

nie wyjdą, bo nie myślą, że jestem Panem nieba i ziemi. Jest krótki czas 
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oczekiwania na nawrócenie, zbliża się koniec ich panowania. Polska musi 

zwyciężyć, aby z Bożą pomocą odbudować kraj. 

Dzieci Moje, umacniajcie wiarę i miłość do Mnie. Ja, wasz Bóg, przyjdę 

wam z pomocą. Obiecuję, że nie zostawię was samych. Choć grzechy w 

tym kraju są wielkie i kara za nie powinna być, niemniej wiele Moich dzieci 

jest Mi wiernych i oddanych. 

Ten kraj uświęcę, aby został Moim umiłowanym narodem. 

W Polsce nie będzie dużych katastrof. Zachód będzie miał ich wiele, 

bo to kraje pychy i niesprawiedliwości, będą więc dotknięci częstymi 

katastrofami. Rosja nie będzie ich miała, gdyż odnowiona wiara szybko się 

rozszerzy. 

Dnia 11.10.1989 r. 

Córko, napisz, aby kapłani więcej głosili o Miłosierdziu Bożym. Wiele 

jest dusz zagubionych. Pragnę, abyście ich zbliżyli do Miłosierdzia Mojego 

przez modlitwy i ofiary. 

Dnia 15.12.1989 r. 

Córko Moja, w tym dniu, w którym piszesz, będzie uświęcony naród. 

Wiele już się zmieniło, ale Bóg ma wielką niespodziankę i nagrodę dla 

tych, co wytrwają w miłości Bożej. Zadziwi się cały świat, co się będzie 

dziać w tym kraju. Oniemieją uczeni z wrażenia, a moc Najwyższego 

pokieruje ludzkimi umysłami i wyprowadzi kraj z upadku. 

Dzieci Moje, ufajcie Mi. Módlcie się o Miłosierdzie Boże dla swojej 

ojczyzny i naśladujcie Mnie. Przez Moje Miłosierdzie będziecie miłosierni. 

W waszej mocy jest wyprosić u Jezusa miłosiernego: pokój w waszej 

ojczyźnie i na całym świecie. Tylko ufajcie Mi Jam jest z wami! 

Dnia 16.12.1989 r. 

Córko Moja, masz tak wiele do pisania. Wiedz, że w waszej ojczyźnie 

zapanuje niedługo spokój. A teraz mam do ciebie jedno zastrzeżenie. 
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Masz się od ludzi oddalić. Spędzać jak najwięcej czasu samotnie. Ludzie 

do twego serca wprowadzają niepokój. Pragnę, abyś więcej przebywała 

ze Mną na modlitwie. 

Wypraszaj łaski dla siebie i całego świata. Modlitwy do Miłosierdzia 

Bożego są wszystkie wysłuchane. Te modlitwy mają wielką moc. 

W obecnym czasie jest zagrożony cały świat. Powiedziałem siostrze 

Faustynie, że nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do 

Miłosierdzia Bożego i nie nawróci się. Czas jest krótki! 

Wszystkie kary za grzechy, które ludzie popełniają, mogą przez na-

wrócenie być zmienione. Jestem Bogiem miłosiernym. Czekam bardzo 

długo na grzesznika, ale on o tym nie myśli, a życie ucieka. 

PRZEZ NAWRÓCENIE PRZYJDZIE ZWYCIĘSTWO. 

Dnia 17.12.1989 r. 

Córko Moja, wybrałem ciebie do wielkiego dzieła. Ty, takie małe 

stworzenie, ale Bóg posłuży się tobą, żeby zobaczyli ci pyszni i grzeszni, że 

jestem Bogiem miłosiernym i każdy ma prawo do Mego Miłosierdzia. 

Córko pisz, że wkrótce wypełni się wola Boża dla twej ojczyzny i dla 

tych zbłąkanych dzieci. W waszym kraju objawiłem się siostrze Faustynie, 

a teraz objawię swoje Miłosierdzie twojej ojczyźnie. Wielu się nawróci. 

Raduje się Moje Serce, gdy patrzę, z jakim lękiem zbliżają się do 

konfesjonału. O, dzieci Moje – wracajcie! Czekam na was. Czas krótki! Nie 

odkładajcie. Zaufajcie Mi. 

Dnia 22.12.1989 r. 

Córko Moja, dziś masz za zadanie napisać, co będzie się dziać w 

krajach wyzwolonych. W kraju, który całkowicie zaufa Bogu, szybko 

zapanuje spokój. Tylko wy, dzieci, zaprowadźcie najpierw pokój w swoich 

rodzinach i w swoim otoczeniu. Do kraju, który zaufa Mojemu Miłosierdziu 

i będzie wypełniać Moją wolę, przyjdę z błogosławieństwem i pomocą. 

Stan obecny jest ciężki dla ludzi, ale nigdy dla Boga. Zło, które 

zapanowało na całym świecie, będzie zwalczane z taką siłą, że dosięgnie 
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każdego niesprawiedliwego karą już tu na ziemi, aby człowiek opamiętał 

się, po co przyszedł na świat i czemu ma służyć. 

Córko Moja. Jakże obojętne są dzieci Moje w twojej parafii, jaka 

oziębłość w ich sercach. 

Panie, jak ja bardzo Ciebie kocham. Bardzo lubię z Tobą rozmawiać. 

Swoimi ofiarami pragnę Tobie wynagradzać. W Twoim Miłosierdziu jest 

odbity cały świat. 

Korzystajcie, dzieci, z Mojego Miłosierdzia. Ono jest przeznaczone od 

wieków dla całego świata. 

Jedyna ucieczka całego świata jest do Mojego Miłosierdzia, Miłosier-

dzia Bożego. 
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ROK 1990 

Dnia 04.01.1990 r. – Do grupy Małych Rycerzy 

Do tej grupy Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego: Cieszę się, że jest 

już ten zalążek, który wyda owoc. 

Rycerze, pragnę was pouczyć, aby Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego 

znał ofiarowanie Mi się i wytrwanie przez pewien okres. Zobowiązuję 

rycerzy być przy Mnie zawsze sercem, duszą i ciałem, ponieważ należycie 

do Jezusa i Maryi. Jesteście Moją własnością i już nie myślcie o sobie, bo 

to, co jest w was, to kierowana natchnieniami przeze Mnie dusza. 

Wiecie, jak macie postępować, nie możecie należeć sercem i duszą do 

czegoś ziemskiego, we Mnie macie wszystkie pragnienia. Miłość, którą 

stworzyłem w was, zasłoni wam wszystko. To, co jest Mi ofiarowane 

przez Małego Rycerza, nie może należeć do nikogo, teraz i w przyszłości. 

Rycerz nie może odebrać Mi swojej woli złym postępowaniem. 

Jezus nie może się dzielić z nikim wolą rycerza, bo rycerz jest cząstką 

Jego dzieła. Upadły rycerz nie jest już użyteczny. Dam wam miłość do 

swego Stwórcy i tym będziecie wyróżnieni, że jesteście rycerzami, biada 

upadłym rycerzom. 

Z Bogiem i dla Boga trzeba żyć. Przez krzyż i różaniec zwalczać 

wszelkie zło, to jest broń, z której się wychodzi zwycięsko, naśladując 

mnie. 

Dnia 04.03.1990 r. – Mówi Matka Boża 

Córko Moja, Mój Syn wybrał ciebie do dzieła wielkiego, choć tego nie 

pojmujesz. Tym lepiej dla ciebie. 

Nie trwóż się niczym. Nie lękaj się, żeś była wielką nędzarką. 

Choć byłaś taką nędzarką, to jednak usłyszałaś głos Boży i całkowicie 

się nawróciłaś. Mój Syn wszystko przebacza. Ja, Matka, opiekuję się 

dzieckiem upadłym. Dźwigam i oczyszczam z wielkiej nieprawości. 

Gdybyś wiedziała, jak się troszczę. O, gdyby ludzie znali miłość 

Mojego Syna i Moją do ludzi, nigdy by jej nie odrzucili. Miłość Mojego 
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Syna i Moja nigdy się nie kończy. Ona trwa wiecznie. Kochaj, córko, 

Mojego Syna i wynagradzaj Mu za tych upadłych. Przez modlitwy i ofiary 

upraszaj łaski, bo oni sami już nie powstaną. Walcz, mój mały pyłku, o 

każdą duszę! 

Dnia 05.03.1990 r. 

Córko Moja, dopełnia się w tobie przeznaczenie. Staraj się wyciszyć. 

Dużo się módl. Twoje pragnienie będzie się spełniać. Znam twoje 

pragnienie i umacniam je swoją łaską. 

Dnia 8.03.1990 r. 

Córko Moja, myślisz o tym, co się spełniło, o czym ci już mówiłem. 

Przecież wiesz, że jestem miłosierny. 

Polski naród wiedział, gdzie ma się uciekać. O pomoc błagało Mnie 

wiele Mych dzieci. Módlcie się, składajcie ofiary, miejcie zaufanie do 

Boga, który przychodzi z pomocą. Tego, co się stało w Polsce, człowiek by 

nie dokonał, gdyby Bóg nie zesłał łaski na ten lud. Módlcie się, dzieci 

Moje, za swoją ojczyznę. 

Dnia 12.03.1990 r. 

Córko Moja! Tak długo czekam, kiedy weźmiesz się za pisanie. Córko 

Moja! Nie wiesz, że Bóg zna twoją przyszłość. Proś o wszystko. Módl się i 

uzdrawiaj przez modlitwę. Wkrótce będziesz miała wielu ludzi. Przyjmuj 

każdego. Nie bierz nic od nikogo. Niech służą ofiarą Bogu w Trójcy 

Jedynemu i niech się ludzie nawrócą i pokutują. Niech nawiedzają 

Przenajświętszy Sakrament. Niech czynią to z miłością. Człowiek 

niemiłujący Mnie, nie będzie uzdrowiony. Choroby będą nawiedzały 

grzeszników, aby się opamiętali. W dniu ostatecznym będzie opamiętanie. 

Każdy otrzyma to, na co zasłużył. W Bogu całkowicie złóżcie zaufanie. 

Tylko pragnę waszej miłości. Czy nie czujesz, człowiecze, z jaką 

miłością patrzę na ciebie? 
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Ty, córko, czyń to wszystko, co jest miłe Bogu. Masz łaskę u Mnie i 

korzystaj z niej. Pomagaj innym przez posty, modlitwy i umartwienia. 

Dnia 18.03.1990 r. 

Córko Moja! Słuchaj uważnie Mojego głosu. Wykonaj wszystkie 

natchnienia: małe, duże i wszystko, co usłyszysz. Sprawdzaj, czy to jest 

Boże Słowo. Masz siłę rozpoznawać, co jest dobre i co jest złe. Nigdy nie 

czyń nic, nim tego nie rozważysz. Staraj się być dobrym dzieckiem Moim. 

Resztę zostaw Mnie. 

Droga, którą ci przygotowałem, jest w pełni gotowa. Czyń znak krzyża 

nad każdą modlitwą, którą będziesz dawać innym, z miłością do Mnie, aby 

przez te modlitwy zbliżyć się do Mego Serca. Dałem ci moc błogosławień-

stwa, abyś błogosławiła wszystkie modlitwy. 

Dnia 19.03.1990 r. 

Boże mój, jak ja tęsknię za Tobą. Jesteś niewidzialny, ale prawdziwy. 

Tak wiele bym chciała czynić dla Ciebie, Panie, z miłości. 

Córko Moja, bądź cierpliwa, czekaj na Mnie. Ja przyjdę, aby ciebie 

pobłogosławić na tej drodze zbawienia twojego i innych. 

Będziesz musiała wiele czasu poświęcić dla Mnie, zapominając o 

sobie, ale Ja o tobie nie zapomnę. Mów o Moim Miłosierdziu. Czas nagli. 

Przygotuj się dobrze do święta Miłosierdzia Bożego. Niech każdy 

kapłan z wyprzedzeniem zapozna Moje dzieci z Miłosierdziem Bożym, aby 

skorzystały z łask, które przygotowałem przez wasze modlitwy. Dobrze, że 

zamawiacie Msze Święte. 

Przez Miłosierdzie Boże wypraszacie wiele łask, w tym pomagacie 

Mi w zbawieniu dusz i nawracaniu grzeszników. Czyńcie to z miłości do 

Mnie. 
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Dnia 21.03.1990 r. 

Córko Moja, dziś Mnie wzruszyłaś, gdy opłakiwałaś grzechy innych. 

Wynagradzałaś Mi modlitwą i łzami. Tak, Moje dziecko, ubolewam nad 

grzechami całego świata. Wynagradzaj Moją zranioną Miłość. 

Dnia 25.03.1990 r. 

Córko Moja, czas nagli. Zbliża się dzień, który przepowiedziałem. 

Wołam Ja, Jezus Chrystus, abyście się nawracali, woła Moja i wasza Matka. 

Jak długo mam wołać i prosić, abyście się nawrócili? Gdy przyjdę, 

będzie za późno. 

Nie znacie godziny, ani dnia… kiedy przyjdę. 

Cóż ci zostanie, człowiecze, z tego świata? Co weźmiesz na swoją 

obronę? 

Ja, Bóg twój, który Ciebie zna na wskroś, boleję nad tym upadkiem… 

A ciebie, człowiecze, nie stać na akt miłości do Mnie? Masz wolną wolę… 

Sam sobie przygotujesz: ŻYCIE WIECZNE LUB POTĘPIENIE… 

Zaufaj swemu Bogu – życie wieczne masz przy Mnie… 

Dnia 07.04.1990 r. – Mówi Matka Boża 

Pierwsza sobota miesiąca. Cały dzień czułam obecność Pana Jezusa i 

Matki Najświętszej. Ogarnęła mnie wielka miłość do Chrystusa i Maryi, 

której nie potrafię wyrazić, ani z niczym porównać. 

Córko Moja! Dziś Ja, Matka twoja, która jest w Niebie, polecam ci 

gorąco modlić się o wypełnienie woli Bożej w twym życiu. Staraj się też 

zachęcać innych, aby w tej intencji modlili się, przyspieszając wyjednanie 

łask przez Miłosierdzie Boże, które jest bardzo potrzebne światu. Ty, 

córko, pragniesz wszystko oddać Jezusowi. Więc wykonując powierzoną 

funkcję, nic nie zostawiaj dla siebie. Zostałaś wybrana przez Niebo do 

dzieła, które ma służyć walce ze złem. Będziesz musiała wiele cierpieć, 

ale otrzymasz siły i moc. Taka jest wola Boża, byś była cierpiąca, ale silna 

w wierze i miłości. Nie bój się, córko. Ja jestem zawsze z tobą. 
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Gdy Mnie wzywasz, Serce Me się raduje. Wiesz, że jestem twoją 

Matką i zawsze ciebie wysłucham i przyjdę z pomocą. Mało ludzi Mnie 

wzywa… Najłatwiej jest ludziom przeklinać i złorzeczyć, a tak trudno po 

prostu z serca powiedzieć: MATKO, POMÓŻ MI. Jakże wtedy nie pomóc 

swemu dziecku… 

Ty, córko, wiesz, jak ci pomogłam uwolnić się z grzechu. Nie 

zostawiłam ciebie i nie zostawię. 

Dnia 10.04.1990 r. – Dzień urodzin s. Zofii 

Dziś są Moje urodziny. Jest Mi bardzo smutno. Czuję, że jestem 

zagubiona. Moim pragnieniem jest, by na całym świecie zapanowało 

dobro, bo tak mało go jest. Wielka obojętność panuje względem Boga i 

Matki Bożej. Serce mnie boli na myśl, dokąd ci ludzie pędzą. 

Córko Moja! Widzę, jak się smucisz Ty, która tak mało wiesz o grze-

chach świata, a jednak grzech ludzki cię przygniata. Gdybyś wiedziała, jak 

Mi pomagasz i jak sprawiasz wiele radości. Nie smuć się, córko. Raduj się, 

bo Mnie masz. 

Umartwienia składaj swemu Bogu jako ofiarę za grzechy świata. 

Wszystko, co czynisz, czyń z miłości do Mnie. Już niedługo pojedziesz 

modlić się. Wszystkie modlitwy złóż w ręce Niepokalanej. Ta dobra Matka, 

która ciebie kocha, wie najlepiej, gdzie najbardziej potrzeba modlitwy i 

łaski Bożej. 

Dnia 11.04.1990 r. 

Córko Moja, otóż ten dzień jest twoim dniem. Podjęłaś wielkie dzieło i 

już się ofiarowałaś. Będziesz to czynić do końca twych dni na ziemi. Wiem, 

że chcesz czynić wiele dla Mnie. Zajęć i czynów ci nie zabraknie. Wszystko 

przyjmij z miłością i pokorą dla Mnie, a wieczorem ofiaruj Mi to wszystko, 

abym mógł pobłogosławić wszystkie twoje modlitwy, dobre uczynki i 

ofiary, aby je umocnić w łasce Mojej. 
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Cieszy się Serce Moje, gdy jesteś zawsze gotowa przyjąć, co ci ześlę. Z 

całym zapałem pragniesz wykonać wszystko jak najlepiej i zawsze czynisz 

to dla Mnie z miłości, aby wynagrodzić za innych i za siebie. 

Dnia 20.04.1990 r. 

Córko Moja! Pragnę, abyś uczyniła akt oddania się Miłosierdziu 

Bożemu w dniu Miłosierdzia Bożego: 

Jezu mój, pragnę być Twoją własnością. Żyć tylko dla Ciebie w miłości i 

uwielbieniu Ciebie. Spójrz swym wzrokiem miłosiernym i ogarnij mnie całą, 

abym już nic nie pragnęła, co pochodzi ze świata, a z wielką ufnością 

oddała się w niewolę Twej miłości i niech moje usta wypowiadają te słowa: 

JEZU, UFAM TOBIE! 

Dnia 22.04.1990 r. – Święto Miłosierdzia Bożego. 

Córko Moja, wiem, że pragniesz, aby wszyscy się modlili o 

Miłosierdzie Boże dla siebie i całego świata. 

Już wkrótce będzie was więcej. Potrzebuję was, by uśmierzyć gniew 

Boży. Dziś otrzymaliście błogosławieństwo Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 04.05.19906 r. 

Dziś, córko, masz wiele do pisania. Wszystko spisz, jeśli masz na-

tchnienie. 

Córko, niewiele zostało czasu do nawrócenia. Polska jest narodem 

wybranym, choć jest wiele zła, ale jest też wiele dzieci Bożych. Za 

wytrwanie w Bogu czeka naród polski nagroda. Wytrwajcie, dzieci Moje, 

w modlitwie, aby uratować świat. 

W waszym kraju objawiłem się jako Bóg miłosierny i z waszego kraju 

musi promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. Dziś potrzeba ofiar, 

modlitw, umartwień i postów, aby codziennie uśmierzać „gniew” Boży. 

Boże „oczy” są zwrócone na was… Wzrastajcie w wierze i miłości, aby 

                                                           
6
 W pierwszym tomie taki sam tekst był pod datą 4.06.1990 r. – został usunięty 
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Miłosierdzie Boże was nie opuściło, bo inaczej doznacie wielkiej udręki i 

kary. 

Wiele krajów dotkną nieszczęścia, bo Moje oczy od nich się od-

wracają. Grzechy, które popełniają, są tak wielkie, że może być za nie 

tylko kara. Ameryka najwięcej otrzyma kataklizmów. Kraj bardzo zuboże-

je, powstanie panika. Ludzie zaczną emigrować do innych państw. Przed 

przeznaczoną karą nikt nie ucieknie. Biada tym, którzy nie pragnęli Boga. 

Oni doznają wielkiej trwogi, ale czas dla nich minął. 

Jeszcze teraz jest ostatni czas do nawrócenia, ale gdy ujrzycie 

pierwszy znak na niebie, to będzie znak, że czas nawrócenia już się 

kończy. Wy, dzieci, jednoczcie się i głoście Słowo Boże, aby wszyscy się 

nawracali. Wszystkie wasze ofiary o zbawienie dusz ludzkich będą dowo-

dem, że Mnie miłujecie i jesteście dziećmi miłosiernymi. 

Walczcie, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Nadszedł dla was czas, 

aby stanąć do walki ze złem, a Miłosierdzie Boże zacznie promieniować 

na cały świat. Co macie czynić, dowiecie się w oznaczonym czasie. 

Dnia 05.05.1990 r. 

Dzisiejszy dzień jest dla mnie radosny. Dziś w naszym kościele po raz 

pierwszy odmawiany był różaniec fatimski – wynagradzający. Przybyło 

około 30 osób. Pragnęłam, ażeby w tę sobotę majową, uwielbić Boga i 

Matkę Bożą przez modlitwę różańcową. Dzięki Ci, Matuchno, za ten 

różaniec fatimski. 

Córko Moja, sprawiłaś Mi tyle radości i wszystkie Moje dzieci, które 

przyszły, otrzymały błogosławieństwo od Mojego Syna i ode Mnie. Córko, 

zachęcaj wszystkich do odmawiania różańca. Niech te zlodowaciałe serca 

rozgrzeją się przez modlitwę i błaganie o przebaczenie. Tak wiele jest zła. 

Świat jest zagrożony. 

Wkrótce będzie wiele katastrof, ale dzięki różańcowi, odmawianemu 

codziennie, a szczególnie w pierwsze soboty, kary będą łagodniejsze. Ja, 

Matka wasza, dotrzymam obietnicy, że przez różaniec możecie uratować 

świat od zagłady i katastrof. Jak wiele potrzeba różańców, aby przebłagać 
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Boga Ojca za grzechy całego świata. Proszę, nawracajcie się, bo czas dla 

was jest krótki. 

Dnia 09.05.1990 r. 

Córko Moja! Wiedz, że obietnice Moje się spełnią. Nie po to przyszed-

łem na świat z wielką miłością do ludzi, żeby tylko karać, ale aby ich 

zbawić. Pomyśl, z jak wielką miłością patrzę na ciebie, człowiecze, ale ty 

Mnie nie dostrzegasz…, upadasz…, a Ja boleję nad tobą. 

Masz rodzinę, przyjaciół i nikt ci nie pragnie pomóc, tylko Ja, Odwiecz-

ny, ten sam, pełen miłości i Miłosierdzia, twój Bóg, pozostaję w godzinie 

śmierci twojej i na życie wieczne. Jakże czekam na swe dziecko, kiedy 

zawoła: JEZU, POMÓŻ MI! 

Czasu tak mało, człowiecze. Czy zdołasz się opamiętać? Już wkrótce 

przyjdę. Przygotujcie się na przyjście Moje. Na ten dzień sprawiedliwości. 

Jeszcze otrzymacie na niebie i ziemi wiele znaków. Dużo ludzi będzie 

umierać i nastanie głód, gdyż plony będą słabe, ale daję wam nadzieję, 

niech wszyscy się nawracają. 

Módlcie się na różańcu i odmawiajcie Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego. Tym, co będą odmawiać tę koronkę, udzielę swego Miłosierdzia. 

Przez tę modlitwę uśmierza się gniew Boży. Walczcie o zbawienie 

swej duszy, a łaska Moja was wesprze. 

Dnia 10.05.1990 r. 

Nie lękaj się niczego. Przyjdą dla ciebie chwile trudne i w tym 

utrudzeniu będzie się dopełniać wola Boża. 

Zaczną się cierpienia, przyjmuj je z wielką miłością, gdyż jest to łaska 

Boża. Nic ci nie dam ponad siły, tylko tyle, ile będziesz mogła znieść. 

Wkrótce poznasz wiele Moich dzieci, pragnę abyście się zjednoczyli, bo 

każdy ma swoje zadanie wobec Boga i ludzi. Będzie was coraz więcej. Te 

dzieci są naznaczone, wybrane przez Boga. One gotowe będą na 

wszystko. Wola Boża będzie dla nich ponad wszystko. One otrzymały 
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miłość do Boga, a nienawiść do zła, choć będą prześladowane, nie ulękną 

się, bo z nimi będę Ja, Jezus Chrystus. 

Dnia 11.05.1990 r. 

Dziś mam przynaglenia do pisania. 

Córko Moja! Pragnę przekazać orędzie przez ciebie dla świata. To 

orędzie przekaż innym. Zbliża się dzień pierwszego znaku i gniewu 

Bożego. Ujrzycie to, co przepowiedziałem. Grzechy świata są takie 

wielkie, że to nastąpi i w tym czasie nie będzie orędzi. Ileż próśb i 

ostrzeżeń, a wy nie słuchacie, choć do was tak często wołam: dzieci Moje, 

dlaczego pędzicie na zagładę i na zatracenie. Od tego orędzia 

obserwujcie, co będzie dziać się na świecie – to będą kary za grzechy, bo 

odrzuciliście Moją Miłość i Miłosierdzie, ale wy, dzieci Moje, i ty, córko, 

módlcie się. W Polsce mam dużo  Moich dzieci, które Mnie kochają – 

one mają wielkie zadanie na ziemi. Wkrótce będzie ujawnione, jak mają 

wypełniać wolę Bożą. 

Dnia 13.05.1990 r. 

Dziś zapisz, co będziesz czynić i do czego ciebie Bóg powołał: 

1. Będziesz musiała całkowicie się wyciszyć: myślą i sercem być 

przy Bogu. 

2. Zostałaś wybrana przez Miłosierdzie Boże, aby ludziom nieść 

nawrócenie i pomagać im; dużo grzeszników się zbliży do 

ciebie, musisz pragnąć i modlić się, aby się nawrócili. 

3. Otrzymasz wizję, którą będziesz się kierować. 

4. Otrzymasz pomoc w tym wszystkim, co będzie niepewnością i 

wahaniem. 

5. Otrzymasz wkrótce list z wiadomością, dokąd będziesz musiała 

pojechać. 

6. Tego, co objawione, od dziś nie wolno nikomu przekazywać, aż 

otrzymasz zezwolenie.  

7. Masz w pełni siłę uzdrawiania. 
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8. Strzeż się ludzi, nikomu nie ufaj, całkowicie zaufaj Bogu. 

9. W tym dziele jesteś tylko narzędziem: od dziś o niczym nie myśl, 

tylko zdaj się na Moją wolę, spełniaj wszystko z wielką miłością.  

Ten dzień 14 maja 1990 r. jest dla ciebie wielkim dniem. Nie rozmyślaj 

o tym, co jest i co nie jest, albo co będzie. Myśl tylko o jednym: niech 

stanie się tak, jak chce Bóg. Tylko jednego pragnij: wypełnić wolę Bożą. 

Dnia 18.05.1990 r. 

Córko Moja! Zbliża się dzień ujawnienia dla ciebie. Syn Mój przygoto-

wał dla ciebie to, co obiecał. Masz wielkie zadanie, córko, ale ufaj Mi. Ja 

będę zawsze przy tobie. Przestaniesz żyć dla świata. Będziesz żyć na tej 

ziemi świętej dla Boga. Aby się wszystko wypełniło, nie myśl o tym. 

Pamiętaj tylko, by oddać wszystko, co zechce Jezus. On wie, co będzie. 

Wkrótce dowiesz się, czym zostaniesz. 

Dnia 25.05.1990 r. 

Córko Moja! Pragnę, abyście się modlili o pokój w waszej ojczyźnie, 

za rządzących i tych, którzy zakłócają spokój. Wielu jest takich, którzy 

pragną, aby nie było pokoju, ale Ja jestem z tym ludem, który jest Mi 

wierny i choć są trudności – idzie w dobrym kierunku.  

Wkrótce przyjdzie taki dzień, że Bóg ześle wiele łask na ten polski 

lud. Choć grzechy są wielkie, to Moja miłość do tego narodu jest większa.  

Nie lękajcie się, dzieci Moje. Ja was nie zostawię. Ja nic nie daję zaraz. 

Jeszcze doświadczę, a potem wynagrodzę. Tylko nie buntujcie się. 

Znoście wszystko i żyjcie oszczędnie. Wiem, że wytrwacie. Jeśli 

zabraknie wam cierpliwości, to może dojść do rozlewu krwi i zginie wielu 

młodych ludzi.  

Nie zaznaliście jeszcze głodu, ale za wasz bunt może się to dopełnić. 

Pieniądze będziesz miał, człowiecze, ale za nie nic nie kupisz. Bądź 

cierpliwy, a Ja, Jezus Chrystus, przyjdę z pomocą i łaską Bożą do waszego 

ludu. 
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Dnia 29.05.1990 r. 

Córko Moja! Wiedz jedno, że twoje spotkania nie są przypadkowe. Po 

prostu, córko, zbieram swoje dzieci do zjednoczenia się wszystkich w 

jedno. Wielu jeszcze poznasz. Już wkrótce będziesz znać swoje powołanie. 

Módl się na adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Wynagradzajcie mi. 

Proście o pokój na świecie. 

Córko Moja, zbliża się dzień nawiedzenia. Przygotuj się. To 

nawiedzenie będzie widzialne dla wszystkich. Wiele będziesz miała 

przykrości, ale zachowaj spokój. Pozwól się prowadzić. Nigdy o nic nie 

pytaj. Trwaj w błogim uniesieniu, jakby ciebie nie było. Tylko płomień 

miłości będzie dawał znać, że żyjesz. Dla Mnie w Polsce takich ognisk Bożej 

Miłości musi być wiele. Miłosierdzie Boże musi promieniować na cały 

świat. Wasze pragnienia sprawiają Mi dużo radości i nie mogę ich nie 

wysłuchać i błogosławić, bo wasze pragnienia jednoczą się z Moimi. 

Bądźcie czujne, Moje dzieci. Panujcie nad sobą. Ciało musi być ulegle 

waszej woli i woli Bożej, a pokój zapanuje w was. 

Dnia 31.05.1990 r. 

Córko Moja! Jesteście w pełni przygotowani oddać Mi się cali i złożyć 

przyrzeczenie. Musicie się zorganizować na wspólną modlitwę, abym mógł 

was pobłogosławić, aby mój duch był w was i was prowadził po drogach 

pełnych krzyży i cierpień. 

Jesteście wybrani, by ratować świat. Płomień miłości przez was 

będzie wnikał w najzatwardzialsze serca ludzkie – będziecie, jak żywe 

pochodnie, płonąc, bo Duch Święty będzie trzymał tę pochodnię, aby 

nigdy nie zgasła. Ona będzie płonąć w was wiecznie. Dzieci Moje, przed 

wami zadanie służyć Bogu, być Jego narzędziem i całkowicie zapomnieć o 

sobie. Myślcie tylko o tym, że jesteście małą cząstką Jezusa i Jego miłością. 

Na ziemi wasza pokora i miłość do Stwórcy będzie waszą bronią. Nie 

lękajcie się niczego, bo miłość w was będzie silniejsza od wszystkiego. 

Jesteście Moją miłością, mogę w was przebywać, ponieważ jej pragniecie i 
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ją przyjmujecie, a w tym jest siła i moc. Wy pragniecie wszystkiego, co jest 

dobre, i to jest najważniejsze. 

Córko Moja! Staraj się przekazywać dokładnie Moje polecenia. 

Przeczytaj, a co jest w nawiasie powiedzcie wspólnie: 

My, tu zgromadzeni, z wielką ufnością pragniemy zbliżyć się do 

Twego Serca, Panie Jezu. Z całym zaufaniem składamy Tobie, Panie Jezu, 

w ofierze naszą wolną wolę przez Ręce Niepokalanej Matki naszej. Ty, 

Matuchno kochana, do każdej z osobna woli dołącz różę swoją bez 

kolców, aby Pan Jezus mógł je przytulić do Serca swego i aby one nigdy 

nie zraniły naszego Zbawiciela. Prosimy, aby Pan Jezus zawsze je nosił 

przy swoim Sercu, a my ofiarą będziemy zawsze i wszędzie spełniać Jego 

wolę. 

Przyrzeczenie: My, Panie Jezu, dobrowolnie i z miłości do Ciebie, 

wyrzekamy się swojej woli, abyś mógł królować w naszych sercach. Z 

całym poświęceniem i miłością będziemy wypełniać Twoją świętą wolę. 

Udziel nam błogosławieństwa, Jezu, i Ty, Matuchno, aby naszych dusz 

nie dotknął grzech śmiertelny. 

Czy wyrzekacie się swojej woli? – Jezu, oto ofiara złożona. Czyń, co 

chcesz i jak chcesz. Wola Twoja niech będzie dla nas wszystkich, a 

Miłosierdzie Boże niech zapanuje na całym świecie. 

Dnia 06.06.1990 r.  

Córko Moja, pisz, o ile masz wezwanie. Staraj się wszystko wykonać 

według poleceń. To, co będziesz pisać, jest bardzo ważne dla was i innych. 

Otóż zbliża się dzień, w którym objawię wam, co macie czynić dla 

zbawienia świata. Zapoznasz wiele Moich dzieci. Oni wiedzą już, że 

przyjedziesz. Wiele będzie ujawnień, ale ty, córko, masz wielkie zadanie. 

Gdy je poznasz, nie przerażaj się, jesteś tylko narzędziem miłości Bożej. 

Córko, ufaj Mi we wszystkim, wiedz że to wszystko, to przeznaczenie Boże 

i musi się wypełnić. 

Czekam na swoje róże, róże które Mi dacie, sprawią Mi wielką radość. 

Jezus pragnie mieć swoją radość. 
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Gdy otrzymuje bukiet z ludzkich serc, to są najpiękniejsze róże, w 

które mogę złożyć wiele łask. Te róże nie więdną, bo Jezus zawsze na nie 

patrzy z miłością. 

Dnia 07.06.1990 r. 

Córko Moja, pisz, co będzie się dziać na świecie. Świat będzie tak 

spustoszony, ale Bóg jeszcze powoła swoje dzieci, aby odsunąć kary, które 

miały się dopełnić, a są tak wielkie, że trudno je wymienić. Zaczną się 

dziać cuda. Dzieci światła będą nawoływać do nawrócenia. Grzesznicy, 

którzy się nie nawrócą, będą bardzo cierpieć, a śmierć ich nie będzie 

zabierać. Będą wzywać Boga i za chwilę złorzeczyć. Jezus miłosierny 

będzie czekał, bo kocha ciebie, człowiecze. Wiele czyni dla ciebie, abyś się 

opamiętał. 

Córko Moja, ty otrzymasz dokładne polecenia i zadania. O, córko, 

dobrze, że Mi ufasz i zdajesz się na Mnie oraz pragniesz przyjąć z miłością 

wszystko, co ci ześlę. Doznasz wiele goryczy od ludzi, ci, co nie wierzą, to 

dzieci świata, a ci, którzy uwierzą, to dzieci Moje. Wiele dobra czynisz dla 

ludzi. Wielu tego nie doceni, ale miłość do nich nie wygaśnie. W tym jest 

moc. Miłość wszystko zwycięża. 

Dnia 11.06.1990 r. 

Córko Moja, pisz polecenie Moje, aby wszystko się wykonało według 

woli Bożej. Grupy modlitewne muszą być zorganizowane z dzieci Moich. 

Ty wiesz, w jaki sposób. Czas nagli. Masz jak najszybciej zorganizować te 

grupy modlitewne Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Dla grup modlitewnych daję polecenie przy spotkaniu. Porządek i 

warunki: 

1. Ofiarować się Jezusowi miłosiernemu. 

2. Odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. 

3. Być w stanie łaski tzn. po Komunii świętej. 

4. Zacząć o godz. 15.00-16.00, rozmyślając przy modlitwie o Moim 

konaniu. 
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5. Pościć raz w tygodniu za grzechy świata. 

6. Być dziećmi miłosiernymi, naśladując Jezusa. 

7. Składać ofiary, czynić dobre uczynki i być światłem dla innych. 

Dnia 12.06.1990 r. 

Córko Moja. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie. 

Te dzieci otoczę szczególną łaską. Tylko musi u was panować zgoda i 

miłość, aby te łaski nie były zmarnowane. 

Za jeden bunt osobę wykluczyć ze zgromadzenia na okres trzech 

miesięcy. Po próbie samotności może wrócić. (Jest to jakby pkt. 8 z 

objawienia z 11.06.1990 r.). Nie daję wam, Moje dzieci, szczególnych 

poleceń, bo gdy przyjdzie czas na was, otrzymacie je, a będzie ich wiele. 

Dnia 13.06.1990 r. 

Córko Moja, dziś pisz w wielkim skupieniu, aby głos Boży był dobrze 

odebrany. Wiele rzeczy ci, córko, wyjawię, abyś mogła z tych pouczeń 

korzystać, bo one będą ci potrzebne. Stanęłaś na prostej drodze Jezusa 

Chrystusa. Uczeń, który jest umiłowany przeze Mnie, musi być pouczony 

przez Mistrza. To, co będzie się dziać w twym życiu, to ręka Pana, który 

ciebie prowadzi. Służba u Mnie nie jest lekka, ale jarzmo słodkie, wiele 

będziesz cierpieć, bo krzyż, który ci przygotowałem, nie jest lekki. To jest 

nagroda wytrwania przy Zbawicielu. 

Dobrze, że się spotykasz z Mymi dziećmi. One ci też przekażą wiele 

Moich pouczeń. 

Ty dopiero wchodzisz na drogę zbawienia. Pod twymi stopami 

znajdzie się dużo róż z kolcami, idź śmiało, bo te kolce nie uczynią ci żadnej 

krzywdy, bo Ja będę zawsze z tobą, gdy pojedziesz na spotkanie modlitew-

ne. Ja sam udzielę wam błogosławieństwa Bożego. Uważaj: jedna osoba 

jest tam niepotrzebna. Dam ci moc poznać, gdy tylko zbliżą się do ciebie, 

będziesz go znać. Serce twe przeniknie ból, ale bądź spokojna i myśl tylko 

o Bogu, a tęsknota będzie wielka, że dosięgać będzie Nieba. Gdy się 

spytają, dlaczego jesteś taka smutna, powiedz: Pan jest ze mną sercem i 
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umysłem, pragnę być przy Nim, lubię, jak mnie ogarnia uczucie, takie 

uczucie, wówczas mam wszystko. Zjednoczenie się z Bogiem to jakby 

zanurzenie w niezgłębionym jego Miłosierdziu, nawet gdyby postawił 

wiele krzyży przede mną, wszystkie bym przyjęła z wielką miłością i 

radością. Te krzyże byłyby uwielbione przeze mnie. 

Skoro Pan umiłował krzyż dla mnie, ja pragnę umiłować dla Niego 

moje krzyże, żyć dla Niego i umrzeć. O, gdybym tylko mogła umrzeć dla 

Niego, to by była wielka łaska Boża. 

Dnia 20.06.1990 r. 

Córko Moja! To zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego 

jest przeznaczone na dni ostateczne. Ci, których zorganizujecie, niech 

będą gotowi i czekają cierpliwie. 

Posłużę się wami. Moją siłą i waszą słabością, by przez Moje oddane 

dzieci wypełniała się wola Boża. 

Dzieci Moje, w was są wpatrzone oczy Moje. Tych miejsc, gdzie mogę 

patrzeć jest mało… Nie zwlekaj, córko. Czas nagli. Wasza gotowość musi 

być pełna. Po akcie oddania się Bożemu Miłosierdziu oświecę was, bo 

oddaliście się Mi: swoją wolę, swoje serce i duszę. Żadne zło nie będzie 

miało do was dostępu. Jesteście Moją własnością. Was już nie będzie dla 

świata. Moi rycerze muszą jaśnieć, bo światło otrzymują ode Mnie. Ich 

kroki nie zachwieją się, bo w nich będzie Duch Boży, który ich poprowadzi 

po ścieżkach Moich. Wielkie macie zadanie, Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego, ale Ja jestem z wami. Nie lękajcie się. Bądźcie spokojnego ducha. 

Dnia 24.06.1990 r. – Mówi Matka Boża 

Córko Moja! Dzisiejsze modlitwy pokutne ofiarujcie Bogu w Trójcy 

Jedynemu za grzechy świata. Dzisiaj też możecie wyprosić łaskę, bo ma 

nastąpić trzęsienie ziemi i wybuch wulkanu. Przez wasze modlitwy i 

pokuty może zostać zmniejszona kara. 

Dzieci Moje, módlcie się. Mój Syn bardzo cierpi za grzechy świata tak 

wielkie i nadal się powiększające. 
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Polska jest narodem wybranym i płomieniem Bożej miłości. Ma też 

promieniować na cały świat. 

Przez miłość do Mnie, macie wielką siłę i moc, abym mogła posłużyć 

się wami jako moim narzędziem oraz innych ogarnąć i zanurzyć ich w 

Miłosierdziu Bożym. 

Módlcie się o Miłosierdzie Boże dla wszystkich zlodowaciałych serc, 

nadal krzyżujących Mego Syna, od których krwawią Jego Rany i wywołują 

cierpienia, a przecież On je tak kocha… 

O, miłość Moją i waszą zapalacie i rozgrzewacie serca, które już nie 

potrafią kochać Mego Syna. 

Bądźcie dziećmi miłosiernymi i naśladujcie Mego Syna i Mnie, bo Bóg 

was wybrał, abyście pomagali w dziele zbawienia i nawracaniu wszystkich 

grzeszników. 

Dnia 25.06.1990 r. 

Córko Moja, jesteś wybrana przez Boga dla tej małej grupy. Twoje 

zadanie to być z nimi. W tych spotkaniach otrzymacie polecenie dla 

każdego z was. 

Zbliża się dzień, kiedy ujrzycie Moją córkę mówiącą i chodzącą. Jej 

ciało będzie uzdrowione, będzie mogła mówić na osobności z każdym z 

was, te dni są policzone. Ty, córko, otrzymasz wiele poleceń. 

Wykonuj je z miłości, myśląc, że to wszystko czynisz dla Mnie. 

Nie lękaj się niczego, bo wola Moja będzie spełniona. Nikt nie jest w 

stanie być jej przeszkodą. Twoje dni zbliżają się do cierpień. W ten dzień 

otrzymasz ode Mnie światło, abyś się nie lękała. 

Całe Niebo będzie mieć oczy zwrócone na ciebie, z jaką miłością to 

przyjmiesz, a korona cierniowa spocznie na twej głowie. W tym dniu twoją 

parafię zaleje światło, spłynie wiele łask na te zlodowaciałe serca. Córko, 

módl się i zachęcaj innych – czas nagli. 
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Dnia 26.06.1990 r. 

Córko Moja, zbliża się dzień, który ci obiecałem, a teraz pisz wszystko 

to, co przekażę, to, co się dokonało w Bożej Oazie. Nawet tego nie 

pojmujecie, ale wszystko się dokonało, co było zaplanowane z woli Bożej. 

Teraz nie lękajcie się, Moje dzieci. Od tego czasu wasz czas zaczyna się 

liczyć. Wszyscy, których Bóg powołał i oznaczył krzyżem: zło do was nie 

podejdzie. Przez ten krzyż jesteście połączeni ze swym Stwórcą. Wiele 

zacznie się dziać, ale wy nie ulękniecie się niczego. Starajcie się, Moje 

dzieci, aby wasze krzyże nie straciły blasku. Świećcie tym, którzy są w 

ciemności. Otaczajcie wszystkich swym pragnieniem, aby zapragnęli Boga. 

Przyjdzie dzień, kiedy was roześlę po całym świecie, aby przez światło 

tych krzyży podnieść dusze upadłe. Choć szatan będzie was atakował, nie 

zaszkodzi wam niczym w tym, aby iść drogą, którą wam wyznaczył Jezus 

Chrystus. 

Otaczajcie wszystkich miłością, a Miłosierdzie Boże zapanuje w ich 

sercach. 

Dnia 27.06.1990 r. 

Dziś będziesz pisać tym, co będzie się dziać w twojej ojczyźnie i na 

świecie. 

Twoja ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Gdy nie będzie zgody, 

dojdzie do rozlewu krwi. Ci, co chodzili w ciemnościach, uniemożliwiają, 

żeby zapanował spokój w ojczyźnie. Wy, dzieci, nie widzicie tego, ale Ja, 

Bóg, widzę wszystko. Szatan ma wielu swoich zwolenników i posługuje się 

nimi. Jeśli nie opamiętacie się, to zło zburzy wszystko, co dobre, i dojdzie 

do rozlewu krwi. Wielu ludzi niewinnych zginie, ale biada tym, co służą złu. 

Córko, świat wchodzi teraz w czas kary za grzechy. To, co zacznie się 

dziać, jest początkiem końca. Wiele nieszczęść spotka narody. Wielu ludzi 

będzie ginąć bez pojednania z Bogiem. 

Młodzież, która prawie odrzuca Boga, będzie cierpieć. Powstanie 

wśród niej choroba, na którą nie będzie lekarstwa. Boleje Moje Serce, ale 

ludzie sami do tego doprowadzili. 
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WYSTARCZY! Już tyle jest zła, że sam szatan by nie wymyślił więcej. 

Otrzymacie to, na co zasłużyliście. 

Och, jak Ja was kocham. Jak cierpię, gdy mam karać. Jak płacze Moja 

Matka… 

Ale mam jeszcze inne Moje dzieci, które postawię przeciwko złu. 

One będą żywymi pochodniami na ziemi. Ich miłość do Mnie będzie ich 

siłą. 

Przez Miłosierdzie Boże będą wspierane i umacniane na drodze w 

dziele zbawienia dusz ludzkich. 

Dnia 28.06.1990 r. 

Córko Moja! Upominałem, żebyś nie przyjmowała Ciała Pana Jezusa 

na stojąco, przyjmuj duchowo. Tego żąda mój Syn od ciebie – więcej czci 

dla Chrystusa! Wszelkie kolano musi się zgiąć przed Jego majestatem, a 

szczególnie wybrani. Gdybyś nie zawołała „Jezu”, nie mogłabyś przyjąć 

Komunii świętej. 

Teraz Ja, Jezus Chrystus, proszę, córko, ciebie – nigdy na stojąco nie 

przyjmuj Mego Ciała, które daje życie wieczne twojej duszy. Słyszałaś głos 

wewnętrzny i nie usłuchałaś. Gdyby kapłani wiedzieli, jaki Mi zadają ból i 

smutek, nigdy nie odważyliby się dawać Mego Ciała na stojąco. Ty, córko, 

odczułaś to, co się działo w twej duszy, ciało odmówiło posłuszeństwa, 

tylko wypowiedziane: „Jezu”, pozwoliło ci przyjąć Moje Ciało. 

Dnia 02.07.1990 r. 

Córko Moja! Moi wybrani bardzo tęsknią za Mną, bo Ja jestem w 

waszych sercach i kocham was oraz obdarzam was swymi łaskami. Jest w 

planach Bożych dzień przeznaczony na to, aby ludzkość się opamiętała. 

Jest to dzień Miłosierdzia Bożego, pierwsza niedziela po Wielkiej Nocy. 

Wciąż czekam, ten sam, pełen Miłości i Miłosierdzia i coraz bardziej boleje 

Moje Serce, bo zbliża się godzina kary za grzechy świata. Gdy zegar wybije 

godzinę oznaczoną i zacznie się wypełniać to, co przepowiedzieli prorocy, 

biada tym, co nie usłuchali głosu Mego. Ale wy, dzieci Moje, nie lękajcie 
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się: choć ofiara będzie potrzebna, składajcie ją z miłością. Jednoczcie się, 

dzieci Moje, bo wkrótce będę was potrzebował. 

Niech dołączą się te dzieci, które jeszcze nie mają światła. Do końca 

tego roku będą ujawnione wszystkie Moje dzieci wybrane i staną do walki 

przeciw złu. 

Każdy otrzyma jednego anioła, przez którego będzie wspierany siłą i 

mocą do wypełniania woli Bożej. 

W tym dniu otrzymacie błogosławieństwo Boże na te dni ostateczne. 

Walka będzie ciężka, ale zwycięstwo nastąpi w pełni. 

Choć szatan zapanował na całym świecie i myśli, że zwycięży, ta 

niewielka grupa Moich dzieci, którymi będę się posługiwał, z taką siłą i 

mocą będzie zwyciężać zło, że dzieci świata doznają wielkiego przerażenia. 

Dnia 03.07.1990 r. 

Córko Moja, proszę was, nie zwlekajcie. Czas nagli.  

Musicie znać wszystko na obecne czasy, abyście mogli się 

udoskonalić i pragnąć stać się Małymi Rycerzami. Rycerz w rękach Boga 

musi być narzędziem posłusznym i gotowym na wszystko i o ile będzie 

taka wola Boża, wszystko wykonywać z miłością.  

Miłość do Stwórcy ma wielkie znaczenie, w tym jest wielka tajemnica 

Boża. Miłujcie Mnie, choć nie widzicie, a gdy Mnie ujrzycie, staniecie się 

podobnymi do Mnie. Tylko wytrwajcie w miłości i wierzcie, że przyjdę w 

obłokach Chwały. Ujarzmiajcie swoje ciało, aby nie pragnęło więcej, niż 

jest konieczne. 

Tak bardzo kocham was – Moje dzieci. Wy, Moi Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego, Moje promienie będą was osłaniać na tej drodze 

walki ze złem, nie dosięgnie Was ręka ludzka ani szatańska. 

Dnia 05.07.1990 r. 

Córko Moja, ci Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą pod opieką 

Kościoła Świętego. Z tych rycerzy powstanie Trzeci Zakon. Jak się 
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zorganizujecie i będziecie gotowi jako Mali Rycerze, starajcie się o zatwier-

dzenie przez Kościół, bo na te ostateczne czasy i Kościół musi mieć 

wsparcie. Wasze wspólne modlitwy będą miały siłę i moc zwalczyć 

wszelkie zło przez Miłosierdzie Boże.  

Mali Rycerze mają wielkie zadanie, aby się wypełniła wola Boża. 

Przez wasze serca będzie promieniować miłość na cały świat. Moja miłość 

złączona z waszą ma wielką moc. Widzę was, Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego, jak wielkie trudy będziecie pokonywać na rzecz trzeciego 

zakonu. Muszą być zrobione oznaki, które będziecie nosić z napisem: 

JEZU, UFAM TOBIE. O wszystko będziecie walczyć, ale zawsze zwyciężycie. 

Te oznaki będą nosić tylko Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego.  

Znajdźcie kapłana, który by się wami zajął i otrzymał zatwierdzenie 

przez Kościół. Zapoznajcie kapłana ze wszystkim, co wam przekazałem. On 

otrzyma światło poznania, czego od swoich dzieci potrzebuję. 

Dnia 06.07.1990 r. 

Córko Moja, wkrótce odkryję wam tajemnice związane z Małymi 

Rycerzami Miłosierdzia Bożego. 

Przede wszystkim, musicie się zjednoczyć, czas nagli. Lata następne 

będą ciężkie dla ludzkości i dlatego chcę, abyście byli gotowi służyć Mi z 

miłością. 

Dnia 08.07.1990 r. 

Córko Moja! Módl się, aby jak najszybciej przybliżyło się twoje 

przeznaczenie. Proś o modlitwę do Miłosierdzia Bożego przez wstawien-

nictwo siostry Faustyny, bo twoje dzieło jest przeznaczone dla ludzkości 

przez Miłosierdzie Boże. 

Gdyby ludzie to wiedzieli, cały świat by się modlił o Miłosierdzie 

Boże. Nie wiedzą, co Bóg miłosierny przygotował dla tych, którzy ufają i 

modlą się. 
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Modlitwy do Miłosierdzia Bożego są potężne, bo przez nie można 

uprosić wszystko. Biada tym, co nie wzywają Miłosierdzia Bożego dla 

siebie i świata całego. 

Moje oczy są zwrócone na Polskę. Gdy lud polski będzie się dużo 

modlił, to i inne kraje będą się modlić. 

Mówcie kapłanom, aby bardziej krzewili Miłosierdzie Boże poprzez 

specjalne kazania i uczynki, aby prosty lud zrozumiał i wiedział, gdzie 

szukać ratunku. Przez miłość i Miłosierdzie Boże ludzie otrzymują pomoc 

w zbawieniu swej duszy i innych. Czekam na nich. Moje Serce płonie, o ile 

się zwracają do Niego, Ja ich ogarnę i zanurzę w niezgłębionym 

Miłosierdziu Bożym i od tej chwili Ja sam będę się troszczył o te dusze, 

aby już nigdy nie upadły. 

Dnia 09.07.1990 r. 

Córko Moja! Czekaj na dalsze polecenia dla Małych Rycerzy. 

Otrzymacie wszystko w swoim czasie, wypełniajcie to, co wam poleciłem. 

Czekam, w którym dniu złożycie Bożemu Miłosierdziu swoją wolę. 

Abyście byli Moją własnością, musi się to dokonać: chcę, by to 

rycerstwo powstało w Polsce, a potem i za granicą. 

Im więcej będzie takich ognisk Miłości Bożej, tym większa nadzieja 

uratowania świata od całkowitej zagłady. Ale wzywam was, abyście 

stanęli do walki ze złem, aby promienie, wytryskające z Serca Jezusa, 

ochraniały was i umacniały w walce z szatanem. 

Szatan najbardziej się boi Miłosierdzia Bożego. Gdzie ono występuje, 

diabeł z tego miejsca ucieka. Będzie wam bardzo przeszkadzał, ale gdy 

powstanie jedno takie ognisko Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, 

będą następne. W Polsce będzie ich najwięcej. 

Dnia 10.07.1990 r.  

Byłam w kościele, modliłam się przed obrazem Matki Bożej Częs-

tochowskiej. Gdy miałam odchodzić, usłyszałam głos wewnętrzny: zostań, 

Córko Moja.  
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Matka Boża: Syn mój, Jezus Chrystus, i Ja, Matka twoja, 

pobłogosławiliśmy ciebie, ludzie będą otrzymywać przekazy z Nieba o 

Miłosierdziu Bożym. Wszystkie przekazy będą prawdziwe. Wy, dzieci 

Moje, rozsyłajcie je po całym kraju i za granicę. Ten przekaz potwierdzą 

Moje dzieci, które doznają oświecenia. Wiele będzie przekazów przez 

Moją córkę, którą wybrałam do tego dzieła. Wy, drogie dzieci, stańcie przy 

niej i pomagajcie, bo w tych czasach Bóg objawi w pełni swoje Miłosierdzie 

dla ludzkości… 

Córko Moja, Ja, twój Ojciec Niebieski, posyłam was na cały świat ze 

słowem o Miłosierdziu Bożym. Nie żałujcie, dzieci Moje, ani trudu ani 

wysiłku, głoście je. Wielkiej radości doznacie jak przez was będę ich 

ogarniał, a szczególnie tych zagubionych. A ty, córko, otrzymasz siłę 

uzdrawiania duszy i ciała. Wiele będziesz musiała się poświęcić dla swoich 

sióstr i braci, aby ich ratować. Miłosierdziu Bożemu zaufałaś i Miłosierdzia 

Bożego dostąpisz. 

Dnia 11.07.1990 r. 

Córko Moja, te przekazy o Miłosierdziu Bożym mają wielkie znacze-

nie dla świata. Dzieci Moje, Ja, wasz Ojciec miłosierny, jeszcze wam daję 

Miłosierdzie Boże, abyście się nawróciły. Czasu jest już mało, a grzechów 

tak wiele. 

Gdyby teraz doszło do zagłady, mało by przyszło Moich dzieci do 

Mnie. Szatan by miał wielkie żniwo. I dlatego, żeby was ratować, 

otrzymacie przekazy przez Moją córkę, abyście wiedzieli, gdzie szukać 

ratunku i jak zbawić siebie i swoje dzieci. 

Stań! Nie pędź! Za chwilę już ci nic nie będzie potrzeba. 

Ogołociłeś swoją duszę ze wszystkiego. Uczyń, dziecko Moje, jeden 

krok, jak małe niemowlę… Nie lękaj się. Ja ciebie podtrzymam, ale zrób 

ten jeden krok i stań, i popatrz jaki jesteś? Opamiętaj się! 

Czy wiesz, jak boleje Moje Ojcowskie Serce, Moja wielka miłość do 

ciebie? 

O, gdybyś zawołał „Jezu! Ratuj, błagam o Miłosierdzie Boże!”. 
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Tylko pamiętaj, człowiecze: nie czyń tego z lęku, tylko z miłości. 

Miłość otrzymasz ode Mnie. Wypełnię twoje serce miłością Moją, którą 

będziesz Mnie miłował bez końca. 

Ci, co będą pragnąć tego z miłości, otrzymają, a Miłosierdzie Boże ich 

ogarnie i życie wieczne będą mieli przy Mnie. 

Dnia 12.07.1990 r. 

Córko Moja, nie lękaj się, choć jesteś taka słaba. Ja ciebie umocnię. 

Łaska Boża będzie z tobą.  

Dzieci Moje, to polecenie jest dla was wszystkich, aby przekazy o 

Miłosierdziu Bożym wszędzie dotarły, bo wiele ludzi nie zna Mnie jako 

Boga miłosiernego. Pukajcie do serc ludzkich w słowie, piśmie, aby 

poznali tego Boga, który ma dla nich tyle Miłości i Miłosierdzia. 

Wiem, że wielki trud podejmiecie dla swego Boga, który was kocha i 

wy Go kochacie. 

Mój syn albo córka pyta, gdzie go Ojciec pośle. Ufa Jemu i wie, że tak 

trzeba. Więc starajcie się nie zagłuszać głosu Bożego, tylko go odbierać i 

wypełniać z miłością. Dzieło Boże będzie się wypełniać przez was na ziemi. 

Pragnę mieć waszą wolę, abyście się stali Moją własnością i abym mógł 

wszystko czynić przez was. A potem otrzymacie inne umocnienia przez 

Miłosierdzie Boże. 

Wola wasza – oddanie jej Bogu, ma wielkie znaczenie na ostatnie 

czasy 

To jest tajemnica Boża. Zrozumiecie ją, gdy będzie się dokonywać 

przez was. Wiele i wielkie przeszkody będziecie napotykać. Pamiętajcie, 

że wola Boża, zawsze się wykonuje i wypełni, bo Ja was posyłam. 

Dzieci Moje, wy jesteście narzędziem w ręku Mistrza, a to, co jest w 

planie Bożym, wypełni się. Dzień, w którym ofiarowaliście waszą wolę z 

miłości do Mnie, jest i będzie dniem świętym. 
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Dnia 20.07.1990 r. 

Córko Moja, pisz, to orędzie jest do Legionu Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. 

Córko Moja, może powstać wiele zakonów, ale Legiony Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego mają inne zadania. Bóg ich powołał do 

innego dzieła. Rycerz w ostatnich czasach będzie miał wielkie znaczenie 

w służbie Boga. Będzie go obowiązywać reguła. Wkrótce ją podam, 

abyście wiedzieli i dobrowolnie przyjęli jako wielką łaskę. 

Moje dzieci, nie lękajcie się niczego, będę zawsze z wami. Kocham 

was. Ja czynię dla wszystkich Moich dzieci wszystko z miłości i wy czyńcie, 

poświęcajcie się z miłości. 

Walka będzie ciężka, ale zwycięstwo nad złem większe.  

Waszym pancerzem będzie szkaplerz Niepokalanej. 

Gdy Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego będzie gotowy, 

wszystko otrzyma ode Mnie. To, co istniało w waszym życiu, stanie się 

nowe i nie ulękniecie się niczego. Wasze szaty będą białe, bo rycerz musi 

być czysty. Dzieci Moje, tylko nie lękajcie się. To, co nastąpi, jest 

straszne, ale nie dla was, bo jesteście w Legionie Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego. 

Dnia 21.07.1990 r. 

Gdy prosiłam Pana Jezusa o szczególną łaskę, żebym nigdy nie za-

smucała Najświętszego Jego Oblicza – Pan Jezus Mi powiedział: 

Córko Moja, Ja mam też prośbę do ciebie: ofiaruj Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego przez jeden rok za dusze zatwardziałych grzesz-

ników, którym grozi wieczne potępienie, aby jeszcze ich ratować i 

wyrwać z rąk szatana. Zachęcaj innych. Za jeden raz odmówienia Koronki 

do Miłosierdzia Bożego, 15 dusz nie będzie potępionych. 

Legion Małych Rycerzy podejmie straszną walkę o każdą duszę, której 

grozi potępienie, i z wszelkim złem na świecie. Nie lękajcie się niczego. W 

każdej walce Ja będę z wami oraz będziecie wspierani przez Niebo. 
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Dnia 12.08.1990 r. 

Córko Moja! Czasu mało, a człowiek nie myśli o tym, żeby z Bożą 

pomocą uratować świat, myśli tylko, że ma jeszcze czas, a czas grzechu 

ludzkiego zbliża się ku końcowi. 

Prawie dwa tysiące lat czekałem, aby lud zrozumiał, że tylko z Bogiem 

jest człowiek bogaty i szczęśliwy. 

I jeszcze chcę was ratować, choć nawet nie pomyślicie, że istnieję, a 

pomimo wszystko kocham was i pragnę waszego zbawienia. 

Wiele jest przekazów, wiele objawień, ale wy, dzieci zagubione, nie 

słyszycie i nie wierzycie w nie. Dla was przychodzimy, aby was upomnieć i 

prosić dzieci światła o pomoc i modlitwę za was. Oni zawsze są gotowi 

składać ofiary i modlić się, aby pomóc każdej duszy zagubionej, która ginie 

w grzechach. 

Dzieci Moje, które będziecie Mi pomagać i walczyć o każdą duszę, 

aby wyrwać ją z grzechu, otrzymacie błogosławieństwo Moje i Mojej 

Matki. Wzmocnieni błogosławieństwem Bożym i miłością Bożą oraz 

bliźniego, staniecie jako Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego do walki ze 

złem. Przez Miłosierdzie Boże, dzieci Moje, ratujcie grzeszników. Wasze 

modlitwy i ofiary nie pójdą na marne. Modlitwa o nawrócenie grzesznika 

jest zawsze przyjęta. 

Ojciec Przedwieczny błogosławi te ofiary, a modlitwa wyprasza Bożą 

łaskę dla dusz grzesznych i ratuje je od potępienia. A na ciebie spływa 

łaska Boża za wypełnienie woli Bożej. 

Dzień 15.08.1990 r. 

Córko Moja! Czasu jest już tak mało do chwili, kiedy zacznie się 

wypełniać to, co jest przewidziane – kara za grzechy. Dwa tysiące lat już 

Mnie krzyżują, a oczy Mojej i waszej Matki nie obsychają od łez. 

Z Mojego krzyża wam Ją dałem. Wraz z tytułem Matki waszej, 

otrzymała i miłość do was wszystkich. Ona jest tak potężna, że ludzki 

rozum nie jest w stanie tego pojąć.  
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Dzieci: czy na próżno dałem Ją wam za Matkę i wszelkie łaski 

złożyłem w Jej kochającym Sercu? Uciekajcie się do Niej i proście Ją o 

pomoc w ratowaniu siebie i innych od potępienia. Gdy przyjdę, będzie za 

późno. Dzieci Moje: ufajcie swemu Bogu, Jam jest początkiem i końcem. 

Kto teraz będzie wzywać Mego Imienia, przyjdę mu z pomocą, aby 

się zbliżył do Serca Mego. Przytulę i ogarnę go swoją Miłością i Miłosier-

dziem Bożym, bo tylko w nim i z nim można dźwigać się z przepaści 

grzechów, które takim Mnie wstrętem napawają.  

Daję wam, dzieci, jeszcze jedną pomoc na ziemi – Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego – jako ofiarę za grzechy wasze, oni Mnie bardzo 

kochają i są gotowi na wszystko. 

Pomyśl: i ciebie stworzyłem do tego, ale odrzucasz Mnie i nie masz 

czasu dla Mnie… Pomyśl: a gdy odejdziesz z tego świata, cóż poczniesz, 

niegodny człowiecze? 

Pragnę mieć wielu rycerzy na czasy ostateczne. Ujarzmij swoje 

ciało. Gdy ciebie zawołam, bądź gotowy zostać Małym Rycerzem 

Miłosierdzia Bożego. Zwycięstwo nad złem dokonuje się przez czyn z 

miłości do Jezusa miłosiernego, a resztę zostaw Mnie. 

Dnia 28.08.1990 r. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, polecam ci pisać, o ile usłyszysz 

wezwanie, bo jest to czas ostateczny. 

Strach i przerażenie ogarnie całą ludzkość. Wszyscy muszą wiedzieć, 

że jest to zapłata za grzechy świata oraz za zniewagi wobec Mojego 

Boskiego Serca i Mojej Matki. 

Dzieci Moje: gdyby kapłani bardziej się interesowali orędziami i 

sprawdzali, czy są one zgodne z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła, 

stwierdziliby wówczas, że objawienia nie są szkodliwe i stanowią tylko 

uzupełnienie. Wiele prawdziwych orędzi kapłani odrzucają, bo tak jest im 

może wygodniej. Nie mają czasu, aby pomóc prostaczkom, a przecież lud 

musi mieć objawienia, które winni rozszerzać kapłani wśród wiernych. Bóg 
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żąda nawrócenia, modlitwy i pokuty za grzechy świata. Córko, czasu tak 

mało, katastrof coraz więcej, zło opanowało cały świat.  

Pragnę, abyście powstali jak najbliżej. Organizujcie się sami, przyjdzie 

czas, że i Kościół was uzna. Proście wszystkie dzieci Boże do tego dzieła, 

abym miał swoje oręża Miłosierdzia Bożego na ziemi. 

Dnia 29.08.1990 r. 

Córko Moja, twoje życie staje się ciężkie, ale dobrze czynisz, że nie 

szukasz rozrywek. Szukaj samotności. Jeszcze bardziej oddalaj się od 

świata, abyś otrzymała więcej światła. Gdy jesteś sama, jestem zawsze z 

tobą. Całą swoją osobą jesteś przy Mnie. Twoje myśli są zawsze pod 

wpływem łaski Bożej. Twoja myśl, sama z siebie, o niczym nie potrafi 

myśleć. Jezus miłosierny jest dla ciebie wszystkim. Ty, córko, pragniesz, a 

Ja ci daję i umacniam ciebie w wierze i miłości. 

Dnia 04.09.1990 r. 

Córko Moja, świat jest obciążony grzechami. Brak Mi sił, aby je 

wytrzymać7. 

Dzieci światła je widzą i w ich sercach i duszach odbijają się bardzo, 

boleją nad grzechami świata. Tak pragnę, by Mnie wielu kochało. Niech 

dzieci wynagradzają Mi za odrzucenie Mej miłości – kocham was bez 

wzajemności. 

Tak mało ludzi Mnie miłuje. Moje dzieci spłacają dług waszej oziębło-

ści. One sieją ogień miłości Bożej, a czasu tak mało. Pragniesz wiele mieć, 

człowiecze, a gdy już osiągniesz, musisz odejść, bo taka wola Moja; i 

rozpacz – dlaczego umiłowałem to, co ze świata, a zapomniałem o Bogu. 

Masz wszystko, a gdy odchodzisz z tego świata – trwoga duszę 

ogarnia. Na ziemi wszystko zostawisz i pójdziesz tam, gdzie całe życie 

szedłeś różnymi i krętymi drogami. Nigdy nie pragnąłeś Boga. A Bóg 

ciebie nie zawiedzie. On ciebie doprowadzi do życia wiecznego w Niebie, 

                                                           
7
 Jest to pewien antropomorfizm, po ludzku wyrażona wielka miłość Boga, który 

pragnie zbawienia ludzi.  
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o ile nawrócisz się do Niego. Tam otrzymasz wieniec i nagrodę, i radość. 

Biada tym, co nie szukają drogi do Boga. Tyle w Mym Sercu Miłości i 

Miłosierdzia, że mogę ogarnąć cały świat i uczynić go szczęśliwym. 

To otrzymujecie, o co prosicie, a że prosicie mało to i otrzymujecie 

mało. Szatan was trzyma na uwięzi i kieruje wami, ogarnia was pycha i 

zachłanność wraz z nienawiścią wobec bliźniego. Czy wtedy czujesz się, 

człowiecze, szczęśliwy? Wciąż będziesz czegoś pragnął. Spróbuj odzyskać 

łaski Boże, które utraciłeś, a szczęście i radość zapanuje w tobie. Ujrzysz 

nowy świat, w którym jest Bóg. 

Dnia 06.09.1990 r. 

Córko Moja! Czas nagli.  

Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest ponad wszystkie 

dzieła – musi powstać dla wszystkich grzeszników całego świata i na 

uratowanie świata od zagłady. Powiadam wam, Moje dzieci, że okażę 

swoje Miłosierdzie dla upadłego świata. Przez tych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego użyję swojej broni przeciwko złu. W nich złożę siłę i moc Bożą. 

Oni pod wpływem zła nie zachwieją się. Dzieci Moje: nie zwlekajcie, bo 

katastrofy i kataklizmy coraz częściej będą występować i wiele ludzi będzie 

ginąć, a przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i kary za grzechy 

będą mniejsze.  

Nie chcę waszej zagłady. Z wielkim bólem zsyłam kary, by grzesznik 

już więcej nie grzeszył, a krew niewinna nie zmywała grzechów innych 

ludzi. 

Dzieci Moje: czasu jest tak mało, a wy wciąż tacy sami, jeszcze gorsi. 

Gdybyście wiedzieli, co Ojciec Wasz, który jest w Niebie, wam przygo-

tował… Okażę wam swoją Miłość i Miłosierdzie. Całej wieczności będzie za 

mało, aby Mi wynagrodzić, za tyle zła przez was popełnionego. Opamiętaj 

się, człowiecze, bo za chwilę wezwę ciebie do wieczności, tam dopiero 

poznasz, kim jest Jezus Chrystus dla twej duszy; czyś ją karmił Ciałem 

Jezusa Chrystusa, aby otrzymała życie wieczne i radowała się wraz z Nim? 

Czyś ją pozbawił pokarmu i musi cierpieć lub czeka ją potępienie? O, 
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pielgrzymie ziemski, troszczysz się o ciało, a duszę pozbawiasz 

największego skarbu, w którym jest wszystko. 

Dnia 08.09.1990 r. 

Córko Moja, błogosławię ciebie i tych kapłanów, którzy ci będą 

pomagać, aby dzieło Mego Syna, polecone tobie, wypełniło się. By 

wypełniło się to, co Mój Syn, w swoim Miłosierdziu, przez Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, przygotował dla grzesznego świata. I Ja błagam 

Mego Syna o Miłosierdzie dla nich. 

Córko Moja, to jest początek boleści twojej za grzechy i oziębłość 

świata, bo w waszych sercach i duszach będzie się odbijać wszelkie zło, i 

tym będzie większa wasza boleść, im większej próbie będziecie pod-

dawani. W tym boju będziecie wzrastać w doskonałości. 

Córko Moja: nie lękaj się niczego – co jest z woli Bożej, dopełni się. Ty 

jesteś tym narzędziem, którym się posługuję.  

Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego musi powstać, bo 

Miłosierdzie Boże jest KORONĄ wszystkich dzieł Boga. Tyle jest zakonów. 

Syn Mój powołał rycerzy na ostatnie czasy. Przez ich serca Miłosierdzie 

Boże będzie płynąć na cały świat. 

Córko, kocham ciebie i nigdy ciebie nie zostawię w tym dziele samej, 

zawsze będę z tobą i tymi wszystkimi, którzy będą tobie pomagać. 

Syn mój cierpi za brak zrozumienia tego dzieła. O ile kapłani nie 

pomogą ci, aby to dzieło zapanowało na całym świecie – Syn Mój 

pobłogosławi je bez kapłanów. Dzieci, które są powołane do tego dzieła, 

gdy usłyszą wezwanie Boga i złożą ofiarę u Jego stóp, one już niczyjego 

głosu nie usłyszą, nie usłuchają głosu świata, tylko Boga. 

Dnia 09.09.1990 r. 

Córko Moja! Czasu tak mało, życie ucieka, a tak mało nawrócenia. 

Dziecko Moje, czy wiesz, że Ja wiem, jaka w tobie wiara? Bądź gorący lub 

zimny, bo gdy jesteś ni gorący, ni zimny, a mówisz, że jesteś wyznawcą 
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Jezusa Chrystusa, oszukujesz własną duszę i prowadzisz ją do potępienia. 

Dzieci Moje, bądźcie czujne na ostatnie czasy, żyjcie w łasce Bożej, módlcie 

się, składajcie ofiary waszemu Bogu w Trójcy Jedynemu. Potrzebuję 

waszych ofiar za innych. 

Bądźcie dobrzy dla bliźniego, bo gdy miłujecie bliźniego, miłujecie i 

Mnie. Miłość do brata lub siostry obumarła i dlatego nie ma zgody w 

rodzinie, kraju i świecie. Brak modlitwy i wiary w Jezusa Chrystusa, w Jego 

bezgraniczną miłość spowodował, że zapanowała pycha, brak miłości i 

zachłanność – to wyniszczenie w człowieku wprowadził szatan. 

Bardzo dużo młodzieży odeszło od Boga i wiary w Niebo – to wina 

rodziców. Sami chodzą w ciemności i swoje dzieci prowadzą na za-

tracenie. Młodzi będą umierać przedwcześnie, będę ich zabierał, aby w 

ten sposób ratować ich od potępienia. W tych czasach będą was wołać 

głosem boleści o nawrócenie do Boga. Proście, dzieci Moje, o Miłosierdzie 

Boże dla siebie i dla bliźnich. 

Dnia 11.09.1990 r. 

Córko Moja, nadszedł czas, abyś zaczęła wprowadzać w czyn walkę 

ze złem tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ponaglam was wszyst-

kich, którzy się zapoznacie z tym dziełem, abyście z wielką miłością 

zechcieli oddać Mi swoją wolę i całego siebie. 

Zbliża się dzień walki. Moje promienie będą przenikać przez czyste 

serca z taką siłą, aby dusza upadła mogła powstać. Pragnę przez was wiele 

Moich dzieci zbawić, ale nie wszystkie. Ci, co odrzucili Boga i bluźnią 

przeciw Niemu, są dziećmi szatana. Oni w nic nie wierzą. Biada im, bo 

wybrali to, co od szatana. Dzieci Moje, o, gdybyście poznały, jak wielką 

łaską jest być czystym na duszy Rycerzem Miłosierdzia Bożego. Gdy 

czujesz, że masz w sobie wiele zła i złych nawyków – walcz Moje dziecię. 

Ja ci pomogę, tylko pragnij być czystym i godnym Rycerzem Miłosierdzia 

Bożego. Gdy przyjdzie czas, ujrzysz, do czego cię Bóg powołał. Ja twój 

wysiłek, twoje poświęcenie widzę i nic nie ujdzie sprzed Moich oczu.  

Błogosławię was, Moje dzieci, i czekam na was. 
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Dnia 25.09.1990 r. 

Córko Moja! Czas nagli i nie możesz znaleźć kapłana, który z całym 

sercem przyjąłby te orędzia, a tego Miłosierdzia Bożego tak potrzeba. 

Świat ginie i nikt nie stara się, aby wziąć to orędzie do ręki i serca, aby być 

tą małą cząstką w ratowaniu świata od zagłady. Córko Moja, boleję nad 

tym, że odrzucają to, co Bóg w swym Miłosierdziu chce dać dla świata. 

Miłosierdzie musi przepłynąć przez ludzkie serca.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego będą tymi sercami, przez które 

będzie przepływać Miłosierdzie Boże na cały świat. Wy, Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego, organizujcie się, składajcie Mi swoją wolę, wasze 

serca i umysły, a resztę zostawcie Mnie. 

Miłosierdzie Boże jest koroną wszystkich dzieł Boga.  

Ja was powołuję i was już wybrałem. Gdy usłyszysz głos Boży i ludzki, 

obudź się i z całą ufnością oddaj się temu dziełu, które Jezus miłosierny 

uczynił dla grzesznego świata. Bądźcie tym Legionem Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego na ziemi, gdzie stoczycie bój ze złem. Matka Boża, 

Miłosierdzie Boże i św. Michał Archanioł będą wami przewodzić, aby 

Niebo połączyło się z ziemią. Reszta jest Bożą tajemnicą. 

Nie bójcie się, Moje dzieci, i Ja, Matka wasza, będę nad wami czuwać. 

Gdy zło was będzie atakować, św. Michał przyjdzie z pomocą. 

Córko Moja, zbliża się dzień, w którym ci objawię wiele tajemnic, a 

teraz pisz, o ile wzywam ciebie, lub idź tam, gdzie ciebie posyłam. Staraj 

się to wykonać choć zaznasz goryczy. Ofiaruj to Mnie. A teraz błogosławię 

ciebie i wszystkich, którzy ci pomagają. Błogosławieństwo Boże dla 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, w Imię Boga Ojca, w Imię Syna i w 

Imię Ducha Świętego. Niech Duch Święty spocznie na was i poprowadzi 

was do zbawienia samych siebie i świata. Amen. 

Dnia 13.10.1990 r. 

Córko Moja! Czas ucieka, a tak mało jest Moich dzieci, które by Mi 

zaufały. Pragnę ludzkiej miłości, wnętrze Moje Mnie pali. Nie mam gdzie 



  - 62 - 

wylać tego płomienia miłości Bożej do ludzkiego serca. Gdzie spojrzę, nie 

mam wejścia i szuka ta Boża miłość serca, które czeka na taką miłość. 

Te serca ufne i miłujące Mnie otwierają się na Moją miłość i w takim 

sercu znajduję spoczynek. Rozejrzyj się człowiecze, ile jest takich serc, dla 

których jestem wszystkim i ponad wszystko. 

Dzieci Moje – odrzucając Moją miłość, jesteście niczym. Dusza i serce 

musi żyć Bożą miłością, aby się mogły zbliżyć do Boga i otrzymać łaski 

Boże, które Jezus w swym Miłosierdziu Bożym przygotował dla człowieka. 

One już powtórnie nie wracają do ciebie. Otrzymują je ci, którzy mają 

serca otwarte na Bożą miłość. 

Biada tym, którzy nie pragną tej miłości. Gdy pragniesz Bożej miłości, 

masz czym miłować Boga. 

Miłosierdzie Boże ogarnia ciebie, pragniesz więcej miłować Boga w 

Trójcy Jedynego. Masz wtedy siłę zawsze szukać tej miłości, bo wiesz, że 

ona się nigdy nie kończy. 

Wtedy zrozumiesz coś utracił. Ale chciej i pragnij – Jam jest Bóg 

miłosierny, tylko zaufaj Mi, a Ja ci pomogę, wskażę drogę do Mojego 

Serca. Ty Mi wynagrodzisz, a resztę twego życia oddaj Opatrzności Bożej. 

Błogosławię ciebie, córko, i wszystkich, którzy staną na twej drodze, aby 

razem z tobą wielbili Miłosierdzie Boże i wypraszali łaski dla całego 

świata. 

Dnia 13.10.1990 r. 

Córko Moja! Czas nagli, zbliża się katastrofa w waszej ojczyźnie. 

Módl się, córko, i zachęcaj innych. 

Codziennie ofiaruj Mi w swoich modlitwach swoją ojczyznę, aby 

ład i porządek zapanowały w waszym kraju i pokój Boży. Wiele łask 

przygotowałem dla Polski.  

Dzieci Moje, zauważcie, że to szatan chce was skłócić i odebrać to, 

co najpiękniejsze: wiarę w Miłosierdzie Boże. 

Boleje Moje Serce, że tak mało Mi ufacie, szukacie podstępu, 

złośliwości, aby być lepszymi od innych, a tego drugiego zniszczyć. 
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Powiadam wam: tego, którego Ja powołałem, aby kierował ludem 

Bożym, zło nie zwycięży. Ufajcie Mi dzieci Moje. Tyle razy przyszedłem 

wam z pomocą i teraz was też nie zostawię, bo taka jest wola Moja. 

Módlcie się za rządzących, aby Duch Święty kierował ich sercami i 

umysłami, i żeby rozpoznali dobro i zło, a błogosławieństwo Boże na nich 

spłynie.  

A Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego niech się modlą tą modlitwą, 

którą podałem. Przez tę modlitwę możecie wyprosić wiele łask 

potrzebnych dla całego świata. 

Dnia 19.10.1990 r. 

Córko Moja, wasza współpraca w dziele Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego musi być jednością. Kapłan, którego postawiłem na waszej 

drodze, jest godzien tego dzieła, bo uwierzył w to, czego jeszcze dobrze 

nie znał. Wasze problemy będą jego problemami. Choć trudności będą 

wielkie, pragnijcie, żeby przeczytał te przekazy, a reszta należy do Mnie. W 

tych słowach jest moc, bo pochodzą ode Mnie, i kapłan, który przeczyta 

– choć bez zainteresowania, myślą będzie przy tym dziele. 

Dzieci Moje, nie bójcie się, Ja jestem z wami. Ten ogień Bożej miłości, 

który zapaliłem w waszych sercach, będzie trwał wiecznie. Dzieci Moje, 

będziecie miały wiele trudności, ale planom Bożym żaden człowiek nie jest 

w stanie przeszkodzić; planom, które stawiam, człowiecze, na twej drodze, 

aby ciebie umocnić, abyś był doskonalszy, abyś bardziej był Mój. 

Ja, Jezus, nie daję nic od razu, wszystko trzeba zdobyć w utrudzeniu i 

umartwieniu, aby owoc był dojrzalszy i piękniejszy. Starajcie się, Moje 

dzieci, być dziećmi miłosiernymi. Tego od was wymagam. Naśladujcie 

Mnie, bo nagroda jest dla was przygotowana tu na ziemi i w wieczności. 

Błogosławię waszą trójkę, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 24.10.1990 r. 

Córko Moja, nie bój się niczego, wszystko czyń, co jest w twojej mocy, 

resztę zostaw Mnie. Ważne jest twoje pragnienie i intencja, czego ty nie 
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możesz, Ja uzupełniam i stawiam wszystko na twojej drodze, aby dzieło, 

które jest z woli Bożej powstało i powstanie. 

Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego hartuj się, ujarzmiaj swoje ciało, 

a swoje problemy ziemskie odsuń od siebie, abyś został sam ze Mną. 

Rycerz musi służyć jednemu Panu, któremu z miłości oddał wszystko, bo 

Ja dla ciebie też oddałem wszystko. Kochaj swego Pana. On pragnie twej 

miłości, bo przez miłość i wypełnianie woli Bożej zbawisz siebie i innych. 

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego powinien być całkowicie otwarty na 

przyjęcie wszystkich łask Bożych, które spłyną na niego, musi być czujny, 

aby żadnej nie zmarnować. Dzieci Moje, wszystko, co czynicie i czynić 

będziecie dla Chwały Bożej, czyńcie to z miłością. Choć jest was mało, a 

przed wami jest wiele innych zadań, z których już nie możecie 

zrezygnować, to jesteście Moją własnością, należycie do Mnie i w tym jest 

Moja radość. O, gdybyście znali, jakie ma znaczenie, to coście uczynili dla 

swego Boga! Mały Rycerz jest tym narzędziem, którym sam Jezus 

miłosierny się posługuje. Żyj jedną chwilą, bo każda chwila jest Bożą 

chwilą i wiedz, że wszystko dzieje się tak, jak Bóg chce. Zawsze się zgadzaj 

ze wszystkim, bo w każdej twej chwili jestem twoim Panem, bo 

ofiarowałeś Mi się z miłości na zawsze. 

Dnia 03.11.1990 r. 

Córko Moja, Ja, twoja Matka, która jest w Niebie, obiecuję ci, że 

pragnienia twoje się spełnią. 

Ci chorzy, których odwiedzasz, będą uzdrowieni. Nie szczędź siły, 

córko, i czasu, bo masz dar uzdrawiania. Już wkrótce otrzymasz szybkie 

wyzdrowienie. Ufaj, córko, czyń to z miłości do bliźnich, a łaska Boża ci 

będzie towarzyszyć w wypełnianiu woli Bożej. Bo ty jesteś tylko 

narzędziem, a tym narzędziem posługuje się Mój Boski Syn. On nie tylko 

uzdrawia ciało, ale i duszę. Napełnia ją Bożym pokojem i radością. 

Córko Moja, czekają cię ciężkie chwile. O ile będzie ci bardzo ciężko, 

wzywaj swej Matki, która bardzo ciebie kocha i nie zostawi bez pomocy. 

Wiesz, że Ja słyszę każde twoje słowo, nawet myśli twoje znam. 
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Córko, módl się za ten grzeszny świat, pomagaj Mi w taki sposób, 

jeśli masz natchnienie, bo to głos Boży. 

Dnia 05.11.1990 r. 

Córko Moja, dni, które masz przeżywać w wypełnianiu woli Bożej, są 

ciężkie dla ciebie, ale wiedz, córko, będą cięższe. Cieszy Mnie, dziecię 

Moje, że pragniesz dobra na świecie i nienawidzisz zła. Pragnienia, które 

masz w cichości, są Mi miłe, wszystko pragniesz dać Mi z miłości. Nigdy 

nie jesteś zadowolona, bo pragniesz jeszcze więcej Mi ofiarować. 

Wiedz, córko, że jestem zadowolony, gdy ktoś pomyśli o Mnie choć 

przez krótką chwilę. Najbardziej boleję, gdy dzieci Moje w ogóle nie 

pomyślą o Mnie. O, gdybyś wiedziała, córko: ci, co Mnie naprawdę miłują, 

oni otrzymują wiele łask i te łaski rozdają innym – miłym słowem, dobrym 

uczynkiem i zawsze myślą o Mnie. 

Przyjdzie dzień, że wszelkie łaski zostaną rozdane, bowiem gdy zbliżę 

się do jakiejś duszy, ogarnia ją litość i wszystko oddaje, wtedy dusza zbliża 

się do Mego Serca i mówi: Jezu wszystko rozdałem, tylko miłość do Ciebie, 

Panie, pozostała, wspomóż ją i łask dodaj, Jezu spójrz jak te dusze konają, 

pomóż im… Jak mam nie pomóc? Jestem Ojcem i wlewam do serc Mnie 

miłujących tyle łask, że aż nie mogą się pomieścić. 

Szafarzami Moich łask dla dusz upadłych są Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego. Nie lękaj się zostać Małym Rycerzem Miłosierdzia 

Bożego, nie martw się, że jesteś grzeszny. Gdy zostaniesz Moją 

własnością, oczyszczę ciebie, dam ci siłę i moc zwyciężać wszelkie zło. W 

tej walce będziesz się udoskonalać, aby być dobrym Rycerzem 

Miłosierdzia Bożego. Błogosławię dzieci Moje: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. 

Dnia 06.11.1990 r. 

Córko Moja, czasu tak mało do dnia, gdy się wypełni kara za grzechy, 

aby ludzkość się opamiętała. Ci opętani przez szatana czynią wiele zła – 

nikt nie stara się ich powstrzymać, inni się boją o własne życie. Kocham 
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was wszystkich i boleję nad tym upadłem światem…, odrzucacie Mnie, nie 

potrzebujecie Mnie i zasmucacie Moje Serce. 

Nadejdzie dzień, gdy zostawię was samym sobie. Odczujecie ból 

straszny – brak opieki kochającego Ojca. Będziesz, człowiecze, wzywał, 

będziesz krzyczał, ale głosu twego nikt nie usłyszy. Tak się troszczę o ciebie 

człowiecze, a ty… jak ty postępujesz ze swym Bogiem miłosiernym? Dzieci 

Moje, pomagajcie Mi zbawić dusze. Tylko pragnij i pomódl się, człowiecze. 

Tak wiele was potrzebuję, walczcie ze złem przez Moje Święte Rany i 

wylaną Krew na krzyżu. 

Dnia 09.11.1990 r. 

Córko Moja, zło, które opanowało świat, jest straszne. Dzieci Moje, 

dlaczego pozwalacie być sługami zła? Dlaczego wybraliście szatana za 

swego pana? Co szatan uczyni, abyś miał życie wieczne? 

O, biada wam dzieci, dzień wasz będzie straszny. O ile się zwrócicie 

do swego Boga, który was stworzył, o ile będziecie błagać, prosić o 

przebaczenie i żałować za grzechy – zostaniecie uratowane. 

O, grzeszny człowiecze, nie wiesz jak długo czekam na ciebie, a ty 

wciąż idziesz drogą zła i nieprawości. 

Nawet nie próbujesz się wyzwolić z sideł szatańskich, tak ci jest 

dobrze, a gdy się opamiętasz, będzie za późno i wieczne potępienie. 

O, gdybyś znał Mój ból z utraconej duszy, zawsze byś był w Moim 

Sercu i pragnąłbyś być Moim dzieckiem.  

O, dzieci, wróćcie na drogę prawdy i miłości, tę drogę przygotowałem 

dla was, nie zboczcie z tej drogi, bo ta droga z Jezusem jest drogą radości i 

życia wiecznego z Nim. 

Wiele wycierpiałem na drodze krzyżowej, padałem, traciłem przy-

tomność z upływu krwi. Ta droga, którą szedłem, zroszona była Krwią 

Moją Świętą. Czy myślisz, człowiecze, że za ciebie Jej nie przelałem? 

Widziałem każdego z was, jak będzie ze Mną postępować, ale 

kochałem was, nie zdradziłem swej miłości, aż się wypełniło wszystko, a 

przez śmierć na krzyżu dokonało się dzieło zbawienia. 
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Za to, co cierpiałem, za to, że was umiłowałem, przez wielu jestem 

odrzucony, a przecież w godzinie Mego konania zostałem z wami aż do 

skończenia świata. A czas ten jest bliski, bo gdy ludzkość się nie zwróci do 

Mego Miłosierdzia, panowanie zła i człowieka będzie skrócone. 

Dzieci Moje, proszę was o dużo modlitwy za te dusze upadłe, tym Mi 

wynagradzajcie i uśmierzajcie gniew Boży i Mój smutek. Bardzo kocham 

was, dzieci Moje, które jesteście Mi wierne, wytrwajcie do końca. 

Błogosławię was Moje dzieci. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 26.11.1990 r. 

Córko Moja, nie martw się: wszystko, co ci powiedziałem, spełni się. 

Dzieci Moje, powinniście być ukarane, bo Ja i Moja Matka troszczymy 

się o was, macie urodzaje, macie chleb, macie w czym chodzić, ale wam 

zawsze mało. Opamiętajcie się, bo gdy Moje oczy się od was odwrócą, 

poczujecie „Ręką Bożą”. 

W Bogu powinniście pokładać ufność, tylko Ja mogę was wyzwolić, 

módlcie się i czyńcie pokutę, a w święto Mojej Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy dopełni się wola Boża. W tym dniu Matka Boża pobłogosławi tego, 

którego ja wybrałem. Ten mały będzie Mym narzędziem dla Mego ludu 

umiłowanego. 

A teraz błogosławię całą Polskę. W Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 27.11.1990 r. 

Córko Moja, oto dzień, w którym zaczniesz żyć według Mej woli. 

Cieszy Mnie, żeś wytrwała, wasza trójka otrzyma szczególne błogo-

sławieństwo za wytrwanie w wierze i miłości Bożej. Przez ten czas 

wypełniliście dobrze Moją wolę, choć były małe potknięcia, więc bądźcie 

czujni, bo zło będzie was bardzo atakować, abyście bardziej jeszcze 

wzrastali w doskonałości. 
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Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, jak wielu was potrzebuję na 

te ostatnie czasy. Starajcie się o szybkie zatwierdzenie przez Kościół, a 

potem otrzymacie dalsze orędzia, bo Jezus miłosierny czekam na swych 

rycerzy, aby mógł ich zaprowadzić z całym przeznaczeniem, bo czasu jest 

mało, a grzechów coraz więcej. 

Plan Boży przez Miłosierdzie Boże będzie wielki, bo miłość do 

człowieka jest nieskończona i w tej nieskończonej miłości okaże Jezus 

swoje Miłosierdzie. Biada tym, co nie skorzystają z tak wielkiej łaski, aby 

się upokorzyć i zetrzeć w proch u stóp Jezusa i prosić o przebaczenie. Tyle 

czekałem na ciebie, bo pragnę twego zbawienia, bo ciebie kocham, synu i 

córko. Usłysz Moje wołanie i wróć na drogę prawdy i miłości Bożej. Po to 

jesteś na świecie, abyś żył prawdą i miłością do Boga, resztę zostaw Mnie i 

zgadzaj się ze wszystkim, co masz. A teraz, błogosławię was, kochane 

dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 28.11.1990 r. 

Zachęcona jestem do pisania. 

Córko Moja, bardzo boleję nad waszym krajem, w całej pełni 

zobaczyliście swoich braci i siostry, jak bardzo pragną być bogatsi. 

Nieważne komu powierzą swoje życie, byle by im było dobrze. Dopuściłem 

do tego, abyście zobaczyli, jacy jesteście. 

Musicie wiedzieć, że szatan jest bardzo przebiegły i wprowadził w 

Polsce wielki zamęt. Już jest pewny wygranej, ale Ja ten kraj i naród 

umiłowałem i w tym kraju objawiłem swoje Miłosierdzie. Wielkie 

niebezpieczeństwo czekałoby polski naród, gdyby ten opętany człowiek 

doszedł do władzy. To był atak na Polskę przez szatana. To nie on był tak 

silny – to był szatan. 

Nie wiecie, jak byliście kuszeni, jaką nienawiść wprowadził do 

waszych umysłów, aby uczynić spustoszenie w tym narodzie, ale 

Opatrzność Boża czuwa nad tym narodem. Dzieci, módlcie się codziennie 

do świętej Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ten dzień Matka wybrała 

dla Polski. Polski wódz będzie zawsze pod płaszczem Matki. Ona będzie 



  - 69 - 

mu pomagać w odbudowie kraju. Błogosławię was, kochane dzieci, i 

waszą ojczyznę. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 29.11.1990 r. 

Córko Moja! Dziś Ja, Matka twoja, która jest w Niebie, pragnę ciebie 

pouczyć: bądź skupiona przy modlitwie, myśl najczęściej o męce Mego 

Syna, bo pamięć człowieka powinna być zawsze przy Nim. W obecnych 

czasach mało ludzi myśli o Bogu i dlatego zapominają o Nim. Mój Syn nie 

zapomina o nikim. Módlcie się, Moje dzieci, za te zlodowaciałe serca, bo 

czasu jest mało, niech się opamiętają, bo bardzo dużo z nich pójdzie na 

potępienie. 

Syn Mój powiedział: o ile się nie nawrócą, będzie wiele kar za grzechy 

i zniewagi. Ty, córko, trwaj w modlitwie i czekaj na polecenia Mego Syna, 

bo dzieło Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest bardzo potrzebne dla grzesz-

nego świata. Jezus pragnie was mieć dla siebie i przez was okazać ludziom 

Miłosierdzie Boże, reszta jest Bożą tajemnicą. 

Błogosławię was, kochane dzieci. W Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 04.12.1990 r. 

Córko Moja, nadszedł czas dla twej ojczyzny. Proroctwo dla Polski 

zacznie się wypełniać, będę patrzeć i podziwiać, z jaką szybkością w tym 

kraju będą zmiany na lepsze. Jeśli się zbuntujecie, doświadczę was 

nieszczęściem, abyście się opamiętali. 

Macie wolną Polskę, ale dusze wasze są w niewoli szatana. On was 

prowadzi tylko do zguby tego kraju. 

Patrz, jaka wokół jest wrogość i nienawiść, pomyśl, czyje to dzieło. 

Jestem Bogiem miłosiernym i pragnę waszego zbawienia i chcę dać wam 

dobro, ale co wy uczyniliście dla swego Boga, aby pamiętać o Nim? 

Zapomnieliście… 

Dobro największe i radość życia jest z Bogiem, który wszystko może, 

znajdzie sposób, wszystkiemu zaradzi, ale gdy te skarby odrzucasz i Bóg ci 
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nie będzie potrzebny – zostawię ciebie samego. Choć Ja jestem zawsze 

przy tobie, ale gdy mieszkam w twym sercu – sprawiasz Mi radość i 

obsypuję ciebie, człowiecze, wieloma łaskami i idziesz drogą prawdy i 

miłości Bożej i nie musisz się martwić o jutro. Ja sam się o ciebie troszczę, 

bo w twym sercu mieszkam. Błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 21.12.1990 r. 

Córko Moja, dziś napisz, co będzie się dziać w twej ojczyźnie. Krótki 

czas będzie bez ładu, wkrótce powstanie rząd z woli Bożej. Wrogowie w 

nieprzewidziany sposób będą się wycofywać, aby ich miejsce zajęli ludzie 

godni tego stanowiska, nie żądni władzy ani zysku, ale pracujący dla swej 

ojczyzny i całego narodu. Ufność będą pokładać w Bogu i z Bogiem będą 

odbudowywać swój kraj.  

Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie zawiodę tych, którzy Mi ufają. Wiele łask 

Bożych będzie spływać na ten rząd, a wrogowie będą wpadać w zasadzki, 

które sami przygotują, żeby zniszczyć ten rząd i kraj, który zawierzył Bogu i 

Matce Przenajświętszej. Ja sam będę bronił rządzących, bo zaufali i zawsze 

będę z nimi, a wszyscy wrogowie się upokorzą przed Bogiem w Trójcy 

Jedynym, bo prawda i miłość musi zwyciężyć. 

Lud przejrzy na oczy, jak nędzni są, jak mało mają człowieczeństwa w 

sobie i jak ogołocili się z czci człowieka. 

Boleję nad młodym pokoleniem. Jest czas oczekiwania przeznaczony 

na ich nawrócenie się do Boga. 

Dziś Mnie traktują jak powiew wiatru. Ja pragnę być w każdej rodzinie 

podporą w ich życiu, abym był włączony w ich rodzinę i aby wszystkie 

przedsięwzięcia uzgadniali ze Mną, bo to, czego będą pragnąć, może być 

dla nich zgubą, a to, co będzie z woli Bożej, wypełni się wszystko. 

Dnia 28.12.1990 r. 

Córko Moja, dziś będziesz pisać o tym, co się będzie dziać w świecie. 

W przyszłym roku wypełnią się kary Boże za grzechy świata. Ludzki umysł 
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będzie przyćmiony przez szatana, bo użyje on do swego dzieła 

spustoszenia świata ludzi słabej wiary i tych, którzy odeszli od Boga, i tych, 

którzy nie wierzą, że istnieje Bóg. Ale kto wierzy, że jestem i zawsze będę, i 

będzie wypełniać wolę Bożą – ten będzie dobrze czynić. 

Z wielkim bólem będę patrzeć na zło. W różnych krajach będą 

występować bunty, będą się nawzajem zabijać, wiele będzie katastrof na 

ziemi, morzu i powietrzu. Nie zazna spokoju kraj, który burzy kościoły i w 

którym są one puste. Dla Mnie zbudowali je, bo Ja tam jestem i biada tym 

krajom, które pozostawiły Mnie samego w tabernakulum. 

Zbyt długo czekałem na nich, ale oni zaślepieni pędzą tylko, żeby 

mieć dużo, bez opamiętania. Stwarzają wszelkie sekty, aby innym 

przysłonić Boga. Dziecku Bożemu nikt nie jest w stanie zasłonić Boga, bo 

ono tylko żyje dla Niego i z Nim. 

Następny rok będzie rokiem kary za grzechy i walki o dobro, aby 

człowiek zechciał być godny miana człowieka, którego Bóg stworzył. Ja, 

Jezus Chrystus, byłem i będę. Kto pójdzie za Mną – tego szatan nie 

zwycięży, ponieważ Ja będę w nim i nigdy go nie opuszczę. 
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ROK 1991 
 

Córko Moja, ten rok będzie dopełnieniem tych ofiar w pełni.  

W tym roku Mali Rycerze muszą powstać, oni są już naznaczeni. To 

dzieło rozejdzie się lotem błyskawicy, aby ogarnąć cały świat.  

Biskupi i kapłani są zobowiązani wprowadzać w czyn dzieło Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Jak bardzo będą oni potrzebni 

duchowieństwu!  

Rycerz Miłosierdzia Bożego wspólnie z duchowieństwem będzie 

walczyć w obronie Kościoła. Mały Rycerz otrzyma szczególne 

błogosławieństwo Jezusa miłosiernego, aby być rycerzem miłosiernym. 

Oni będą gotowi na wszystko. Jak pierwsi apostołowie nie odczują 

lęku przed niczym. Siłę będą czerpać z Mego Miłosierdzia i jak Moje 

małe cząstki będą rozsypani po całym świecie. Mały Rycerz wyjdzie 

zwycięski ze wszystkich walk ze złem. 

W sercu rycerza będzie tak wiele łask Bożych, że on sam ich nie 

pojmie. Tylko Ja, Jezus Chrystus, będę kierował tymi miłującymi Mnie 

sercami. Jak małe ziarnka rozsypię ich po całej ziemi, aby wydali owoce 

zbawienia dla grzesznego świata. Przygotujcie się, dzieci Moje, do tego 

dzieła, nie pytajcie o nic. 

Pragnijcie umrzeć dla świata, a żyć dla Boga w odnowionych swych 

szatach. Stójcie przy Jezusie Chrystusie jako Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego, a zło was nigdy nie zwycięży. Czekam na was, Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 01.01.1991 r. 

Córko Moja, wizja świata będzie wam objawiona, abyście poznali, co 

Bóg żąda od człowieka, ale człowiek wybiera sam. Ujrzycie zło i w jaki 

sposób człowiek jest zniewolony przez szatana. Waszym zadaniem będzie 

przez mękę Moją i Krew przelaną za te dusze ginące – ratować je. 
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Dzieci Moje, przez modlitwy i ofiary macie moc wybawiać dusze z 

czyśćca. Tak i w waszej mocy, jako Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, 

będziecie wyzwalać dusze grzeszne z sideł szatańskich. Tylko jednego 

pragnę, abyście przez miłość do Mnie, oddali Mi swoją wolę, abym mógł 

napełnić was miłością Moją, żeby wasze życie, jak pochodnia gorejąca, 

oświecała dusze upadłe. 

Gdzie jest miłość Jezusa – tam jest światło, gdzie nie ma miłości 

Bożej – tam jest ciemność. I już sam nie możesz odnaleźć właściwej drogi, 

bo idziesz w ciemności, wprost na zatracenie. 

Świat jest tak upadły, że tylko Moje Miłosierdzie okazane światu 

może go zmienić. I dlatego potrzebne Mi są te światła ziemskie, te 

światła, które powołam na ostatnie czasy z miłości do ludzi. Stworzę ich, 

by obronić dzieci błądzące. Postawię ich, ażeby ratować zagubionych, bo 

droga do piekła jest zbyt zatłoczona. Dziecko Moje! Czyś pomyślało, że na 

tej drodze i ty możesz stanąć? 

Wzywam was do nawrócenia, Ja, Jezus Chrystus, oraz Moja i wasza 

Matka. 

Dnia 02.01.1991 r. 

Córko Moja, dziś ciebie wezwałam, abyś słowa te napisała. Jestem 

Matką Miłosierdzia Bożego. 

Gdy pod krzyżem Syna stałam, zostałam i waszą Matką, jestem 

troskliwa i swoje dzieci przyzywam. One głosu Mego nie słuchają i za 

żądzami tego świata podążają. 

Dzieci Moje, czyżbym was utraciła? Ja, Matka wasza, błagam 

nawracajcie się, bo czasu tak mało i grzechów tak wiele. Czy nie ma 

miejsca… w Kościele… dla Syna Mojego…? Podążajcie i za grzechy 

przepraszajcie o Miłosierdzie Boże błagajcie. Miłością Go swoją 

obdarzajcie, w Nim ratunku szukajcie. Ja, Matka Boleściwa, do nawracania 

was przyzywam. Kochać was nie przestałam i zawsze miłością was 

obdarzałam. Patrzcie na Rany Mego Syna. Czyja to wina? Oddał wam 

wszystko, żeby być przy was blisko, Krwią swoją zmył grzechy wasze i to 
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jeszcze za mało. Dzieci Moje, Pan nadchodzi: czy czujecie trwogę? Grzechy 

was przygniatają. Obudźcie się, dzieci Moje, złóżcie serce i duszę w ręce 

Moje, a nie będziecie czuć niepokoju. Pozwól, abym o was się troszczyła i 

do Mego Boskiego Syna was zaprowadziła. 

Dnia 02.01.1991 r. 

Królowo, Matko Boża, Tyś nam Matką się stała,  

gdyś pod krzyżem Syna stała,  

byś nam Miłosierdzie okazywała.  

Wciąż jesteś troskliwa i swych dzieci przyzywasz, 

wskazówki im dajesz i ich upominasz.  

W grzechy nie wpadajcie, abym was nie utraciła  

i boleść Matki serce przeszyła 

dzieci, moje oczy już wypłakałam,  

o Miłosierdzie Boże dla was błagałam,  

bo was ukochałam  

i z krzyża Mego Boskiego Syna was odebrałam. 

Dzieci, dlaczego tak grzeszycie,  

czy inaczej żyć nie umiecie? 

Dlatego, że was miłuje  

i Miłosierdzie wam okazuje? 

Jaka boleść Matkę przeszywa, 

gdy dziecko do Matki miłości nie wzywa,  

pędzi wprost w sidła szatana  

i już jesteś pokonana, 

i jest zadowolona,  

bo przez szatana zniewolona.  

A gdy spojrzę na Mego Boskiego Syna  

– jest smutny, czyja to przyczyna? 

Są dzieci, które Mnie kochają 

i Moje Serce zbolałe wynagradzają, 

i dlatego do ich serc łaski spływają,  
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i innym je rozdają.  

Ja, Matka, popukująca do waszych serc, zaglądam, 

gdy znajdę serce otwarte, 

łaski spływają bo je otrzymałam, 

abym wam dzieci rozdawała. 

Dnia 04.01.1991 r.  

Córko Moja. Do tej grupy Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.  

Cieszę się, że już ten zalążek jest, który wyda owoc takich rycerzy. 

Pragnę was pouczyć, aby Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego znał 

ofiarowanie się Mi i wytrwanie przez pewien okres. 

Zobowiązuję rycerzy, by byli przy Mnie zawsze sercem, duszą i 

ciałem, ponieważ należycie do Jezusa i Maryi, jesteście moją własnością i 

już nie myślcie o sobie, bo to, co jest w tobie tobą – jest moje. 

Kierowana natchnieniami Ducha Świętego – wiesz jak masz 

postępować. Nie możesz należeć sercem i duszą do czegoś ziemskiego. We 

Mnie masz wszystko: pragnienie, miłość, które stworzyłem w tobie.  Nie 

może należeć do nikogo: teraz i w przyszłości.  

Rycerz nie może odebrać Mi swojej woli złym postępowaniem. 

Jezus nie może się dzielić z nikim wolą rycerza, bo rycerz jest cząstką 

Mego dzieła. Upadły rycerz jest już nieużyteczny. Dam wam miłość do 

swego Stwórcy i tym będziesz wyróżniony. Biada upadłym rycerzom.  

Z Bogiem, dla Boga trzeba żyć przez krzyż i różaniec, zwalczać 

wszelkie zło.  To jest broń, z której się wychodzi zwycięsko, naśladując 

mnie.  

Dnia 05.01.1991 r. 

Córko Moja, daję Ci wniknąć w tajemnice serc ludzkich. 

Dzieci Moje, pomyślcie tylko przez krótką chwilę, że jestem w 

waszym sercu, gdy przyjmujecie Moje Ciało. Nie mów wiele słów, całym 

swoim umysłem i miłością skieruj się do swego serca. Tam Mnie 
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powitajcie z całym uwielbieniem, a gdy Mnie przyjmiecie z wielką miłością, 

odczujecie Moją obecność, że jest Mi dobrze w waszym sercu. Nie czyńcie 

tego tylko przez chwilę, ale zawsze, bo i Ja łączę się z wami w waszym 

sercu zawsze. Gdy się modlicie i wasz umysł jest skierowany do Serca 

Mego, Ja się z wami modlę jako Duch Święty. Zaglądajcie, dzieci Moje, do 

serc waszych. Ja zawsze na was czekam. Gdy człowiek się modli w 

łączności z Duchem Świętym, wtedy jego modlitwa jest w pełni. Duch 

Święty w tej modlitwie prowadzi. 

Dzieci przyjmują Moje Ciało i tylko przez chwilę pomyślą o Mnie, 

potem wcale dla nich nie istnieję. 

Świątynia Ducha Świętego zostaje, ale Duch jest na uboczu. 

Wstępują inne duchy, duchy złe, wtedy świątynia zostaje zniewolona i 

obciążona wielkim grzechem. 

Wielka nagroda jest dla tych, co uwielbiają świątynię Ducha, 

przebywają zawsze z Duchem Świętym, dbają o czystość serca i grzechem 

serca swego nie zanieczyszczają. 

Gdy człowiek w swym sercu żyje w łączności z Duchem Świętym, życie 

jego jest już święte, bo nie żyje sobą, a żyje Duchem Świętym. Gdy 

wszystko kieruje do serca swego, to wszystko czyni wedle woli Ducha, 

który w nim przebywa i przyzywa go, aby o Nim pamiętał i Jego miłością 

obdarzał, i w ten sposób podobał się Bogu w Trójcy Jedynemu, który go 

nazywa swym dzieckiem. 

Dnia 08.01.1991 r. 

Córko Moja, życie ziemskie przemija bezpowrotnie, a występny świat 

pogrąża się w grzechu. Wiele kar za przyczyną modlących się zostało 

przesuniętych lub złagodzonych, ale to występne pokolenie nie pragnie 

nawrócenia. Ja, Bóg, jestem znieważany, Moja Matka też nie odbiera 

należnej Jej czci. 

Córko Moja, módl się żarliwie, zachęcaj do modlitwy 

wynagradzającej, aby złagodzić ból Mojego Serca, a także ból Serca Mojej 

i waszej Matki, bowiem wszechobecny na ziemi grzech rani nieustannie 
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Nasze Serca. Boleję szczególnie nad dziećmi, które odeszły ode Mnie i nie 

pragną wrócić do swego Boga. 

Moje oczy wypatrują grzesznika, czekam na jego przyjście do Mnie. 

Największa boleść przeszywa Moje Serce, gdy dusza idzie na potępienie, 

gdyż każdą umiłowałem do końca. Stworzenie, trwaj we Mnie, by oglądać 

swego Boga, Ojca Niebieskiego, i radować się w Nim przez całą wieczność. 

Nie odrzucaj ręki swego Stwórcy. Szatan tylko czyha, byś stał się jego 

łupem. 

Tak mało wymagam od ludzi. Nakazałem żyć w prawdzie i miłości 

Bożej. 

Za wytrwanie w Bogu tu na ziemi obiecałem wieczną nagrodę. 

Podążajcie zatem drogą, która wiedzie do zbawienia. Gdy uśmiercisz 

grzechem przeciwko Duchowi Świętemu swoją duszę, skażesz siebie na 

wieczne potępienie. Moje Serce jest otchłanią Miłosierdzia. 

Powiadam wam: idźcie za mną i miejcie we Mnie ufność, a radość 

wasza będzie ogromna. 

Dnia 09.01.1991 r. 

Córko Moja, pragnij tylko tego, co jest dobre dla ciebie i bliźniego. 

Ogarnij modlitwą cały świat. Zanurzaj wszystkie pragnienia, prośby, 

modlitwy w otchłani Miłosierdzia Bożego. Grzeszny świat jak nigdy dotąd 

potrzebuje modlitewnego wsparcia, gdyż tonie w mrocznych grzechach. 

Gdyby ludzie zechcieli zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa kary, 

jaka zawisła nad ludzkością, za straszliwą nieprawość pieniącą się na ziemi, 

wzięliby różaniec do ręki, odmawialiby Koronkę do Miłosierdzia Bożego i 

wynagradzaliby Ojcu Niebieskiemu. 

Czas przeznaczony na nawrócenie jest ograniczony. Gdy nadejdzie 

pora wypełnienia się kary, biada tym, którzy nie pojednali się z Bogiem. 

Straszny dzień stanie się ich udziałem. Czy warto zatem lekceważyć prośby, 

upomnienia płynące od Ojca Niebieskiego? Nie bądźcie ślepi i głusi! 

Zawróćcie z błędnej drogi, która prowadzi na zatracenie, a Ja, Pan, 

wspomogę was. 
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Dnia 11.01.1991 r. 

Córko Moja, pragnę, abyś wzrastała w doskonałości. Nie lękaj się 

przeszkód ani ludzkiej ironii, ani tych, którzy nie chcą słuchać o Bogu. Idź 

drogą służenia Panu. Czyń wszystko pod natchnieniem Ducha Świętego, 

który wzmacnia i prowadzi ciebie. Czyń wszystko, abym znalazł 

upodobanie w twojej służbie. Nie zwracaj uwagi na ludzi głuchych na 

Słowo Boże. Oni wprowadzą niepokój do twojego serca. Myśl tylko o tym, 

co jest wieczne i jak zasłużyć na zbawienie. Odrzuć wszystko to, co jest 

ziemskie, rozkoszuj się świętością i pomagaj innym stawać się świętymi. 

Dnia 15.01.1991 r. 

Córko Moja! Człowiecze, bądź zawsze pojednany z twoim Bogiem, bo 

nie znasz ani dnia, ani godziny. Co stanie się z ogromną liczbą dusz, jeśli 

nastanie największa z wojen? Świat stoi w obliczu wielkiego zagrożenia. 

Siły bestii wzniecają już w wielu krajach pochód śmierci. 

Mocodawców i tych, którymi posłużą się do wywołania największej z 

wojen, dotkną straszliwe kary, a fundamenty ziemskiego jestestwa zostaną 

wstrząśnięte. Naród, który dopuścił się zamknięcia granic przed Bogiem i 

dąży do rozlewu krwi bezbronnych, ponownie ściągnie na siebie gniew 

Boży. 

Sprawiedliwi, wzywam was. Ci, których jeszcze nie ujawniam, 

dokonają oczyszczenia u stóp Matki Bożej Miłosierdzia. Człowiecze, 

pozostaw Mi wolność posługiwania się tobą. Dopuść Mnie do siebie. Ufaj 

Mojej Matce. Matka Boża Ostrobramska wspomoże wierny lud, któremu 

będzie dane odrzucenie niewoli ciemności. 

Ktokolwiek wypowiada słowa: „Jezu, ufam Tobie”, nie zawiedzie się. 

Bóg nigdy nie pozostawia swoich dzieci. 

Czyńcie wszystko, co tylko możliwe, by trwać w świętości. 

Nadchodzi czas, jakiego nigdy dotąd nie było. 

Cała ziemia oblecze się we włosienny wór, bowiem czas ostateczny 

stoi u waszych drzwi. Moja Polska modli się o wiele, o pokój na świecie, 

wynagradza wiele za grzechy świata. Wniknijcie całym sercem i umysłem 
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w to, co teraz wam powiem, Moje dzieci, zrozumcie, że cudowną bronią, 

chroniącą świat przed wojną, jest modlitwa. 

Ktokolwiek twierdzi, że jest inna cudowna broń, pochodzi od kłamcy. 

Nie pozwólcie zatem wytrącić sobie z rąk tego cudownego oręża, jakim 

jest modlitwa. Czytajcie Pismo Święte każdego dnia, a będzie wam dana 

łaska rozpoznawania znaków czasu. 

Ja, Jezus Chrystus, mówię, że czas wojny jeszcze nie nadszedł. 

Dnia 21.01.1991 r. 

Córko Moja, dziś masz szczególny przekaz dla świata. Świat stanął u 

progu zagłady, ale Bóg miłosierny jeszcze raz okaże grzesznemu światu 

swoje Miłosierdzie, lecz wprzód dozna świat częściowej kary za grzechy. 

Szatan tak zapanował w ludzkich umysłach, że choć człowiek wie, że jest 

zło, wypełnia je, nie pomyśli, co wypełnia i na czyje polecenie. 

Szatan myśli, że już opanował cały świat, ale Moja Matka postawi do 

walki przeciwko złu dzieci, które się Jej ofiarowały, aby ratować dusze 

ginące. W ich sercach zapaliła ogień swej miłości i przekazała Mnie, 

Jezusowi. Dzieci tych, które są gotowe w pełni w miłości Bożej wypełniać 

wolę Bożą, świat nie pozna, tak jak Mnie nie poznali, ale one są siłą Boga 

w Trójcy Jedynego.  

Dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego świat nie będzie istniał.  

Będą żyli dla Boga i z Bogiem, zawsze w Jego świetle, pod Moją 

opieką, jako własność Moja stworzona przez miłość Matki Miłosierdzia 

Bożego i dana dla świata grzesznego, aby Miłosierdzie Boże dotknęło 

każdego skrawka ziemi, gdzie istoty ludzkie umierają i o pomoc nie wołają, 

bo sił im brak, bo przez grzech i szatana są zniewolone. Dzieci Moje, 

wzywajcie Miłosierdzia Bożego dla całego świata. Módlcie się, składajcie 

ofiary, pośćcie i pokutujcie, to jest wasze zadanie. Miłosierdzie Boże 

będzie promieniować na cały świat. 

Z tego Serca przebitego, kiedy konało, wytrysnęły krew i woda, i w te 

ostatnie czasy wytryśnie z Mego Serca Miłosierdzie Boże, ale nie na długo, 
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bo dzieci błądzące go nie zauważą, będą szły drogą nieprawości i zła. Biada 

tym, co nie będą wzywać Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 11.02.1991 r. 

Córko Moja, tak wiele pragnę uczynić dla grzesznego świata przez 

Miłosierdzie Boże. 

Kiedy ludzkość się opamięta, że jest pod działaniem szatana?! Czy 

pomyśli, dla kogo żyje na tym świecie? 

W świecie żyjecie dla Boga lub szatana. W Bogu masz życie wieczne, z 

szatanem czeka cię piekło i potępienie. Wybierasz sam. Szatan nic nie 

uczynił dla ciebie, człowiecze, a tylko czeka na twą duszę, podsuwa ci 

wszelkie zło, najpierw małe, potem duże, aż zostaniesz zniewolony i on 

obejmuje władzę nad tobą. Pamiętaj, człowiecze, masz wolną wolę i nikt 

ciebie nie może zniewolić, bo takie jest prawo Boże, a gdy będziesz tak 

upadły, że już nie poznasz sam siebie, obciążony grzechami, padnij na 

kolana, błagaj Miłosierdzie Boże o ratunek swej duszy. 

Jezus Najmiłosierniejszy ciebie nie opuści, tylko módl się Koronką do 

Miłosierdzia Bożego, odmawiaj różaniec. Oczyść swoją duszę przez 

spowiedź, a wzbudzona wielkim żalem za grzechy przez Ciało Moje i Krew 

będzie twoją siłą do powstania z grzechu. Zanurzaj swoją duszę w Mym 

niezgłębionym Miłosierdziu, bo w nim jest ratunek dla upadłych 

grzeszników. Wracajcie, dzieci Moje, bo czasu jest mało: gdy przyjdę – 

abym nie zastał was w grzechu. 

Dnia 13.02.1991 r. 

Córko Moja, dziś pragnę wskazać tobie sposób, w jaki odnajdziesz 

wszystkie Moje dzieci wybrane na Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, 

przeznaczonych na czasy ostateczne. 

Wyjawisz biskupowi Moją wolę powierzenia Małym Rycerzom 

Miłosierdzia Bożego misji krzewienia Miłosierdzia Bożego po całej ziemi. 

Działając w pełnej pokorze, będziesz przybliżać kapłanom zakres misji 
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Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i dopilnujesz, żeby Moje narzędzie – 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego – apostołowali poprzez Kościół, z 

Kościołem i pośród Mojego ludu. 

Zgarniesz wokół siebie tych, których obdzieliłem darem postrzegania 

pełni barw otaczającego świata. 

Córko Moja, nie wyobrażasz sobie, jak wielu zostało powołanych na 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ich liczba zadziwi cały świat. Każdy 

rycerz ofiaruje się Mnie, Jezusowi, poprzez Niepokalane Serce Maryi i 

pozwoli Mi działać w sobie, by zbawić jak najwięcej grzeszników. 

Sprawisz to, Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego, że nie ty będziesz 

kierował swoją wolą, ale Ja, twój Bóg. Każde twoje tchnienie, każde 

uderzenie twojego serca będzie echem pochodzącym ode Mnie. 

Twoim pragnieniem będzie wypełnienie woli Bożej, a dokonasz wszys-

tkiego, aby Jej nie uchybić. W pełni poznasz otchłań zła z jego ukrywają-

cym się architektem – szatanem. 

Dane ci będzie poznać zniewolenie świata przez szatana, którego 

zasięg jest apokaliptyczny. Uratowanie każdej duszy sprawi ci rozkosz, bo 

poznasz Moją radość z odnalezienia zbłąkanej owieczki. Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego – walka ze złem będzie ogromna. Nagrodą dla 

wszystkich utrudzonych wierną służbą jestem Ja, Jezus Chrystus. 

Dnia 14.02.1991 r. 

Córko Moja, powstrzymaj się ze swoimi pragnieniami – nie możesz 

teraz tego otrzymać. Potrzebna Mi jesteś do dzieła, które przez ciebie 

zapoczątkowałem. Wiąże się z tym wiele wyjazdów, utrudzenia, cierp-

liwego wyjaśniania i sporo cierpienia. Nie lękaj się niczego. Wszystko, co 

ciebie dotknie, złóż w ofierze swemu Bogu. On najlepiej pokieruje tym, co 

sam powołał. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są Moimi rycerzami. Przeznaczyłem ich 

na ostatnie czasy. Stworzeni zostali z Bożej miłości do człowieka. 
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Pragnę, aby Moją miłość do człowieka ludzie odkrywali poprzez ludzi, 

których stawiam im na ich drodze życia. Miłosierdzie Boże pragnie 

zbawienia wszystkich ludzi. 

Nie lękaj się, grzeszny człowiecze, przyjść do Mnie. Ja czekam na 

ciebie pełen Miłości i Miłosierdzia. Otwórz zatwardziałe serce i dozwól Mi 

zamieszkać w nim. Zrzuć ciężar grzechów. Jak długo będziesz je dźwigał, 

skoro czas nagli? Zaczerpnij ze Mnie, a otrzymasz siłę odnalezienia 

prawdy. 

Dnia 16.02.1991 r. 

Córko Moja! Dzieci Moje idą drogą zguby, zbrukaną wszelką nie-

prawością. Przecież dałem wam drogę zbawienia, pomocnych Aniołów. 

Nie odrzucajcie tego, co jest życiem duszy ludzkiej. 

Dzieci Moje, proszę was, nawracajcie się! Módlcie się. Życie ludzkie 

nabiera sensu, gdy człowiek troszczy się o zbawienie siebie i bliźniego. 

Odrzućcie szatana, który wlecze rzeszę ludzi drogą zatracenia. Jaką boleść 

sprawiacie Mi, ulegając szatanowi. Nie czyńcie Mojej Ofiary daremną. 

Nadchodzi czas rozliczenia. Odrzucenie Jezusa miłosiernego jest równo-

znaczne z przyjęciem Jezusa niosącego sprawiedliwość. 

Ja, Jezus Chrystus w tabernakulum, czekam na ciebie. Jestem 

żywym Chlebem, choć Mnie nic widzisz. 

Gdy nie przychodzisz do Mnie, zamykasz swe serce dla Boga. Od-

wiedzaj Mnie często w kościele i uwielbiaj Moje Prawdziwe Ciało i Moją 

Prawdziwą Krew złożone w tabernakulum. Otwórz się na Mnie, człowie-

cze. Jestem twoim największym SKARBEM. 

Poprzez Miłosierdzie Boże odnajdziesz drogę zbawienia. Miłosierdzie 

Boże nigdy nie zostawi was bez pomocy i opieki. Kocham was, Moje dzieci. 

Powołałem was do życia w wielkiej miłości i jako Ojciec boleję bardzo, gdy 

dusza ludzka daje się zniewolić szatanowi. Człowiecze, zanurz siebie w 

bezmiarze Miłosierdzia Bożego. 
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Dnia 18.02.1991 r. 

Córko Moja, pisz bardzo uważnie, ten przekaz dotyczy twojej ojczyz-

ny. Dzieci Moje, dlaczego nie pozwalacie swojemu krajowi podźwignąć 

się? Czy wasze żądania nie są ponad miarę, gdy skarbiec jest pusty? 

Pomogliście w jego napełnieniu? Przewrotny człowiecze, ponownie wy-

sługujesz się szatanowi, który nie może ścierpieć, że władzę sprawują ci, 

co nie są jemu podporządkowani. 

Kraju, czy nie przeszedłeś wiele upokorzeń i prześladowań? Teraz nie 

starcza wam cierpliwości, by wspólnie odbudować dom. Pamiętajcie, tylko 

z Bogiem i z Bożą pomocą można podźwignąć kraj. Jeśli nie stanie na 

fundamentach wiary i miłości, pójdzie na zatracenie. 

Wyrzeknijcie się pijaństwa! Czy przystoi dziecku Bożemu zatracać się, 

jak to czyni ogromna liczba ludzi? Kłamca przyćmił wasze umysły. Tracicie 

dar rozeznania. Pozwalacie kierować się przez szatana. On doprowadzi 

was do wielkiej nędzy i wielkiego upadku. Stworzenie Moje, poza Mną jest 

ohyda i śmierć. Ja posiadam moc ożywiania i uzdrawiania człowieka i 

całych narodów. We Mnie znajdziesz siłę odrzucenia kłamstwa. Czas jego 

działania jest ograniczony. 

Dzieci Moje, trwajcie na modlitwie. Czyńcie dobro. Niech cierpliwość i 

mądrość będą waszym udziałem. 

W waszym kraju zapanuje pokój Boży. Wszelkie zło będzie wykorze-

nione. 

Ja, Jezus Chrystus, nie pozwolę zniszczyć dzieci, które Mnie miłują. 

Przez ich ofiarę okażę Miłosierdzie. 

Gdyby ich zabrakło, szatan dokonałby dzieła zniszczenia. 

Dzieci Moje, trwajcie w swoim Bogu, wypraszajcie łaski dla bliźnich i 

otwórzcie się na Miłosierdzie Boże. 

Dnia 22.02.1991 r. 

Córko Moja, dziś napisz dzieje świata. Świat, w którym żyjecie, dzieci 

Moje, zbliża się ku końcowi. Ten czas jest krótki – choć jeszcze trochę 

potrwa. Po tym czasie nastąpi wielka kara za grzechy świata. Nie poznali 
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Mnie, gdy chodziłem po świecie jako człowiek i Bóg. Przez tyle wieków 

okazywałem wszystkim narodom swoje Miłosierdzie. Tylko ta mała garstka 

Moich dzieci kochała Mnie i dziś w obecnym czasie jest ich mało. 

Gdyby człowiek znał, jakie ta mała grupa ludzi daje światło dla tych 

dusz upadłych… Gdyby tych ofiarnych dusz zabrakło – szatan 

opanowałby cały świat. To światło otrzymują przez miłość do swego 

Zbawiciela. Oni gotowi są ponieść wszelkie ofiary, aby być przy Nim. 

Wszystko czynią z miłości do swego Boga. Dzieci Moje, przecież Ja 

wszystkich kocham i wszyscy powinni kochać swego Boga. Przyjdzie taka 

chwila, że będziesz bardzo pragnął Boga, bo poczujesz bliskość szatana. 

Nie liczcie, dzieci Moje, na ostatnią chwilę, bo tej chwili może nie być. 

Proszę was i ostrzegam: nawracajcie się! Przez wielką skruchę i 

modlitwę, posty i przez miłość do Mnie możecie być uratowani. Moje 

serce jest tak spragnione waszej miłości, bo przez miłość, mękę i krzyż was 

odkupiłem, a gdy będziesz, człowiecze, z tego ziemskiego życia odchodził 

do wieczności, mógłbyś się radować wraz ze Mną, Matką Bożą i całym 

Niebem. To jest warunek, aby uratować świat od kary Bożej, a wy, dzieci 

Moje, albo posłuchajcie głosu Mego, albo odrzućcie, a to, co nastąpi, 

będzie dziełem waszym i szatana. Dzieci nawracajcie się, bo czas nagli. 

Odrzućcie wszelkie zło, bo zło jest sprawcą wszystkiego, co zagraża 

człowiekowi. Proście o Miłosierdzie Boże dla świata grzesznego, bo tylko 

w nim jest ratunek dla upadłych dusz. 

Dnia 24.02.1991 r. 

Córko Moja, pisz to orędzie dla Moich dzieci. Ja, Jezus miłosierny, 

proszę was, abyście się nawracali do Serca Mojego. W tym Sercu 

zranionym znajdziecie ratunek, bo tu jest Miłosierdzie Boże. 

Gdy Mi Serce przebijano, myślałem o was. Rana w Mym Sercu jest 

bramą do zbawienia duszy od potępienia. 

Nie wahajcie się, dzieci Moje, przyjść do Mego otwartego Serca. 

Tak pragnę waszej miłości. Dziecię Moje – ty wciąż czekasz, a nie 

wiesz, że czekając, możesz się zagubić i już nie odnaleźć swego Boga. 
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Odnajdzie ciebie szatan, użyje wszelkich sił, aby ciebie zgubić, ale masz 

Mnie, Jezusa, więc uciekaj się do Mnie, proś o łaskę i przebaczenie. Ja, 

Bóg, nigdy was nie opuszczę. Zbyt drogo zapłaciłem za każdą duszę i o 

każdą duszę boli Mnie Serce. 

Dzieci Moje upadłe w grzechu na czasy ostateczne przygotowuje 

wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Ci rycerze będą wyposażeni w 

wielką moc Mojego Miłosierdzia. Oni jak błyskawice będą zwalczać zło. 

Przez te kanały wychodzące z Mego Serca będą przepływać płomienie 

Miłosierdzia Bożego przez ich serca, aby ratować to, co zniknęło sprzed 

Oblicza Bożego, aby wszystkie dusze wróciły do Ojca swego.  

Jeszcze raz proszę – nawracajcie się przez sakramenty święte, przez 

modlitwy i ofiary, aby odzyskać łaski utracone. 

Dnia 26.02.1991 r. 

Córko Moja, wiem, czego pragniesz. Twoje pragnienie się spełni, tylko 

bądź cierpliwa, czekaj na ten dzień, w którym będziesz się mogła poświęcić 

całkowicie Miłosierdziu Bożemu. 

Ten dzień będzie dla ciebie wielką łaską Bożą. Ty, córko, byś chciała 

żyć całą pełnią woli Bożej, ale teraz nie możesz wypełnić tego, czego 

pragniesz, lecz duchowo przeżywasz, w cierpliwości. Córko Moja, nie 

martw się: jestem zawsze z tobą. pamiętaj, gdy tobie sprawiają ludzie 

przykrości i Ja to odczuwam, dzielę się z tobą, abyś mniej cierpiała. 

O, Córko Moja, wiele jeszcze goryczy zaznasz i cierpień, ale taka jest 

droga do Mnie, taką i Ja szedłem i taką drogą będą szli Moi wybrańcy i w 

tej drodze każdego z was będę szedł Ja, Jezus Chrystus, aby w waszym 

cierpieniu nieść pomoc. Związani węzłem miłości Boga i człowieka z 

miłości do swego Boga zapragniecie, dzieci Moje, oddać Mi wszystko, bo 

poznacie, że we wszystkich upadkach to Ja, Jezus, was podniosłem, bo już 

wtedy byliście tymi, na których patrzyły Moje oczy, i w Mojej miłości 

ponownie się narodzicie, aby świat poznał, że jestem Bogiem miłosiernym. 

Najbardziej upadłą duszę mogę podnieść do wielkiej świętości, tylko wy, 
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dzieci Moje, stańcie się małymi dziećmi. W wielkim lęku i rozpaczy 

szukajcie swego Ojca Niebieskiego, wtedy serce ojcowskie się uraduje. 

Powiedzcie: Ojcze, jam jest twój i strzeż mnie, bom jest mały. Wtedy 

zacznie się nowe życie z Bogiem, dla Boga i w Bogu. Dzieci Moje, módlcie 

się wiele za te ginące dusze. 

Dnia 28.02.1991 r. 

Córko Moja, zbliża się dzień, w którym poznasz wiele tajemnic 

Bożych i poznasz regułę dla Małych Rycerzy. Wiem córko, że lękasz się, bo 

znasz swoją słabość. Tą słabością Ja będę się posługiwał. Popatrz, córko, 

ile dzieci Moich wybranych postawiłem na twej drodze, a jeszcze ile ich 

poznasz. 

Teraz, córko, wraz z tymi, których znasz, zacznij pracę. Wprowadzaj 

ich w te orędzia, aby już częściowo zapoznawali się z tym dziełem. 

Dzieci Moje, nie zwlekajcie, bo w tym dziele będzie bardzo dużo pracy 

i wiele przeszkód, ale trwajcie niezachwiani przy tym dziele. Ja, Jezus 

miłosierny, będę z wami. Abym mógł w pełni okazać swoje Miłosierdzie 

Boże – potrzebuję was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 06.03.1991 r. 

Córko Moja, wiedz, jak wiele pragnę przekazać światu w różnych 

orędziach, aby świat zrozumiał, że szatan chce za wszelką cenę zniewolić 

ten świat. On wciąż krąży jak sęp. Chce ci wyrwać serce i duszę, i posiąść 

ją, aby potem móc się znęcać. Poprowadzi ciebie, biedny człowiecze, na 

wieczne potępienie. Potem zobaczysz: coś umiłował, a coś utracił. Dla was 

stworzyłem dobra niebieskie. Miłość Mnie zaprowadziła na mękę 

krzyżową i śmierć okrutną. Umiłowałem was do końca i nigdy ta miłość do 

was nie wygaśnie. Ale wy, dzieci Moje, co wy czynicie z Moją miłością, z 

Mym dobrem i cierpieniem? Zapomnieliście o tym, że Ja, Jezus Chrystus, 

dałem wam każdą przeżytą chwilę ze Mną, Moje dzieci, dałem wam wolną 

wolę, bo pragnąłem i pragnę, aby miłość, którą Mnie darzycie, wypływała 

do waszego Boga z waszego serca. 
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Tak mało jest Moich umiłowanych dzieci, które oddały Mi wszystko z 

miłości do Mnie. Na te dzieci będą spływały wielkie łaski Boże, bo one 

wiedzą, czym jest zło, i modlitwą, pokutą, postem i ofiarą walczą ze złem. 

One błyszczą jak perły na ziemi. Tymi perłami sam Bóg się zachwyca. 

Błogosławi je i strzeże, aby nie utraciły swego blasku. Świat otrzyma wiele 

kar i jeśli ludzkość się nie opamięta, zegar wybije ostateczną godzinę. To, 

co ludzie dokonują z tym światem, który stworzyłem, aby mogli żyć 

radośnie wraz ze Mną, jest po prostu wyrokiem zagłady. 

Szatan by miał wielkie żniwo, ale Bóg nie może być pokonany. Moja i 

wasza Matka zwycięży, bo ma władzę nad złem. Dzieci Moje, wasza nędza 

Mnie przeraża, że tak nisko upada cała ludzkość, zmieniając się w sługi 

szatana i walcząc przeciw Bogu i Kościołowi. Dzieci Mego światła: módlcie 

się za ten upadły świat, bo czasu mało. Ufajcie, dzieci Moje, w 

Miłosierdzie Boże. Każda modlitwa, każde westchnienie do Boga jest 

wysłuchane. Błogosławię was wszystkich: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 08.03.1991 r. 

Córko Moja, wielki zamęt powstanie w waszym narodzie. Mają 

pretensje do władzy, a kto niszczył ten kraj przez tyle lat? Dlaczego 

pozwoliliście? Gdzie byliście przez tyle lat? Dlaczego Mnie, Boga w Trójcy 

Jedynego, znieważono i powyrzucano krzyże ze szpitali, szkół i miejsc 

pracy? Gdzie byliście, żeby bronić swego Boga i wiary? Otrzymaliście sute 

zapłaty za wyrzeczenie się Boga. Dziś, człowiecze, musisz wiedzieć, że 

ojczyzny nie odbudujesz złośliwością i krzykiem, a wprowadzisz tylko 

niepokój i zniszczenie. Kara słusznie się wam, dzieci, należy, bo nie Bogu 

ufacie, lecz szatanowi, który was do tego prowadzi. 

Czyń tak dalej, człowiecze, a zobaczysz, co przygotowałeś dla swoich 

dzieci? W jakim stanie zostawisz swoją ojczyznę, gdy odejdziesz do 

wieczności!? Tam otrzymasz wszystko, na coś zasłużył. Wołam was, dzieci, 

o nawrócenie do Boga. W Bogu szukajcie ratunku, a nie u szatana, który 

wszystko niszczy i burzy, aby u was wywołać złość i zapalczywość. 
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Gdy to czynisz, stajesz się jego wykonawcą bez cierpliwości i 

rozsądku. Biada wam, gdy Mnie, Bogu, zabraknie cierpliwości. Przecież 

widzę, jak wykonujecie podszepty szatana, a Mego głosu nie słuchacie. 

Dzieci Moje, jaki ból Mi zadajecie?! Nie ma nikogo na ziemi, kto by 

was tak umiłował, jak Ja. Dzieci – módlcie się i walczcie o każdą duszę i cały 

świat. 

Jest was mało, ale wy, umiłowane Moje dzieci, zaufajcie mi. W 

Miłosierdziu Bożym złóżcie całą swoją nędzę i stańcie przy Mnie jako 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego ostatnich czasów. Błogosławię was, 

dzieci Moje, i te upadłe też, abyście powstały i odnalazły Tego, który was 

czeka w wielkim cierpieniu: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 15.03.1991 r. 

Córko Moja, napisz do wszystkich grzeszników całego świata. Dzieci 

Moje, Ja wciąż czekam na wasze nawrócenie. Gdzie pędzicie? Popatrzcie, 

ta droga się kończy. 

Żyjecie na tym świecie, jak te wzburzone morskie fale. Tak i wy, dzieci 

Moje, żyjecie w tym wielkim chaosie swej duszy. Wciąż jej dodajecie swych 

grzechów. Zaspakajasz, człowiecze, kaprys swego ciała, a dusza widzi Boga, 

tęskni i rwie się do Niego. Jak długo będziesz się nad nią znęcał? Aż skona? 

Twoje ciało jest prochem i w proch się obróci, ale dusza jest wieczna. Daj 

jej żyć! Woła do ciebie: nie zabijaj Mnie! Ale ty, biedny, grzeszny 

człowiecze, nie myślisz o niej. Oczyść swoje serce jako świątynię Ducha 

Świętego. Wypędź wszelkie złe duchy. Błagaj Miłosierdzie Boże o łaskę 

odzyskania łask utraconych. Stań na drodze Jezusa i Maryi. Tu szukaj 

radości i sprawiedliwości. Ta dobra Matka ci pomoże stanąć na tej wąskiej 

dróżce, abyś był zbawiony, a nie potępiony. 

O, człowiecze! Dałem ci rozum, a nie możesz rozpoznać dobra i zła. 

Jak musi być przyćmiony twój umysł przez szatana. Pamiętajcie, Moje 

dzieci, w tych czasach będzie wylane obficie Miłosierdzie Boże dla 

ratowania grzeszników. 
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Macie krótki czas. Wzywajcie Miłosierdzia Bożego na pomoc w 

ratowaniu duszy swojej i innych. Biada tym, którzy się nie zwrócą z prośbą 

o pomoc i łaskę Bożą. Módlcie się dużo do Miłosierdzia Bożego i na 

różańcu, to jest broń przeciwko złu. Z różańcem świętym w ręku 

zwyciężycie wszelkie zło. 

A teraz udzielam błogosławieństwa Miłosierdzia Bożego całemu świa-

tu, aby w tym Miłosierdziu Bożym ludzie znaleźli ratunek. W Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 27.03.1991 r. 

Córko Moja, piętnasty grudnia to dzień, w którym Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego złożą przyrzeczenie pełnej przynależności do Pana. 

W tym dniu zstąpi na was Moje szczególne błogosławieństwo.  

W dalszych przekazach otrzymacie pouczenia, jak ukształtować 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, czym mają się stać dla Jezusa 

miłosiernego, jakie obowiązki zostaną na nich nałożone. 

Zapraszam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, Moje narzędzia, do 

winnicy Pańskiej, gdyż żniwo jest ogromne. Staniecie się apostołami 

Miłosierdzia Bożego w czasach ostatecznych. Trwajcie w Panu, ufajcie 

Mu.  

Kto nie potrafi rozeznać, do czego powołałem Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, niech nie przystępuje do nich, gdyż nieprzemyślana 

decyzja przyniesie wiele szkody. 

Pragnę serc całkowicie oddanych temu dziełu, bowiem Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego ukształtowani wielką miłością do Boga i bliźniego – 

koronką, różańcem, postem i ofiarą, będą zwyciężać zło. Staną się 

niezwyciężalni, służąc Trójjedynemu Bogu.  

Stworzenie Moje, zbliż się z pełną ufnością do Mojego Serca. Ono jest 

przepełnione gorejącą miłością. Czekam na wasze serduszka. Módlcie się 

za grzeszników, za dusze upadłe i za zbawienie świata. 
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Dnia 07.04.1991 r. 

Córko Moja! W tym dniu módl się szczególnie za grzeszników. Gorące 

modlitwy dosięgną głębi Mojego Serca, wyzwolą wielkie łaski Miłosierdzia 

Bożego. Dusza, która jest przepełniona Miłosierdziem i miłością Bożą staje 

się naczyniem, poprzez które wylewam obficie Miłosierdzie Boże. 

Święto Miłosierdzia Bożego jest dniem szczególnego otwarcia 

upustów, wylewających łaski Miłosierdzia Bożego. Ważne jest tylko, ile 

znajdę prawych dusz, które posłużą Mi za naczynia wylewające Moje 

Miłosierdzie. Dusza, którą się posługuję, musi być w stanie łaski 

uświęcającej. 

Gdyby ludzkość zechciała się otworzyć na Miłosierdzie Boże… 

Tak umiłowałem dusze, które są dojrzałe do przyjęcia Miłosierdzia 

Bożego, że odbiłem je w Moim miłosiernym Sercu. Te dusze powstrzymują 

Mnie jeszcze od zesłania kary na grzeszny świat. Dusze, poprzez które 

wylewam Miłosierdzie Boże, promieniują na inne dusze, ogarniają je, 

nawet te najbardziej upadłe, pomagając im w podnoszeniu się z grzechu. 

Módlcie się, dzieci światłości, za to żmijowe pokolenie, proście 

Miłosierdzie Boże, by ulitowało się nad nim, gdyż samo nie zdoła się 

podźwignąć. Błogosławię wam, Moje dzieci: w Imię Ojca i Syna, Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 08.04.1991 r. 

Córko Moja! Zwracam się do uczonych i możnych tego świata. Dzieci 

Moje, czy tak trudno jest wam zrozumieć, komu zawdzięczacie swoje 

talenty i siłę do zdobywania coraz rozleglejszej wiedzy? 

Czy tak trudno mądremu zrozumieć tę prostą prawdę, że człowiek nie 

może stwarzać, tylko przemienia to, co pierwej otrzymał od Boga 

Wszechmogącego? 

To imię nie należy do człowieka. Skąd więc jego pycha? Czy świat 

może istnieć choćby przez mgnienie oka bez Mojego Słowa, które buduje? 

Człowiecze, spójrz na siebie z należną pokorą! 
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Czy nie dość pychy uczonych? Czyż nie lepiej oprzeć się na 

Stworzycielu Nieba i ziemi? Poprzez pychę uczeni utracili łaski dzieci 

Bożych. Pogardzacie tymi, którzy służą prawdzie – Bogu Przedwiecznemu, 

wy, możni tego świata, a korzystacie jednak z łask, które wam ci maluczcy 

wymadlają. Czy twoją duszę, możny tego świata, uratuje mnóstwo 

tytułów, którymi tak się chełpisz i którymi tak pragniesz zadziwić innych? 

Prawdziwa mądrość, która przyniesie ci nagrodę, będzie to mądrość, która 

skieruje ciebie do twojego Ojca Niebieskiego. Bóg pragnie, abyś kierował 

się w swojej pracy miłością do Boga i bliźniego, wówczas twoja praca 

przyniesie obfity plon. 

Człowiek sprawujący władzę, kochający Boga i bliźniego otrzyma 

łaskę dobrych rządów. Człowiek, który stawia swój tytuł i mądrość przed 

Bogiem, staje się najemnikiem szatana. Cokolwiek czyni, przynosi to 

szkodę jego duszy i częstokroć wyrządza krzywdę bliźniemu. Wy, uczeni, 

znajdujecie upodobanie w tym przemijającym bezpowrotnie świecie. 

Maluczcy znajdują upodobanie we Mnie, w Mym gorejącym miłością do 

człowieka Sercu. Ci maluczcy pragną iść drogą zbawienia, z pełną ufnością 

do swojego Boga. Pragną zbawienia siebie i bliźniego, i modlą się za was, 

wielcy uczeni, bowiem pragną też waszego zbawienia. Tym małym 

stawiacie wiele przeszkód w swojej szatańskiej przewrotności, aby 

zawrócili z drogi prawdy. Tym większa dla was biada. 

Ci maluczcy zaufali całkowicie Miłosierdziu Bożemu, stali się otwarci 

na mądrość Bożą, oni widzą was, uczeni, w żałosnym stanie. Nie są zrażeni 

waszą wzgardą, modlą się za was, wypraszają dla was zbawienie. 

Uczeni, wróćcie na drogę prawdy, na drogę służenia Bogu i 

bliźniemu. Jest rzeczą najbardziej pożądaną pogodzić miłość do Boga z 

pracą, do której zostaliście powołani. Otrzymaliście tak wiele daru 

rozeznania. Odszukajcie Trójjedynego Boga, który JEST. Dzieci Moje, 

nawracajcie się, módlcie się i czyńcie pokutę, bo czasu mało, a grzechów 

wiele. Biada wam, uczeni, gdy nie zdążycie opamiętać się i odrzucicie to 

wezwanie. Biada temu, komu ziemska mądrość przesłoni Boga. Dzieci 

Moje, czekam na was. 
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Dnia 18.04.1991 r. 

Córko Moja, nie martw się o nic. To, co Boże, nie przeminie, ani nie 

zginie. To dzieło powstanie w Mym Miłosierdziu Bożym dla świata 

grzesznego. Tego, co mam objawić przez Miłosierdzie Boże, nikt nie jest w 

stanie ani zbadać, ani przeniknąć – to jest tajemnica. Wszystko będzie się 

dopełniać w swoim czasie. Nikt nie może wyprzedzać tajemnicy Bożej. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są dziełem Jezusa miłosiernego. Córko 

Moja, nie zajmuj się tym, co kto mówi. Trwaj przy swym Bogu. 

Nadaremnie się nie trwóż, bo Ja o wszystkim wiem i wszystko widzę. Staraj 

się wszystko przyjmować ze spokojem, myśląc o Mnie. Wkrótce przyjdę w 

sposób tylko Mi znany i objawię ci, co masz uczynić. 

Otrzymałaś pierwszy znak Miłosierdzia Bożego, a gdy ukaże się drugi 

znak, będziesz wiedzieć, że czas ten już nadszedł.  

Wszystkie dzieci, które są złączone z tobą, powinny zapoznać się z 

tym dziełem. Muszą wiedzieć, czym mają być i czy pragną zostać Małymi 

Rycerzami Miłosierdzia Bożego, bo staną przed wielkim zadaniem wobec 

Boga i ludzi. Nie lękajcie się, dzieci Moje. Ja was wybrałem i was 

powołałem. Ja was zrodziłem z miłości i miłością Bożą będziecie żyć. 

Dnia 25.04.1991 r. 

Córko Moja, otrzymasz światło Ducha Świętego w rozeznaniu i w 

dziele Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Świat zbliża się do wielkiej 

kary za grzechy. 

Nie poznaję swoich dzieci na tej świętej ziemi. Ich wygląd Mnie 

przeraża. Opętani, usidleni przez szatana, upodobniają się do niego. Gdzie 

spojrzę swoimi świętymi oczami, przerażenie i smutek Mnie ogarnia. 

W jakim stanie znajdujecie się, że Ojciec was nie może poznać, a swój 

wzrok musi odwracać od waszej brzydoty. Ja muszę szukać tych dzieci, 

które Mi ufają. Z nich stworzę Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, aby 

potem w pełni okazać Miłosierdzie Boże całemu światu. Dzieci Moje – 

światło dla Mych oczu – wy się nie bójcie niczego. Ja o żadnym nie 

zapomnę, bo wy nie zapominacie o Mnie. 
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Świat tak okrutnie się obchodzi ze Mną. Gdyby nie wasze modlitwy i 

ofiary, wypełniłaby się sprawiedliwość Boża. Ludzie patrzą na was jak na 

pomylonych, a wy jesteście przecież Moimi dziećmi, Moją radością i 

miłością na ziemi. Często staję na waszej drodze, ale Mnie nie poznajecie, 

bo jeszcze nie nadszedł ten czas, czas nawiedzenia Mych dzieci na ziemi. 

Pragnę, abyście wiedziały, że jestem z wami aż do zwycięstwa nad złem. 

Zło musi być zniszczone i zwyciężone. Błogosławię was, drogie dzieci. W 

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 27.04.1991 r. 

Córko Moja! Ostrzegaj świat, przed jakim stoi niebezpieczeństwem. 

Należna kara Boża dotknie całą podupadłą ziemię. Dzieci ziemskie 

odrzucają Moją miłość, Mnie samego i Moją Matkę. O ile świat się nie 

opamięta, święta ziemia zacznie się rozpadać. Człowiek w swej 

zuchwałości zapomniał, że ziemia, na której żyje, jest jego drugą matką. 

Obciążył ziemię grzechami ponad wszelką miarę. Jako sprawiedliwy Ojciec 

pragnę, aby Moje stworzenie żyło Bożą miłością i Bożą prawdą. 

Jeśli świat wybierze drogę nawrócenia, oddalę karę, świat zostanie 

ocalony. Czy dobry Ojciec może znosić postępowanie swoich dzieci, które 

dopuszczają się rzezi niewinnych, ludobójstwa, praktykowania pogańskich 

kultów, oddają się występnym nałogom, pienią złość, nienawiść, kierują się 

niespotykaną zachłannością? 

Stworzyłem tę świętą ziemię, aby człowiek mógł sobie godnie ją 

poddawać i żyć bezpiecznie. Dałem człowiekowi tak wiele do jego 

ziemskiego życia. Cóż człowiek uczynił z poddaną sobie ziemią, która go 

karmi i jest jego domem? Za jego sprawą stała się siedliskiem rozpusty i 

wszelkiej niegodziwości. 

Czy jako Sędzia sprawiedliwy nie muszę oczyścić ziemi ze zła, pod 

którym ginie? Przygotuj się, grzeszny człowiecze, na spotkanie z Bogiem, 

byś był godny Go ujrzeć. Inaczej usłyszysz, że ciebie nie zna i pójdziesz na 

wieczne potępienie. 
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Świat zaznał już wielu kataklizmów i katastrof. Czy tak trudno jest 

wam odczytać znaki na niebie i ziemi? 

Twój grzech, człowiecze, pociąga za sobą karę. Opamiętaj się, 

wszelki grzeszniku! 

Dzieci Moje, módlcie się, aby jeszcze wyprosić łaskę Miłosierdzia 

Bożego dla świata. Błogosławię was: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Amen. 

Dnia 29.04.1991 r. 

Córko Moja! W waszym kraju dzieje się źle, naród jest poróżniony, 

każdy idzie swoją drogą i nie ma jedności. Urządzili targowiska – czy nie 

zabijać, czy zabijać to dziecię bezbronne, które od chwili poczęcia ma 

duszę? Duszy nikt nigdy nie zabije, bo dusza dziecka jest nieśmiertelna. 

Zabijając dziecko, wydajesz wyrok na siebie, twoje życie będzie również 

skrócone i nigdy nie zaznasz spokoju. O ile jest w tobie, człowiecze, trochę 

człowieczeństwa, zrozumiesz, że o życiu i śmierci może decydować tylko 

sam Bóg, który powołuje do życia i do śmierci. 

Za te zbrodnie otrzymacie to, na co zasłużycie, a ręka sprawiedliwości 

spocznie na was – wybierasz sam. 

Czy pomyślałeś o tym, że mogę więcej dać, niż potrzebujesz? Gdy 

czynisz dobrze, Ja się o ciebie troszczę, chleba w twoim domu nie 

zabraknie, bo Ja, Jezus Chrystus, jestem w tym domu. 

Córko, pisz, że grzechy ludzi są rzucone na wagę, gdy waga przesunie 

się w dół i dotknie ziemi, będzie trzęsienie ziemi. Dzieci Moje, módlcie się 

za grzeszników, bo gdy ta waga idzie w górę, mija zagrożenie. Dzieci całego 

świata zjednoczcie się w modlitwie, pokucie i poście, aby uśmierzyć gniew 

Boży. Nie chcę karać, pragnę zbawić każdego człowieka. 

A teraz, dzieci Moje, udzielam błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. 

Nawracajcie się, czas nagli! 
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Dnia 31.05.1991 r. 

Córko Moja! Dobrze, że usłuchałaś spowiednika. To, co widzisz, 

zapisuj. To, co słyszysz wewnętrznie, nie pochodzi od zła i nie jesteś 

obciążona żadną chorobą. Skarciłem ciebie trochę. Nie szukaj rad u nikogo, 

to ci już powiedziałem. Od nikogo nie otrzymasz wskazówek w dziele, 

które ci jest powierzone. Staraj się wypełnić je w cichości i spokoju. Zdaj 

się tylko na Mnie. Córko – do dzieła, które Bóg tworzy, człowiek nie może 

nic dodać ani ująć, bo Ja tylko znam to, co powinno być i w jakim czasie. 

Proszę, przestrzegaj tego, co ci powiedziałem. 

Córko Moja, zbliżają się dni, które ci obiecałem. Co ma się wypełnić, 

będzie się dziać w twym życiu i na świecie. 

Córko, zbliżają się straszne czasy dla waszego kraju. Ty, córko, ufaj 

swemu Bogu i w Nim miej wszystko. 

Ten dobry Bóg, który ciebie kocha, nie zawiedzie. Nie myśl, jak będzie. 

Ja, córko, będę się o ciebie troszczył. Ty czyń wszystko, aby się podobało 

Bogu, a nie ludziom. Módl się, czyń posty, składaj ofiary, a gdy przeminą 

dni utrudzenia i cierpienia, przyjdzie dzień radości. To ci mówi Jezus 

Chrystus i proszę cię, nie martw się o rzeczy błahe. 

Nie przypisuj sobie pragnień do czynów, bo wszystko otrzymujesz ode 

Mnie. Myśl tylko o jednym, że kochasz Mnie i że nic z siebie nie możesz 

dać. Poczuj, że w tobie nic nie ma, co by mogło być twoje. Myślą i sercem 

należysz, do Jezusa, który w swym Miłosierdziu powołał ciebie do tego 

dzieła. 

Dziękuj za łaski, które otrzymujesz, a teraz, córko, błogosławię ciebie: 

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 06.06.1991 r. 

Córko Moja! Czas nadszedł, abyś z całą wiarą i ufnością pisała to, co 

odbierasz. Nie możesz się z tego wycofać, bo taka jest wola Boża. W tym 

pisaniu nie ma nic, co by było twoim. Staraj się, córko, wszystko pisać i nie 

lekceważyć. Teraz pisz wszystko, co będziesz słyszeć. 
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Głos wewnętrzny: zbliża się dzień, dzień nawiedzenia, aby się dopeł-

niło, że to dzieło o Miłosierdziu Bożym jest prawdziwe, bo w nim nie ma 

nic nieprawdziwego. Wszystko jest prawdą i wszystko się zacznie wypeł-

niać. Bóg pragnie okazać swoje Miłosierdzie dla upadłego świata. Ostatnia 

deska ratunku, jaka została: to jest Miłosierdzie Boże. Zwróćcie się, 

dzieci, z całą ufnością i miłością do Miłosierdzia Bożego, bo w nim jest 

ratunek. Oj, biada wam, jeśli go nie uczcicie. 

To jest największy skarb dla człowieka, bo wypływa wprost z serca i 

ogarnia każdą duszę, która wzywa z całą ufnością i prosi o Miłosierdzie 

Boże dla siebie i bliźniego. Choćby był największym grzesznikiem, nie 

zostawię go bez pomocy, a zachęcę do walki ze złem, aby znienawidził zło i 

zwalczał je – ten też dostąpi zbawienia. Ale boleje Me Ojcowskie Serce z 

powodu tych, którzy nie podejmą walki ze złem i nie wezwą Miłosierdzia 

Bożego. Dla takich lepiej, żeby się nie narodzili… Dzieci Moje, ratujcie 

swoje dusze i opamiętajcie się, bo czasu jest mało. A ty, biedny 

człowiecze, nawet nie pomyślałeś, że za chwilę może ciebie nie być? 

Błogosławię was dzieci: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 19.06.1991 r. 

Córko Moja, ufaj Mi. Tak wiele Mam ci do przekazania. Nie zważaj na 

przeciwności, z którymi się spotykasz. Ufaj tylko swemu Bogu. Niech byle 

jaki podmuch tobą nie miota. Stań mocno na swych nogach, choćby ci 

mówili, że to nieprawda. Ty myśl: niech sobie mówią. Wiedz tylko jedno. 

Bóg ciebie nigdy nie opuści i nie wprowadzi w błąd, choć doświadczeń 

będzie wiele, aż staniesz się silna w wierze i miłości. Nie szukaj u ludzi 

wiedzy, masz Mnie, zawsze ci dawałem odpowiedzi i były dobre. Uwielbiaj 

swego Boga. 

Ja, Jezus Chrystus, jestem dla ciebie wszystkim, o wszystko zwracaj się 

do Mnie. 

Ja mogę ci dać wskazówki we wszystkim. Błogosławię ciebie córko: w 

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
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Dnia 24.06.1991 r. 

Córko Moja, dziś wezwałem ciebie do pisania. Choć nie wiesz, co 

będziesz pisać, ale twój Jezus i Bóg wie, co jest potrzebne dla świata. Świat 

tak upadł w swej moralności, już nie wie, co znaczy grzech. 

Używa go z wielką radością i popisem. Płyną grzechy jak fontanna z 

ust dzieci, młodzieży i starców, którzy nad grobem stoją, a przez grzech i 

obrazę Bożą idą na potępienie. Gdy grzeszysz, spójrz i pomyśl, co cię czeka 

w wieczności? 

Nawróć się, rzuć się do stóp Tego, kto ciebie stworzył i powołał do 

życia. Błagaj o Miłosierdzie Boże i ufność całkowitą. Tylko nie licz na 

ostatnią chwilę, bo jej może nie być. Córko Moja, gdybyś znała Moją 

boleść, jak lekkomyślnie dzieci oddają swe dusze na potępienie, choć 

wiedzą i znają Moje Miłosierdzie i Moją dobroć. Nie korzystają z tego, a Ja 

na nie czekam do ostatniej chwili. Czy zawołają: Jezu, przebacz mi? 

Człowiek żyje całe życie w chorobie zła. Nawet nie dostrzega już, czym 

jest dobro. Usidlany przez szatana posiada dobra tego świata i jest mu 

dobrze, ale zapomniał o swej duszy, a Ja znam ciebie, grzeszny 

człowiecze… Przed ludźmi wiele ukryjesz, ale przede Mną nic… Któregoś 

dnia lub nocy postawię ciebie w wielkim niebezpieczeństwie, abyś spojrzał 

śmierci w oczy… 

To życie na ziemi się kończy. Z czym odejdziesz do wieczności? O, 

gdybyś znał cierpienia dusz potępionych lub czyśćcowych, żyłbyś po 

Bożemu i nie bałbyś się wieczności, bo tam ciebie czeka nagroda za 

wytrwanie w wierze i miłość do Boga. 

Dnia 03.07.1991 r.  

Córko Moja. Proszę was, nie zwlekajcie, czas nagli. Musicie zmóc 

wszystko na obecny czas, abyście mogli się udoskonalać i pragnąć stać się 

Mymi rycerzami. Rycerz, w rękach Boga, musi być narzędziem 

posłusznym, gotów na wszystko, o ile będzie taka wola Boża i wszystko 

wykonywać z miłością.  

Na to, co nie jest Boże, dam wyrok i zabiorę to, co najbardziej 
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kochasz. Słudzy szatana, macie czas krótki do naprawienia zła, 

przekroczyliście prawo Boże „nie zabijaj”, wydaliście wyrok skazujący na 

siebie i swoją rodzinę. Moja Miłość i Miłosierdzie ogarnie każde dziecię 

poczęte, a wasze ustawy pójdą do kosza, w kraju, w którym się objawiłem, 

jako Jezus miłosierny, narodzie umiłowany, czy po to was wybrałem, 

abyście byli mordercami? Z waszego kraju ma promieniować Miłosierdzie 

Boże na cały świat. Pamiętajcie, że walczycie z Bogiem, to jest wasz 

największy upadek, jako człowieczeństwa. Dzieci Moje, złóżcie tę 1,5  

tygodniową modlitwę–nowennę do Dzieciątka Jezus od 16 do 24 grudnia. 

Dnia 12.07.1991 r. 

Córko Moja, dziś pisz, w jakim niebezpieczeństwie znajduje się świat. 

Szatan atakuje człowieka ze wszystkich stron. Podsuwa mu różne prag-

nienia, by nie miał czasu myśleć o Bogu i o sprawiedliwości Bożej. W tych 

czasach człowiek jest zły i gotów zniszczyć siebie i innych. Ludzie mają 

potężną broń i mogą zniszczyć winnych i niewinnych, ale zapomnieli, że Ja 

jestem Królem Wszechświata i tylko za Moim dopuszczeniem może się to 

stać. 

Czekam z wielkim smutkiem, kiedy, biedny człowiecze, się 

opamiętasz. Jesteś oszukany i zniewolony przez szatana. Nawróć się, bo 

mało czasu. Nastąpią wielkie kary i zniszczenia za niepoprawność ludzką. 

Nie będzie kraju, gdzie by nie było zniszczeń. 

Nie będzie skrawka ziemi, gdzie by człowiek mógł żyć bezpiecznie. 

Popatrz, człowiecze: to twoje dzieło, to twój grzech. 

Odrzuciłeś wszystko, a przecież to, co masz, jest od Boga, a Ja ci 

powiadam: nic nie masz z siebie. W chwili śmierci uznasz, że to, co ze 

świata, jest niczym, ale czas minął dla ciebie i staniesz się jak żebrak mimo 

tylu lat swej pracy. Błogosławieni ci, którzy pragną Chwały Bożej i życia 

wiecznego. Nigdy niczego poza Bogiem nie pragnęli, bo w Bogu mieli 

wszystko. A teraz udzielam ci Bożego błogosławieństwa dla ciebie i 

wszystkich, którzy ufają Miłosierdziu Bożemu: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 
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Dnia 17.07.1991 r. 

Córko Moja, ujrzysz świat pełen zła, serce twoje zacznie krwawić, a 

dusza cierpieć z żalu. Serce będzie przestawało bić, a świat sprzed twych 

oczu zniknie. Ujrzysz świat ten, który Bóg przygotował w swej wieczności. 

A gdy wrócisz znów do świata, usta twoje zamilkną na pewien czas. Nie 

będziesz słyszeć, co do ciebie będą mówić, bo przed tobą będzie Pan – na 

Niego będziesz patrzeć, Jego głosu będziesz słuchać i serce tylko dla Niego 

będzie bić. 

Zacznij mówić o grzechach świata, o jego upadku, o karze, o 

zagładzie. 

Jeśli ludzie nie opamiętają się, spełni się wszystko, co jest 

przepowiedziane, bo bliski jest czas wypełnienia kary Bożej. Dzieci, które 

stworzyłem na obraz i podobieństwo swoje i z miłości dla nich życie swe 

oddałem, przez śmierć krzyżową was odkupiłem, a wy staliście się jak 

głazy skamieniałe, otoczone lodowcem – cóż jeszcze mam uczynić, abyście 

usłyszeli prawdę? Czy nadal Mam być krzyżowany? Nie poznaliście Mnie 

do tej pory i już nie poznacie. Nie usłyszeliście Mego głosu i już nie 

usłyszycie. Nie wypełniliście woli Bożej. Został wam krótki czas, abyście ją 

zaczęli wypełniać. Ja was umiłowałem, a wy, dzieci Moje, nie chcecie Mnie 

kochać i w sercach waszych już nie będzie miłości. Mało pozostało Moich 

wiernych dzieci, ale one Mnie miłują i w nich złożę wszystkie łaski. 

Dnia 18.07.1991 r. 

Córko Moja! Pokażę ci świat po częściowej zagładzie. Wielu ludzi 

zginie. Krew niewinna zmyje grzechy innych. Nastanie okres krótkiego 

spokoju Bożego, a potem grzech znów zacznie panować jeszcze gorzej i 

znów rozpocznie się kara za grzechy świata. Kiedy świat będzie 

oczyszczony z wielkiego zła, wówczas przyjdę Ja, Jezus Chrystus, i okażę 

swoje Święte Oblicze. Wy, dzieci Moje, czekajcie cierpliwie na Tego, który 

was umiłował i wy Go umiłowaliście – wytrwajcie i wypełnijcie wolę Bożą. 
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Dzieci Moje otrzymają na dni ostateczne wielką moc 

przeciwstawiania się złu. 

Ja, Bóg wasz, wszystko mogę przez przygotowane i zrodzone z miłości 

do Mnie narzędzia Moje, bo błogosławieństwo Moje spocznie na nich. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie w planach 

Bożych. 

Dnia 23.07.1991 r. 

Córko Moja! Dziś będziesz pisać orędzia dla Małych Rycerzy Miłosier-

dzia Bożego. Orędzie dotyczyć będzie szczególnie Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego na dni ostateczne. Ofiarowania woli swojej Bogu w 

Trójcy Jedynemu ma dokonać rycerz, apostoł Miłosierdzia Bożego. 

Ty, córko, pobłogosław go w imieniu Jezusa miłosiernego. Uczyń to 

jak najszybciej, a odczujecie obecność Boga w swym życiu. Oddajcie swoją 

wolę z miłości, a Ja z miłością ją przyjmę. 

Rozpowszechniajcie, Mali Rycerze, Koronkę do Miłosierdzia Bożego 

za dusze upadłe, bo im przez wasze modlitwy i ofiary jeszcze okażę 

Miłosierdzie Boże. Te dusze już nic nie mogą uczynić dla siebie. Daję wam 

moc przez Miłosierdzie Boże, abyście sprowadzili te dusze upadłe do 

źródła Miłosierdzia Bożego, które dla nich wytrysnęło z Mojego Serca. 

Ofiara za grzechy będzie zawsze przyjęta. Z jaką radością będę czekał 

na te dusze zabłąkane i dam im światło, aby poznały prawdę i pokochały 

swego Boga wielką miłością i szły drogą prawdy. 

Ogarnięci modlitwą i łaską Moją nie pójdą na potępienie, o ile 

przyjmą tę łaskę, która na nich spłynie. 

Muszę was ostrzec, że szatan będzie wam bardzo przeszkadzał. Przy-

jmujcie jak najczęściej Ciało Moje, aby szatan nie miał do was dojścia. Ta 

obrona jest konieczna, bo szatan użyje wszelkiej przebiegłości, aby wam 

przeszkodzić i zechce was zwieść.  

Dzieci Moje, bądźcie czujne, bo to jest walka przeciw złu. 
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Dnia 05.08.1991 r. 

Córko Moja! Dziś pokazuję ci orędzie dla Moich synów, kapłanów. 

Synowie Moi, Mojego Kościoła Świętego na ziemi, wybrałem tę córkę 

niewykształconą, tę maluczką tak, jak powiedziałem. Przez nią daję wam 

przekaz, pragnę, abyście nie traktowali go obojętnie. Kapłan, który 

przeczyta to orędzie, a nie pomoże Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego 

w dziele zbawienia, będzie odpowiedzialny za utratę wielu dusz. 

Nie wiecie, Moi synowie, co przygotowałem, przez tych Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego, dla grzeszników. Szatan tego nie przeniknie 

ani nie pojmie, choć będzie ich atakował. Odporność na te ataki mają 

Moje promienie, które wypłynęły z Serca Mojego na krzyżu, w godzinie 

Mego konania. Wypłyną i w tym czasie dla tych dusz, co konają i umierają 

w grzechu. O, duszo ludzka, gdybyś wiedziała, ile razy podchodzę do ciebie 

i wołam: Opamiętaj się!  

Przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego pragnę wylać Boże 

Miłosierdzie na cały świat, a wy Moi synowie starajcie się pomóc im w 

zatwierdzeniu przez Kościół, bo ich działalność wypływa z Serca Mojego 

– a Ono tak płonie. 

Moje promienie będą przepływać przez tych Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego i ogarną cały świat. 

Moi synowie, uczyńcie to jak najszybciej. To jest ostatnie dzieło Boże, 

które daję na ratunek dla dusz upadłych, aby je wskrzesić i aby się 

nawróciły do swego Boga, bo je kocham. Serce Moje boleje, jak giną 

bezpowrotnie. Zawsze będę się posługiwał tymi Małymi Rycerzami. Wiele 

będzie przekazów dla was, Moi kochani synowie, abyście pomagali w 

zbawieniu dusz ludzkich. 

Dnia 06.08.1991 r. 

Córko Moja! Daję ci radę i nakazuję, ponieważ ofiarowałaś Mi swoją 

wolę i całkowite wyciszenie, powinnaś przebywać jak najwięcej w 
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samotności, bo pragnę bardziej się do ciebie zbliżyć, abyś mogła wypełniać 

wolę Bożą. Kiedy jesteś wyciszona, bardziej słyszysz głos Boży i możesz 

odebrać go w pełni. 

Staraj się uczynić to, co ci polecam, bo będziesz mieć wiele 

przekazów. Przygotuj się na przyjście Moje – ono jest bliskie. 

Dnia 07.08.1991 r. – Modlitwa Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego 

Modlitwa Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego na ostatnie czasy: 

Królu i Panie Niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Z ufnością 

padamy do Twoich stóp i błagamy za grzesznikami całego świata – ratuj ich 

i uwalniaj od sideł szatańskich! 

Jezu miłosierny, niech promień Twojej Miłości i Miłosierdzia, ogarnie 

ich, aby nie zginęli w grzechu, nie pojednawszy się i nie wezwawszy 

Imienia Twego, Jezu. Ty wszystko możesz, błagamy Ciebie, ratuj nas i cały 

świat przez Miłosierdzie Twoje. 

Któż na ziemi więcej kocha nas, jak nie Ty, Jezu! Więc błagamy za 

grzesznikami całego świata, przyjdź im z pomocą! Okazywałeś Miłosierdzie 

swoje przez tyle wieków, okaż i teraz w tych ostatnich czasach. Jezu, niech 

przelana przez Ciebie Krew ich obmyje. 

Ta Krew, która wytrysnęła z Serca Twego dla nich. Dlatego błagamy 

Ciebie, o słodki Jezu, i wołamy po tysiąckrotnie – ratuj ich! Wiemy, że 

Twoje Ojcowskie Serce boleje nad tymi upadłymi duszami. Nie pozwól, aby 

szatan się cieszył z tak wielkiej liczby dusz. Ty jesteś Królem i Panem Nieba 

i ziemi, okaż swoją wszechmoc przez Miłosierdzie Boże dla świata 

grzesznego. Jezu, ufamy Ci i ufać nie przestaniemy. 

Ofiary składamy z siebie u Twych stóp jako Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego zjednoczeni z Twym Miłosierdziem, aby Ci pomagać w zbawieniu 

świata. Amen. 

Córko Moja! Ta modlitwa powinna być odmawiana za wszystkich 

grzeszników całego świata. W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i 
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moc modlitwy na ostatnie czasy. Dzieci Moje, módlcie się i ratujcie te 

dusze grzeszne i pomagajcie im, bo was rozliczę ze zmarnowanego czasu, 

gdy staniecie przede Mną. Ten czas stanie wam przed oczami i z tego czasu 

przed Bogiem musicie się rozliczyć i zobaczysz, człowiecze, te dusze, które 

przez twoje lenistwo zostały pozbawione zbawienia i muszą nadal cierpieć. 

Gdy odejdziesz z tego świata, modlitwy przeznaczone dla ciebie 

otrzymają te dusze, któreś ty pozbawił modlitwy. Kochaj i módl się za nie, 

za dusze grzeszne, żyjące tu na ziemi. 

Dnia 09.08.1991 r. 

Córko Moja, tak pragnę i daję moc nawrócenia się grzesznikom, ale 

mało dociera Moje wołanie do ich serc. Straszny to dzień dla takiej duszy i 

lepiej, żeby się nie narodziła. Człowiek jest obdarzony rozumem i nie chce 

służyć dobru, a tylko złu, i z tego jest dumny. Nawet nie stara się pomyśleć 

o Mnie, a tylko jestem mu przeszkodą. 

Dzieci Moje, dla was zagubionych czas wasz jest krótki tu na ziemi i 

wszystko trzeba zostawić, gdy będziesz umierać, człowiecze. Twoje złe 

życie, stanie ci przed oczyma i będziesz bardzo pragnął Boga. aby się z Nim 

zjednoczyć. Odrzucałeś Go przez tyle lat i znieważałeś. Czy pomyślałeś, kto 

na ciebie będzie czekał w wieczności? 

Czy Bóg ze swoją dobrocią i Miłosierdziem? Czy szatan, który cię 

prowadzi do zła i tylko jednego pragnie, żeby ciebie zaprowadzić do piekła 

na wieczne potępienie? 

Bóg przygotował w Niebie wiele miejsc dla wszystkich, ale ty sam 

wybierasz, bo ukochałeś dobro lub zło, i tam pójdziesz, człowiecze, do 

czego dążyłeś za życia… 

Gdyby człowiek mógł zobaczyć swoją duszę w wieczności, to by padł 

na kolana i błagał Boga o przebaczenie. Biada tym, którzy tego nie 

uczynią!!! Zło, które zapanowało na całym świecie, musi zginąć. Módlcie 

się, dzieci Moje, i choć was wyśmiewają, idźcie z podniesioną głową i nie 

lękajcie się, bo z wami jest Jezus i Maryja, i nic wam więcej nie potrzeba. 
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W ostatnich czasach Bóg bardzo się zjednoczy z dziećmi światła, aby móc 

kierować nimi na ziemi. 

Dnia 16.08.1991 r. 

1. Po północy, rano, do 5.00 godziny widzenie – oczy otwarte, 

drzewo, zieleń ciemna. Nie mogłam od razu rozpoznać rodzaj drzewa. Było 

bardzo duże, na tym drzewie złoty Krzyż. 

2. Widzenie takie: jakieś naczynie białe, jakby z kwadratu było 

zrobione, a z tego naczynia wydobywał się płomień biały. 

3. Widzę duży, biały kwiat, przebijał różem. Podłużne białe płatki 

poruszały się jakby powiewał wiatr. Tam, gdzie światło padało przez okno, 

kwiaty były złote.  

Córko Moja. Drzewo zielone jest drzewem życia, złoty krzyż jest 

nagrodą za otwarcie się na Boga i Jego działanie, białe naczynie i biały 

ogień jest ogniem oczyszczającym i zbawiennym. Każdy człowiek ma w raju 

swój kwiat. Gdy człowiek żyje dla Boga i w Bogu kwiat jego rozkwita, 

pięknieje i wydaje piękny zapach, a gdy człowiek jest zły, kwiat jego 

marnieje i nawet wysycha, gdy odchodzi od Boga. Trzeba dbać o kwiat 

swej duszy, a gdy odejdziesz do wieczności to go zobaczysz, jak jest piękny 

i będziesz radować się. 

Dnia 25.08.1991 r. 

Córko Moja! Czas, w którym obecnie żyjecie, jest dobry dla was, ale 

następne lata będą bardzo ciężkie. 

Zło opanowało cały świat. Ludzie nie stawiają mu czoła i tylko je 

popierają. Szatan tak się rozzuchwalił, że już się czuje panem świata. Ale Ja 

ten świat i ludzi stworzyłem na obraz i podobieństwo swoje. Wiele będzie 

w tych czasach objawień i orędzi z Nieba. O ile lud nie usłucha tych 

ostrzeżeń i nie zwróci się z całą pokorą do Boga, to wiele ludzi zginie w 

różnych wypadkach i to nie będzie przypadek, lecz kara za grzechy świata, 

za zniewagi i oziębłość ludzką. 
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Ukaże się znak na niebie, ale najpierw zaczną dziać się cuda – ten czas 

jest krótki. Błogosławieni ci, co szukają Boga i noszą Go w sercu. Biada 

tym, którzy Go nie szukają i wyrzucili Go ze swych serc.  

Dzieci Moje, cierpię bardzo nad waszym upadkiem. O, gdybyś znał 

Moją miłość do ciebie, człowiecze, oraz co Bóg przygotował dla tych, 

którzy Go miłują i pragną Mu służyć, to nigdy byś Mnie nie przestał szukać 

i kochać… 

Masz, człowiecze, wolną wolę, ale do Mnie droga wiedzie tylko przez 

miłość, wiarę i cierpienie. Ja z miłości do was oddałem wszystko i tego 

pragnę od was. Pamiętajcie, że jestem miłosiernym Bogiem i czekam na 

was, dzieci zagubione. Pragnę was mieć wszystkie u siebie. Obudźcie się, 

dzieci Moje, i spróbujcie, a Ja wam pomogę. Pragnij, człowiecze, pojednać 

się z Bogiem, a Miłosierdzie Boże ogarnie ciebie. 

Dnia 27.08.1991 r. 

Córko Moja, Ja, Matka twoja, która jest w Niebie, mówię ci przez 

Ducha Świętego, który ciebie prowadzi, abyś dobrze wypełniała wolę Bożą 

i była posłuszną Jego natchnieniom. Nie lękaj się niczego, bo opiekujemy 

się tobą, Córko Moja. Twoje pragnienia wzruszają Mego Syna i Mnie, i 

podoba się Bogu, abyś te orędzia pisała dla całego świata. 

Bóg jest miłością i Miłosierdziem oraz pragnie miłości od swych dzieci, 

a ci, którzy Go miłują i kochają, są gotowi na wszystko. Mój Syn o nich sam 

się troszczy. Oni nie muszą o nic zabiegać. Mają tylko jedno pragnienie, 

żeby odnaleźć Jezusa oraz Go nie utracić i wzrastać w doskonałości. Ci 

doznają wielkiej przykrości od ludzi i drwin za plecami. 

Pamiętaj, człowiecze, że drwiny z pobożnego sługi Bożego nie 

podobają się Bogu, bo gdy drwisz z pobożnego sługi Bożego, drwisz ze 

Mnie. Ja go wezwałam i dałam mu dar pobożności i przelewam w serce 

Mi wierne miłość Bożą. 

Przez te dzieci korzystasz i ty, człowiecze, bo one i dla ciebie 

wypraszają łaski, bo w sercu ich jest miłość do Jezusa i do Mnie jako Matki. 
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Przez Moje Niepokalane Serce wszystkie łaski przechodzą i wlewam w 

ich serca, aby promieniowały na innych i pobudzały ich serca do miłości 

Boga. Te dzieci już tu na ziemi są uświęcone. Każdy najzatwardzialszy 

grzesznik ma prawo te łaski czerpać od nich. Często wzywajcie pomocy: 

Pomóż mi, Matko. Ja czekam, kiedy wezwiecie Mej pomocy. Dzieci Moje, 

czasu tak mało, a grzechów tak wiele. 

Grzechem świata nie uratujecie, a tylko przez miłość do Boga i 

nawrócenie możecie osiągnąć życie wieczne. 

Dnia 28.08.1991 r. 

Córko Moja, Ja, twój Bóg, Jezus Chrystus, polecam ci pisać, o ile 

usłyszysz wezwanie, bo to jest czas ostateczny. Strach i przerażenie 

ogarnie całą ludzkość. Ona musi wiedzieć, że to za grzechy świata, za 

zniewagi Mojego Boskiego Serca i Mojej Matki. 

Dzieci Moje, gdyby kapłani bardziej się interesowali orędziami i 

sprawdzali, czy są zgodne z Pismem Świętym i nauką Kościoła, i czy w 

ogóle są szkodliwe, to wówczas stwierdziliby, że to nie jest nic nowego, 

lecz tylko uzupełniające tę naukę i wyjaśniające ją, aby lepiej lud Boży 

rozumiał. Wiele prawdziwych orędzi kapłani odrzucają, bo tak im jest 

wygodniej. 

Nie mają czasu, aby pomóc tym prostaczkom, a lud musi wiedzieć, że 

przez kapłanów można by było je propagować wśród wiernych. Bóg żąda 

nawrócenia, modlitwy i pokuty za grzeszny świat. 

Dnia 29.08.1991 r. 

Córko Moja, twoje życie staje się ciężkie, ale dobrze czynisz, że nie 

szukasz rozrywek, a szukasz samotności. Jeszcze bardziej oddal się od 

świata, abyś mogła otrzymać więcej światła. Gdy jesteś sama, Ja jestem 

zawsze z tobą i całą swoją osobą jesteś zawsze przy Mnie. Twoje myśli są 

zawsze pod wpływem łaski Bożej i twoja myśl o niczym nie potrafi myśleć, 
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bo Jezus miłosierny jest dla ciebie wszystkim. Ty, córko, pragniesz, a Ja 

umacniam ciebie w wierze i miłości. 

Dnia 01.09.1991 r. 

Córko Moja! Dziś dobrze się przygotowałaś do pisania, bo zły duch też 

ma swoją moc. Czyń tak zawsze. 

Córko, nie martw się, w jaki sposób to dzieło Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego powstanie. Będziesz prowadzić to dzieło natchniona 

Duchem Świętym i poznasz, co masz robić. Nie lękaj się tego. Tyle 

powstało trzecich zakonów i żaden nie otrzymał tego dzieła. Stąd 

powstaną szczególne trudności. Tylko ufaj Mi, a w tej ufności dopełni się 

wszystko w szybkim tempie, tak że dla ludzi będzie to niepojęte. 

Światło, o które się modlisz, otrzymasz. Módl się ty też o to dzieło 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i zachęcaj innych, bo potrzeba wiele 

modlitw i postów. 

Odmówcie trzysta Koronek do Miłosierdzia Bożego o to dzieło. Gdy 

pojedziesz na spotkanie z grupą modlitewną, zachęć ją do odmawiania 

Koronki do Miłosierdzia Bożego, rozdzielaj je każdemu, ile sam przyjmie. 

Córko, to jest ważne. Musi być dużo osób włączonych do tej modlitwy. 

Błogosławię ciebie i wszystkich uczestników tej modlitwy: w Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 03.09.1991 r. 

Córko Moja, to, co ci poleciłem, zapisz. Ja jestem Autorem, ty tylko 

narzędziem i nie wahaj się, że to może być nieprawdziwe. Córko Moja, pisz 

to orędzie dla całego świata, aby ludzie się opamiętali, aby cały świat się 

zwrócił do Miłosierdzia Bożego o pomoc i ratunek, bo wojna, która jest 

przewidziana przez proroków, rozpęta się na cały świat. 

Ziemia zacznie płonąć, a glob ziemi rozpadać. Ogień, który będzie się 

wydobywać z ziemi, ogarnie cały świat, a ludzkość nie będzie miała gdzie 
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się schronić. Wulkany będą tryskać ogniem, a lawy zalewać wielkie obszary 

ziemi. 

Dzieci Moje, ten ogień wojny i wszelkie katastrofy i kataklizmy 

można zwyciężyć tylko przez modlitwę i nawrócenie do Boga. Ludzkość 

nie zazna spokoju, o ile nie zwróci się do Miłosierdzia Bożego. Świat jest 

zagrożony przez grzech i obrazę Mojego majestatu. Przecież ten świat 

stworzyłem dla człowieka. Poniosłem śmierć krzyżową za was prawie dwa 

tysiące lat temu. Ziemia Mnie nie przyjęła i cierpiałem. 

Pamiętajcie, że bliski jest koniec. Wy, dzieci światła, módlcie się. 

Zamawiajcie choć jedną Mszę Świętą do Miłosierdzia Bożego o prze-

błaganie za grzechy świata, aby złagodzić i uśmierzyć gniew Boży. 

Te zlodowaciałe serca wstrętem Mnie napawają, ale kocham je. 

Jestem ich Odkupicielem, Ojcem i Bogiem miłosiernym. Polski naród 

umiłowałem, ale, dzieci Moje, Ja pragnę waszej miłości, a nie obecności w 

świątyni. Nie mogę się zbliżyć do ciebie, człowiecze, bo twoje zlodowaciałe 

serce nie potrafi Mnie kochać. 

Dzieci Moje, czy mam was zostawić szatanowi? Ja was stworzyłem i 

dałem wam wolną wolę, abyście wybrali dobro lub zło i to, co kochacie… 

Biada tym, którzy nie ukorzą się przed Bogiem. Jeszcze otrzymacie ratunek 

przez Miłosierdzie Boże, a potem z tego, co umiłowaliście, czemu 

poświęciliście czas, będzie musiał się każdy człowiek rozliczyć. 

Dnia 01.10.1991 r. 

Córko Moja, pisz! Dlaczego nie wypełniasz Mojego polecenia? 

Dlaczego zagłuszasz Mój głos? Dlaczego opóźniasz to dzieło Miłosierdzia 

Bożego?  

Idź za Moim głosem i czyń to pod natchnieniem wewnętrznym, bo 

czas krótki pozostał dla świata. Rozpędzeni pragnieniem tego świata, 

chcecie, Moje dzieci, budować przyszłość i dobrobyt. 

Beze Mnie ten dobrobyt będzie kruchy i niestały. Będziecie się zrywać 

do nowej walki o dobrobyt i wpadniecie w jeszcze gorszy konflikt życiowy, 

w rozpacz i rozczarowanie.  
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Bez Boga nie znajdzie człowiek szczęścia. Tym szczęściem i radością 

jestem Ja, Jezus Chrystus. Kto ze Mną buduje dobro i szczęście, otrzyma je, 

bo Ja o niego będę się troszczył jak dobry kochający Ojciec. 

U Boga radość nigdy takiego człowieka nie opuści, bo ma największy 

skarb w swym sercu – Ducha Bożego, który zawsze go pocieszy i pokieruje 

ku wiecznej prawdzie. 

Córko Moja!  

Otóż nadszedł czas dla Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Córko, 

nie martw się, co i jak będzie. Wszystko będzie się wypełniać z woli Bożej. 

A teraz, córko, pisz Regulamin dla Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego: 

 

I. Założenia ogólne 

1. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być całkowicie oddany Bogu przez 

posłuszeństwo i pokorę oraz przez pełnię wiary w Miłosierdzie Boże. 

2. Rycerz Miłosierdzia Bożego jest prawdomówny i ma wzgląd na 

dobro ogólne. 

3. Cnota miłości musi panować wśród wszystkich Małych Rycerzy. 

4. Rycerza Miłosierdzia Bożego cechuje miłość do nieprzyjaciół. 

5. Rycerz Miłosierdzia Bożego musi poświęcać się dla Boga i 

bliźniego. 

 

II. Obowiązki i powinności Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego 

1. Rycerz Miłosierdzia Bożego przez dobre uczynki, słowo, modlitwę 

okazuje Miłosierdzie bliźniemu. 

Rycerz Miłosierdzia Bożego zobowiązany jest do: 

2. Codziennego odmawiania Różańca Świętego i Koronki do 

Miłosierdzia Bożego. 

3. Częstego uczestnictwa we Mszy Świętej oraz częstego 

przyjmowania sakramentów świętych i ofiarowania ich Miłosierdziu 
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Bożemu przez Niepokalane Serce Maryi i za grzechy świata, i dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

4. Ofiarowanie Bogu jednego dnia w tygodniu, wybranego przez 

siebie, by czynić post i pokutę. 

5. Odmawiania raz w tygodniu w godzinach nocnych Koronki do 

Miłosierdzia Bożego w wybranym przez siebie czasie: między 21.00 a 5.00. 

6. Wynagradzania Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za 

wszystkie zniewagi świata w każdy trzynasty dzień miesiąca. 

 

III. Uwagi końcowe 

1. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego w miarę możliwości winni or-

ganizować się w grupy w Kościele Katolickim. 

2. Raz w roku spotykać się na spotkaniu ogólnym. 

3. W miarę możliwości brać udział we Mszy Świętej w intencji za 

grzechy świata, odprawianej o godz. 15.00 raz w miesiącu. 

Dnia 29.10.1991 r. – Posłanie Króla Miłosierdzia Bożego do narodu 

polskiego 

Córko Moja! Widzisz, jacy są ludzie? Mówią, że są chrześcijanami. Gdy 

przyszła próba: ci, którzy się nimi ogłaszali, odwrócili się. 

Dlaczego, ludu Mój, zabrakło ci odwagi powierzyć Mi swoją ojczyznę i 

wasze rodziny? 

Polska nigdy nic nie uczyni dobrego beze Mnie i Mojej Matki. Ona 

ma powierzoną pieczę nad tym narodem i jest Królową Polski. Łaski, 

które wyprasza dla was, mogą być odebrane. 

Nie pomoże wam żadna partia, ani żaden kraj, który zabiega o swoje 

korzyści, a nie pomoc dla was, gdy nie będę was błogosławił Ja, Jezus 

Chrystus, wraz z Moją Matką Najświętszą. 

Pragniecie powrotu komunizmu i zdrady swego Boga. Opamiętajcie 

się, co czynicie, bo bliski jest koniec panowania złych ludzi, którzy są pod 

władaniem szatana. Oni tylko pięknie mówią i pięknie kłamią. Wiele wam 
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obiecują, ale nic nie uczynią beze Mnie. Ja jestem Królem i Panem 

wszechświata. 

Dlaczego buntujesz się, biedny narodzie, tak umiłowany przez Moje 

Miłosierdzie? Chciałbym was wszystkich mieć dla siebie i królować w 

waszych sercach jako Król Miłosierdzia Bożego. Pragnę wylać Miłosierdzie 

Boże w całej pełni na Polskę. 

Tylko tyle otrzymacie, na ile Mi zaufaliście i zdaliście się na Moją 

świętą wolę. 

Dzieci Moje, wy, które Mi zaufałyście, otrzymacie dużo światła, bo 

wasze serca są otwarte na światło Boże. Dzieci Moje – nie zatwardzajcie 

swoich serc. 

 Wiem i widzę, jak bardzo nienawidzicie kapłanów, widzicie tylko ich 

błędy i szkalujecie ich. A gdzie jest modlitwa za nich? Kapłani upadają, bo 

się za nich nie modlicie. Przez modlitwę i ofiary wiele zła by ubyło. Oni są 

tylko ludźmi. Ale wiedzcie, że szatan w was nienawidzi kapłana i wami 

się posługuje, aby niszczyć Mój Kościół, a ciebie, biedny człowiecze, chce 

usidlić, opętać więzami grzechu. 

Szatan lubi, gdy nienawidzicie kapłanów. A jednak nienawidząc kap-

łana, jesteście od Boga daleko, możecie Go utracić. Pamiętajcie, że 

sprawiedliwość Boga jest i będzie. 

Ze wszystkiego musicie się rozliczyć. Pragnę waszego zbawienia, a nie 

kary. Ale gdy będę znieważany, Ja, Jezus Chrystus, i Moja Matka, 

wypełnimy to, na co zasłużyliście. 

Błogosławię was, Moje kochane dzieci: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 30.10.1991 r. – Posłanie Króla Miłosierdzia do umiłowanych 

dzieci. 

Córko Moja, zbliża się dzień, który ci obiecałem. Wiem, że czekasz na 

ten dzień. Mówiłem ci, że ciebie nie zawiodę. Pisz częściej, bo wiele jest do 

pisania. Świat wydał wyrok zagłady na siebie za grzechy, które zabijają 
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łaskę uświęcającą w człowieku. Zło, które opanowało cały świat, a jest 

bardzo wielkie, musi zginąć. 

Kocham was bardzo, ale widok wasz wstrętem Mnie przejmuje. 

Patrzę na was jak na trupy chodzące. Nie ma już w was nic Bożego. 

Stworzyłem was do pięknych celów. Dałem wam wszystko. A cóż ty Mi 

dałeś, człowiecze? Czy dziękowałeś za dobro, z którego korzystasz? 

Ty nigdy o tym nie myślisz… Dzieci Moje, zbliżcie się do Mnie, do 

Mego Serca! Ja wam dam siłę i moc, abyście się nawrócili, bo gdy grzechy 

będą popełniane nadal, przyśpieszę wasze odejście do wieczności, abyście 

tam pokutowali i nie grzeszyli więcej. 

Wasze umysły są tak przyćmione, że nie słyszycie Mego głosu. A Ja 

was wołam codziennie. Przyjdzie taki dzień, że ty, człowiecze, będziesz 

wzywał pomocy swego Boga, ale za wzgardę, za zniewagi Ja nie będę 

słyszał twojego wołania. Sprawiedliwość Boża musi się wypełnić. Gdybyś 

wiedział, co ciebie czeka za grzechy, które popełniasz, już dziś byś wołał o 

pomoc i nawrócenie. 

Dzieci Mego światła, na waszych barkach spoczął grzeszny świat. 

Składajcie swoje ofiary codziennie i włączcie się w Moją Ofiarę i Mej Matki 

i waszej, aby stawić czoło złu. Błogosławię was: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 01.11.1991 r. 

Zauważyłam noce z poniedziałku na wtorek do rana. Noce są inne, 

widzę wiele dekoracji, jest ona tak piękna, przeważnie blady róż i bordo. 

Nie mogę tego ani opisać, ani opowiedzieć, jakie to jest piękno. Takie 

piękno może ukształtować tylko Duch Święty, przyszłe widzenia będę 

opisywać po nakazie kapłana.  

Dnia 04 - 5.11.1991 r. 

Rano godz. po 5.00 zobaczyłam białą zasłonę. Wiem, że będzie 

widzenie. Fala, która od środka rozchodzi się i ginie, a pojawia się obraz, 

widzę Pana Jezusa – siedzi. Za Nim jest tafla, jak mapa Polski. Wokół tego 
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jest piękny błękit. 

Już kiedyś miałam takie widzenie. Gdy ten obraz znikł, pojawił się taki 

tron, tylko na nim była Matka Boża.  

Dnia 16.11.1991 r. 

Córko Moja! Wiedz o tym, że w obecnych czasach przez wiele dzieci 

będę wzywał do nawrócenia i opamiętania się, bo czasu mało. Grzech i zło 

górują nad dobrem. Szatan myśli, że zwyciężył, ale jest w błędzie, tak jak 

ci, którzy mu służą. 

Świat stworzył Bóg i do Niego też należy cały Wszechświat. Boże 

dzieci wiedzą, jak żyć na tym świecie i nie obawiają się: ani ubóstwa, ani 

cierpień, ani śmierci. Tacy, żyjąc na tej świętej ziemi, wciąż podążają do 

wieczności i Królestwa swego Ojca, aby móc się z Nim radować. 

Jakże wielka nagroda dla tych, którzy wytrwali w wierze i Mojej 

miłości i nigdy nią nie gardzili, a zawsze pragnęli jej więcej. Oni są 

zamknięci w Mym Sercu jak perły. Ich pobudzam do wielkich ofiar za 

grzechy świata. Za to, że się ofiarują, są wyśmiani. Patrzą na nich jak na 

pomyleńców. A oni przyjmują to z miłości do Mnie, bo wiedzą, że każda 

utracona dusza sprawia Mi ból. Przez te Moje dusze okażę Miłosierdzie dla 

grzesznego świata. Przez te wybrane dzieci odnajdę błądzące dzieci, które 

się zagubiły, aby mogły powrócić do swego Boga. Ale duża liczba nie 

pozwoli się odnaleźć, bo nie ma w nich miłości do Boga i bliźniego. 

Błogosławię was, Moje wybrane dzieci, jako ofiary za grzechy świata: 

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 17.11.1991 r. – Posłanie Króla Wszechświata do umiłowanych i 

ofiarowanych dzieci. 

Córko Moja! Pragniesz uczcić i uwielbiać Mnie, Jezusa Chrystusa, 

jako Króla Wszechświata – daję ci wskazówki, w jaki sposób macie czcić 

ten dzień z miłości do Mnie. Ofiarujcie Mi w ten dzień trzy Msze Święte, 

uwielbiając Mnie za innych, którzy nawet nie wiedzą, że jestem. 
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Ty, córko, jesteś tym głosem, którym wezwę wszystkie dzieci do ofiary 

z miłości do Mnie, abyście otrzymali te trzy błogosławieństwa Mszy 

Świętej, które będą wam potrzebne. Uwielbić Króla Wszechświata to 

znaczy uwielbić cały świat jako dzieło Bożej miłości, włączając wszystkich 

grzeszników. 

W tym dniu wasze serca będą zdolne ogarnąć cały świat, który rani 

Moje Serce. I w tych trzech Mszach Świętych trzykrotnie złożycie cały 

świat przed Moim majestatem Królewskim, włączając go do Mojej Ofiary 

Mszy Świętej. Przez to uczestnictwo będę błogosławił cały świat jako 

Król Miłosierdzia Bożego. Wielkie łaski wypłyną z Mojego przebitego 

Serca. Kto kocha Mnie, to i ofiara nie będzie ciężka, ani przykra, gdy będzie 

wiedział, jak wielkie łaski spłyną. Miłość jest zdolna do wszystkiego, nawet 

do rzeczy niemożliwych. 

Miłość czysta, ofiarna zawsze zwycięża. Ufajcie Mi, Moje drogie dzieci. 

Darzcie Mnie dziecięcą miłością! Takiej miłości jestem spragniony, a 

szczególnie w tym dniu. 

Błogosławię was, Moje dzieci ofiarne, trzykrotnym 

błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Dnia 18.11.1991 r. 

Widzę twarz mężczyzny i postać do piersi. Mężczyzna w wieku około 

30 lat niby spał, głowę miał owinięta czerwonym turbanem, a przy jego 

ustach mały, biały gołąbek, potem to znikło.  

Gdy się obudziłam, znów była biała zasłona, jak się rozstąpiła 

zobaczyłam dużo ludzi, którzy okrążali plac. Od strony ludzi wyszły trzy 

postacie, dwie mają zarzucony czerwony szal na głowie i białe szaty, a ta 

mała postać jest biało niebieska. Po drugiej stronie placu jest namiot, gdy 

te trzy osoby podeszły, wyszła postać cała biała i wokół niej biel. 

Postać była wysoka i górowała nad innymi, i dalej orszak w białych 

szatach połączył się z tymi ludźmi, co ten plac otaczali, a tych ludzi było 
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bardzo dużo, ta biała postać miała wygląd Jezusa. 

Tym w turbanie byłem Ja, Jezus Chrystus. Mały gołąbek to znaczy 

Duch Święty, jest On tym, przez, którego wszystko się dzieje. Duch Święty 

kształtuje człowieka, oświeca, umacnia i uświęca. O ile człowiek jest Mu 

poddany i otwarty na Jego działanie. Człowiek najbardziej upadły, przez 

działanie Ducha Świętego – jego łaski – może już tu na ziemi stać się 

świętym. 

Dnia 19.11.1991 r. 

Pan Jezus wierszem wyraża swoją miłość, cele i zadania wobec s. Zofii 

i Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego:  

Córko Moja, Widzę, jak ukochałaś Pana swego,  

Ponad wszystko Wywyższonego.  

I pragniesz nadal kochać Jego,  

Aby stał się Bóstwem życia twego.  

W twej miłości do Mnie ciebie ukształtowałem  

I do wielkich czynów ciebie powołałem.  

W tych czasach będziesz wiele ofiar czyniła,  

Abyś siebie i innych zbawiła. 

W ogniu miłości Bożej będziesz po tym świecie chodziła, 

Abyś wszelkie zło w ludziach niszczyła.  

Abyś się zła nie lękała  

I Moją mocą go zwyciężała.  

W Jezusie Chrystusie złożyłaś całkowite zaufanie  

I widzisz Moje działanie. 

Z wielkiej nędzy ciebie wyprowadziłem 

I to dzieło ci powierzyłem, 

Abyś ze Mną kroczyła 

I ludziom radość przynosiła. 

Abyś drogę do Boga wskazywała 

I miłością Bożą ich napełniała, 
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I zło z nich wypędzała. 

Gdy będziesz się do ludzi zbliżała, 

Miłością Moją będziesz ich obdarzała. 

Gdy będziesz na ludzi ręce wkładała, 

Mocą Moją będziesz ich uzdrawiała. 

Z Miłosierdzia Bożego 

ta moc wypływa dla biednego ludu zagubionego. 

Pragnę, aby zobaczyli, 

Jak wielkie grzechy popełnili. 

Choć Mnie znieważali, 

A teraz, gdy Mnie poznali, 

Przez Moje Miłosierdzie Mnie ukochali 

I należny hołd Mi oddali, 

I więcej grzechami nie zasmucali. 

O pomoc Mnie błagali 

I z Bożą pomocą, zło w sobie i ludziach zwyciężali. 

Wojownicy, którzy ze złem będą walczyli, 

Zawsze gotowi – będą niezwyciężeni. 

Bóg ich będzie błogosławił i dodawał sił, 

Aby swoją słabość zwyciężali. 

Dnia ??.11.1991 r. 

Córko Moja! Wiele po świecie będziesz wędrowała, bo nadeszły takie 

czasy i to krótkie. Bóg wzywa swoje wybrane dzieci, aby poszły na krańce 

świata, opuszczając swoje rodziny, i głosiły powtórne przyjście Pana:  

Mądrością Bożą będą Słowa Boże głosili  

I w niczym nie będą się mylili, 

Bo ci maluczcy, których za nic możni tego świata mieli, 

Oni w Bogu największe Bogactwo widzieli.  

W Nim swoją miłość złożyli  

I z całego serca Bogu służyli.  
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Wiele ofiar i modlitw składali 

I w tej miłości Bożej wytrwali.  

Bogu wielką radość przynosili,  

Bo za grzechy świata się modlili.  

Miłosierdziu Bożemu ich powierzali,  

I z szatańskich sideł ich uwolnili. 

Grzesznicy w obecnych czasach będą dotknięci chorobą, której nikt  

nie rozpozna. Ten znak Boży jest dla wszystkich grzeszników, aby się 

opamiętali i nawrócili do Boga oraz wzięli do swych serc Moje dziesięć 

przykazań Bożych. W nich jest ratunek dla każdej duszy. Jezus Chrystus jest 

tak rozmiłowany w ludzkiej duszy, że użyje wszelkich sposobów ratowania 

jej, jednak nie naruszając wolnej woli… Człowieku, śpiesz się… 

Drogie dzieci. Ja wciąż na was czekam… Ty, który będziesz to czytał, 

to będzie dla ciebie wezwanie, abyś stanął przy Mnie, biorąc do ręki 

krzyż. 

On ci wskaże drogę prawdy i miłości Bożej. Wpatrz się w ten krzyż i 

Moje Ciało na nim rozpięte i pomyśl, że to dla ciebie uczyniłem z miłości i 

miłości tylko pragnę. 

A teraz błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 03.12.1991 r. 

Córko Moja, pisz te słowa dla wszystkich ludzi na całym świecie. 

Nadchodzą ciężkie czasy dla ludzkości. 

Ja, Jezus Chrystus, i Moja Matka Najświętsza, wzywamy was, drogie 

dzieci, do opamiętania i nawrócenia się do Boga. Ostrzegam was, bo 

bardzo was kocham. Jestem Bogiem i widzę cały Wszechświat oraz dusze, 

które żyją w prawdzie i miłości Bożej, i które są tym światłem na ziemi. 

Cały świat tonie w mroku grzechu i wymaga on tego, by Moje 

umiłowane dusze czyniły wielkie pokuty oraz ofiary w modlitwach i 

cierpieniach za grzechy świata. 
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Pamiętaj, człowiecze, że gdy przyjdzie śmierć i będzie zbierać straszne 

żniwo, to wtedy już dla siebie nic nie będziesz mógł uczynić. A więc już 

teraz, od dziś, staraj się być dzieckiem Bożym, a resztę zostaw Mnie, 

swemu Bogu – On ciebie nie zawiedzie. 

W godzinę śmierci doznasz wielkiego przerażenia, gdyż ujrzysz całe 

swoje życie. 

Ja pragnę, abyś odchodził do wieczności z radością, ale masz wolną 

wolę, wybieraj: niebo lub piekło. 

Usłysz wołanie, bo czasu mało i wzywaj Matkę Bożą na ratunek swej 

duszy. Królestwo Boże jest dla tych, którzy codziennym swym życiem dają 

dowody przynależności do Boga i pamiętają o dziesięciu przykazaniach 

Bożych. 

Stworzyłem świat, który był taki radosny, pełen światła, ale człowiek 

zapragnął ciemności. 

Świat, który stworzyłem, nie może trwać w ciemności. Ciemność jest 

radością szatana. 

Świat może istnieć pełen światła z ludzkich dusz i dlatego pragnę 

nawrócenia, aby się nie wypełniło to, co ma nastąpić. 

Człowiecze, oddaj się w ręce Niepokalanej. Ona, jako opiekunka dzieci 

ziemskich, jest wierna swemu posłannictwu. Przez Moją i twoją Matkę 

odnajdziesz Boga w Trójcy Jedynego. I wtedy odnajdziesz radość swego 

życia. Będziesz wiedział, dla kogo żyjesz i kto będzie czekał na ciebie w 

wieczności. 

Czy mam wstrząsnąć globem ziemskim, aby was obudzić? To byłby 

dzień straszny na ziemi. Daję wam Matkę Bożą – w Niej znajdziecie 

ratunek dla swej duszy i całego świata.  

Dzieci Mego światła, oświecajcie i zapalajcie dusze swych braci i sióstr 

do walki ze złem. Macie siłę i moc Boga Wszechmogącego, aby 

przeciwstawić się potędze zła. Walczcie, Moje małe dusze, aż do 

zwycięstwa. Błogosławię was, Moje dzieci, i umacniam w swojej światłości: 

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
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ROK 1992 

Dnia 04.01.1992 r. 

Córko Moja! Wszystko, co czynisz, jest dobre, ale uważaj, bo zło 

będzie ciebie atakować poprzez ludzi. 

Ty, córko, nie martw się. Dziełu, które Bóg planuje w swym Miłosier-

dziu, nikt nie jest w stanie przeszkodzić, a szczególnie przy okazywaniu 

Bożego Miłosierdzia dla ludzkości. Niemniej potrzebuję was, aby przez 

was ono wypełniło się, bo świat jest bardzo zagrożony. 

Drogie dzieci, zjednoczcie się we wszystkich grupach modlitewnych, 

bo ten rok jest rokiem przełomu walki ze złem. 

Dzieci Moje, Ja, Jezus Chrystus, proszę was: módlcie się, czyńcie 

ofiary, pośćcie i miłujcie się nawzajem, bo gdzie jest miłość i zgoda, tam Ja 

jestem z wami. 

W tych modlitwach będę waszym ogniem Bożej miłości. Bądźcie 

siewcami dobra na tej świętej ziemi. 

Ratujcie to, co może zginąć. Bądźcie pracownikami bez najmu jako 

ofiary za grzechy świata. Czyńcie to z miłości dla Mnie, tak jak Ja to 

uczyniłem dla was. Jestem Ten sam z wami, pełen Miłości i Miłosierdzia. 

Pragnę tylko jednego, abyście Mnie kochali czystą i dziecięcą miłością. 

Taka miłość może odmienić świat i wszystkie proroctwa mogą się nie 

wypełnić. 

Dzieci całego świata, wzywam was do nawrócenia, bo gdy ziemia 

będzie się usuwać spod waszych nóg i nie będzie gdzie uciekać, staną 

przed wami te słowa, ale czasu już nie będzie. Pomyśl tylko przez chwilę, 

człowiecze, jak postępowałeś ze Mną, co uczyniłeś z miłością do Mnie, 

swego Zbawiciela? 

Jeśli nic nie uczyniłeś – to od razu, od dziś zacznij walczyć ze złem. 

Zwyciężycie, bo Ja, Jezus Chrystus, i Moja i wasza Matka będziemy z 

wami. 

Nie oddawajcie swej duszy na potępienie, bo Ja was powołałem do 

życia i pragnę, abyście do Mnie wrócili. 
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Choć będziecie utrudzeni i znękani życiem ziemskim – tam w wieczno-

ści będziecie ze Mną przeżywali radość wieczną. Szatan was bardzo 

nienawidzi, tak łatwo zwycięża dobro i miłość w człowieku. Zbudźcie się, 

dzieci Moje, i zacznijcie żyć Moim życiem. Ja na was wciąż czekam. 

Dnia 11.01.1992 r. 

Córko Moja! Całym sercem kochajcie swego Boga. O ile, Moje dzieci, 

chcecie w pełni otrzymać Moje łaski i być ich dawcami, w całości oddajcie 

się z miłością swemu Bogu, bo przez takie serca wypełnia się wola Boża. 

Taka dusza otrzymuje w całości światło i jest pożyteczna we wszystkich 

dziełach Bożych. Jest narzędziem, którym się Bóg posługuje, aby ratować 

innych. Takich serc potrzebuję wiele. Tak bardzo was umiłowałem. 

Dzieci Moje, gdy w tak wielkiej miłości konałem na krzyżu, chciałem, 

byście pojęły Moją miłość do was, by ta miłość kwitła w waszych sercach 

po wszystkie wieki. Niestety, takich serc jest mało. 

Błogosławieni ci, co miłują i żyją miłością do swego Boga. Przecież 

zostawiłem wam Miłość. Biada tym, co nie pamiętają o Mojej miłości i 

wzgardzili nią. 

Zlodowaciałe ich serca nie potrafią kochać ani Boga, ani człowieka i 

nie pozwolą się kochać, bo są zepsute do szpiku kości. Jaki świat chcesz 

mieć, grzeszniku? Świat, w którym nie ma Boga, a króluje szatan. Dzieci 

Moje o płonących miłością do Boga sercach, módlcie się o nawrócenie 

tych biednych grzeszników, bo czasu mało, a dusz tak wiele ginie i smutne 

jest Serce Moje oraz Mojej i waszej Matki. Wzywam wszystkie dzieci Mojej 

miłości do walki ze złem. 

Weźcie Różaniec Święty do ręki i módlcie się! To jest wasza broń, jak 

również koronka do Miłosierdzia Bożego, która uśmierza gniew Boży. A 

tych modlitw potrzeba wiele. 

Dnia 20.01.1992 r. 

Córko Moja. Zwalczając siebie podążasz do doskonałości, ta walka 

trwa do ostatniego tchnienia twego życia. Dzieci Moje, ten trud podjęty 
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dla Chwały Bożej, aby zwalczać siebie i złożyć ofiarę swemu Bogu we Mszy 

Świętej. Miłość waszą łączcie z Moją ofiarą.  

Ja, Jezus Chrystus, będę te ofiary błogosławił, umacniał i pomnażał. 

Ofiary składane przez was, w łączności z Moją ofiarą, mają wielką moc, bo 

Ja jestem połączony z tą ofiarą. Idziesz przez to ziemskie życie ze Mną, 

połączony ofiarą. Starajcie się dzieci Moje pamiętać nie tylko przy ołtarzu - 

Ja mam być w waszym sercu do następnej ofiary. Kto Mnie szczerze kocha, 

nigdy nie zapomina o Mnie i nie będzie powierzchowny. Chcę i pragnę 

mieć was całych, obyście wypełniali Moją Świętą Wolę, aby świat ocalić. 

Dzieci Moje, będzie wam bardzo ciężko, ale i Mnie nie było lekko, jak 

szedłem na śmierć krzyżową. Myślałem o was, a miłość do was Mnie 

spalała i nie czułem bólu, tak i wy, Moje dzieci, myślcie o Mnie, o Mej 

Miłości, o duszy bliźniego, która ginie. Posyłam was, drogie dzieci, w świat 

pełen grzechu i nieprawości. 

Stańcie do walki ze złem, Moje umiłowane dzieci, Moje Święte Oczy 

są zwrócone na was. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego jest posłuszny 

Memu Miłosierdziu i przez nich będzie się wypełniać wola Boża.  

Błogosławię was, Moje dzieci, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen.  

Dnia 20.02.1992 r. 

Córko Moja! Zwalczając siebie, podążasz do doskonałości. Ta walka 

trwa do ostatniego tchnienia twego życia. Dzieci Moje! Ten trud 

podejmujecie dla Chwały Bożej, a zwalczając siebie, składacie z tego ofiarę 

swemu Bogu w Mszy Świętej, łącząc jednocześnie waszą miłość z Moją 

Ofiarą na krzyżu, też z miłości. Ja, Jezus Chrystus, będę te ofiary 

błogosławił, umacniał i pomnażał. Ofiary składane przez was w łączności z 

Moją Ofiarą mają wielką moc, bo Ja jestem połączony z tą ofiarą. Wtedy 

naprawdę idziecie przez to ziemskie życie połączeni ze Mną ofiarą. 

Starajcie się, dzieci Moje, pamiętać o Mnie nie tylko przy ołtarzu. Ja 

mam być zawsze w waszym sercu obecny do następnej ofiary. Kto Mnie 

szczerze kocha, nigdy nie zapomina o Mnie. Nie bądźcie też powierzcho-
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wni. Chcę i pragnę was mieć całych, abyście wypełniali Moją świętą wolę, 

aby ocalić świat. Dzieci Moje, będzie wam ciężko, ale i Mnie nie było lekko, 

jak szedłem na śmierć krzyżową. 

Myślałem o was, a miłość do was Mnie spalała i nie myślałem o bólu. 

Tak i wy, dzieci, myślcie o Mnie, o Mojej miłości. 

Posyłam was, drogie dzieci, w świat pełen grzechu i nieprawości. 

Stańcie do walki ze złem, Moje umiłowane dzieci. Moje święte oczy są 

zwrócone na was. Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego jest wierny Memu 

Miłosierdziu i przez was będzie się wypełniać wola Boża. Błogosławię 

was, Moje dzieci, w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 09.03.1992 r. 

Córko Moja! Czas ubywa, a ty nie możesz przezwyciężyć swojej 

niechęci do pisania. Staraj się pisać często. Dni, które nadchodzą, okażą się 

brzemienne dla twojej ojczyzny. Czy wy, Moje dzieci, nie widzicie, co się 

dzieje wokół was? Mądrzy tego świata poprzez brak pokory utracili 

rozeznanie rzeczywistości. Czyż nie powiedziałem, że maluczkim objawię 

tajemnice Boże? 

Wielcy tego świata gardzą prawdą życia. Maluczcy, jak dzieci, potrafią 

otworzyć się na swojego Stworzyciela. Ubogacę ich mądrością samego 

Boga i będą jeszcze żarliwiej wypełniać Moją wolę. 

Umiłowałem Moich pokornych i maluczkich, bo poprzez swoje 

dziecięctwo umiłowali Mnie, Prawdę Przedwieczną. 

Kto nie pragnie świata, a tylko Chwały Bożej, posiadł mądrość. 

Mądrych jest tak niewielu. Miłosierdzie Boże jest jeszcze dane światu. 

Człowiecze, Ja, twój Ojciec Niebieski, czekam na ciebie. 

Dnia 15.03.1992 r. 

Córko Moja! Twoja obojętność do pisania sprawia Mi smutek. Tobie 

powierzyłem to dzieło. Z dni straconych, w których nie wykonałaś Mojego 
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polecenia, będzie trzeba się rozliczyć, bo innymi myślami czas wypełniałaś, 

aby nie pisać. Staraj się, Moje dziecię, pisać, kiedy masz wezwanie. 

Zdaj się całkowicie na Mnie, na swego Boga. 

Będziesz wypełniać wszystkie czynności całego dnia, w którym będzie  

chwila na pisanie. Córko, pamiętaj – to, co piszesz jest dla wszystkich ludzi 

na całym świecie. Pragnę przez słowa, które będę ci dyktował, okazać 

Miłość i Miłosierdzie, aby Moje promienie przenikały każdą duszę. Ale 

potrzebuję i was, aby ratować to, co może zginąć bezpowrotnie. Wiele 

nieszczęść spadnie na cały świat. Ludzie będą umierać nagle, bez 

pojednania z Bogiem. 

Dzieci Moje, módlcie się za grzeszne dusze konające. Ogarniajcie cały 

świat i zanurzajcie wszystkie dusze w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym, 

aby przez swoje ofiary, modlitwy i post ratować ludzi od piekła. 

Ratujcie te dusze, które odchodzą z tego świata nagle: w 

katastrofach, wypadkach, trzęsieniach ziemi i powodziach. Proście o 

Miłosierdzie Boże dla nich.  

Dzieci Moje, czyńcie to wszystko z miłości do Mnie. W miłości Mojej 

przyszłyście na świat, abym mógł przez was, dzieci światłości, wypełniać 

plan Boży. 

Dnia 17.03.1992 r. 

Córko Moja! Przyjdą czasy, w których będą się dziać wielkie cuda. 

Kościół i ludzie rozpoznają te znaki czasu i opamiętają się, i zaczną ufać 

Miłosierdziu Bożemu. Będą się nawracać i podejmą walkę ze złem o swą 

duszę. Dam im pomoc i czas na uwolnienie się od zła. Kochaj, człowiecze, 

swego Boga i wierz w Jego Miłość i Miłosierdzie. On ciebie Miłością i 

Miłosierdziem wciąż darzy. On z miłości oddał swoje życie za ciebie, abyś 

był zbawiony. Spójrz w swoje wnętrze i pomyśl, coś uczynił z duszą 

Chrystusa, która jest w tobie jako cząstka Boga? 

Czy upiększyłeś Ją przykładnym życiem? Czy pamiętałeś, kto ci ją dał? 

Czy pamiętałeś, że Ja jestem w duszy bliźniego, gdy go krzywdziłeś lub 

obrażałeś? 
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Czyniłeś krzywdę swojej duszy, ale jednocześnie zadawałeś wielki ból 

i smutek Chrystusowi, twojemu Zbawicielowi, który z miłości do ciebie 

oddal swoje życie. 

O, duszo oziębła, tak trudno żyć ci w miłości Bożej i bliźniego. 

Pamiętaj, człowiecze, że po to przyszedłeś na świat, abyś dawał 

świadectwo, że jesteś dzieckiem Bożym. Gdy trwasz w Bogu, zło ciebie nie 

zwycięży. Szatan kusi, ale jest zawsze pokonany miłością samego Boga, 

która jest w duszy i w sercu człowieka. Walka ze złem trwa cale życie. 

Walczcie, Moje umiłowane dzieci, nie dajcie się złu usidlić. 

Macie wolną wolę i w tej wolnej woli dokonuje się dobro lub zło. 

Dobro i miłość prowadzą do szczęśliwej wieczności z Bogiem. 

Dnia 05.04.1992 r. 

Świat potrzebuje tak wielu orędzi. W krótkim czasie glob ziemski 

będzie dotknięty wielką karą za grzechy, a szczególnie za to, że kraje 

cywilizowane pozwalają panoszyć się satanistom, którzy dokonują mor-

dów na dzieciach. Nikt im tego nie zabrania, nie wprowadza się zakazów 

prawnych i ścigania jako przestępców. 

Bezczeszczą też kościoły i Moje święte Ciało. Pozwalają im się 

rozwijać, aż zaczną mordować tych, którzy im będą wchodzić w drogę. 

Będzie wielki płacz i rozpacz: matek, ojców i sierot, ale wtedy już będzie za 

późno. Macie rozum i oczy, sami dopuściliście do tego: Wiedzieliście, na co 

ich stać. Potrafią z pełną zaciekłością prześladować Mój Kościół. 

Przestrzegam was rodzice, abyście dobrze chronili swoje dzieci przed 

złem. Już teraz przelewa się niewinna krew za tych, co żyli w wielkim 

grzechu. Gdyby ludzie się opamiętali, to kar by było o wiele mniej. 

Umiłowane Moje dzieci, które żyjecie z Bogiem i dla Boga, módlcie się za 

tych opętanych przez szatana. 

Każda modlitwa powstrzymuje od złych czynów i szatan nie może 

wykonać tego, co zamierzał. Modlitwą, ofiarą i postem osłabiajcie jego 

moc i jego działanie. Potrzebuję bardzo dużo waszych modlitw i ofiar, 

aby zwyciężyć zło. 
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Dzieci Moje, nie oglądajcie się na rządzących krajami. Zwracam się do 

waszych serc, ratujcie te nieszczęsne dusze, które tak bardzo kocham i 

pragnę zbawić, ale potrzebuję do tego waszych modlitw. 

Błogosławię was w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 09.05.1992 r. 

Córko Moja! Czas pomyśleć o swej duszy i bliźnich. Wskażę ci zbawcze 

dzieło dla dusz przez Miłosierdzie Boże. W Miłosierdziu Bożym złóż 

całkowitą ufność i oddaj te wszystkie dusze Mojemu Miłosierdziu. 

Wiedz, Córko Moja, że każda modlitwa kierowana do wszechmocy 

Mojego Miłosierdzia jest wysłuchana. O gdybyście, dzieci Moje, znały 

potęgę modlitwy do Miłosierdzia Bożego. Zbliża się już nieodwołalnie czas 

poznania: jak pracowałyście dla Chwały Bożej i zbawienia dusz. 

Dzieci Moje, w waszej mocy i powinności jest ratować te zagubione i 

przez szatana zniewolone dusze. Te dusze nie czczą Miłosierdzia Bożego. 

Są one tak słabe i grzeszne, że potrafią tylko czynić zło. Dlatego też 

wzywajcie Mojego Miłosierdzia i zanurzajcie te dusze obciążone 

nieprawością w niezgłębionym Miłosierdziu Bożym. Szatan będzie dusze 

dręczył i pobudzał do zła, ale dusze zanurzone w głębinach Mojego 

Miłosierdzia otrzymają ratunek i światło. 

Potrzeba jednak wiele modlitw i ofiar, aby utrzymać dusze w łasce 

Bożej. Największą Moją radością jest, gdy wzywacie Miłosierdzie Boże 

na ratunek grzeszników i dusz w czyśćcu cierpiących. Po tym poznacie, że 

jesteście Moimi dziećmi, bo tylko dzieci Boże podejmują walkę ze złem i 

nie ustają w tej walce. 

Ja, Jezus Chrystus i Moja oraz wasza Matka, błogosławimy was, aby ta 

walka nie wygasła w waszych sercach. Ta walka będzie w was trwać do 

ostatniej sekundy waszego życia. Obiecuję, że przyjdziemy do was w 

godzinę śmierci waszej, abyście mogli po tym utrudzeniu i walce spocząć 

przy Moim Sercu. 

Czerpcie, Moje dzieci, z tego przebitego Serca Miłość i Miłosierdzie, 

a będziecie tymi siewcami Mojej miłości. 
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Pragnę, aby każde serce przyjęło i uwielbiło Moją miłość oraz przez 

miłość zjednoczyło się ze swym Zbawcą. Amen. 

Dnia 20.05.1992 r. 

Córko Moja, znów spotykamy się, aby ludziom nieść to orędzie, aby 

mogli pojąć w pełni to, co im zagraża, tj. utrata człowieczeństwa. Szatan 

pragnie zniszczyć wszelkie dobro, a wszelkim złem karmi świat. Dałem 

wam, Moje dzieci, rozum, oczy, uszy i wolną wolę – nie korzystacie z 

Moich darów. 

Przypominam wam o tym, Moje dzieci, bo na opamiętanie się czasu 

macie mało. Zapomnieliście o swym Bogu. Tak mało macie światła Bożego 

i miłości. 

Wszystkie fundamenty człowieczeństwa są miłością. Kto kocha Boga i 

bliźniego, ten ma światło i korzysta z wielu łask, ale takich dusz jest mało. 

Świat jest zagrożony przez atak szatana na ludzi słabej woli. Smutna jest 

Dusza Moja, że muszę karać. Co ciebie, człowiecze, w takim pędzie do zła 

może powstrzymać? Czy tylko kara? Gdy kara dotknie cały świat, w 

którym żyjesz, będzie za późno na opamiętanie. Nic waszego nie wezmę, 

tylko to, co sam stworzyłem. 

A wszystko, co stworzyłem jest dla was święte. Jak długo mam 

patrzeć, gdy bezcześcicie Boże dzieło i nie wypełniacie Moich dziesięć 

przykazań. 

Dzieci Moje, te które Mi ufają i żyją Moją miłością, nie lękajcie się! Ja 

z dobrymi przebywam i karmię ich swoim Ciałem, aby mogli żyć na tej 

świętej ziemi i dawać świadectwo, że są dziećmi Bożymi i radują się w 

swym Panu. Amen. 

Błogosławię Was, Moje dzieci: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Dnia 21.05.1992 r. 

Córko Moja, pisz wiele i rozsyłaj, gdzie się da, gdzie możesz dotrzeć z 

tymi orędziami. Zbliża się dzień straszny. Nie lękajcie się, Moje dzieci, bo 
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tam, gdzie jest dobro i miłość do Stwórcy, nic wam nie grozi. A teraz 

wzywam was wszystkich na krańce świata do walki ze złem. 

Teraz, dzieci Moje, zbierzcie wszystkie siły; nie wypuszczajcie z rąk 

różańca świętego, módlcie się na nim oraz Koronką do Miłosierdzia 

Bożego. Różaniec noście na szyi. Zło was będzie chciało zaatakować i 

zniszczyć, gdyż szatan jest rozwścieczony. Proszę nie lekceważcie tego, bo 

to jest walka dobra ze złem. 

Dobro zwycięży, ale wiele dusz zginie bezpowrotnie. 

Miłujcie swego Boga i czyńcie wszystko z miłości do Niego i do 

bliźniego. W miłości do was zwyciężyłem śmierć i szatana. Wy, drogie 

dzieci, też przez miłość zwyciężycie wszelkie zło, bo gdzie miłość, tam 

jestem Ja, Jezus Chrystus. 

Tam, gdzie nie ma miłości, szatan jest panem i gdzie jest on, tam jest 

zło. 

O ludu, czy zdołasz opamiętać się? „Ręka Boża” jest tuż nad ziemią. 

Choć kara w pełni nie będzie wykonana, zostanie po tym znaku wielkie 

spustoszenie. Po tym znaku poznacie też, że następna kara będzie większa, 

o ile się nie nawrócicie. 

Nadszedł czas ostateczny: sito przygotowane, pszenica będzie przesia-

na, plewy w ogień wrzucone, bo nie były użyteczne. O, gdybyście wiedzieli 

obłudnicy, ile za was modlitw płynie do Tronu Bożego o wasze 

nawrócenie. A teraz błogosławię was, dzieci Moje ofiarne, w Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 29.05.1992 r. 

Córko Moja, wiem, że martwisz się, czy to prawdziwe. Nie lękaj się! 

Obserwuj wszystko i rozważaj to, co ci przekażę. W końcu tego miesiąca 

dotknie świat trzęsienie ziemi, zginie wielu ludzi za morderstwa. 

W czerwcu nastąpi oberwanie chmury, woda zaleje duży obszar ziemi. 

Po tym deszczu nastąpi wielkie skażenie i powstaną choroby. 

Wielmożni uczeni nie będą w stanie wykryć ich pochodzenia. Gdyby świat 
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chciał poznać, co ich czeka, ludzie pragnęliby już śmierci, aby tego nie 

widzieć i nie słyszeć. 

Biada mordercom i rozpustnikom oraz bluźniercom, o ile w czasie się 

nie nawrócą. 

Córko, w twojej ojczyźnie źle się dzieje. O ile nie dojdzie do zgody i 

jedności, to stanie się, co już napisałaś. Szatan za wszelką cenę chce was 

zniszczyć i objąć rządy w tym kraju. Moje Miłosierdzie promieniuje na ten 

kraj. Obudźcie się, drogie dzieci, aby w pełni zrozumieć łaski, jakie 

otrzymujecie i zacząć żyć w prawdzie i poszanowaniu człowieczeństwa. 

Córko, czas, który ci podaję, jest Moim czasem. Czas ten może być 

skrócony lub przedłużony. O tym nie rozmyślaj. 

Dnia 10.06.1992 r. 

Córko Moja, niewiele zostało czasu do wypełnienia sprawiedliwości. 

Sprawiedliwość i dobro muszą zwyciężyć. Zło rozpanoszyło się na całym 

świecie. Wyposażyłem człowieka w siłę i moc Bożą, aby zwyciężał zło. 

Tylko niech tę walkę podejmie i niech pragnie dobra dla siebie i bliźniego. 

Drogie dzieci, czy rozumiecie, że jesteście kukłą w rękach szatana? Co 

chce, to z wami czyni, a wy mu ulegacie i wypełniacie wszelkie podszepty 

zła. A przecież dałem wam Moje słowo i zostawiłem wam swoje Ciało, 

abyście się umocnili w wierze i miłości Bożej. Dlaczego, Moje dzieci, tak 

łatwo ulegacie złu? Nie po to przyszliście na świat, aby złu służyć? 

Biada wam odstępcy od przykazań Bożych!!! Odrzuciliście miłość, 

dobro i sprawiedliwość, bo dla takich one nie istnieją. 

Jeśli nie miłujesz, nie będziesz miłowany, bo Ja szanuję twój wybór. 

Jeżeli nie potrafisz być sprawiedliwym – sprawiedliwie będziesz sądzony. 

I nikt nie zostanie pominięty. Jak żyłeś, tak będziesz osądzony… 

Dnia 12.06.1992 r. 

Córko Moja! Pisz uważnie, nie odchodź myślą od pisania, a teraz, 

dziecię Moje, pisz: zwracam się do Moich synów kapłanów. Z wielkim 

bólem widzę, jak przez zarozumiałość, wygodnictwo, sprawy, którymi 
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kapłani zajmują się niepotrzebnie – i dlatego nie mają czasu dobrze służyć 

Bogu, Kościołowi, ludowi, który w tych obecnych czasach tak bardzo 

potrzebuje pomocy kapłanów – upada kapłaństwo. 

Gdy kapłan siedzi w konfesjonale – zastępuje Mnie, Jezusa 

Chrystusa, i ludzie wierzą, że Ja jestem w tym kapłanie. Dlaczego więc, 

Moi synowie, nie pozwolicie Mi przez was mówić a tylko swoim ludzkim 

rozumem dajecie wskazówki i pouczenia. One nie dają żadnej pomocy 

duszy. Jest wielu kapłanów, którzy pamiętają o tym i zdają się na Mnie i 

wtedy człowiek ma wsparcie, jakiego szuka. 

Kapłanie, nie czuj się wszechwiedzącym, a bądź sługą tego, który jest 

na zewnątrz konfesjonału. Otwórz swe serce i umysł, aby Moje słowo i 

światło dotarło do duszy człowieka. 

Jest wielu takich kapłanów, którzy zagradzają Mi dostęp do dusz. Gdy 

kapłan, spowiadając, traci zjednoczenie z Bogiem, to i dusza, która się 

spowiada, odchodzi bez światła. Taką duszę umacnia tylko błogosławień-

stwo, ale szybko słabnie i wraca do takiego stanu, w jakim była. 

Moi synowie, kapłani, spowiadając, wkładajcie dużo serca. Waszym 

pragnieniem i obowiązkiem winno być ratowanie dusz, bo po to was 

powołałem. 

Teraz nadszedł czas, aby poświęcić się zbawczemu dziełu ratowania 

dusz. 

Ponieważ nie potrafiliście być dobrym kapłanami, zaczął się atak zła 

na kapłaństwo. Mieliście być światłością tej ziemi i cóż z nią uczyniliście. 

Spójrzcie na swoje życie kapłańskie. Innym głosicie słowa Boże, ale czy 

sami je wypełniacie? Biada tym kapłanom, co nie wypełniali woli Bożej w 

miłości do bliźnich. Kapłanie, jesteś pasterzem takim, jak Ja byłem, i za 

każdą straconą owieczkę trzeba się rozliczyć. 

Jeśli przez swoje postępowanie dałeś zgorszenie innym – sam 

znalazłeś się na drodze zatracenia. 

Opamiętaj się, synu, bo czasu mało, a nieprawości tak wiele. 
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Dnia 22.06.1992 r. 

Córko Moja, ten dzisiejszy dzień będzie pełen łaski Bożej. Widzę, jak 

ze wszystkimi Moimi dziećmi bolejecie nad grzechami świata.  

Dzieci Moje umiłowane, nie zrażajcie się przeciwnościami, bo one 

będą jeszcze większe, ale trwajcie przy swym Bogu. Za wytrwanie i walkę 

przeciwko złu, gdy przyjdzie ten czas ostateczny, zostaniecie wybrane 

Małymi Rycerzami, gdyż wytrwałyście przy swym Bogu. Wypróbowani, nie 

zniechęceni szliście za Jezusem Chrystusem i w tym zjednoczeniu osiąg-

niecie cel swego życia. Do tej walki nie wychodzi się na ulice, do tego jest 

Kościół i twoja mała izdebka. Ja widzę wasz najmniejszy gest dla Chwały 

Bożej, bo Moje oczy są zwrócone na was. Radują się Moje oczy i Serce, że 

Mnie kochacie. W tym zachwycie spływają na was wielkie łaski Boże, z 

których korzystacie w swoich intencjach i prośbach. Gdybyście, dzieci 

Moje, znały siłę i moc łaski Bożej połączonej z waszą modlitwą… wtedy 

jesteście jak kwiaty ziemskie – rozkwitacie i wydajecie woń cudowną, 

wtedy wszelkie zło będzie uciekać, bo Ja sam hoduję te kwiaty i Ja sam o 

nie się troszczę, aby Mój Duch w nich spoczął. Dzieci Moje, nie zważajcie 

na nic, tylko zakotwiczcie się w Mojej miłości i trwajcie, bo miłość 

zwycięży. 

Dnia 23.06.1992 r. 

Córko Moja! To upadające pod grzechem pokolenie nie chce myśleć o 

swoim Zbawicielu. Stworzenie Moje zaprzedało się złu, zobojętniało na los, 

jaki gotuje sobie po ziemskiej pielgrzymce. Czy życie ziemskie jest 

wieczne? Kończy się, a po nim człowiek przechodzi do wieczności. 

Do wielu ta straszna prawda nie dociera, bo zamknięci są na głos Boży 

i na Jego Miłosierdzie i oddali się wyniszczającemu materializmowi. 

Przeczystą duszę, którą zostali obdarzeni, którą powinni chronić jak źrenicę 

oka, potraktowali w sposób najbardziej niegodny, jaki można sobie 

wyobrazić. 

Człowiecze, czy twoje ciało nie jest prochem, a dusza przeznaczona do 

wieczności? 
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Kto może zabiegać o proch, którym jest ciało, a jednocześnie deptać 

nieśmiertelną duszę? Tylko ten, kto nie chce posługiwać się mądrością. 

Życie ziemskie jest krótkie. Moje stworzenie, miej tę świadomość i żyj tak, 

aby twoja dusza dostąpiła zbawienia. 

Czy żer dla robactwa, którym się stanie twoje ciało, może być 

ważniejszy od doskonałości aktu stworzenia, jakim jest nieśmiertelna 

dusza? Masz wolny wybór, człowiecze. Oprzyj się, Moje stworzenie, na 

ramieniu swojego Boga. Gdzie znajdziesz lepsze wsparcie? Czas płynie, 

twoich dni ubywa, a ty wciąż stoisz na rozdrożach. Nie wiesz, gdzie się 

udać, Mój synu i córko? Ja, wasz Bóg, czekam na was. 

Człowiecze, odrzuć wszelką nieprawość, padnij w ramiona swojego 

Ojca Niebieskiego – Moje Miłosierdzie i miłość przebaczy ci. Wróć do 

swojego Stworzyciela, to On dał tobie życie. Nie możesz uciekać od tej 

prawdy. Pomyślcie, dzieci, o otchłani piekielnej. Wyrzeczenie się grzechu 

jest jedynym środkiem oddalenia od siebie tego strasznego losu. 

Nie ulegajcie modom i zwodniczym prądom, które wam wmawiają, 

że człowiek wielkiej wiary i miłości do Boga jest człowiekiem 

nienowoczesnym.  

Czy pozwolisz siebie zwieść, Moje stworzenie, i pójdziesz drogą 

bezcennych szaleństw najemników szatana u schyłku tego wieku, a zara-

zem u schyłku drugiego tysiąclecia? 

Uświadom sobie, człowiecze, że szatan zawładnął znaczną częścią 

życia współczesnego świata, zwabił podstępnie ludzi na drogę zła i uczynił 

ich zwykłymi automatami do czynienia nieprawości, przez co stali się 

najpodlejszymi wyrobnikami grzechu. Święta ziemia nie wytrzyma naporu 

zła, a gdy zacznie pękać, nazbyt wyraźnie zobaczysz, biedny człowiecze, 

swój los, ale czy wtedy nie będzie za późno na nawrócenie? 

Dnia 10.07.1992 r. 

Córko Moja, zwracam się do ciebie z posłannictwem do dzieci 

Bożych, abyście w sierpniu podjęli modlitwę o przebłaganie Ojca 

Przedwiecznego za grzechy świata. 
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Ja, Jezus Chrystus, czekam na waszą odpowiedź modlitewną. 

Przekazujcie jedni drugim: sierpień ma być tym miesiącem bezustannej 

modlitwy, składającym się z nowenny, różańca i koronek. Dzieci Moje, to 

zjednoczenie waszych ofiar modlitewnych, może uśmierzyć gniew Boży i 

odsunąć kary, które mają dotknąć cały świat.  

Do walki, Mali Rycerze, czas na was. Kto walczy orężem Jezusa i 

Maryi, ten jest zwycięzcą. 

Dzieci Moje, czas nagli. Kara zawisła nad światem. Czym więcej ofiar, 

tym większe zwycięstwo. Kto kocha Boga w Trójcy Jedynego, ten nie 

ulęknie się żadnej ofiary. 

Ja, Jezus Chrystus, dałem wam wzór do naśladowania. Teraz na was 

przyszedł czas złożyć ofiarę za ten grzeszny świat. Błogosławię was, drogie 

dzieci, i waszą ofiarę: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Dnia 06.08.1992 r. 

Córko Moja, napisz: cały świat dotknie susza, głód i choroby 

nieznane – jeżeli nadal grzechy będą popełniane. 

Dopełni się to, co przepowiedzieli prorocy. Stworzyłem tę ziemię dla 

was, abyście mogli żyć w prawdzie i miłości Bożej. Nie może być dalej tyle 

wielkiego zła na Mojej świętej ziemi, którą stworzyłem dla dobra 

człowieka. Nawet człowieka stworzyłem na obraz Boży. A ty, człowiecze, 

co robisz z tej podobizny? Jak Mnie zniekształcili źli ludzie w Mojej męce 

krzyżowej. To były grzechy, które przyjąłem na siebie, aby was zbawić… 

Czy może na tej ziemi żyć człowiek, który odrzuca miłość swego Boga? 

Nie, drogie dzieci. Ziemia jest tak obciążona grzechami, że przyszedł czas, 

aby ją oczyścić z tej nieprawości. Biada wam grzesznicy! Jak żyliście, tak i 

zginiecie. 

Wzywam was do nawrócenia! Miłosierdzie Moje jest dla was 

otwarte jako jedyny ratunek dla grzeszników. Błogosławię wszystkich 

ludzi na świecie: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
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Dnia 08.08.1992 r. 

Córko Moja! Czas wypełnia się. Grzesznicy nie zastanawiają się, gdzie 

podążają i komu służą… Dzieci Moje, módlcie się za ten grzeszny świat. 

Ratujcie te zlodowaciałe serca. 

O, serca kamienne! Czy nic już was nie wzruszy: ani Moja męka, ani 

krwawe łzy Mojej i waszej Matki…? 

O, świecie nierozumny! Przyjmujecie wszystko do swego serca, tylko 

nie Boga. Przez Miłość i Miłosierdzie dla waszego zbawienia usunę 

wszelkie zło z tej świętej ziemi. 

Ja tę świętą ziemię stworzyłem i Ja ją usunę spod waszych stóp. 

Poznasz, biedny człowiecze, całą Moją wszechmoc nad całym światem. 

Patrzyłem z wielkim przerażeniem na wasze odstępstwa od Bożych 

przykazań. Nie potraficie się opamiętać. Zbliżają się wielkie żniwa, ale 

pracowników mało. Ci, co stanęli do pracy w winnicy Pana, otrzymają 

wielką nagrodę zwycięstwa. Ci pracownicy zaufali Mojemu Miłosierdziu. 

Ja, Jezus Chrystus, o nich się troszczę. 

Powiadam wam grzesznicy: czas nawrócenia się kończy, a przyjdzie 

czas sprawiedliwości… 

Dnia 24.09.1992 r. 

Córko Moja, będziesz pisać, bo taka jest Moja wola. Twoja wola jest 

zjednoczona z Moją wolą, stąd słowa te są prawdziwe i mają moc Bożą, 

tymi słowami będziesz wzywać do nawrócenia i odstępstwa od grzechu, 

jestem Bogiem miłosiernym i czynię wszystko, abyście się mogli opamię-

tać, bo czasu zostało mało. 

Narodzie polski, który tak umiłowałem: jak długo będzie trwać to 

targowisko? Z waszego kraju ma promieniować Moje Miłosierdzie na 

cały świat. Jak długo mam czekać i patrzeć na was, jak pragniecie ten kraj 

rozszarpać na kawałki niczym sępy? Czasu macie mało i jeżeli nie 

zaprowadzicie porządku i nie zjednoczycie się, sam zakończę wasze spory. 

Szatan zawładnął całkowicie waszymi umysłami i nie potraficie kiero-

wać ludem Bożym. Tylko ci mali potrafią być dziećmi Bożymi. 
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Dałem wam mądrość, abyście przez mądrość czynili dobrze, ale ta 

mądrość służyła szatanowi. I odbiorę to, co dałem, bo wasza mądrość nie 

upokorzyła się przed biednymi, tylko tryumfowała nad nimi. Patrzyła z 

pogardą i zapomniała, że tym biednym jestem Ja, Jezus Chrystus, twój 

Zbawiciel i Odkupiciel. Nadchodzi koniec tego czasu. 

Przyjdzie czas, że mądrzy tego świata, będą szukać mądrości u 

maluczkich, bo mądrość ich będzie przewyższała mądrość tego świata. I 

będą oświecać tych, co chodzą w ciemności, aby uratować od potępienia. 

Dnia 13.10.1992 r. 

Córko Moja, pragnę, byś oddała się całkowicie sprawom Bożym. 

Otrzymałaś zadanie i staraj się je wykonać do końca. Wypełniaj Moją wolę 

dokładnie i z miłością, bo każde dzieło, które ma być wykonane dobrze, 

dokonuje się z miłości. 

Czyn bez miłości jest jak wyschnięta gleba, która przestała rodzić. 

Rzucone w taką ziemię ziarno obumrze, bo zabrakło w niej wody. 

Podobnie, gdy zabraknie miłości, dzieło rozpada się. Tylko miłość do 

Stwórcy może tobie, człowiecze, przynieść potrzebne łaski i siłę w 

działaniu. 

Ja, Jezus Chrystus, wzywam was, dzieci Boże, do wielkiej ofiary – 

walki ze złem. 

Wyleję wiele łask Bożych na tych, którzy odpowiedzą na święte 

wezwanie. Jestem dobrym szafarzem. 

Nie zmarnujcie żadnej z łask, którymi zostaniecie obdarzeni. Walczcie 

ze złem, które was otacza. Tyle zagubionych dusz jest na wyciągnięcie ręki. 

Posługujcie się w tej walce zwłaszcza modlitwą i czynieniem dobra, 

bowiem czynienie dobra jest bardzo skuteczną bronią w walce z szatanem. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, powołałem was w czasach 

ostatecznych do walki z wszechogarniającym świat grzechem. To wielkie 

dzieło rzucone jako pomoc dla grzesznego świata stanie się kolejnym 

świadectwem Miłosierdzia Bożego. 
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Ojciec Niebieski poprzez swoje Miłosierdzie daje Małym Rycerzom 

Miłosierdzia Bożego łaskę podnoszenia upadłych dusz. 

Ja, Jezus Chrystus, kocham wszystkie dusze i pragnę ich zbawienia. 

Upadek choć jednej duszy sprawia Mi wielki smutek. 

Dnia 04.11.1992 r. 

Córko Moja! Zgromadź na modlitwę wszystkie Moje dzieci, które 

Mnie kochają i chcą wynagradzać Mi za zniewagi, które ranią Moje Serce 

za sprawą grzesznego świata. Módlcie się o łaskę skruchy i żalu dla 

błądzących. Pragnę wspomóc ich poprzez Miłosierdzie Boże. 

Dzieci Moje, gromadźcie się we wspólnoty Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. 

Ogniska, które rozkrzewią się po całej Polsce, staną się Moim narzę-

dziem w walce ze złem, w dziele nawracania grzeszników. 

Moi Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, napełnię was miłością i zapa-

łem oświecenia upadłych dusz, które same nie są już w stanie podźwignąć 

się. Te upadłe dusze potrzebują was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. 

Córko Moja, nawołuj Moje dzieci do pokuty, ofiary i postu. Zanurzaj 

cały grzeszny świat w Mojej męce, Moich świętych ranach i Mojej Krwi. 

Dzieci Moje, weźcie do ręki Mój krzyż i poprzez miłość do krzyża 

składajcie ofiary przed Tronem Trójcy Przenajświętszej.  

W modlitwie wielkopostnej wynagradzajcie Mój wielki smutek. 

Wyprosicie wiele łask dla siebie i całego świata. Czekam na was, Moje 

dzieci, na waszą ofiarną walkę ze złem, bo świat dojrzał do kary Bożej. 

Niech nikt nie ociąga się w składaniu ofiar Bogu. Ja, Jezus Chrystus, 

pierwszy złożyłem siebie jako Ofiarę Mojemu Ojcu Niebieskiemu, aby 

zbawić świat. Moi mali pomocnicy, na was spoczywa odpowiedzialność za 

ratowanie grzesznego świata. Przez was, narzędzia Miłosierdzia Bożego, 

zwycięży prawda, bowiem klęska szatana jest nieuchronna i bliska. 
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Dnia 17.11.1992 r. 

Córko Moja. Te natchnienia, które masz do ofiary i modlitwy, za 

poczęte dzieci. Włącz całe swoje serce i umysł, aby ratować te dzieci 

poprzez miłość Dzieciątka Jezus, gdy przyszedł 2 tysiące lat temu, aby 

uwolnić całą ludzkość od grzechu, tak i teraz poprzez wasze modlitwy.  

Moje dzieci, ofiary w dniu Moich narodzin, będę błogosławił 

wszystkie matki i poczęte dzieci. Matki, żeby otrzymały miłość od 

poczętych dzieci i nie musiały ich zabijać. 

Grzeszny człowieku wydałeś wyrok na poczęte dzieci, skazałeś je na 

śmierć. Spójrz na swoje dzieci, kochasz je, pomyśl o nich.  

Czekajcie, posłużę się wami, Moją siłą a waszą słabością, by przez 

Moje dzieci, co Mi są oddane, wypełniła się Wola Boża.  

Dzieci Moje, w was są wpatrzone Oczy Moje. Tych miejsc, gdzie mogę 

patrzeć jest mało. Nie zwlekaj córko, czas nagli, wasza gotowość musi być 

w pełni przygotowana. Po akcie oddania się Miłosierdziu Bożemu oświecę 

was, bo oddaliście Mi swoją wolę, swoje serca i duszę, że żadne zło nie 

będzie miało do was dostępu. Jesteście Moją własnością, was już nie 

będzie dla świata. Moi rycerze muszą jaśnieć, bo światło otrzymają ode 

Mnie. 

Ich kroki nie zachwieją się, bo w nich będzie duch Boży. Wielkie 

macie zadanie Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, ale Jam jest z wami, nie 

lękajcie się, bądźcie spokojnego ducha. 

Dnia 05.12.1992 r. 

Córko Moja, Ja, twoja Matka Niebieska, zwracam się do ciebie, dziecię 

Moje, abyś nie lekceważyła natchnień wewnętrznych. 

Wszelkie dialogi i natchnienia są Bożymi słowami, które będziesz 

wprowadzać w czyn i okazywać Miłosierdzie bliźnim. Wtedy Ja i Mój Boski 

Syn będziemy kierować Naszymi łaskami, bo Nasze Serca są przepełnione i 

przez twoje serce te łaski będą przechodzić na inne dusze, które są słabe. 

W tym Wielkim Poście wypełnij wolę Bożą z wielką miłością i po-

święceniem. Ojciec Przedwieczny pragnie wynagrodzenia męki swojego 
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Syna, Jezusa Chrystusa, i boleści, jakie Mi zadali ludzie. Przez wasze 

modlitwy i ofiary przygotowana jest łaska, która spłynie na wasz kraj, ale 

potrzeba wiele ofiar i modlitw, aby w pełni spłynęły te łaski na Polskę. 

Drogie Moje dzieci, otwórzcie swoje serca na miłość Bożą, bo tę 

miłość Ja dla was wypraszam, aby ona zamieszkała w waszych sercach. 

Serce bez miłości Boga jest pustynią, na której nic się nie urodzi i jest 

zgorszeniem dla innych. 

Módlcie się za te pustynne serca; aby je użyźnić, potrzeba dużo 

modlitwy. 

Ja, wasza Matka, kocham ich i kocha ich Mój Boski Syn. Gdy modlicie 

się za nich, raduje się Moje matczyne Serce. 

Tyle razy staję przy was i z wami się modlę i błogosławię was, 

umacniam i proszę o gorące modlitwy, aby przebłagać Ojca Przedwiecz-

nego za ten upadły świat.  

Kieruję te słowa do całej twojej ojczyzny, aby cud Miłosierdzia 

Bożego okazał się radosnym dziełem dla Polski. Jako Królowa i Matka 

was błogosławię, wszystkie dzieci narodu polskiego, w Imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 16.12.1992 r. 

Córko Moja! To, co odbierasz w swojej duszy, to jest natchnienie 

Boże. Moje Niepokalane Serce szuka takich dzieci, które słyszą głos w 

swojej duszy.  

Jestem Królową narodu polskiego i pragnę przez was, drogie dzieci, 

zagrodzić drogę wszelkiemu złu, które się rozpanoszyło w waszej ojczyź-

nie. Narodzie polski jesteś wystawiony na wielką próbę. Ten apel 

wezwania do modlitwy, ofiary i postu poleca wam Matka wasza, która 

jest w Niebie. 

Ojciec Przedwieczny pragnie wynagrodzenia męki swego Syna Jezusa 

Chrystusa i Mej boleści, którą zadali ludzie.  
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Drogie dzieci, wasze modlitwy, ofiary i posty będą codziennie 

składane w Mszach Świętych od pierwszego dnia postu przez 43 dni aż do 

Wielkiego Piątku, a od Wielkiego Piątku Nowenna do Miłosierdzia Bożego i 

codziennie Msza Święta aż do święta Miłosierdzia Bożego. W te dni 

proście, drogie dzieci, o błogosławieństwo Jezusa miłosiernego dla waszej 

ojczyzny i całego świata.  

Ja, Matka wasza, będę was codziennie błogosławić i zapalać wasze 

serca do ofiar modlitewnych. 

 

Polsko – narodzie wybrany, ratuj się, bo tylko przez wynagrodzenie 

męki Jezusa Chrystusa i Mojej boleści można wyprosić łaski Miłosierdzia 

Bożego. 

 

Potrzebuję was i wzywam, aby te orędzia dotarły wszędzie. 

A teraz błogosławię waszą ojczyznę: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 
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ROK 1993 

Dnia 23.03.1993 r. 

Pan Jezus: Córko Moja. Nadszedł czas prawdziwej działalności twojej. 

Nie ma już wyczekiwania. W wielkim skupieniu przyjmuj Moje słowa. 

Rozpoczyna się nowy rozdział spraw Bożych w twoim życiu. Po 

święcie Zmartwychwstania Pańskiego przygotuj się do zjednoczenia pod 

sztandarem Miłosierdzia Boga. W jedności macie większą siłę do walki ze 

złem. Dzieci Moje, śpieszcie się! Nie wyobrażacie sobie, co Bóg 

przygotował dla swoich walecznych rycerzy. 

Nawet szatan nie pojmie tego. 

Napełni miłością Bożą, Mali Rycerze będą wykonywać wszystkie 

zamiary Boga, aby się wszystko dokonało.  

Gdy zły człowiek zniszczy, dobry człowiek będzie zwalczał wszystkie 

nieprawości tego świata. Aby świat zrozumiał i poznał, że jesteście dziećmi 

Bożymi, że zło was nie zwycięży. 

Dzieci Moje, przygotujcie się, bo wszelkiego podstępu użyje szatan, 

aby was przestraszyć. Jedno zapamiętajcie: Ja was wyposażę we wszystko. 

To, co będzie się dziać, Ja dopuściłem. Zachowajcie całkowity spokój i 

ufność Bożą. 

Dzieci Moje, dużo się módlcie za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Zbawione dusze będą wstawiać się za wami. A teraz was błogosławię: w 

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 25.03.1992 r. 

Córko Moja! Jak dobrze, że zaczęłaś pracować dla Chwały Bożej i 

ratowania bliźniego. Córko, pamiętaj, nie zagłuszaj głosu Mego. Przekazy, 

które będziecie otrzymywać, są rozeznaniem czasów ostatecznych. 

Dzieci Boże muszą znać to, co nastąpi i być przygotowane i przekazy-

wać innym ostrzeżenia o czekającej ich karze za grzechy. Będą spadać na 

ziemię kary, jakich jeszcze nie było, a będą także cuda. 
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I się zdawało, że Ja, Jezus Chrystus, zawsze pokorny, cierpliwy będę 

wyczekiwał na grzesznika, a on rozzuchwalony myśli, że Ja nie istnieję. 

Byłem i będę po wszystkie wieki. Dzieci Moje, cuda będą dla was, abyście 

się opamiętały i skorzystały z czasu Miłosierdzia Bożego, aby ten czas nie 

był daremny. 

W tym Wielkim Poście powinniście rozważać Moją mękę i boleść 

Mojej i waszej Matki. 

Dlaczego to tak wielkie cierpienie? 

Moja męka i Moja Krew są cenne – nimi zapłaciłem za zbawienie 

człowieka. 

Boga trzeba szukać całe swoje życie, aby w pełni odnaleźć Go w 

wieczności. 

Dnia 27.03.1993 r. 

Córko Moja! Widzisz, gdy chcesz pisać, jest wiele do pisania. 

Córko, pomyśl, że Ja, Bóg Człowiek, pragnę zbawienia wszelkiego 

stworzenia przez różnych ludzi i wszelkimi sposobami. Pragnę, aby dotarło 

do człowieka to, że ten zostanie w ciemności, który mówi – lepiej nie 

wiedzieć i nie czytać – to jakby wyrzucił Boga ze swego życia. 

Człowiek musi znać i pragnąć poznania prawdy o Bogu. W Nim 

powinien złożyć całkowitą ufność i pozwolić się prowadzić jak małe 

dziecko do wieczności, by tam królować wraz z Jezusem, który jest 

Odkupicielem. 

W życie człowieka, który nie pragnie poznać Boga i żyć dla Niego, 

wstępuje szatan, bo w tym człowieku nie ma Boga i zło ma do niego łatwy 

dostęp, przez co staje się łatwą zdobyczą dla szatana. 

Szatan nienawidzi go za jego słabość. Dzieci Moje, dusza każdego 

człowieka jest dla Mnie największym skarbem, jest Moją własnością. Jak 

wielki smutek zadają Mi Moje niewierne dzieci, a Ja mam dla was tyle 

Miłości i Miłosierdzia, i pragnę wam przebaczyć. 

Niech twoje, człowiecze, zlodowaciałe serce zapłonie miłością do 

Boga i człowieka. 
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To jest początek twego nawrócenia. Tylko wytrwaj, a resztę złóż w 

ręce swego Boga. 

On ciebie nie zawiedzie, bo zbyt ciebie kocha, grzeszny człowiecze, i 

za twoją duszę – ty, który będziesz to czytał – zapłaciłem własną krwią. 

Czy jest na świecie ktoś, kto by ciebie kochał jak Ja?! 

O ile kochasz Boga, masz wszystko i masz zapewnione wieczne 

zbawienie. 

Dnia ??.04.1993 r. 

Córko Moja. Ja, Jezus Chrystus, mówię do ciebie z tego krzyża. 

Wrogowie Mego krzyża rozbiją się u podnóżka Mego. Zaufajcie swemu 

Bogu, Ja Jestem dla was wszystkim. 

Serce Moje boleje, że ludzkość się dopuściła tak wielkiej nieprawości. 

Ja, Jezus Chrystus, wezwałem was, dzieci Moje wybrałem dla Mej Chwały, 

abyście wzięli w niej udział. Mnie ukrzyżowali za wasze grzechy, ale wy 

Moje stworzenia nieście ten krzyż ludzkich grzechów i choć jest on dla was 

tak ciężki, obiecuję, że tylko tyle wam dam, ile udźwigniecie. 

Nie tylko wy cierpicie, ale Ja, Jezus, wraz z wami. Ten czas końcowy 

będzie bardzo ciężki dla ludzi wiary, ale w tych czasach wrogowie Mego 

Kościoła i wiernych odkryją swoje oblicze, swoją obrzydliwość, ujrzycie ich, 

z jaką zapalczywością będą walczyć o tron szatana. Ale Jam początkiem 

wszechczasów i końcem, który jest już na pograniczu.  

Dzieci Moje, nie lękajcie się tych przepowiedzianych strasznych 

czasów. W tych czasach największej próby otrzymacie Ducha Mego, a 

słowa wasze będą Moją prawdą, które będą uderzać z wielką siłą, we 

wszelkie zło, które zaistniało na tej świętej ziemi. Dziś się jeszcze lękacie, 

ale nadchodzi dzień, kiedy Duch Święty wyleje na was wszelkie dary 

potrzebne wam. W krzyżu złóżcie swoją ufność, z krzyża czerpcie moc, bo 

krzyż przyniesie zwycięstwo nad ludzkim upadkiem. Niech wasze życie 

będzie pełne pokoju, bo Ja, Jezus i Matka Moja jesteśmy z wami. 

1) Złóż ofiarę swego życia w Moje święte dłonie.  

2) Łaska potrzebuje ofiary cierpienia. 
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3) Opuszczę ciebie, córko. Doświadczysz braku Mej obecności, abyś 

doświadczyła tęsknoty, której z żadnym cierpieniem nie można porównać.  

4) Ja, Jezus, pragnę twej ofiary całopalnej. 

5) Czy pragniesz, córko Zofio, miłować Boga do całkowitego się 

wyniszczenia? 

6) Czy będziesz przyjmować wszystkie upokorzenia z pokorą nie 

broniąc się? 

7) Czy zostaniesz wierna Matce Bożej do końca swego życia? 

8) Czy pragniesz oczyszczenia ludzkich serc? 

9) Otaczaj modlitwą kapłanów. 

10) Łaski, które otrzymasz są dla was wszystkich, moje dzieci, od 

swego Boga i dla bliźniego. 

Pokój córko, a duch pokoju niech będzie z tobą, siostro Zofio.  

Dnia 23.04.1993 r. 

Córko Moja! Świat nie pojął, czym było wyniesienie na ołtarze 

służebnicy Bożej Siostry Faustyny. W niej miałem upodobanie, aby 

objawić światu Moje Miłosierdzie. 

Tym narzędziem była ona. Cicha, pokorna, nic w świecie nie znacząca. 

Całą swoją ufność złożyła w Moim Miłosierdziu. I złożyłem w jej duszy i 

sercu wielkie pragnienie pomagania Mi w zbawieniu świata i ratowania go 

od kar za grzechy. 

Całym sercem oddawała się Mej Miłości i Miłosierdziu i spalała się jak 

żywa pochodnia ziemska, przyjmując wszystko na swoje cierpiące ciało. 

Chciała się upodobnić do Mnie ukrzyżowanego. Jej cierpienia były ponad 

ludzką wytrzymałość, a czym więcej cierpiała, tym więcej Mnie kochała i 

składała swe ofiary za grzeszników i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Wyniszczona całkowicie umarła dla Mojej Chwały i błaga o Miłosierdzie dla 

całego świata. 

Oto dzień 18 kwietnia 1993 r. Miłosierdzie otwarte dla wszystkich. 

Przez wstawiennictwo s. Faustyny można wyprosić wszystko, o ile 

zgodne to jest z wolą Bożą. Ja, Jezus Chrystus, wskazuję wam drogę do 
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zbawienia duszy. Okres Miłosierdzia jest krótki. Przyjdzie dzień 

sprawiedliwości. 

Wzywam was, drogie dzieci – nie lękajcie się stanąć przy Moim krzyżu 

i powiedzieć, tak jak powiedziała służebnica siostra Faustyna: „Oto jestem 

cała Twoja, aby uratować świat”. 

Potrzebuję was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, aby przez wasze 

ofiary wypełniła się wola Boża. Rycerzu, obudź się, by stanąć do walki ze 

złem. Przyszedł wasz czas. Gdy usłyszysz w swoim sercu i duszy głos Boga 

przekazany przez człowieka, odczujesz pragnienie, by zostać jednym z 

Małych Rycerzy. To Ja, Jezus Chrystus, ciebie powołałem do tego dzieła. 

A teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego: w 

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A Duch Święty niech spocznie w was i 

umocni waszego ducha. 

Dnia 26.04.1993 r. 

Córko Moja, czas, który ci obiecałem, się zbliża.  

Ognisko Miłosierdzia Bożego powinno wypłynąć i promieniować na 

cały świat z twojej ojczyzny. Teraz pragnę, żeby tych ognisk 

promieniujących było wiele. 

Świat jest u podnóżka zagłady. Bóg jeszcze daje krótki czas Miłosier-

dzia, aby grzesznicy się nawrócili, a sprawiedliwi umocnili się w walce ze 

złem. Drogie dzieci, nie zmarnujcie czasu Miłosierdzia Bożego. Ono 

wypływa z Serca Mojego, włócznią przebitego dla was. Gdy czas 

Miłosierdzia minie, przyjdzie dzień sprawiedliwości. 

Pomyślcie, drogie dzieci, z czym przyjdziecie do Mnie. Tak wiele 

sposobności daję wam do nawrócenia, a wy wciąż zaślepieni kroczycie 

drogą potępienia, żądni dóbr tego świata, pragniecie za wszelką cenę 

zdobyć wszelkie bogactwa. O, biada wam, którzy życie swoje poświęcacie 

temu. Jakże ubodzy staniecie przede Mną. Człowieku, zobaczysz dzieła 

swojego życia bez Boga. Żadne bogactwo bez Boga nie pomoże. 

Niech będą błogosławieni ubodzy, którzy przez swoje życie uwielbiali 

Boga w Trójcy Jedynego i wielką ufność w Nim mieli. Tacy jaśnieć będą 
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przed Moim Obliczem i radować się, bo wytrwali w Bogu, bo dla nich 

największym skarbem jest życie wieczne z Bogiem. 

Żyli w świecie dla Boga, z Bogiem i do Boga powrócą, a Ja ich nie 

zawiodę, bo byłem ich miłością i wszelkim dobrem, które uwielbiali. 

Dnia 29.04.1993 r. 

Córko Moja! Świat stanął przed wielką odpowiedzialnością wobec 

Boga i całej ludzkości. Czas nawrócenia jest krótki. Opamiętaj się, biedny 

człowiecze, bo uniesiona jest ręka sprawiedliwości Bożej do wypełnienia 

sądu Bożego nad grzesznym światem. Czas Miłosierdzia Bożego jest krótki, 

otwarty jest dla wszystkich, a szczególnie dla grzeszników. 

Nie zwlekajcie z poprawą swojego życia. Zapragnijcie Boga w swym 

sercu i walczcie ze złem w swej duszy, bo dusza jest nieśmiertelna. Ciało w 

proch się obraca, a dusza idzie tam, gdzie jej swoim życiem przygotowałeś 

miejsce; życie wieczne z Bogiem lub potępienie. 

Gdy przyjdzie ten dzień kary za grzechy, o ile będziesz miał czas 

pomyśleć, to ty swoim grzechem sprowadziłeś to nieszczęście. Zapom-

niałeś, że jestem Królem nieba i ziemi. 

Ja z miłości dla ciebie i dla ludzkości przygotowałem ten świat. 

Wszystko, w czym żyjesz, co ciebie otacza – jest Moim dziełem. Moja 

święta ziemia jest dla dzieci Bożych i przyszedł czas, aby odrzucić wszelkie 

zło, nieprawość i kłamstwo, by oczyścić tę świętą ziemię, aby zapanował 

Boży ład, aby więcej nie było zniewagi Mojego majestatu. 

Wołam was i napominam: nie czyńcie zła, czyńcie dobro, a Ja wam 

przebaczę i zapomnę, żeście grzeszyli. Czekam na was, dzieci zagubione. 

Dnia 02.05.1993 r. 

Jesteś Moim kwiatem, który sam wyhodowałem. I raduję się, gdy ten 

kwiat twej duszy w pełni rozkwitnie. Będą dziać się cuda, które trzeba 

przekazywać światu i wołać o nawrócenie, o to by nie grzeszyć więcej. 

Serce Moje jest przepełnione miłością i szukam jak żebrak dusz, aby 

napełnić je miłością Bożą. Ale gdy tylko się zbliżę do jakiejś duszy, zaraz 
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odwraca się ode Mnie. Nadchodzi jednak czas, że każda dusza zapragnie 

Mojej miłości. Ale ta miłość, która przyszła do ciebie, biedny człowiecze, 

nie przyjdzie już więcej, boś ją odrzucił i zranił. 

Gdy człowiek posiada miłość Bożą, to potrafi kochać Boga i bliźniego. 

W miłości Bożej jest wielka potęga. Błogosławieni ci, co w miłości Bożej 

żyją, bo oni są siewcami Mojej miłości i światłem na ziemi. 

Najczęściej od tych świateł ziemskich ludzie się odsuwają, bo zły duch 

zagradza im drogę w zbliżaniu się do nich. Ileż oni modlitw oraz ofiar 

składają za ten grzeszny świat i jeszcze są wyśmiewani. Oni jednak wiedzą, 

Komu, i dla jakiego Imienia ofiarowali się cierpieć. W nich mam 

upodobanie i w ich serca wlewam wszelkie łaski im i całemu światu 

potrzebne, aby dusze sprowadzali na drogę zbawienia. Nie bój się zbliżyć 

do Mojej miłości i Miłosierdzia. Moja miłość spali w sobie wszelką 

nieprawość. Zaufaj tylko, a resztę zostaw swemu Bogu, a miłość Moja 

zakróluje w twym sercu. 

Dnia 13.05.1993 r. 

Córko Moja! Ja, twoja Niebieska Matka, powierzam ci w tym Dniu 

Fatimskim orędzie dla całego świata. 

Święty ciebie oświeca, a ty wykonujesz i mówisz słowa, które 

otrzymujesz. 

Nie martw się, Jam to dzieło stworzył i przez ciebie je poprowadzę. Ty 

będziesz znać odpowiedź na każde pytanie, bo te odpowiedzi są Moimi 

słowami: ty wiesz, co jest potrzebne w tym dziele. 

Niech ci pomogą dzieci Mojej światłości. Działajcie w zjednoczeniu, a 

wkrótce to dzieło rozkwitnie i po owocach ludzie poznają, że to dzieło 

Boże. Błogosławię ciebie i to dzieło, które będziesz wprowadzać w czyn, 

jako dar Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 16.05.1993 r. 

Córko Moja. Zosiu, wybrałem ciebie do tego dzieła. A teraz daję tobie 

wskazówki potrzebne do wprowadzenie w czyn dla Małych Rycerzy 
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Miłosierdzia Bożego. 

Najpierw trzeba z pewnymi osobami, z którymi byłaś połączona 

opracować DEKLARACJĘ. Na dole umieścić napis: Mały Rycerz Miłosierdzia 

Bożego. 

Akt ofiarowania się … To wszystko. 

Potem opracować oryginalne DYPLOMIKI. 

Docierajcie, gdzie się da. 

Ty musisz mieć Księgę Rejestru. 

Trzeba przygotować Przyrzeczenie w okresie późniejszym, gdy już 

będą wiedzieć, komu ma służyć Rycerz, który jest wyznaczony przez Boga i 

człowieka. On się obudzi. Tak jak ty to uczyniłaś, on to uczyni. Nawet nie 

będzie znał reguły, ale zapragnie nim być. 

Nie wolno nikogo agitować. Bóg wybrał ich i powoła. 

Należeć mogą wszyscy, nawet biskupi, kapłani, wielcy uczeni. Tylko 

muszą się stać tymi małymi. 

Zapomnieć o swoim tytule naukowym. W szeregach Małych Rycerzy 

wszyscy są równi, tylko są poddani Jednej Woli Bożej. 

Jesteśmy, jak JEDEN PŁOMIEŃ GOREJĄCYCH SERC, gotowi wypełniać 

Wolę Bożą, tak mówię Ja, Jezus. 

Dzieci Moje, czy pragniecie stanąć do walki za złem tego świata? Moi 

wybrańcy, czas na was! 

Przyszedł czas, aby Wola Boża wypełniła się w was i dla was i dla 

świata całego. 

Dnia 11.06.1993 r. – Warszawa 

Matka Boża: Córko Moja. Ja, Matka, cieszę się, że przyszłaś. Bardzo 

się raduje Moje matczyne Serce. Dziś wieczorem otrzymasz Anioła 

Miłości. To za wytrwanie w miłości do Mojego Syna i za to, że 

odwiedziliście mnie. Kocham ciebie, córko. Córko Moja, to nie przypadek, 

że przyprowadziłam was do tego skromnego miejsca. Kocham was swym 

Niepokalanym Sercem, troszczę się o was i okrywam was swym niebieskim 
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płaszczem. Idźcie do kościoła, do Mego Boskiego Syna, żeby się pomodlić. 

Pan Jezus: Córko Moja. Kocham ciebie i prowadzę cię. Moja miłość 

zakwitła w twym sercu i wiąże ciebie węzłami miłości. Żadna siła ciebie nie 

oderwie ode Mnie, bo Ja tę miłość wypielęgnowałem. Twoja miłość jak 

roślina rosła i zakwitła. A teraz czekaj na owoce, które będziesz odbierać za 

wytrwanie. Będziesz miała wiele niespodzianek. Słuchaj głosu Mojej Matki, 

który ci wskaże jak masz żyć dla Mnie z Małym Gołąbkiem (Pan Jezus 

powiedział to, gdy ona objęła mnie). Zabieram wam waszą miłość, a daję 

wam Swoją, abym mógł w was żyć i oddychać waszymi sercami. 

Dnia 14.06.1993 r. 

Córko Moja. Wzywaj Moje dzieci do wielkiej ofiary przeciwko złu, 

zwyciężajcie go modlitwą różańcową. Zamawiajcie Msze Święte, 

odmówcie nowenny, jaką chcecie, od 26 lipca do 4 sierpnia. 

Grzechy świata są tak wielkie, że mój krzyż sięga ziemi, o ile dotknie 

jej zginiecie, wkrótce już będzie za późno. Postawili go, a grzechy świata 

chcą go znów na ziemię powalić.  

O biada wam biedny ludu, jak nie odstąpicie od nieprawości. Pytam 

się was, dokąd pozwolicie się naigrawać szatanowi ze Mnie. Co uczynił 

szatan, że mu służycie, a on was i tak nienawidzi? Czy nie oddałem wam 

życia z miłości? Choć upadacie, a Ja was wciąż kocham i pragnę waszego 

zbawienia.  Pomóżcie mi podnieść krzyż. 

Dnia 17.06.1993 r. 

Córko Moja. Twoje mistyczne życie z Bogiem się zaczęło. Dobrze 

uczyniłaś słuchając Mych słów. 

Córko, nie stawiaj nigdy oporu w wypełnianiu woli Bożej. Czyń, co ci 

poleca zjednoczenie mistyków, jest to ważne, bo wielu jest fałszywych, a w 

zjednoczeniu daję wam takich, którzy rozpoznają nieprawdziwych, a dla 

prawdziwych światło wypełnienia misji, którą Bóg wam polecił i wybrał, 

jako narzędzia Boże. Dzieci Moje, zjednoczcie się wszystkie narody, 

wszystek lud Boży, bo kara za grzechy wkrótce dotknie ziemi. Pierwszą 
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będzie niewielka, drugą, o ile ludzie nie skierują serc do Mego Bożego 

Miłosierdzia i nie oddadzą czci godnej Memu Majestatowi, nastąpi druga 

kara, już dużo większa, jak pierwsza, a gdy ta kara nie nawróci was w 

miłości do Mnie, tylko z lęku, nie jesteście dziećmi moimi. 

Miłość Moja godna jest miłości, w której się wszystko dokonało. 

Trzecia i ostatnia dopełni tego, na co zasłużyliście i wypełni się to, co jest 

przepowiedziane przez proroków. 

Drogie dzieci, kocham was i pragnę waszej miłości, i waszego 

zbawienia. Wkrótce przyjdę, jako król nieba i ziemi, Jezus Chrystus. Dzieci 

mej światłości nie lękajcie się, a czekajcie w radości i tęsknocie na swego 

Boga i pasterza, Ja was wyzwolę od wszelkiej ciemności i zapanuje jedno 

światło niepodzielne. 

Dnia, 28.06.1993 r. 

Córko Moja. Wiem, że się martwisz i pragniesz dobra na tej św. ziemi, 

i żeby to dzieło Miłosierdzia Bożego szło drogą prawdziwą.  

Dziecię Moje, nie lękaj się, Ja sam to poprowadzę, zdaj się całkowicie 

na swego Boga. Ja wiem, czego pragniesz i czego się lękasz. Sprawy Boże 

muszą być załatwione po Bożemu, trzeba wszystko rozważać i prowadzić 

to dzieło z wielką rozwagą. Szybkie czyny nie dają owoców, na których by 

się można oprzeć. Gdy się coś czyni w pośpiechu, zbacza się z drogi i Ja 

dopuszczam do tego, aby was doskonalić, chcę was mieć przygotowanych.  

Wiele łask musi spłynąć, aby wasz czyn – drogie dzieci – był dobry i 

zgodny z wolą Bożą. 

Córko Moja, to dzieło tobie powierzyłem i do niego ciebie 

przygotowałem. W tym dziele nie może być poprawek, czy dodatków, 

tylko błędy trzeba uzupełnić. 

Nie podoba Mi się to, że przekształcacie na swój ludzki rozum. Te 

słowa zwyczajne, proste będą docierać do ludzkich serc, bo Ja je 

błogosławię i daję im moc Bożą. Ludzie nie mogą ich zmieniać, bo słowa 

ludzkie w tym dziele zmniejszają łaski.  

Córko Moja, ty znasz każde słowo dopisane i nie pozwól nic zmieniać. 
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Ty znasz, jak masz wprowadzać Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, tylko 

w ten sposób Duch Święty oświeca, a ty wykonujesz i mówisz słowa, które 

otrzymujesz. Nie martw się, Jam to stworzył i Ja to poprowadzę przez 

ciebie. Ty będziesz znać odpowiedź na każde pytanie, bo te odpowiedzi są 

Moimi słowami. Ty wiesz, co jest potrzebne w tym dziele. Dzieci Mojej 

światłości niech ci pomagają, a wkrótce to dzieło rozkwitnie i po owocach 

poznają, że to dzieło Boże, ale wszyscy razem w zjednoczeniu. Błogosławię 

ciebie i to dzieło, które będziesz wprowadzać w czyn jako dar Miłosierdzia 

Bożego w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 29.06.1993 r. 

Córko Moja! W dniu dzisiejszym módl się przez wstawiennictwo 

świętych Piotra i Pawła. Oni ci mogą wyprosić wiele łask w twoim apos-

tołowaniu. Często wzywaj ich pomocy. Oni znają tę drogę, którą sami 

przeszli aż do męczeństwa. Proś ich o silną wiarę i miłość, taką, jaką mieli 

do Mnie. Wprawdzie upadali, ale wciąż wracali do Mego Serca, bo Moja 

miłość ich przyciągała i kształtowała, jak żyć w miłości Bożej. 

W miłości Bożej zwycięża się wszystkie przeszkody, które stają w życiu 

każdego z was. Moje dzieci, gdybym Ja nie miał miłości Boga, czy 

złożyłbym ofiarę Mego życia i męczeństwa? 

Do końca Mego tchnienia potrafiłem tylko kochać was i w tej miłości 

oddałem swoją duszę Ojcu Przedwiecznemu jako ofiara miłości za grzechy 

świata. 

Córko Moja, ci, co rozważają mękę Moją i konanie na krzyżu, oni żyją 

w tej miłości, którą im daję z Mego krzyża i napełniam ich wieloma łaskami 

Bożymi. Są to Moi przyjaciele i przyjaciele Mego krzyża, którzy nie 

wypuszczają go z rąk i mają oni w sercach pieczę Mej miłości i krzyża. To są 

dzieci Mojej Kalwarii. Oni są Moją radością i w tej miłości powołam do 

dzieła Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

To narzędzie będzie Moją potęgą, w której się objawi owoc Mej 

Miłości i Miłosierdzia. Dam im odwagę i męstwo jako obrońcom wiary w 
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Jezusa Chrystusa. To narzędzie będzie Moją potęgą, w której się objawi 

owoc Mej miłości. Błogosławię was, drogie dzieci, wybrane do tego dzieła. 

Dnia 01.07.1993 r. 

MATKA BOŻA: Dzieci Moje! Przyprowadziłam was tutaj, by wam 

powiedzieć o wielkim niebezpieczeństwie dla narodu polskiego. Smutne 

jest Moje oblicze, bo tak bardzo jest umiłowany przeze Mnie naród polski.  

Jestem Królową narodu polskiego, ale bardzo rani on Moje Serce i 

Mojego Boskiego Syna. Jedynie wy, ta nieduża gromadka dzieci, które 

tulicie się do Mojego Niepokalanego Serca, możecie sprawić Mi radość, a 

Ja was przytulam, drogie dzieci i błogosławię. 

Ciebie, Moja córko, nawiedzam często. Ty czujesz Moją obecność, ale 

już niedługo będziesz Mnie widzieć jak w tej figurze. Teraz też Mnie 

widzisz w tej figurze i będę ci mówić o wszystkim, ponieważ oddałaś 

wszystko Mojemu Boskiemu Synowi, a chcę, abyś teraz oddała wszystko 

dla dusz upadłych i nawrócenia grzeszników. 

To Miłosierdzie Boże powinno wypłynąć z Polski jak najszybciej. 

Boleje Moje Ojcowskie Serce, że kara musi dotknąć cały 

wszechświat, ale przecież macie Moje Miłosierdzie i Moje Serce przebite. 

W miłości oddajcie się Mnie, a świat będzie inny i nie dopuszczę do kary 

tak wielkiej. 

MATKA BOŻA: Głoście to jako głośniki Mojego Niepokalanego Serca, 

żebyście mogli dotrzeć do każdego człowieka, żeby zrozumiał i pojął, jak 

wielkie jest niebezpieczeństwo. 

A gdy dotknie ludzi pierwsza kara, wtedy będziecie mieli największą 

odpowiedzialność, bo jesteście odpowiedzialni za organizację, w którą 

będziecie wkładać całe swoje życie, żeby ratować świat, żeby te zabłąkane 

dusze wkrótce się zbliżyły do Mojego Niepokalanego Serca, by je 

doprowadzić do Mojego Boskiego Syna. Czyńcie to, co wam mówię, a na 

pewno nie dopuszczę do tego, co jest przepowiedziane. 
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Dnia 11.07.1993 r. 

Córko Moja, wiem, że masz trudności, ale hartuj swego ducha, bo 

przyjdą czasy jeszcze trudniejsze dla ciebie. Czas, na który tak cierpliwie 

czekasz, wkrótce nadejdzie i objawi ci, do czego ciebie kształtowałem. 

Wytrwaj, córko, w tym dziele, które ci objawiłem. To, co znasz, jest kroplą 

wody i twoje pragnienia są Moimi pragnieniami, które ci daję i umacniam. 

Córko Moja, bądź cicha i pokorna. Módl się i wstawiaj się za 

grzesznikami, aby Bóg miłosierny udzielił im łaski nawrócenia. Dzieci Moje, 

tak wiele łaski przygotowałem przez Miłosierdzie Boże. Czas minie i 

nastąpi to, nad czym boleję, ale zło nie może panować nad Moimi 

dobrami, które stworzyłem i z wielką miłością uczyniłem poddanymi 

człowiekowi, ale człowiek zapomniał o tym i zapragnął innego pana ziemi – 

szatana. Ale Ja, Bóg, upomnę się o swoje i zniszczę wszelką nieprawość. 

Świat może istnieć tylko w prawdzie i miłości. Czy nie potraficie zrozumieć 

tego i oddać Bogu należnej czci i uwielbienia. Bogu, który stworzył 

Wszechświat i ciebie, człowiecze, abyś był dzieckiem Bożym. 

Patrzysz na ten świat, żyjesz na nim, ale nie myślisz, kto to stworzył, 

abyś mógł żyć. Zapomnieliście o swym Bogu, ale Ja o was pamiętam i was 

znam. Abyście nie szli na zatracenie i aby was ratować od potępienia, 

skrócę wasze życie i oczyszczę świat z wszelkiego zła. Nawróćcie się, bo 

czas szybko leci i możecie nie zdążyć. 

A teraz błogosławię was: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 13.07.1993 r. 

Widzenie. Matka Boża siedząca. Na głowie korona, wokół gwiazdy, 

jak na obrazkach, z boku stoi zakonnik w brązowej szacie. Na dole szklany 

kwadrat z niego wychodzi Pan Jezus. Z piersi Jego wyszły trzy światła i 

rozeszły się w trójkącie. Od lewej strony Matki Bożej widzę dość dużą 

postać Pana Jezusa, ktoś podaje Jemu duży kielich. Pan Jezus ma na 

wierzchu Serce, przykłada ten kielich do Serca, ta czerwień spływa do 

kielicha, przelewa się i zalewa wszystko tą czerwienią. 
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Dnia 28.07.1993 r. 

Jestem sama w domu. Tęsknię za Bogiem i rozważam katastrofy, 

które mają dotknąć świat. Zwracam się do Jezusa i Matki Bożej jak 

ratować świat. Pan Jezus w dialogu daje  Mi wskazówki, że wyposażył ludzi 

we wszystko i gdyby ludzie rozumieli, gdzie się mają uciekać i czym mają 

przebłagać, i uśmierzać gniew Boży, nie byłoby tylu katastrof. 

Gdy się odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego, Bóg staje się 

miłosierny i lituje się nad swym stworzeniem i oddala kary za popełnione 

grzechy. 

Ale ludzie szybko zapominają o łasce, której Bóg im użyczył i znów 

popadają w ten sam grzech, aż przyjdzie kara i krew nieprawości dla 

świata całego. Nie chcieli skorzystać z godziny Miłosierdzia Bożego, a przez 

te modlitwy można wyprosić łaski dla siebie i całego świata. Różaniec 

święty jest potężną modlitwą. 

Chwyćcie za tę broń różańcową, aby ratować świat i przez 

Niepokalane Serce Maryi i Trójcę Przenajświętszą przebłagać Boga, by nie 

zsyłał kar na ten grzeszny świat. 

Dzieci Moje, trwajcie na modlitwie zawsze, nie tylko, gdy się źle dzieje 

lub zagraża niebezpieczeństwo. Po to przyszłyście na świat, aby służyć 

Bogu i bliźniemu i wrócić do Boga, a nie iść na zatracenie. Wiele daję wam 

okazji, by wrócić do Boga. 

Szatan zagrodził wam drogę do Boga, a czas ucieka i kończy się 

wszystko i idziesz do wieczności jako żebrak, bo ogołociłeś swoją duszę ze 

wszystkiego. Choć tchnienie Boże było w twej duszy, lecz ty, grzeszny 

człowiecze, pozbawiłeś się obecności Boga. 

Nawracajcie się, bo czas sprawiedliwości nadchodzi. 

Dnia 01.08.1993 r. 

Córko Moja! Wiedz, że to pisanie nie jest tylko dla ciebie. Ostrzeżenie, 

które będziesz pisać, będzie dotyczyć opamiętania się grzesznego świata, 
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aby ludzie powrócili na drogę zbawienia, bo czas jest krótki. Nie zdajecie 

sobie sprawy z tego, co ma nastąpić. 

Szatan opanował cały świat i pragnie go zniszczyć i wtrącić do piekła 

wszystkich ludzi, tak jak on był strącony do piekła przez swoją pychę, przez 

to, że chciał się równać z Bogiem. Ale Bóg ma wszelką władzę na niebie i 

na ziemi. 

Wasza wola, dzieci Moje, jest wystawiona na wielką próbę. 

Zadam wam pytanie: czy waszym pragnieniem jest jednoczyć się z 

wolą Bożą i wypełniać ją z miłości do swego Boga? Czy też oddajecie swoją 

wolę szatanowi i wypełniacie jego wolę, tak jak on chce – i przez to 

poddanie się złu idziecie na zatracenie? 

Dałem wam rozum, dałem wam wolną wolę, z miłości do was, aby 

was zbawić, oddałem wszystko do ostatniej kropli krwi. 

Era świata się kończy. Przyjdzie nowa, w której będą ci, którzy 

wytrwali przy swoim Bogu i ich pragnieniem było z miłości wypełniać wolę 

Bożą. 

Ci, co wypełniają wolę Bożą, niech się nie lękają. Ja was, drogie dzieci, 

nie zawiodę. Jestem samą Miłością i Miłosierdziem. Kto Mi zaufa, z tym Ja 

idę przez życie, bo Moja wola wypełnia się przez te Moje dzieci 

umiłowane. Na was zwrócone są oczy Moje. Módlcie się za ten grzeszny 

świat. Wzywam was do nawrócenia. Przyjdę niespodziewanie. Biada tym, 

którzy nie usłuchali Mego wezwania. Pomyśl, biedny człowiecze, że ty sam 

przez swój grzech jesteś sprawcą kar, które będą dotykać ziemię. Czym ty 

jesteś, że buntujesz się przeciw swemu Stwórcy i Zbawicielowi? Nie jestem 

ci potrzebny. Jutro będziesz wzywał: „Jezu ratuj!”, ale będzie za późno. 

Rozważ to dla swego zbawienia i pospiesz się. Ja na was wciąż czekam, 

Moje dzieci zagubione. 

Dnia 03.09.1993 r. – MODLITWA DO BOGA O WSPARCIE ANIOŁÓW  

Córko Moja. Pisz te słowa, co ci podyktuję, niech będą przy każdej 

modlitwie. 
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Boże mój miłosierny. Niech święci Twoi aniołowie, każdym słowem 

naszej modlitwy, uderzają i niszczą wszelkie zło na tej świętej ziemi, aby 

zatriumfowało Najmiłosierniejsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce 

Maryi.  Amen. 

1. Czy pragniecie najpierw walczyć z samymi sobą, ujarzmić swoje ja? 

2. Czy pragniecie oddać swoje serce, duszę i zmysły sercu 

Jezusowemu, aby mógł Jezus w waszych sercach żyć i waszymi sercami 

oddychać? 

3. Czy pragniecie z miłości oddać wolę swoją Jezusowi, aby to dzieło 

zbawienia wydało owoc zbawczy? 

4. Czy pragniecie oddać się, przez Niepokalane Serce Maryi, Bogu w 

Trójcy Jedynemu, aby przez wasze serce, przepływające łaski Boże dla dusz 

zagubionych nie były zmarnowane?  

Stańcie do walki ze złem Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bo 

nadszedł na was czas.   

Dnia 10.09.1993 r. 

Córko Moja, wreszcie zrozumiałaś, że trzeba pisać, bo czas nagli. 

Wszystko, co ci podyktuję, jest dla wszystkich ludzi. Córko Moja, czas 

twojej działalności będzie bardzo trudny. Dzieło, które ci powierzyłem, ma 

wielki cel – niszczenie zła. 

Przez tyle wieków zło atakowało i niszczyło godność człowieka, bo 

człowiek nie podejmował żadnej walki i nie wzywał pomocy Boga, u 

którego jest wszelka moc. Dzieci, które ufały i wierzyły, że Bóg jest 

wszechmocny, i we wszystkich przeciwnościach prosiły o pomoc, nigdy nie 

były zawiedzione. 

Takie wierne dusze osłaniam swoją wszechmocą i prowadzę drogą 

bezpieczną. W takich duszach mam upodobanie i napełniam je swoją 

miłością, aby żyły dla Mej miłości i Moją miłością Mnie kochały. Takich 

ofiarnych dusz jest mało, a wszyscy są powołani do tego. Człowiek, który 

nie rozważa Mojej męki i nie wnika w jej tajemnice i nie rozważa, że dla 
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każdego z was przyjąłem ten krzyż – nie odnajdzie drogi do wieczności. 

Trzeba szukać drogi prawdziwej, naśladując Mnie, Jezusa. 

Na tej drodze jest zbawienie. Dzieci Moje, o ile zapukam do waszego 

serca i odczujecie pragnienie, powinniście wziąć udział w tym dziele 

zbawienia. Nie lękajcie się powierzyć swojej nędzy swemu Bogu. Ja będę 

się troszczył o wasze zbawienie.  

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego jest powołany na ostatnie czasy. 

To są światła, które będą zapalać dusze do walki ze złem.  

Nie zwlekajcie, drogie dzieci. Pragnę waszej miłości, Ja, Jezus 

Chrystus. 

Dnia 12.09.1993 r. 

Córko Moja! Pisz często. Czy nie odczuwasz, że gdy ty piszesz – Ja 

mówię do ciebie? 

Powinno ci sprawiać radość i powinnaś pragnąć spotkania ze Mną. 

Lubię takie spotkania, bo mogę mówić ze swoim stworzeniem i wtajem-

niczać w sprawy Boże. Czym więcej spotkań, tym więcej tajemnic 

ujawniam. 

A teraz, córko Moja, pisz to orędzie dla matek, które wychowują małe 

dzieci. Dlaczego powstała taka znieczulica dzieci do rodziców? Otóż ani 

matki, ani ojcowie nie troszczą się, żeby dziecko wychować i karmić 

dobrocią, miłością i czystym słowem. 

Dzieci dziedziczą cechy rodziców. Człowieku, nie zdajesz sobie sprawy, 

jaką krzywdę robisz sobie i dziecku, gdy bluźnisz wobec niego, bo w taki 

sam sposób dziecko postąpi wobec ciebie, bo nie będzie szanowało matek 

ani ojców. 

To całe zło, zbierane przez lata, w pewnym wieku odezwie się 

przeciwko tobie, a ty, ojcze i matko, katujesz dziecko i złościsz się, a nie 

pomyślisz, że to twoje dzieło. 

To wpajałaś mu przez tyle lat, a teraz zbieraj takie owoce, jakieś 

wyhodowała. Bo gdzie miłość jest do Boga i bliźniego, tam zrodzi się 

miłość dziecka do rodziców. 
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Tylko przez Jezusa i Maryję, bo Oni są samą Miłością, można nauczyć 

się miłości i szacunku do rodziców. Spróbuj, matko i ojcze, wychować 

dziecko po Bożemu, a nigdy nie zaznasz niepokoju w starości, bo rodziny 

Boże otaczam swoją miłością i błogosławię je. 

Dnia 14.09.1993 r. 

Córko Moja, widzisz niebezpieczeństwo swojej ojczyzny. Gdyby 

ludzie nie byli tacy źli, a mieli silną wiarę w Moje Miłosierdzie i Moją 

wszechmoc, ufali Mi i Mojej Matce, zaczęli się modlić, zamiast przeklinać i 

złościć się, wszystko byłoby inaczej. Tym wszystkim nie odbudujesz swojej 

rodziny ani ojczyzny. Ludu Mój, opamiętaj się! Za wasze zuchwalstwo 

wobec Boga i Kościoła może dotknąć was wielka kara, abyście zrozumieli, 

że Kościół jest Mój i Ja, Jezus Chrystus, jestem w każdym kościele. 

Przez tyle wieków znieważaliście Mój Kościół, ale przyszedł czas, aby 

upomnieć się o swoje. Nic od was nie chcę, tylko czci i miłości od każdego 

stworzenia. Ci, którzy to czynią, są Moimi dziećmi, a ci, co odeszli, niech 

wracają, bo czasu mało. Kataklizmy będą wszędzie. To jest kara za grzechy. 

Świat będzie oczyszczony z wielkiej nieprawości. Dzieci Moje, módlcie się, 

bo na was spoczął ten obowiązek, aby ratować świat. Każdą waszą 

modlitwę błogosławię. 

Dnia 17.09.1993 r. 

Córko Moja, dziś zdradzę ci tajemnicę twojej misji. Wybrałem ciebie i 

prowadzę po drodze zbawienia. 

Taką drogę ci przygotowałem, abyś szła razem ze Mną, bo Ja się o 

ciebie troszczę, pragnę tylko, by twoja miłość do Mnie rozkwitła. Gdy 

przejdziesz wszystkie próby spalenia się w ogniu Bożej miłości, otrzymasz 

światło, tylko, córko, wytrwaj, bo miłość, którą otrzymałaś, nie jest ludzka, 

tylko Boża. Ona czyni w człowieku cuda, przeobraża, kształtuje i prowadzi 

do źródła Bożej miłości, bo tam znajduje pokój i taka dusza patrzy na świat 

inaczej. Pragnie tylko jednego – Boga – i szuka Go. 
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Taka dusza już nie spocznie do ostatniego tchnienia. Miłość przez 

łaskę Bożą dana stworzeniu jest darem dla wypełnienia się woli Bożej na 

ziemi. Córko, kochaj swego Boga, zdaj się na Mnie, pozwól się Mi 

prowadzić, nie hamuj biegu, bo czas działalności jest opóźniony. Tęsknię za 

tą chwilą, kiedy staniecie przed Moim Miłosierdziem i powierzycie Mi się 

jako narzędzia Boże, a Ja udzielę wam błogosławieństwa. 

Córko Moja, wielu jest wybranych, ale się wahają, tym Mnie 

zasmucają. Tak wiele łask przygotowałem dla Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego.  

Ja tylko pragnę zbawić jak najwięcej dusz, ale potrzebna jest ofiara 

ludzi. Kto kocha swego Boga, ten się nie waha złożyć ofiary dla Chwały 

Bożej. Bo miłość Jezusa i człowieka jest potęgą, w której się dopełnia wola 

Boża i łaski nie są zmarnowane. 

Gdy szedłem na śmierć krzyżową, nie wahałem się i pozwoliłem się 

ukrzyżować, aby was zbawić. Ty, biedny człowiecze, lękasz się zadać sobie 

odrobinę trudu dla swego zbawienia i zbawienia bliźniego. Nie wiesz o 

tym, że bez ofiary siebie nie zbawisz.  

To dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego przygotowałem dla 

każdego z was, abyście się mogli zbawić. Błogosławię tym, co są gotowi 

przyjąć wszystko od swego Stwórcy.  

Kocham ciebie, córko, i wszystkie Moje dzieci i tulę je do swego Serca. 

To Serce jest otwarte dla wszystkich Moich zagubionych dzieci. 

Dnia 20.09.1993 r. 

Córko Moja, bardzo pragniesz dobra w swojej ojczyźnie i umartwiasz 

się. Pragniesz, aby Mnie wszyscy kochali i zdali się na Mnie. A jednak 

widzisz, Moja córko, kraj taki katolicki – który tak wyróżniłem, objawiając 

się jako Jezus miłosierny – odrzucił Moje Miłosierdzie i miłość. Oddali i 

powierzyli swoją ojczyznę tym, którzy nie uznają Mnie jako swego Boga i 

Stwórcy. Już drugi raz odrzucili Moją bezgraniczną miłość. 

Dzieci, nie wiecie, coście uczyniły…, ale same wybrałyście. 

Zapowiadam, że nikt nie zbuduje dobrobytu w swojej ojczyźnie beze Mnie. 
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Ja jestem Tym, który wszystko tworzy i wszystkim kieruje, nie 

naruszając wolnej woli człowieka. Ale Moja wola też się wypełni, bo świat 

należy do Mnie. Chcę miłości, nie z lęku, pragnę miłości prawdziwej. Nie 

poszłyście, dzieci, za tym, co jest dobre dla duszy, ale poszłyście za 

wygodą. Pragniecie żyć na swój rachunek bez Boga. Ja otworzę wam tę 

drogę, aby się dokonało to, na coście zasłużyli – faryzeusze ostatnich 

czasów. Ten czas jest dla was przygotowany i wkrótce się objawi. Drogie 

dzieci Boże, wytrwajcie przy swym Bogu.  

Ja, Jezus Chrystus, jestem największym dobrem i wszystko jest we 

Mnie. Błogosławieni ci, co w swym ubóstwie pragną tylko Boga i w Bogu 

pokładają ufność i nadzieję. 

Dnia 05.10.1993 r. – Dzień śmierci s. Faustyny. 

Córko Moja, pisz o Mojej wielkiej miłości do ludzkich serc. Przez tyle 

wieków doznałem tyle chłodu, zniewagi i pogardy. Nigdy świat nie pragnął 

odwzajemnić się miłością Memu Sercu. Dlaczego, biedny człowiecze, 

zamknąłeś drzwi swego serca? Dlaczego pozwalasz, abym stał na 

zewnątrz. Czy nie słyszysz Mego głosu, nie czujesz, jak spalam się w miłości 

do ciebie? Otwórz drzwi swego serca, wyjmij klamkę, abym tylko Ja mógł 

wchodzić i wychodzić. 

Gdzie Ja jestem, tam zło nie wejdzie. Serce ludzkie jest niczym bez 

miłości i opieki Bożej. Statek bez steru, gdzie chce, tam płynie, wpada w 

wielkie niebezpieczeństwo i nie potrafi nim kierować, bo nie posiada w 

sercu obecności Boga. On jest tym, który kieruje wszystkimi sercami, które 

podążają do portu szczęśliwości. Te serca płoną jak żywe pochodnie na tej 

świętej ziemi, bo ogień Bożej miłości ich przenika i oczyszcza. Bóg 

wprowadza ich do swego Serca; połączeni, zjednoczeni z Bogiem są 

prawdziwymi świątyniami. Z takiej świątyni światło Boże dotyka i oświeca 

inne dusze. Jak siecią połączeni z miłością Jezusa, żyją już tylko dla Niego. 

Jezus spragniony jest miłości i pragnie tylko miłości. Miłość Jezusa dla 

nas jest taka wielka… Gdyby wszyscy ludzie poddali się Jego miłości, nie 

ugasiliby tego ognia miłości, bo Jezus jest Miłością wieczną. 
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Na miłość Jezusa powinno odpowiedzieć każde serce, bo każde 

ludzkie serce jest przygotowane i stworzone do miłowania Boga i 

bliźniego. Gdyby ludzie potrafili żyć miłością Boga, świat byłby rajem i nie 

byłoby tyle nieszczęść, tyle katastrof. 

Dziś ludzie zaczęli rozwiązywać swoje problemy na swój sposób – bez 

miłości Boga i bliźniego. 

Człowiecze, sam na siebie wydajesz wyrok. Ja, Jezus Chrystus, do tego 

dopuszczam, lecz bez Boga nie ma drogi do szczęścia. 

Otwórz swe serce, Ja ciebie przytulę, Ja ciebie umocnię, Ja ciebie 

zapalę ogniem swej miłości, abyś był światłem Moich oczu. Ja na was 

wciąż czekam, ale czasu macie mało. 

Dnia 29.10.1993 r. 

Córko Moja! Dlaczego każesz Mi tak długo czekać? Pisz częściej. 

Lubię, jak piszesz słowa, które ci dyktuję. Jestem radosny, gdy piszesz dla 

Moich zagubionych dzieci. Czego Ja nie czynię, aby nie naruszając ich woli, 

ratować ich… ale ludzkie serca są tak zlodowaciałe. 

Gdy się zbliżę z żarem swej Miłości, roztapiają się i znów jest pustka. 

Tak, córko, tych dzieci jest tak wiele… Nadchodzi czas wielkiego niepokoju 

na całym świecie. 

Tyle orędzi, tyle napomnień, ale są jak echo niezauważone i nadal 

ludzie idą ku przepaści i swej zagładzie. Wszystko zauważają, tylko nie 

mogą zauważyć, że szatan opanował świat i wiedzie do wielkiego 

nieszczęścia. 

O, wy otępiałe umysły. Czy dałem wam rozum, żebyście odrzucili, co 

dobre, i przyjęli, co złe? Szamoczecie się i szukacie drogi i nie możecie jej 

znaleźć. 

Ja jestem drogą do najwyższego dobra, z którego nie chcecie 

korzystać. Dzieci Mej miłości korzystają z tych łask i są radosne, bo ich 

serca, myśli i oczy zwrócone są do Boga. One w Bogu pokładają nadzieję i 

ufność. One nigdy nie będą zawiedzione, bo ich czyny i życie dają 

świadectwo, że są dziećmi Bożymi. 
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One mogą spać spokojnie. Moi aniołowie czuwają przy nich. Cieszą się 

z tego, co mają, i dziękują za te dary, których im nigdy nie zabraknie. 

Ludzie źli, którzy zapomnieli, jak mają żyć dla Boga, choćby byli bogaci, nie 

są szczęśliwi, bo dotyka ich trwoga, lęk i niepokój o jutro. Jutra może nie 

być. Jak byłeś bogaty, tak teraz – jak żebrak – jesteś ogołocony ze 

wszystkich łask Bożych. 

Opamiętaj się, człowiecze. Niech bojaźń Boża powstrzyma cię od 

popełnienia zła, bo zło się karze, a za dobre życie wynagradza się życiem 

wiecznym. 

Dnia 02.11.1993 r. 

Córko Moja, jestem zadowolony, że piszesz, bo tak wiele masz do 

pisania. Dziecię Moje, gdybyś znała swoje przeznaczenie, zagubiłabyś się 

w tym dziele Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Będę ciebie wprowadzał stopniowo. Bądź spokojna i myśl, że jestem 

tym, który kieruje, a ty jesteś tylko narzędziem. Nie myśl, jak masz 

postępować, a zdaj się na natchnienie Ducha Świętego i w cichości 

odbieraj i zapisuj wszystko, abyś dobrze mogła wypełniać wolę Bożą. Plan 

Boży jest przygotowany i Moi mali pomocnicy są naznaczeni i powołani. 

Tego biegu nikt nie powstrzyma. Nie zrażaj się przeciwnościami. 

Idź śmiało, bo Ja idę przed tobą. Duch Święty oświeca i daje ci 

rozpoznać, co dobre, a co złe. Nie martw się. 

Dzieci, to dzieło nie ludzkim rozumem jest zrodzone, a mocą Bożą 

będzie wprowadzone. Tylko ufaj Mej Opatrzności. O tym, co będzie się 

dziać w twoim życiu, Ja wiem i dopuszczam. Dzieci Moje, nie zagłuszajcie 

swych powołań do tego dzieła zbawienia, nie lękajcie się i nie dopytujcie, 

tylko pragnijcie służyć swemu Bogu całym sercem i otwórzcie się na 

działanie Boże, a nie ulękniecie się. 

Ja, Jezus miłosierny, wprowadzam pokój i radość w duszy i ogarniam 

ją swoją miłością. To zły duch daje ci niepokój i lęk, abyś nie służyła swemu 

Stwórcy. 
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Widzę twój lęk i rozumiem ciebie. Ale pomyślcie, drogie dzieci, o 

Moim smutku i radości. Boję się, czy powiesz Bogu: tak, cały Twój, czy też 

każesz czekać i nie potrafisz się zdecydować, by oddać się Bogu pod Jego 

działanie, aby mógł ciebie kształtować i udoskonalać. Wszyscy jesteście 

ułomni, tylko Moja łaska i błogosławieństwo daje wam dar mądrości Bożej 

i życia dla Boga i w Bogu. 

Dnia 04.11.1993 r. 

Córko Moja, mów często, że Mnie kochasz. Lubię, jak Moje 

stworzenia wypowiadają te słowa z miłości. Ludzie zapomnieli 

wypowiadać te słowa, które Bóg pragnie słyszeć. 

Tak, Moje dzieci, zapomniałyście, kto was kocha od wieków. Gdy 

przyszło Mi wziąć na siebie wasze grzechy, wiedziałem, jak ze Mną 

postąpicie. Ale widziałem też małą grupę ludzi, którzy nie wypuszczają z 

ręki krzyża, różańca świętego i tylko oni Mnie wzruszyli. Przytuliłem więc 

do swego serca krzyż miłości, choć smutek i trwoga Mnie ogarnęła za tymi, 

którzy zadadzą Mi taki ból.  

Pomyśl, biedny, nieograniczony w swej słabości człowiecze, że ciebie 

kocham i zabiegam, abyś nie zagubił się w grzechu, a ty, mimo to, tę miłość 

odrzucasz, bo nie potrafisz nikogo kochać. Stajesz się nieznośny dla 

otoczenia i sam dla siebie. Już nie odnajdziesz spokoju. Jesteś pustynią, w 

której już się nic nie zrodzi dobrego. Zło, które dobrowolnie wprowadziłeś 

w swoje życie, sprawi, że wkrótce przestaniesz się czuć jak człowiek, bo 

pozwoliłeś się zniewolić i jesteś niewolnikiem szatana. 

Dzieci Moje, macie krótki czas – nawracajcie się. Pragnijcie tylko, a 

Ja wam przebaczę. Nie odkładajcie tego, bo nie wiecie, kiedy nastąpi czas 

odejścia. Błogosławieni, którzy żyją w miłości Bożej. 

Dnia 05.11.1993 r. 

Córko Moja, wzywam ciebie do pisania. Teraz będziesz często miała 

przekazy dla Mych dzieci. Rozsyłajcie je, żeby wiedziały, co ma nastąpić, 
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gdy przyjdzie pierwsza kara; co mają czynić, aby nie było więcej kar. 

Nawracajcie się i żyjcie w Bogu i dla Boga, i dla bliźniego w miłości. Wołam 

was przez Moje dzieci, które powołałem do tego dzieła. 

Oj, dzieci Moje! Zawisła kara nad światem. Odpowiecie kiedyś przed 

Sędzią Sprawiedliwym. To jest straszne, bo Ja, Jezus, wiem, co ma 

nastąpić. Skończy się wasza zuchwałość. Przerażone wasze oczy będą 

szukać ratunku i nie znajdą. 

Tylko Ja mogę wam dać ratunek. Jeszcze macie czas odnaleźć drogę. 

Szukajcie swego Boga. Ja w swym Miłosierdziu pozwolę wam się odnaleźć 

i dam wam światło poznania prawdy i dobra. Tylko pamiętajcie, nie 

grzeszcie więcej. Dzieci Moje, ratujcie te dusze ginące. Udzielę wam 

szczególnego błogosławieństwa dla grup modlitewnych. Módlcie się w 

kościołach. Niech kapłani również się z wami modlą, bo gdzie są Moje 

owieczki, tam powinien być i pasterz. Kapłani powinni zachęcać do 

modlitwy.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są płomieniami Mej miłości. Gdy 

zapłonie w ich sercach miłość Boża, świat odczuje wielkie zmagania 

dobra ze złem. Pancerzem ich będzie Moja Miłość i Miłosierdzie. 

Dnia 12.11.1993r. 

Córko Moja, wkrótce przyjdę rozliczyć świat z całego zła, które czyni. 

Ludzie nie mogli się opamiętać, aby dokonać wyboru. Mijały wieki, a lud 

Boży stał się ludem szatańskim. Powstają sekty i pragną zwalczyć Boga w 

duszy ludzkiej. Nim minie drugie tysiąclecie, świat ujrzy, gdzie jest miłość, 

dobroć i Miłosierdzie. Każdy człowiek, który żył na swój rachunek, niech 

nie liczy w dniu kary na Miłosierdzie. 

Wzywam was przez wiele dzieci, abyście się nawrócili. Ze straconego 

czasu trzeba się rozliczyć. Wszystkie wasze czyny i życie w nieprawości 

staną wam przed oczyma. Pomyśl, biedny człowiecze, czy ujrzysz swego 

Boga w wieczności, czy przypadkiem nie powie: idź precz, Ja ciebie nie 

znam? Trzeba żyć po Bożemu, a w wieczności będę czekał na ciebie z 

nagrodą. Za wytrwanie w wierze i miłości otrzymasz to, czegoś pragnął 
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przez całe życie. Zmagałeś się, walczyłeś z pokusami i choć upadłeś, szybko 

się poderwałeś. 

Upokarzałeś się, z wielką skruchą błagałeś o przebaczenie i starałeś 

się, aby więcej nie grzeszyć. Jestem Bogiem miłosiernym i wiedziałem, że 

będziecie upadać. Dzieci Moje, nie zostawajcie długo bez spowiedzi i 

sakramentów świętych. To jest dla was ratunek, aby odzyskać łaskę i siłę 

do zwyciężania zła. Módlcie się i wypraszajcie łaski dla siebie i całego 

świata. Módlcie się za kapłanów, bo oni potrzebują waszej modlitwy. Oni 

bardziej są atakowani przez zło. Gdzie jest modlitwa za kapłanów, tam i 

cała rodzina parafialna wielbi Dobrego Pasterza, a kapłan widzi dobrych 

parafian i Bóg jest z nim. 

Dnia 19.11.1993 r. 

Córko Moja, myślisz, że świat taki, jaki jest, będzie istniał? O nie, 

dziecko. Nadchodzi kres wszelkiego zła, które opanowało cały świat. Gdy 

potrząsnę globem ziemskim, a wy nie nawrócicie się, biada wam, 

grzesznicy. Mój kielich goryczy doznany od was, dzieci, jest przepełniony. 

Gorycz się przemieni w sprawiedliwość. 

Dzieci Moje, nawracajcie się, zacznijcie się modlić, zwróćcie swoje 

dziecięce serce do swego Boga. Zacznijcie Go szukać, abyście mogli 

znaleźć swoje zbawienie i radość. 

Nie chcę, żebyście byli wrzuceni jak plewy do ognia wiecznego. 

Pragnę was zbawić. Proście o przebaczenie Niepokalane Serce Maryi. Ona 

wyprosi wam przebaczenie u miłosiernej miłości swojego Syna. Wezwij Ją 

jako dziecko zabłąkane, a Ona ci wskaże drogę do Jezusa. Wyrzuć ze 

swego serca wszystko, co złe. Ja na ciebie wciąż czekam. Czasu mało. Nie 

odkładaj dłużej, tylko nawróć się. Czy już nie potrafisz być człowiekiem 

rozumnym, aby korzystać z czasu Miłosierdzia Bożego. Masz wolną wolę. 

Nikt nie ma prawa naruszyć tej wolności, o ile sam nie pozwolisz dać 

się zniewolić. 

Tak wielkiej liczby ludzi zniewolonych przez szatana jeszcze nie było. 
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O, człowiecze, wyposażyłem ciebie w mądrość, abyś znał, co dobre, a 

co złe. Jeśli będziesz odrzucał to, co dobre, będziesz odrzucony. 

Dnia 07.12.1993 r. 

Córko Moja, staraj się pisać, bo ludzkość powinna wiedzieć, co 

nastąpi. Grzech opanował świat, a ludzkość zaakceptowała panowanie 

szatana. Wcale im nie zależy, kto rządzi. O, wy głupcy tego świata! Wasza 

mądrość do niczego się wam nie przyda. W waszej mądrości wyrzuciliście 

dziesięć przykazań Bożych, które wam miały pokazać, jak macie żyć, i 

dlatego na krótki czas zostawiłem was ponownie bez Boga. 

Później, mądrzy tego świata, pokażę wam, coście z niewiedzy utracili. 

Czy nie wiedziałeś, człowiecze, że mądrość pochodzi od Boga? 

Tylko w mądrości Bożej można budować pokój na świecie. Nie znacie 

dnia ani godziny. Przygotujcie się na ten dzień kary, która jest bliska. 

Boleje Moje Serce nad utratą tylu dusz. Jeszcze poślę na ratunek tych 

małych „pomylonych”, jak ich nazywacie. Oni przyjmą wszelkie obelgi, 

cierpienia dla Mojego Imienia. Ja, Jezus Chrystus, obdarzę ich swoją 

mądrością i będą pracować w Mojej winnicy, i po ich utrapieniach, 

zmaganiach otrzymają wieniec zwycięstwa, za wytrwanie przy swym Bogu.  

Będą powstawać różne wspólnoty, ale szczególną troską i 

błogosławieństwem obdarzę Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, aby 

Miłość i Miłosierdzie ogarnęły cały świat. 

Moi mali pracownicy, każdy wasz trud miły jest Memu Sercu. Wyna-

gradzajcie za tych, którzy odeszli ode Mnie. Ja was posyłam, abyście 

zwalczali zło przez modlitwy i ofiary, aby gniew Boży uśmierzyć. Dzieci 

Moje, módlcie się za nawrócenie grzeszników i dusze w czyśćcu 

cierpiące. Nie lękajcie się zła, a zwalczajcie je. 

Łączcie się często z Moją Ofiarą Mszy Świętej, a z różańcem i z Koron-

ką do Miłosierdzia Bożego nie rozstawajcie się. Starajcie się dawać 

jałmużnę w tych trudnych czasach, a Ja będę troszczył się o was. 
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Gdy dajecie biednemu, dajecie Mnie, a gdy wam zabraknie, będę 

waszym dłużnikiem i pośpieszę z pomocą. 

Czyńcie tak, a nigdy chleba wam nie zabraknie. Sprawicie Mi radość, 

a duszę wzbogacicie. 

Dnia 14.12.1993 r. 

Córko Moja, nie zwlekaj, bo czasu mało. Pukaj, stukaj, aż ci otworzą, 

by to dzieło wypłynęło na cały świat. To jest ratunek dla ludzkości, bo 

wielka kara zawisła nad światem. Synowie Moi, kapłani, wspierajcie to 

dzieło zbawienia, bo i wam jest potrzebne wytrwać w powołaniu. 

To dzieło i słowa mają Moje błogosławieństwo. Ta wspólnota 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego i ich modlitwy oraz ofiary mają moc 

zwyciężania zła. Ci prości, umiłowane Moje dzieci, w wielkiej miłości 

powierzyli się swemu Bogu. Oni dadzą świadectwo, że są dziećmi 

Bożymi. Napełnieni Duchem Świętym nie zaznają lęku przed niczym, bo 

wiedzą, że wszystko, co ich spotka, jest dopustem Boży. 

Dzieci, które jesteście daleko od Boga, wracajcie i nawracajcie się, i 

nie grzeszcie więcej. Wzywam was jako wasz Odkupiciel i Zbawiciel. Czy 

nadaremnie dałem się ukrzyżować, żeby was zbawić? Nie zwlekajcie, bo 

czasu mało. Gdy kara dotknie glob ziemski, będzie za późno. Błogo-

sławieni, którzy idą za głosem Pana i w Panu Bogu pokładają nadzieję. Oni 

nie będą zawiedzeni, bo z Bogiem żyją i do Boga powrócą. 

Dnia 19.12.1993 r. 

Drogi Księże, otóż jeszcze ci opisuję dzisiejsze widzenie. Godzina 

10:45 - bardzo mi się chce spać, szybko zasypiam. 

Teraz opisuję widzenie: gdy się obudziłam, za jakieś 10 minut:   

1) widzę Hostię czerwoną nad dziwnym przedmiotem, gdy ta znika 

widzę:  

2) tak samo, ale Hostia biała, a w niej Pan Jezus, narzuta czerwona, 

biała szata wychodzi z tej Hostii, unosi się do góry – znika. 

3) widzenie: bardzo blisko pali się świeca normalnej wielkości 
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4) widzenie: widzę ołtarz, w moich widzeniach ołtarz jest cały 

czerwony jakby wytłoczone kwiaty, widzę idzie Pan Jezus do ołtarza, staje 

przodem do mnie i z Jego piersi wychodzą promienie, aż poza ołtarz teraz 

znów zasypiam. Gdy się budzę – 

5) widzenie: szopka jakby ze szkła, bo jest przejrzysta, są tam dwie 

postacie – taka myśl, że to jest św. Józef i Matka Boża i znów idą trzy 

postacie, wchodzą do tej szopki, a potem jeszcze więcej, po chwili 

odchodzą, zostają tylko te dwie, ale widzę, jak ze wszystkich stron 

podążają inne postacie. Wszystkiego nie mogłam opisać – to, co mogłam. 

1) Do odpowiedzi zgłosił się św. Michał. Hostia czerwona pojednania 

się z Bogiem przez spowiedź i złożenie ofiary Mszy Świętej - połączyć z 

ofiarą Jezusa swoją, biała Hostia jest to prawdziwe Ciało Jezusa, po dobrej 

spowiedzi i Komunii Świętej Jezus pozostaje w duszy człowieka. 

Spowiedź, Komunia niegodnie przyjęta – Jezus odchodzi – nie 

wstępuje do serca i duszy człowieka.  

2) Świeca paląca się – Ofiara, to jest światło Jezusa. Ofiara, którą 

złożyłaś w tej nowennie ze Mszy Świętych, o otwarcie się grzeszników na 

Miłosierdzie Boże spływające od Bożej Dzieciny, to jest światło Boże dla 

grzeszników. 

3) Widzenie tych Mszy Świętych – Miłosierdzie Boże promieniuje na 

wszystkich grzeszników i daje im możność powrotu do Boga. 

4) Widzenie w tych rekolekcjach: przed Bożym Narodzeniem wszyscy 

ludzie powinni uczcić przyjście Bożej Dzieciny czystą duszą z miłością w 

sercu. W tej Bożej Dziecinie świat powinien szukać ratunku i pomocy, bo w 

nim jest wszystko. 

Córko Moja. Ja, Jezus Chrystus, daję ci poznać, czym są rozliczne 

ofiary, które składasz z miłości do Mnie, aby ratować siebie i bliźnich. Przez 

ofiary można wiele wyprosić łask dla świata grzesznego. Czyń córko, tak 

dalej, tym sprawiasz Mi radość, korzystaj z łask, które ci daję poznać. O ile 

masz natchnienia, wprowadzaj to w czyn. Nie daj sobie zagłuszyć 

natchnień Bożych, bądź uważna, abyś nie straciła żadnej łaski, która jest na 

ratunek dusz. 
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Dnia 26.12.1993 r. 

Córko Moja, długo czekałem na ciebie, ale rozumiem twoje potrzeby. 

Od dziś staraj się pisać często, nie martw się o to dzieło, tylko wypełniaj 

Moje ciche polecenie. Uważaj na Mój głos wewnętrzny. Wiele ci daję 

poznać, ale nie bierzesz tego zbyt poważnie. Jak ci się to spełni, dopiero 

uwierzysz, że Ja Jezus, ci to mówiłem. 

Będziesz miała wiele pouczeń, wskazówek i ostrzeżeń. Nadchodzą dni 

bardzo ciężkie dla ciebie. Sprawy Boże zajmą ci dużo czasu i poświęceń, ale 

pracuj, córko, wytrwale, do ostatniego tchnienia twego życia, dla Chwały 

Bożej. Na ratunek dusz przyślę ci wielu ludzi, z którymi w cichości będziesz 

zwalczać zło na świecie.  

Nie lękajcie się, dzieci Moje, bo Moi aniołowie są z wami. 

Módlcie się, wkrótce Kościół będzie otwarty dla was, bo Ja jestem w 

tym Kościele i czekam, kiedy będziecie przychodzić po siłę i moc do 

nieustannej walki. Moje Ciało i Krew da wam wszystko, abyście żyli w 

wielkiej miłości do swego Boga, abyście przez miłość i tą miłością zwalczali 

mrok tego świata, abyście swoim życiem dla Boga rozjaśniali i oświecali 

dusze, abyście mogli odnaleźć drogę do Boga.  

Czysty Rycerz Miłosierdzia Bożego może wyprowadzić wiele dusz z 

ciemności i wskazać im drogę zbawienia. 

Moje drogie dzieci, widzę wasze utrudzenie, wasze zmagania, tylko 

proszę, dzieci Moje, gdy wstąpicie na tę drogę zbawienia, nie zrańcie 

Mego Serca, nie dajcie się zwieść albo zastraszyć. Wielu ludzi na świecie 

codziennie rani Moje Serce, a ono kocha wszystkich ludzi i pragnie ich 

zbawienia. Drogie dzieci, Moje oczy zawsze będą patrzeć na was z wielką 

miłością. Moja miłość i wasza obroni was, tylko ufajcie. 

Dzieci, które kochają Mnie, będę ochraniać i prowadzić drogą 

bezpieczną, choć nieraz groźną. 

Ci, którzy są daleko od Boga, niech wracają, bo czas nawrócenia już 

nadszedł. Skorzystajcie z czasu Miłosierdzia Bożego. 
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Dnia 27.12.1993 r. 

Córko Moja, ten przekaz jest przeznaczony dla duchowieństwa. W 

tych ostatnich czasach niech kapłani i biskupi głoszą przyjście Pana i niech 

grzesznicy opamiętają się, bo przyjście Pana jest bliskie. 

Nawracajcie się, bo czasu jest mało. Gdy ziemia wyda wielkie 

wstrząsy, odczujecie lęk i przerażenie. To jest czas, człowiecze, abyś zaczął 

żyć dla Boga i wypełniał Moich dziesięć przykazań. Moi synowie kapłani, 

tak wiele łask wam przydzieliłem, dając wam do ręki Moje Przenajświętsze 

Ciało, abyście Nim karmili Moje dzieci, które potrzebują tego pokarmu, 

aby mogły siebie i innych zbawiać. 

Pragnę was, synowie kapłani, ostrzec. Bądźcie świętymi, jak Ja 

jestem Świętym. Każdy kapłan wie, jak ma służyć Bogu, Kościołowi i 

ludziom, którzy go otaczają. Jako dobrzy pasterze otoczcie ich opieką, bo 

zły pasterz rozprasza Moje owieczki, a Ja, Jezus, wykupiłem je własną 

Krwią. Nie rozpraszajcie ich, a ogarniajcie swoją miłością, radą, aby ci mali 

rozpoznali, że jesteście Moimi pasterzami. Dobry pasterz ma wielką moc i 

wiele światła. Każda dusza rozpoznaje płynące światło, umacnia się i 

wychodzi ze świątyni umocniona światłem Bożym. 

Nadchodzą takie czasy, że będziecie chcieli mieć wielu ludzi w 

kościołach, ale tak jak w innych krajach, ich nie będzie.  

Nie wprowadzajcie zwyczajów z Zachodu, bądźcie cichymi, 

pokornymi sługami ludu Bożego. Po to was powołałem, abyście Mi służyli i 

przez wasze życie kapłańskie rozpoznawali, że Ja, Jezus, jestem w was i 

przez wasze serce ogarniam każdą osobę, która się zbliża do dobrego i 

świętego kapłana. 

To wszystko znacie, tylko wam, kapłani, przypominam, żebyście nie 

byli zawstydzeni, gdy przyjdę. To Pan wasz mówi przez tę córkę, którą 

wybrałem i której powierzyłem to dzieło Miłosierdzia Bożego.  

Każde wezwanie i upomnienie jest Miłosierdziem Bożym. 



  - 169 - 

Dnia 30.12.1993 r. 

Córko Moja! Kończy się ten rok, nastąpi nowy, ale pragnę, żeby każdy 

człowiek zrobił rachunek sumienia, co dobrego uczynił, co zaskarbił dla 

swej duszy, jakie miejsce zajął Bóg w jego życiu, co uczynił dla Chwały 

Bożej.  

O ile nie uczyniłeś, człowiecze, rachunku sumienia z minionego roku, 

stań przed Moim krzyżem i spójrz na Mnie ukrzyżowanego. Ukrzyżowano 

Moje ciało, ale Moja miłość jest nadal żywa i wolna. Ona chce żyć w 

waszych sercach i waszymi sercami oddychać. Ona chce być ratunkiem dla 

dusz upadłych. Dlaczego uciekacie od Mej miłości, która jest zbawieniem 

dla każdego oddalonego od Boga?! 

Życie przemija tak jak ten rok i staniesz się, człowiecze, nieużyteczny i 

niepotrzebny. Pędziłeś cale życie za dobrami tego świata, które ci nic nie 

dadzą. Masz już wszystko, a jednak jesteś samotny, smutny i 

niepocieszony. Życie twoje bez Boga było twym upadkiem i błędem. 

Droga, którą szedłeś w Bogu i w Jego miłości, to największy skarb, który 

nie przemija i daje życie wieczne. 
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ROK 1994 

Dnia 02-03.01.1994 r. 

Moje widzenie: ołtarz, ale nie ziemski, coś przygotowywano. 

3 stycznia – znów ołtarz w środku duży. A po bokach mniejszy, jakieś 

obrusy na tych bocznych. Przy tym ołtarzu znów coś przygotowują. Jest 

dużo postaci w dwóch rzędach, z boku ołtarza stoją postacie w 

czerwonych szatach.  Widzę Pana Jezusa, jak idzie do ołtarza, a promienie 

wychodzą z Jego piersi. Widzę, jak dwie dorosłe postacie prowadzą za ręce 

małe dziecko. Powtarza się to 3 razy. Takie przygotowanie zawsze się 

wiąże z jakimś wydarzeniem. 

Dnia 04.01.1994 r. – nad ranem 

Hostie oznaczają to, że trzeba żyć dla Jezusa, aby być zjednoczonym. 

Spowiedź, Komunia godna jest tym pomostem, łącząca Jezusa z 

człowiekiem. Ta łączność musi być stała i nierozdzielna, aby przyjście 

Jezusa było dla ludzi radosne, a nie zgubne. 

Dnia 09.01.1994 r. 

Córko Moja, widzę twoje umartwienie. Powinnaś pamiętać, że żadne 

dzieło Boże nie przychodzi łatwo. Ofiara jest zawsze potrzebna. Już 

wkrótce osiągniesz cel twojej misji. Przygotuj się, aby cię nic nie 

zaskoczyło. Doświadczenie przyjmij w cichości i pokorze. Nie lękaj się 

niczego! Dzieło Miłosierdzia Bożego jest prowadzone przez Bożą Opatrz-

ność. Chociaż wystąpią przeciwności i doznasz wielu smutków, choć twoje 

utrudzenie będzie wielkie – dzieło to dokona się. 

Córko Moja, idź i czyń, co możesz, a resztę pozostaw Mnie. Ja usunę 

wszystkie przeszkody lub dam światło rozpoznania dzieła Bożego. Idź i 

wypełniaj to, co ci powierzyłem. Wiem, że wiele pragniesz dla twego Boga 

i tym sprawiasz Mi radość. 
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Ten rok będzie dla ciebie bardzo ciężki, ale Ja, Jezus Chrystus, jestem 

twoją siłą i mocą, aby się wypełniła wola Boża, a łaska zbawienia nie 

została zmarnowana. 

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego ma brać udział w dziele zbawienia. 

Gdyby kapłani wiedzieli, ile płynie modlitw w intencji nawrócenia 

grzeszników z jeszcze nie powstałego zgromadzenia! Wkrótce poznacie 

tych maluczkich, którzy dadzą świadectwo, że są dziećmi Bożymi. 

Córko Moja, nawet jeśli świat was nie rozpoznaje, wypełniajcie wolę 

Bożą w cichości i pokorze, aby zło nie zwyciężyło i zostało pokonane w 

Imię miłości do Boga Trójjedynego. 

Dnia 17.01.1994 r. 

W Godzinie Miłosierdzia między godz. 15 – 16 śpię ze 20 minut. Gdy 

się obudziłam oczy zamknięte. Widzę jak jakieś ręce trzymają księgę, w 

której jest zapis Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Na tej księdze jest 

Pan Jezus miłosierny z promieniami.  

Dnia 18.01.1994 r. 

Gdzieś po 5-tej rano, gdy się obudziłam widzę Matkę Bożą, tylko do 

połowy. Widzenie twarzy Matki Bożej było bardzo wyraźne. Matka Boża 

była Matką pokoju. Tak wyraźne widzenie twarzy Matki Bożej widziałam 

pierwszy raz, za co Matce Bożej dziękuję, że mogłam zobaczyć tak piękne 

Oblicze. 

Dnia 19.01.1994 r. 

Córko Moja, oto dzień, w którym pragnę Ci przekazać wszystko, co 

dotyczy zgromadzenia Małych Rycerzy Miłosierdzia, powołanych do 

nawracania grzeszników i zwalczania szerzącego się zła. Obdarzam was 

Moją miłością na tej drodze zbawienia. Gdy Bóg wysyła swoje narzędzia 

– Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego – do walki, wyposaża ich w 

niezwyciężoną broń i czuwa, aby nie upadli. 
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Dzieci Moje, ofiarujcie swoją miłość do walki ze złem, bowiem Mały 

Rycerz Miłosierdzia Bożego niczego nie dokona bez miłości. 

Walka ze złem bez miłości jest słaba, skazana na niepowodzenie. Gdy 

stajesz, człowiecze, do walki ze złem, pełen miłości do Tego, który cię 

posłał, to nie lękaj się niczego. 

Kieruj swoje myśli do Bożego Miłosierdzia. Patrz z wielką miłością na 

błądzącego brata i siostrę. Ratuj zagubione dusze poprzez Boże 

Miłosierdzie. 

Ja, Jezus Chrystus, kocham i pragnę je zbawić przez twoją ofiarę. 

Potrzebuję tych nawróconych, by uczynić z nich Moje narzędzia. Ich 

ofiary będą wynagrodzeniem za popełnione przez nich grzechy i grzechy 

bliźnich. 

W tych martwych powstańcach z grzechu wzbudzę wielkie 

pragnienie Boga dla nich samych i całej ludzkości, bowiem oni porzucili 

grzech i poznali, czym jest dobro, miłość i Miłosierdzie Boże. 

Ogniem miłości zapalę ich serca, aby miłość godna Boga zapłonęła w 

ich sercach, aby wola Boża dokonała się w nich i przez nich, a świat 

poznał, że Ja, Jezus, jestem w nich. Dzieci Moje, otwierajcie swoje serca i 

umysły. 

Bądźcie przykładem dla zbłąkanych. Trwajcie na modlitwie, aby przez 

was dokonała się przemiana ludzkości, aby świat zalśnił światłością, gdy 

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę do was w swej chwale. 

Dnia 19.01.1994 r. 

Dnia 15 stycznia 1994 r. moje widzenie. Po obiedzie zapragnęłam 

modlić się o cud uzdrowienia, przez wstawiennictwo ks. Bronisława 

Markiewicza, za chłopca po porażeniu prądem, stan beznadziejny. 

Medycyna jest bezradna. Leży już drugi rok, wiek 25 lat, student. Gdy na 

chwilę zasnęłam, po obudzeniu się widzę jego łoże, tak jak je rzeczywiście 

widziałam. Jest biała pościel. Z jednej strony stoi przy łożu Pan Jezus i 

Matka Boża, z drugiej klęczą aniołowie. Mają niebieskie szaty, ale jeszcze 

coś białego, jakby skrzydła. Zrozumiałam, że mam się za niego modlić. 
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Dnia 04.02.1994 r. 

Córko Moja, idź tą drogą, która otworzyła się przed tobą i nie oglądaj 

się za siebie. Córko, twoje zadanie jest wielkie. Bądź czujna, aby zło nie 

miało dostępu. Trwając we Mnie, rozpoznasz zło i przetrwasz ataki ludzi. 

Musisz wiedzieć, że Ja, Jezus Chrystus, jestem z tobą, ale dopuszczam 

próby, abyś wzrastała w doskonałości, wskazywała drogę tym, którzy 

błądzą. Idź, córko, pośród Moich dzieci i głoś Moje powtórne przyjście, 

aby nie byli zaskoczeni, ale oczekiwali Mnie, Pana stworzenia, w radości 

i wzajemnej miłości. Niech będą błogosławieni ci, co oczekują swojego 

Pana. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają zadanie głosić Moje 

przyjście. Nie szczędźcie wysiłku dla słabych, otaczajcie ich Moją 

miłością, aby zrozumieli, że ich kocham. 

Nawracajcie się, bo czasu mało, a grzechów wiele. Nie zabiegajcie tak 

bardzo o dobra tego świata, bo nic wam po nich. Zabiegajcie o ZBAWIENIE 

swoich dusz. Wynagradzajcie swemu Bogu za waszą nieprawość i życie 

bez Boga. Tak wiele uczyniłem i czynię, by was zbawić. Odrzucałeś i 

zmarnowałeś łaski, które były dla ciebie, człowiecze, przeznaczone. Co się 

stanie z twoją duszą, gdy nie zdążysz zawołać Mojego Imienia? 

Życie człowieka musi być wspierane łaską Bożą i trzeba na nią 

otworzyć się w miłości do Boga i ludzi. Gdy przyjdzie koniec twojej 

ziemskiej pielgrzymki, a trwałeś w ufności do Mnie, Stworzyciela Nieba i 

ziemi, nie zawiedziesz się. Jestem samą MIŁOŚCIĄ i MIŁOSIERDZIEM. 

Masz jeszcze czas, człowiecze. Wróć! Ja na ciebie czekam. 

Dnia 26.02.1994 r. 

Córko Moja, pisz codziennie, nie zaniedbuj pracy. 

Ludzie lekceważą orędzia, nie wypełniają zawartej w nich woli 

Najwyższego. Dlatego szatan pobudza do wojen, nienawiści i przemocy, 

cieszy się, że tylu idzie na zatracenie, nie pojednawszy się z Bogiem. 

Błogosławię tym, którzy podejmą walkę ze złem, aby ratować ginące 

dusze. Jest tylu maluczkich, którzy potrafią modlić się i składać ofiary i 
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nigdy nie rozstają się z krzyżem – znakiem i drogą zbawienia. Pełni 

modlitwy różańcowej, nie lękajcie się świata i zła, które je opanowało. 

Świat jest Moim podnóżkiem. Jeśli ludzie nie nawrócą się, spadnie na nich 

kara, jakiej świat dotąd nie widział. 

Czym skończą się czcze zabiegi o dobrobyt? Obrócą wniwecz twoją 

przyszłość. 

Trzeba kochać Boga i bliźniego, reszty dokona twój PAN. Jeśli 

pomożesz Mi, to i w tobie będę miał staranie. Nie zawiodę nikogo. 

Proszę, zaufaj Mi. Jam stworzył świat i ciebie, człowiecze, i wszystko, 

co ciebie otacza. Oszukujesz siebie, Moje stworzenie, że to ty dokonujesz 

wszystkiego. Jesteś mniejszy niż pyłek. Przypadek jest wymysłem szatana, 

żeby mądrych omamić. Świat nie może istnieć beze Mnie. Wkrótce 

ujrzycie, kto jest Panem Nieba i ziemi. Nawracajcie się! Wasze nawrócenie 

może w dużej części uratować świat.  

Jako ratunek daję wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Te 

ogniska Bożego Miłosierdzia będą oświetlać świat, aby zagubione dusze 

odnalazły drogę do Boga. 

Dzieci Moje, przygotujcie się do walki o każdą duszę. Napełnieni Moją 

miłością i mądrością uczynicie wiele cudów. Jaki wstyd spadnie na 

uczonych, że nie potrafili odnaleźć drogi, którą powinni pójść, by 

wypełniać wolę Bożą i dziękować Panu za łaski, którymi ich tak hojnie Bóg 

obdzielił. 

Tyle darów spływa na Moje stworzenia poprzez Miłosierdzie Boże, a 

tak mało jest dziękczynienia dla Stwórcy. Zwróćcie swoje serce do 

zbawienia, aby Miłosierdzie Boże ogarnęło świat. Miłosierdzie Boże jest 

ratunkiem dla grzesznego świata. 

Wy, kapłani łączcie się z tym zgromadzeniem. Wspomagajcie 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, bowiem i wam ich modlitwy i 

ofiary przynoszą wiele łask. 
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Dnia 27.02.1994 r. 

Córko Moja, głoś, że Moje Serce jest zranione. To Serce, tak bardzo 

miłujące rodzaj ludzki, zostało włócznią otwarte dla was i jest prawdziwą 

bramą do Nieba. Uciekajcie się do Mojego zranionego Serca, z którego 

wytrysnęły krew i woda i płyną przez tyle wieków dla waszego zbawienia. 

Korzystajcie z Bożego Miłosierdzia. Nawracajcie się, bo czasu mało. 

Gdy powrócę na ziemię w chwale, wszystkie Moje rany się zabliźnią. 

Żyjecie bowiem w kończącej się erze. Po niej nastąpi nowa. Wszystko 

stanie się nowe. Nic nie przejdzie do nowej ery, co jest skalane grzechem, 

bowiem z grzechów trzeba się rozliczyć. 

Wzywam was, drogie dzieci, nawracajcie się! Łaska Boża potrzebna do 

zbawienia jest wam dana. Czy jesteście zdolni z niej czerpać? Zwołuję 

wszystkie zbłąkane owieczki. 

Jam dobry Pasterz. Dla wszystkich i dla każdego z osobna zostałem 

ukrzyżowany. 

Nie zmarnujcie Bożego dziedzictwa. Ja, Bóg Ojciec, błogosławię 

wszystkim, którzy zwrócili swe serca do Serca Mojego Syna i błagali o 

Miłosierdzie Boże dla siebie i dla całego świata. Oni bowiem otrzymali łaski 

potrzebne do zbawienia dusz. Miłość Boga jest tak wielka, że gdyby cały 

świat w pełni nawrócony błagał, to i tak nie wyczerpałby łask Bożych. 

Bóg jest Szafarzem Wszechmogącym. 

Ludzkości – wracaj do Pana, który tak cię ukochał. Błagaj o przebacze-

nie i nie grzesz więcej, a łaska Pana, który JEST, będzie z tobą. 

Dnia 28.02.1994 r. 

Córko Moja. Ja, twoja Matka Niebieska, powierzam ci to orędzie, 

które pragnę przekazać dla całego świata. Mój Boski Syn wybrał ciebie do 

tego dzieła, jakim jest Miłosierdzie Boże. 

Kierujcie wszystkie wasze modlitwy do Mojego Niepokalanego 

Serca. Ja, Matka wasza, wspólnie z aniołami i ze świętymi będziemy 

modlić się z wami. Niebo i ziemia powinny się łączyć w modlitwie o 

ratunek dla świata, aby kara, na którą ludzkość zasłużyła, została 



  - 176 - 

złagodzona. Wspomagajcie Mnie waszą modlitwą, dzieci Moje, wspólna 

modlitwa Nieba i ludzi ma wielką moc uśmierzania Bożego gniewu. 

Moje dzieci, nie troszczcie się zbytnio o ziemskie życie. Niewiele wam 

potrzeba. Uczyńcie zbawienie celem waszego życia. Idźcie drogą zbawienia 

siebie i bliźniego. 

Nie żałujcie czasu na modlitwy. Wasz czas na trwaniu modlitewnym 

będzie uświęcony, bo Ja, wasza Matka, aniołowie i święci poprzez łączność 

modlitewną uświęcamy wasze modlitwy, aby łaska Boża spłynęła na każdą 

zagubioną duszę. 

Poprzez łączność modlitewną łagodzi się Mój smutek. Wszyscy są 

Moimi dziećmi i wszystkie dzieci pragnę mieć przy Moim Niepokalanym 

Sercu. Dzieci Moje, tak mało jest czasu. Ponaglam was do wielkiej ofiary 

modlitewnej. Ufajcie Mi. 

Jestem waszą Matką. Przytulam do Mojego Niepokalanego Serca 

wasze utrudzenia i ofiary. Nie zapomnę tych, co z miłości dla Boga, dla 

Mnie i dla bliźniego złożyli ofiarę modlitewną w intencji zbawienia 

świata. Błogosławieni, którzy podają się woli Stworzyciela Nieba i ziemi, a 

Pana naszego. 

Dnia 07.03.1994 r. 

Córko Moja! Oto znów zwracam się do Mojego stworzenia. Widzisz, 

jak bardzo ukochałem człowieka, jak przez tyle wieków zabiegam o niego, 

jak wciąż go ratuję, podnoszę, a on nie chce tego widzieć, choćby wyrazić 

wdzięczności. Wielu z was żyje tylko dniem dzisiejszym, troszcząc się 

jedynie o dobra materialne. 

Co będzie, człowiecze, z tobą jutro? Coś uczynił dla swego Boga i 

bliźniego? Ilu z was wykorzystało maluczkich? 

Ciągle masz za mało. Twoja zachłanność niszczy ciebie. Przyjdzie taki 

dzień, że twój domek z kart się rozpadnie. Wtedy zaczniesz szukać Boga. 

Jak Go odnajdziesz? Boga należy uwielbiać od zarania życia. W oparciu o 

Bożą Wszechmoc trzeba korzystać z Jego łaski i darów. 
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Już wkrótce stanę przed narodami jako Sędzia. Czas sprawiedliwości 

Bożej jest bliski.  

Nie dopuszczasz myśli, że szatan chce zniszczyć ciebie i cały świat. Ty 

mu w tym dziele zniszczenia pomagasz. Tak ochoczo kradniesz, zabijasz, 

popełniasz okrucieństwa. Tak ochoczo obierasz go sobie za herszta. 

Opamiętaj się! Pewnego dnia pozwolę ci ujrzeć, co uczyniłeś w swoim 

życiu. Komu służyłeś i co utraciłeś. Za popełnione zło przyjdzie 

odpokutować. 

Dzieci Moje, korzystajcie z czasu Miłosierdzia Bożego, aby się zbawić. 

Czekam na was. Przestańcie żyć w ciemności! Wybierzcie drogę prawdy i 

światłości! 

Dnia 25.03.1994 r. 

Dzieci Światłości, wzywam was w maju do wielkiej ofiary i pokuty za 

Kościół Święty i duchowieństwo. Pamiętajcie, że Msza święta jest 

największą ofiarą. Moja Ofiara w połączeniu z waszą, ma wielką moc 

niszczenia zła.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są tymi, którzy biorą czynny udział 

w dziele zbawienia. 

Mój Kościół Święty i całe duchowieństwo są zaciekle atakowane przez 

szatana i ludzi, którymi on się posługuje. Nad Kościołem zawisły ciemne 

chmury. Trzeba wielu ofiar i modlitw, aby je rozproszyć, aby światło Boże 

zajaśniało nad Moim domem. Wielu wierzących atakuje i znieważa Mój 

Kościół, a Ja w nim jestem dla zbawienia każdej ludzkiej duszy. Bóg Ojciec 

ofiarował Matce Bożej nabożeństwa majowe, aby one umocniły Kościół 

Święty i całe duchowieństwo poprzez Niepokalane Serce Maryi. Wasza 

ofiara niech się połączy w modlitwie z Matką Bożą, z aniołami, ze świętymi 

i z duszami w czyśćcu cierpiącymi.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, daję wam wielkie łaski i 

błogosławieństwo, aby zatryumfowało Najświętsze Serce Jezusa i 

Niepokalane Serce Maryi. 
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Dnia 03.04.1994 r. 

Córko Moja, nie lękaj się o to dzieło. Idź i działaj. Głoś przyjście 

Moje, a szczególnie troszcz się o wzrost duchowy Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Gdy będziesz ich pouczała, jak mają żyć, Ja, Jezus 

Chrystus, będę przez Ciebie do nich mówił. Obiecuję, że tam, gdzie 

powstanie ognisko Bożej Miłości i Miłosierdzia, choć atak na was będzie 

wielki, nic wam nie uczynią, bo nad wami jest Miłosierdzie Boże. Gdzie 

takie ogniska powstaną, żadna kara nie spadnie, tylko wytrwajcie w 

miłości do swego Boga i bliźniego.  

Szatan nie lubi miłości, bo w miłości dokonują się wielkie cuda. 

Pamiętajcie dzieci Moje, gdzie jest wzajemna miłość, tam i jest potęga w 

zwalczaniu zła. Dzieci Moje – winnica Moja jest przygotowana. Wejdźcie 

do tej winnicy, nie zwlekajcie, aby nie odpadło zbyt dużo owoców.  

Wielka nagroda was czeka, bo z miłością podjęliście pracę, aby 

pomagać w zbawieniu świata. Światło z ognisk Bożego Miłosierdzia 

będzie promieniować na cały świat. 

Dnia 28.04.1994 r. 

Córko Moja, w tym objawieniu zwracam się do Moich ziemskich 

dzieci. Przekaż im Moją Miłość i Miłosierdzie. W tych słowach zawarta jest 

prawdziwa miłość skierowana do ludzkich serc. Ludzkość jest pogrążona w 

grzechu jak nigdy dotąd. Daję ci, córko, dar uzdrowienia duszy i ciała. 

Daję wam światło, że to dzieło – Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego – 

stworzyłem dla was. Obudź się, człowiecze, bo i ciebie wzywam do 

pójścia za Mną. Nie zwlekaj, bo czasu mało. 

Otwórz swoje serce dla Jezusa. Chcę w nim zamieszkać. Człowiecze, 

niczego sam nie dokonasz. Pamiętaj, kiedy Ja jestem w twoim sercu, to 

inaczej widzisz, słyszysz i żyjesz, bo twe serce jest przepełnione Miłością. 

Potrafisz wtedy kochać bliźniego, spełniać dobre uczynki. To Ja, Jezus 

Chrystus, daję ci natchnienie i zapał do życia w Bogu. Moim pragnieniem 
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jest, abyś czynił dobrze i dążył do doskonałości, abyś zbawił siebie i 

przyczynił się do zbawienia bliźnich. Żyj jak pielgrzym i podążaj do swojej 

ojczyzny w niebiosach. Tam czeka na ciebie nagroda i niekończące się 

szczęście. Pozostań wierny swemu powołaniu. Ja jestem zawsze z tobą. 

Czy coś może przeszkadzać ci w pełnieniu woli Bożej? Bądź świadom, że 

jestem Bogiem Wszechmogącym. Nie istnieje nic niemożliwego dla 

twojego Pana i Boga. 

Zaufaj mi! Gdy człowiek zaufa Mojej Miłości i Miłosierdziu, to 

naczynie Mojego Miłosierdzia jest tak przepełnione, że wszelkie łaski płyną 

na cały świat. Naczynie ufności w ludzkim sercu jest wielką potęga. Dusza 

taka ma w sobie wyryte odbicie Boże i dokonuje wielu cudów. 

Drogie dzieci, najwyższy już czas, żebyście otworzyły się na miłość 

Bożą. 

Ona was przemieni, ukształtuje i zjednoczy z miłością Moją. Dzielcie 

się miłością każdego dnia, bo gdzie jest miłość, tam szatan nie ma dostępu. 

Jednoczcie się w ogniska Bożego Miłosierdzia, aby wydać wojnę złu i 

zwyciężać je poprzez ofiarę Mszy Świętej. Ofiarujcie różaniec święty i 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wiele innych modlitw w intencji Ojca 

Świętego, biskupów i kapłanów, za zakony, za nawrócenie grzeszników, a 

także za dusze w czyśćcu cierpiące. Przez wasze uświęcenie ludzkość 

odczuje Moje Miłosierdzie i skorzysta z czasu wielkich łask Bożych. 

Dnia 30.04.1994 r. 

Córko Moja, sprawiasz Mi wiele radości, podążając za Moimi 

pragnieniami. Bardzo pragnę, aby ludzkość poznała głębię Mojego 

Miłosierdzia i zwróciła się z całą ufnością do niego i nie grzeszyła więcej. 

Wiele jest wezwań dla Moich dzieci wybranych, ale wielu nie chce o tym 

słyszeć lub lekceważą to. Czy myślicie, że ludzkość pozostanie w 

ciemności? Trzeba oczyścić ten świat, nim przyjdzie Światłość. Wszędzie 

będą występować kary aż do opamiętania, aż ludzkość zwróci się do 

swojego Boga, który stworzył ten świat i odkupił człowieka. Bóg dał 

mądrość człowiekowi, żeby go kochał i pragnął do Boga wrócić. Jam jest 
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Tym, który was stworzył i powinniście do Mnie należeć: dlaczego więc 

odchodzicie od swego Stwórcy? Dlaczego wyrywacie się z Mojej miłości? 

Czego szukacie? – zatracenia? O, biedna duszo, która jesteś nieśmiertelna, 

czy wiesz, co ciebie czeka w wieczności? Pomyśl, coś uczynił dobrego lub 

złego. Człowiecze, przejdź myślą swoje życie, a zobaczysz, że stoisz na 

skraju przepaści. Jeśli jednak zawołasz: „Jezu, ratuj Mnie!”. Przyjdę ci z 

pomocą, zapominając coś czynił złego. Ale z całą ufnością zwróć się do 

Mnie i nie grzesz więcej! Ja ciebie wciąż kocham i pragnę twojego 

zbawienia.  

Dnia 01.05.1994 r. (w poprzednich wyd. była data 31.04.1994 r.) 

Córko Moja, tęskniłem za tobą, bo wiele jest do pisania. Świat 

pogrąża się w wielkiej ciemności, a szatan pragnie tej ciemności dla 

człowieka, aby nie mógł odnaleźć drogi do Boga. Bóg jest Światłością, 

dlaczego więc, człowieku, nie pozostajesz w światłości, a wchodzisz w 

ciemność, aż się zagubisz. Czy brak ci rozsądku do rozpoznawania dobra 

lub zła? Wkrótce wybije godzina sprawiedliwości, a tu w duszach ludzkich 

taka ciemność. 

Wzywaj, córko, do opamiętania się, bo Moje Serce jest tak zbolałe z 

powodu utraty tylu dusz. Odrętwiały człowiecze, obudź się, choć tak 

upadły – jesteś Moim dzieckiem i pragnę ciebie zbawić. Dla ciebie dałem 

się ukrzyżować, aby ci okazać Moje Miłosierdzie.  

W dniu święta Miłosierdzia Bożego wszyscy zbliżcie się do Mego 

zranionego Serca, w tym dniu dla wszystkich grzeszników udzielam 

wszelkich łask.  

Tylko zaufajcie, a w waszych sercach dokona się przemiana, a tym 

pocieszycie Moje Serce. Gdy nastąpi kara oczyszczenia z nieprawości, 

wielka radość będzie w sercach, które oczekiwały swego Pana i wytrwały w 

wierze i miłości. Nie będzie to radość ludzka, ale Boża – radość, która nigdy 

się nie kończy. Dzieci, wracajcie z dróg nieprawości, aby na wieczność 

ciemność was nie ogarnęła. 
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Dnia 02.05.1994 r. 

Córko Moja! Nadchodzi czas, abym wprowadził ciebie w tajemnice, 

związane z Miłosierdziem Bożym. Miłosierdzie Boże zrodziło się z miłości 

Boga do stworzenia. Jest łaską daną ludzkości, aby się nawróciła. 

Wszystkie serca ludzkie powinny otworzyć się na Miłość i Miłosierdzie 

swojego Stworzyciela. Nawrócone serca staną się wspomożeniem Moim w 

nawracaniu świata i posłużę się nimi, aby zwyciężać zło i 

niesprawiedliwość upadłej ludzkości. 

Świat musi zajaśnieć światłością. Od tylu wieków ciemność ogarnia 

bezlitośnie świat. Zło dochodzi do krańca swego rozpanoszenia. Pragnę 

światu pokazać że jestem Bogiem dobrym i sprawiedliwym. Korzystajcie 

zatem z Miłosierdzia Bożego. 

Jako Bóg sprawiedliwy oczyszczę świat z wszelkiej nieprawości. 

Miłość promieniująca z serc Moich maluczkich rozproszy ciemności i 

stanie się światłem nawrócenia grzeszników, którzy odnajdą drogę 

powrotu do Boga. Potrzebuję wiele czystych serc, bym mógł w nich 

zamieszkać. Poprzez takie serca Miłość i Miłosierdzie Boże będą 

promieniować na cały świat. Takie serca zjednoczone ze swoim Stwórcą 

poddane woli Bożej, będą żyły już tylko dla Boga. Przez nie dokonywać się 

będzie dzieło Boże.Z jaką mocą będą te serca prowadzone, pozostanie to 

Bożą tajemnicą. Wielką radością i ukojeniem są dla Mnie serca miłujące 

Mnie, Jezusa. 

 Jako dobry Wódz raduję się powiększającą się liczbą Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Przygotowałem dla nich szczególne łaski. 

To dzieło, to narzędzie, jest Moim dziełem, jest Moim narzędziem, a 

zostało stworzone jako ratunek dla ludzkości. To Moje narzędzie złoży 

największą ofiarę Bogu, bo mocą Bożą będzie prowadzone. Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego dadzą świadectwo swojej miłości do Boga. Oni są 

potęgą Mojego Miłosierdzia, a zarazem jego wykonawcą. Są 

prawdziwymi Moimi rycerzami. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, 

bądźcie cierpliwymi realizatorami woli Najwyższego. Hartujcie swojego 

ducha, aby był wolny od pokus. 
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Dzieci Moje, nie lękajcie się niczego! Wspomagajcie to wielkie 

dzieło. Bierzcie czynny udział w zbawieniu siebie i bliźnich. Czekam na 

wasze serca i waszą miłość. Ofiarujcie Mi siebie, abym mógł żyć w waszych 

sercach, dzielić wasze życie, żyć waszymi problemami i rozwiązywać je z 

wami w duchu prawdy. Ja, Jezus Chrystus, pragnę być w was obecny. 

Dnia 19.05.1994 r. 

O Najsłodszy Jezu i Maryjo, składam u Waszych stóp, przez przyczynę 

mojej patronki świętej Zofii z jej córkami, przez ich wstawiennictwo u Boga 

w Trójcy Jedynego, abym mogła godnie wypełniać Wolę Bożą i wypraszać 

łaski dla dusz zagubionych, i silną wiarę w Jezusa Chrystusa, i Matkę 

Najświętszą dla siebie i wszystkich ludzi na świecie. Aby zbolała ludzkość 

była uzdrowiona przez Miłosierdzie Boże i tryumf Serca Jezusowego i Maryi 

ogarnął cały świat. Wspieraj i módl się za nami święta Zofio wraz ze swymi 

córkami. Wybłagaj nam moc wiary dla naszych serc do Jezusa. 

Dnia 29.05.1994 r. 

Gdy byłam kościele modląc się do Ducha Świętego i ofiarując się 

Jemu, otrzymałam poprzez głos wewnętrzny polecenie modlitwy do 

Trójcy Przenajświętszej. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty jesteśmy 

jedno. Dziś podam ci modlitwę do Trójcy Świętej. Ta modlitwa będzie 

pomagać zagubionemu ludowi, odnaleźć Boga w Trójcy Jedynego i Jego 

działanie przez moc tajemnicy Trójcy Świętej, ta modlitwa otrzyma 

błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego na zbliżające się czasy 

ostateczne.  

Dnia 29.05.1999 r. – MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

Boże w Trójcy Jedyny cała ludzkość [ugina się] pod ciężarem 

grzechów i woła potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego. Boże 

w Trójcy jedyny ratuj nas przez moc Twej tajemnicy. Ulecz nasze rany 

grzesznej duszy naszej i nie pozwól, aby zginęło tak wiele dusz. Niech 
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miłość i miłosierdzie twoje ogarnia świat cały. Nie pozwól o Boże, aby 

nadal brzemię grzechu panowało nad światem. O Boże w Trójcy Jedyny do 

kogóż pójdziemy!  

Ciebie o Boże Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z 

drogi nieprawości wrócić pragniemy. W Tobie Ojcze ratunku szukamy. Z 

wielkim lękiem się do Ciebie zbliżamy, bo pragniemy kochać Ciebie Boga, 

bo dziećmi Twymi jesteśmy i ogarnij nas o Boże swoją miłością. Wyzwól 

nas z grzechu ciemności, daj nam światło Boże i Ducha Bożego. O Boże w 

Trójcy Jedyny daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie. Niech 

zajaśnieje świat światłem Bożym a niewola grzechu niech przestanie 

istnieć. O Królu Panie przyjdź do naszych serc i króluj, bo Tyś naszym 

Bogiem i Zbawieniem naszym. W Tobie o Boże nadzieja i ufność nasza. 

Króluj nam Boże w Trójcy Jedyny moc Twej tajemnicy niech ogarnie świat 

cały. Amen.                                                                                                            

Dnia 10.06.1994 r. 

Córko Moja, czas, abyś bardziej się zajęła sprawami Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Te spotkania są potrzebne, bo wiele ludzi jest 

wybranych, a jeszcze do nich nie dotarło o tym zgromadzeniu. Postaraj się, 

córko, wezwać całe zgromadzenie w lipcu do modlitwy. Wszystkie ofiary i 

modlitwy kierujcie do Mojego zranionego Serca.  Kiedyś żołdacy przebili 

moje niewinne Serce, które potrafi tylko kochać i przebaczać, ale teraz 

ranią Mi Serce grzechy ludzkie. Ojciec Przedwieczny jest bardzo 

zagniewany, ludzie nie chcą korzystać z czasu Miłosierdzia Bożego. 

Drogie dzieci, wasza modlitwa może powstrzymać i uśmierzyć gniew 

Boży. Po to was wybrałem i powołałem. Wkładajcie wiele miłości i 

pragnień do tych modlitw. 

  Prośmy Ojca Przedwiecznego przez Serce Jezusa i Maryi o 

Miłosierdzie Boże dla świata całego, o przemianę serc ludzkich i prośmy o 

miłość dla tych zlodowaciałych serc. Módlcie się wiele, bo wiele jest 

potrzeba modlitw. Kary za grzechy dotykają ludzkość. Giną ludzie nie 

pojednawszy się z Bogiem i jeszcze więcej będzie ginąć. Módlcie się za 
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konających, aby żadna dusza nie odeszła do wieczności nie otrzymawszy 

ratunku. Koronka do Miłosierdzia Bożego jest tą modlitwą, która może 

uratować wiele dusz. Tym Mi sprawicie radość. Do dzieła Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego. Wielki ciężar odpowiedzialności spoczywa na was, bo 

ten czas ostateczny jest walką o każde serce, każdą duszę. Bądźcie Mi 

ulegli. Zwalczajcie wszystko, co złe. Święty Michał Archanioł będzie was 

wspierał i czuwał nad wami. 

Dnia 16.06.1994 r. – Św. Michał Archanioł: Któż jak Bóg!  

Dziś napiszesz o zwalczaniu zła, by nie zagrażało człowiekowi. W tych 

ostatnich czasach, w których żyjemy, zło atakuje człowieka z ogromną siłą, 

by go zniszczyć i sprowadzić go na drogę wiecznej zguby. Bóg w swoim 

Miłosierdziu dał Mi władzę nad złem. Ja, św. Michał Archanioł, wraz z 

zastępami aniołów, czuwam nad ludźmi, którzy oddali się Bogu.  

Jednoczcie się do walki ze złem. Nie lękajcie się niczego! Otrzymacie 

moc niszczenia zła, poprzez ofiarę Mszy Świętej, różaniec i inne 

modlitwy.  

Wybrane dzieci, które otrzymują łaskę przekazywania nowych 

modlitw, powinny starać się o zatwierdzenie ich przez Kościół. Biskupi z 

całą odpowiedzialnością przed Bogiem powinni zbadać przedstawione 

modlitwy, rozważyć je i zatwierdzić. Każda modlitwa ma swoje 

przeznaczenie i moc.  

Ponieważ zbliża się wielkie starcie dobra ze złem, mnie świętemu 

Michałowi Archaniołowi szczególną opiekę powierzył Pan nad Małymi 

Rycerzami Miłosierdzia Bożego.  

W wielkim dziele zbawienia Niebo łączy się z wami w akcie spełnienia 

modlitewnego. Bóg Trójjedyny błogosławi nas. Nie zapominajcie, że wielu 

podstępnych jest wśród ludzi. I Duch Święty da wam światło rozeznania, a 

potęga Najwyższego umocni was i ukształtuje według Jego świętej woli. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, waszą siłą jest miłość do Boga i 

bliźniego. Bądźcie czujni! Ja, święty Michał Archanioł, pozostaję z wami 

na zawsze. Któż jak Bóg! 
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Dnia 05.07.1994 r. 

Córko Moja, dziś otrzymasz kilka wskazówek, dotyczących grup 

modlitewnych. Otóż są ludzie na usługach zła, którzy wkradają się do 

grup modlitewnych, by nimi zawładnąć i poprowadzić je fałszywą drogą. 

Dzieci Moje, wystrzegajcie się tych, którzy nie idą w Imię Pana, macie 

Mnie, Jezusa Chrystusa. Słuchajcie Mego głosu, aby natchnienie po-

chodzące ode Mnie, waszego Boga, wypełniało was bez reszty. Dzięki 

Bożej łasce, człowiek staje się pokorny i wzrasta w Bogu, uświęca się w 

wypełnianiu woli Ojca Niebieskiego, zawsze stara się wprowadzać miłość i 

pokój Boży. Ja, Jezus Chrystus, pragnę waszych serc.  

Czas Miłosierdzia Bożego jest ciągle dany światu, ale też jest czasem 

ograniczonym. Czas Miłosierdzia Bożego zależy od was, drogie dzieci. 

Wasze życie winno świadczyć, że jesteście dziećmi Bożymi. Dlaczego tak 

wielu żyje w ciemności? Życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią na 

ziemi, bowiem dusza, którą posiada, jest nieśmiertelna. Po śmierci 

człowieka dusza ludzka wkracza w wieczność. Kto nie zabiega o zbawienie 

wieczne, tym samym na wieczność wybiera potępienie. Wieczność nie jest 

rokiem, nawet tysiące lat nie mogą równać się wieczności. 

Człowiek powinien czytać Pismo Święte każdego dnia i żyć 

mądrością i nauką, jaką daje żywe Słowo Boże. Czytanie Pisma Świętego 

ułatwi człowiekowi znalezienie najlepszej drogi życia. 

Jako Bóg pragnę waszej miłości. Czy Ojciec nie może mieć prawa do 

miłości i posłuszeństwa, i uwielbienia? Moje stworzenie, nie widzisz Mnie, 

ale odczuwasz Moją obecność. Miłosierdzie Boże ogarnia wszystkich i 

wszystko. 

Człowiek, który żyje natchnieniem Bożym, staje się dla innych 

prawdziwym światłem, przybliża i pozwala odczuć w ten sposób życie 

wieczne. Tak wiele na tej świętej ziemi przygotowałem dla tych, którzy żyją 

wyłącznie dla Mnie. Tym większa będzie ich radość i szczęście, gdy przejdą 

do wieczności. 

Moje dzieci, miejcie udział w zbawieniu bliźniego. Bądźcie zawsze 

otwarte na Moją wolę. W każdej duszy, która idzie drogą prawdy, mam 
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upodobanie. Dusza, która trwa we Mnie, łagodzi Mój smutek, którego 

przyczyną jest grzeszny świat. 

Moje dzieci, bądźcie Moimi narzędziami, którymi Miłosierdzie Boże 

posłuży się w walce ze złem. Czas nagli jak nigdy dotąd. 

Dnia 16.07.1994 r. 

Córko Moja, złóż siebie jako ofiarę w Moim zranionym Sercu, aby 

wydało plon stokrotny. Zastanawiasz się, jak to się dzieje, że Słowo Boże 

dociera do serc ludzi. Moja miłość ogarnęła w tym dziele zbawienia każdą 

literę, aby ludzie poznali Boga. 

Córko Moja, twoja praca dla Chwały Bożej zostanie rozpoznana przez 

duchowieństwo. Kapłani otworzą swoje serca na ten głos Boży, wzywający 

ich do pełnego włączenia się w służbę tego dzieła. Umiłowani kapłani, 

kogo pierwej powołam do odczytywania znaków na Niebie i ziemi? Was, 

Moich wybranych. Wybranych z wybranych. Córko, rozważaj i obserwuj, 

jak Bóg działa wśród ludzi poprzez Boże dzieci. 

Nie lękajcie się składać swych ofiar! Niech krzyż, znak zbawienia, 

będzie w waszych sercach. Poprzez krzyż dokonało się dzieło zbawienia. 

Wywyższajcie krzyż ponad wszystko. Krzyże, które nosicie na swoich 

ramionach, dadzą wam zbawienie wieczne i królestwo w niebieskiej 

ojczyźnie. Z jaką obfitością Miłosierdzie Boże wytrysnęło z krzyża! 

Trzódko Moja, nie lękaj się! Jestem waszym Pasterzem i żadna 

owieczka, która idzie za Mną, nie zginie. Umiłowane Moje drogie dzieci, 

byłyście naznaczone od wieków dla Chwały Bożej. Miłość Moja, która was 

ogarnie, da wam siłę do walki ze złem. Wasz wróg szatan myśli, że dokonał 

już dzieła zniszczenia.  

Ja, Pan, mówię do was, wybrańców Bożych, że narzędzia Boże, 

którymi się posługuję, są nie do pokonania. Kto idzie w Imię Pana, jest 

niezwyciężony, bowiem Ja stąpam przed nim. To, czego dokona to dzieło 

zbawienia – zawstydzi grzeszny świat. Ci maluczcy poznali prawdziwą 

drogę życia w Panu. 
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Wielcy tego świata, opamiętajcie się! To bożek luksusu przesłonił 

wam prawdziwego Boga. Dziś jesteś jeszcze bogaty, a jutro będziesz 

żebrakiem konającym w zupełnym opuszczeniu. Do kogo zwrócisz się o 

pomoc? Kto ciebie usłyszy? 

To Ja, Twój Pan i Bóg, ostrzegam, abyś usłyszał Mój głos nawołujący 

ciebie do pójścia drogą prawdy, póki ręka sprawiedliwości Pańskiej nie 

upadła na występną ludzkość. 

Dnia 22.07.1994 r., Wola Rębkowska, – Mówi Jezus Chrystus 

Kochane dzieci światłości. Ja, Jezus Chrystus, kocham was wszystkie 

Bożą nieskończoną Miłością i wszystkim wam z Mojego obolałego Serca 

błogosławię. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  

Kocham was i całą waszą grupę zamykam w głębinie Mojego 

obolałego Serca. Jesteście kroplą zadośćuczynienia w oceanie nieprawości. 

Moje Serce się raduje z wszystkich waszych modlitw, postów i 

zadośćuczynień. Pełnijcie nadal swoje praktyki, które Mi się bardzo 

podobają. Nowenna do Najświętszego Sakramentu da wam obfitość łask 

Bożych.  Bardzo wiele będziecie mogli wyprosić dzięki tej nowennie. 

Miejcie stale bardzo głęboką ufność. Ufajcie Mi zawsze bezgranicznie, 

nie raniąc Mojego Serca nieufnością. 

Już niedługo, możesz nawet liczyć w dniach i godzinach, rozpocznie 

się wykonanie pełnej sprawiedliwości nad całą ziemią. Wy, kochane dzieci 

światłości, nie lękajcie się niczego, tylko trwajcie na modlitwie i ufajcie 

bezgranicznie, a wasi aniołowie stróżowie w waszych sumieniach 

ostrzegą was w porę o wszystkim. Pamiętajcie bardziej w modlitwach i o 

nich! Oni wam naprawdę wiele mogą pomóc. 

Moja święta Mama leży krzyżem prosząc za was przed tronem 

Trójcy Świętej i żebrze dla was o zmiłowanie.  Niedługo jednak, prędzej 

niż się spodziewacie i Jej prośby nie wystarczą, bo miara sprawiedliwości 

już dawno się przepełniła. Niech, kto może, wynagradza ile zdoła.  Kocham 

was wszystkie słodkie dzieciątka i wszystkie was Moim Świętym Sercem 

błogosławię. 
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W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.  UFAJCIE!!! 

Wy się macie narodzić dla zbawienia upadłej ludzkości.  

Dnia 22.07.1994 r. 

Córko Moja! Szatan atakuje, a ty, biedny człowiecze, tak szybko 

podporządkowujesz się złu. Nie stawiasz żadnego oporu, a na wyciąg-

nięcie ręki masz niezwyciężone Miłosierdzie Boże. Zwróć się do Mnie, a 

pokonasz największe zło. Walcz o zbawienie nieśmiertelnej duszy. Czy 

może być obojętne dla ciebie, dokąd pójdziesz po śmierci? Piekło jest 

strasznym „miejscem”, trudnym do wyobrażenia, a cóż dopiero być 

skazanym na przebywanie w nim w najstraszliwszych katuszach przez 

wieczność, a to oznacza, że nigdy nie będzie końca. 

Ludu Mój, ludu, wzbudź w sobie skruchę za grzechy. Przestań prze-

śladować Mój Kościół, bo prawdziwie jest Domem Bożym. Walcząc z 

Kościołem, walczysz z Bogiem. 

Czy możesz pokonać Stworzyciela Nieba i ziemi, twojego Ojca? 

Wyrodne dzieci, dobrze wiecie, że zło Kościoła nie przemoże. Czy chcecie 

w walce z Kościołem stracić swoją duszę? 

Stworzenie Moje, podziękuj Mi, że otwarłem dla ciebie bramy 

Kościoła. Gdzie, jeśli nie w Moim Kościele twoja dusza lepiej wzrośnie? 

Zbliża się dzień Mojego przyjścia. Ja, Jezus Chrystus, pragnę waszego 

zbawienia. Kielich goryczy jest już przepełniony, a wymiar kary Bożej 

dopełnia się za sprawą grzesznej ludzkości. 

Czy mądrość, która jest darem od Boga, którą tak chełpi się człowiek, 

może być wykorzystywana do zastraszającego rozprzestrzeniania się zła? 

Dlaczego mądrość nie służy człowiekowi w poznawaniu Boga, Stworzyciela 

Nieba i ziemi? Smutno Mi, gdy muszę karać Moje stworzenie. 

 ZAPOWIADAM: taki świat, jaki istnieje obecnie, nie może przetrwać. 

Nie po to stworzyłem go w wielkiej miłości, by stał się siedliskiem grzechu. 

Od tylu wieków wypatruję poprawy pośród Mojego ludu. Przez tyle 

wieków wysyłam wybrane dzieci, by głosiły Słowo Boże, nawoływały do 

nawrócenia. 
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Czy Pan swoich posiadłości nie może korzystać ze swoich dóbr według 

woli, która jest najlepsza dla człowieka? 

Przychodzi Mi upomnieć się o Bożą własność: dlaczego tak zachwaś-

ciłeś dobra twojego Pana, które powierzył tobie w swojej wspaniałomyśl-

ności? Chwasty ze złym nasieniem trzeba usunąć. Pomyśl, czy nie 

nadużyłeś własności twojego Pana? Żyłeś na tej świętej ziemi, ale nie 

uczyniłeś jej sobie poddaną, aby wydała owoc ZBAWIENIA. Wyplenię 

chwasty suszą i głodem. Czy chwast może zawładnąć polem Dobrego 

Gospodarza? 

Opamiętaj się, grzeszny człowieku! Zwierzęta potrafią żyć, choć 

zostały obdarzone tylko instynktem. Do czego ci służy rozum? Biada wam 

żyjącym w grzechu! Dzieci Boże nie zaznają lęku. Błogosławię wam, 

abyście wytrwały. 

Ja, wasz Bóg, zatroszczę się o was. Ufajcie mi! 

Niech będzie pochwalone Miłosierdzie Boże! 

Dnia 30.07.1994 r. 

Córko Moja. Jestem Bogiem, znam twoje myśli. Rozważasz, czy Mali 

Rycerze Miłosierdzia Bożego są trzecim odgałęzieniem zakonu ludzi 

świeckich. Ile znaków otrzymałaś na potwierdzenie twojej misji, o które 

nawet nie prosiłaś?! Czy ręka ludzka dokonałaby tego bez Bożej łaski? Ja, 

Pan, mocną ręką prowadzę to dzieło. 

Wcześniej upodobałem sobie wielu, których ty spotkasz na tej 

drodze zbawienia, jako Moje narzędzia. Wiedz córko, że w tym dziele 

przygotowałem jeszcze większe znaki Mojej obecności. 

Stworzenie, ufaj swojemu Bogu. Posłałem małych wojowników, by 

zawstydzili świat, który nie zadaje sobie trudu, by zrozumieć wolę swojego 

Stworzyciela. 

Któż mógł ukształtować tę świętą ziemię poza Mną? Czyż nie jest 

piękna? 

Mnie, Wszechmogącemu, podoba się to dzieło, którym 

obdarowałem Mój ukochany rodzaj ludzki. Umiłowałem ciebie, Moje 
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stworzenie, do końca. To Ja przyjąłem ciało ludzkie za dom Mojego 

Bóstwa, aby was związać z Moim Miłosierdziem i Miłością. Jestem 

dobrym Bogiem. Pragnę waszego zbawienia. Jak zawsze, daję tobie, 

człowiecze, ratunek.  

Odrzuć grzech, posiądziesz wtedy mądrość. Każdy, kto staje do walki 

ze złem, niesie bezcenną pomoc obłożnie chorej ludzkości, a tym samym 

idzie drogą prawdy. Zbyt wielu odrzuca Moje słowa. 

Czy ta susza i dotkliwe upały nie są dla was znakiem, że Ja, Pan, 

gniewam się na Moje stworzenie, które ugrzęzło w grzechach? To, co 

przeżywacie, to nie jest nawet chłosta. Zegnij kolano przed Moim 

majestatem wybrany narodzie. 

Moje stworzenie, niewierność wobec Boga jest najcięższym 

grzechem. Jak mogła nie zadrżeć wasza ręka, gdy dawała przyzwolenie 

czcicielom zła? Tym jednym aktem pozbawiliście się tylu łask. 

Szatan i jego słudzy nienawidzą ciebie, człowiecze. Czego możesz 

oczekiwać od ziejącej nienawiści? Człowiecze, jesteś Moją miłością. Jest 

jeszcze czas na nawrócenie. Zwracam się do was, ponieważ jesteście 

Moimi dziećmi. Bądźcie jak dzieci posłuszne swojemu Ojcu. Kto chce 

poznać pełnię Mojego Bóstwa, otrzyma tę łaskę. 

Ja, Jezus Chrystus, objawiłem się umiłowanej córce Faustynie, która 

stała się głosicielką Miłosierdzia Bożego. Teraz daję wam Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Oni idą już przez ziemię i głoszą wszędzie, że 

Miłosierdzie Boże jest nieskończone. 

Nie odrzucajcie Mnie, bądźcie święci jako Ja jestem. 

Masz wolną wolę, wybieraj!  

Módl się, bądź czujny, aby zło nigdy nie miało dostępu do ciebie! 

Dnia 18.08.1994 r. 

Córko Moja, pragnę, aby zgromadzenie, które powołałem, dało 

świadectwo, że jest godnym narzędziem w służbie Boga. Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego są bowiem przeznaczeni do walki ze złem. 

Wszystkim powstałym ogniskom Miłosierdzia Bożego błogosławię. Serca 
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Małych Rycerzy napełniam wielką miłością, aby odczuli, że Ja, Pan, 

jestem z nimi. Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, podążajcie drogą 

zbawienia. Radujcie się, że wasz Bóg raczył wejrzeć z miłością na was, na 

waszą małość i zawołał do was po imieniu: chodźcie za Mną! 

To nic, że spojrzałeś, człowieku, na Mnie z taką bezradnością. Nie 

martw się, otrzymasz bowiem dar postępowania zgodnego z Moim 

pragnieniem. Powołałem Moje narzędzia jeszcze przed zaraniem świata. 

To, co słabe i bezradne w oczach ludzi, ale pełne miłości do swego Boga, 

służy z wielkim oddaniem dziełu zbawienia. 

Ja, Jezus Chrystus, stałem się dla Moich rycerzy jedynym celem ich 

życia, jedynym Przewodnikiem, gdyż prawdziwie zapragnęli wypełniać 

wolę Bożą. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, trwajcie w uniesieniu 

modlitewnym, aby uśmierzyć gniew Boży. Nie lękajcie się niczego! Szatan 

jest wściekły, nie może przeboleć utraty dusz, a to za sprawą waszych 

ofiar. Módlcie się jak najczęściej do Miłosierdzia Bożego o ratunek dla 

grzeszników! Błogosławię waszym modlitwom, a światło Boże ogarnia 

zagubione dusze, by mogły odnaleźć drogę do Boga. Kto znajdzie się na tej 

drodze, nie zginie. 

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego, o czystym sercu i żarliwej miłości 

do Boga, jest uzbrojony w wielką moc ratowania upadłych dusz. Moi 

wojownicy, utrzymujcie swoje serce w czystości, abym mógł być obecny 

w was i napełniać was mądrością Bożą. Wówczas mądrzy i możni tego 

przemijającego bezpowrotnie świata rozpoznają, że Ja jestem w was. 

Moja miłość i wasza dokonują wielu przemian. Nadszedł bowiem czas, 

aby prawda zwyciężyła poprzez to, co jest słabe w oczach świata, ale 

wsparte Miłosierdziem Bożym. Człowiecze, wejrzyj w Moje pięć ran, a 

zrozumiesz w pełni Miłosierdzie Boże. 

Córko Moja, misja, którą wypełniasz, jest trudna. Przejdziesz wiele, 

ale nie zrażaj się. Módl się nieustannie do Boga w Trójcy Jedynego i krocz 

śladami twojego Nauczyciela. 
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Dnia 20.08.1994 r. 

Córko Moja, proszę Moje dzieci o pokorę w wypełnianiu woli Bożej. 

Idźcie przez świat, czyniąc dobro. Jeśli ktoś z was będzie prześladowany, 

niech powierzy obronę Mnie – Bogu. Nie zawiodę nikogo. Przebaczajcie 

każdemu prześladowcy, bo nie zdaje sobie sprawy z tego, co czyni. 

Zamęt, który jest powodem zła, ma policzone chwile. 

Dzieci Boże nie czynią zamieszania, wprowadzają pokój i radość, co 

jest miłe Bogu. Jestem zawsze pośród oddanych prawdzie i błogosławię 

im. Dzieci Moje, ćwiczcie się w cierpliwości i miłujcie swego Boga ponad 

wszystko. Człowiecze, jakże ciebie kocham. Miłosierdzie Boże jest 

przeogromnym oceanem. Człowiecze, zacznij czerpać z niego. Czekam na 

każde marnotrawne dziecko. 

Kochajcie swych nieprzyjaciół. Zwyciężajcie zło dobrem. Ofiarujcie 

się waszemu Bogu! Stanę przy was, by bronić was od wszelkich napadów 

zła. Nie rozważajcie zbytnio, jak Bóg was doświadcza, ale pomyślcie raczej, 

drogie dzieci, jak was Bóg kocha. Pragnę mieć was wszystkich w Moim 

Sercu. Pozwólcie Mi trwać w waszym życiu. Czyńcie Boży pokój, módlcie 

się nieustannie, a łaska Moja będzie z wami. 

Dnia 27.08.1994 r. 

Córko Moja! Prawdziwie uczestniczysz w dziele zbawienia, choć 

sprawia ci trudności zrozumienie tego. Powiedziałem tobie, Moja córko, że 

Ja, Pan twój, idę przed tobą i przecieram twoje drogi. Głoś wszystkim 

dokoła o czasach ostatecznych, bowiem w nich żyje ludzkość. Moje 

stworzenie powinno przygotować się na przyjście swego Pana. 

Czas czasów dopełnia się. Człowiecze zadufany w swojej ziemskiej 

mądrości, czy nie zauważasz, że Ja, Jezus Chrystus, kocham ciebie? Czy 

Moja śmierć nie świadczy, że umiłowałem człowieka do końca? 

Niewyczerpane Miłosierdzie Boże pragnie twego zbawienia człowiecze, 

dlatego łącz się z Moją Ofiarą. Daj świadectwo, że jesteś Bożym dzieckiem. 

Wszyscy są powołani do życia w Bogu. 
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Gdy ziemska pielgrzymka osiągnie kres, prawe dusze połączą się ze 

swym Zbawicielem. Biada tym, którzy podeptali powołanie do życia w 

Bogu i zaprzedali się szatanowi. Człowiecze, gdybyś zechciał poznać jego 

podstępność, w jak bezwzględny sposób zwodzi ludzi, by rzucić ich w 

niekończącą się otchłań piekła! 

Szatan znienawidził człowieka do końca nienawiści. Dlaczego więc, 

człowiecze, wybierasz szatana? Opamiętajcie się Moje dzieci! Zawróćcie z 

drogi zatracenia! Wystarczy wzbudzić w sobie skruchę i wrócić do Boga, 

który stworzył was i dał wam życie. Korzystajcie z Miłosierdzia Bożego i z 

ofiar, składanych przez Moje umiłowane dzieci.  

Błogosławię Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego w ich misji 

ratowania świata od zagłady i potępienia. 

Dnia 06.10.1994 r., Kalwaria Zebrzydowska 

Córko Moja, nie lękaj się przekazywania orędzi Moim dzieciom. 

Działaj szybko i z zupełnym oddaniem się Bogu, Panu Nieba i ziemi. 

Rozradowało się Moje matczyne Serce, widząc was tak licznie zgroma-

dzonych. Błogosławiłam wam, napełniłam was Moją miłością, 

wypraszałam u Boga potrzebne wam łaski w misji, do której zostałyście 

powołane. 

Dzieci Moje, Kalwaria jest waszym początkiem życia dla Boga i 

bliźniego. Nie lękajcie się kroczyć tą drogą zbawienia, która jest dla was 

spełnieniem człowieczeństwa. Ja, wasza Matka, będę zawsze trwała przy 

was. Rozważajcie Moją ziemską pielgrzymkę, oddanie się do końca Bogu. 

Oto Ja, służebnica Pańska – wypowiadałam codziennym życiem. 

Moje dzieci, poprowadzę was do zwycięstwa nad złem. Jesteście 

Bożymi wybrańcami. Przez was Miłosierdzie Boże pragnie uratować wiele 

dusz. W czasie waszej tu obecności, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, 

Mój Boski Syn obdarzył was wieloma łaskami. 

Gdy wrócicie do domów, otrzymane łaski będą promieniować na 

innych, niosąc dobro. 
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Dzieci Moje, pielęgnujcie łaski, którymi obdarzył was Bóg, gdyż tak 

łatwo można je utracić. Otwierajcie się z wielką miłością i pokorą na wolę 

Bożą. 

Zamieszkajcie w Moim Niepokalanym Sercu, które zawsze jest dla 

was bezpiecznym schronieniem, nie tylko w trudnych chwilach. 

Błogosławię wszystkie dzieci. Umacniam Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego w ich służbie dla nieograniczonego Miłosierdzia 

Bożego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 13.10.1994 r. 

Córko Moja, zwróć wszystkie modły do Mego Niepokalanego Serca, 

wezwij wszystkie dzieci Boże. Proś o miłość i zgodę bratnią w waszej 

ojczyźnie i na całym świecie. Ja, Madonna Fatimska, wołam: spieszcie się 

na ratunek świata, bo zbliża się wielka zagłada ludzkości. Mój Boski Syn 

wyznaczył czas maluczkim, teraz on się zaczął dla was, drogie dzieci. 

W waszej mocy jest uratować świat. Oddajcie Mi swoje serca, abym 

mogła wami kierować i bronić was. Bóg Ojciec potrzebuje waszych serc, 

bo tylko wasze ofiary sprawiają Mu radość i łagodzą gniew Boży. 

Drogie dzieci, my was widzimy i wspieramy wasze modlitwy. Bóg tak 

postanowił, że tych gorliwych, których jest mało, postawił przeciw 

potędze zła. Ludzkość tak upadła w nieprawości, że kara słusznie się 

należy, ale Bóg jest miłosierny, szuka ofiarnych dusz pełnych miłości do 

Boga i bliźniego, które, łącząc się z wolą Bożą i całkowicie oddając się woli 

Bożej, pragną, jako dzieci Boże, wypełnić ją do końca godnie. W tym 

całkowitym oddaniu dokona się zbawienie świata. 

Córko Moja, powiedz wszystkim Moim dzieciom, że ich bardzo 

kocham i raduje się Moje matczyne Serce, że choć was mało, ale jesteście 

i tulicie się do Mego Niepokalanego Serca i czerpiecie łaski potrzebne 

światu poprzez wszystkie ofiary modlitewne, które dało wam Niebo. 
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Dnia 14.10.1994 r. 

Córko Moja, ludzie zabiegają o dobrobyt, by mieć więcej od innych. 

Błogosławię tym, którzy się dzielą z potrzebującymi. Oni nie zaznają 

braku w życiu duchowym i doczesnym. Ja, Jezus Chrystus, będę im 

błogosławił, bo okazali Miłosierdzie ubogim, okazali Mi, że są dziećmi 

Moimi. Drogie dzieci, czas spojrzeć na te wszystkie luksusy, czy warto 

było? Oddaliliście się od Boga, przecież mógłbym zamieszkać i w 

luksusach, ale dobra świata zawsze i wszędzie, i we wszystkim, powinny 

być na drugim planie. 

Bóg u człowieka powinien być na pierwszym miejscu, wtedy zło nie 

wkracza do takiego domu. Ażeby przede wszystkim w Bogu ufność mieli i 

Bogu zaufali. 

Dobrobyt tego świata przeszkadza im wielbić Boga, kochać i żyć jak 

dziecko dla Boga. Spójrzcie, drogie dzieci, na swoje życie i pomyślcie: dla 

kogo żyjecie przez tyle lat, co zdobyliście dla swej duszy? 

Czas odejścia do wieczności się zbliża, nie mów, że jeszcze masz czas, 

człowiecze, bo jesteś młody. Odejście twoje nie z wieku się liczy, ale z 

przeznaczenia i w jaki sposób żyjesz, czy twoje życie jest zgodne z wolą 

Bożą, czy przyjąłeś odpowiedzialność za swoje życie. 

A może oddałeś się złu i wypełniasz jego podszepty. Dzieci Moje, uczę 

was, byście się zwróciły do Boga, zbliża się bowiem dzień oczyszczenia, 

czekam was z wielkim smutkiem. 

Dnia 15.10.1994 r. 

Córko Moja, zwracam się szczególnie do Moich dzieci umiłowanych, 

które kroczą Moją drogą i idą za Mną, bo odczuli Moją miłość w swoich 

sercach. Na miłość Bożą trzeba otworzyć się w pełni, by nią żyć dla Boga. 

Miłość Boża ogarnia ludzkie serca, powoli kształtuje i wprowadza je w 

wielką tajemnicę miłości. 

Dusza ludzka, zakosztowawszy miłości Bożej, już nie spocznie, wciąż 

jej pragnie i szuka różnymi sposobami, aby ją zdobyć poprzez wyrzeczenie 

się siebie i pozwala żyć Bogu w duszy i sercu. Pragnie zatrzymać tę miłość, 
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a bojaźń Boża w takiej duszy jest tak wielka, że potrafi myśleć tylko o 

Bogu. 

Drogie dzieci, kochajcie swego Boga w swoim sercu, takie dusze są 

Moim spoczynkiem i radością, kochajcie Jezusa, swego Zbawiciela, dopóki 

żyjecie. 

Ja, Jezus Chrystus, proszę: wytrwajcie w tej miłości do Mnie, Ja was 

ogarnę nią i napełnię, abyście nie ustali w drodze. Takie dusze kocham 

nieograniczoną miłością. Stańcie się jako małe dzieci i oczyśćcie się ze 

wszystkich grzechów: zazdrości, chciwości, fałszu, nienawiści, bo obecny 

świat tym żyje, ale dzieci Boże są powołane do innego życia, do wielkiej 

miłości Boga i bliźniego w prawdzie, pokorze, całkowitym zdaniu się na 

wolę Bożą. 

Pismo Święte jest wskazówką życia na co dzień, takie dusze 

wprowadzają miłość, ciepło, radość, w każdej sytuacji są życzliwe. Takich 

dusz Bóg potrzebuje, aby dzieło zbawienia dokonało się poprzez ludzi w 

miłości Boga i człowieka. 

Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego, zdobądź się na największą ofiarę 

zwyciężenia samego siebie. O ile upokorzysz sam siebie, potrzebne ci 

łaski będą dane według potrzeb twego przeznaczenia. Dokonuj 

wszystkiego w miłości do Boga, a przezwyciężysz to, co jest niemiłe Bogu. 

Nie lękajcie się  oddać się cali, przecież wiecie, że was bardzo kocham, a 

szczególnie tych, którzy idą za Mną. 

Dzieci Moje. Kiedy Mnie krzyżowali, Moja miłość nie zawiodła was i 

teraz was nie zawiodę. Ja, Jezus, pragnę tylko waszej miłości. Miłość 

potrzebuje ofiary. 

Ja za was złożyłem ofiarę pierwszy, teraz wy dajcie świadectwo dzieci 

Bożych, dajcie świadectwo, że potraficie kochać i zwyciężać poprzez 

miłość. Błogosławię tym, którzy w miłości Bożej żyją. Tak czynili przed 

wami Moi święci i wy, drogie dzieci, tak czyńcie, nagroda świętości na was 

czeka. A teraz błogosławię: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
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Dnia 20.10.1994 r. 

Córko Moja, pisz, a wy, drogie dzieci, czytajcie i rozważajcie. Poprzez 

to dzieło będę do was wszystkich mówił i prosił, abyście zeszli z drogi 

nieprawości. W tym dziele znajdziecie pouczenie, jak macie żyć dla Boga, 

bo czasu jest mało, lecz Bóg w swym Miłosierdziu tak grzesznej ludzkości 

idzie na pomoc tymi prostymi słowami. 

W każde słowo wkładam tyle miłości, aby was ratować, dzieci 

Moje, które weszłyście w ten mrok i nie potraficie z niego wyjść. 

Ja, Jezus Chrystus, daję wam światła ziemskie – Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego, aby was ratować od potępienia w ostatnich 

czasach.  

Zło panuje nad światem, ale do czasu przeznaczenia, a on wkrótce 

się skończy. Nie zwlekajcie, stańcie do walki o swoje zbawienie, wróćcie 

do tej Miłości, która was kocha i za tak wielkie zniewagi – nadal cierpi. 

Czas oczyszczenia się zbliża i możecie nie zdążyć pojednać się z Bogiem. 

Jam jest samą Miłością i Miłosierdziem, nie lękajcie się swego 

Stworzyciela, lękajcie się zła, abyście nie byli potępieni na wieki. Starajcie 

się żyć przykładnie i dawać świadectwo dzieci Bożych. Gdy nawet 

utracicie życie dla Mego Imienia, będziecie zbawieni. 

Jeśli mówisz, że życia pozagrobowego nie ma, to już jesteś 

potępiony, bo nie widzisz, że wieczność istnieje i grzeszysz, nie myśląc, co 

ciebie czeka, biedny człowieku. 

Poprzez te słowa pragnę waszego zbawienia i mówię wam, co macie 

czynić, aby być zbawionym. Po przeczytaniu tego dzieła rozważ te słowa, 

człowiecze, i spróbuj wrócić do Boga, który ciebie powołał do życia w Bogu 

i dla Boga, nie zmarnuj chwili, w której wołam każdego z was Moją 

miłością. Wzywam ciebie, człowiecze, ale masz wolną wolę, czy wrócisz do 

Boga, czy Go odrzucisz. Dzieci Boże powinny mieć Ojca w Niebie i w całym 

życiu ziemskim żyć pod Jego opieką. Jego takie dzieci nie muszą się lękać. 

A teraz błogosławię tych, co odnaleźli drogę do Boga, i tych, którzy 

pragną ją odnaleźć. 



  - 198 - 

Dnia 28.10.1994 r. 

Córko Moja, staraj się wypełniać natchnienia Boże, które ci daję dla 

ratowania świata od wielkiej zagłady. W tych przekazach zło nie ma 

dostępu do ciebie, bo Ja, Jezus Chrystus, temu dziełu błogosławię. Dzieła 

Boże w ostatnich czasach będą się dokonywać szybko. O ile ludzkość 

nawróci się do Boga i otworzy się na słowo Boże, Ja Jezus, stanę przy 

takich duszach i będę je bronił przed atakiem zła i wprowadzę je w Moją 

miłość, której były pozbawione przez tyle lat. Nie lękaj się, duszo, Mej 

miłości – ona ciebie nauczy jak kochać Boga i bliźniego i jak żyć dla Boga, 

spróbuj, a Ja ci pomogę odzyskać światło Boże. 

Drogie dzieci, czas, abyście odeszły od ciemności, a wróciły do 

Światłości, bo czasu mało, bo wielkie oczyszczenie się zbliża dla świata. Czy 

zdążycie pojednać się z Bogiem? 

Dzieci Moje, kocham was wszystkie, ale największą boleść Mi zadają 

dzieci, które się ode Mnie odwróciły i żyją w nieprawości. O, biada wam w 

dzień oczyszczenia: za grzechy nieprawości trzeba ponieść karę, jakiej 

jeszcze nie było. To twój, człowiecze, grzech, twoja rozpusta, zuchwalstwo 

wobec Boga, to twój grzech niszczył tę świętą ziemię i zanieczyszczał. 

Ujrzysz grozę i gniew Boży… Do kogo wtedy zawołasz o ratunek? 

Opamiętaj się, człowiecze, bo twoje nawrócenie może wiele zmienić. Stań 

do tej walki sam ze sobą, a zobaczysz, jak wiele łask spłynie do twej duszy, 

odczujesz żal zmarnowanych na bezdrożach lat. Błogosławieni ci, którzy 

oczekują Pana, oni dostąpią Miłosierdzia. 

Dnia 30.10.1994 r. 

Córko Moja, czas pomyśleć, co się stanie z ludźmi, którzy żyją w 

ciężkim grzechu, oni nie są w stanie rozpoznać prawdy Bożej, oni nie 

myślą, co ich czeka, bo prawda i światło Boże jest zasłonięte przez 

ciemności. Córko, daję wam moc modlitwy i ofiary, aby w ciemności 

zajaśniało światło Boże dla tych zagubionych dusz. 

Daję ratunek dla świata grzesznego poprzez czyste serca. Nawet nie 

wiecie, drogie dzieci, jak wielka moc Boża płynie przez takie serca, aby was 
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zbawić. Te zagubione owieczki potrzebują waszych serc. Pomyśl, drogie 

dziecko, Bóg potrzebuje twego serca, aby dzieło zbawienia się dokonało 

dla świata całego. 

Dzieci Moje, przygotujcie swoje serca, złóżcie w ofierze swemu 

Bogu: takie serca odniosą zwycięstwo nad złem. Matka Boża i wasza 

będzie czuwać i prowadzić was. Różańca i koronki nie wypuszczajcie z 

rąk, składajcie swoje ofiary, łącząc z Ofiarą Moją we Mszy Świętej. 

Ja wasze ofiary przyjmę i pobłogosławię, aby dzieło Boże zatryum-

fowało nad złem. Ci, którzy pójdą za Mną z miłości – nie zginą. Na dusze i 

serca patrzę i ogarniam je swoją Miłością i Miłosierdziem. Kocham taką 

duszę odwieczną miłością, takiej duszy nic nie odmówię, bo Miłość Moja ją 

napełnia i już nic nie pragnie tylko, aby wypełnić wolę Bożą, taka dusza jest 

już święta. To, co czyni, wszystko jest poddane woli Bożej. Już nie ona, ale 

Ja, Jezus Chrystus, żyję w takiej duszy i działam poprzez nią. Pomyśl, duszo, 

jak wielką możesz się stać w ręku Boga. Czekam na każdego z was, do 

walki Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 02.11.1994 r., Mainz, Niemcy 

Córko Moja, świat zatonął w grzechu, ludzkość otrzyma chłostę, jeśli 

nie zwróci się do swego Boga. Z wielkim bólem Mego ojcowskiego Serca, 

dopuszczam do wielkich kar za grzechy świata. 

Gdy stajesz w obliczu śmierci, wołasz: „Ratuj, Jezu!”. Dlaczego teraz, 

gdy jesteś pełen życia, nie zawołasz: „Jezu, pomóż, abym mógł żyć dla 

Ciebie, Panie, i dla bliźnich”. Usłysz ten głos Boży i rozważ go, bo zbliża się 

czas oczyszczenia z nieprawości. W wielu przekazach daję wam pouczenia, 

jakie błędy popełniacie, do czego dążycie – czy do otchłani piekielnej?! 

Przecież daję wam ratunek – Moją Miłość i Miłosierdzie. 

Biada tym, którzy nie skorzystają z czasu Miłosierdzia Bożego. 

Zrozum biedny i zagubiony człowiecze, że Ja ciebie kocham odwieczną 

miłością. Wróć z drogi nieprawości, bo to twój grzech spowodował te 
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wszystkie katastrofy i kataklizmy. Patrz, jak w różny sposób giną ludzie. 

Pomyśl, twoje nawrócenie może ocalić wiele dusz ginących. 

Pomyślcie dzieci, że wszystko jest w waszych rękach. Narodzie 

niemiecki i wszystkie narody świata, zjednoczcie się! Jedynym ratunkiem 

jest uciec się do Miłosierdzia Bożego i prosić o przebaczenie i ratunek dla 

waszej ojczyzny. Spieszcie się, aby nie było za późno wrócić do Boga, 

abyście nie znieważali Mojego majestatu Bożego. 

Wróćcie do dawnych korzeni wiary… Obiecuję, że nie zginiecie, o ile 

zaufacie Bogu w Trójcy Jedynemu. W tych czasach ostatecznych 

nieprawość jest karą, a nawrócenie do Boga jest darowaniem kar i win. 

Wracajcie, drogie dzieci. Matka Moja i wasza jest cała we łzach i błaga dla 

was o przebaczenie. 

Nie bądź, człowiecze, tą skałą, której już nic nie wzruszy. O, gdybyś 

znał, jak zbolałe jest Jej matczyne Serce, nie czekałbyś aż się dopełni kara. 

Wracajcie, Moi marnotrawni synowie. Ja was nie odrzucę, bo Ja wam 

pomogę ujrzeć całe wasze grzeszne życie. Dam wam moc poznania 

waszego Odkupiciela, Jezusa Chrystusa. 

Świat bez Boga jest nicością, bo trzeba żyć w miłości Bożej. Udzielam 

Bożego błogosławieństwa dla wszystkich ludzi: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Dnia 09.11.1994 r. 

Córko Moja, pragnę pomóc ludzkości, ale większość ludzi tak zobojęt-

niała na Słowo Boże i życie dla Boga. Szatan ma wszelki dostęp do ludzi 

obojętnych, niemyślących o zbawieniu swej duszy i ratowaniu swoich 

najbliższych. Obudź się, biedny człowiecze, na pewno zapomniałeś, że 

istnieje niebo i piekło. 

Za dobre życie jest nagroda życia wiecznego z Bogiem, życie bez Boga 

jest nieprawością, a złe życie to odstępstwo od Boga. 

Czyń tak dalej, a wkrótce zobaczysz, coś uczynił ze swego życia. 

Wiedziałeś bardzo dobrze, że jest dobro i zło. 
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Dałem ci rozum, abyś rozeznał, jaką drogą idziesz, wróć z niej, przejdź 

swoje życie myślą, a odnajdziesz swoją nieprawość, skoro sam już nie 

możesz odnaleźć siebie. Ja ci wskażę drogę powrotu – wróć, biedny, 

grzeszny człowiecze. Wiele zabiegam o twoje zbawienie, ale co będzie z 

tobą, gdy nie zdążysz zawołać o Miłosierdzie Boże? 

Dzieci Moje, słuchajcie Moich orędzi i Mojej Matki i waszej, bo 

straszny atak będzie na ludzi głębokiej wiary. Nie dajcie się zwieść, wiara 

wasza w Boga w Trójcy Jedynego jest waszą pieczęcią, dzieci Boże.  

Ja, Jezus Chrystus, nabyłem was własną krwią i będę was umacniał. 

Wasze modlitwy atakują złe moce i uderzają w nie z taką siłą, że moc 

szatańska słabnie i uwalniacie wiele dusz z sideł szatańskich. 

Dzieci Moje, wytrwajcie w tej walce, bo wiele dusz będzie 

uwolnionych od niewoli szatana. Ten czas walki jest krótki. Módlcie się za 

kapłanów, bo wielu odchodzi od Mojej prawdy. 

Wasze modlitwy za nich dadzą im zrozumienie ich błędu. Oni są 

szafarzami wszelkich łask. Czyste serce i czyste ręce kapłanów mają inną 

moc, gdy biorą Moje Ciało do rąk, a serce płonie miłością. O, gdybyście 

poznali, kapłani, jak wiele łask spływa na kapłana i na duszę ludzką, gdy 

kapłan rozdaje Moje Ciało z miłością i myśląc o zbawieniu tej duszy, i gdy 

człowiek przyjmuje Moje Ciało z miłością: raduje się Moje Serce i w nim 

spoczywam. Dzieci Moje, przyjmujcie Moje Ciało z wielkiej miłości, a 

wielkie rzeczy uczyni dla was maluczkich. 

Dnia 15.11.1994 r. 

Córko Moja! To, co czynisz, jest potrzebne światu. Jest to dzieło 

Boże, a ty jesteś tylko narzędziem. Jeszcze wielu ludzi nie pojmuje i 

odrzuca te orędzia. Pamiętajcie, Moje zagubione dzieci, że to dla was 

posyłam te dzieci, aby was zbawić i wyprowadzić z drogi nieprawości. Ona 

podjęła wielką ofiarę za nawrócenie grzeszników, nawet nie zna swojej 

drogi, którą ma iść, ale ufa Mojemu Miłosierdziu i złożyła ofiarę z siebie. Ja 

ją przyjąłem i pobłogosławiłem. Czemu ją, człowiecze, atakujesz, co czyni 
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ci złego? Nie czyń się wszechwiedzącym, ale bądź pokorny i słuchaj słów 

Bożych. Czy zabrakło ci odwagi poznać prawdę w tym dziele zbawienia? 

Rozważ w spokoju, a Ja, Jezus Chrystus, dam ci prawdę poznać. A teraz 

zwracam się do całej ludzkości o opamiętanie się, bo nadchodzi czas na 

rozpoznanie fałszywych proroków i zwodzicieli. Ci, którzy czynią zamęt, 

będą ujawnieni, a chłosta będzie dla nich wielka. Dzieci Moje, wzywam 

was Ja, Bóg w Trójcy Jedyny. Wiara wasza musi dać świadectwo. Bądźcie 

silni Bogiem i pozwólcie ogarnąć się Mojej miłości, a Moja miłość was 

umocni i lęk w waszych sercach przestanie istnieć, bo lęk jest przeszkodą, 

abym przez wasze serca mógł działać dla zbawienia wielu dusz 

zagubionych. Moi mali pracownicy winnicy Pana, tak wielki trud was czeka, 

ale większa radość będzie, gdy przyjdę w swojej chwale, a ziemia wyda 

wielki wstrząs. Wy, dzieci, które wytrwacie, nie lękajcie się! Wasze oczy 

niech będą zwrócone ku Niebu i ujrzycie swego Boga takim, jaki jest. 

Utrudzeni spoczniecie w Mym Królestwie, które jest przygotowane dla 

tych, którzy wypełniali przykazania Boże, trudzili się dla Chwały Bożej, a 

królestwu nie będzie końca. Przyodzieję was w białe szaty, będzie jeden 

pasterz, jedna owczarnia. Wy, drogie dzieci, będziecie Moimi owieczkami i 

będę wśród was, a wszystko się dokona, co jest przepowiedziane przez 

proroków. Błogosławieństwo Miłosierdzia Bożego niech spocznie na całym 

świecie, a przez Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki dokona się 

przemiana serc. 

Dnia 27.12.1994 r. 

Córko Moja, przyjmuj wszystko, co ześlę na ciebie, bo Ja, Jezus 

Chrystus, przygotowałem ciebie, abyś wzrastała w doskonałości i poznała, 

czym jest miłość Boga do człowieka. W miłości Bożej szukaj ratunku dla 

dusz zagubionych, bo miłość Moja odniosła zwycięstwo nad śmiercią i 

szatanem, ciało było ukrzyżowane, ale miłość pozostała wolna tak, jak 

wola człowieka jest wolna i nienaruszalna, ale tylko w życiu duchowym. 

Żyjesz dobrze lub źle, musisz się, biedny człowiecze, bardzo 

zastanowić: Bóg ci dał wolną wolę, która jest darem Bożym. Czy potrafisz 
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połączyć ją z wolą Bożą i żyć jak dziecko Boże, czy jak złodziej użyjesz 

wolnej woli do czynienia zła? 

Drogie Moje, umiłowane dzieci. Umiłowałem was do końca, dałem 

świadectwo Mej miłości i pragnę, żebyście Mi się oddały z miłości, a miłość 

Moja zamieszka w Was, bo miłość Boża potrafi kochać po Bożemu. Jak 

wielki skarb odrzucasz, człowiecze… 

W miłości dokonują się cuda, z miłości Bożej trzeba czerpać 

największe skarby i rozdawać miłość Bożą jak potężny ogień miłości. 

Człowiek mający miłość Bożą może zapalać inne dusze do miłowania 

Boga i bliźniego. Otwórzcie się, dzieci, na miłość Moją, ona was uzbroi w 

moc walki ze złem, ona was obroni i nikt jej nie przeszkodzi dać wam 

wiele, abyście mogły świadczyć, że jesteście dziećmi Bożymi. Miłość Boża 

dokona w tobie, człowiecze, przemiany twego serca, obmyje je swoją 

miłością i napełni, abyś mógł żyć dla swego Boga i dawać Boga innym. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Ja na was czekam do czasu 

wyznaczonego. Gdy czas minie nie szukaj Mnie, bo Mnie nie znajdziesz. Ja 

ciebie, biedny, zagubiony człowiecze, szukałem prawie 2 tysiące lat, 

wyposażyłem twoje człowieczeństwo we wszystko, a szczególnie w rozum, 

który miał rozpoznać dobro i zło. 

Dlaczego wchodzisz w ciemność, czego tam szukasz w otchłani 

piekielnej? Szukaj Boga, który może ci dać wszystko, ale tylko na miarę 

twych potrzeb, rozważ ten przekaz: po co przyszedłeś na świat, kto tchnął 

w ciebie życie? Wtedy zrozumiesz, że Ja jestem tą drogą prawdziwą. 

Trzeba iść z Jezusem Chrystusem przez życie. Ja, Jezus, na końcu drogi 

twego życia będę czekać na ciebie. Jeśli żyjesz w nieprawości, wróć na 

drogę Chrystusa. Ja ci pomogę odnaleźć prawdziwą drogę, na której jest 

zbawienie wieczne. 
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ROK 1995 

Dnia 01.01.1995 r. 

Córko Moja! Pomóż Mi otworzyć serca ludzkie, które zamknęły się 

przede Mną. Ja, Jezus Chrystus, pragnę zamieszkać w każdym sercu, a 

utrata każdego serca sprawia Mi smutek. Córko Moja, ten rok jest wielki 

walką dobra ze złem, wiele będzie katastrof, kataklizmów. Zło okaże swoje 

największe okrucieństwo. Ludzie muszą zobaczyć, komu służyli. 

Pragnę powrotu dzieci marnotrawnych do domu Ojca w niebie, ale 

potrzebuję was, dzieci, i wielkiej modlitwy w zjednoczeniu, to jest ratunek 

dla świata. 

Polska jest Moim umiłowanym narodem i największą walkę ze złem 

podejmie naród polski.  

Ja, Jezus miłosierny, będę błogosławił tym, co podjęli tę walkę dla 

Chwały Bożej i ratunek dla dusz zagubionych. Matka Moja i wasza schodzi 

na ziemię tam, gdzie jest modlitwa, i z wami się modli i błogosławi, abyście 

wytrwali w składaniu ofiar. 

Drogie dzieci, nie lękajcie się niczego! Ci, co są poświęceni Bogu, są 

darem Bożym. Uczyniłem to, bo kocham was Moi mali wybrańcy. I wy 

kochajcie swego Boga, bo tylko miłość i silna wiara zwycięży. Złóżcie Mi 

wszystkie pragnienia ratowania świata od zagłady, a uśmierzycie Mój 

gniew. Jesteście Moimi dziećmi i gdy modlicie się, nie mogę wam odmówić 

darów, o które prosicie. 

Ufajcie Miłosierdziu Bożemu i przez Miłosierdzie Boże składajcie 

ofiary, a ono będzie promieniować na cały świat. Serca ludzkie zostaną 

uwolnione od nieprawości, a miłość zakróluje w waszych sercach do Boga i 

bliźniego. Ale wielu zginie bezpowrotnie, bo nie kochali Boga, walczyli z 

Nim i znieważali Mnie. Skończy się ich herezja, a nastąpi ład i porządek dla 

tych, co wytrwali w wierze i miłości do Boga. Wzywam wszystkie dzieci, 

czas do Mojego przyjścia jest krótki, ale gdy przyjdę, świat będzie 

oczyszczony z nieprawości. Pomyśl, biedny człowiecze, jaki jest stan twej 

duszy, nie myśl o długim życiu, ale przygotuj się do odejścia do wieczności. 
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Dnia 07.01.1995 r., Tolkmicko – Mówi Matka Boża 

Dzieci Moje. Oczy już wypłakałam: błagam o Miłosierdzie Boże dla 

Was, bo was ukochałam i z krzyża Mego Boskiego Syna was odebrałam. 

Dzieci, dlaczego tak grzeszycie, czy inaczej żyć nie umiecie, czy dlatego, że 

was miłuję i Miłosierdzie wam okazuję? A gdy spojrzę na Mego Boskiego 

Syna – jest smutny, jaka to przyczyna? 

Są dzieci, które Mnie kochają i Memu Serce zbolałemu wynagradzają, 

i dlatego do ich serc łaski spływają, a oni rozdają je innym. Ja, Matka, 

pukam do waszych serc, zaglądam, a gdy znajdę serce otwarte, łaski 

spływają, bo je otrzymałam, aby wam dzieci rozdawać. 

Dnia 07.01.1995 r., Tolkmicko – Mówi Matka Boża 

Królowo Miłosierdzia Bożego, Tyś nam Matką się stała, gdyś pod 

krzyżem Syna stała, byś nam Miłosierdzie okazywała. Wciąż jesteś 

troskliwa i swych dzieci przyzywasz, wskazówki im dajesz i ich upominasz. 

W grzechy nie wpadajcie, abym was nie utraciła, bo boleść Matki serce 

przeszywa.  

Dzieci moje, oczy już wypłakałam, o Miłosierdzie Boże dla was 

błagałam, bo was ukochałam i z krzyża Mego Boskiego Syna was 

odebrałam.  

Dzieci, dlaczego tak grzeszycie, inaczej żyć nie umiecie, dlatego, że 

was miłuję i Miłosierdzie wam okazuję. Jaka boleść Matkę przeszywa, gdy 

dziecko Matki Miłości nie wzywa, pędzi wprost w sidła szatana i już jest 

pokonane i jest zadowolone, bo przez szatana zniewolone. A gdy spojrzę 

na Mego boskiego Syna jest smutny, czyja to przyczyna.  

Są dzieci, które Mnie kochają i Moje Serce obolałe wynagradzają i 

dlatego do ich serc łaski spływają i innym je rozdają. Ja, Matka pukająca, 

do waszych serc zaglądam, gdy znajdę serce otwarte, łaski spływają, bo je 

otrzymałam, abym wam chętnie rozdawała. 
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Dnia 08.01.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Twój Bóg i Pan, przyjmuję twoje wszystkie ofiary i 

pragnienia. Twoje pragnienia się zjednoczone z Moimi, aby świat się 

nawrócił i całkowicie zaufał swojemu Bogu – wówczas przez Moje 

Miłosierdzie będą spływać wielkie łaski na cały świat. Kraj, który zaufa 

Memu Miłosierdziu i Mej Matce, nie zostanie dotknięty przez żadną 

katastrofę lub kataklizm, bo kto Bogu zaufał i zda się na Jego pieczę, tego 

Bóg ochroni, bo wasz Bóg jest Wszechmocny. 

Z miłości dla was wszystko uczyniłem i pragnę, żeby Moje dzieci żyły 

w miłości dla Mnie, bo tylko miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa i do 

bliźniego może rozwiązać wszystkie problemy świata. 

W miłości Bożej budujcie swoje ziemskie życie. To jest ta skała, której 

zło nie zwycięży. O, gdybyś poznał, człowiecze, co przez miłość do swojego 

Stwórcy możesz osiągnąć! Raj jest już tu na ziemi, bo miłość do Boga jest 

już tu, a dzięki pomocy aniołów stróżów prowadzi do większej 

doskonałości. Te dusze i serca są Moim skarbem, w które mogę przelewać 

wszystkie łaski, płynące na świat, takich serc i dusz jest mało. Starajcie się, 

dzieci Moje, o swoją duszę i serce, żeby już w tym ziemskim życiu należały 

do Mnie. Nie wahaj się zbliżyć do Mnie, człowiecze, a nawet gdy jesteś 

grzechami obciążony – rzuć się w Moje ramiona, które widzisz rozciągnięte 

na krzyżu i w ranę boku. To dla ciebie uczyniłem.  

Zanurz się w największej głębinie niezgłębionego Miłosierdzia 

Bożego i trwaj w nim, bo to jest klucz do nieba.  

Mówię wam, dzieci Moje, idźcie i nie grzeszcie więcej, walczcie ze 

złem. Dałem ci, człowiecze, nową szatę, abyś ją zdobył dla Chwały Bożej i 

zbawienia siebie i bliźniego. Teraz błogosławię ciebie i wszystkie dzieci: w 

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 09.01.1995 r. – Ropczyce 

Dochodziłam do kościoła do Przemienienia Pańskiego w Ropczycach, 

usłyszałam głos wewnętrzny w tej świątyni.  
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Otrzymasz moc błogosławieństwa przez Miłosierdzie Boże, kiedy 

będziesz szła spać. Błogosław w Imię Jezusa miłosiernego na cztery 

strony świata, a Miłosierdzie będzie się rozlewać na wszystkie 

zlodowaciałe serca. Tym będziesz mi pomagać ratować grzeszników. 

Gdy przyjęłam Komunię Świętą - tęsknota i łączność z Jezusem 

Eucharystycznym. Zaczęłam składać ofiarę Jezusowi ze swojej nędzy i 

prosząc o miłość do Jezusa, czułam ją. Zaczęła mnie ogarniać Jego miłość. 

Złożyłam całą moja ofiarę w Jego zranionym Sercu. Łzy miłości popłynęły z 

moich oczu. 

Mówi Jezus: – Córko Moja, wzruszyłaś mnie i łza z Mych oczu spłynęła 

do twego serca. Pamiętaj o niej, bo Ja, Jezus, złożyłem na ołtarzu twego 

serca. Modlitwa twego serca ma wielką moc, bo na ołtarzu twego serca 

jest perła, która oświecać będzie twoje serce, jak cały świat przez to 

błogosławieństwo i modlitwy całej wspólnoty rodzinnej Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Twoja ofiara z twej nędzy podobała mi się i 

błogosławię cię, moje małe narzędzie. 

Proszę Księdza, zwracam się z prośbą o sprawdzenie tego orędzia i 

potwierdzenie, że jest zgodne z teologią Kościoła. Czy mogę błogosławić, 

takie mam wewnętrzne pragnienie, zgodę i stwierdzenie kapłana. 

Dnia 13.01.1995 r., Sosnowiec 

Córko Moja, pisz: krzyk Mojej miłości rozlega się po całym świecie, a 

mało kto go słyszy. Moje zranione Serce jest bramą do nieba i 

mieszkaniem dla całej ludzkości w tych ostatnich czasach. Jestem bardzo 

znieważany i kielich goryczy jest wypełniony do ostateczności. Dlaczego 

Mnie nie bronicie? Czyż zabrakło wam odwagi bronić Mnie przed 

zniewagą? Moi przeciwnicy starają się wam wyrwać z serca miłość do 

Boga. Jest mało gorących serc, a tak wiele zlodowaciałych, które napawają 

Mnie wielkim smutkiem. 

Czym zawiniłem, czy tym, że kocham was i ogarniam was swoją 

miłością? Moja miłość się upomina o wzajemną miłość. Ja wciąż czekam, 
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opamiętaj się, człowiecze, bo to Ja stworzyłem człowieka i wszechświat, 

ale Moje stworzenie zostało zniewolone przez grzech i złe moce. 

To wszystko, co stworzyłem z wielkiej miłości, ulegnie zagładzie. 

Narodzie polski u was się objawiłem, jako Jezus miłosierny i spragniony 

jestem miłości. Dajcie Mi jeść i pić, grzejcie Mnie swoją miłością. O, 

narodzie wybrany, nawet nie wiesz, co Bóg przygotował przez swoje 

Miłosierdzie. Nie zmarnujcie łask, które od wieków były przeznaczone, a 

Miłosierdzie Boże będzie promieniować na cały świat. 

Córko, pisz: jestem zmęczony, pragnę i szukam spoczynku i czci w 

narodzie polskim. Moje umiłowane dzieci stańcie w obronie Kościoła, bo 

Ja tam jestem w tabernakulum jako więzień miłości i pragnę być 

więźniem w waszych sercach. Pozwólcie się uwięzić w Moim Sercu. Ja na 

was czekam, opuszczony, i żebrzę o miłość. 

W tych ostatnich czasach jestem tak hojny, bo jedynym ratunkiem dla 

upadłych dusz jest oddać się miłości Bożej i wynagradzać za zniewagi 

całego świata. 

Dnia 18.01.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Wołam przez wiele dzieci wybranych o nawrócenie się 

do Boga. Błagajcie o Miłosierdzie Boże dla całego świata. Czyż nie obieca-

łem ratunku, o ile się zwrócicie do Miłosierdzia Bożego z wielką skruchą, 

prosząc o przebaczenie? 

Kary i grzech dojrzały do ostateczności. Módl się za tych, co giną nie 

pojednawszy się z Bogiem, bo ciebie też to czeka. Gniew Mój się wzmaga, 

każdy zakątek ziemi dotknie zasłużona kara. Dosyć przemocy, fałszu, 

obłudy i morderstw – podpisaliście wyrok na wielkie oczyszczenie swoich 

grzechów. Dzierżawiliście świat przez tyle wieków, nie spłaciliście długów 

dobrym przykładem życia z Bogiem. Odeszliście ode Mnie przez tyle 

wieków. 

Ja was szukałem – wiele swych owieczek oddałem na rzeź, a teraz 

zbiorę Moje owieczki, które idą za swym Pasterzem, a ci, którzy pójdą, 

wielbiąc swego Boga, oddadzą się całkowicie pod działanie Boże. 
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Ja, Jezus Chrystus, posłużę się nimi dla ratowania świata, przyodzieję 

ich w swoje szaty i moc Bożą, aby wytrwali w tej walce ze złem. Moje 

drogie dzieci narodu polskiego, oczy Moje są zwrócone na was z 

otwartym Sercem, jestem z wami. 

Dźwigajcie się i stawajcie do walki, Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego, nie lękajcie się niczego! Narzędzie Boże nie może być lękliwe. 

Zdajcie się wyłącznie na swego Stwórcę, niech Ja przez was działam. 

Tam, gdzie jest działanie Boże, tam i jest zwycięstwo nad złem. 

Szczęśliwy ten człowiek, który zdany jest na wolę swego Boga, bo nie on 

sam, ale Ja, Jezus Chrystus, żyję w nim i działam, i nie znajduję żadnego 

oporu. Takie dusze i serca błogosławię i napełniam Bożą miłością, aby 

przez resztę życia szły w miłości, składając ofiary, a reszta dokona się ręką 

Bożą, która błogosławi: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłosierdzie 

Boże niech ogarnie cały świat, a Królestwo Boże i pokój Boży zakróluje w 

odnowie świata. 

Dnia 19.01.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Zbliża się dzień sprawiedliwości. Ten rok jest przestrogą 

do opamiętania się. Powiedziałem Mojej córce Faustynie: nie zazna 

ludzkość spokoju. Moja sprawiedliwość będzie ich ścigać do dnia prze-

znaczenia. O ile i to ich nie nawróci, wypełni się wszystko, co jest 

powiedziane przez proroków. Kara zawisła nad światem, nie budujcie 

sobie wygodnych gniazd, a zadbajcie o swoje zbawienie. Bardzo cierpi 

Moja i wasza Matka, Moje dzieci marnotrawne. Jakaż jest obojętność 

wasza wobec Boga! Szukam ludzkich serc, które Mnie kochają. Patrz, 

człowiecze, co będzie się dziać w tym roku. 

Każde nieszczęście jest twoim dziełem. Twoja człowiecza nieprawość 

doprowadziła do tylu nieszczęść. Dzieci Mego Serca, trwajcie i nie 

oddalajcie się ode Mnie. 

Wynagradzajcie za grzechy całego świata, módlcie się, bo czas 

oczyszczenia z nieprawości jest krótki, tak jak Moje przyjście jest bliskie. 
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Co uczyniłeś, człowiecze, aby spotkać swego Boga, Jezusa? 

O, biada w dniu przyjścia Mojego tym, którzy znieważali Mój Boży 

majestat, a służyli złu. Błogosławię wszystkim, którzy się nawrócili i całym 

sercem wielbią Boga, i wynagradzali za swoje grzechy i całego świata. 

Jestem tak miłosierny… Tego świat nie pojął, człowiek nawet nie jest 

zdolny pojąć, jak bardzo jest kochany, i odrzucił tę miłość, która mogła dać 

światu radość życia z Bogiem i zbawienie. Wróćcie, Ja na was czekam do 

czasu przeznaczenia. 

Dnia 30.01.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja. Tak bardzo jestem smutny, że kara będzie dotykać cały 

świat. Człowiek budował, upiększał swoje życie bez Boga. Cały 

wszechświat stworzyłem i to, co jest beze Mnie budowane, nie może 

istnieć, bo nie było tego w Bożych planach. 

Wykorzystałeś, człowiecze, swoją mądrość do zdobycia dobrobytu i 

służenia złu. Uczeni nie pojmą spraw Bożych, wiedza wprowadziła ich w 

pychę. Odrzucili plan Boży, stając się panami tego świata. To, co 

zbudowali, ulegnie zniszczeniu. Bóg stworzył cały wszechświat, a człowiek 

nie uznał, że jest to dobre i Boże. 

Gdy aniołowie się zbuntowali, zostali strąceni do piekła, i to samo 

czeka człowieka, bo nie służy Bogu, tylko mamonie, która jest drogą 

zatracenia.  

Zabijacie niewinnych ludzi, ale przyjdzie taki dzień gniewu Bożego, 

że zadrży ziemia, a ci, którzy w grzechu żyją, a nie nawrócą się, wypędzeni 

będą z Moich posiadłości jak Adam i Ewa z raju.  

Stworzyłem raj na ziemi dla człowieka, całe wieki czekałem, ale 

nadchodzi czas dla maluczkich, których krzywdziliście przez całe wieki, im 

błogosławić będę, choć ubodzy byli i Mnie nie widzieli, ale kochali. Wierni 

byli Memu Bóstwu, oni wszystkie dobra Boże posiądą i w Mojej chwale 

udział brać będą, bo miłością Moją nie gardzili, ale o nią prosili i jej 

szukali, i do Mego Serca pukali, i za cały świat zadośćuczynili. W takie 
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serca przelewam wiele łask. Miłosierdziem i Miłością je ogarniam i bronić 

będę jako własności swojej. 

Dnia 23.02.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, widzisz, w jaki sposób działam, gdy ufasz całkowicie 

swemu Bogu. Gdyby ludzie zaufali Bogu, czyżbym ich karał? Zwracam się z 

prośbą do młodzieży i ostrzegam przed lekkomyślnością. Atak zła 

szczególnie będzie skierowany na młodzież. Nie potrafisz żyć po Bożemu, 

upadłe młode kwiecie. Sekty was porywają, ogłupiają was, a wy, tak 

mądrzy, nie potraficie rozpoznać swej zguby. 

O ile się nie opamiętacie i nie wrócicie na drogę zbawienia, i nie 

zaczniecie błagać Boga o przebaczenie, ugną się wasze kolana pod 

ciężarem chorób, które sprowadzicie na siebie przez swoją nieprawość. Oj, 

wielkie to będzie dla was upomnienie. 

Nie oddajecie czci Bogu ani swoim rodzicom, wygasła w was miłość, 

a wstąpiła nienawiść i zło. Patrzę na waszych rodziców żyjących w 

rozpaczy, jak tracą was i wylewają gorzkie łzy. Czy łzy rodziców i rozpacz 

nie wołają o ratunek? 

Drogie dzieci, gaśniecie w oczach Bożych, a gdy zapadnie mrok w 

waszej duszy, co ciebie czeka, kwiecie ziemski? Sprzedajecie swoje dusze 

złu – czy macie do tego prawo? Przecież Ja, Bóg, powołałem ciebie, 

człowiecze, do życia, a łono twej matki wydało ciebie na świat. 

Czy po to przyszedłeś na świat, aby iść na potępienie? Czy wiesz, że 

Bóg ciebie kocha i kochają cię twoi rodzice? A szatan ciebie nienawidzi?! 

 Usłysz to wezwanie, obudź się, aby nie było za późno. Nadchodzi czas 

zatrzymania waszego biegu ku przepaści. Uczynię to z miłości do was, 

biedne, zagubione dzieci, aby was ratować. Trzeba wiele modlitw i ofiar. 

Módlcie się, drogie Moje dzieci umiłowane, świat was nie poznał, tak 

jak Mnie, Jezusa Chrystusa. Wytrwajcie na tej drodze zbawienia. Ja jestem 

wraz z Moją i waszą Matką z wami. Nie lękajcie się zła, a zwyciężajcie go, 

bo Ja, Jezus Chrystus, wam błogosławię. 
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Dnia 28.02.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wkrótce wiele ofiar będziesz czyniła na ratunek świata. 

Składaj wszystkie utrudzenia za nawrócenie grzeszników, a będzie ich 

wiele. Tak, jak ci powiedziałem, pójdziesz na krańce świata – zostawisz 

swój dom rodzinny – będziesz głosić przyjście Moje. 

Ja, Jezus Chrystus, pragnę zbawienia wszystkich ludzi. Będziesz wołać 

głosem Bożym o nawrócenie się do Boga. Trzeba z całą ufnością zwrócić 

się o pomoc do Matki Bożej, w Jej macierzyństwie narodzić się trzeba dla 

Boga. Tak jak Ja, Jezus, przyszedłem na świat przez Jej macierzyństwo, 

tak człowiek się musi narodzić, aby ta Matka spod krzyża swego Syna 

wzięła i objęła ciebie swoim macierzyństwem i troską. Ta Matka pełna 

Miłości i Miłosierdzia nigdy ciebie nie zawiedzie. Ona jest wierna swemu 

macierzyństwu. Wskazuje wam drogę, którą macie wrócić.  

Ale gdy nadejdzie dzień rozliczenia się ze swojej nieprawości, czy 

grzeszny świat obroni ciebie, człowiecze? Nie, nie znajdziesz nikogo, kto 

by ci pomógł, zostaniesz sam bez Boga w wielkiej rozpaczy. Żyłeś i nie 

myślałeś o życiu wiecznym z Bogiem, a podążałeś do otchłani piekielnej. 

Biada tobie, człowiecze rozumny! 

Wracajcie z drogi nieprawości. Błagajcie o Miłosierdzie Boże dla siebie 

i całego świata. A wy, dzieci Boże, nie ustawajcie w modlitwach. Gdy widzę 

wasz najmniejszy gest waszych westchnień, waszych pragnień – dajecie Mi 

tyle radości. 

Ci, którzy pozwolili Mi działać w swoich sercach, już nie potrafią żyć 

światem, ale żyją Bogiem. Nie oni, ale Ja, Jezus, stwarzam w nich 

pragnienie wypełniania woli Bożej. W Bogu złożyli całą swoją nędzę i są 

szczęśliwi, bo Ja, Jezus, jestem z nimi, a gdzie jest miłość do Boga i 

bliźniego, tam jest radość życia. 

Dnia 01.03.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz często! Dziś daję wam Moje stworzenia, wskazówki 

i ostrzeżenia dla waszego zbawienia. Ja, Jezus pragnę, abyście się obudzili 

i skorzystali z czasu Miłosierdzia Bożego. Ten czas jest krótki. Jak długo, 
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człowiecze, każesz Mi czekać? Czyż nie jesteś przeze Mnie stworzony i 

odkupiony? Giniesz i tracisz światło Boże! Co będzie, kiedy je utracisz? 

Wciąż Mnie krzyżujesz, a Matce Bożej zadajesz miecz boleści. Czyż Moja 

miłość i miłość Mojej i twojej Matki nie dała ci poznać: czyż nie złożyłem 

świadectwa Mojej miłości na krzyżu, czy już wygasło w tobie sumienie, że 

nie rozważasz Mojej męki? 

To dla ciebie i każdego, kto będzie to czytał: rozważ, wróć pod Mój 

krzyż i rozważaj Moją miłość do ciebie, biedny, zagubiony człowiecze. O ile 

to uczynisz – Ja, Jezus Chrystus, obiecuję, że gdy okażesz skruchę, nie 

odejdziesz bez Mojego błogosławieństwa i łaski nawrócenia. 

Nie pędź tak szybko, a rozważaj powoli Mój każdy krok na Mojej 

drodze krzyżowej, a dam ci poznać, jak masz żyć, aby się zbawić. Zrób 

choć jeden krok w stronę krzyża, odwróć się od nieprawości tego 

grzesznego świata i nie idź za podszeptem szatana, bo ta droga jest 

niebezpieczna i krótka. Proszę opamiętaj się, kocham was wszystkich, 

Moje dzieci. 

Dlaczego się odłączasz od Mojej miłości, dlaczego jej nie chcesz? 

Wolisz nienawiść, zło, którego dokonuje przez ciebie szatan? Czyś 

pomyślał, że jesteś narzędziem w jego rękach? Niszczysz siebie i innych. 

Biada wam, gdy pozostaniecie na tej drodze do piekła. 

Jestem Bogiem miłosiernym. Wróć, a Ja ci przebaczę, czekam do 

czasu przeznaczenia; gdy minie ten czas, czeka tylko kara. Twoja wielkość 

stanie się tak nikła i w jednej chwili poznasz swoje grzeszne życie i 

zrozumiesz, że to grzechy całej ludzkości uczyniły to, że gniew Boży da 

tobie odczuć, że Bóg jest Królem i Panem Nieba i ziemi. 

I wypełni się wola Boża, bo nie wypełnialiście jej i nie żyliście, aby ją 

wypełniać. Oto ostrzeżenie dla całej ludzkości. 

O ile usłyszycie to ostrzeżenie i zaczniecie się nawracać, wiele kar i 

win przebaczę wam przez Moją Miłość i Miłosierdzie Boże, które jest 

ratunkiem na ostatnie czasy. 
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Dnia 06.03.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, jestem zawsze z tobą. Nie lękaj się, a krocz odważnie. 

Niech byle jaki podmuch nie chwieje tobą. Narzędzie ukształtowane przez 

Boga idzie odważnie, nie lęka się, ale całym oddaniem się Bogu wypełnia 

wolę Bożą. 

Córko Moja, wiele będziesz wędrować, wiele goryczy zaznasz od złych 

ludzi, ale Ja ci dam moc przezwyciężania. Ufaj Mi całkowicie, to dzieło 

zbawienia ma wielkie zadanie wobec grzesznego świata.  

Ludzie odeszli od krzyża. Przechodząc nawet nie spojrzą, bo ogarnia 

ich lęk. Gdy niosłem krzyż na swoich ramionach, padałem pod ciężarem 

grzechów ludzkich, bardzo cierpiałem za każdego z was. Gdy lękasz się 

krzyża, człowiecze, lękasz się i Mnie, Jezusa Ukrzyżowanego, a Ja tak 

pragnę waszego współczucia i pamięci o Mojej męce. 

Drogie Moje stworzenia, nie lękajcie się miłości Bożej. Cóż 

zdobędziecie, gdy będziecie od niej uciekali? Zgubicie się i nie odnajdziecie 

drogi zbawienia.  

Nie dość, że od Mego krzyża uciekacie, go również znieważacie. 

Krzyż Mój jest największą potęgą zbawienia. Wróćcie do Mego krzyża, 

Oddajcie mu cześć i uwielbienie. Za brak czci dla Mojego krzyża 

otrzymacie krzyż, który będziecie sami dźwigać, to krzyż kary, która 

dotknie świat. Nikt nie będzie mógł wam pomóc i ulżyć w cierpieniu, tylko 

Ja, Jezus Chrystus. Przez tyle wieków czekałem i nie znalazłem w świecie 

nawrócenia. 

Chwila obecna jest jak dojrzały owoc, trzeba zebrać to, co dobre, a złe 

owoce odrzucić, bo świat obecny nie wyda dobrego owocu, a dojrzał do 

kary, która się zbliża. 

Wiele powstaje wspólnot, ale wiele jest takich, które nie pochodzą 

od Boga. Ta wspólnota Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest Moim 

dziełem i nikt go nie zdoła zatrzymać, bo Ja, Jezus miłosierny, daję 

ratunek całemu światu. O ile ludzkość nie skorzysta z czasu Miłosierdzia 

Bożego danego dla świata – nastąpi kara. 
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Dzieci światłości, nie ustawajcie w składaniu ofiar, módlcie się za 

kapłanów, żeby i oni włączyli się w to dzieło zbawienia. Ukochajcie Mój 

krzyż; on da wam moc poznania wielu tajemnic Bożych, aby was świat 

poznał, choć tak mali jesteście dla świata, ale potęgą w ręku Boga.  

Moi Mali Rycerze, Moi miłośnicy Mego krzyża, choć czeka was 

ciężka praca, ze Mną dojdziecie do największych wyżyn ojczyzny 

niebieskiej. Tam czeka was nagroda i spoczynek po wielkim trudzie. 

Dnia 07.03.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz! Będziesz miała te orędzia często, bo wiele chcę 

wam przekazać. Czas wołania do ludzkości o nawrócenie się jest czasem 

ostatecznym. 

Jak wielki smutek Mi zadajecie i boleść, że muszę karać. Zwracam się 

do mężów porzuconych żon i dzieci, zdeptaliście związek małżeński i 

sakramenty święte, a weszliście na drogę zatracenia, użyjecie świata, ale 

wieczności szczęśliwej możecie nie oglądać. Mężowie porzuceni przez 

żony, oddajcie Mi swoją samotność. Ja wam pomogę. Módlcie się o łaski 

potrzebne wam w życiu duchowym i doczesnym, abyście i wy nie zbłądzili. 

Tak wiele jest porzuconych żon i dzieci. Biedne matki borykają się z 

problemem, jak wychować dzieci. A ojcowie? Gdzie wasza miłość? 

O wy, zlodowaciałe serca, coście uczynili z rodzin swoich? Łzy 

waszych żon i dzieci wołają o pomoc. Powiadam wam, Ja, Jezus Chrystus, 

ich nigdy nie opuszczę, choć żyją w ubóstwie, ale Mnie kochają, bo zaufały 

Memu Miłosierdziu. Drogie Moje córki porzucone przez swych mężów, 

oto jestem, przychodzę upomnieć się o was, pójdźcie za Mną. 

Ja, Jezus Chrystus, was nie zawiodę, okażę wam wielką swoją miłość i 

wynagrodzę wasze łzy. Gdy byłyście w rozpaczy, Ja byłem z wami i 

pozostanę. Dziękuję tym, które szukały ukojenia u stóp Mego krzyża. 

Dałem wam moc przetrwania i godzenia się z losem. 
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Dnia 20.03.1995 r. o godz. 2.20. 

Córko Moja, mów wszystkim zagubionym duszom, niech się nie 

lękają! Wzywam was, Magdaleny, po imieniu, pójdźcie za Mną, za swym 

Zbawicielem. Nie lękajcie się Mojego krzyża, pójdźcie za nim tak jak św. 

Magdalena. Ona pragnęła wrócić do Boga, zrozumiała swój wielki grzech i 

wy, drogie Moje stworzenia, wróćcie na drogę zbawienia. 

To nic, że umrzesz, człowiecze, dla świata, ale zapragniesz żyć dla 

Boga. Wszystko w czym żyłeś, jest niczym, a wielką łaską jest żyć dla Boga. 

Nie patrz na ludzi, ale pragnij tylko, abym był z tobą, a Ja ci wystarczę. 

Ukoję twój smutek i ból. Kiedy ciebie wszyscy opuszczą, Ja pozostanę z 

tobą. Przytul się do Mego zranionego Serca, ono jest dla ciebie. Czemu się 

lękasz wejść do niego? Ja pragnę zamieszkać w twoim sercu, bo Ja, Jezus, 

jestem Tym, który przebacza skruszonym sercom, odpuszczam grzechy i 

raduję się, że te serca, które były tak daleko od swego Zbawiciela, teraz 

biją dla Mnie. Kocham takie serca, które ulegają Moim wezwaniom do 

nawrócenia. Ja, Jezus Chrystus, wiem, że jesteś słaby. 

Przyślę Szymona, który ci pomoże w trudnej chwili, gdy będzie ci 

ciężko. Pomyśl, że i Ja też potrzebowałem pomocy na swojej drodze 

krzyżowej i Szymon Mi pomógł. 

Dzieci Moje, będzie wam ciężko i będziecie prześladowane. Módlcie 

się za swych prześladowców, oni się też zagubili. Wielu dam wam pomoc-

ników, aby was ratować.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są szafarzami Mojej Miłości i 

Miłosierdzia. U nich szukajcie pomocy. Oni mogą wam wyprosić wiele 

łask dla waszego zbawienia. 

To Ja, Jezus, stworzyłem w nich pragnienie zwalczania zła i chęć 

pomagania w odnalezieniu drogi zbawienia, na której jestem Ja – Jezus 

Chrystus. Moje drogie zagubione owieczki, pozwólcie się odnaleźć, nie 

uciekajcie, a przygotujcie się na Moje przyjście. 

Błogosławię tym, którzy przygotowują się i oczekują Mojego przyjścia. 

Ja, Jezus, pragnę, aby wszyscy ludzie byli przygotowani na Moje 

przyjście, uwielbiajcie i oczekujcie na swego Boga, a Królestwo przyjdzie do 
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was. W odnowie świata żyć będziecie ze Mną w Moim Królestwie. Biada 

tym, co nie pragną życia w Królestwie Bożym i nie oczekują go. 

Dnia 02.04.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Czas przemija, a ludzie wciąż myślą, że czasu jest wiele i 

zwlekają z pojednaniem się z Bogiem. Jaką krzywdę wyrządzisz 

człowiecze, swej duszy, pomyśl i zastanów się! Ja, Jezus, nie straszę ciebie. 

Strach ogarnie ciebie, biedne stworzenie, gdy ujrzysz gniew Boży. Jak 

długo mam czekać na nawrócenie? Jak długo będziesz narzędziem 

szatana? Wróć, synu, córko marnotrawna do swego Stwórcy! Nigdy nie 

osiągniesz życia wiecznego bez Boga. 

Stoisz na rozdrożu. Są dwie drogi. Wybierz jedną z nich. Pierwsza 

prowadzi do Nieba, druga do piekła, na wieczne potępienie. Pomyślcie, 

drogie dzieci, jak bardzo cierpiałem, aby was zbawić – całe Moje Ciało było 

jedną raną, krew płynęła obficie, przybito Mnie do krzyża i trzy godziny 

konałem. Czy to wszystko ma być zmarnowane? 

Moja Najświętsza Ofiara, to źródło Miłości i Miłosierdzia, przez tyle 

wieków była znieważana. 

Moja miłość wciąż was kocha. Szukasz miłości i współczucia, 

człowiecze, a przecież Ja na ciebie czekam. Ale do czasu przeznaczenia.  

Drogie Moje umiłowane dzieci, pomóżcie temu upadłemu światu 

powstać.  

Stworzyłem was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, na te czasy 

ostateczne. Będzie to wielkie zmaganie dobra ze złem. Wiele wycierpicie, 

ale zwycięstwo nadejdzie – Niepokalane Serce Mojej i waszej Matki 

zwycięży.  

Tylko proszę, trzymajcie się krzyża świętego. Módlcie się wiele za 

kapłanów, abyście znaleźli dobrych pasterzy. Bądźcie poddani Mojej woli i 

otwórzcie serca dla Boga, aby tajemnica Boża okazała się poprzez was a 

lud Boży zrozumiał, gdzie szukać zbawienia. Na krzyżu dokonało się dzieło 

zbawienia, kiedy otwarto Moje Serce pełne Miłości i Miłosierdzia dla 

całego świata. 
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Dnia 04.04.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! W obecnym czasie ludzie zaczynają czuć lęk przed karą, 

ale wmawiają sobie, że to tylko ludzki strach. 

Czasu macie mało! Co się z wami stanie? Kocham was i boleść jest 

wielka z utraty tylu dusz. Matka Najświętsza wylewa łzy! Zobaczcie, jak 

wielka jest boleść tej dobrej Matki. Zobacz w jej łzach, jak bardzo ciebie 

kocha i wzywa ciebie, biedne stworzenie, bo Ona wie, co ciebie czeka. 

Spójrz w swoje wnętrze, czy twoje życie daje świadectwo życia dla Boga? 

Nie pędź tak szybko, bo upadniesz i nie powstaniesz. Każdy krok twego 

życia musi być przemyślany. Dla kogo poświęciłeś swoje życie: dla Boga i z 

Bogiem – czy szatanowi je oddałeś? Pamiętaj, że mieć wiele, to nie znaczy 

być szczęśliwym, bo szczęściem i życiem wiecznym jest Bóg. Miłość Moja 

zwyciężyła! 

Dlaczego nie korzystacie z Mej miłości, tylko z nienawiści, 

niesprawiedliwości i krzywdy, którą wszczepił szatan. Masz rozum, 

człowiecze, a nie potrafisz rozpoznać, jak szatan ciebie usidla. 

Zmarnowaliście tyle skarbów zbawienia, a czas rozliczenia zbliża się 

szybkim krokiem. Zbrodnia, która się dokonuje w świecie, woła o pomstę 

do nieba. 

Drogie Moje dzieci, umiłowane Moje światła ziemskie, jest was mało. 

Moja miłość jest w was i ona zwycięży. Tylko wytrwajcie, nie osądzajcie 

nikogo, ale jednoczcie się, okazujcie sobie nawzajem miłość i pomagajcie 

sobie, i módlcie się za ten grzeszny świat. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bądźcie gotowi na wszystko. Ja 

będę z wami, i całe Niebo, bo czas panowania szatana się kończy. Ten 

czas będzie dla was bardzo trudny. Wspólnoty duże mają większą moc 

odparcia złych mocy. Jesteście Moim narzędziem, by wola Boża 

dokonała się na ziemi przez człowieka. Moja Miłość i Miłosierdzie 

osiągnie największe zwycięstwo nad złem w zagubionych duszach, ale 

potrzebuję was, Moje dzieci. Oto jestem zawsze z wami do Mego 

przyjścia. 
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Dnia 10.04.1995 r. – Osobisty dialog.   

1. Panie Jezu pragnę, abyś mnie napełnił swoją miłością i abym mogła 

Ciebie tak kochać, aby zapomnieć o sobie. 

Córko Moja, daję ci tyle miłości, ile zdolna jesteś odebrać, proś a 

otrzymasz. 

2. Drogi mój Jezu, Miłości moja, proszę Ciebie o pasterza dobrego i 

świętego kapłana, aby jego opieka przyniosła owoce zbawienia dla całej 

ludzkości. 

Córko Moja, kapłana otrzymasz. Trudy pochodzą z niezrozumienia 

tego dzieła.  Szukają błędów, a nie szukają miłości Mojej, Miłosierdzia w 

tym dziele. 

3. O słodki Jezu, naucz nas kochać krzyż i iść z nim przez resztę życia. 

Córko Moja, nie martw się. Ja was przygotowałem i wyznaczyłem, 

abyście przyjęli mój krzyż z miłością, który wam ześlę i z nim przeszli 

wszystkie próby. 

4. Panie Jezu, co mamy czynić, aby ratować dusze ginące i świat od 

zagłady. 

 Módlcie się i stańcie się cichymi i pokornymi sługami, a resztę 

dokonam. 

5. O Boże w Trójcy jedyny, jakie ofiary mamy składać za całe 

duchowieństwo, aby wzrastali w świętości i radość Ci przynosili. 

Dnia 10.04.1995 r., godz. 20:35 – Tolkmicko 

Córko Moja. Twoje pragnienia w krótce się spełni. Kapłan, który jest 

przeznaczony dla tego zgromadzenia – w krótce. 

Dnia 13.04.1995 r. 

Córko Moja, czemu się martwisz? Powiedziałem ci, że Ja idę przed 

tobą. Wszystko, co się dzieje w dziele zbawienia, jest dane przez Boga dla 

ludzkości. Idź i wypełniaj wolę Bożą. Twój trud nie pójdzie na marne, a 

wyda wielkie owoce zbawienia dla wielu dusz zgubionych. Słuchaj głosu 

Bożego i pisz często.  
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Pragnę, abyś wiele dusz wprowadziła wraz z całą wspólnotą Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego do Mego Serca. Ci mali, których 

przeznaczyłem na ostatnie czasy – oni znają Mój smutek i boleść, które 

odbijają się w ich sercach. Oni wynagradzają zniewagi, które zadaje Mi 

grzeszny świat. Oni powstrzymują gniew Ojca Przedwiecznego, bo 

dawno by się wypełniła kara za grzechy. Widzę, Moje umiłowane dzieci, 

waszą boleść, którą zadają wam najbliżsi. Wytrwajcie, ofiarujcie to Mojej 

miłości, tak jak Ja to uczyniłem dla was, by was zbawić.  

Wszystko przyjąłem w pokorze, prześladowaniu i opuszczeniu. 

Pragnąłem jednego, aby miłość była wywyższona ponad wszystkie 

cierpienia, które zadali Mi ludzie. Kochałem was całą swoją miłością, a 

Moje ukrzyżowanie zostawiłem jako pieczęć. A dziś oczekuję od was, 

drogie Moje stworzenia, abyście oddały wszystko dla miłości Bożej. 

Drogie dzieci, miłość prawdziwą trzeba zdobywać w wielkiej pokorze i 

cierpieniu, aby wzrastała w sercu człowieka do Boga i bliźniego. Miłość 

zdobyta w wielkim trudzie ma wielką moc, bo w sercu człowieka jest 

miłość Jezusa. Ta miłość wyda owoce dla całej ludzkości. Kto żyje miłością 

Jezusa, jednego pragnie – doskonałości Bożej i wypełnienia woli Bożej. 

Dnia 15.04.1995 r. 

Córko Moja, idź i głoś przyjście Moje, i nie ustawaj w głoszeniu. 

Wszystko, co będziesz głosić, Ja, Jezus Chrystus, będę mówił przez twoje 

usta. Wielu rozpozna Moje słowa, a wielu odrzuci lub zlekceważy. 

Człowiek rozumny powinien rozpoznać, że taka maluczka potrafi 

mówić słowa Boże. Beze Mnie nic byś nie potrafiła mówić. W dzisiejszych 

czasach wysyłam tych maluczkich ze słowem Bożym. Wiele dzieje się 

cudów wśród tych małych stworzeń. 

Kiedy świat zrozumie i zacznie żyć tym, co mówię przez wybranych do 

ludzkości? 

Nie lękajcie się, Moi wybrańcy, mówcie wszystko, co widzicie i 

słyszycie, choć będziecie prześladowani i nazwani kłamcami i psychicznie 
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chorymi, że macie przywidzenia, że to wszystko pochodzi od szatana. 

Jednak wytrwajcie, Moje umiłowane stworzenia.  

Zwróćcie się do macierzyństwa Mojej i waszej Matki. Tam złóżcie 

swoje dziecięctwo, abyście się mogli narodzić w macierzyństwie Matki 

Bożej dla Boga. Ona, tak kochająca Matka, nie zostawi was bez opieki, 

otoczy was swym macierzyństwem, abyście wzrastali w łaskach Bożych dla 

Chwały Bożej i dla zbawienia świata.  

Niech w waszym życiu, jako wspólnocie Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego, będzie jedno hasło – MIŁOŚĆ DO BOGA I BLIŹNIEGO. 

Drogie dzieci, trwajcie w tym dziele zbawienia, a tym sprawicie Mi 

radość. Wszelkie przeszkody są dopustem Bożym. Hartujcie swego ducha 

do wszelkich przeszkód. Rycerz Miłosierdzia Bożego powinien być w ciągłej 

walce ze złem. Nie ulegajcie wszelkim podszeptom. Niech Bóg będzie 

waszym Królem i Panem. Niezachwiana wasza wiara da wam zwycięstwo 

po wielkim trudzie. 

Dnia 17. 04.1995 r. 

Dziwne ponaglenie – pisać o moich przeżyciach i widzeniach, nie 

rozumiem, ale zacznę z pomocą Bożą. Może napiszę, choć w małym 

skrócie. Od dwóch dni dialogi, wyłącznie na temat, aby to pisać, choć nie 

wiem, po co. Z drugiej strony, żeby teologowie badali, czy to jest od Boga, 

czy od zła. Ja nie potrzebuję wiedzieć. Wiem, kim byłam, a czym jestem. 

Przemianę we mnie dokonał Bóg, bo tylko Bóg może dokonać cudu 

przemiany. O ile wybrał jakąś wielką nędzę do jakiegoś dzieła Bożego, 

prowadzi człowieka, oczyszcza i kształtuje według swojej woli. O ile 

człowiek się otworzy na Boże działanie i nie stawia zapory. Jest bardzo 

ważne, gdy człowiek odczuje lęk Boży, pragnienie w wielkiej skrusze i żalu, 

aby przebłagać za wszystkie swe przewinienia. Bóg jest samą Miłością i 

Miłosierdziem. Przebacza i troszczy się o człowieka, aby wzrastał w 

doskonałości. Gdy to się działo w moim życiu, czułam, że jestem 

skończona. Zaczęłam tak pragnąć Boga. Myśli moje były tylko o Bogu. Tak 

jakbym tej sieci połączenia nie mogła zerwać, ale pragnęłam jeszcze 
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większego zjednoczenia z Bogiem. Bóg nie daje od razu przemiany. Trzeba 

wytrwać we wszystkim, co ześle, trzeba przyjąć z miłości do Jezusa 

ukrzyżowanego. Wszystko, co tyczyło mnie – jaki ból. 

Dnia 21.04.1995 r., Sosnowiec 

Córko Moja, jedziesz do miejsca Moich objawień, do Sekretarki 

Miłosierdzia Bożego. Przez nią dałem poznać światu i Kościołowi, jak 

wielką łaską jest to święto Miłosierdzia Bożego. Wiele dałem obietnic 

związanych z tym świętem. Cała ludzkość powinna się przygotować na 

przeżycie tego dnia w dziewięciodniowej nowennie do Miłosierdzia 

Bożego. Jest to jedyny ratunek dla świata i dusz zagubionych. W tym dniu 

każdy grzesznik może otrzymać przebaczenie i wrócić na drogę zbawienia. 

Wiele jest kościołów, gdzie nie odprawia się Nowenny do 

Miłosierdzia Bożego. Synowie Moich ołtarzy, czyż i dla was jej nie dałem, 

dlaczego nie korzystacie z tych łask? Przecież w tych czasach potrzebujecie 

Miłosierdzia Bożego najwięcej, bo atak zła będzie jeszcze większy. Gdzie 

się ukryjecie, kto was obroni, jak nie Miłosierdzie Boże? Drodzy synowie 

kapłani, mało mówicie o Miłosierdziu Bożym i o Moich łaskach. 

Wierzycie, że jest Miłosierdzie Boże, ale go nie głosicie. Trzeba się 

będzie rozliczyć, ile dusz zabłąkanych nie przygotowałeś, nie wprowadziłeś 

w łaski przeznaczone w tym święcie Miłosierdzia Bożego. Błogosławię tym 

kapłanom, którzy głoszą o Miłosierdziu Bożym i łaskach przeznaczonych 

dla dusz grzesznych. O, gdybyście poznali, ile dusz ratujecie w tym dniu, a 

ile dusz pozbawiacie tych łask Bożych?! 

Córko Moja, wiem, że wiele modlitw płynie do Miłosierdzia Bożego 

przez tych Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego dla całego świata. 

Trwajcie, Moi mali wybrańcy, na modlitwie! Wszystkie wasze modlitwy 

błogosławię. Módlcie się nieustannie, bo kara za grzechy popełnione 

wypełnia się. Wasze modlitwy uśmierzają gniew Boży i łagodzicie 

rozmiar kar za grzechy świata. W Moim niezgłębionym Miłosierdziu 

Bożym poprzez modlitwę zanurzajcie cały grzeszny świat, aby zagubieni 

wrócili na drogę zbawienia. 
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A teraz błogosławię wam, maluczkim i całemu światu, aby 

Miłosierdzie Boże zakrólowało na całym świecie: w Imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 25.04.1995 r. 

Córko Moja, czas obecny jest czasem urzeczywistnienia wszystkich 

proroctw i czasów ostatecznych. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem na świat 

w tym dniu, aby człowieka zbawić przez Moje cierpienia i śmierć krzyżową. 

Ten dzień Moich urodzin ma być czczony przed lud Boży. Światło Boże, 

Bożej Dzieciny zajaśniało nad światem i każdego 25 dnia miesiąca 

zanoście modły do stajenki betlejemskiej, gdzie narodziłem się jako Bóg-

Człowiek. W tym dniu błogosławię wszystkim modlącym się. Raduje się 

Moje Serce, że pamiętacie o Mnie. W tym dniu udzielę wiele łask 

zagubionej ludzkości, w wielu sercach się narodzi Moja miłość. 

Czas obecny jest czasem narodzin w ludzkich sercach miłości do Boga 

i bliźniego. Sercom, które się otworzą i będą pamiętać o Dzieciątku Jezus, 

udzielę łaski nawrócenia. 

Dnia 28.04.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, spójrz na Mój krzyż i popatrz na Moje święte rany. Czy 

Moje cierpienie, Moje ukrzyżowanie nie wzrusza cię? Pomyśl, Moje 

dziecko, jak wielki smutek zadają Mi ludzie, bojąc się krzyża. Krzyż trzeba 

kochać i czcić Moje święte rany, Moje konanie i agonię. 

Kiedy cierpiałem, myślałem o całym stworzeniu, żeby was zbawić i 

zapomniałem o sobie. Jedno pragnienie miałem: żeby wypełnić wolę Ojca, 

który jest w Niebie i was tam zaprowadzić.  

I nadal tego pragnę i wołam was, abyście jeszcze raz wrócili pod Mój 

krzyż i zaufali mu. W krzyżu możecie się odrodzić i pójść drogą zbawienia.  

Obserwujcie, co grzech i zło będzie dokonywać w świecie. Wiele 

będzie zniszczeń, katastrof, wiele zniszczonych umysłów, aż człowiek 

zacznie myśleć o Bogu i Jego sprawiedliwości. Czasy są ostateczne i moc 

zła się wzmoże, aby wiele zniszczyć ludzkich dusz. 
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Kto zaufa Miłosierdziu Bożemu, Mojemu krzyżowi i Moim świętym 

ranom, ten niech się niczego nie boi, bo stoi przed nim krzyż, a szatan 

krzyża się boi.  

Dzieci Moje, módlcie się wiele za kapłanów i za cały grzeszny świat, 

aby dokonał się cud przemiany w ludzkich sercach. Bóg daje człowiekowi 

rozum, daje obietnice. Człowiek wybiera dobro lub zło. Jeśli człowiek 

pozwoli złu opanować świat, Bóg wymierzy sprawiedliwość. 

Tylko w Bogu trzeba mieć ufność, żyć miłością Bożą, wypełniać 

przykazania Boże, a zło utraci swoją siłę. O ile żyjesz Bogiem, zło nie ma 

dostępu do twej duszy i umysłu. Czas nagli. Wołam Ja, Jezus Chrystus: 

wróćcie na drogę zbawienia! Błogosławię całemu światu. 

Dnia 30.04.1995 r. – Tolkmicko,  godz. 22.15 

Córko Moja, jesteś wszędzie, gdzie ciebie wzywają. Twoja praca i 

ofiara, dla Chwały Bożej, która jest trudna. Wypełniłem twój czas, tak jak 

prosiłaś, wszystko oddałaś Bogu i bliźnim. Córko, nie lękaj się tego trudu, 

bo nie jesteś sama. Ja, Jezus, jestem zawsze z tobą i nie martw się, co 

będzie. Pragnij jednego, aby dobro i miłość zakrólowały w ludzkich 

sercach. Jesteś tą pochodnią, a Duch Święty utrzymuje ją w swoim świetle 

i wszystkich, którzy przyłączyli się do tej pochodni i tego zgromadzenia 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.  Córko, martwisz się, że nie masz 

kapłana, który by całym sercem zajął się wami, współpracował dla Chwały 

Bożej i ratunku dla dusz zagubionych, i rozwoju tego dzieła zbawienia. 

Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, który stworzył i zapalił te dusze, Mi 

wierne, do tego dzieła, aby ci maluczcy mieli współudział w Mojej 

Chwale, gdy przyjdę powtórnie, aby objawić światu, że wszystko się 

dokonało, zwycięstwo dobra nad złem.  

Dzieci całego świata, wzywam was do nawrócenia się. Padnijcie na 

kolana, módlcie się i pokutujcie.  Pojednajcie się z Bogiem. Innego Boga 

nie ma, który by was wybawił. Tylko Ja, Jezus Chrystus, tylko moja Krew, 

moje Święte Rany i boleść mojej Najświętszej Matki może przyjść wam z 

pomocą. Nie odwlekajcie, bo nie znasz czasu twojego odejścia. 
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Dnia 20.05.1995 r., Cieszyn 

Córko Moja! Bardzo boleję nad światem, że został tak przez szatana 

zniewolony, jakby nie było innej drogi. Ludu Mój, przecież Ja, Jezus 

Chrystus, jestem jedyną drogą zbawienia ku wieczności. 

Życie ziemskie jest jedynie pielgrzymką, która się szybko kończy i 

trzeba stanąć przed swym Zbawicielem. Z czym przyjdziesz, człowiecze, 

jeśli żyjesz w nieprawości, ochoczo służysz szatanowi i zapominasz o Bogu? 

Jam jest wierny swemu Bóstwu i miłości, która jest niezmienna. 

Każdy człowiek, gdy pragnie miłości Bożej, otrzymuje ją i pragnie 

więcej. Ale miłość Boża pragnie wzajemności i czci, w której człowiek 

wzrasta w doskonałości. 

Otóż drogie dzieci, zegar w tych czasach ostatecznych bije szybciej, bo 

czas na opamiętanie ludzkości jest krótki. Co stanie się z wami, gdy zegar 

się zatrzyma, bo czas wyznaczony minął i zasłużona kara zacznie się 

dopełniać? Wasze domy zaczną się rozsypywać w pył i trwoga ogarnie 

ciebie, biedny człowiecze. Wzywałem, prosiłem, abyś żył po Bożemu i w 

każdej sytuacji z ufnością wzywał Boga. 

Czyż nie jestem samą Miłością, czyż nie przyszedłem na świat jako 

człowiek, aby dać świadectwo, że pozostanę z człowiekiem i w człowieku? 

Bo taka była wola Mego Ojca w Niebie, abym was odkupił własną krwią. 

Przyjąłem w wielkiej miłości tę ofiarę zbawienia. Wszystko, co będzie się 

dziać w świecie, zależy od życia człowieka. Wszystko można wyprosić. Jam 

jest Bóg miłosierny. Jestem czuły jak matka, gdy dzieci proszą o coś 

dobrego zgodnie z wolą Bożą. 

Dzieci tego świata, jedynym schronieniem jest Moja i wasza Matka. 

Ona może was obronić i wyprowadzić z drogi zatracenia. Czyż nie dałem 

wam Jej pod krzyżem? Wróćcie pod krzyż i do macierzyństwa Matki 

Najświętszej. Ta Matka jest wierna swemu posłannictwu, Jej 

macierzyństwo ma wielką moc w obronie swych dzieci ziemskich. 

Uciekajcie się do Niej, aby nie było za późno.  
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Szczególną opieką Matka Najświętsza i św. Michał Archanioł otoczą 

powstające zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosierdzia. Oni są 

przeznaczeni na te czasy ostateczne, aby nieść ratunek dla świata. Daję 

im Moje Miłosierdzie, aby ludzie rozpoznali czas Miłosierdzia Bożego. 

 Wróćcie, a nastąpi zbawienie świata, ale wróćcie jako dzieci 

marnotrawne do swego Boga, który na was czeka. O, jaką wielką radość 

Mi sprawicie, gdy powrócicie z drogi nieprawości. Przebaczę wam, bo was 

kocham. Tylko wasze nawrócenie może rozjaśnić Moje smutne Oblicze. Ja, 

Jezus Chrystus, wzywam i czekam na każdego człowieka. 

Dnia 08.06.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Wiem, że jest ci ciężko. Każdy dzień przynosi ci wiele 

umartwień i trudu, ale proszę, nie ustawaj w wypełnianiu woli Bożej. 

Dziękuj Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dary i światło, które 

otrzymujesz. Nie lękaj się nieść miłość i radość. Ludzie w tych czasach 

bardzo potrzebują prawdy, która ich wyzwala z kłamstwa i obłudy. 

Duch prawdy zatryumfuje nad kłamstwem. Uczcie się ode Mnie, jak 

żyć dla Boga. Bądźcie Moimi uczniami – cisi i pokornego serca. Przez 

pokorę zwycięża się zło. 

Dziś w tych czasach potrzebuję wiele takich dzieci jako Moje 

narzędzia. Ja, Jezus Chrystus, jestem z wami i będę w każdy czas, o ile 

będziecie Mnie wzywać jak swego Zbawiciela i Obrońcę. 

Nie czyńcie nigdy nic sami bez Boga. Wasza słabość nie jest w stanie 

się obronić przed atakiem zła. Bądźcie czujni, idźcie zwalczać zło, ale 

tylko z Bogiem.  

Pozwólcie, Moje umiłowane dzieci ziemskie, żyć w waszych sercach, 

waszymi sercami oddychać i zwyciężać wasze słabości i poprzez was 

otaczające zło. 

 Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego przez Moje Miłosierdzie i miłość 

okażcie miłość tym zagubionym w nieprawości, a Ja, Jezus, wam 

pobłogosławię.  
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Zobaczcie, Moi maluczcy, jak zły duch niszczy świat i ludzkie istnienia. 

Szatan myśli, że ma władzę nad światem i jest panem. Tylko wasza 

modlitwa, wasza ofiara Mszy Świętej może zniszczyć plan szatana. Nie 

zwlekajcie, Moje dzieci, w takiej dużej wspólnocie możecie uczynić wiele 

dobra na świecie.  

Wybrałem was i wysyłam na ratunek duszom ginącym i duszom w 

czyśćcu cierpiącym.  

Drogie Moje stworzenia, adorujcie Mnie i wynagradzajcie Moją 

Miłość i Miłosierdzie za ten grzeszny świat. Wiele kar dopuszczam i 

czekam. O, ludu Mój, co czynisz ze swoim życiem? Opamiętaj się, wróć do 

świątyni, tam odnajdziesz swego Boga, który czeka na ciebie. Nie lękaj się 

zbliżyć do Mego zastępcy. Ja ciebie wysłucham i przebaczę. 

Wasze nawrócenie może uśmierzyć gniew Boży. Nie czekajcie, że 

macie czas, czasu jest bardzo mało. Raduje się Moje serce, gdy się 

nawracacie. A gdy idziecie na potępienie, wielki ból Mi zadajecie. Czy po to 

was powołałem do życia, aby was utracić? 

Kocham was wszystkich! Nie wyrywajcie się z Mego Serca. Dlaczego 

zadajecie Mi rany? Że chcę was zbawić i dać wam Królestwo Mego Ojca w 

Niebie. Pomyślcie i obejrzyjcie się za siebie, jaką drogą idziecie, i pomyślcie 

o swojej biednej duszy, która widzi, co dla niej przygotowujesz, człowiecze. 

Życie ziemskie szybko mija i stajesz na progu wieczności. 

Dnia 17.06.1995 r. Warszawa 

Córko Moja! Widzisz, w jaki sposób działam i powołuję Moich 

wybranych na ratunek dla grzesznej ludzkości. Wiele Moich dzieci zgłosi 

się z krańca świata i zapragną włączyć się do walki ze złem. 

Gdy Ja, Jezus Chrystus, powołuję swoje narzędzie i wlewam do serc 

ludzkich swoją miłość, narzędzie takie jest mocne Bogiem i wszelkie zło 

zostaje pokonane. 
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Dusza taka jak kwiat się rozwija, jest wypełniona miłością Bożą, bo 

Moja miłość zrasza taką duszę Bożym tchnieniem i już żyje tylko Bogiem. 

Karmi się Ciałem i Krwią Moją. Taka dusza zdolna jest wypełnić wolę Bożą, 

bo taka dusza gorejąca miłością Boga spala wszystko, co złe i co zasmuca 

Boga, i jest zdana tylko na wolę Bożą. Spala się i płonie światłem Bożym. 

Taka dusza pragnie jednego – zbawić siebie i innych zagubionych w 

grzechu. Pracuje dla Chwały Bożej i pragnie kochać swego Boga i aby 

kochali go wszyscy ludzie. Cierpi, ale jest szczęśliwa, bo w jej sercu 

przebywa Jezus. Tak, Moje dzieci umiłowane, potrzebuję wielu takich serc, 

abym mógł Ja, Jezus Chrystus, przez was działać w zbawieniu świata. 

Kocham te zagubione dzieci. Czyż i za nich nie byłem ukrzyżowany? 

Módlcie się, Moje małe stworzenia, za nich, bo to jest przeznaczone dla 

was w tych ostatnich czasach. Bo czasu mało, a świat coraz bardziej się 

pogrąża w grzechu. 

Nie lękajcie się, Moje umiłowane dzieci, gdy z Mego powodu dotknie 

was ból lub zniewaga. Ja dam wam radość i spokój, ale przyjmijcie to z 

pokorą i miłością dla swego Boga. O, gdybyście znali Moją radość, jak 

bardzo kocham takie dusze. 

O, gdyby wszyscy ludzie kochali Boga, korzystaliby ze wszystkich 

tajemnic Bożych Trójcy Przenajświętszej. O, gdyby ludzie się całkowicie 

oddali woli Bożej. Bóg odkryłby tajemnice Boże i łaski spływałyby na cały 

świat. 

Przez tyle wieków nie pragnął człowiek żyć dla Boga, bardziej służył 

szatanowi niż Bogu. W tym czasie dokonuje się oczyszczenie i przemiana 

ludzkich serc. Po wyznaczonym czasie, kto skorzystał z czasu powrotu do 

Boga, będzie mu przebaczone. Biada tym, którzy pozostaną głusi i niemi 

na wezwanie Boże. Nastąpi oczyszczenie świata z grzechów. Karę, która 

nastąpi, ludzie sami sobie wymierzyli poprzez grzeszne życie. 

Wracajcie na drogę zbawienia, włączajcie się do tej wspólnoty 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Jest wielką łaską być jednym z nich. 
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Dnia 23.06.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, oto Ja, twój Bóg, dam tobie poznać ludzi, którzy będą ci 

pomagać. Wielu już znasz. Oby to dzieło zbawienia rozpoznali ludzie, a 

szczególnie ci, którzy są powołani i naznaczeni. 

Nie zwlekajcie, Moje dzieci, czas w którym żyjecie, jest czasem 

dopełnienia się kar. 

Matka Najświętsza wzywa was, wszystkie dzieci, abyście powróciły 

do Jej macierzyństwa i wraz z Nią błagały o powrót do Boga. Odrzućcie 

wszelką nieprawość i zacznijcie żyć Bogiem. Odchodzicie tak bezmyślnie od 

Boga, nawet się nie zastanowicie, dokąd idziecie. Szatan wykorzysta waszą 

obecność i oziębłość wobec Boga – zniszczy was. 

Wzywam was z bólem serca, Ja, wasz Bóg, do powrotu na drogę 

zbawienia. Dlaczego zdradzacie swego Zbawiciela? Kto pragnie Mojej 

miłości, która może się zrodzić w sercu każdego człowieka? Opuszczacie 

Moją miłość… Czy rozpoznacie dobro i miłość, z której nie korzystaliście? 

Taki człowiek, do którego nie może dotrzeć słowo Boże, jest jak głaz. 

Czy pragniecie pozostać tymi głazami? Obudźcie się, bo czasu mało. 

Nie wmawiajcie sobie, że Ja, Jezus Chrystus, was straszę. Większy 

ogarnąłby was strach, gdybyście zobaczyli, co czyni wasz grzech i co was 

czeka. 

Myślicie, że Bóg stworzył ten świat, aby panowało na nim zło? 

Czas oczyszczenia się zbliża i nadchodzi koniec panowania 

nieprawości. Ten ostateczny czas jest okresem Miłosierdzia Bożego.  

Wzywam naród polski, aby się otworzył na działanie Boże, aby 

Miłosierdzie Boże promieniowało na cały świat. 

Czy odpowiecie na Moje wezwanie w tych czasach? Czy jako 

wyróżniony naród skorzystacie z czasu Miłosierdzia Bożego i pójdziecie za 

wezwaniem Bożym? 

Przeznaczeniem narodu polskiego jest stanąć w obronie dobra, 

prawdy i miłości Boga i bliźniego. 
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Ratunkiem dla świata jest Miłosierdzie Boże – innej drogi zbawiennej 

nie ma.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego są szczególnie powołani do tego 

dzieła zbawienia. Ja, Jezus Chrystus, poprowadzę i obronię ich na tej 

drodze zbawienia. Walczcie o każdą duszę poprzez ofiarę Mszy Świętej, 

dobre uczynki, modlitwę i post. Umiłowanie dzieci, Mali Rycerze są 

dziełem Bożym; takie serca błogosławię, bo serca ich otwarte są na 

działanie Boże. 

Dnia 28.06.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, Kres czasu jest bliski i bliski jest koniec panowania 

szatana i czasu na opamiętanie się, by nie grzeszyć więcej. Módlcie się 

mocni w wierze i miłości do Boga, aby te serca zniewolone przez złe moce 

ujrzały światło Boże i poszły za tym światem, i aby oświeceni mogli 

wniknąć w swoją nędzę i nieprawość, jaką czynili, i otworzyli swoje serca 

na łaski Boże, aby Bóg mógł działać w ich sercach. 

Dzieci Moje, otwórzcie swoje serca! Nie zamykajcie ich przed swym 

Bogiem, abym mógł zapalić wasze serca do miłowania Boga i bliźniego. 

Pozwólcie w tych ostatnich czasach na oczyszczenie waszych serc z 

grzechu. Nie odwlekajcie! Stańcie się Magdalenami i z pomocą Bożą 

powstańcie z upadku. Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, nie pozwolę wam 

więcej upaść. Ja, Jezus, jestem dla wszystkich ludzi drogą do wieczności. 

Na drogę zbawienia wprowadza dzieci ziemskie Matka Najświętsza. Kto 

szuka innej pomocy, może jej nie znaleźć. Pomóc może tylko Matka Boża 

przez swe macierzyństwo i miłość do dzieci ziemskich i troskę o każdego 

człowieka. Nie uciekajcie od Jej macierzyństwa, bo możecie się zagubić, a 

z Matką Najświętszą możecie odnaleźć drogę zbawienia i życia wiecz-

nego z Bogiem. 

Drogie dzieci, w tych czasach bardzo potrzebujecie Miłosierdzia Boże-

go, aby się zbawić. Daję wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, oni 

potrafią modlić się, kochać i czynić ofiary na ratunek dla całego świata, w 

nich znajduję pomocników Mego krzyża. 
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Dnia 01.07.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wiedz, te trudy, które ponosisz dla zbawienia wielu dusz, 

są Bogu miłe. Staraj się wsłuchiwać w Mój głos i nie zagłuszaj go, bo wiele 

będzie pouczeń i ostrzeżeń. 

Niech dzieci Moje nie lękają się prześladowań i upokorzeń. Sługa 

powinien naśladować Pana. Bóg bardzo kocha cichych i pokornych. O ile 

pragniecie pomagać swemu Bogu w zbawieniu świata, stańcie się jak małe 

dzieci, których Bóg wysłuchuje i udziela wszelkich łask. 

Dziś świat stanął u progu samozagłady. Tylko te dzieci niewinne, które 

przyoblekły szaty dzieci Bożych mogą przez swoje zjednoczenie się z 

Bogiem uśmierzyć gniew Boży. Dzieci Moje, Ja, Jezus Chrystus, pukam do 

waszych serc – wracajcie! Najwięksi grzesznicy mają prawo do Mego 

Miłosierdzia i miłości. Nie zwlekajcie, wracajcie na drogę zbawienia! 

Pytam ciebie, zagubiony człowiecze, czy pragniesz, żeby ten świat 

istniał, czy twój grzech ma go zniszczyć? Bóg stworzył ten świat dla 

człowieka, a człowiek miał żyć na nim jako dziecko Boże. Pomyślcie dzieci 

nieprawości, jak długo będziecie trwać w grzechu? 

Ten czas jest czasem waszego nawrócenia. W Miłosierdziu Bożym 

szukajcie ratunku dla swej duszy. O, gdybyś chciał się zanurzyć myślami w 

swoim grzesznym życiu – ujrzałbyś przepaść, która ciebie pochłonie na 

wieki, i zobaczyłbyś, jak bardzo ranisz Tego, który ciebie tak bardzo kocha. 

Dnia 02.07.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, w ten piękny poranek niedzielny wiele mógłbym 

przynieść radości dla wielu dusz i serc, ale w obecnych czasach ludzie 

zapominają, że ten dzień jest przeznaczony dla Boga.  

Człowiek, gdy jest obecny na Mszy Świętej i gdy łączy się z Moją 

ofiarą – składając ofiary błagalne i dziękczynne, wtedy Ja, Jezus, łączę te 

ofiary ze swoją i błogosławię wszystkich, którzy ufają, że Ja, Jezus 

Chrystus, jestem obecny w każdej Mszy Świętej.  

Dzieci Moje, przyjmijcie Moje Ciało – dla was zostałem na ziemi w 

tabernakulum jako więzień miłości. 
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Korzystajcie z tych darów często, bo to jest obrona dla każdej duszy, 

do której szatan wtedy nie ma dostępu. Dusze o czystych sercach, które 

przyjmują Moje Najświętsze Ciało, mają moc odparcia ataków zła. Nie ty, 

biedny człowiecze, jesteś mocny, ale Ja w tobie. Tylko proszę: nie 

zapominajcie, że jestem w was i bądźcie zjednoczeni ze Mną. 

O ile będziecie o Mnie myśleli, wasza miłość będzie wzrastać i 

będziecie wiedzieć, jak kochać Boga i wynagradzać za zniewagi swoje i 

całego świata. 

Ufajcie i upokarzajcie się dla Imienia Mego. Godne jest to Imię, które 

Bóg wybrał ku wielkiej czci. Imiona – Jezus i Maryja – szczególną czcią 

mają otoczyć Rycerze Miłosierdzia Bożego, a ich usta z ufnością 

wypowiadać: Jezu, ufam Tobie! 

Dnia 11.07.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, widzę jak bardzo pragniesz pomagać swemu Bogu w 

ratowaniu zabłąkanych dusz. Przyszedłem na świat, aby zbawić całą 

ludzkość. Kochałem i kocham wszystkich bez wyjątku. Moja Krew była 

przelana za wszystkie grzechy świata. 

Ja, Jezus, byłem ukrzyżowany i umęczony za wszystkie pokolenia. Tak, 

Moje dzieci, które grzeszycie i znieważacie Boga, czy myślicie, że możecie 

czynić źle i żadnej kary nie będzie, bo Jezus wziął grzechy na siebie? O, jak 

bardzo się mylicie. Grzechy wszystkich epok Mnie krzyżują i wciąż jestem 

na Golgocie. Opamiętaj się, grzeszny człowiecze!  

Jestem Sędzią sprawiedliwym. Za dobre wynagradzam, a za złe karzę. 

O ile jesteś Moim naśladowcą, staję przy tobie w godzinie twej śmierci 

jako obrońca, bo dawałeś świadectwo dziecka Bożego i należysz do Mojej 

owczarni. A ty, biedny, zagubiony człowiecze, co uczyniłeś w swoim życiu, 

żeby otrzymać życie wieczne z Bogiem? Nie licz tylko na Moje 

Miłosierdzie, ale i na swoje życie, aby skorzystać z Bożego Miłosierdzia. 

Módlcie się, Moje umiłowane dzieci, bo i modlitwa zaczyna 

przygasać. Wielu ludzi odeszło od modlitwy różańcowej. Matka Moja i 
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wasza zawsze modli się różańcem i wy módlcie się wraz z Nią, bo w 

różańcu jest wielka moc. 

Szatan nienawidzi różańca i boi się go. Dlatego proszę was, módlcie 

się, bo gdy się nie modlicie, zły duch ma w was łatwą zdobycz. 

W obecnych czasach na całym świecie wystąpi choroba depresyjna. 

Nie lęk, tylko potęga modlitwy i ofiar składanych Bogu mogą odsunąć tę 

chorobę. 

Wielu się zagubi w tej chorobie. Wzywam was do nawrócenia, pokuty 

i modlitwy, dopóki wasz umysł jeszcze rozpoznaje dobro i zło. 

 Jest wielu prześladowców różańca świętego, wmawiają oni sobie i 

innym, że jest to klepanie bez sensu. A Ja, Jezus Chrystus, powiadam wam, 

gdy tylko bierzesz różaniec święty do rąk, już Matka Boża i wasza modli 

się z wami. Łączcie się z Nią na częstej modlitwie różańcowej, aby 

ratować świat, idąc naprzeciw tym najbardziej zagrożonym w grzechu.  

Odmawiajcie często Koronkę do Miłosierdzia Bożego, aby uśmierzyć 

gniew Boży, ażeby dusze zagubione odnalazły drogę do źródeł 

Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 11.07.1995 r. – Refleksja–modlitwa osobista s. Zofii 

Ogarnął mnie wielki smutek. Błagam Ciebie, mój Jezu, o siłę i moc 

kroczenia tą drogą zbawienia, bo zaczęły się ataki. 

Cóż czynimy złego, że z taką zajadłością atakują nas, nazywając 

sektą? Wiem, że nie mnie atakują, ale Ciebie, mój Zbawicielu, i tu moja 

rozpacz: jak bardzo ich wszystkich kochasz, a tak mało Tobie, Panie, 

ufają?! Nie ja Ciebie, Panie, wybrałam, ale Ty, Jezu, mnie. Złożyłam Ci 

całkowitą ofiarę. Doświadczaj, jak chcesz, ale pozwól kochać Ciebie do 

ostatniego tchnienia mego życia jako ofiarę za grzechy świata i moje. Tyś 

moim Bogiem i Zbawicielem moim. 

O ile będę narzędziem nieużytecznym, zabierz lub daj światło Boże, 

abym wypełniła wolę Bożą. Broń mnie, o słodki Jezu, i prowadź po tej 

drodze ciernistej, aby moc Miłosierdzia Bożego zatryumfowała nad 
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grzesznym światem. Idę za Tobą, Panie, w nieznane, ale z Tobą choćby 

góry stanęły przede mną, wspinać się będę, bo Ty, Jezu, idziesz przede 

mną, bo jestem Twym dzieckiem. Proszę, pozostań ze mną, a nic Mi nie 

będzie ani trudne, ani ciężkie, bo miłość, którą Mi dajesz, zwycięży. 

Dnia 12.07.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, odpowiadam ci na twoją miłość. Moja miłość woła do 

wszystkich serc ludzkich. Za miłość czystą do Mnie wynagradzam hojniej, 

niż dusza potrzebuje. Zatapiam ją w Mej miłości i napełniam. Radość Moja 

jest wielka, gdy ludzkie serca otwierają się na Bożą miłość. Takie serca są 

światłem ziemi, a dusze pochodnią. Szatan takich dusz się boi. Choć je 

atakuje, ale przegrywa. Odpornością na wszelkie ataki zła jest Moja miłość 

i Ciało Moje. 

Dzieci Moje ostatnich czasów, wy którzy czujecie miłość Bożą, nie 

dajcie się zwieść szatanowi i jego sługom. Wytrwajcie, bo trwa czas walki 

ze złymi mocami. Moi synowie kapłani, pilnujcie Moich owieczek. Serce 

Mnie boli z powodu każdej utraconej owieczki. Bądźcie dobrymi i świętymi 

pasterzami. Nie odchodźcie z Mojej owczarni, bo te małe bezbronne 

owieczki mogą wam wyprosić zbawienie wieczne – nie lekceważcie ich! 

Nimi się właśnie posługuję na ratunek Kościoła i świata. Nie wchodźcie w 

życie świata, bo świat was zgubi. Wielu z was, synowie-kapłani, upada. 

Gdzie wasza mądrość? Czyż wam jej nie dałem, abyście stanęli u Moich 

ołtarzy? Ja wam dałem mądrość, a za wszystkie złe czyny trzeba 

odpowiadać. Nie usprawiedliwiaj się sam. Jam jest sprawiedliwy i znam 

każdego z was. Pasterzu obecnych czasów, wróć i bądź świętym tak, jak Ja 

jestem Święty. 

Dla was przeznaczyłem, wam powierzyłem Moje Ciało i lud Boży. 

Szatan niszczy was, a wy, Moi synowie kapłani, nie umiecie się bronić 

przed atakami zła. Miłość Boga i bliźniego ma moc zwycięstwa nad złem. 

Smutno Mi jest, że muszę wam to przypominać. Wracajcie na drogę 

świętości, bo czasu mało. 
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Dnia 12.07.1995 r., Tolkmicko – Refleksja osobista 

Rozważa:  Panie Jezu, Twoją miłość: łagodna, cierpliwa, niezmienna – 

kochasz i przebaczasz. Gdy dotknie jakiejś duszy, zapala ją, oczyszcza i 

napełnia swoją odwieczną miłością. Choć ludzie zadają Ci ból obojętnością, 

Tyś jest Bogiem, który czeka, kiedy ludzkie serce odpowie na Twoją miłość. 

Choć od człowieka nic nie potrzebujesz wciąż zabiegasz o jego zbawienie. 

Dlaczego, o słodki Jezu, ludzie tak zobojętnieli na dobroć Bożą i 

miłość, którą chcesz dać każdemu człowiekowi. Tylko w miłości Jezusa 

Ukrzyżowanego dokonuje się wieczne zbawienie i przemiana ludzkich serc. 

Czuję, Panie Jezu, jak jesteś hojny w dawaniu daru miłości. O Jezu, jakże 

pragnę wynagradzać Twojej miłości za te zlodowaciałe serca. Pragnę 

ogarnąć je Twoją miłością, aby i one zakosztowały, jak jesteś dobry, i 

wróciły do Ciebie. O, duszo moja, spalaj się, kochaj swego Zbawiciela. O, 

mój Jezu, jak jestem szczęśliwa w chwili, w której ogarniasz mnie swoją 

miłością i wypełniasz mój umysł mądrością Bożą. 

Wiem, kim jesteś, Boże, i czego pragniesz od mej słabości. Dajesz Mi 

sposobność żyć dla Ciebie, Boże. Dusza moja rwie się do Ciebie. Pociesz ją, 

Panie, przecież oddałam Ci wszystko dla miłości Twojej i jako ofiarę za 

grzechy świata, choć pyłem jestem ziemskim. 

Dnia 15.07.1995 r., Tolkmicko – Po Komunii Świętej 

Córko Moja, z bólem serca dopuszczam tę katastrofę na Polskę za 

grzechy, których się ludzie dopuszczają. W polskim narodzie ma być pokój, 

a nie zamęt i zło, które nawet weszło do Kościoła.  

Synowie, kapłani Mego Serca, ostrzegam was – dlaczego nie bronicie 

Mego Kościoła, pozwalacie niszczyć go już teraz od wewnątrz. Pomagacie 

szatanowi wyrzucić Mnie z Mego Kościoła. Złe moce go nie zwyciężą. Ja, 

Jezus Chrystus, zbudowałem ten Kościół dla swej Chwały i zbawienia 

świata, a słudzy nieużyteczni nie mogą być Moimi synami, szczególnie 

kapłani, do których mam największe prawo poprzez śluby kapłańskie. 

Brońcie Mojego Kościoła i wiernych oraz dziesięciu przykazań.  
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Dzieci Moje wybrane wypraszają wiele łask u Miłosierdzia Bożego. 

Nie prześladujcie ich, bo to Ja je posyłam. Dlaczego odrzucacie je. Tak jest 

napisane w Piśmie Świętym: w czasach ostatecznych będę działać przez 

tych, którzy przejdą próbę ognia, ale i nie wyrzekną się Imienia Jezus. Oni 

otrzymają mądrość Bożą i będę przez nich głosił Ewangelię, aby uczeni byli 

zawstydzeni, że nie potrafili rozpoznać czasów ostatecznych i swoją 

mądrością służyć tym maluczkim. Oni się trudzą dla Bożej Chwały i piją 

kielich goryczy, nalany przez ludzi słabej wiary. Ci, których odrzucacie, są 

Moimi wybranymi. Daję wam tyle upomnień, ale wy, Moje stworzenia, 

czynicie ten sam błąd, patrzycie po ludzku a nie po Bożemu.  

Trzeba miłości do wszystkich dzieł, które czynicie; zauważcie, że 

wasze umysły nie są połączone z Bożym. Pomyślcie, kapłani, naukowcy, 

czym jest mądrość bez Bożej łaski? Niczym, co by przyniosło duchową 

korzyść duszy.  

Módlcie się, Moje dzieci, wypraszajcie wiele łask dla tych, co się nie 

modlą i nie wzywają Bożej pomocy, bo Ja, Jezus Chrystus, też ich kocham. 

Moja niewinna krew była i za nich przelana. 

Dnia 04.08.1995 r. Szwecja 

Córko, pisz o boleści Mojej doznawanej od ludu, który żył w biedzie i 

znoju. Dziś stali się dumni, że wiele mają, i o nic się do Boga nie zwracają. 

Wiedzą, na czym się wzbogacili, ale nie wiedzą, czym będą płacili. Gniew 

Boży nadchodzi, bo w nieprawości żyją i nieprawość rozszerzają i niewinną 

młodzież demoralizują. 

Ludu Mój, przecież ciebie stworzyłem i na tych skałach osiedliłem, byś 

Boga kochał i Jemu hołd oddawał. Wracajcie z nieprawości swojej do Boga 

swojego i proście o ratunek Miłosierdzia Bożego, bo gdy gniew Boży 

przyjdzie, skały będą pękały i w proch będą się rozsypywały. Nastanie 

wielka groza, którą zobaczycie. 

Bóg okaże wszechmoc swoją, abyście się zawstydzili, żeście żyli bez 

Boga, nieprawością karmili swe dzieci i nie troszczyli się o ich dusze. W 

szpony szatańskie oddajecie je i za to poniesiecie karę. Dam wam 
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ostrzeżenie, abyście się opamiętali i do Boga powracali. W Bogu jest 

ratunek. W Nim szukajcie tego, coście utracili, abyście więcej nie błądzili i z 

sideł szatańskich się uwolnili. Abyście się ludem Bożym stali i Bogu zaufali. 

Dnia 08.08.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, daję ci słowa, skierowane do narodu polskiego. Mijają 

wieki, a lud Mój wybrany nie potrafi żyć dla Boga. Gdy trochę się 

poderwie, znów słabnie, bo brak mu wiary w Moją Miłość i Miłosierdzie. 

W waszej ojczyźnie się objawiłem i wam poleciłem. W wasze ręce i 

serca oddałem moc modlitwy na ostatnie czasy. To jest koronka do 

Miłosierdzia Bożego. 

O, gdybyście znali jej moc i chcieli z niej korzystać na ratunek świata 

grzesznego. Ta modlitwa jest upustem Moich wszelkich łask. Gdy się 

modlicie gorącym sercem, macie władzę nad Moim Sercem zranionym. Za 

całą ludzkość módlcie się, a promienie Mej miłości będą ogarniać cały 

świat. 

Drogie, umiłowane dzieci narodu polskiego, tyle mieliście zaborów, 

tyle nieszczęść, a gdy otrzymaliście wolność, nie potraficie rządzić 

narodem. Tylko z Bożą pomocą dźwigniecie kraj z upadku. 

Tyle łask przeznaczyłem dla was, Ja, Jezus Chrystus. Kiedy po nie 

sięgniecie, aby się wypełniła wola Boża w narodzie polskim? Czyż nie 

jestem Bogiem miłosiernym? 

Mogę więcej wam przebaczyć, niż byście prosili, choć wielką 

nieprawość czynicie, wielkiej zniewagi doznaję za miłość, którą was darzę. 

Czekam cierpliwie, aż zrozumiecie Mnie, Jezusa Ukrzyżowanego, że 

jest czas powrotu z drogi nieprawości na drogę zbawienia. Czasu macie 

mało. Pragnę zbawić was wszystkich. Choć rozum macie, ale przeważnie 

dla świata. A kiedy użyjesz, biedny człowiecze, mądrości Bożej? Czy tylko 

ci mali mają korzystać z mądrości Bożej? Oni wiedzą, że Bóg w Trójcy 

Świętej Jedyny jest dla nich wszystkim. Takie umysły przenika mądrość 
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Boża i idą za głosem Bożym i Ja, Jezus, ich nie zawiodę. Nawracajcie się i 

zacznijcie żyć po Bożemu. Czy nie widzicie, jak zło się pleni? Zostańcie 

Moim narodem Bożym, niezależnym od żadnego narodu, a łaski Boże 

spłyną na Polskę i zamieszkam w waszych sercach, a serca kamienne 

usunę. Do Moich źródeł łask ma prawo każdy człowiek, o ile będzie prosił z 

wielką ufnością. Otrzyma łaskę, o ile będzie to zgodne z wolą Bożą. Wracaj 

narodzie polski, do swego Boga i Pana. 

Dnia 10.08.1995 r., Kętrzyn 

Córko Moja, w obecnych czasach wiele będzie znaków Bożych. Nie 

lękajcie się ich głosić ludziom słabej wiary, którzy są tak leniwi, że nie 

użyją swego umysłu, aby to światło Boże rozważyć. 

Ono jest dla wszystkich ludzi, tylko muszą oni zapragnąć zagłębić się 

w działanie Boże, i zrozumieć, co jest przeznaczeniem dla każdego 

człowieka. 

Nawróćcie się i zakosztujcie łask Bożych, a zrozumiecie, kim jest Bóg 

dla człowieka, jak bardzo się troszczy, aby człowiek poznał Boga i żył dla 

Boga. 

O, Moje umiłowane dzieci, dlaczego nie chcecie zrozumieć Mojej 

miłości i nie korzystacie z niej? Jak wielką złożyłem ofiarę z siebie, aby ta 

miłość Boga-Człowieka dała świadectwo, że jest źródłem wielu łask i jak 

wielkie cuda się dokonują i przemiany ludzkich serc, które ogarnia miłość 

Boża i stają się sercami Bożymi, przez które mogę działać i rozlewać 

miłość na cały świat. 

Bożej miłości nikt nie zgłębi. Tylko zakosztuj jej, człowiecze, a gdy 

zakosztujesz, zapragniesz więcej. Miłość powinna wzrastać jak roślina, 

miłości nie można więzić ani hamować. Trzeba pozwolić jej rozkwitnąć 

jako owoc Boży. Pragnę zbawienia waszych serc, drogie dzieci, i waszej 

miłości. Czekam, kiedy odpowiecie na apel – oto jesteśmy, do Ciebie, Jezu, 

należeć chcemy i Twoją miłością żyć i w niej wzrastać dla uwielbienia 

Chwały Bożej. 
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Dnia 13.08.1995 r., Ostrołęka 

Córko Moja, nie lękaj się! Bóg zna ciebie i prowadzi, aby wypełniła się 

wola Boża. To, co jest przeznaczone dla dusz zagubionych, stanie się. 

Dzieci Moje, ratujcie te biedne dusze, które wołają o ratunek, bo widzą, 

jak oddalają się od swego Boga i rozpacz ich jest wielka. Giniecie biedne 

stworzenia, a nic nie czynicie, aby pomóc własnej duszy zbliżyć się do Boga 

Dlaczego ją wyrywacie ze światłości, a wprowadzacie ją w ciemność, 

gdzie bardzo cierpi. Zobaczycie to wszystko w wieczności. Dusza ludzka 

błaga i woła, abyście ją prowadzili do światłości Jezusa Chrystusa i życia 

wiecznego z Nim. Żyjcie w prawdzie, a prawda was obroni przed złymi 

czynami. Pomyśl, człowiecze, co czynisz. Każda katastrofa, każdy kataklizm 

jest twoim dziełem i będą one nawiedzać wszystkie narody, aż zegnie się 

wszelkie kolano przed Moim majestatem i wszyscy z całą ufnością 

oddadzą się Bogu. Nawracajcie się, aby powstrzymać Boży gniew, bo wielu 

ludzi ginie bez pojednania się z Bogiem.  

Wzywam was, narodzie polski, aby Moja przelana Krew, nie była 

daremna! Okazałem wam tak wielką Miłość i Miłosierdzie i Moc 

Miłosierdzia Bożego ma płynąć z waszego narodu na cały świat. Jesteście 

narodem wybranym – trzeba korzystać z tych darów i łask.  

O, Moje dzieci umiłowanego narodu polskiego, wybrałem was wśród 

wszystkich narodów. Czy pozwolicie Mi żyć wśród was jako wasz Król i 

Pan, czy wybierzecie sobie innego króla i pana, w którym jest samo zło i 

nieprawość?! 

Ten czas ostateczny jest czasem zła, ale dobro i miłość zwycięży. Kto 

wytrwa w dobru i miłości Boga i bliźniego, ten jest zwycięzcą w walce dla 

Chwały Bożej, a nagrodą jestem Ja, Jezus Chrystus. 

Dnia 23.08.1995 r., Warszawa 

Córko Moja, staraj się zagłębiać w życie z Bogiem. Stworzenie, które 

ofiaruje się Bogu, Bóg bardzo kocha i dopuszcza do wszelkich utrapień i 

cierpień. Czym dusza więcej zanurza się w Bogu, tym więcej cierpi, 

oczyszcza się i udoskonala. 
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To jest łaska Miłosierdzia Bożego dla każdej duszy. Czy pomyślałeś, że 

gdy cierpisz – Ja z tobą cierpię, człowiecze, bo jestem w twojej duszy, a 

gdy grzeszysz i jesteś dumny ze swych czynów, czyś pomyślał o Mnie, jak 

bardzo cierpię z powodu tych grzechów? 

Umiłowałem rodzaj ludzki. Mało współczucia doznaję od ludzi. 

Gdybyście choć pomyśleli, z jaką miłością patrzę na was, jak pragnę 

waszego westchnienia do Mej miłości. Coraz bardziej kielich goryczy 

przepełniony. Piję go prawie dwa tysiące lat. Nie odsunąłem go od siebie, 

aby świat istniał, ale nadeszły czasy ostateczne i ten kielich przepełniony 

goryczą i grzechem będziecie pić wy, drogie dzieci. Z bólem serca 

opuszczam kielich pełen kar z Moich świętych rąk. Wzywam wszystkich 

ludzi do nawrócenia się do Boga. Pokutujcie i czyńcie ofiary miłe Bogu, bo 

nadchodzi czas oczyszczenia. Pragnę okazać wam Miłosierdzie w tych 

ostatecznych czasach. Człowiecze, wiem że czujesz się silny, mądry, ale 

przed karą jesteś tylko pyłem. 

Wróć do swego Boga, i choć jesteś obciążony grzechami, korzystaj z 

Moich świętych ran, one są dla każdego. Proś Ojca Przedwiecznego przez 

Moje święte rany, a da ci moc nawrócenia się i abyś nie grzeszył więcej. 

Wróćcie do świątyni, gdzie czekam na każdego człowieka. Wy, którzy w 

głodzie żyjecie bez Boga, ja was nakarmię, napoję własną Krwią, przytulę 

do Mego zranionego Serca, abyście więcej nie grzeszyli, a żyli w prawdzie. 

Klęski, katastrofy, wojny bratobójcze są ostrzeżeniem. Czy jesteście w 

stanie opamiętać się? Tworzycie arsenały broni, a nie wiecie, jak z nich 

skorzystacie. Broń szatana będzie użyta przeciw tym, co wierzyli w jego 

moc i zwycięstwo. Jam jest Zwycięzcą wszelkich potęg na ziemi i pod 

ziemią.  

Umiłowane Moje siostry i bracia, starajcie się podobać Bogu, a nie 

ludziom. Zwracam się do was: kiedy usłyszycie głos Jezusa, który patrzy na 

wasze upadki i czeka…,  

Nie pozwólcie Mi czekać, odpowiedzcie na wezwanie. Idźcie za Mną 

jak św. Magdalena. Oddajcie Mi wszystko: swoje ja, swoją wolę, abym 
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mógł żyć w waszych sercach, a staniecie się takimi, jakimi stworzył was 

Bóg. Nie upiększajcie swego ciała ani nie ozdabiajcie. 

Dbajcie o swoją duszę. Niech zrodzi się w was tęsknota za ojczyzną w 

Niebie. Wznieście się ponad pragnienia ziemskie, a zobaczycie, jak wielki 

skarb posiadacie w Moim sercu – miłość Boga i bliźniego. Taką drogą 

idziesz, człowiecze, do wieczności na spotkanie z Bogiem. Moje 

umiłowane dzieci, ufajcie Mi, Jezusowi, bezgranicznie, zwróćcie wasze 

serca do Mej Miłości i Miłosierdzia. Przygotujcie się na Moje przyjście. 

Hartujcie swego ducha, oczyszczajcie się w duchu pokuty, abym był wam 

nagrodą. 

Drogie dzieci, wynagradzajcie Mi, Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za 

cały grzeszny świat. 

Dnia 09.09.1995 r., Medjugorie 

Matka Boża: Córko Moja, oto Ja, Matka Pokoju. Raduje się Moje 

Serce, że z tak daleka przybywacie, aby nawiedzić Moje miejsce objawień. 

Wiele łask otrzymacie, ale módlcie się za ten upadły świat na różańcu 

świętym i żyjcie w prawdzie. Prawdy trzeba bronić i dawać świadectwo 

prawdzie. Kłamstwo jest tak wszczepione w życie człowieka, że nie może 

się on  obejść bez niego, w ten sposób człowiek służy szatanowi i tym 

szatan się chlubi. 

Pan Jezus: Dzieci Moje daję wam tyle ostrzeżeń, a wy wciąż 

akceptujecie zło i mówicie, że was straszę piekłem. 

Ja, Jezus Chrystus, nie wprowadzam strachu. Ja jestem pokojem i 

radością. Módlcie się za cały grzeszny świat, bo bliski jest koniec 

panowania zła. 

Módlcie się do ANIOŁA STRÓŻA POLSKI o pokój w ojczyźnie. 

Dnia 09.09.1995 r., Medjugorie 

Droga Matko, Maryjo, Matko Pokoju, przyszłam do Ciebie, do tego 

wzgórza, gdzie objawiłaś się i bardzo Cię proszę o pokój na świecie, pokój 
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w Jugosławii. Polecam wszystkich Tobie i opiece Miłosierdzia Bożego, 

polecam Ci siebie, oddaję się w Twoje ręce, Matko Boża. 

Dziś przyszłam do Ciebie, aby Ci powiedzieć, że Cię kocham i pragnę 

być Twym dzieckiem. Obejmij mnie swym macierzyństwem, żebym mogła 

żyć dla Ciebie i wypełniać świętą wolę tak, jak chce Bóg. Naucz mnie 

kochać swego Boskiego Syna i wszystko, co jest Mi potrzebne do wzrostu 

duchowego. Chcę Ci pomagać, chcę być narzędziem użytecznym i 

dzieckiem Twoim. Naucz mnie, Matko, tego, czego chcesz mnie nauczyć, 

powiedz Mi dzisiaj, powiedz mi… 

Ja, Matka Boża, wezwałam was tutaj, drogie dzieci, abyście 

nawiedziły to miejsce Moich objawień. Tu dokonuje się przemiana 

ludzkich serc. Ogarniam was, przytulam i kocham miłością macierzyńską. 

O, dzieci Moje, gdybyście wiedziały, jak bardzo się cieszę, że 

przybywacie do tego miejsca objawień! Jedyne w świecie miejsce, w 

którym dokonuje się taka przemiana ludzkich serc. Wielu przyjeżdża tylko z 

ciekawości, ale Ja ich nie zostawiam. Wypraszam dla nich łaskę 

nawrócenia, aby przeszli myślami przez życie i zrozumieli, co uczynili ze 

swoim życiem. Dzisiaj świat jest pogrążony w grzechu. Wojny bratobójcze 

ranią Moje Niepokalane Serce, wiele Moich dzieci rani Mnie, nie 

zastanawiając się nawet, co czynią. Ja błagam Boga Ojca o przebaczenie 

dla nich, o łaskę nawrócenia. Płaczę krwawymi łzami i wołam was, dzieci 

Moje. Gdzie pędzicie, dlaczego odchodzicie ode Mnie? Patrzcie, jak 

wysoko nad wami rozłożyłam swój płaszcz. Uczyńcie coś dla Mego Serca, 

pocieszcie Mnie i przyjdźcie Mi z pomocą. 

Bóg związany jest z człowiekiem i człowiek współpracujący z Bogiem i 

ze Mną otrzymuje wielką łaskę – może wybłagać nawrócenie innych. Chcę 

mieć w swoim macierzyństwie bardzo dużo dzieci, które by Mnie 

wspierały, którym mogłabym przelewać łaski wyproszone u Boga. Czekam 

na waszą odpowiedź, kiedy powiecie „Matko, oto jesteśmy, jesteśmy tu 

przy Tobie, tulimy się do Twego Serca”. Ja czekam na tę chwilę. 

Módlcie się w pokoju. Ja jestem pokojem. Ja niosę na świat pokój, aby 

pokój zapanował w ludzkich sercach. Błagam o przemianę ludzkich serc. 
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Pragnę, aby wszyscy kochali Mego Boskiego Syna, waszego Boga, który dla 

was przyszedł na ten świat. Czy zrozumiecie, że On przyszedł, aby was 

zbawić, aby wam pomagać, ażeby wam błogosławić. 

Dzisiaj świat jest w chwili upadku, a człowiek rozpędzony nie wie, w 

jak wielkie wpada sidła. Szatan czeka na ten moment, czeka i wie, że na 

swojej drodze napotka słabego człowieka. Macie schronienie pod Moim 

płaszczem, w Moim Niepokalanym Sercu, tylko chciejcie się Mi oddać, bo 

kara się zbliża i czas przyjścia Chrystusa Pana i Boga waszego jest bardzo 

blisko. Oczyszczajcie swoje serca, przemieniajcie swoje myśli, 

przemieniajcie wszystko, przecież Jezus Chrystus dał wam wskazówkę: 

bądźcie cisi i pokorni tak, jak ja jestem. 

Wasza pokora, wasza cichość, wasza miłość może wzruszyć Boga, 

który nie wykona tego, co jest przeznaczone. Macie w ręku wszystko – 

modlitwa, pokuta i ofiara może uśmierzyć gniew Boży – uciekajcie się do 

tego. Wzywam was i proszę, nie zapominajcie modlić się, modlić się na 

różańcu. Zawsze modlę się za was, drogie dzieci, abyście były silne 

Bogiem, żebyście mogły nieść radość i miłość innym. 

Poświęćcie się Mi swoim życiem i swoim pragnieniem. Proszę was o 

ratunek dla świata, o modlitwę za zbawienie dla wszystkich dusz 

zagubionych. Serce Moje boleje i płacze krwawymi łzami za tymi, którzy 

giną bez pojednania z Bogiem. 

Proszę was, módlcie się o pokój w Jugosławii, pokój na całym świecie, 

przez Moje macierzyństwo, przez Matkę Pokoju, która będzie cię pytać, 

gdzie, człowiecze, wiara twoja? Teraz proszą was – wracajcie na drogi 

pokoju i na drogę zbawienia. Zbliża się wiele kar dla wielu państw, dla 

całego świata. Nawiedzą one nawet Polskę, o ile Polacy się nie opamiętają 

i nie pójdą za Moim Boskim Synem. Serce Moje boleje, gdyż wiem, co was 

spotka. Dlatego proszę was, byście chociaż wynagradzali za grzechy, aby 

Bóg zmniejszył kary, które są przeznaczone. Dlaczego popieracie zło, które 

opanowało tak wiele ludzkich serc. Ratujcie je przez modlitwę, która może 

zmienić wszystko. 
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Ja jestem pogromczynią wszelkiego zła na całym świecie, a 

szczególnie w Polsce, bo Ja jestem Królową Polski. A kiedy wybierzecie 

Mojego Syna, waszego Boga, Królem waszej ojczyzny i powierzycie Mu 

waszą ojczyznę, to stanie się cud – przemiana ludzkich serc, które będą 

otwarte na Boga.  

Potrzebne są wasze modlitwy, ale z miłości do Boga i bliźniego, bo 

pokora i miłość zwyciężą wszystko. 

Teraz otrzymacie błogosławieństwo. Nie lękajcie się iść na tę górę 

krzyża, bo ja wysyłam wielu aniołów, aby was strzegli i będę szła pod tę 

górę razem z wami. 

Dnia 10.09.1995 r., Medjugorie 

Ja, Matka wasza, przychodzę dziś do was, z wami się pomodlić i 

powiedzieć wam wszystkim, że was kocham, kocham miłością 

macierzyńską, miłością, której wam świat nie da. 

Ja daję wam tę miłość, ogarniam was i zanurzam w swoim Niepokala-

nym Sercu. 

O, drogie dzieci, gdy jechałyście – ja czuwałam, bo pragnęłam, 

abyście szczęśliwie dojechały i dalej nie martwcie się, bo Moje matczyne 

Serce, Mój płaszcz zawsze jest nad wami. Błogosławię wam, żebyście 

szczęśliwie dojechały, zawiozły radość i pokój do swojej ojczyzny. 

Dziś wskazuję wam drogę, drogę światłości, na której stanęłyście. Ale 

pamiętajcie, dzieci, z tej drogi nie schodźcie, bo zaginiecie. Zło w tych 

czasach tak szaleje, że szatan gotów was wszystkich wyrwać z Mojego 

Niepokalanego Serca. 

Ale proszę was jako bolejąca Matka, płacząca krwawymi łzami. 

Wypłakuję dla was ratunek, żeby Bóg jeszcze poczekał, aby was ochronić, 

żebyście jeszcze zdążyły się nawrócić i pociągnąć innych. Zobaczcie, Moje 

dzieci umiłowane, jak wielu wśród was jest złych ludzi – wielu wam chce 

zaszkodzić, wielu z was szydzi. Pamiętajcie, że najpierw ze Mnie szydzili, bo 

to Ja was wzywam i powołuję, żebyście Mi służyli i szli na ratunek dla 
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świata. Dziś będę was błogosławiła mocą Ducha Świętego. Duch Święty 

dzisiaj was umocni. 

Ja, jako Oblubienica Ducha Świętego, będę błagać o Jego 

błogosławieństwo, o Jego moc i światło, aby was napełnił. Jeśli Duch 

Święty napełni was, staniecie się inni. Jeszcze raz idźcie na górę Tabor, tam 

będzie przemiana waszych serc. Ja będę z wami. Cały czas jestem z wami, 

wszystkim błogosławię i raduje się Moje Serce. 

Pomyślcie, Moje łono wydało na świat Boga Zbawiciela, i wy 

powinniście się dla Boga narodzić jako małe dzieciątka w Moim 

macierzyńskim łonie. To dar dla Boga przez waszą ofiarę – narodzić się w 

łonie Matki Bożej, to znaczy już należeć do Boga8. Tylko nie zagradzajcie 

Mi drogi, kiedy będę się chciała wami opiekować, kierować, abyście 

uwielbili Mojego Boskiego Syna. Chcę uczyć was uwielbienia Boga, pokory 

i cichości. 

Dnia 12.09.1995 r., Medjugorie 

Siostra Zofia: Matuchno Przenajświętsza, prosimy Cię, abyś 

pobłogosławiła nas, naszą ojczyznę, pragniemy abyśmy mogli pojechać z 

Twoim błogosławieństwem. Oddaję się w Twoje ręce, Matko Boża, o ile 

chcesz powiedzieć do nas kilka słów… 

Matka Boża: Córki Moje, dzisiaj sprowadziłam was tutaj, abyście 

powiedziały Mi, że kochacie Mnie, że będziecie Mi służyć jako Moje 

służebnice. 

Wybrałam was spośród tej pielgrzymki. Wszystkich kocham, ale wam 

chciałam przekazać to błogosławieństwo dla narodu polskiego. Naród 

polski jest wybrany, ale jest w nim wiele zła, wiele nieprawości. 

Módlcie się dzieci, bo dla was, dla narodu polskiego, przeznaczona 

jest wielka łaska. Miłosierdzie Boże, które jest koroną wszystkich dzieł 

Boga, objawiło się w waszej ojczyźnie i dziś naród polski jest na oczach 

całego świata i Moje oczy matczyne są zwrócone na wasz kraj.  

                                                           
8
 Narodzić się w łonie Maryi to znaczy wejść we wpływ Jej Ducha, a jest to Duch Święty. 

Matka Boża jest Oblubienicą Ducha Świętego i On w Niej mieszka.  
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Mój Boski Syn z wielką miłością spogląda i pragnie w pełni wylania 

Miłosierdzia Bożego. 

Przyjmijcie ten dar, otwórzcie swoje serce, żebyście nie upadły. 

Ja kocham was i pragnę, aby te dary i łaski, które płyną przez Moje 

Niepokalane Serce Maryi z Miłosierdzia Bożego, były skuteczne i były 

wielką pomocą dla was, bo beze Mnie wasze modlitwy są niczym. Ja 

muszę je błogosławić, Ja muszę je oczyszczać.  

Gdybyście znali swoje modlitwy, przestraszylibyście się, widząc, jak 

są ubogie. Kierujcie je do Mojego Niepokalanego Serca. Co przejdzie 

przez Moje Niepokalane Serce, jest czyste i miłe Bogu. Zaufajcie Mojemu 

Niepokalanemu Sercu. 

Dziękuję wam, Moje drogie córki, żeście tu przybyły, że możecie 

dzisiaj w duchu usłyszeć Mój głos. Przyjechałyście po to, abyście były 

przemienione, przemienione przez Moje Niepokalane Serce. 

Ja będę z wami, będę was błogosławić, będę was tulić do swojego 

Serca, będę się opiekować wami. Kochajcie, wynagradzajcie miłość 

Mojego Boskiego Syna, bo gdy zabraknie miłości wśród narodu polskiego, 

oczy Moje i Mojego Syna odwrócą się od was. Zaufajcie Mi jako Królowej 

Polski i pozwólcie, aby Jezus Chrystus został waszym Królem i Panem. 

Dnia 20.09.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Zaufaj Mi i we wszystkim pragnij jednego – kochać Boga 

miłością dziecka Bożego. Trzeba się poddać wszystkim przeciwnościom i 

upokorzeniom, aby wzrastać w doskonałości, przyjmując to wszystko w 

cichości i pokorze. Jest dany czas ludzkości na przemianę ich serc, ale 

ludzie nie zdają sobie sprawy z czasu ostatecznego. Kary następują, a 

nawróceń nie ma. O, gdyby ludzie wiedzieli, jaką boleść Mi zadają! 

Kary się zbliżają i jeszcze wiele ich będzie do czasu przeznaczonego, a 

potem nastąpi wielki wstrząs globem. Tak bardzo umiłowałem człowieka – 

wszystko stworzyłem dla bytu człowieka, by czynił sobie ziemię poddaną. 
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A ludzie uczynili z tej świętej ziemi siedlisko zła. Wielkiej zniewagi 

doznaję za to, co stworzyłem dla człowieka. Przygotujcie się, a zobaczycie, 

komu służyliście. 

Dla Boga nie ma czasu, ale przyjdzie taka chwila, że będziecie chcieli 

wszystko oddać, aby ujrzeć Jezusa przychodzącego w chwale. 

Drogie dzieci, które idziecie Moimi śladami, ta droga prowadzi do 

zbawienia. Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego, nie lękaj się walki ze złem. 

Bóg i Matka Najświętsza dali ci broń nie do zdobycia przez złe moce – 

różaniec święty. Bóg będzie zawsze z tobą, bo pragniesz dobra dla całego 

świata. 

Dnia 21.09.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, daję ci ostrzeżenie dla Polski. Dzieci Moje narodu 

polskiego, wystawione jesteście na wielką próbę wobec planów Bożych. 

Ja, Jezus miłosierny, wychodzę wam naprzeciw z otwartym Sercem. Czy 

skorzystacie z łask Bożego Miłosierdzia? 

Jestem dawcą wszystkiego, co świat otacza i wszystko mogę. Czy 

naród polski zaufa Miłosierdziu Mojemu i nie pójdzie własną drogą bez 

Boga? 

Drogie zagubione dzieci, słuszna kara wam się należy za wasze 

nieprawości; nawet nie starałyście się poddać woli Bożej, ale poddałyście 

się szybko szatanowi i zostałyście jego sługami. Wszystko, co dobre, 

niszczyłyście i do coraz to okropniejszych czynów byłyście zdolne. 

Skierujcie swoje serca do Miłosierdzia Bożego, a Bóg w Trójcy Jedyny 

pobłogosławi was i zmieni oblicze waszej ojczyzny. O ile nie usłuchacie 

Mego wezwania, nie będzie pokoju w narodzie polskim. Czyżbym na 

próżno objawił się w narodzie polskim? Jako Jezus Chrystus pragnę was 

wszystkich jako naród wybrany dla Mej Chwały. 

Ja, Jezus, okażę wam miłość, jeśli wy, dzieci, z miłością oddacie Mi 

uwielbienie. 
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Dnia 29.09.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz jak najczęściej.  

Trzeba pisać, aby człowiek, wiedział, że Bóg pragnie zbawienia 

wszystkich ludzi i każdego człowieka kocha. Od człowieka tylko zależy, czy 

odpowie na Bożą miłość. W miłości trzeba szukać zjednoczenia się z 

Bogiem. Daję ludziom tyle wskazówek i wezwań do nawrócenia i do 

modlitwy. 

Tym, którzy usłuchają Moich wezwań i pójdą za Mną, udzielę błogo-

sławieństwa na dalsze dni życia duchowego i doczesnego. Ten czas jest 

dla stworzenia Mojego czasem nawrócenia. 

W tych ostatnich czasach zło wielką siłą napiera na ludzi. Ludzie się 

załamują, wpadają w choroby, depresję. A przecież macie Mnie, Jezusa, w 

każdym kościele. Dlaczego nie przychodzicie do Mnie, gdy jesteście w 

ucisku i już wam nikt nie pomoże? 

Jam was odkupił własną Krwią i jesteście Moimi dziećmi. Nie lękaj się, 

człowiecze, że byłeś daleko ode Mnie. Wróć, a Ja zapomnę ci żeś zbłądził, 

bo Ja wciąż na ciebie czekam, duszo zagubiona.  

Wracajcie Moje zagubione owieczki, bo czasu macie mało. Nie chcę 

was utracić. Utrata każdej duszy jest wielką boleścią Mojego zranionego 

Serca. To dla was, umiłowane dzieci, pozwoliłem Je otworzyć. To jest 

brama, gdzie można się skryć przed atakami zła. Czyś, człowiecze, 

pomyślał, że Bóg dał ci tyle możliwości, aby ci okazać Miłosierdzie Boże?  

Skorzystajcie z czasu Miłosierdzia Bożego i otwórzcie się na jego 

działanie, a moc Najwyższego napełni was i obroni. Dobrym zwyciężaj zło, 

człowiecze, i ufaj bezgranicznie Mej miłości. 

Dnia 09.10.1995 r. 

Wszystkie orędzia otrzymywane przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem. 
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Dnia 25.10.1995 r., Koło 

Córko Moja, pisz częściej, bo widzisz, ile zła jest na świecie. Słowa, 

które piszesz są Moimi słowami i mają moc ogarnięcia ludzkiego serca 

miłością Moją, Jezusa. W niej człowiek otrzymuje światło Boże i zaczyna 

rozmyślać o Bogu i wstępuje w niego bojaźń Boża i zaczyna myśleć, co 

uczynił dobrego, a co złego. 

Widzisz, córko, działam w różny sposób, aby ratować biedne 

stworzenia, które już nie rozeznają, dokąd idą. Nawet nie pomyślą, że w 

tej drodze mogą się zagubić. Ludzie zapomnieli, że Ja, Jezus Chrystus, 

jestem w świątyni bardzo opuszczony i znieważany. Czyż nie dla Moich 

stworzeń zostałem więźniem, abyście przychodzili do tego skarbca miłości 

i Mnie opuszczonego pocieszali za tych, co odeszli od Mej miłości i bez 

pomocy innych ludzi nie powrócą już na drogę zbawienia. 

Drogie dzieci, które znacie Mnie i kochacie, módlcie się za nich. 

Wasze modlitwy pocieszają Mnie, bo smutek Mój jest wielki. 

O, biedne stworzenia, gdybyście poznały, co Bóg dla was przygotował 

od zarania świata, wasze życie stałoby się inne, bo byście tęskniły do 

ojczyzny niebieskiej i starały się żyć po Bożemu, aby zasłużyć na tak wielki 

dar uczyniony przez Boga dla ludzkości. 

W dzisiejszym czasie, gdyby nastąpiła kara, mało ludzi doszłoby do 

ojczyzny wiecznej. Ale wkrótce to nastąpi, bo grzech wszedł na 

najwyższe szczyty. 

Miałeś, człowiecze, wolną wolę. Ja, Bóg, jej nie naruszyłem, ale ty, 

człowiecze, poddałeś swoją wolę szatanowi, wyrwałeś siebie z Mego 

Serca. Opamiętaj się, wróć na łono Mej miłości, a Ja ci pomogę, abyś był 

zbawiony, bo kocham cię miłością, której ci świat nie da. 

Ja, Jezus Chrystus, jestem miłością, pokojem i radością. Dlaczego 

pozbawiasz się tych łask, a wchodzisz w złość, nienawiść i rozpacz? Wtedy 

twoje życie staje się życiem złym i niegodnym dzieci Bożych. Jam ciebie 

stworzył i jesteś Moją własnością. Wróć do swego Boga. Ja czekam na 

wszystkie zagubione dzieci. 
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Dnia 28.10.1995 r., Licheń 

Córko Moja, wasze modlitwy podobają Mi się i uśmierzają gniew 

Boży. Nie lękajcie się przeszkód i trudu z miłości do swego Boga. O, 

gdybyście wiedziały, jakich łask doznajecie, gdy się modlicie w tak dużej 

wspólnocie! W dzisiejszych czasach moc modlitwy ma wielkie znaczenie w 

zwalczaniu zła. 

Kto wstąpi na tę drogę zbawienia, niech nie odchodzi. Dzięki potędze 

modlitwy zostaniecie uratowani. Wielu się nawróci, ale czas przynagla do 

opamiętania się – nawrócić się, to znaczy podjąć walkę z samym sobą. 

Trzeba, bo taka jest droga do zbawienia. Gdy przyjdzie czas 

rozliczenia się ze swego życia przed Bogiem, w twojej ostatniej chwili, 

człowiecze, będzie ci dane, aby spojrzeć we własną przeszłość. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, przygotujcie się na wszystko, co 

was spotka. To wszystko będzie wam potrzebne do walki ze złem. To 

Moja Miłość i Miłosierdzie ogarnia was i przygotowuje do ratowania 

zagubionej ludzkości.  

Nic Mi nie przeszkodzi posłużyć się wami, skoro z miłości i 

dobrowolnie służycie Bogu i bliźniemu. Tylko miłość zwycięża wszelkie 

przeszkody.  

Ja, Matka Boża, jestem z wami, jestem waszą Matką, a skoro 

uciekacie się pod Mój płaszcz macierzyński, jakżebym was nie broniła i nie 

prowadziła do Mego Boskiego Syna. Mój Syn was powołał do tego dzieła 

zbawienia, tylko pozwólcie Mi kształtować was i posługiwać się wami. 

Otwórzcie się, Moje umiłowane dzieci, abym was mogła ogarniać Moją 

macierzyńską miłością i być z wami, bo świat jest już nie dla was. W Moim 

Niepokalanym Sercu zakotwiczcie się, a reszty dokona Duch Święty. 

Dnia 07.11.1995 r., Borås, Szwecja 

Wielki smutek zadał Mi naród polski. Jedni Mnie ukrzyżowali, choć 

byli narodem wybranym…. Naród polski został tak bardzo umiłowany 

przez Moje zranione Serce. 
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Pragnąłem okazać narodowi polskiemu Miłosierdzie, objawiając się 

tej maluczkiej zakonnicy, siostrze Faustynie, która to swoim oddaniem 

się Mej miłości wyprosiła wiele łask dla Polski, a teraz, gdy najbardziej 

naród znękany jest wszelką nieprawością i odchodzi ode Mnie, Jezusa, 

naród wybiera innego pana – szatana. 

Już nic was nie wzruszy opętani, zostawię was samych w waszym 

bycie ziemskim, cieszcie się ze swoim królem kłamstwa. Wypędziłeś Mnie, 

Boga, ze swego serca, człowiecze, sponiewierałeś swoją wiarę i gdy 

składałeś swój podpis – zwątpiłeś w istnienie Boga. Zadałeś Mi wielką 

boleść, gniew Boży poruszyłeś, nie wiesz czy skorzystasz z wartości, które 

wybrałeś. Jam jest Panem wszechświata i wystawiłem ciebie na próbę: dla 

kogo przyszedłeś na świat i do kogo należysz? 

Za wierność Bogu wynagradzam hojnie. Kocham wszystkie 

stworzenia, ale wytrwajcie na tej drodze zbawienia, nie lękajcie się, Moje 

wierne dzieci, wynagradzajcie Mi i kochajcie, a Ja was umocnię w niesieniu 

krzyża codziennego życia. 

Ten czas, gdy przyjdę, jest już bliski. Przyjdę do tych, co oczekują w 

wielkim cierpieniu na swego Boga i nie zawiodą się. 

Jam Bóg Sprawiedliwy, za dobre wynagrodzę, a za złe ukarzę. Niech 

wasza wiara, nadzieja i miłość umocni się w waszych sercach.  

Narodzie polski, czujesz się mądry i nie potrzebujesz Boga, a Ja, Jezus, 

do ciebie mówię: to, co dla was mądre, stanie się głupie, a głupie dla 

świata stanie się mądrością Bożą dla tych, którzy Bogu zaufali, i pozostanę 

z nimi i staną się Moją owczarnią ci, którzy wytrwali przy Bogu do końca – 

a Ja, Jezus, będę dla nich nagrodą. 

Ofiarowałem wam wielką miłość, abyście w niej żyli i Miłosierdzie 

Boże wypraszali dla całego świata. Większość narodu polskiego rozdarła 

Moje święte rany i znów Mnie krzyżujecie. Cóż uczyniłem wam złego, że 

tak Mnie, Jezusa, nienawidzicie? 

Rany Moje krwawią, ból zadał Mi lud wybrany: o, zlodowaciałe serca, 

co chcecie zbudować na tym grzesznym świecie bez Boga? 

Przyspieszyliście oczyszczenie dla swych dzieci i was samych. Matka 
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Najświętsza płacze krwawymi łzami. Otrzyjcie łzy Mojej i waszej Matce wy, 

umiłowane dzieci Moje, wynagradzajcie i pocieszajcie Ją. Ona was tak 

bardzo kocha i troszczy się o was, bo jest waszą Matką. Drogie dzieci 

pozostańcie przy macierzyństwie tej dobrej Matki, która potrafi was 

bronić, bo ma moc Bożą niszczenia zła. Proszę was, drogie dzieci, nie 

oddalajcie się od Mej miłości i od Niepokalanego Serca waszej Matki, bo 

zginiecie. Ten ostatni czas dla szatana się kończy, nie dajcie się usidlić 

szatanowi, bo straszny koniec was czeka. 

Dnia 08.11.1995 r., Borås, Szwecja 

Córko Moja, przychodzę do was, dzieci, aby wam powiedzieć, jak 

wielki smutek sprawił Mi naród polski. Wy znacie Moją boleść i bolejecie 

razem ze Mną. 

Wiem, czego, córko, pragniesz, co byś chciała uczynić, ale czynisz to, 

co chce Bóg. I dalej tak czyń w swoim życiu. Zapomnij o sobie, a myśl, jak 

wynagrodzić Bogu w Trójcy Jedynemu i jak pomóc bliźniemu na drodze 

zbawienia.  

W Polsce dzieje się bardzo źle, Moje dziecko. Patrzę na tych 

opętanych, na tych zniewolonych, a przecież każdy Polak wie, że się w 

Polsce objawiłem, że mają tak wielkie prawo do Mojego Miłosierdzia. 

Gdyby chcieli skorzystać, już dawno Polska byłaby wolna od zła i 

przemocy.  

Ale sami wybierają i sami na siebie wkładają jarzmo. Tak im dobrze 

być w tym jarzmie, a tak źle im być przy Moim Sercu. Zobacz, córko, co 

uczynili z Mojej miłości, co z Mojej ofiary, kiedy szedłem na krzyż. 

Wiedziałem, że tak postąpią ze Mną, ale Jam jest wierny Mojej miłości. Kto 

zwróci się do Mojej miłości, nigdy nie zostanie pominięty, bo miłość Moja 

jest wszędzie. 

Moja miłość ogarnia cały, grzeszny świat i każdy może się do niej 

zwrócić i otrzymać potrzebne mu łaski. Ale jak mało ludzi zwraca się do 

Mej miłości, do Mego Miłosierdzia, a czas płynie i wkrótce przyjdę 
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rozliczyć cały, grzeszny świat. Oj, biada wam, dzieci, w tym czasie, gdy 

przyjdę. 

Macie czas tak krótki, nawracajcie się, módlcie się, pokutujcie i 

pośćcie, abyście mogły zbawić siebie i innych. Wasze serca są świątynią 

Boga. Coście uczynili z tej świątyni? 

Jak pełno jest szatanów, którzy tylko szydzą. Każda dusza, która 

oddala się ode Mnie jest zniewolona złem. 

Dzieci Moje umiłowane, wzywam was, wróćcie na drogę zbawienia, 

wróćcie pod Mój krzyż. Oddałem was Mojej Matce, kiedy mówiłem do 

świętego Jana: Oto Matka Twoja – wy dzisiaj jesteście Jej synami i córkami. 

Czy nie wiecie, gdzie macie uciekać? Do Jej Niepokalanego Serca. Dlaczego 

pozwalasz się szatanowi usidlić, człowiecze? Mój krzyż trzeba nosić w 

sercu i w ręku, żeby szatan was nie zmylił – krzyż was obroni. (…) 

Tak bardzo Ci jest spieszno i pilno iść na potępienie, człowiecze? 

Wyrzekasz się Boga i ojczyzny niebieskiej. Pozwól duszy żyć, usłysz jej głos i 

wróć do Boga. Człowiek zniewolony zabija tę biedną duszę, która tak 

bardzo pragnie Boga, wyrywa ją z serca i oddaje szatanowi na posługę. 

Och, gdy pomyślę, że całą wieczność spędzisz w otchłani piekielnej… 

Serce Moje krwawi za was wszystkich. Dałem wam wolną wolę, ale ta wola 

miała być zjednoczona z Moją wolą. Dlaczego nie chcesz poddać się, 

człowiecze, woli Bożej, gdzie jest samo dobro, światło, miłość i pokora – 

wszystko jest we Mnie. 

Ja jestem Drogą, Ja jestem Zbawieniem, Ja jestem Światłością 

Świata. Jam stworzył ten świat i was na tym świecie umieściłem, abyście 

żyli dla Mnie. A dzisiaj żyjecie dla szatana, który się rozpanoszył. Ale Ja, 

Jezus Chrystus, powiadam wam, że potęga zła zginie. Tak jak powstała, tak 

zbliża się jej koniec. Będzie strącona z tych wyżyn, na które się wspięła – 

do otchłani piekielnej, tam gdzie jej miejsce. Zapanuje sama dobroć, 

miłość, zgoda, braterstwo i radość wielka dla tych dusz, które znajdą się 

przed Obliczem Moim. 
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Tych maluczkich więc posyłam na te ostatnie czasy, aby was ratowali. 

Są wzgardzeni, wyśmiani, niezrozumiani, ale oni idą pomimo 

prześladowań, idą dalej, trzymając w ręku i sercu Mój święty krzyż, bo 

wiedzą, że z nim można wszystko zwyciężyć. Ja zwyciężyłem przez krzyż 

śmierć i szatana. 

Patrzę na was tak wielu oddalonych ode Mnie. Kara dotknie naród 

polski dla opamiętania się, że Ja jestem Panem Nieba i ziemi. Jam wybrał 

waszą ojczyznę, naród polski jako naród wybrany. 

W tym dniu dzisiejszym, Córko Moja, wiem, że Mnie kochasz i prag-

niesz dobra, ale staraj się jeszcze bardziej wnikać w tajemnice Boże, Moją 

mękę i Mój smutek. 

Dnia 12.11.1995 r., Szwecja – S. Zofia w trosce o dzieło Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego 

Zwracam się do was, siostry i bracia, o wniknięcie w to dzieło z wielką 

rozwagą. Bóg wam daje łaskę zbawienia, a u ludzi tyle wątpliwości, tyle 

zastrzeżeń wobec tego dzieła Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Rozważcie to w Duchu Bożym, jakie wartości, jakie łaski daje wam dobry 

Bóg: 

- czy ten regulamin nie jest dość jasny, 

- na jakiej wartości jest oparty, 

- czego się boisz, człowiecze, od czego uciekasz: od Mszy Świętej, od 

częstej spowiedzi i Komunii świętej godnie przyjętej, od różańca świętego, 

od koronek, postów i dawania świadectwa na co dzień, że jesteście 

dziećmi Bożymi, 

- i wiele innych modlitw nieobjętych regulaminem, a zanoszonych z 

miłości do Boga jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy i zniewagi 

całego świata. 

Najmilsza Bogu jest modlitwa za nawrócenie grzeszników, za 

kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące oraz Msza Święta w godzinie 

Miłosierdzia Bożego i konania Pana Jezusa, którą sam Jezus miłosierny 

nam podaje. Zastanówmy się, jaką drogą pójdziemy bez tych wartości 
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Bożych, weźmy swój krzyż codziennego naszego życia, idźmy z nim za 

Chrystusem tak, jak nam powiedział i prośmy o macierzyństwo Matki 

Bożej. Ona nam wskaże najprawdziwszą drogę do Boga. Zaufajmy temu, 

co prowadzi do zbawienia i stańmy się dziećmi Bożymi. Wypełniajmy wolę 

Bożą, aby się dokonało zbawienie świata i przemiana ludzkich serc. 

Choć będzie atak na to dzieło zbawienia, nikt go nie zniszczy, tylko 

ludzie słabej wiary ulegną zwątpieniu. Nasza wiara musi być mocna i stała. 

Co by się stało, niech Jezus i Maryja pozostaną w naszych sercach, niech 

nasza miłość zatrzyma Ich w naszych sercach, a zostaniemy napełnieni 

miłością Bożą, bo miłość przezwycięży wszystkie trudności. 

Dnia 30.11.1995 r., Hamburg 

Córko Moja, polecam ci pisać często, bo zegar wkrótce wybije godzinę 

ostateczną: co czynisz, człowiecze, aby ta godzina była dla was zbawienna i 

radosna: czy nie staniesz się jak żebrak ogołocony z czci i wiary w Boga? 

Oto Bóg-Człowiek wyciąga ręce do synów marnotrawnych i córek, aby 

wrócili do swego Boga. 

Jestem Bogiem miłosiernym, potrafię wam przebaczyć, czas powrotu 

jest waszym zbawieniem lub zatraceniem. Człowiek bez miłości nie potrafi 

żyć po Bożemu. 

W obecnych czasach miłość w sercu człowieka wygasła, a zapanował 

szatan, który nie zna miłości ani pokory tylko złość i nienawiść i chce, 

człowiecze, abyś kochał grzeszny świat, który wciska ci wszelkie 

pragnienia, wtedy widzisz tylko świat materialny, a zapominasz o Bogu, o 

bliźnim. 

Opanuj się, biedne stworzenie, nie pędź za wartościami tego świata, 

bo zginiesz i nie odnajdziesz drogi do Boga. 

Tyle wezwań, a ty chcesz jaśnieć na tej ziemi, twoja jasność jest bez 

światła Bożego. Wróć do świątyni, do Mego zastępcy, który ciebie 

rozgrzeszy i nie grzesz więcej. Ja na was wciąż czekam i wołam: wróćcie, bo 

czas czasów się zbliża. Wiele kar otrzyma świat, aż upadnie u Mojego 

podnóżka i opamięta się, i zacznie żyć po Bożemu. 
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Dzieci Moje umiłowane, nie lękajcie się, Ja jestem wśród was, 

kochajcie swego Boga! Jedyną Moją radością jest, gdy widzę was u stóp 

Mojego krzyża. 

Gdybyście wiedziały, z jaką miłością patrzę na was: jesteście jak róże 

niebiańskie, z których płynie woń miłości, tymi, którzy ukoili Mój smutek. 

Trzeba kochać, aby być kochanym, bo w miłości dokonuje się cud 

przemiany ludzkich serc. 

Dnia 16.12.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, nie martw się o to, co cię spotkało, bądź cicha i spokojna, 

znoś wszystko w cierpliwości, tym odniesiesz większe zwycięstwo. Jam jest 

twym obrońcą, doświadczam swoje sługi i wynagradzam tym, którzy 

naśladują Mnie, Jezusa. Twoja gorycz przemieni się w słodycz, módl się, 

dziecko, za swych prześladowców, więcej uczynisz dla tych zagubionych 

dusz, niż byś się usprawiedliwiała. Wesprzyj się o Mój krzyż, czerp z niego 

siłę i moc przezwyciężania ataków zła, bo będzie ich wiele. Nie martw się, 

córko, przyjdę ci z pomocą w odpowiedniej chwili. 

Wiem, ile możesz wytrzymać naporu zła. Takie są drogi i trzeba je 

przeżyć w ciągłej walce, aby zbawiać – potrzebne są ofiary. To orędzie jest 

do wszystkich dzieci, które weszły na tę drogę zbawienia. 

Bądźcie ufni w Moje Miłosierdzie i Miłość – one was wyzwolą z 

ucisku i zła, tylko wytrwajcie do końca, bo koniec dla walecznych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego i innych, którzy pójdą za głosem Bożym, będzie 

dniem radosnym: bo bieg ukończyliście, wytrwaliście przy swym Bogu, 

wiary świętej ustrzegliście, a nagrodą jestem Ja, Jezus Chrystus. Zapanuje 

wtedy miłość, prawda i dobro, a wszelka nieprawość zginie. 

Dnia 19.12.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, obserwuj, co się będzie dziać na świecie. Oto człowiek, 

którego stworzyłem, powiada, że i bez Boga dobrze mu idzie, układa mu 

się zawsze po jego myśli. 
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Tak, biedne stworzenie, za to dobro życia ziemskiego trzeba płacić 

życiem wiecznym. Czy bez Boga możesz żyć? Bóg czeka na ciebie. Kiedy się 

obudzisz i spojrzysz w swoją duszę? Czy te dobra ziemskie, przemijające 

zapewnią ci zbawienie wieczne? 

Nie licz na Miłosierdzie Boże, jeśli przez całe życie nie chciałeś się 

zbliżyć do Miłosierdzia Bożego, bo by ci to zakłóciło spokój twego 

sumienia.  

Oto Ja, Jezus Chrystus, wzywam was do nawrócenia się do Boga. Bóg 

jest bogaty w Miłosierdzie Boże, nie poskąpi nawróconemu swych łask. 

Zbliża się czas rozliczenia z waszej nieprawości. 

Ufajcie Mojemu Miłosierdziu, w nim jest ratunek dla każdej duszy. 

 Drogie dzieci, nie straszę was, ale pragnę was ostrzec i zbawić. 

Wielka trwoga przyjdzie na tych, co żyli bez Boga i znieważali Moją miłość 

gorejącą do całej ludzkości. W niewielu sercach znajduję wzajemną miłość 

do swego Boga, bo Ci, którzy kochają, często rozważają Moją mękę 

krzyżową i wiedzą, jaką ofiarę złożyłem na krzyżu za wszystkich ludzi. 

Przyszedłem na świat, jako Dziecię Boże w ubogiej stajence, odszedłem 

jeszcze uboższy, bo odarty z szaty i ukrzyżowany pomiędzy łotrami. 

Pomyślcie, Bóg-Człowiek, który ma w swych dłoniach cały świat, 

pozwolił ogołocić się ze wszystkiego, aby człowieka zbawić. Pozwolił 

otworzyć swoje Serce, aby ta brama do Nieba była dostępna dla każdego 

człowieka. 

A teraz zadam wam, drogie dzieci, pytanie:  

- Jak teraz się obchodzicie ze Mną?  

- Czy nadal Mnie krzyżujecie?  

- Czy nadal Mnie znieważacie? 

Uczyń coś dobrego, człowiecze, dla swego Boga i dla bliźniego, aby się 

zbawić. Pragnę od was, stworzenia, tylko miłości. Uczcie się miłości do 

Boga i bliźniego. Gniew Boży się zbliża – co wtedy powiesz, czy zawołasz, 

człowiecze, czy pozostaniesz głuchy i niemy? Szatan skorzysta z twojej 

bezmyślności. Czas nagli, wracajcie na drogę zbawienia. 
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Dnia 29.12.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, kocham wszystkie Moje dzieci, które idą za Moim 

krzyżem, umiłowali go i pragną być mu wierne do końca. Nie martwcie się, 

Moi mali pracownicy, Ja was nie zostawię samych, ale ofiara jest 

potrzebna, o ile pragniecie Mi pomagać w zbawieniu dusz, które tak 

bardzo kocham. Ta ciągła walka dobra ze złem będzie trwać aż do Mojego 

przyjścia. 

Ja, Jezus Chrystus, ukażę wam owoce waszej walki, wasze modlitwy 

są jak błyskawice uderzające w nieprzyjaciela waszych dusz i dlatego coraz 

większy atak na was. 

Przyjmujcie często Moje święte Ciało, tylko godnie, i módlcie się, nie 

patrzcie na ludzi, co mówią, starajcie się podobać Bogu i wynagradzać za 

zniewagi całego świata. 

Błogosławieni cisi i pokorni w służbie Pana, bądźcie wzorem dla 

innych, wsparcia szukajcie u swego Boga, bo świat wam nie da dobrej rady 

i zgubicie się. 

Jam jest prawdą, drogą i życiem wiecznym i ci, którzy Mi zaufali, 

dostąpią Miłosierdzia Bożego. 

Drogie dzieci, jednoczcie się w modlitwie, miłujcie się nawzajem i 

wypraszajcie łaski potrzebne dla was i całego świata, Bóg jest miłosierny i 

widzi wasze ofiary, żadna nie pójdzie na marne. Wasze cierpienia, 

modlitwy, udręki i prześladowania składajcie w Niepokalanym Sercu 

Maryi. Ta dobra Matka ubogaci je swoją modlitwą, wysłucha i pocieszy, bo 

jest waszą Matką i troszczy się o wasze zbawienie, ale pomóżcie Jej. 

Dnia 31.12.1995 r., Tolkmicko 

Córko Moja, oto minął pełen rok niepokojów i przemocy. Wojny 

rozszerzają się, ginie wielu niewinnych ludzi, wielu niepojednanych z 

Bogiem umiera lub ginie tragicznie – módlcie się za nich. Wiele jest 

katastrof i powodzi, a człowiek myśli, że to przypadek? Nie ma 

przypadków! Dopust Boży dokonuje tego, aż ludzie się nawrócą i zaczną 

pokutować. 
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Czym większy dopust grzechów ludzi, tym większe będą kary, aż 

stworzenia zrozumieją, że Bóg jest Władcą wszechświata – zwrócą się do 

Mojego Miłosierdzia, upokorzą się, dadzą świadectwo nawrócenia. Czasu 

mało na taką wielkość grzechów i odstępstw od Bożych przykazań. Bóg 

musi być uwielbiony na ziemi jako Stwórca i Odkupiciel rodzaju ludzkiego. 

Jestem Bogiem miłosiernym, ale pragnę waszej miłości i pragnę wlać 

miłość do waszych serc. Gdy się jednak zbliżam, widzę zaporę i chłód, 

który Mnie odtrąca. 

Błogosławione serca, które są otwarte na miłość Bożą. Raduje się 

Moje Serce, że mogę udzielić łaski Mej miłości. Rozważaj, Moje 

stworzenie, Moją miłość, a wiele ci dam poznać. Zakotwicz się w Mej 

miłości i korzystaj z łask, które ci Bóg będzie udzielać. 

Kto Moją miłość pozna i pragnie w Niej żyć, dostąpi Bożego 

oświecenia. 

Drogie dzieci Mej miłości, proszę was – módlcie się, by wiele łask 

spłynęło na ten grzeszny świat, by wielu się nawróciło. 

W tym nadchodzącym roku czeka was jeszcze bardziej wzmożona 

walka ze złem, ale Ja, Jezus Chrystus, was posyłam, aby dobro zapanowało 

na świecie. Złóżcie swoją ofiarę z siebie, abym mógł działać poprzez was 

na tej świętej ziemi i żeby wola Boża spełniła się jak jest przewidziane – 

przez tych maluczkich. 

Drogie dzieci, strzeżcie się świata i ludzi, którzy służą złu. Ufajcie w 

moc Miłosierdzia Bożego, a wasze modlitwy niech płyną nieustannie. 
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ROK 1996 

Dnia 01.01.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, ten nadchodzący rok ma wielkie znaczenie. Zaczną się 

dziać cuda dla ludzi niepojęte, po tych cudach poznacie, że Ja, Jezus 

Chrystus, przychodzę w swoim Miłosierdziu. Daję czas rozpoznania Mego 

przyjścia, daję czas stworzeniom, aby się nawróciły do Boga. Miejcie oczy i 

uszy otwarte na działanie Boże i rozważajcie, co będzie się dziać w tym 

grzesznym świecie. Niech wasze zatwardziałe serca otworzą się na miłość 

Bożą. 

Pragnę was zbawić, ale potrzebuję waszej woli, aby was przemienić. 

Nie trwajcie w swym uporze, stańcie się jak dzieci, idźcie za swym Bogiem 

Ojcem i Matką, która jest w Niebie – tam szukajcie ratunku. Nadchodzą dla 

was, umiłowane dzieci, ciężkie chwile. Bądźcie silne Bogiem i niech wasza 

wiara w Boga w Trójcy Jedynego da świadectwo, że Mnie miłujecie. 

Ufajcie w moc Bożą, abyście wytrwali do końca. Kto nawet życie straci 

dla Mego Imienia, będzie żył wiecznie. Bądźcie, Moje dzieci, światłością 

tej ziemi, strzeżcie światła swej duszy, niech ten żar Bożej miłości płonie 

w was, aby oświecać dusze zagubione, bo świat jest okryty wielkim 

mrokiem. Aby zwyciężyć ciemność, potrzebuję dusz świetlanych. 

Dnia 18.01.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, najbliższe lata są jedynym ostrzeżeniem dla zatwar-

działych serc, które nie chcą wierzyć w istnienie Boga. Bóg będzie 

dopuszczał wielkie kary za nieprawości. Największe kary otrzymają narody, 

które znieważą Mój majestat. 

Całe wieki doznaję zniewagi od stworzeń. Czas obecny jest czasem 

gniewu Bożego. Serca ludzkie stały się pustyniami, w których już się nic nie 

zrodzi, bo brak w nich rosy Bożej, która by je zraszała. Boleść Moja, Boga-

Człowieka jest wielka, bo widzę te biedne dusze, które giną. Opamiętaj się, 

biedny człowiecze, dokąd jeszcze ciebie wzywam, bo gdy przestanę 
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wzywać do powrotu na drogę zbawienia, znajdziesz się na drodze 

potępienia na całą wieczność. 

Zmarnowaliście Moją ofiarę krzyża i nie chcieliście z niej korzystać, ale 

większą boleścią Moją było, gdy widziałem was idących na zatracenie niż 

to, że cierpiałem fizycznie. Największą boleścią byłaby utrata choćby 

jednej duszy. 

Pomyślcie, czy to nie jest miłość doskonała i niezmienna? Potrafi 

kochać, cierpieć i przebaczać. 

Drogie dzieci Mego Serca, nie bójcie się niczego, oddajcie się Opatrz-

ności Bożej i we wszystkim ufajcie Bogu. Czas nadszedł, by wywyższyć 

maluczkich, na których spoczął duch mądrości, aby chwalili, uwielbiali 

Boga i w miłości wypełniali wolę Bożą. Wytrwajcie w Bożym pokoju do 

końca. 

Wasz Stworzyciel i Odkupiciel – Jezus Chrystus. 

Dnia 31.01.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pragnę zbawienia każdego człowieka, ale ludzkość 

powinna wrócić do Mojej drogi krzyżowej, iść śladami Mojej męki i w 

wielkiej miłości ją rozważać, dlaczego złożyłem tak wielką ofiarę miłości. 

Ja, Jezus Chrystus, jestem wciąż na tej drodze, na której dokonuje się 

zbawienie świata. Wy, którzy spożywacie Moje Ciało i Krew, pomyślcie, z 

jaką miłością przyjmujecie Moje Ciało i jak długo pozwolicie Mi pozostać w 

waszych sercach. 

Droga krzyżowa powinna wam przypominać, że nabyłem was 

własną Krwią, choć nie jesteście zdolni pojąć Mojej miłości. 

Jak bardzo umiłowałem rodzaj ludzki, pojmie tylko ten, kto często 

rozważa Moją drogę krzyżową, zanurza się w Moich ranach i cierpi – ten 

otrzyma łaskę wniknięcia w Moją mękę i miłość. Dla was, umiłowane 

stworzenia, pozwoliłem otworzyć swoje Serce, abyście miały dostęp do 

swego Boga i ufność, że was kocham takimi, jacy jesteście. 

Świat was ogarnął swoim pragnieniem i stałem się zapomniany, 

miłość wygasła, serca stały się zimne.  
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Dobry łotr ujrzał Zbawiciela na krzyżu i prosił: „Jezu, wspomnij na 

mnie, gdy przyjdziesz do swego Królestwa”. Uznał Mnie, przybitego 

gwoździami do drzewa krzyża Syna Bożego i w wielkiej skrusze prosił o 

przebaczenie.  

Czy dzisiejsza ludzkość prosi o przebaczenie? 

Jak wielu ludzi żyje bez Boga i bez skruchy. Gdy Mnie skazano na 

śmierć, przyjąłem ją bez słowa. Gdy włożono krzyż na Moje ramiona, 

wziąłem i wasze grzechy. Gdy padałem pod ciężarem krzyża, padałem 

także pod ciężarem waszych grzechów, Moja miłość do was wzrastała. 

Gdy spotkałem Moją zrozpaczoną Matkę, Moje Serce mówiło Jej: „ko-

cham ich”. Gdy ja, Bóg-Człowiek, opadłem z sił, Szymon z Cyreny, choć był 

przymuszony, pomógł Mi. 

Kiedy człowiek bez przymusu, z miłości wynagrodzi Mi i pomoże w 

zbawieniu świata? Czy będzie miał odwagę Weroniki okazać współczucie i 

wyznać wiarę w swego Boga? Czy pomoże powstać upadającej ludzkości, 

która już sama nie powstanie? Czy pomyśli o zbawieniu swych dzieci i 

bliźnich, czy pozwoli im iść na zatracenie? Czy będzie pragnął powstać ze 

swych upadków i pójść za Mną? Czy pozwoli się ogołocić ze wszystkiego 

dla Imienia Jezusa? Czy śmierć Moja na krzyżu wzruszy was? Czy Moje 

trzygodzinne konanie i okazanie wam Miłosierdzia Bożego nie daje wam 

ratunku, abyście powrócili na drogę zbawienia? Czy nie wystarczy wam 

Moja śmierć złożona w ofierze i to, że zmartwychwstałem, abyście i wy, 

drogie stworzenia, powstały z grzechu i żyły w prawdzie i miłości? Drogie 

dzieci, wraz z Moją i waszą Matką, rozważajcie i przejdźcie Moją drogę 

krzyżową, a odnajdziecie sens życia dla Boga. 

Dnia 08.02.1996 r., Warszawa 

Prosimy Cię o, dobry Jezu, o ile jesteś przy nas, co chcesz nam 

powiedzieć? 

O Umiłowany, o moja Miłości ukrzyżowana. Tulimy się do Twego 

zranionego Serca i wołamy: Jezu!… Miłosierdzia dla świata grzesznego! 
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Ja, Jezus Chrystus, jestem przy was i w was. Przyszedłem tutaj, 

patrząc na wasze łzy i z Moich oczu popłynęły łzy, że znalazły się takie 

Moje dzieci, które opłakują grzeszny świat i zmywają przewinienia innych. 

Cieszyłem się i zbierałem wasze łzy, które jak perły świeciły i radość Mi 

sprawiłyście. Kochane Moje dzieciątka, oto składam w wasze serca miłość 

do bliźniego, abyście kochały ten grzeszny świat i nie pozwoliły, aby tak 

wiele osób poszło na potępienie. Kocham wszystkie dzieci, choć  Mi 

sprawiają przykrość. Oto, Córko Moja, przekaż światu, że czas obecny 

napełni ziemię wielką grozą. Gniew Boży – Boga Ojca jest wielki, ale te 

dzieci, które oddały Mi się całkowicie, one złagodzą katastrofy, które mają 

nastąpić. Wiele dusz, które już może były potępione, wyrwą z rąk szatana. 

Dziś jest czas, w którym największe zło zapanowało nad światem. Wielka 

jest zniewaga Mojego majestatu. Mój majestat wszechmocny jest 

obrażany i dotknie kara wszystkich wszędzie tam, gdzie jestem 

znieważany. Czas płynie, wiele dzieci wzywam, ale nie słyszą, są głuche i 

nieme. 

Dzieci Moje, starajcie się odbierać Mój głos wewnętrzny w waszych 

sercach, zwróćcie myśli do swoich serc, a otrzymacie światło, jak macie żyć 

dla Mnie. Ja, Jezus Chrystus, jestem bardzo smutny, bardzo cierpiący, choć 

nie cierpię fizycznie, ale smutek Mój jest wielki za tak wielki grzech, który 

istnieje na tym świecie.  

Młodzież ginie bezpowrotnie, zabieram ją przedwcześnie, bo 

zginęłaby i nie wróciłaby do Mnie. W tym roku wiele młodzieży odejdzie 

z tego świata, dlatego że zaufała złu, a odrzucała Moją miłość, Moje 

Miłosierdzie. Moje ojcowskie Serce jest znów zranione. O, dzieci Moje, 

wracajcie, módlcie się za tę młodzież, która już nie potrafi modlić się ani 

żyć dobrze. Wszędzie, gdzie tylko spojrzę, tam czynią zło. Mała jest 

garstka młodzieży, która czyni dobrze i pamięta o Mnie – zapomniany 

jestem wśród młodego pokolenia. Starsze pokolenie niech ratuje tę 

biedną, zagubioną młodzież. 
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Teraz do was, córki, mówię: kocham was miłością, która nie jest 

miłością ludzką, ale Bożą i zanurzam was w swojej miłości, abyście 

wytrwały na tej drodze zbawienia. Przyjdą takie chwile, w których 

będziecie prześladowane, odrzucane, ale miłość nigdy nie powinna w 

waszych sercach wygasnąć, bo taka jest wola, taki jest dopust Boży. 

Panie Jezu, chciałam spytać Ciebie, co spotka w przyszłości naród 

polski, co jest dla nas przeznaczone, co możemy uratować? 

Jezus Chrystus: Córko Moja, naród polski zadał Mi wiele przykrości i 

naród polski również dozna kar.  

Kiedyś łaski wypraszała siostra Faustyna, a dzisiaj wy wypraszacie.  

Moje dzieci, jesteście tą pochodnią, tym światłem na ziemi i możecie 

wyprosić wiele łask. Bóg Ojciec, kiedy się modlicie, nie może karać. 

Potrzebuje wiele serc takich, które będą się modlić i będą żyć Bogiem. W 

takie serca wlewa Matka Najświętsza swoją miłość, razem z nimi modli się 

i wyprasza przebłaganie Ojca Przedwiecznego. Zwracajcie się często do 

Matki Bożej, do Oblubienicy Ducha Świętego. Niech przez Niego Matka 

Boża wraz z wami prosi o łaskę, o światło Ducha Świętego, o mądrość Bożą 

i o wszystko, co jest wam potrzebne na tej świętej ziemi. Teraz, dzieci 

kochane, uklęknijcie, pobłogosławię was dzisiaj. Pobłogosławię was 

potrójnym błogosławieństwem, abyście były umocnione: w Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Niech Duch Boży was umocni i da wam siłę, moc i 

mądrość Bożą kroczenia drogą zbawienia. 

Dnia 12.02.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wiem, że jesteś zmęczona, ale trzeba pisać, bo czasu jest 

mało, a kar coraz więcej. Wielu ludzi ginie, a wielcy uczeni tego świata nie 

zadają sobie pytania: dlaczego Bóg daje się poznać w karach, że jest 

Królem i Panem tego świata? 

Gdy byłem łagodny, cierpliwy i przebaczający nieprawość ludzi, to 

świat odrzucił, co dobre i miłe Bogu, i pogrążył się w strasznym grzechu. 

Ileż mogę czekać na nawrócenie się grzesznej ludzkości? Zbyt wielkiej 

zniewagi doznaję od stworzeń. Tylko miłość Moja Mnie powstrzymuje, aby 
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jeszcze dać wam czas i wzywać przez wiele wybranych dzieci do 

nawrócenia. Świat ich nic poznał, ale Ja, Jezus Chrystus, posyłam tych 

maluczkich, aby ostrzegli ludzkość, co ma nastąpić. Niech popatrzą na 

wszystkie nieszczęścia, które się dokonują – to czyni grzech. Świat zostanie 

oczyszczony z wszelkiej nieprawości, czy kto chce, czy nie – Boży plan 

będzie się wypełniać. 

Nie znajdzie ludzkość pokoju, aż zegnie się każde kolano i odda hołd 

i uwielbienie swemu Bogu. Wówczas zapanuje pokój, miłość i zgoda. W 

tych ostatnich czasach jedynym ratunkiem jest Miłosierdzie Boże! Bóg 

powołuje tych, co nie utracili wiary w Boga, aby otworzyli swoje serca na 

działanie Boże. Przez te miłujące Mnie serca udzielę wiele łask dla 

zagubionej ludzkości. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego mają wielkie zadanie w czasach 

ostatecznych. Starajcie się jak najszybciej połączyć z Kościołem, aby nie-

było za późno. Trzeba pukać, a otworzy się Kościół na to zgromadzenie, 

które pragnie dać ratunek upadającej ludzkości, żeby powróciła na drogę 

zbawienia. 

Dnia 13.02.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz do Moich dzieci umiłowanych: niech żyją miłością 

Bożą! Kto miłością żyje, będzie zbawiony. Gdy ukochałem swoje stworze-

nia, nie myślałem, jak postąpią z Moją miłością. 

Przez tyle wieków byłem odrzucany przez wielu. Czekałem cierpliwie, 

aż się dokona to, co jest przepowiedziane: gdzie nie ma miłości w 

narodach i jednostkach, tam jest nienawiść i zło, które niszczy i zniewala 

człowieka. Zbliża się czas, gdy pozostaną tylko miłość, dobro i prawda. 

Wielu zapragnie żyć dla Boga i choć grzechy wasze są wielkie, nie bójcie się 

zbliżać do Mnie. 

Jam przez miłość zwyciężył śmierć i szatana, teraz również 

zwycięstwo przyjdzie przez miłość – otwarte serca na działanie Boże 

napełnię miłością Bożą. Ci mali będą dawać świadectwo Mojej miłości, że 

kocham wszystkich ludzi, ale nie wszyscy przyjęli Moją miłość i odrzucili ją. 
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Jestem samą Miłością i świat powinien promieniować samym dobrem. 

Taki świat stworzę dla tych, co wierni są Mojej miłości i wytrwają do 

końca. Będę im błogosławił i będę im Pasterzem, a oni Moimi owieczkami. 

Ukoję ich ból, wynagrodzę ich trudy i będą wypoczywać w wielkiej radości i 

wielbić Pana, że dobry jest Bóg i miłosierny, i Chwała Bogu naszemu w 

Niebie i na ziemi. 

Dnia 22.02.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz, nie lękaj się pisania i nie odkładaj. Wiele będzie 

ostrzeżeń i upomnień. Ludzie powinni przyjąć do swoich serc, że Bóg w 

swoim Miłosierdziu daje jeszcze ratunek dla zagubionej ludzkości. 

Jedynym gwarantem dla całej ludzkości jest nawrócenie się do Boga i 

błaganie o przebaczenie za swoją nieprawość. 

Jak wielką odpowiedzialność mają rodzice za swoje dzieci, jeśli nie 

nauczyli ich kochać Boga. Zatraciliście ich sens życia i nie mają oparcia, na 

którym by mogły wzrastać w dobrym. Matko i ojcze, coście uczynili ze 

swym potomstwem? 

Zmarnowaliście i zniekształcili ten piękny kwiat młodości. Jaki 

przykład daliście, rodzice, dorastającym dzieciom? 

Tak, Moje umiłowane, zagubione dzieci, życie bez Boga nie ma żadnej 

wartości. Świat ogarnia ciemność. Co znajdziesz w takim świecie? Dusza 

żyjąca Bogiem, ona jest światłem ziemi. Jak bardzo potrzeba jest światu 

takich świateł, aby zagubiona ludzkość odnalazła drogę do Boga. 

Upominam i wołam – nawracajcie się! 

Miłosierdzie Boże jest ratunkiem dla świata. Otwórzcie się na nie, a 

światło waszych dusz zajaśnieje. Kto zapragnie się nawrócić – przyjdę mu 

wraz z Moją i waszą Matką z pomocą. Dzieci Mego świętego krzyża, 

adorujcie go w swoich sercach, rozważajcie Moją mękę i naśladujcie Moją 

miłość. Ona was umocni na tej drodze zbawienia. Pomyślcie, Moje 

umiłowane stworzenia, jaką ofiarę złożyłem, aby was zbawić. Choć 

wiedziałem, jacy będziecie, kochałem was, kocham, a szczególnie naród 

polski. Przyszedłem do was jako Jezus miłosierny pełen łask.  
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Pragnę ogarnąć całą Polskę swoją miłością, ale czy mogę? Tak wielu 

ludzi pozamykało swoje serca; czy takie serca są zdolne przyjąć łaski prze-

znaczone dla Polski? Nic nie uczynisz, narodzie polski, bez Boga: daję wam 

czas opamiętania się. 

Dnia 23.03.1996 r., Warszawa 

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, zebraliśmy się dzisiaj tutaj, aby 

prosić Ciebie w tym ośrodku Miłosierdzia Bożego, żebyś mogła nam 

przekazać słowa na dalszą drogę życia i jak mamy służyć Twojemu 

Boskiemu Synowi w tak trudnych czasach. 

Matka Boża: Pokój z wami, dzieci, i miłość, która płynie z Mojego 

macierzyńskiego Serca. Dzieci Moje, jestem dzisiaj wśród was i pragnę 

wam przekazać: ukrywajcie się pod Moim Niepokalanym Sercem, gdzie 

jest miejsce dla was, a płaszcz Mój będzie was bezpiecznie utrzymywał na 

tej drodze zbawienia. Pragnę wam przekazać, że powołał was Mój Boski 

Syn i dzisiaj, kiedy świat jest tak bardzo zagrożony, Ja wciąż jestem z wami 

i proszę was, pomóżcie Mi dźwigać tych upadłych, tych którzy odeszli od 

Mojego Boskiego Syna i ode Mnie. 

Świat jest na skraju przepaści, a Moje matczyne Serce boleje i 

krwawią Moje święte oczy, płaczę wiele. Pomagacie Mi, gdy wasza szczera 

modlitwa płynie do Mojego Niepokalanego Serca. 

Wybrał was Mój Boski Syn i postawił na tej drodze, ale jest to droga 

ciężka, ciernista, którą musicie przejść, o ile jest taka wola Boża, o ile 

poddacie się woli Bożej i przyjmiecie tę trudną drogę, ponieważ macie 

wolną wolę. Ale Ja, Matka Boża, Matka wasza, proszę was o to, bo krzyż 

jest tak obciążony grzechami, że może wkrótce spaść na ziemię i glob 

ziemski się zatrzęsie. Ale jesteście jeszcze, wy, na ratunek, na te ostatnie 

czasy, dla tych wszystkich zagubionych dzieci, choć nie wszystkie 

uratujecie, ale wiele z nich i tu wzywajcie na pomoc Matkę, która pragnie, 

by zbawiony był każdy człowiek. 
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Powołuję was, dzieci, taka jest wola Boża. Wszystkie dzieła Boże 

dokonują się przez człowieka, Bóg może uczynić wszystko, ale z człowie-

kiem dokonuje wszelkich cudów; łaska Boża spływa przez niego. 

Miłosierdzie Boże jest otwarte na oścież dla was, abyście czerpały te 

skarby, które są dzisiaj udostępnione dla wszystkich ludzi na całym 

świecie. Syn Mój pozwolił otworzyć swoje Serce. To jest brama, to jest 

skarbiec Miłosierdzia Bożego, tylko pragnijcie czerpać z niego. A jest 

przygotowane dla narodu polskiego, ponieważ objawił się Mój Boski Syn w 

waszym kraju. Jesteście narodem wybranym i na was ciąży 

odpowiedzialność za ratunek świata. 

Gdy odejdziecie od Miłosierdzia Bożego i nie zaczerpniecie tych 

wszystkich łask, które są dla was przeznaczone, pamiętajcie, że z Polski ma 

promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat i dlatego upominam was i 

przypominam.  

Ja, Matka, wiem, ile z was pójdzie za Moim Boskim Synem i wołajcie 

do tych Magdalen, aby się nawracały. One otrzymują łaskę największą, tak 

jak święta Magdalena, żeby nawróciły się i poszły za Chrystusem. Tak jak 

nikt dotąd. One będą miały za co przebłagać i przepraszać Go. Powinniście 

się wszyscy znaleźć u stóp Mojego Boskiego Syna za tak wielką Miłość i 

Miłosierdzie, jakie wam okazuje. Przecież człowiek, gdyby wiedział, jak 

bardzo kocha was Mój Boski Syn i jak wiele łask wam przeznaczył, wiele 

poświęciłby, aby te łaski spłynęły na cały świat. 

Dam wam dzisiaj błogosławieństwo Matki waszej Niepokalanej na 

dalszą waszą drogę życia z Bogiem i w Bogu, abyście wytrwali, ale 

pamiętajcie, Moje Niepokalane Serce jest dla was. 

Mój płaszcz, który będzie was osłaniał, jest dla was, tylko bądźcie 

wierni Mojemu Boskiemu Synowi. 

Wynagradzajcie za wszystkie zniewagi i grzechy całego świata, a 

Miłość i Miłosierdzie Boże będzie wylane i zwycięstwo będzie nad złem i 

to bardzo wielkie. Nawet nie możecie pojąć, jak wielką łaską jest 

szerzenie Miłosierdzia Bożego. 
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Oto, dzieci Moje, niech błogosławieństwo Niepokalanego Mojego 

Serca spłynie na was, na dalszą drogę waszego życia. Tulę was do swojego 

Niepokalanego Serca i raduje się dzisiaj Moje Serce, że mogę być z wami 

teraz. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 30.03.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz, bo czasu jest mało do nawrócenia. Tak wielkiego 

odkupienia dokonałem dla człowieka i dokonuję nadal, aby był zbawiony. 

Pomagajcie Mi, drogie dzieci Mego Serca, dźwigać krzyż, bo ciężar grzechu 

jest tak wielki, że glob ziemski nie wytrzyma. Drogie dzieci, nie lękajcie się 

składać modlitwy i ofiary na ratunek dla świata. Wzywam was do wielkiej 

pokory i znoszenia wszystkiego, co was spotka dla Imienia Mego. 

Ja, Jezus, jestem samą Miłością i wy, Moi maluczcy, bądźcie samą 

miłością, bo gdzie jest miłość, tam jest światło Boże. 

Drogie dzieci, dlaczego w was tyle niepokoju, czyż wam już nie 

mówiłem, że niepokój nie pochodzi ode Mnie. Dlaczego ulegacie złemu 

duchowi, który jest niepokojem, on pragnie was zniszczyć, unicestwić 

wasze dusze i jak tylko zbliża się do was, drogie dzieci, już jest niepokój w 

waszych sercach. Czy mogę przez was działać, jak nie potraficie stawić 

czoła złemu duchowi? 

Myślcie zawsze o Mnie, o swym Bogu, o Matce Najświętszej, a zło 

odejdzie i zostanie pokonane i choć będzie was atakować wszelkimi 

pokusami, to kto ucieka się do Mego Miłosierdzia, przez jego moc zostanie 

zwycięzcą. 

Módlcie się wiele tak, jak nas nauczył Kościół, nie ulegajcie pokusie, 

walczcie odważnie – Jam jest z wami – i nie ulegajcie zwątpieniu, że nie 

widzę waszych zmagań. Wytrwajcie! Tego od was oczekuję, bo miłość 

Moja i wasza jest wielką potęgą w zwalczaniu zła, ale tylko miłość czysta, 

bezinteresowna potrafi dokonać wiele. Te słowa kieruję do was, malucz-

kich, niech miłość przysłoni wam życie ziemskie. 
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Rozważajcie Moją mękę i uwielbiajcie Mój krzyż, Moje zranione Serce, 

z którego wypłynęły krew i woda. Błagajcie o Miłosierdzie Boże dla świata 

grzesznego, a nie poskąpię tym, którzy o Miłosierdzie Boże proszą – 

otrzymają więcej, niż proszą. Pokój z wami, dzieci Mej miłości. 

 

Dnia 02.04.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, Ja, Matka Boża i wasza, chcę dziś przekazać wam Moją 

boleść, bo do was wszystkich, dzieci, się zwracam, bo wszyscy jesteście 

stworzeni przez Boga i wielką miłością darzy was Stwórca świata. Gdy 

patrzę jednak, co czynicie z tą miłością – doznaję wielkiego smutku. Bóg 

wszystko czyni dla człowieka w miłości, bo kocha i przebacza, o ile 

człowiek będzie chciał wrócić na drogę zbawienia, ale czasu jest mało. 

Wróć, synu i córko! Ja, Matka, wołam was: dzieci, wracajcie z drogi 

zatracenia. Pomyślcie, dzieci, że przed każdym z was jestem z 

wyciągniętymi rękoma pełnymi łask. 

Dlaczego, grzeszny człowiecze, nie korzystasz z nich? Szukam i wy-

płakuję oczy, aby ciebie odnaleźć, abyś nie błądził i nie grzeszył. Ale są 

jeszcze dzieci, które ufają Mi i powierzają się Mojemu macierzyństwu i 

Mojej opiece. Takich nigdy nie opuszczę, choć droga takich dusz Mi 

oddanych jest ciężka. One pragną pomagać Mi w zbawieniu wielu dusz i w 

dźwiganiu krzyża Mojego Boskiego Syna. Syn Mój wybrał tych maluczkich i 

nimi się posłuży w czasie ostatecznym. Ludzie nawet nie wyobrażają sobie, 

co Bóg przez swoje Miłosierdzie przygotował dla zagubionej ludzkości. 

Pokój tobie, córko, pisz częściej. 

Dnia 05.04.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, patrzyłaś i bolałaś wraz ze Mną, jaka jest obojętność 

ludzi wobec Boga.  

Pismo Święte i Kościół mówią od wieków, że w Przenajświętszym 

Sakramencie Ołtarza jestem żywy i patrzę na jałmużnę westchnień 
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ludzkich. Ludzie przechodzą, jak by Mnie nie było, a Ja, Jezus, spoglądam, 

czy czyjeś serce zabije, przechodząc tak blisko Mej ofiary w ciemnicy. Tak, 

córko, ludzkie umysły są uśpione i nie potrafią myśleć po Bożemu. 

Obudźcie się, Moje stworzenia, bo czasu mało. Na co czekacie, czy aż 

opanują was złe moce? Czyż nie wykupiłem was własną Krwią, czy ten 

okup był daremny? Pomyślcie, Moje dzieci, czy naprawdę wierzycie w 

Boga – czy tylko słowami, czy także sercem miłujecie swego Boga? 

Gdy będziesz naprawdę kochał i o Mnie pamiętał, człowiecze, to znak 

krzyża i twoje kolana dadzą świadectwo, że naprawdę pamiętasz i wierzysz 

we Mnie. 

O to was, drogie dzieci, proszę, nie zapominajcie, że Bóg dla człowieka 

jest jedynym gwarantem życia wiecznego z Bogiem, ale trzeba kochać i 

wypełniać wolę Bożą. 

Do zlodowaciałych serc nie mam dostępu, bo ufają sobie samym i 

nie mają czasu myśleć o Bogu. Dzieci Mej miłości, wynagradzajcie Mi za 

oziębłość całej ludzkości, módlcie się, aby iskra miłości rozpaliła jej serca 

i aby nie zginęła. 

Dnia 16.04.1996 r., Włochy 

Matuchno Przenajświętsza, oto przyszliśmy do Twojej groty, aby być z 

Tobą, dałaś nam odczuć, że jesteś z nami. Matko Boża, może chcesz coś 

powiedzieć nam, pocieszyć nas, czy ostrzec, czego mamy nie czynić, a co 

czynić dla Chwały Bożej, dla zbawienia człowieka, bo ludzkość jest tak 

zabłąkana? Pomóż, prosimy Cię, Mateńko Przenajświętsza. 

Pokój z wami, córki. Dziękuję wam, żeście przyszły tutaj, żeście 

modliły się razem ze Mną. Wielu tu było aniołów i świętych, bo ich 

zaprosiłyście. Radowałam się i cieszyłam, że mogę się z wami dzisiaj modlić 

i błogosławić waszej pielgrzymce.  

Jedno mam pragnienie, aby polski naród, naród wybrany, mógł się 

opamiętać. Boleść Mojego Syna jest wielka, a naród polski wciąż brnie w 

tym złym kierunku. Doświadczy ich Mój Boski Syn tym, czego się nawet 

nie spodziewają. Kocham naród polski. Jestem jego Królową. Jestem 
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waszą Matką i całego narodu polskiego, i pragnę, abyście wy wszyscy, 

którzy idziecie pod Moim płaszczem Niebieskim, mogli dojść do ojczyzny 

niebieskiej, do Mego Boskiego Syna. 

On czeka na was. Smutny jest Mój Boski Syn, patrząc jak wiele dusz 

ginie bezpowrotnie. Ale wy, córki, macie taką misję, abyście ratowały te 

biedne, zagubione dusze. Módlcie się wiele, bo wiele doświadczycie 

przykrości i wiele prześladowań. 

Ale czy nie warto wszystko znieść dla Imienia Jezus, który obiecał, że 

taka dusza nie zginie, która Mu się zawierzy. Tak powiedział Mój Boski Syn 

i dotrzyma słowa. 

Bądźcie zawsze przy Mnie, nie oddalajcie się ode Mnie, bo Ja jestem 

tym stróżem waszych dusz, aby jak najmniej poszło na potępienie. O ile 

dusza nie zwraca się do Mnie, nie prosi Mnie o opiekę, o ratunek, nie 

oddaje się Mojemu macierzyństwu – Ja, Matka Najświętsza, nie mam 

władzy nad taką duszą. Mogę się tylko modlić i płakać, bo taka dusza nic 

nie słyszy, nie czuje, że Ja ją wołam. 

Bądźcie, córki, dzielne, wytrwajcie, a życie wieczne macie razem z 

Nami i ze wszystkimi świętymi. Czas obecny jest czasem ostatnim. O ile 

ludzkość się nie nawróci, nie zwróci się do Miłosierdzia Bożego, nastąpi to, 

co najbardziej jest nieoczekiwane dla człowieka. 

Będziecie wracać do domu – udzielam wam błogosławieństwa, 

żebyście zawiozły je do swego kraju. 

Ja, Matka z tej ubogiej groty, Matka Skalna, będę pamiętać, bo 

jestem Matką Wielką, tak wielką, że nawet sobie nie wyobrażacie, bo w 

Moim najświętszym Niepokalanym Sercu mieści się cały świat, wszystkie 

dusze na świecie żyjące. W Moim Sercu Niepokalanym jest miejsce dla 

wszystkich serc, ale, proszę, zwracajcie się do Mnie, oddajcie się Mojemu 

macierzyństwu, a świat zacznie się przemieniać. 

Cieszę się, że będziecie w Moim królestwie na ziemi, w 

Częstochowie, oddawać się Mojemu macierzyństwu. Byłam z wami, 

kiedyście poszły załatwiać ten dzień, w którym macie się oddać. Byłam 
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przy was. To nie wy, dzieci Moje, to Ja pragnęłam. Moje matczyne Serce 

jest tak spragnione macierzyństwa, a tak niewielu przychodzi. 

Wiele niepokoju jest wśród ludzi, wśród serc ludzkich – módlcie się o 

ich przemianę. 

Ja się będą modlić razem z wami, że wszystkimi świętymi i aniołami, 

aby można było ich przemienić. Teraz uczyńcie, córki Moje, znak krzyża 

świętego, pobłogosławię was i ten dzień, w którym znalazłyście się w tej 

grocie. Zapamiętajcie ten dzień, ten dzień będzie dla was bardzo ważny. 

A teraz błogosławię wam: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Niech Duch Boży spocznie na was i niech nigdy nie opuści was, 

trwajcie w dobrym, a będzie zawsze z wami. Bądźcie szczęśliwe w Moim 

macierzyństwie, bo ono jest największym szczęściem dla człowieka, jeśli 

się w nim znajdzie. 

Tylko nie wyrywajcie się od Mego macierzyństwa, nie uciekajcie – gdy 

Ja się będę radować i wy będziecie mieli wielką radość. 

Dnia 19.04.1996 r. 

Powołuję was do tego dzieła zbawienia. Kocham was, małe 

stworzenia, i przez waszą małą miłość do Stwórcy uczynię wielkie dzieło. 

Moją potęgą jest Moje Bóstwo. Ubóstwiajcie Boga i żyjcie Nim. Moim 

pragnieniem jest dawać wiele światła Bożego i darów potrzebnych na 

ratunek całego świata. Moje Miłosierdzie i miłość jest oceanem 

nieprzebranym, w którym może się zanurzyć każda dusza, aby była 

zbawiona i oczyszczona przez Miłosierdzie Boże. 

Dzieci Moje. Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego wypłynął z 

Mojego zranionego Serca. Wybrałem was i stworzyłem jako narzędzia 

Boże – uczcie się pokory i cichości. Jedna niewinna zniewaga przyjęta dla 

Mnie jest Moją radością, a waszą siłą zwalczania zła. Na takie ofiary 

czekam od Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Bądźcie pokornymi 

sługami dla Chwały Bożej. 
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Bóg chce, abyście pozwolili się wyniszczyć dla Miłości Bożej, a po 

skończonym trudzie spoczęli w Bogu. 

W miłości Mojej zrodziłem was i wkrótce objawię wam wiele. 

Przeciwnik tego dzieła poczuje się zagrożony w przeprowadzaniu swoich 

planów. Bądźcie dzielni, bo Moja i wasza Matka jest przed wami. Ona 

zniszczy wszystkie plany szatana, ale potrzebuję was do tego dzieła. 

Błogosławię was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego. Ufajcie, ufajcie Mnie, 

Bogu, a wszystko stanie się dla was odkryte. 

Dnia 08.05.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wzywam wszystkich ludzi do modlitwy i pokuty. Wielu 

zwątpiło w Moje zwycięstwo. Ja, Matka Boża i wasza, mówię wam: Moje 

Niepokalane Serce zatryumfuje nad złem. 

Moje umiłowane dzieci ziemskie, stańcie przy Mnie, otwórzcie swoje 

serce na głos Matki. Ja was nauczę, poprowadzę i obronię. Moje 

macierzyństwo zostało zapomniane. W Moim macierzyństwie powinien 

się narodzić cały świat dla Boga, wtedy zapanuje pokój. 

Wracajcie, bo Moje Niepokalane Serce czeka na was, zabłąkane 

dzieci. Kto wam da gwarancję zbawienia wiecznego? Twój nieprzyjaciel, 

człowiecze, tylko czeka na twoje zwątpienie w Boga i już osaczy ciebie 

swym kłamstwem i wprowadzi do twego serca niepokój. 

Ja, Matka bolejąca nad całym światem, pragnę, abyście wrócili, a Mój 

Boski Syn przebaczy wam, tylko wracajcie z drogi nieprawości. Weźcie do 

ręki różaniec święty, on was obroni, da wam myśli Boże i pokój. Ja będę się 

z wami modlić. Macie różaniec i Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wiele 

innych modlitw, których was nauczyliśmy – macie słowa modlitwy, tylko 

pragnijcie się modlić i pomagać Mi. 

Moja modlitwa w Niebie i wasza na ziemi niszczy złe moce, które 

szczególnie w tych czasach ostatecznych atakują ludzi. Pozwólcie, abym 

mogła was zanurzyć w swojej miłości, ale i wasza miłość musi być 

wzajemna do Mnie jako do waszej Matki, która pragnie objąć was swym 

macierzyństwem i zaprowadzić was do swojego Boskiego Syna. Dzieci 
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Moje, nie lękajcie się iść za swym Bogiem do końca waszej wędrówki 

ziemskiego życia. 

Bóg jest miłosierny dla tych, którzy Go kochają i ufają Mu. Możecie 

wiele łask wyprosić u Boga dla upadłej ludzkości. Wiele kar dozna świat, 

ale teraz to jest tylko początek, aby się ludzkość opamiętała, nie grzeszyła 

więcej i nie raniła Serca Mojego Syna i Mojego. 

Pan Jezus: Ludu Mój, czy stworzyłem was na zagładę, którą wam 

szatan przygotował? Wyrzućcie grzechy ze swego życia, wyspowiadajcie 

się u Mego zastępcy na ziemi, nie grzeszcie więcej. Żyjcie Bogiem i dla 

Boga, a w odnowionym świecie będzie dla was miejsce. 

Matka Boża: Umiłujcie dobro, bądźcie samą prawdą i głoście miłość, 

dobro i prawdę, które wyzwolą człowieka spod jarzma szatana. Bądźcie 

dzielne, Moje kochane dzieci – Ja będę zawsze z wami. Matka Boża nigdy 

nie opuszcza swoich dzieci. 

Niech was Bóg błogosławi i ma w swojej opiece. Ja, Matka Boża, dam 

wam pokój, którego świat wam nie da. 

Dnia 09.05.1996 r.. Tolkmicko 

Córko Moja, gdyby ludzie znali Pismo Święte i czytali je z bojaźnią 

Bożą, to zrozumieliby wiele spraw Bożych i żyli według wskazań Bożych, 

ale ludzie nie mają czasu czytać Pisma Świętego ani chodzić do kościoła. 

Trzeba słuchać, co mówi Ewangelia. 

Ja, Jezus, mówię do całej ludzkości przez wszystkie wieki – trzeba 

budować życie i swoje człowieczeństwo na podstawie wskazań Pisma 

Świętego. Wskazałem wam drogę, którą macie iść, ale człowiek nie uczynił 

sobie ziemi poddanej, a pozwolił szatanowi opanować ją i zniewolić. Czy 

po to stworzyłem ten piękny świat, aby grzech na nim zapanował? O, wy 

niewdzięczni ludzie, cóż uczyniliście za tak wielki dar i miłość Mojego 

Bóstwa do człowieka. Wszystko złączyłem z człowiekiem i sam stałem się 

człowiekiem, aby być z wami, być dla was ojcem i bratem, nawet swoją 

Matkę dałem wam za Matkę, abyście mogli przez Nią wypraszać łaski 

wam, dzieci, potrzebne. Dziś następują kary – dopust Boży – aby was, 
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stworzenia, obudzić. Obecnie daję wam wszystkim wskazówki: 

nawracajcie się do Boga, bo grzechy obecnego czasu są tak wielkie, że 

tylko wstrząs globem może uprzytomnić człowiekowi, że jest Bóg, który za 

zło karze, a za dobro wynagradza. 

Zwróćcie swoje serce do Boga i za popełnioną nieprawość czyńcie 

pokutę. 

Módlcie się o Miłosierdzie Boże, to jest ostatnia deska ratunku dla 

zagubionej ludzkości. Wzywam was i pouczam, bo was kocham. Raduje się 

Moje Serce Boże, kiedy wracacie z drogi nieprawości, ale dziś bardzo dużo 

ludu idzie na zatracenie. 

O, umyśle ludzki, jakże stałeś się ubogi i zniszczony przez tego, 

któremu służysz. Gdybyś pomyślał, co ciebie czeka w wieczności, za-

stanowiłbyś się, co czynisz ze swym życiem. Gdy skończy się życie 

ziemskie, to czeka cię cała wieczność z Bogiem lub z szatanem w piekle, 

gdzie płonie wieczny ogień i nigdy stamtąd nie wyjdziesz. Człowiecze, 

ratuj swoją duszę, gdy jeszcze jest czas, bo czasu mało! 

Dzieci Mej miłości, wzywam was, abyście swoją ofiarą ratowały ginące 

dusze. 

O, wy mała trzódko, na was spoczął ratunek dla świata. Wszystkie 

wasze ofiary błogosławię Ja, Jezus Chrystus, i jestem z wami. 

Dnia 14.05.1996 r., Tolkmicko 

Dzieci, wasze pragnienia mają się wkrótce spełniać. Niech w was nie 

wygasa miłość do Boga – w tym jest wielka tajemnica Boża, bo gdy 

człowiek żyje w miłości do Boga, to miłość Boża wychodzi jej naprzeciw i 

łączy się z miłością człowieka i napełnia wielkim pokojem. Takie dusze Bóg 

wywyższa w doskonałości. Tak, córko Moja, przeciwnik chce, aby człowiek 

zapomniał o swym Bogu, umniejszając Moją cześć. 

Komu jednak człowiek chce się powierzyć i komu chce służyć? Czy 

Bogu, który stworzył świat i to wszystko, co na nim zaistniało? Bóg 
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wszystko stworzył dla człowieka, którego kocha. Gdy człowiek nie odda 

czci Bogu, a będzie czynił zło i jemu służył, nastąpi sprawiedliwość. 

Nie z lęku zbliżaj się do Boga, ale z miłości, a staniesz się dzieckiem 

Bożym, bo gdzie jest miłość czysta, tam jestem Ja, Jezus. Wytrwajcie w 

dobrym, bo czas obecnie dla ludzi głębokiej wiary jest ciężki. Módlcie się i 

wypraszajcie łaski dla wielu dusz zabłąkanych. Czuwajcie, abyście i wy, 

Moje stworzenia, nie zbłądziły, tym sprawilibyście Mi smutek. Tylko 

ufajcie, a resztę zostawcie Bogu. 

Dnia 16.05.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, gdyby ludzie bardziej wniknęli w tajemnicę Mszy 

Świętej – czym ona jest dla człowieka i jakie łaski spływają z uczest-

niczenia w niej – wiedzieliby że w każdej Mszy Świętej składam swoją 

Ofiarę za grzechy świata i za każdego z osobna, ale Moja Ofiara powinna 

być połączona z ofiarą człowieka. Jak ubogie są ofiary w codziennych 

Mszach Świętych, kiedy jest pusto w kościele. Patrzę z wielkim smutkiem 

na tych parę osób. Tak wielką ofiarę złożyłem, a tak mało wdzięczności i 

wynagrodzenia. Człowiek, który przyjmuje często Moje Ciało godnie i z 

miłości, przynosi Mi wielką radość. O, gdybyś znał, człowiecze, jakie łaski 

spływają na twą duszę, nigdy byś Mszy Świętej nie opuścił. 

Msza Święta i Moje Ciało dają ci życie wieczne. Msza Święta 

niedzielna jest obowiązkiem dla chrześcijanina, ale Msza Święta codzien-

na ma inne znaczenie, bo ty, biedny człowiecze, składasz jałmużnę 

swemu Bogu z miłości. Ta ofiara jest drogą do ojczyzny niebieskiej, bo na 

tej drodze jestem Ja, Jezus, i ty, biedne stworzenie, które nic nie możesz 

uczynić beze Mnie. 

Wzywam was do ofiary codziennej Mszy Świętej, bo to jest ratunek 

dla zagubionej ludzkości. Macie tak piękne świątynie, macie Mnie, 

Jezusa, w Najświętszym Sakramencie, żywego i prawdziwego, który na 

was czeka. Ale, drogie dzieci, te świątynie są z cegły, a Ja jestem 

spragniony zamieszkać w świątyniach waszych serc. Tak wiele serc ludzie 

pozamykali i Mnie, swego Boga, wyrzucili ze swych serc, które stworzyłem 
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dla siebie, aby być ze swym stworzeniem. Ale ludzkość otworzyła swoje 

serca dla szatana, dla jego nieprawości i obłudy – dla świata, który bez 

Stwórcy by nie istniał. 

O, pustynio ludzkich serc, co czynisz? Wróć do Boga i nie grzesz 

więcej, bo bliski jest koniec waszych nieprawości. Nie uszanowaliście, nie 

dziękowaliście za dary, które Bóg wam uczynił. Co uczynicie, gdy zabiorę 

to, co stworzyłem? Nic nie wezmę waszego, tylko to, co jest Moje. 

Co się stanie z wami, którzy żyjecie w grzechu ciężkim? Nadchodzi 

koniec zbezczeszczenia ziemi świętej, którą stworzyłem i błogosławiłem. 

Sami ludzie dobrowolnie ulegli złym mocom, bo zapomnieli o Mnie, Bogu, 

i nie złożyli ufności w Bożą moc. 

Kto ufa i nie grzeszy – idzie drogą sprawiedliwą. Gdzie jest Bóg, tam 

zło nie ma dostępu do dusz. Udzielę wiele łask duszom powracającym z 

drogi nieprawości, ale wracajcie, bo czas nagli. 

Dnia 18.05.1996 r., Warszawa 

Córko Moja, Ja, wasza Matka, zwracam się z wielkim wezwaniem - 

przez tyle wieków zabiegałam, aby Moje macierzyństwo było znane i 

czczone. Ale człowiek, coraz bardziej rozzuchwalony, odchodził od Mego 

macierzyństwa i jeszcze znieważał je. 

Wielkim żalem napełnia się Moje Serce, bo nawet Bóg-Człowiek nie 

pogardził Moim macierzyństwem. Ja, Matka Boża i wasza, pragnę w 

czasach ostatecznych jeszcze raz was wezwać, aby się spełniło to, co Mój 

Syn powiedział: „Matko, oto Syn Twój”, a do świętego Jana powiedział 

„Oto Matka Twoja”. 

O ile odrzuci ludzkość Moje macierzyństwo i nie przyjmie go do 

swych serc z miłości, nie skorzysta z tak wielkiego daru opieki – będzie 

osamotniona. Gdyby ludzie korzystali z Mego macierzyństwa, świat nie 

upadłby w tak wielkim grzechu. Ci, którzy wzywali Mej pomocy, nie 

błądzili, bo Ja, Matka, się o nich troszczyłam i wypraszałam im łaski 

potrzebne do życia z Bogiem. Moje macierzyństwo jest miłością i tylko w 
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miłości dziecko ziemskie może narodzić się dla Boga. O, stworzenie które 

Bóg powołał do istnienia, czy słowa wypowiedziane w agonii Jezusa nie 

dają wam możności być dziećmi Bożymi, czy nie został za was 

ukrzyżowany? 

Co uczynił szatan dla człowieka, co mu zapewnił prócz piekła? – Nic! 

Wzywam was, Matka bolejąca, gdzie ukoję swój ból? O, jak pragnę 

ogarnąć was swoją miłością i zanurzyć was w swoim macierzyństwie. Ludu 

całego świata, wracaj do swej Matki, którą wam dał Bóg. Ja wciąż czekam 

na was, dzieci zagubione. Zwróć, dziecię, swoje serce i oczy na swoją 

Matkę Niebieską, a zrozumiesz, że was kocham i pragnę być kochana przez 

swoje dzieci ziemskie. 

Dnia 18.05.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, mów wszystkim ludziom, aby się otworzyli na 

Miłosierdzie Boże i na łaski. 

O ile człowiek otworzy się na Miłosierdzie Boże, Bóg da mu siłę i moc 

Bożą do nawrócenia. Czas otwarcia się człowieka na działanie Boże w 

ludzkich sercach jest czasem przeznaczonym – a czas jest krótki. 

Stworzenie, korzystaj z czasu Bożego Miłosierdzia, nie odwlekaj, bo 

jutro może być za późno. Dzieci Mej miłości, głoście te słowa, gdzie się da, 

aby ludzie widzieli, że jedynym ratunkiem dla dusz upadłych w grzechu, 

jest Miłosierdzie Boże. Kto zaufa i nawróci się, będzie zbawiony. W 

Miłosierdziu Bożym zanurzcie swoje dusze i trwajcie w nim – to jest łaska 

Boża dla całej ludzkości. 

Dnia 22.05.1996 r., Częstochowa 

Córko Moja, gdybyś poznała, jak wielką radość Mi sprawiasz. Twoje 

pragnienie podoba się Bogu, bo pragniesz, aby Chwała Boża wzrastała, a 

ludzkie serca otworzyły się na działanie Boże. Gdyby każdy człowiek 

skierował swoje serce i myśli do Boga, nie byłoby tyle grzechów i zła. Świat 

jest zniewolony przez złe moce, ale Bóg jest największą mocą. 
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Giniesz, a nie zwrócisz się do swego Stwórcy o Miłosierdzie Boże i o 

ratunek. Bóg długo czeka na zagubioną duszę, ale do czasu. Dziś 

sprowadziłem was do Mojej Matki i waszej, bo Ona jest źródłem 

wszelkich łask. Dzieci Moje, wreszcie uwierzcie w Matkę Najświętszą, w 

Niej złóżcie swoje dzieciństwo. Ona zna drogę do Mnie – Jezusa. 

Nikt tak nie wie, jak żyć dla Boga, jak Matka Boża. Czas nagli. 

Uciekajcie się do Tej, która może dać wam schronienie i opiekę. Kto 

zaufa w Jej moc macierzyńską – nie zginie. 

Przez tyle wieków mało ludzi korzystało i myślało o Tej, która jest 

Matką Boga-Człowieka i która została Matką człowieka. Kto Jej się odda 

w opiekę i pozwoli, aby Ona mogła kształtować was na dzieci Boże? 

Wracajcie, dzieci, z drogi nieprawości do swej Matki. Ona wam pomoże 

w najgorszym niebezpieczeństwie duszy, bo macie czasu mało, a grzech 

się wzmaga. Kary następują jedna po drugiej. Boleść Moja, Boga, jest 

wielka, że muszę karać, bo grzechy wasze Mnie zmuszają, abyście się 

opamiętali. Wynagradzajcie wszystkie zniewagi Mojej i waszej Matce, a 

tym będziecie pomagać swemu Bogu. Błogosławię tym, którzy usłuchają 

Słów Bożych i nawrócą się. Oddajcie cześć i Chwałę Bogu swojemu i Matce 

Najświętszej, a zapewnimy wam, drogie dzieci, zbawienie. Łask Bożych 

wam nie zabraknie, tylko idźcie z ufnością ku Bogu. 

Dnia 26.05.1996 r., Warszawa 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Pokój z wami, Moje dzieci. Ja, Duch Święty, ucieszyłem się, że 

zaprosiliście Mnie dzisiaj do waszych serc. O, serca ludzkie, świątyniami 

Bożymi jesteście. Ja chciałbym królować w waszych sercach, chciałbym 

poprzez wasze uczynki wszystko czynić dla Chwały Bożej i dla zbawienia 

ludzkości. 

Otwórzcie swoje serca, abym mógł wejść do nich, królować i kierować 

wami. To zależy od waszej woli, czy pozwolicie Mi, żebym mógł z wami 

przebywać. Z wielu serc jestem wyrzucany, nie chcą Mnie, ale jestem tak 

hojny i pragnę wylać na was swoją moc, która rozjaśni wasze umysły. 



  - 281 - 

Serca wasze zapłoną miłością gorejącą do Boga i bliźniego. Niech serca 

wasze staną się żywą pochodnią, którą będę podtrzymywać. Będę 

dodawał wam ognia miłości, abyście nie ustali w drodze. Bądźcie Moimi 

wykonawcami woli Bożej. Dziś udzielę wam wiele łask, a szczególnie w 

czasie Mszy Świętej otrzymacie łaski, które są wam potrzebne na tym łez 

padole. 

Światło Moje musi zstąpić na cały grzeszny świat, aby oślepić szatana, 

który rozzuchwalił się i myśli, że zwyciężył. Ale wy, mała Moja trzódko, nie 

myślcie tak, ufajcie Bogu w Trójcy Jedynemu. Idźcie za Moim tchnieniem 

– nigdy was nie zawiodę. Ja, Duch Święty, wszystko czynię, wszystko 

ożywiam, wszystko zapalam. W Duchu Świętym każdy powinien pozostać 

na zawsze. Kto żyje w Duchu Świętym, ten ma światło Ducha Świętego i 

czyni dobrze, bo nie on, ale Ja działam w nim i ze Mną umie on odróżnić 

dobro od zła. 

Dzieci Moje, Ducha Świętego nikt nie widział, ale światło Ducha 

Świętego odczuło wielu. Największe Moje działanie jest w ludzkich 

sercach. Kiedy dotknę duszę, która się otworzy, już jej nie wypuszczam ze 

swoich łask i działania, urabiam ją i kształtuję. Nie martwcie się, że 

jesteście nieprzygotowani i obciążeni wielkimi grzechami. Ja wszystko 

spalę w was, ukształtuję, ale wasza wola powinna być zjednoczona z 

Bogiem i otwarta na działanie w waszych duszach. Wasze uczynki będą 

wtedy jawne. Ludzkość zobaczy jak działa Bóg, a owoce będziecie oglądać 

w swoich czynach. 

Dzisiaj jest czas ostateczny! Kto otworzy swoje serce na działanie 

Ducha Świętego, ten będzie prowadzony drogą zbawienia. 

Dnia 29.05.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, mów wszystkim ludziom, aby nie marnowali czasu, a 

trwali na modlitwie i pokucie. Przez tych, którzy wytrwają, a nie ulegną 

zwątpieniu i lękowi, ale całkowicie oddadzą się Miłosierdziu Bożemu i 

zaczną żyć po Bożemu, ześle Bóg wiele łask na cały lud. 
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Macie oczy, patrzcie, co się dzieje z chrześcijaństwem. Macie uszy, 

słuchajcie, co mówi Jezus Chrystus przez Pismo Święte, a co czyni szatan w 

duszach ludzkich. 

Czyż nie mieliście objawione, co będzie się dziać w czasach 

ostatecznych? 

Szatan użyje całej swej mocy, aby zniszczyć człowieka. 

Człowiek powinien wiedzieć, gdzie szukać ratunku. Daliśmy wam 

broń, którą się zwalcza zło. To jest: 

- moje Ciało i Krew, 

- różaniec święty, 

- Koronka do Miłosierdzia Bożego 

- i wiele modlitw, które są potęgą niszczenia zła. 

Potrzeba w tym czasie wiele modlitw ofiarnych przeciw grzechowi. O 

to was prosi Jezus Chrystus i Matka Najświętsza, abyście wytrwali w tej 

walce. Jesteśmy z wami i przy was, aby was bronić i umacniać. 

Dnia 29.05.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, głoś słowa Moje do wszystkich ludzi. Ten czas jest 

ostateczny, chodzi o wytrwanie w wierze w Boga. 

Dla was, ludu Boży, przeznaczyłem ten czas, kiedy grzech zapanował 

na całym świecie. W waszych sercach składam pieczęć Mojej miłości. Nie 

lękajcie się stanąć do walki ze złem tego świata.  

Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego powinieneś dać świadectwo, żeś 

nim jest. Miłość w was ma płonąć jak żywa pochodnia przez modlitwę, 

post i składanie ofiar. Wszystko macie czynić w pokorze serca dla swego 

Boga i bliźniego. 

Drodzy synowie kapłani, daję wam ratunek Kościoła w tych 

maluczkich. 

Kościół i duchowieństwo będą w wielkim prześladowaniu, to są ci, 

którzy staną w obronie Kościoła i dla jego dobra. Kościół się odrodzi, ale 

przez tych, którzy pozostaną mu wierni aż po krzyż. 
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Zwracam się do was – synowie – czyż nie widzicie, jak Kościół jest 

niszczony od wewnątrz, a wy nie stajecie w obronie Mego Kościoła? 

Potrzebujecie takich ofiarnych ludzi z głęboką wiarą, którzy będą mieli 

odwagę dzieci Bożych stanąć do walki ze złem i złożyć swoją ofiarę za 

cały grzeszny świat. 

Moi synowie kapłani, wróćcie na drogę świętości. Jakże oddalacie 

się od swego Boga – dlaczego? Gdzie pędzicie? Czyż zabrakło wam 

rozeznania dobra i zła? 

Jestem Bogiem tym samym i niezmienionym, nie starajcie się Mnie 

przekazywać po ludzku, ale po Bożemu, tak jak przekazywałem moim 

uczniom. Moi synowie, należy nauczać dalej, a nie ulegać wypaczeniom, 

co jest wielką szkodą dla całego Kościoła i ponosicie za to odpowiedzial-

ność. Moje przykazania się nie starzeją. 

Czy nie wiecie, jaki ma być Kościół? Rozważajcie, aby w wielkim 

ucisku Kościoła, ufać tylko w Boże Miłosierdzie i żyć nim, a resztę zostawić 

Bogu. 

Dnia 07.07.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz często. Zostaw wszystko, a oddaj się temu dziełu 

zbawienia. Słowom, które piszesz, błogosławię, one mają moc Bożą. 

Ty, który będziesz czytał te słowa dane ci przez Boga, zastanów się, 

dlaczego Bóg tak się trudzi, aby dotrzeć do ciebie, biedne stworzenie, i 

chce dać ci zrozumieć, że ciebie kocha i chce cię zbawić. 

Rozważcie, Moje dzieci, że ten obecny czas jest czasem wielkiej próby. 

Czy wasza wiara jest pełna wiary w Boga żywego w Najświętszym 

Sakramencie i w jaki sposób Go przyjmujecie do swego serca? 

Ja, Jezus Chrystus, pragnę, abyście rozważali, kto do was przychodzi 

w Komunii świętej, a nie przyjmowali tylko na pokaz. Jeszcze nie w pełni 

godnie Mnie przyjmujecie. Jestem Bogiem żywym, prawdziwym i 

upominam was, Moje dzieci, abyście godnie Mnie przyjmowały i nie 

raniły Mnie, a szczególnie naród polski.  
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W Polsce objawiło się Miłosierdzie Boże i w Polsce ma się dokonać 

największa przemiana ludzkich serc. Moje oczy są zwrócone na tych, co się 

trudzą dla Mej Chwały i zbawienia świata. 

Dnia 24.07.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, czas mija, a ludzie pogrążają się w coraz to większym 

grzechu. Nie słyszą, jak wołam, aby się nawracali i aby nie czynili zła, aby 

powrócili na drogę zbawienia. 

Czy Ja, Jezus Chrystus, nie jestem jedyną drogą zbawienia? A jednak z 

niej uciekacie. 

Powiadam wam, nikt nie dozna prawdziwego zbawienia beze Mnie. 

Jam jest drogą zbawienia, Jam jest światłem każdej duszy. Tylko człowiek 

w swej pysze nie potrafi tego zrozumieć, że dusza ludzka jest świątynią 

Boga. Jestem Bogiem wszystkich stworzeń, ale i jestem Bogiem każdej 

duszy. Od człowieka zależy, w jaki sposób Mnie przyjmie i na ile pozwoli 

dzielić życie z Bogiem. Są dusze całkowicie oddane Bogu, przez które mogę 

działać dla dobra człowieka widzialnie, ale są takie dusze, które Mi 

wydzielają mały skrawek w swoich sercach lub wcale. Te ostatnie nie 

wierzą w istnienie Boga i idą na zatracenie. Zwracam się do was, Moje 

dzieci, i zapraszam was do pracy w Mojej winnicy, aby można było 

uratować jak najwięcej tych zagubionych owieczek. Do walki, Moje małe 

stworzenia, przez waszą małość i nicość dokona się wiele. Zły duch jest 

mocny, ale Moi słudzy są silniejsi, bo Ja, Jezus, jestem w was. 

Dnia 30.07.1996 r., Lwów 

Córko Moja, pragnę, abyś napisała do całej ludzkości: czynię znaki 

czasów ostatecznych, zsyłam kary, abyście rozpoznali ten czas. Kary, 

które zsyłam, są nie dlatego, żebyście ulegli lękowi, ale dlatego, żebyście 

zrozumieli, że was kocham i pragnę waszego nawrócenia. 

Matka Moja i wasza ogarnia was swym macierzyństwem i pragnie 

ogarnąć nim całą ludzkość. Ale jak bardzo dużo ludzi odrzuca 

macierzyństwo Matki, która wszystko może, która chce przytulić was do 
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swego Niepokalanego Serca. Cieszyła się Matka Najświętsza wraz ze Mną, 

patrzyłem na radość Matki, która kocha wszystkie ziemskie dzieci. 

Posłuchajcie, Moje stworzenia, głosu Bożego: potrzebujemy 

waszych gorących serc, waszych modlitw i postów, i zapomnienia o 

sobie. Walka ze złymi mocami się toczy; nie bójcie się niczego! Przed 

wami i za wami jest Matka Najświętsza, pogromczyni piekielnych mocy, 

a wy jesteście Jej trzódką, którą prowadzi i broni. 

Dnia 31.07.1996 r., Lwów 

Córko Moja, daję ci polecenie, abyś pisała o trudnościach i radościach 

związanych z oddaniem się Mojemu macierzyństwu, które was spotkały. 

Z wielką pokorą przyjęliście wszystko, co was spotkało, chcieliście być 

posłuszni jak małe dzieci, tym sprawiliście Mi wielką radość. Zaufaliście 

swojej Matce, która was kocha i nie zawiedliście się. Wyprowadziłam was 

poza klasztor, pod gołe niebo, aby wam tam pokazać, że jestem Królową 

i że Moje królestwo jest tu w Częstochowie na Jasnej Górze. 

Drogie Moje dzieci, gdybyście wiedziały, z jak wielką radością 

przyjęłam was do swego Niepokalanego Serca. Moje macierzyństwo jest 

waszym schronieniem i przetrwaniem. Tylko, drogie dzieci, pamiętajcie, 

że jestem waszą Matką. Jeśli kocha się Matkę, i to Matkę Boga i 

Człowieka, to się Jej nie rani ani nie zadaje smutku swoim życiem. 

Ty, córko, wiedziałaś o wszystkim, ale nie kazałam ci nic mówić i tak 

zrobiłaś – wierzyłaś, że to się stanie. Wiedziałam to wszystko, bo byłam w 

tobie. 

Drogie dzieci, dałam wam poznać, jak mogę promieniować Moją 

miłością na wszystkich przez dusze oddane Mi i Memu macierzyństwu. 

Wyjechałyście ubogacone Moją miłością.  

Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty udzielił wam błogosławieństwa 

Bożego i zostałyście przyjęte w poczet dzieci Bożych. 
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Ja, Matka Niebieska, potrzebuję was, aby plan Boży wypełniony był 

na tej świętej ziemi przez was maluczkich. Niech wasza wiara będzie 

silna, a wsparta przez Moje macierzyństwo miłością do Boga i bliźniego 

da wam zwycięstwo nad grzesznym światem. 

Dnia 1.08.1996 r., Lwów 

Córko Moja, bądź spokojna. Ja będę dawać znaki, aby duchowieństwo 

rozpoznało dzieło Mojego Syna i Moje. 

Ja, Matka Niebieska i ziemska, pragnę waszego nawrócenia i 

skorzystania z Miłosierdzia Bożego czasu ostatecznego. Trzeba pamiętać, 

Moje drogie dzieci, że przyjście Mojego Syna jest bliskie, aby was nie zastał 

śpiących. Bądźcie trzeźwi, oczekując na swego Boga. Choć obecnie 

przechodzicie różne próby oczyszczenia, dzieci Moje, taka jest wola Boża. 

Przyjmujcie to wszystko z wielką pokorą i oddaniem się woli Bożej, 

trwajcie w tym dziele niezmiennie. Kochajcie swoją Matkę, która jest 

zawsze przy was, i pozwólcie, aby mogła was kochać całą swoją miłością 

macierzyńską. Odwzajemniajcie się Jej swoją miłością, a serca wasze będą 

przemienione i miłe będą Bogu. Ale w obecnym czasie trzeba dać z siebie 

wiele i czuwać, bo szatan krąży wokół was, aby was zniszczyć, lecz wy 

macie Matkę, która jest w Niebie i czuwa nad swymi dziećmi. Pamiętajcie, 

że Ja jestem pełna łask i Miłosierdzia dla dzieci, które bardzo potrzebują 

Mej opieki. 

Dnia 13.08.1996 r., Tolkmicko 

Córka Moja, napisz te słowa, które ci podyktuję: starajcie się wytrwać 

w tym dziele zbawienia. Ja, Jezus Chrystus, posłużę się tą największą 

słabością na ratowanie zagubionego świata. Mądrość tego świata jest 

nicością, bo nic się z niej nie zrodziło, co jest dobre i pożyteczne dla 

człowieka i jego wzrostu duchowego. 

Dałem wam, drogie dzieci, mądrość, a szatan dał wam pychę, w której 

się zagubiłyście. Nie skorzystałyście z łask Bożych, a z tych łask utraconych 
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trzeba będzie się rozliczyć. Są tacy, którzy dobrze wykorzystali dary Boże i 

dziękowali za nie swemu Bogu. 

Obudźcie się i zacznijcie żyć po Bożemu, bo czasu macie mało. Ja nie 

straszę, ale ostrzegam was, drogie stworzenia, zbyt wiele kosztowała Mnie 

każda dusza. Jeśli jakaś dusza otworzy się na miłość Boga i łaski, taką duszę 

obdarowuję wieloma łaskami. 

Drogie dzieci, nie bójcie się iść drogą, na której stanęłyście, bo Jam 

jest z wami. Zaufajcie i wynagradzajcie Moją zranioną miłość, a Ja, Jezus, 

zanurzę każdą duszę w Mojej miłości i dam rozpoznać w życiu człowieka – 

że JESTEM. 

Dnia 15.08.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, nie lękaj się trudu. Ja, Jezus Chrystus, idę z tobą. Kiedy 

ci, którzy wątpią, zauważą, że to Moje dzieło? 

Czyż nie powiedziałem, że mądrość dam maluczkim? Ich serca są 

otwarte na łaski Boże. 

 Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego jest Moim dziełem. W 

ich sercach rozpalę ogień Bożej miłości. Wyposażeni w moc Bożą i łaski, 

będą zapalać inne serca do walki ze złem. To, co dla nich przeznaczyłem, 

przez nich będzie się dokonywać i wielu ulegnie przerażeniu. Słudzy 

szatana będą chcieli ich zniszczyć. 

Zapewniam was, Moje dzieci, że Ja, Jezus, i Matka Najświętsza, 

czuwamy nad wami i troszczymy się o wasz rozwój duchowy, a w 

chwilach trudnych święty Michał Archanioł wraz z aniołami przyjdzie 

wam z pomocą. 

Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego walczy w cichości i pokorze – 

Ofiarą Mszy Świętej, różańcem świętym i wszystkimi modlitwami 

zatwierdzonymi przez Kościół. Szczególną cechą Małego Rycerza jest 

dawanie świadectwa życia na co dzień dla Boga i składanie ofiar miłych 

Bogu. Ufajcie, JAM JEST z wami, Moje stworzenia. 
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Dnia 15.08.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, sprawiłaś Mi wielką radość, zadając sobie tyle trudu, aby 

sprowadzić Moje wybrane dzieci do Mego królestwa na Jasnej Górze. Czyń 

tak dalej, dziecko. 

Ja, Matka, będę na was czekać jeszcze w tym obecnym czasie, abyście 

jeszcze raz dokonali oddania się Memu macierzyństwu. Ma ono wielkie 

znaczenie dla was. 

Pragnę was przyjąć do swego Niepokalanego Serca uroczyście, aby 

świat pojął, że jestem waszą Matką i Matką wszystkich, którzy chcą się 

narodzić dla Boga w Moim macierzyństwie. Zapewnię wam opiekę jako 

dzieciom Bożym, ponieważ, drogie Moje maleństwa, usłyszałyście głos 

swojej Matki, która was wzywała. 

Kocham was i proszę was wszystkich, zbliżajcie się do Mego 

macierzyństwa, bo jest dla was ucieczką i schronieniem. 

Dnia 20.08.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, napisz do Moich dzieci, które Mnie kochają i dają 

świadectwo, że są Moimi dziećmi. Gdy się modlą, adorują Mnie w 

Przenajświętszym Sakramencie, przynoszą radość Bogu. Cieszę się, że 

adorujecie modlitwą różańca świętego – w niej jest wielka moc i przez nią 

spływają łaski. 

Drogie dzieci, zwracam się do was, czcijcie szczególnie w tym 

trudnym czasie godzinę Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie dokonuje się 

cud Miłosierdzia Bożego. Serce Moje otwiera się w tej godzinie i zlewam 

łaski potrzebne światu, a modlących się zanurzam w Miłosierdziu Moim i 

daję łaskę przetrwania i bronię ich jako swej Chwały. Tej godziny szatan 

się bardzo boi, bo w godzinie Miłosierdzia Bożego plan szatana i jego sług 

jest niszczony, a sidła szatańskie spadają z dusz zniewolonych. 

Otóż, drogie dzieci, wzywam was do nawrócenia, bo kielich goryczy i 

nieprawości świata jest przepełniony. 
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Pytam was wszystkich stworzonych przez Boga: czy chcecie postąpić 

ze swym Bogiem jak zbuntowani aniołowie i iść na potępienie? 

Nawracajcie się i wracajcie do macierzyństwa waszej Matki Maryi. 

Ona jest ucieczką grzeszników i ratunkiem wielu upadłych w grzechu. 

Niepokalane Serce Maryi zwycięży. Tych, którzy będą szli pod Jej 

sztandarem, dobra i święta Matka przeprowadzi bezpiecznie, o ile ich 

wiara będzie w nich silna i święta. Matka Najświętsza ma wielkie 

działanie w tych ostatnich czasach i Ja, Jezus Chrystus, wskazuję wam 

źródło zbawienia i ucieczkę schronienia. Otwórz, Moje stworzenie, serce 

dla Boga, a będziesz przemienione. Wsłuchuję się w każde serce, kiedy 

zabije dla Boga. Czekam, bo czasu mało, wskazówki zegara się zbliżają do 

wyznaczonej godziny. Straszny to będzie dzień, kiedy wybije godzina 

sprawiedliwości. Ci, którzy pójdą za głosem Bożym, niech się nie lękają. 

Dnia 06.09.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz często. Starasz się zadowolić wszystkich ludzi, ale 

staraj się trwać przy tym dziele zbawienia. 

Nie patrz na przeszkody, ale bądź wpatrzona w Moje zranione Serce, z 

którego wypłynęły krew i woda.  

Pragnę zanurzyć cały grzeszny świat w Moim Miłosierdziu i dlatego 

powołuję was, maluczkich, abyście sprowadzali dusze zagubione do 

źródła Moich łask. Pracujcie wytrwale i czerpcie łaski przeznaczone dla 

was. Nie zabiegajcie o wiele spraw ziemskich, na niewiele wam się one 

przydadzą. Czyńcie tylko tyle, ile potrzeba, a resztę zostawcie swemu 

Bogu. Zacznijcie żyć czasem przyspieszonym. Trwajcie na modlitwie, 

czyńcie dobrze, żyjcie w prawdzie, starajcie się skupić w ciszy. 

Pragnę, abyście cali należeli do Mnie, Jezusa Chrystusa. Pragnę okazać 

światu, że wielkie rzeczy uczynię przez tych, którzy Mi zaufali. Jestem 

Bogiem miłosiernym i daję wam dostęp do Mego Miłosierdzia, abyście 

nieśli je innym i dawali świadectwo, że jesteście godnymi czcicielami 

Miłosierdzia Bożego. 
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Dnia 09.09.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, widzisz Moje działanie w twoim życiu. Dobrze uczyniłaś, 

zdając się całkowicie na Moje inspiracje, wtedy mogę doskonalej działać 

poprzez ciebie dla zbawienia świata. Oddając swoją wolną wolę, nie 

korzystając z niej i opierając się wyłącznie na Mojej woli, stajesz się 

narzędziem użytecznym i naczyniem spływających łask Bożych. 

Teraz, drogie dzieci, te, które stanęły u stóp Mojego krzyża i pragną 

pozostać przy nim, i te, które przyjmą Mój krzyż do swych serc dla 

zbawienia dusz – błogosławię was. 

To nie chodzi, Moje umiłowane dzieci, o rzecz materialną, ale o duszę 

człowieka, którą stworzyłem dla swej miłości. Kiedy dusze giną 

bezpowrotnie, zadają rany Mej miłości. Wzywam was, Moje stworzenia. 

Ja, Jezus Chrystus, bo człowieka wybrałem i powołałem do pomocy w zba-

wieniu świata. 

Nie bądźcie leniwi do składania ofiar, bo lenistwo jest grzechem, a 

grzech rodzi grzech i pomnaża się, aż do utraty człowieczeństwa. Tak jest 

ze światem was otaczającym. Świat tonie w grzechach, a mało jest 

chętnych do pracy w winnicy Mojej. 

Kocham was, ale biada tym, którzy zaakceptowali zło, a nie 

skorzystali z czasu Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 10.09.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, gdyby ludzie poznali, czym jest godzina Miłosierdzia 

Bożego, to wiedzieliby, że wszystko, co czynią w tej godzinie, jest niczym, 

nie mają żadnej korzyści ani łaski. Ale gdy wszystko zostawicie, wszelkie 

zajęcia, i będziecie czcili godzinę Miłosierdzia Bożego, godzinę 15.00, to 

w tej godzinie jest upust Miłosierdzia Bożego i zlewam wszelkie łaski 

potrzebne ludzkości. W tej godzinie zanurzam wszystkich, którzy się 

modlą, w Moim Miłosierdziu i zsyłam łaski potrzebne dla każdej duszy i 

całego świata. Zaufajcie Miłosierdziu Bożemu, to jeden jedyny ratunek 

dla zagubionej ludzkości. 
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Wzywam ciebie, człowiecze, zbliż się do Mego Miłosierdzia, ukorz się, 

żałuj za grzechy, a Ja, Jezus Chrystus, ci przebaczę. Widzę was wszystkich, 

jak się miotacie w grzechu. Czy dla grzechu was stworzyłem, czy dla 

miłości, która Mnie spala? Nikt nigdy nie będzie was tak kochał, jak Ja – 

Stwórca. Ja was chciałem dla swej Chwały, nim świat zaistniał. A wy, dzieci 

Moje, gdzie pędzicie? Szatan was porywa, zniewala, a wy idziecie jak 

stworzenia nierozumne. 

Czyż już nie odróżniacie Nieba od piekła? Człowiek wierzący, gdy 

upada, wzywa Boga i Bóg przychodzi mu z pomocą. Nie patrzę na waszą 

nędzę, jestem wierny swej miłości i wszystkich kocham, i śpieszę na 

ratunek. 

Pomyślcie, czy potrafilibyście kochać tak jak Ja, który doznaje tylu 

zniewag i tyle zapomnienia od swych stworzeń? Ale gdy wracacie z drogi 

zła, przebaczam i zapominam, i raduje się Moje Serce. Wracajcie i proście 

o Miłosierdzie Boże dla siebie i całego świata. 

Dnia 11.09.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, kary, które otrzymuje świat są ostrzeżeniem dla wielu 

grzeszników. Grzech dojrzał jak owoc i trzeba go zebrać i wrzucić do ognia 

piekielnego, aby zły owoc więcej nie rodził złych owoców. 

Drogie Moje stworzenia, czas spojrzeć w swoje sumienia, one was 

oskarżą: czy twoje życie, człowiecze, było godnie prowadzone według woli 

Bożej? 

Dałem wam duszę i ciało jako dar Stwórcy dla waszego istnienia oraz 

wolną wolę, według której możecie decydować sami, a wszystko inne jest 

Moją własnością. W jakim stanie oddasz Mi, człowiecze, Moją własność? 

Nadchodzi czas, aby się upomnieć o te dary człowieczeństwa. Nawracajcie 

się, módlcie i wracajcie do Tego, który was stworzył. 

Dnia 13.09.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Matka Boża i wasza, pragnę wam udzielić wskazówek 

w tym czasie, tak trudnym dla całej ludzkości. Dziś, w dniu Moich 
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objawień, wzywam was, drogie dzieci, pozwólcie Mi się prowadzić po tych 

mrocznych drogach. Kto idzie ze Mną, ten ma światło i nie błądzi. Dzieci, 

które odłączyły się od Mego macierzyństwa, idą przez życie w mroku i nie 

rozpoznają drogi zbawienia. Pragnę was wszystkich prowadzić na 

spotkanie Mego Syna. 

Dzieci Moje, wróćcie do Mego macierzyństwa, do Mego 

Niepokalanego Serca, bo zginiecie. Czyż nie złożyłam za was wielkiej 

ofiary – Mojego Boskiego Syna? 

Matki, które będziecie czytać to orędzie, czy zrozumiecie Moją 

boleść, widząc, jak idzie Mój Syn, który za was się ofiarował, z krzyżem 

obciążonym waszymi grzechami. Za Nim szłam w cichości z siedmioma 

boleściami Mego matczynego Serca. 

Dziś, drogie dzieci, potrzebuję waszych serc, bo miłość Mojego 

Boskiego Syna jest znieważana. Pragnę, abyście wynagradzali i błagali o 

Miłosierdzie Boże dla zagubionego świata. W was wpatrzone są Moje oczy 

i otwieram Serce na wasze ofiary. 

Dzieci Moje, Ja szłam za krzyżem Mojego Syna, a teraz w dniach 

ciemności wracajcie pod krzyż, bo w nim jest moc zwycięstwa nad złem. 

Krzyż powinien być uwielbiany, kochany i ponad wszystko wywyższany, 

a zwycięstwo zajaśnieje, a mroki i ciemności będą zniszczone. Ale 

potrzebuję wielkich ofiar, bo złożyłam za was swojego Syna na krzyżu, 

bo Bóg Ojciec tak chciał, aby były zbawione wszystkie dusze. Czekam na 

was pod krzyżem Mojego Syna, abyście złożyły swoje ofiary dla 

zbawienia świata. 

Dnia 16.09.1996 r., Sułkowice 

Pyta się Pan Jezus, czy chcę mu służyć ofiarnie. – Tak.  

Mówi Pan: Dziecko Moje, twoja służba jest potrzebna, abyś głosiła 

przyjście Moje. W tej wielkiej nieprawości i chaosie nadchodzi 

oczyszczenie. 
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Córko, wybrałem i powołałem ciebie. Wielka odpowiedzialność 

spoczywa na tobie. Nie bój się niczego, nic ci się nie stanie. Zjednoczony 

jestem z tobą w tym dziele. Zacznijmy pracę otwartą, aby przyniosła 

owoce nawrócenia zagubionego stworzenia. 

Dnia 22.09.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, czemu dręczysz się słowami, które ci nic nie uczynią, są 

one tylko słowami. Staraj się, córko, pisać i jawnie działać, otrzymałaś 

łaskę, bo taka była Moja wola. Czyń to, co czynisz. Nic nie możesz z siebie 

czynić. Wszystko otrzymałaś z woli Bożej. 

Ja, Jezus Chrystus, prowadzę Ciebie. Wiele cierpisz od złych ludzi, ale 

to jest ofiara i trzeba przyjąć ją z wielką pokorą i miłością. Składaj dzięki za 

wszystko: czy bolesne, czy przykre, czy słodkie, czy radosne. Nie myśl, co 

ciebie spotka, a patrz na Mnie, co Mnie spotkało za Moją miłość. Byłem jej 

wierny do ostatniej kropli krwi. Bądź ty też wierna w tym dziele zbawienia. 

Nie posłużyłem się mądrością tego świata, ale twoją małością ku 

zawstydzeniu tych, którzy czują się wszechwiedzący. 

Córko, idź tą drogą, którą przygotowałem dla ciebie i dla wielu, którzy 

pójdą z tobą na ratunek dusz zagubionych. Twoja i innych ofiara została 

przyjęta. Wasze ofiary wydadzą owoce zbawienia, tylko czyńcie wszystko z 

miłości. Miłość zatryumfuje nad wszelkim złem tego świata. Ufajcie w 

Miłosierdzie Boże i czerpcie łaski potrzebne wam w doskonaleniu życia dla 

Boga. 

Dnia 11.10.1996 r., Legnica 

Córko Moja, patrzę na ten upadły, grzeszny świat. Obiecuję raj w 

Mym Królestwie tym, którzy wytrwają przy Bogu, i tym, którzy się 

nawrócą. Szatan opanował bardzo wielu ludzi i jest pewien, że będą oni 

jego, dla jego znęcania się nad nimi. Szatan pragnie zniszczyć każdą osobę, 

aby Moje Królestwo było spustoszone, ale czas dać mu odczuć, że 

panowanie jego się kończy.  
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Wysyłam was, Moje dzieci, do walki ze złymi mocami i gdy zacznie 

maleć władza szatana nad grzesznym światem, wtedy uderzy on z wielką 

siłą na Kościół Święty, ale go nie zwycięży. Kościół się odrodzi, bo taka 

jest Moja wola. 

A teraz zwracam się do tych, którzy nie wierzą, że jest Bóg, i służą 

szatanowi. Dosyć, czas się zbliża i bliski jest wasz koniec. Już nie możecie 

uczynić większego zła w tym świecie. Jestem Panem i oczyszczę świat z 

wszelkiej nieprawości, oddzielę zło od dobra. Z niczego uczyniłem ten 

świat i w nicość mogę go obrócić. Nawracajcie się. Kocham was i dlatego 

was ostrzegam. 

Dnia 13.10.1996 r., Tolkmicko 

- Panie Jezu, co dalej czynić, aby pełnić Twoją wolę? 

Córko Moja, idź Moimi śladami, nie zbaczaj z drogi, choćby ci się 

zdawała nie do przejścia. Twoja droga jest Moją drogą – przyjmij ją taką, 

jaka będzie przed tobą. 

- Panie Jezu, czy mam szukać i łączyć się z jakimś zgromadzeniem, czy 

Ty, Jezu, sam poprowadzisz? 

Córko Moja, ty wiesz, że współpraca z Kościołem jest konieczna, ale 

jeszcze was Moi synowie nie rozpoznali. W Mojej mocy jest im dać 

światło rozpoznania Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, od-

rzuceni staną się filarem Kościoła. 

- Panie Jezu, co mam czynić dalej? 

Córko, bądź spokojna, mądrości, której ci udzielił Bóg, nikt się nie 

sprzeciwi, bo słowa, które będziesz mówić, będą samą mądrością. Ja, Duch 

Święty, będę Tym, który będzie mówił przez ciebie. Staraj się jeszcze 

bardziej dążyć do doskonałości w codziennym życiu, bo czym większa 

łaska, tym więcej ofiar i wyrzeczeń. 

- Matko Boża, proszę Ciebie o opiekę i Twoje macierzyństwo, bo tylko 

na Ciebie, Mateńko, liczę, że w trudnej chwili mego życia Mnie obronisz. 
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Córko Moja maleńka, czyżbym miała ciebie zostawić bez opieki? 

Zapewniam ciebie, dziecko, że zawsze będę ciebie strzec. Przyszłaś do 

Mnie i prosiłaś o opiekę Mego macierzyństwa. Czy ty wiesz, dziecko Moje, 

z jaką miłością patrzyłam na ciebie i na wszystkich, którzy przychodzą do 

Mnie? Wszystkich kocham i już stoję przy każdym z was, otaczam swoją 

opieką i troską, abyście wzrastali w Moim macierzyństwie dla Boga. Kto 

się odda Mojemu macierzyństwu, ten będzie zbawiony. Tylko, dzieci, 

pamiętajcie, że jestem waszą Matką i pragnę, abyście żyli w Mojej miłości i 

naśladowali swą Matkę, która jest w Niebie i czeka na wierne dzieci 

ziemskie z Sercem płonącym, pełnym miłości. 

Dnia 13.10.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, tobie to dzieło powierzyłem, prowadź je, tak jak 

możesz. Widzę twój trud i zmagania. Podoba Mi się to, że poddajesz 

wszystko Mojej woli. Jestem twoim wsparciem i siłą do rozwiązywania 

wszystkich trudności, bo na dzisiejszym człowieku nie możesz się 

wspierać. Jestem zawsze przy tobie. Ja jestem Tym, co tworzy to dzieło 

przez maluczkich i oddanych Memu Sercu. Ty, córko, bądź dobrym i 

posłusznym narzędziem, a resztę zostaw Mnie, aby dokonywało się to, co 

jest w planach Bożych. Wzywam was, Moje małe stworzenia, do 

modlitwy, ofiary i postu. Stańcie silni wiarą w Boga, otwórzcie swoje 

serca na działanie Boże, a łaska i błogosławieństwo spłynie na was, tylko 

ufajcie w Miłosierdzie Boże. 

Dnia 14.10.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz i ufaj Mi, że to Ja, Jezus Chrystus, ci dyktuję. Córko 

Moja, patrzę na Mój Kościół Święty i na Moich synów, jak wielkie błędy 

robią w Moim domu. Czy nauka i wiedza, którą zdobyliście, jest przez was 

właściwie i godnie wykorzystana dla Chwały Mojej? Czyż nie godzien 

jestem wielkiej miłości i czci? Opamiętajcie się i pomyślcie, co czynicie dla 

tych biednych stworzeń!  
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Kapłan powinien być wzorem do naśladowania. Rozpędziliście się, 

Moi synowie! Czy nie warto zastanowić się, dokąd zajdziecie i jak wiele 

przyprowadzicie owieczek do Mego Królestwa? Wzywam was w czasie 

naglącym: opamiętajcie się, bądźcie świętymi kapłanami jak Ja jestem 

Święty. Pragnę królestwa świętych kapłanów. Czyż i za was nie byłem 

ukrzyżowany? Uczyniłem was Moimi zastępcami na ziemi. Czy na pewno 

nimi jesteście? 

Dlaczego nie bronicie Mego Kościoła, kiedy go rozszarpuje wiele 

sekt?! Czyż utraciliście moc Moją? Wracajcie do prawdziwego kapłaństwa 

i bądźcie dobrymi sługami. Wasz Bóg – Jezus Chrystus – wzywa was do 

rachunku sumienia. Rozgrzeszacie innych, rozgrzeszacie i siebie nawzajem 

ze swoich grzechów, a Ja wam przebaczę. 

Dnia 15.10.1996 r., Tolkmicko 

Czy słyszysz kroki swego Pana, grzeszny człowiecze? Anielskie chóry 

będą śpiewały i wielką radość ogłaszały: oto schodzi Jezus w szacie 

złocistej i wielkiej chwale do tych, którzy się trudzili, Boga kochali i ofiary z 

siebie składali. Przychodzi nasz Bóg umiłowany, tak bardzo oczekiwany. 

Wołajmy wszyscy: „Przyjdź, Jezu, i odnów oblicze ziemi!”. Jezus przyjdzie w 

majestacie swej Chwały i zawoła: przyjdźcie utrudzeni, którzyście nie 

zwątpili w Boga. Tak powie Pan. 

A ty, człowiecze oddalony od Boga, ogołocony z wiary, jaki twój 

koniec? Żyłeś bez Boga. Zawołasz w wielkiej trwodze do Niego, ale czy 

twoje wołanie Bóg usłyszy? Nawracajcie się, bo czasu mało. 

Mądrość świata oddaję maluczkim, którzy pomimo swojej nędzy 

potrafią kochać Boga i bliźniego. Ci, mali, nic nieznaczący w świecie, 

oddali swoją wolę, swoje serca i potrafią wielbić Boga. 

Mądrzy tego świata i ci, którzy nie potrafili dziękować Bogu za 

otrzymane dary – zapowiadam wam – na nic się nie przyda wasza 

mądrość. Trzeba było połączyć całą waszą mądrość z mądrością Bożą, 
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zgodnie z Bożym planem, lecz wy zdaliście się na swoją mądrość i wiedzę, 

weszliście na drogę pychy, która was zgubi. Tak jak powiedziałem: głupota 

dla świata – stanie się mądrością, a mądrość świata – głupotą. Błogosławię 

tym, którzy żyli mądrością Bożą i poddawali się w wielkiej miłości i pokorze 

Bogu. 

Dnia 15.10.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wołaj do zagubionej ludzkości. Głos twój będzie Moim 

głosem. Upominam i ostrzegam całą ludzkość: Serce Moje krwawi na 

widok zniewolenia świata przez złe moce. Szatan jest pewien zwycięstwa i 

zwiódł wiele krajów, które odeszły od Boga. 

Bogiem dla nich jest mieć wiele za wszelką cenę. Budują swoje dobra 

na kłamstwie i wyzysku biednych stworzeń. Tak, zapowiadam wam, 

żyjącym dla świata, świat przeminie, a co stanie się z twoją duszą, 

człowiecze? Idzie wielka zgroza dla całego świata. 

Upadniecie na kolana, wielmożni tego świata, ale będzie za późno… 

Zbrodnie i oszustwa będą szły za wami, bo zapomnieliście o Bogu. Czas 

wyznaczyłem na nawrócenie i jest to czas ostateczny Miłosierdzia Bożego. 

O, dzierżawcy Mej posiadłości! Zabijaliście Ducha Bożego w sobie i u wielu 

Moich dzieci, ale zapowiadam wam Ja, Jezus Chrystus, przyjdę i rozliczę 

świat z wszelkiej nieprawości, zadrży cała ziemia, niebiosa pociemnieją i 

nastąpi wielkie przerażenie dla tych, co odeszli od Boga. 

Wy, dzieci światłości, nie lękajcie się! Wasze schronienie jest w 

Niepokalanym Sercu Mojej Matki. Wytrwajcie i ufajcie w zwycięstwo 

Mojej i waszej Matki. Jej Niepokalane Serce zatryumfuje, a 

błogosławieństwo Boże niech zawsze będzie z wami! 

Dnia 18.10.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Jezus Chrystus, kiedy chodziłem po świecie, czyniłem 

cuda: uzdrawiałem, rozmnożyłem chleb i rybę, wskrzesiłem zmarłego 

Łazarza, a i tak przewrotny lud nie wierzył, że jestem Bogiem i w 



  - 298 - 

zapalczywości i ślepocie Mnie, Syna Bożego, ukrzyżowano. Czy wy, Moje 

dzieci, jesteście w stanie pojąć, jak bardzo cierpiałem nad niewiarą 

ludzką? 

Jak Ja was bardzo kocham, Moje stworzenia, które wypełniacie Moją 

wolę i kochacie Mnie. Jakże z wielką miłością patrzę na was i zapominam o 

tych, co zadają Mi ból, i już pragnę im przebaczyć… Ale wy, dzieci, które 

idziecie za Moim wezwaniem, nie smućcie się, gdy świat was nie pozna i 

zada wam ból, bo taka jest wola Boża. Rycerz Miłosierdzia Bożego ma 

swoje zadanie wobec zagubionej ludzkości. Ofiara jest potrzebna, aby się 

wypełniło wszystko, co jest przepowiedziane. 

Dnia 24.10.1996 r.. Tolkmicko 

Córko Moja, gdybyś poznała, jak wielki ból zadał Mi naród polski. 

Jest przykazanie Boże NIE ZABIJAJ! A ty, biedny człowiecze, z kim 

walczysz – z tym poczętym dzieckiem?! Nie tylko te dzieci zabijasz, ale i 

sam siebie ogołacasz – swoją duszę. Szatan tylko czeka, abyś stał się jego 

narzędziem. 

Kim ty jesteś, że decydujesz o życiu poczętego dziecka?! Ja, Bóg, 

daję życie i pozwalam, aby się poczęło. Na chwilę zająłeś Moje miejsce, 

wydałeś wyrok sam na siebie i na kraj, w którym żyjesz. 

Zapowiadam wam, obłudnicy, stracę was i oczyszczę ten kraj. Polska 

jest Moim narodem wybranym. On się odrodzi i będzie Moim ludem. 

Ręka sprawiedliwości nad wami zawisła i nad tymi, co was popierają. Krew 

nienarodzonych pozostanie na waszych rękach, a ręce wasze niech 

przypominają waszą zbrodnię, gdy będą zabijać te bezbronne dzieci, 

które mają od chwili poczęcia Ducha Bożego. Będą i was zabijać władcy 

tego świata. Ten krzyż, coście włożyli na te biedne stworzenia, będzie 

waszym krzyżem. Zło was tak opanuje i poprowadzi na potępienie, że już 

większego zła nie będzie na świecie. 

Matka Boża: Dzieci Moje, Mego Niepokalanego Serca, powierzajcie 

nienarodzonych Memu macierzyństwu – Ja ich obronię, bo jestem ich 

Matką. 
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Dnia 02.11.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wasze zmaganie ze złem będzie się jeszcze toczyć, ale 

wkrótce przyjdę wam z pomocą. Ofiara jest potrzebna – czynię cuda, mocą 

Boga błogosławię was i utrwalam w was wiarę, abyście nie odpadli z tej 

drogi zbawienia. 

Zło będzie was atakować. Musicie być silni i odporni na wszelkie 

ataki. Ja was powołam i Ja was obronię. Pozostańcie przy Mnie w Moim 

Niepokalanym Sercu. A gdy nadejdzie atak, stanę do walki ze złem, aby 

was bronić i święty Michał Archanioł też przyjdzie wam z pomocą. 

Módlcie się za kapłanów, bo oni potrzebują wielkiej modlitwy, aby 

poprzez nich odrodziła się wiara. Dziecię Moje, widzę twoje zmagania, 

twoje pragnienia, ale tak, jak powiedział Mój Boski Syn, wszystkie 

cierpienia będą się odbijać w waszych sercach. Jeszcze nie jesteście tym, 

czym macie być. Nie smućcie się, że świat was nie poznaje. Bądźcie dzielni, 

ofiara ma wielkie znaczenie dla Boga. A gdy przyjdzie ten wielki dzień, ten 

dzień oczyszczenia, nie lękajcie się o swoje życie, złóżcie ofiary i myślcie 

tylko o Bogu. Gdybyście wiedzieli, jak wiele w tej walce wyrwiecie z sideł 

szatańskich dusz, bo w tej walce odrodzi się wiara w Boga. Już nie myślcie 

o sobie! O jedno was tylko proszę, nie zapominajcie o Mnie, o swojej 

Matce. 

Pokój niech będzie z wami… Jestem zawsze z wami. 

Dnia 03.11.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, ten dzień jest przeznaczony dla Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. W tym dniu dam poznać światu, że jesteście Moimi 

narzędziami. Będziecie występować jawnie, nie kryjąc się. Ufajcie Mi, że 

stworzyłem was w obronie wiary w Boga i ratunku dla świata. Przyjdzie 

wielu ludzi pod sztandar Mój i Mojej Matki. Nasze dwa Serca są złączone i 

złączymy wasze serca z Naszymi, aby moc Najwyższego Boga zstąpiła na 

was, a staniecie się potęgą w ręku Boga. Szatan i jego słudzy będą 

wszystko czynić, aby zniszczyć to, co Bóg stworzył. Jego zamysły będą się 
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rozpadać w pył i nic nie zahamuje tego dzieła zbawienia, aby się wypełniło 

wszystko według Mojej świętej woli. 

Dzieci Moje, bądźcie wierne Bogu i nie odłączajcie się ode Mnie, bo 

szatan będzie miał łatwą zdobycz. Niech wasze oczy będą wpatrzone w 

Niebo, a wiele znaków i cudów ujrzycie i w tym wasza wiara będzie 

wzrastać. W dniu największego prześladowania przyjdę i okażę swoje 

Miłosierdzie na powstanie wielu ludzi z grzechów. To mówi Bóg 

Miłosierdzia do was, abyście się nawrócili i stanęli w obronie swojej wiary. 

Kochajcie i wynagradzajcie za tych, którzy Mnie nie kochają. Każda dusza, 

która powróci na drogę zbawienia, otrzyma wiele łask Bożych i 

błogosławieństwo na dalszą drogę swojego życia. Zostańcie w Mojej 

miłości, ona was obroni, a pokój Boży zapanuje wśród was. Po tym 

poznaję, że jesteście dziećmi Moimi. Kocham was i błogosławię w tym 

dziele zbawienia. 

Dnia 26.11.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, dziś podam ci wskazówki dla Moich stworzeń. Zwracam 

się do was, Moje dzieci. Czas, który stanął przed wami, jest czasem wielkiej 

próby i rozważań. Ja, Jezus Chrystus, Moja i wasza Matka, daliśmy wam 

wiele orędzi, wiele wskazówek życia dla Boga i nawrócenia się. 

Błogosławieni ci, którzy usłyszeli głos Boży i idą za tym głosem, który jest 

światłem dla dusz. Uwielbiajcie Pana, bo spojrzał na zagubionego sługę i 

zawołał go po imieniu. Drogie dzieci, czyńcie dobrze, abyście się znalazły 

na tej drodze zbawienia. To nic, że będziecie upadać, ale starajcie się 

szybko powstać z grzechu. Tę drogę przygotowałem dla tych, którzy 

przejdą z wielkiego ucisku na spotkanie ze swym Bogiem. 

Daję wam obietnicę: ratując inne dusze, ratujecie siebie, bo dobry 

pracownik w winnicy Pana ma sutą nagrodę za wytrwanie. Dzieci Moje, nie 

lękajcie się! Jam was wybrał i wszystko, co czynicie jest Moim dziełem. Ja 

pragnących wskrzeszam, opornych zostawiam samym sobie i daję im 

odczuć, jak wielką pustynię uczynili w swoich sercach, na której osiedlił się 

zły duch i zostali zniewoleni. Otóż, drogie dzieci, wiele jest takich pustyń 
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bez Boga. Ja was posyłam, w tym czasie ostatecznym, na takie pustynie 

ludzkich serc. Jednocześnie wyposażam was w Moją moc, abyście nie 

zwątpili, że Ja, Jezus Chrystus, jestem w was, i nie wy, ale Ja jestem waszą 

siłą i odwagą stawiania czoła złu i niszczenia go. 

Drogie dzieci, kochajcie Boga, w Bogu złóżcie swoje jestestwo i 

pozwólcie Mi przebywać z wami, aby Duch Mój spoczął w was. Pragnijcie 

przyjścia Mojego i oczekujcie w wielkiej miłości Pana. Zło musi być 

strącone do otchłani piekielnej, a świat oczyszczony i odrodzony. Zakróluje 

w nim dobro, miłość, radość i pokój Boży. Zostańcie wierne do końca, tak 

jak Ja zostałem wierny. Pokój z wami, drogie dzieci. 

Dnia 27.11.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, twoim obowiązkiem jest okazywać Miłość i 

Miłosierdzie wszystkim ludziom, uczyć ich wzajemnej miłości, cierpliwości 

i pokory. Do tego trzeba dążyć i pragnąć czynienia dobra. Drogie dzieci, 

boleje Moje Serce, gdy patrzę na wasze rozbite rodziny. Jak rozumny 

człowiek mógł dopuścić do takiego spustoszenia rodzin? Brak w nich 

miłości do Boga i bliźniego. 

Szatan wykorzystał ten czas dla nienawiści i zapanowała znieczulica. 

Jak mało jest rodzin, które żyją po Bożemu, gdzie panuje pokój, miłość i 

zgoda. Moje oczy są zwrócone na naród polski. Pytam was: jak 

odbudujecie swoje rodziny bez Boga? 

Rozpadają się rodziny, lekceważycie sakramenty święte, a nie 

zwracacie się o ratunek do Boga i do Matki Najświętszej. Weszliście na 

drogę zatracenia. Czy zdołasz, biedny narodzie, odrodzić się? Spójrzcie na 

krzyż i Moje Serce zranione – to dla was wypłynęła, płynie i płynąć będzie 

miłość dla Mych stworzeń. 

Ja, Jezus Chrystus, wzywam i ostrzegam wszystkich ludzi, których 

stworzył Bóg: albo się nawrócicie, albo ulegniecie oczyszczeniu. Jest to 

ostatnie wezwanie w tym roku. Głusi i niemi jesteście. I tak już nie 

usłuchacie. Tyle zabiegów, tyle wołań i wszystko daremnie. 
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Drogie dzieci Mej miłości, trwajcie w dobrym, pracujcie wytrwale dla 

Mej Chwały i dla zbawienia świata. Łaski są dla was przygotowane, a te 

łaski, które ludzie odrzucili, będą też waszą nagrodą. 

Niech będzie uwielbiony Bóg w waszych sercach! Takie serca 

wypełnię miłością i łaską jako źródło Mojej miłości dla upadłych dusz. 

Pokój z wami! 

Dnia 03.12.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, świat idzie na zatracenie, a większość ludzi wcale nie 

reaguje nawet na łzy Mojej Matki. Czy ludzie zastanawiają się, co będzie z 

ich duszą po skończonym życiu ziemskim? Czy nie masz czasu pomyśleć, 

biedne stworzenie? 

Nie czuwaliście nad swoim życiem. Traciliście czas na nieprawości i 

rozpustę. Wasze usta wyrzucają tyle jadu z siebie. Zatracasz swoją duszę, 

człowiecze. Nie wołaj, że Boga nie ma, to tylko ty, człowiecze, zapom-

niałeś, że Bóg jest i zna twoje złe uczynki. Tyle wezwań i nie chcecie się 

nawrócić, bo myślicie, że świat taki jest i taki będzie. Dosyć już zła. Czas na 

dobro, które kroczy, aby wyzwolić zniewolony przez złe duchy świat. 

Radość i zbawienie dla tych, co idą za głosem Bożym i go wypełniają. Pokój 

z wami, Moje dzieci, trwajcie w prawdzie, a prawda was wyzwoli. Kto żyje 

prawdą, ten nie grzeszy, a pokój Mój jest w nim. 

Dnia 05.12.1996 r., Tolkmicko 

Człowiek ma rozum i nie rozróżnia dobra od zła. Dlaczego nie walczy o 

pokój swej duszy, tylko poddaje się niepokojowi? Jest dręczony przez złe 

moce i dochodzi do chorób psychicznych i opętań. Brak ufności w Bożą 

pomoc. 

Dopuszczam do ataku zła na człowieka, ale gdy człowiek staje do 

walki i ufa Memu Miłosierdziu, staję przy nim i jestem w nim, jestem jego 

mocą. Raduje się Moje Serce z walczącego stworzenia, które nie poddaje 

się, ale pragnie walczyć ze złem, choćby całe życie, i nie ulega zwątpieniu. 
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Takie stworzenie wie, że Ja widzę wszystko. Tak, Moje dzieci, wiara wasza 

jest tak słaba, że już w czasie ostatecznym nie jesteście w stanie sami 

powstać z grzechu i żyć dla Boga.  

Otóż, daję wam Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, wielu ludzi 

adorujących Mnie w Najświętszym Sakramencie i inne grupy 

modlitewne, które składają ofiary błagalne za was, a wy, oślepieni i głusi 

przez zło, jeszcze szydzicie z nich. 

Nadchodzi czas, że tych wyśmianych, odrzuconych – Ja, Jezus, i Matka 

Najświętsza, wynagrodzimy za ich wierność Bogu. Wracajcie zagubione 

dzieci, które jeszcze możecie rozpoznać dobro i zło. Nawracajcie się, bo 

czas nagli, a szczególnie młodzież obecnego czasu. 

Dnia 17.12.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, jeszcze trzy orędzia otrzymasz dla całego świata, tymi 

orędziami trzeba żyć na co dzień. Wyciszcie się, Moje dzieci, nawracajcie 

się, módlcie, pokutujcie i składajcie ofiary każdego dnia za grzechy 

świata w obecnym czasie. 

Wprowadzam was w Moją miłość. Jeśli wasze serca otworzą się, 

napełnię je wielką miłością. Zroszeni rosą Mej miłości zaczniecie się 

przemieniać dla Mojej Chwały. Miłością napełnieni – miłością będziecie 

otaczać zagubione dusze.  

To zadanie dla was, Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego, bądźcie 

wierni temu dziełu. Wiele jest u was zwątpienia, a Ja, Jezus Chrystus, tak 

pragnę okazać wielkie Miłosierdzie Boże narodowi polskiemu. Z Polski 

ma promieniować Moje Miłosierdzie przez wasze serca. Ufajcie!  

Ja was nie zawiodę, tylko u was powinna być stałość wiary w to dzieło 

Miłosierdzia Bożego. Kształtujcie swoją wiarę w waszych sercach. 

Ja, Bóg-Człowiek, przyjdę. Jak ciebie zastanę, biedne stworzenie? Czy 

znajdę u ciebie wiarę w Jedynego Boga? Czemu się chwiejecie, czego 

szukacie? Czy nie daję w tych orędziach wskazówek, jak macie żyć dla 

Boga i bliźniego? 



  - 304 - 

Dzieci Moje, bądźcie ostrożne, bo przyjdą tacy, którzy będą mówić 

piękne słowa, ale będą to tylko słowa, które zakłócą spokój i stałość wiary. 

Jam jest pokojem i Moi wybrani słudzy przynoszą pokój i miłość. Ja, 

Jezus, jestem w nich, a oni oddali Mi wszystko i przez nich działam w 

czasie ostatecznym. Przyjdzie wielu fałszywych proroków, którzy będą 

chcieli was odwieść od prawdziwej wiary, trzeba więc być trzeźwym i 

rozważnym. Wielu się zagubiło w tym grzesznym świecie i dziś miotają się i 

mówią, że to dobre, bo nowe. 

Bóg pragnie czci od wszelkiego stworzenia. Moje umiłowane dzieci, 

zwróćcie swoje serca i myśli do Boga, a On was oświeci i napełni Bożą 

mądrością. Pokój z wami. 

Dnia 18.12.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, przyjmij ten krzyż, który przeznaczyłem dla ciebie. Nie 

pomyślałaś o jego wielkości, ale pragnęłaś go z całą miłością, o nic nie 

pytając. Krzyży ci nie zabraknie i całemu zgromadzeniu. Na ratunek dla 

zagubionych dusz – wiele ofiar trzeba jeszcze złożyć. Ja, Jezus Chrystus, 

złożyłem w ofierze swoje życie oraz okrutne cierpienia duchowe i fizyczne. 

Ciężar już czujecie, jesteście odrzucani, niesłusznie oskarżani, a tak bardzo 

pragniecie zbawienia bliźnich. Nie smućcie się! 

Czyż nie obiecałem, że będę z wami wraz z Moją i waszą Matką? 

Ufajcie Mi, bo potrzebuję was jako ofiary za grzechy świata; módlcie się 

za nieprzyjaciół waszych. Wasze modlitwy ich przemienią. Nie zostawiajcie 

ich bez pomocy i ofiary za nich, bo Ja ich też kocham i za nich byłem 

ukrzyżowany. 

Oto nadchodzi burza Bożego gniewu, tego świat się nie spodziewa, 

więc wzywam was do nawrócenia i gorącej, przebłagalnej modlitwy. Teraz 

w tym obecnym czasie nastąpi cisza i wy, drogie dzieci, wyciszcie się, abym 

mógł mieć dostęp do waszych serc i mógł do was mówić. 

Po ciszy, nastąpi burza – nikt nie rozpozna, z której strony nadejdzie. 

Bóg-Człowiek przyjdzie do tych, którzy Go kochają, czczą i uwielbiają. 
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Bądźcie zahartowani w boju o każdą duszę i wytrwajcie w tej walce. 

Błogosławieni, którzy oczekują Pana. 

Dnia 23.12.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, czas spojrzeć na to, co się dzieje w świecie: brak czci do 

Mojej i waszej Matki. Bóg wybrał Ją na Matkę Boga i stworzył Jej 

przeczyste łono, aby z Niej narodził się Bóg-Człowiek dla zbawienia świata. 

Obchodzimy ten dzień urodzin uroczyście, bo Jezus – Dziecię Boże 

przychodzi na świat przez łono Maryi i stała się Ona Matką Boga. Czyż 

człowiek zdoła zrozumieć Jej misję? 

W obecnym czasie chcą wyrwać Maryję z waszych serc i w dużej 

mierze nieprzyjaciołom Maryi się to udaje. 

Wzywam was, dzieci, które jesteście rozmodlone, bo tym niesiecie 

pomoc duszom zagubionym – módlcie się jeszcze goręcej! Czyż nie 

powiedziała Matka Najświętsza dzieciom z Fatimy, że Jej Niepokalane 

Serce zwycięży wszelkie zło?  

Nie idźcie więc za tymi, co nie czczą Matki Najświętszej. Ona, jedyna z 

niewiast, jest bez grzechu pierworodnego. Nie przyglądajcie się, jak 

znieważają waszą Matkę, która jest w Niebie – brońcie Jej czci! Czy 

znajdę takie dzieci, które staną w obronie czci swojej Niebieskiej Matki, 

która urodziła Dziecię Jezus. Tego macierzyństwa nikt nie pojmie. Szatan 

nie chciał oddać Jej czci9 i to samo robią dziś jego słudzy. Matka święta 

nadchodzi, aby zniszczyć wszelką herezję i nieprawość. Niech zadrży 

każda dusza! 

Dnia 25.12.1996 r., Tolkmicko 

O, duszo Moja, jaką radość Mi sprawiłaś, oddając Mi swoje serce na 

własność. Z wielką ufnością to uczyniłaś, a Ja, Jezus, pobłogosławiłem ten 

                                                           
9
 Niektórzy uważają, że nie oddanie czci Maryi, było powodem wyrzucenia 

zbuntowanych aniołów z raju, inni uważają, że nie chcieli oni oddać chwały 
Chrystusowi człowiekowi. Pycha ich zgubiła.  
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dar twego serca. O, gdybyście wiedzieli, z jaką miłością przyjmuję ten 

przybytek Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej! W takich sercach 

zamieszkuje Duch Mój i rozpalam takie serca miłością Bożą. 

Serca napełnione Duchem Moim rozwijają się jak rajski kwiat, a won-

ność tych serc jest Moim upragnionym zapachem. 

Ja, Jezus, przychodzę, aby was pocieszyć, aby te święta Bożego 

Narodzenia okazały się dla was zbawienne. Pragnę nie tradycji, ale miłości 

i z miłością trzeba obchodzić dzień Moich urodzin. Przez Moje narodzenie 

przyszło zbawienie dla świata, przez tę małą Dziecinę Jezus ma się 

odrodzić wiara w sercach ludzkich. 

O, glebo spustoszona przez grzech i nieprawość, czy zdołasz się 

dźwignąć ze swego upadku? Jak się dźwigniesz, jeśli nie będziesz wzywać 

Bożej pomocy, nie będziesz się modlić i przyjmować Ciała Mego? 

Zbłądziłyście, biedne stworzenia, trzeba wiele modlitw, postów i ofiar 

błagalnych.  

Ja jestem Bogiem miłosiernym, wróćcie na drogę zbawienia, a Ja 

wam przebaczę. Dokonajcie tego z miłości, a nie z lęku. 

Dnia 30.12.1996 r., Tolkmicko 

Córko Moja, wiele kar, wiele orędzi i upomnień – jakby echo na 

pustyni. Zlodowaciałe, skamieniałe serca ludzkie nie odpowiedziały na 

Moje wezwania do nawrócenia. Rozmiłowani w życiu świata zapomnieli o 

Bogu. 

Stworzenia, na które patrzę z taką wielką miłością, nie odpowiadają 

na Moją miłość, odrzucają ją jak coś niepotrzebnego. A Ja, Jezus, mówię 

do was, stworzenia, gdyby nie Moja miłość, dawno by się wypełniła kara w 

przyspieszonym czasie. Oczyszczenie jest blisko, a ty, biedny człowiecze, co 

uczyniłeś z Moją własnością? Oddajesz ją szatanowi, który jej nie stworzył 

ani nie odkupił żadnej duszy. Zaakceptowałeś jego dzieło zniszczenia. Do 

wszystkich, którzy idą po drodze zatracenia, mówię: szybkie jest przyjście 

Moje. Grzech dojrzał do kary i oczyszczenia. 
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Źli ludzie, opętani przez szatana, będą chwalić to, co złe, i tym będą 

żyć, wówczas nadejdzie wielkie spustoszenie tej świętej ziemi. To nie Bóg 

uczynił, a grzech człowieka, który nie chciał ugiąć kolan przed Bogiem i w 

swojej pysze odnalazł sens życia. Tak, drogie dzieci, bliski jest koniec 

waszego panowania. 

Dzieci Moje umiłowane, ten nadchodzący rok będzie dla was rokiem 

wielkiej walki ze złem o każdą duszę. Nie bójcie się!  

Ja, Jezus Chrystus, będę wam błogosławił, abyście nie osłabły w tej 

walce. Pozostańcie wierne Bogu, a Bóg was nie zawiedzie. Przytulcie się do 

Mego zranionego Serca i zachowajcie pokój w duszy. To, co Bóg 

przygotował dla was, tego nikt nie pojmie. 

Pozwólcie Mi być w waszych sercach i zdajcie się całkowicie na Moją 

świętą wolę. To, co jest przeznaczone dla Mej Chwały, i tak się dokona. 

Starajcie się uczestniczyć często w Ofierze Mszy Świętej i przyjmujcie 

godnie Moje Ciało, bo to jest obrona dla waszych dusz. Składajcie swoje 

ofiary dnia codziennego, łącząc z Ofiarą Moją we Mszy Świętej i módlcie 

się tak, jak uczy Kościół Święty. Nie zrażajcie się przeciwnościami. Ja, 

Jezus, wszystko widzę i wspieram was mocą Bożą, aby prawda i dobro 

zwyciężało. 

Jesteście Moją małą trzódką, Ja jestem waszym Pasterzem i dbam o 

swoje owieczki, a gdy jakaś osłabnie, biorę na swe ramiona i niosę ją na 

pastwisko Moje, aby się wzmacniała i dalej czyniła wolę Bożą. 

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego i wiele dzieci, które idą za głosem 

Bożym – błogosławię wam, a Duch Miłosierdzia Bożego niech was 

napełni miłością i mocą, abyście wytrwali na tej drodze zbawienia. 

Czyńcie dobrze, pokutujcie i módlcie się za kapłanów, oni potrzebują 

wielkiej modlitwy. To nic, że nieraz zaznacie goryczy, ta ofiara za 

kapłanów jest Mi bardzo miła i wysłuchana. W krzyżu szukajcie ratunku, 

z miłością go przyjmujcie i spłacajcie dług za tych, co krzyża się boją i nie 

przyjmują do swych serc. Moje małe stworzenia, gdybyście znały, co dla 
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was Bóg przygotował – a przez was dla świata grzesznego – i co was spotka 

na tej drodze?! Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, to przygotowałem i wszystko się 

wypełni. 

To mówi Pan, aby się wszelkie stworzenie nie chlubiło ze swych 

czynów i aby Bogu dziękowało za wszystkie dzieła, które uczynił dla 

zagubionej ludzkości. Pokój Boży niech spocznie na was. 
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ROK 1997 

Dnia 14.01.1997 r.  

Córko Moja. Dziś kładę pieczęć Bożą na to dzieło zbawienia – Legion 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Zbyt mało ludzi wierzy w Moje 

objawienia.  Zakosztujcie i uwierzcie, bo was dotknie Pan, abyście się 

obudzili i uwierzyli. Jezus jest Panem – Panów i wszystko jest Mu 

poddane, abym nad wszystkimi sprawował władzę, jako Bóg miłosierny i 

sprawiedliwy. 

Dnia 15.01.1997 r. 

Córko, mów Moim stworzeniom, że ten czas obecny jest 

oczyszczeniem ich dusz. Dusza, która się otworzy na działanie i nie stawi 

oporu, i stanie się narzędziem czystym i pokornym, a czyny małego 

rycerza Miłosierdzia Bożego będą jawne, spełniając uczynki Miłosierdzia 

Bożego. Oczyszczam i spełnię wszystkie plany Boże wobec grzesznego 

świata. 

Dnia 16.01.1997 r. 

Córko, to, co będziesz pisać, jest uzupełnieniem wszystkich proroków. 

To, że duchowieństwo pobłądzi – tak się stanie. Kościół się odrodzi przez 

tych, co zostaną wierni Mej nauce, którą przekazali Apostołowie. Stan 

obecny prowadzi ludzkość do osłabienia wiary tysiącletniej i wypaczeń w 

Polsce. Zmiana w Kościele w tak trudnym czasie, gdy szatan atakuje 

bezlitośnie dusze słabej wiary – dąży się do odnowy w Kościele. Ja, Jezus, 

budowałem ten Kościół dwa tysiące lat. Teraz się Go niszczy i wiara się 

rozpada. Tylko ci pozostaną w Mym Sercu, co poglądów i wiary ustrzegą. 

Dnia 17.01.1997 r. 

Córko, smutna jest dusza Moja, że tyle ludzi idzie na zatracenie, 

boleść Moja jest wielka. Tak bardzo umiłowałem człowieka. Czy wiedzą? 
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Jak postępują z Mą ofiarą? Czy nie złożyłem jej nadaremnie na drzewie 

Krzyża? A tu nadchodzi czas, choć tak bardzo umiłowałem, wiele ludzkich 

serc Mnie, Jezusa, wyrzuciło ze swych serc. Tym Mi zadał człowiek 

największy ból. Z bólem serca ześlę kary na tych co stworzyłem. 

 

Dnia 21.01.1997 r. 

Córko Moja, widzę twoją boleść i zapewniam ciebie, że twoje 

cierpienie uleczy wiele dusz. Dla dusz nie możesz sama zastąpić kapłana, 

potrzebujecie go, aby was prowadził i opiekował się. Jak wiele trzeba 

kapłanom światła, żeby zobaczyli i uwierzyli, że Ja was potrzebuję. 

Dnia 24.01.1997 r. 

Córko Moja, nie poddawaj się nikomu, współpraca tak, ale Ja ci dałem 

wszystkie wskazówki, co macie czynić i wypełnijcie to, co już macie do 

wypełnienia, resztę zostawcie swemu Bogu. Czy myślisz córko, że nie 

dałbym ci potrzebnych wskazówek, o ile by były potrzebne. Ufaj, że Ja, 

Bóg, to dzieło prowadzę i wszystko się wypełni według Mojej woli, twoja 

wola jest Moją wolą, gdy przyjdzie potrzeba, otrzymasz wskazówki do 

dalszego prowadzenia tego dzieła. 

Dnia 27.01.1997 r. 

Córko, jedziesz na miejsce objawień – nie lękaj się, czyń, jakie masz 

natchnienie. Matka Najświętsza wzywa i czeka na ciebie. Modlitwy, które 

płyną z tego miejsca objawień to jest wielka modlitwa, którą składacie 

Mojej i waszej Matce. Ta dobra Matka zanosi je Bogu w Trójcy Jedynemu i 

tym uśmierzacie gniew Boży. Potrzeba wiele modlitw. 

Dnia 28.01.1997 r. 

Córko, pisz do Narodu Polskiego, aby się opamiętał i zwracam się Ja, 

Jezus Chrystus, i upominam wszystkie stany: czy duchownych, czy 

świeckich uczonych lub nieuczonych – Naród Polski powinien się 

zawierzyć Mojemu Miłosierdziu całkowicie. Nie szukajcie zwycięstwa w 
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przemocy lub braku ufności w Miłosierdzie Boże. Zwyciężycie – Ja, Jezus 

Chrystus, jestem drogą do zwycięstwa. Wracajcie na drogę zbawienia. 

Dnia, 04.02.1997 r. 

Orędzie Pana Jezusa przekazane przez s. Zofię w Chojnowie:  

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pokój z wami dzieci Moje. 

Oto dziś zebraliście się…. Tak bardzo was pragnę pobłogosławić. Chociaż 

jest was mała grupa, ale pragnę do was przemówić. Jestem zbolały i 

smutny. Pragnę wam przekazać i wysłać, jako głosy Moje do pustyni 

ludzkich serc. Wołajcie, a może usłyszą, może powrócą na tę drogę 

zbawienia. Ludzkość zadała Mi wielki ból i smutek. Ja, Bóg, stworzyłem 

wszystko dla człowieka, umiłowałem go taką miłością nieskończoną, 

niezmienną. A człowiek? Odrzuca, odrzuca to, co największą wartość ma w 

jego życiu. I chcę, żebyście wy – Mnie zrozumieli. Wynagradzajcie Moją 

zranioną Miłość. Moje Miłosierdzie pragnę wylać przez wasze serca – na 

ten zagubiony, grzeszny świat. Boleść Mnie przenika, kiedy pomyślę, że 

muszę karać. Bo grzech dojrzał i kara nadchodzi, i to szybkim krokiem. 

Zegar w przyśpieszonym rytmie bije godzinę, a tak wiele jest dzieci na 

drodze zatracenia. Ratujcie ich, tym Mi sprawicie radość, bo Ja ich kocham. 

Dopóki jeszcze żyją. Może w ostatniej chwili swego życia – nawrócą się, 

zawołają Mojego Imienia. Ja, Jestem Bogiem miłosiernym, ale żeby nie 

zmarnowali tego czasu, kiedy ich wołam i wzywam, bo może być za późno. 

Kiedy przyjdzie koniec Miłosierdzia Bożego, które Bóg chce dla człowieka 

wylać przez swoją Miłość. Czy ludzie zdołają przyjąć …. ? O, Moja mała 

trzódko, jakże się cieszę, że jesteście, że pomagacie Mi. O, Moje dzieci, jak 

teraz tulę was do swego zranionego Serca i wlewam w was Miłość, 

Miłosierdzie i Moc Moją. I wysyłam was na dalszą drogę waszego życia. Nie 

lękajcie się, Ja Jestem z wami. Pomyślcie, Moje dzieci umiłowane, jak Ja 

cierpiałem, ale pragnąłem was zbawić. I dzisiaj Ja wyciągam ręce do was i 

Serce Moje otwieram na wskroś – przyjdźcie do Mnie, pomóżcie Mi. I 

złagodźcie Mój smutek, Mój ból – uśmierzcie gniew Boży. Bo gdy nie 

będzie ludzi, którzy będą całkowicie ofiarę składać ….? Nawet najmniejsza 



  - 312 - 

grupa ma wielkie znaczenie u Boga. I dzisiaj pragnę, pragnę was 

pobłogosławić, abyście dalej szli umocnieni, zapatrzeni w Niebo – tam 

będziecie widzieli wiele znaków, wiele cudów. Bo tak są przepowiedziane 

te ostatnie czasy.  

Trwajcie na modlitwie, na pokucie, czcijcie godnie swego Boga. Bóg 

potrzebuje ofiary, bo i Ja złożyłem też ofiarę. Ilokrotnie padałem na 

kolana, kiedy dźwigałem ludzkie grzechy. A dlaczego padałem na kolana ? 

Bo chciałem zbawiać. I wy drogie dzieci – na kolanach – przez życie. Jak 

jesteście chorzy, nie myślcie, że Ja nie wiem - Ja wszystko wiem. Pokój z 

wami, drogie dzieci. Pamiętajcie o tych słowach, które do was mówiłem 

przez to dziecko, które jest Moim narzędziem. To nie jest wymysł jej, bo 

ludzki rozum nie jest do tego uzdolniony. Tylko Bóg może kierować 

stworzeniem, które Mu się odda. I dzisiaj przekazałem wam, ufajcie, co 

ona wam powie, bo Ja do niej mówię, przez nią mówię. Amen. 

Dnia 23.02.1997 r. 

Córko Moja! Ofiara Małych Rycerzy jest potrzebna. Kościół was nie 

przyjął, ponieważ jesteście przeznaczeni na prześladowanie aż do utraty 

życia, ponieważ zostaliście wybrani jako Moi uczniowie. Uczeń powinien 

naśladować Mistrza. Uczeń ma być o gorącym sercu, pełen miłości do 

Boga i bliźniego. Natchnieni duchem Bożym dacie świadectwo dla 

zagubionej ludzkości.  

Moje umiłowane dzieci, nie bójcie się niczego! Ja, Jezus, napełnię 

was męstwem i odwagą. W tej walce ze złem nie zaznacie trwogi. Ludzi 

bezbożnych, bluźnierców i wszystkich, co żyją w nieprawości, za złe czyny 

ogarnie wielka trwoga, bo nie usłuchali wezwania Boga, żeby się nawrócili. 

W lęku i trwodze będą umierać bez Boga. Wracajcie na drogę zbawienia. 

Nie z lękiem zbliżajcie się do zastępcy Mego, ale z miłością i pragnijcie 

pojednania się z Bogiem. Drogie Moje stworzenia, wygasła w was miłość, 

bo nie było modlitwy, modlitwa jest rosą, która użyźnia i wzbogaca dusze 

w dary Boże. W takiej duszy jest życie prawe. Ja, Jezus Chrystus, czekam 

na zagubione dzieci. 
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Dnia 24.02.1997 r., Warszawa 

Nawiedziliśmy Kościół związany z Ojcem Pio. Prosiłam go o pomoc w 

naszych zmaganiach. 

Ojciec Pio: Bóg w Trójcy Świętej Jedyny przygotowuje Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego na czasy ostateczne. Jeszcze nie wiecie, 

czym będziecie. 

Gdy otrzymacie Ducha Bożego, gdy Duch was ogarnie i z płomieniami 

mądrości i męstwa pojawi się w was, zostaniecie oczyszczeni, 

przemienieni, a Duch Święty będzie działał poprzez was. Zostałem 

powołany przez Boga. Wzywajcie Mej pomocy, zawsze będę z wami, bo 

moc Moich cierpień niszczy złego ducha. Walka ze złem jest Moim 

zadaniem w czasach ostatecznych. Powierzono Mi was, drogie stworzenia, 

w opiekę, bo wiele doświadczyłem, walcząc ze złem. Tylko wytrwajcie i nie 

rozpraszajcie się. Czekam na ciebie, człowiecze, tam gdzie cierpiałem, tam 

gdzie czyniłem posługę kapłańską i byłem prześladowany i całe prawie 

życie walczyłem ze złem, tam ci przygotuję ucztę dla utwierdzenia twojej 

misji, która jest dziś i Moją misją daną przez Boga: zwalczać złe duchy. 

Dnia 07.03.1997 r. 

Córko Moja, gdybyś poznała, jak wielkiej obrazy doznaję w kościołach, 

płakałabyś dzień i noc, patrząc na to wszystko. Ale Ja, Bóg-Człowiek, wiem, 

że to miało nastąpić – tak było przepowiedziane. Moje dzieci umiłowane, 

módlcie się, bo bliski jest koniec, bliski koniec zła. 

Szatan szaleje, a wy jesteście Moją cząstką. Nie dopuszczę, żeby was 

skrzywdzono albo żeby was oddalono ode Mnie. Tulcie się do Mojego 

zranionego Serca i trwajcie przy Nim i przy Mojej i waszej Matce. To jest 

wasza droga. Tylko na niej się odnajdziecie, tylko w niej liczcie na 

zbawienie, na ojczyznę niebieską, która przygotowana jest dla was. 

Moi wybrańcy, kiedy przyjdą, przyjdą w wybielanych szatach, staną 

przed Moim Obliczem i Ja będę się radować wraz z nimi. O, gdybyście znali 

tę radość, z którą będziecie przebywać, z tą radością i z tą miłością, która 

was otoczy. Już dzisiaj was napełnię i poprowadzę was swoją miłością i 



  - 314 - 

Miłosierdziem. Dzieci Moje, oto dzień dzisiejszy jest dniem, w którym 

byłem ukrzyżowany, męczony, ale patrzyłem i widziałem was i mogłem 

was wszystkich po imieniu wypowiedzieć, widziałem was, że wy 

zostaniecie przy Moim krzyżu do końca i wytrwajcie przy nim. Kochajcie 

Mój krzyż, bo to jest Mój ołtarz, na którym złożyłem ofiarę za was, za 

wasze zbawienie. Idzie ten rok okrutny, zło zbliża się i będzie bardzo duże 

żniwo zbierać. Ale dałem człowiekowi rozum – dlaczego ludzie nie potrafią 

spojrzeć w Niebo i na to, co ich otacza, co dla nich uczyniłem z tak wielkiej 

miłości? 

Znieważono wszystkie Moje dzieła, które stworzyłem dla człowieka. 

Córko, idź i głoś szybkie przyjście Moje i Moje Miłosierdzie. Niech się 

uciekają do Mojego Miłosierdzia – to jest ostatnia deska ratunku, kiedy 

człowiek może być wysłuchany. 

Nie martwcie się o to Zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego. Poprowadzę je taką drogą, jaką Ja wybrałem dla was, a że jest 

zmiana nazwy, to nie dlatego, że ona musi być taka, jak było 

powiedziane.  

Po Moim przyjściu odmieni się wszystko, nie będzie potrzebna nazwa, 

będzie tylko miłość i pokój. Będziecie wielbić swego Boga za wszystkie 

cuda, za wszelkie łaski, za dary, które otrzymywaliście i za to, że was 

przytuliłem do Mego zranionego Serca i nie wypuszczam was z Niego. 

Bądźcie dzielni, Moje córki i synowie, na was patrzą Moje święte oczy – w 

was mam upodobanie. Mądrość maluczkim przekazałem, mądrość tego 

świata jest głupotą i to jest wielki błąd, by w mądrości tego świata 

pokładać nadzieję. Módlcie się dzisiaj gorąco. Dzisiejszy dzień jest 

naznaczony szczególnymi łaskami. Trwajcie na modlitwie z krzyżem w 

ręku i w sercu – to jest wasze zadanie – przed krzyżem, z krzyżem i dla 

krzyża składajcie ofiary, bo Ja je złożyłem pierwszy. 

A teraz uczyńcie znak krzyża świętego: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. W ten dzisiejszy dzień Mojej męki, w was składam znak 

krzyża świętego, drogie córki. Ten krzyż niech wam towarzyszy. Choć 

będzie oznaczał cierpienie, ale niech będzie słodki i umiłowany przez was, 
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a otrzymacie więcej, niż prosicie. Idźcie do wszystkich, którzy oddalili się 

od Boga, patrzcie na nich miłosiernymi Oczami, tak, jak Ja patrzę na was. 

Otwierajcie swoje serca na ich pustynie, na ich wychłodzone serca i 

zakotwiczcie w nich swoją miłość, a ożyją ich serca. 

Chcę wam powiedzieć, drogi córki Moje, że Mój krzyż jest waszą 

drogą, przyjmujcie go z miłością, tak, jak Ja przyjąłem z miłością. Zanim 

jeszcze położyłem na nim swoje święte Ciało, to najpierw go ucałowałem, 

choć krew spływała po Moich oczach – ale jeszcze go ucałowałem. Przez 3 

godziny konania przechodziłyście wszystkie, Moje umiłowane dzieci, w 

pochodzie, kłaniałyście się Mojemu krzyżowi, całowałyście go również i to 

było przeznaczeniem dla was w tym Moim konaniu. 

Dnia 12.03.1997 r. – S. Zofia po Komunii św. czyni uwielbienia 

W czasie rekolekcji po otrzymaniu Komunii Świętej, zaczęłam 

uwielbiać Jezusa miłosiernego przez Niepokalane Serce Maryi.  

Słowa jakby same do ust mych wchodziły, a ja je wypowiadałam.  

Przez Niepokalane Serce Maryi kocham i uwielbiam 

Najmiłosierniejsze Serce Jezusa.  

Niepokalane Serce Maryi – Bramo do Miłosiernego Serca 

Jezusowego.   

Niepokalane Serce Maryi – Naucz nas kochać Boga i bliźniego dla 

Miłosiernego Serca Jezusowego.   

Niepokalane Serce Maryi – Prowadź nas do Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 

Niepokalane Serce Maryi – Naucz nas cichości i pokory dla 

Miłosiernego Serca Jezusowego.  

Niepokalane Serce Maryi – Uproś nam miłość i Miłosierdzie 

Miłosiernego Serca Jezusowego.  

Niepokalane Serce Maryi – Ratuj nas od złych mocy dla Miłosiernego 

Serca Jezusowego.  
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Dnia 28.03.1997 r. 

Te słowa cisną mi się na usta, o Mój Jezu, dla Ciebie umieram, aby dla 

Ciebie żyć. Jak długo mnie szukałeś, aby mnie zawołać po imieniu? Oto 

jestem cała Twoja, Jezu na Krzyżu Konający. 

Córko Moja, nie lękaj się zbliżyć do Mnie, swego Boga. Spójrz na Mój 

Krzyż i zranione Serce. Czyż nie uczyniłem tego dla ciebie i wszystkich 

stworzeń? Wpatruj się w Mój krzyż i w moje zranione Serce, a odczujesz 

Moją zbolałą miłość. Pragnę miłości od swych stworzeń i wielkiej czci. A 

któż wynagrodzi Stwórcy jak nie ci, co kochają swego Boga? 

Drogi mój Jezu, dlaczego czuję niepokój, gdy słyszę Odnowa w Duchu 

Świętym? 

Córko Moja, to Ja ci zsyłam ten niepokój. Jaka odnowa, ludzie nie 

zrozumieli, bo ludzkość zapomniała o Duchu Świętym, a przecież On 

wszystko stwarza, wszystko ożywia, bez Niego nic się nie dokona. Ludzie 

powinni się odnowić, otworzyć na działanie Ducha Świętego. Co ludzie 

czynią? Wracają do przeszłości – wszystko im wolno? Co Bóg w swoim 

Miłosierdziu przekazał ludzkości? Czy mam się znów narodzić? Czy chcą 

Mnie od nowa krzyżować? Nauka Ewangelii jest przekazana w całości dla 

wszystkich pokoleń. Trzeba żyć czasem obecnym. Ogarnął ich lęk i chaos – 

aby ludzi wprowadzić w obłęd. Matka Moja i wasza jest Matką wszystkich 

pokoleń – noszą dwa Serca – są nierozdzielne. Kiedy się czci Boga 

człowieka, a nie czci się Matki swojej, która jest w Niebie? Tak, ich myśli i 

czyny są złe i oddalają się od Boga. Nie szukajcie odnowy Ducha Świętego, 

a sami się odnawiajcie w Duchu Świętym, a Duch Święty przyjdzie do 

wszystkich serc i da wam poznać się, jaki jest i w swojej pełni Duch Święty 

sam przychodzi, kiedy chce. On jest sam w sobie – Wielka Świętość. 

Dnia 30.03.1997 r. 

To znów dialog w sobotę, przed świętem Miłosierdzia Bożego. 

Bierz wszystkie koronki do Miłosierdzia Bożego, różańce – opasz 
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cały Kalisz, aby przez moc tych modlitw wszyscy zbliżyli się do Mojego 

Miłosierdzia. Tak będziecie sprowadzać zagubione dusze. To jest zadanie 

dla tego zgromadzenia – i proś Miłosierdzie Boże o oczyszczenie tego 

miasta z nieprawości, a równocześnie złóż je na ołtarzu Mszy Świętej. Tym 

będziecie pomagać, sprowadzać dusze do źródła Miłosierdzia Bożego. 

Błogosławi ciebie cała Trójca Przenajświętsza, dla umocnienia twej 

posługi kapłańskiej, a Miłosierdzie Boże niech promieniuje z twego serca 

na dusze, które potrzebują światła Bożego. Wszystkie rozważania 

poddawaj planom Bożym. Żyj Bogiem, a mądrość twoja synu nie będzie z 

tego świata. Zostań w Pokoju. 

Ojcze Przedwieczny, przyjmij naszą ofiarę przebłagalną za grzechy 

całego świata.  

Ojcze Przedwieczny, przez Twe ojcowskie Serce błagamy Ciebie o 

Miłosierdzie Boże dla zagubionej ludzkości. 

O Najmiłosierniejsze Serce Jezusa, pragniemy Tobie wynagrodzić za 

wszystkich, którzy zranili Twoją Miłość. Błogosław Najmiłosierniejsze Serce 

Jezusa wszystkich, którzy pragną nawrócenia.  

Prosimy Ciebie, o Mario Niepokalanie Poczęta – wstawiaj się za 

grzesznikami i ratuj ich, a w dniu Wniebowzięcia Twego wstawiaj się za 

nami u Boga Ojca. 

Do każdej tajemnicy – Msza Święta. Dziękujemy Ci Matko Najświętsza 

przez Ofiarę Mszy Świętej.  

O Maryja – niech będzie uwielbiona w pierwszej tajemnicy Różańca 

św. i w tej Mszy Świętej.  

Dialog – mówi Jezus: – Córko czy chcesz zwalczać zło, Ja tego 

najbardziej pragnę, więc ofiaruj, tego Zgromadzenia, te modlitwy 

różańcowe. Zwiąż nimi złe duchy, aby nie mogły czynić zła. Raz związane 

nie mogą czynić zła. Ich moc jest zupełnie słaba – już nie wyrządzą więcej 

szkody duszy człowieka.  

Córko Moja. Ja, Jezus Chrystus Zmartwychwstały, udzieliłem ci 

wielkiej łaski, daję ci koronę Mojego zmartwychwstania. Tę koronę, która 

wniknęła w twoje ciało dwukrotnie – a ma wielkie znaczenie. Ona będzie 
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znana dla całego świata. Przez nią dokona się przemiana ludzkości. Bóg-

Człowiek udziela człowiekowi koronę swojego Zmartwychwstania.  

Droga córko, jeszcze nie znasz jej mocy, ale wkrótce poznasz, bo jest 

w tobie i poprzez wniknięcie zacznie działać poprzez ciebie dla 

zagubionego świata. Nie lękaj się – wielkich rzeczy dokona Bóg poprzez tę 

koronkę. Ciesz się i raduj się w Jezusie Zmartwychwstałym, że spojrzał na 

ciebie i udzielił ci łask. Ufaj – ufaj w moc tej koronki. 

Pismo Święte Stary Testament pobudza we mnie pragnienie Boga, 

gdy czytałam Księgę Jozuego. Jezu, ufam… 

Dnia 05.04.1997 r. 

Ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu miłość Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego. Ofiaruję Miłosiernemu Sercu Jezusowemu przez 

Niepokalane Serce Maryi tyle Mszy Świętych, różańców, koronek do 

Miłosierdzia Bożego i postów – ile jest potrzeba za miasto Kalisz w dniu 

święta Miłosierdzia Bożego, aby opasać całe miasto różańcem, koronkami 

do MB i oczyścić z nieprawości, a wszystkim grzesznikom pomóc odnaleźć 

drogę do źródeł Miłosierdzia Bożego, aby dostąpili skruchy i żalu za 

grzechy, i więcej nie grzeszyli, i dostąpili szczerej spowiedzi, i ufności w 

Boże Miłosierdzie.  

O Jezu miłosierny, niech Twoje zranione Serce będzie tak litościwe w 

dniu Święta Miłosierdzia Bożego dla wszystkich grzeszników. Niech Twoje, 

Jezu, Serce będzie tym ratunkiem dla tych, co błąkają się po rozdrożach i 

nie mogą odnaleźć drogi zbawienia.  

I proszę Ciebie, Jezu, o Miłosierdzie Boże dla Kapłanów, aby 

zagubionej ludzkości wskazywali drogę zbawienia i głosili Je, aby ludzie 

poznali głębię Miłosierdzia Bożego i z wielka ufnością zbliżyli się do 

miłosiernego Serca Jezusowego.  

Proszę Ciebie, Matko Miłosierdzia, ratuj swoje dzieci ziemskie 

poprzez wszystkie ofiary modlitewne Małych Rycerzy i niszcz złe moce, 

aby już nie szkodziły żadnej duszy człowieka.  



  - 319 - 

Dnia 6.04.1997 r., Niedziela Miłosierdzia Bożego, Warszawa 

Panie Jezu, bardzo Cię proszę, przekaż nam choć parę słów w dniu 

święta Miłosierdzia Bożego. Pragniemy, abyś nas utwierdził w tym dziele 

zbawienia Małych Rycerzy, Twoich, Panie, rycerzy. 

Córko Moja, to dzieło, które rozpoczęliśmy, dałem wam i prze-

znaczyłem dla tych maluczkich. Wiem, że będziecie mieć wiele trudności. 

Aby przejść przez oczyszczenie, musicie się wyciszyć, abyście mogli 

usłyszeć Mój głos. To dobrze, córko, że już masz kapłana. Ja go 

przygotowywałem, ale jeszcze pomiędzy tobą a nim jest coś takiego, czego 

nie chcę ci ujawniać, ale musicie sami się rozpoznać i pokonać wszystkie 

przeszkody, które macie w swoim wnętrzu.  

Msza Święta odprawiona w intencji Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego była czymś wielkim, gdyż wielkie łaski spłynęły do waszych serc. 

W takiej Mszy Świętej wylewają się łaski na wszystkich, którzy są objęci 

tą Mszą Świętą.  

Staraj się, córko, być posłuszna kapłanowi. Może nieraz coś cię 

zaboli, ale posłuszeństwo jest ważne. Musisz się uczyć, że posłuszeństwo 

ma wielkie znaczenie, bo gdybyś się nawet mniej modliła ale wykonywała 

wszystko, co jest ci dane z woli Bożej, miałabyś większe jeszcze zasługi.  

Staraj się modlić za wszystkich grzeszników, za kapłanów, ponieważ 

oni wiele błędów popełnili i nadal je czynią. Ale wy, maluczcy, pouczajcie 

ich, mówcie im o tym, jak wielu Małych Rycerzy odważnie im mówi. 

Jesteście obrońcami Kościoła i dla dobra Kościoła postawiłem was na tym 

posterunku Mojego Miłosierdzia, abyście szli i nieśli innym tę łaskę i 

rozpalali to światło Boże, które już ledwie się tli w ich duszach. 

Miłosierdzie Boże jest dzisiaj dla Polski wielkim świętem.  

Wiele się dokona po tym święcie Miłosierdzia Bożego, ponieważ 

wielu ludzi się modliło i czciło to święto jak żadnego roku. W małych i 

dużych świątyniach, w sanktuariach – wszędzie czciliście to Moje Boże 

Miłosierdzie, które ogarnia całą ludzkość.  
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W tym roku będziecie się bardzo zmagać z atakiem naporu zła, z 

niedowierzaniem, ale wszystkie próby przezwyciężycie, choć z trudem, bo 

taka jest wola Moja. Córki Moje, widzę jak wasze serca boleją nad wszelką 

nieprawością – gdy was to boli, myślcie wtedy, córki, o Mnie. A Mnie, 

Boga, jak bardzo boli nieprawość ludzka, oziębłość, która nie pragnie 

Mnie, a pragnie żyć w świecie i używać wszystkiego, co jest złe, a szatan 

czeka tylko i czyha na to, żeby wzbudzić jeszcze większe pragnienie. I tak 

dusze się zaplątują i idą, i nie dostrzegają dobra, tylko żyją, myśląc, że 

czynienie zła jest dobrem. Ratujcie je, bo Ja je też kocham i pragnę 

również ich zbawienia. Boleję nad utratą każdej duszy, ponieważ ją 

stworzyłem dla siebie. Ale taki jest już świat – jest dobro i zło. Stworzyłem 

człowieka, dałem mu rozum i wolną wolę, ma wybrać: Boga – Niebo, 

czyściec lub piekło i całą wieczność na potępienie.  

O, dzieci Moje, wkrótce przyjdę i oczyszczę ten świat z wszelkiej 

nieprawości, ale dam wam jakiś czas walki. Moc Moja będzie w was i jest 

już w was. Gdybym wam nie dawał swojej mocy przezwyciężania zła, 

dawno byście upadły pod naporem zła. Ale Moja miłość, Moje Bóstwo, 

broni was na każdym kroku. Nie smućcie się, Moje córki, będziecie się 

cieszyć i radować, bo Moi wyznawcy, czciciele Mojego świętego krzyża są 

hojnie wynagradzani. Nawet nie wiecie, jak wielka nagroda was czeka za 

wytrwanie. Nie patrzcie na wasze życie, jak ono się zakończy – wpatrujcie 

się w Moje zranione Serce, tulcie się do Mojego Serca i do Serca waszej 

Niepokalanej Matki. Uciekajcie się do Jej macierzyństwa, a wasze dusze 

zajaśnieją jak światła, których blask przyćmi wszystkie światła ziemskie. Do 

tego światła przyjdzie wiele dusz, które chodzą w ciemności, bo taka dusza 

rozpozna światło innej duszy i będzie pociągana ku wam.  

Pracujcie w Mojej winnicy, oświecajcie zagubione dusze w szarości i 

ciemności tego świata. Ja jestem z wami do końca, nigdy was nie 

opuszczam. Kochajcie Mnie i pamiętajcie, że jestem w was. A teraz, córki 

Moje, chciałbym w tym dniu święta, abyście Mi złożyły swoje serca jako 

ofiarę i serca wszystkich innych, którzy należą do tego zgromadzenia. To 

będzie dar dla waszego Boga. Ja te serca wezmę do swego Serca, 
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oczyszczę, przytulę i umocnię. Uczyńcie trzykrotny znak krzyża świętego. 

Uwielbiajcie Boga Ojca, Boga Ducha Świętego przez trzykrotne złożenie 

krzyża świętego na waszych ramionach. W Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Niech Duch Święty przez Miłosierdzie Boże wyleje na wasze 

serca strumienie łask, niech promienie Moje dotkną waszych serc i 

napełnią wasze serca miłością, która będzie płonąć jak żywa pochodnia w 

waszym sercu. Bądźcie wierni swemu Bogu do końca, bo Bóg był, jest i 

będzie wierny również każdemu stworzeniu. 

*** 

A teraz składajmy naszemu Bogu nasze serca. Panie Jezu, oto zbieram 

wszystkie serca Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa i ks. Zdzisława i 

kładę je na patenie i podaję Ci, Panie Jezu, wszystkich tych, których 

wybrałeś. Pobłogosław i umocnij te serca, które Ci składamy w ofierze. 

Niech one będą Twoje, niech dla Ciebie tylko biją. Każde uderzenie serca 

niech będzie dla Ciebie, Panie Jezu, i dla Twojej i naszej Najświętszej Matki, 

abyśmy godnie i zawsze wypełniali wolę Bożą. 

O, Trójco Przenajświętsza, o Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze – Ojcze, 

który jesteś w Niebie! Pobłogosław nam, o Jezu miłosierny, pobłogosław 

tym maluczkim. O, Duchu Święty, zstąp do naszych serc i bądź Królem i 

Panem, i Światłem, i naszym Pokojem. Nie opuszczaj nas – pragniemy 

dobra na tym świecie. Pragniemy kochać swego Boga w Trójcy Świętej 

jedynego i służyć Mu w Jego Kościele Świętym. Przyjmij nas na łono swego 

domu, swojej świątyni, tam gdzie przebywasz. Uczyń nas stróżami swoimi 

u Twych stóp, Jezu, kiedy będziemy Cię adorować, kiedy będziemy składać 

Ci pokłon i wzdychać będziemy jak Ty, Więzień miłości ludzkiej spoglądasz.  

Dziękuję Ci, Jezu, że Cię widziałam, jak w tabernakulum siedziałeś w 

Wielki Piątek, jako Jezus frasobliwy, pochylony. Widziałam Cię o, Panie 

Jezu, że tam jesteś i dlatego czuję taką boleść, Panie Jezu, że Cię na bok 

odsuwają. Twoje miejsce jest na zaszczytnym miejscu. Bądź w naszych 

sercach jedyny i niepowtarzalny, aby nikt i nic, błagam Cię, aby żadne zło 

Małego Rycerza nie mogło zaatakować. Bądź, Panie Jezu, w nas, a my w 

Tobie. O, Jezu Umiłowany, o, Jezu tak miłosierny, który się objawiłeś s. 
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Faustynie i błogosławiłeś ją, pobłogosław i nas, abyśmy wytrwali na tej 

drodze zbawienia. Moje życie, Panie Jezu, jeśli Ci potrzebne zabierz, a jak 

trzeba cierpienia weź je też, ono już nie Moje jest, oddałam Ci wszystko, 

ale zapal Moje serce i serca wszystkich Małych Rycerzy do tak wielkiej 

miłości, żeby w tym dniu Miłosierdzia Bożego zrodziła się miłość ku Tobie. 

O Boże, jakże pragnę, Panie Jezu, Ciebie! Jakże pragną wszyscy Mali 

Rycerze służyć Ci, kochać Cię i wynagradzać za innych. 

Bądź spokojna, córko Moja, wraz ze wszystkimi Małymi Rycerzami, 

Jam was stworzył – Ja będę was bronił. Jesteście sami niczym, marnością 

tego świata, a Ja was przeznaczyłem do wielkich czynów, do wielkiego 

dzieła i zostawcie to Mnie, umiłowane córki. Ja was tak kocham i 

spoglądam na was zawsze z wielką miłością. Czasami przychodzę, nie 

widzicie Mnie, siadam przy was i czujecie, że napełniam was swoją 

miłością i wtedy jestem…, jestem. Ale przyjdzie jeszcze taka chwila, że 

zobaczycie Mnie. Zanim przyjdę, zobaczy Mnie wielu. A teraz pokój z 

wami, córki, módlcie się jeszcze za te dusze, które zginą w tym dzisiejszym 

dniu, żeby żadna dusza nie poszła na potępienie. Odmówcie różaniec, 

tajemnice bolesne, ofiarując to Mnie, Mojemu Miłosierdziu, przez Moją 

Najświętszą Matkę, Matkę Miłosierdzia, a Ja to przyjmę, pobłogosławię 

wasz różaniec. Amen. 

Dnia 09.04.1997 r. – Poznań 

Panie Jezu, tak często wracam do Wielkiego Piątku. Gdy spojrzałam 

na Tabernakulum, zobaczyłam Ciebie Jezu siedzącego bardzo wyraźnie, 

jako Jezus Frasobliwy.  

Tak, Jezu czekasz, co człowiek uczyni z Tobą. Jesteś więźniem własnej 

miłości do człowieka. Wszystko, co się dzieje wobec Ciebie, przyjmujesz z 

wielkim smutkiem. Kochasz człowieka miłością, całym swym Bóstwem, a 

człowiek, nicość tego świata, jak postępuje, o słodki Jezu, z Tobą. Zabrakło 

miłości, w ludzkich sercach, do Boga – nie potrafię tego zrozumieć, bo 

miłość, którą mnie napełniasz wszystko widzi i czuję. Wielkim smutkiem 

napełnia się moja dusza. O duszo ludzka, obudź się i spójrz na krzyż swego 
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Zbawcy, a zrozumiesz – trzeba kochać swego Boga czystą miłością. 

Dnia 10.04.1997 r. 

Córko Moja, Ja, Matka Niebieska, przywiodłam ciebie tu w dzień 

Moich urodzin i błogosławiłam jako Me dziecię, a teraz w dzień twoich 

urodzin błogosławię ci i tulę jako dziecię do Mego macierzyńskiego Serca. 

Czynię to tu w miejscu Moich objawień dla umocnienia waszej wiary. A 

teraz, aby narodziło się twe człowieczeństwo dla Boga, otrzymujesz błogo-

sławieństwo Trójcy Przenajświętszej i staniesz się całopalną ofiarą za 

grzechy świata. Za wasz trud i cierpienia, wraz ze wszystkimi Mymi 

dziećmi, stajecie się prawdziwymi narzędziami Bożymi. Wytrwajcie, córko, 

na tym Jerychu, Ja jestem z wami i Mój Syn, i całe Niebo. Bóg wybrał tych 

maluczkich dla swego dzieła zbawienia i dla swej miłości. Jesteście 

napełnieni Jego Boską miłością. 

Dzieci Moje, przyjmujcie krzyż Mego Boskiego Syna z miłością, a nie z 

lękiem. Córko Moja, bądź spokojna. Ja, Matka, dam ci poznać, że ciebie 

kocham, bo pragniesz być Moim dzieckiem i mówisz innym, aby się Mi 

oddali i nie lękali się. 

Ja jestem Matką pełną Miłosierdzia i gdy zbłądzicie, przebaczam, 

oczyszczam i kocham, bo mam dostęp do serca każdego dziecka. Zapew-

niam ciebie, że po tym trzykrotnym Jerychu otworzycie sobie drzwi do 

skarbca Miłosierdzia Bożego. Bóg jest tak miłosierny dla tych, co pragną 

Boga, wielbią i otwierają się na łaski. Módlcie się za kapłanów i brońcie ich 

modlitwą. A teraz, córko, wycisz się, bądź posłuszna i pokorna. Ja, Matka, 

udzielam ci tych darów, abyś pokonała wszelkie przeszkody dla 

wypełniania woli Bożej, zostań dziecię Moje, w pokoju, trwaj na modlitwie. 

Ja, Matka Niebieska, jestem z wami. Ufaj Miłosierdziu Bożemu, a Bóg 

okaże Miłosierdzie proszącym. 

Dnia 19.04.1997 r. 

W pierwszej kolejności podziękujemy naszemu Panu, Jezusowi Chrys-

tusowi, za to, że tak wielkie łaski dla ludzi uczynił, że pozwolił swoje Serce 
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otworzyć i że to Miłosierdzie Boże wypłynęło z Jego Najświętszego Serca. 

Zobaczcie, jak Bóg-Człowiek pamięta o nas, otwiera swoje Serce, żebyśmy 

do Niego się uciekali. Nie opierali się na człowieku, bo człowiek nic nie 

może – Bóg wszystko może. Tak jak kiedyś mówiłam: ludzie zaufali temu, 

co nic nie może, a odrzucili Tego, co wszystko może.  

Dzisiaj, kochani, jest taka Polska, jaka jest. Polska – naród wybrany, a 

pełno jest zdrady, podstępu i fałszu, z którym musimy się borykać. Na 

każdym kroku jesteśmy wyśmiani, nieraz różnymi nazwami jesteśmy 

nazywani, ale zawsze bądźmy tymi, którzy przyjmą to wszystko w cichości. 

Kochani, jedno uniżenie, pokora, więcej znaczy, niż jakbyśmy się nie wiem 

ile modlili. Kiedy cię osądzają, człowiecze, nie broń się – otwórz się i 

powiedz: Panie, Ty najlepiej wiesz. I nie wchodź w rozmowy z żadnym 

człowiekiem, który jest przeciwko ludziom głębokiej wiary. Człowiekowi, 

który będzie nas atakował, starajmy się pomóc, rozważając w swoich 

sercach i myślach, i mówmy: o, Panie Boże, jaki on jest nieszczęśliwy – ja 

już nic jemu nie pamiętam, wybaczam. A przez to nasze upokorzenie 

wzbudzi się w nim miłość do Boga i innych ludzi.  

A teraz dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy się przytulić do Twego 

Serca, że masz Je dla nas otwarte. Jak jest to piękne, że czasami, gdy 

czujemy się samotni, Ty stajesz przy nas i dajesz nam poznać, że nie 

jesteśmy sami. 

Nie jesteście, dzieci, same – jestem z wami. Czyż nie dałem wam 

swojej Matki za Matkę? Podzieliłem się z wami macierzyństwem Mojej 

Matki. Jesteście braćmi i siostrami przybranymi – ale jesteście. Okazałem 

tak wielką miłość człowiekowi, a szczególnie narodowi polskiemu. 

Starajcie się, Moje dzieci, modlić i wypraszać łaski, bo macie wielką 

moc wymodlenia łask dla całego świata, nie tylko dla waszej ojczyzny. 

Ja objawiłem się w waszym narodzie jako Bóg miłosierny i o tym naród 

polski ma pamiętać, że z Polski ma promieniować Miłosierdzie Boże na 

cały świat. Przychodzicie do źródeł Miłosierdzia Bożego i czerpcie łaski 

potrzebne dla całej ludzkości. 
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Oto, Panie Jezu, korzymy się do Twoich stóp i prosimy Cię o Twoje 

Słowo, Jezu, które nam przekażesz. Kochamy Cię i chcemy Cię słuchać jako 

Twoje dzieci, klękamy u Twych stóp i słuchamy Cię, Jezu. 

Jezus Chrystus: Pokój z wami, Moje dzieci. Ja, Jezus Chrystus, dzisiaj 

byłem wśród was i radowało się Moje Serce, że czcicie tę godzinę 

Miłosierdzia Bożego i wynagradzaliście Moje święte rany. Moje dzieci, 

gdybyście poznały, czym jest modlitwa wynagradzająca, zanurzająca 

wszystkie wasze intencje w Moich świętych ranach, to by wasze serce 

nie wytrzymało tego, co byście zobaczyły, tych wszystkich łask 

płynących dla was. 

Ziemskie dzieci wynagradzają swemu Bogu i proszą o łaski dla tych, 

którzy już nie mogą sobie pomóc. Moje dziesiątka kochane, tutaj zebrane, 

tulę was do swego zranionego Serca. Jestem przepełniony miłością i chcę 

wylać swoją miłość na was, wszystkich zebranych, i na tych, którzy nie 

mogli przybyć, i na tych, którzy pragną tego. Och, jak Ja jestem spragniony 

miłości człowieka. Odpowiedziałyście dzisiaj na Moje wezwanie, na Moją 

miłość, wynagradzałyście jej, a Moje Serce radowało się i chodziłem wśród 

was, błogosławiłem was, aby was podnieść jeszcze wyżej. 

Podążajcie, drogie dzieci, do świętości, zagłębiajcie się w Moim 

Miłosierdziu. Oto rana Mojego Serca jest dla was otwarta, zbliżcie się do 

niej, a zobaczycie, jak wielka miłość rozbudzi się w waszych sercach. Wiele 

będziecie prześladowani dla Mego Imienia, ale z pochyloną głową, z 

upokorzeniem, dla Mnie, dla swego Boga, idźcie przez świat i siejcie ziarno 

Mojej miłości w każdym sercu, które się jeszcze nie otworzyło. 

Moi apostołowie ostatnich czasów, dzisiaj wysyłam was na pustynię 

ludzkich serc. Gdy usłyszycie Mój głos, idźcie i wypraszajcie dla nich 

zbawienie. To nic, że są daleko, dla modlitwy nie ma przestrzeni, nie ma 

miłości, która by nie dosięgła krańców ziemi. Skoro będziecie wypełniać 

to polecenie, przemieniony będzie świat, dlatego że Bóg tak postanowił i 

wszystko musi się dokonywać. Wszystkie ofiary składane przez was, przez 

Niepokalane Serce Maryi łącząc się z Bożymi pragnieniami – i taka 

modlitwa ma wielką moc. 
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Wasze dusze muszą się przyoblec w białe szaty, bo tylko te dusze 

dojdą do spotkania ze Mną, które będą w białych szatach. Dzisiaj macie 

jeszcze czas, bo dla was, umiłowane dzieci, przedłużyłem czas, abyście 

zdążyły jeszcze oczyścić się, przemienić, ukształtować swego ducha według 

woli Mojej. Oddawajcie Mi codziennie swoją wolę, bo Ja przez waszą wolę 

chcę działać na tej świętej ziemi. Oddajcie Mi wszystko, oddajcie Mi 

swoje serca, swoje ręce i nogi, abym mógł się wami posługiwać i 

żebyśmy mogli podążać wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Chcę, 

żebyście się całkowicie Mnie oddali, bo cóż wam z tego, gdy zabronicie Mi 

zagrodzicie Mi drogę do waszych serc – co zyskacie? A tak zyskacie 

wszystko – ojczyznę niebieską, swego Boga, który będzie was błogosławił i 

radość nieograniczoną, i szczęście wieczne. Czy znacie Moje cierpienie? Ci, 

którzy odrzucą Mnie, ci będą szli na potępienie wieczne. 

Jakże wielką radość Mi sprawicie, gdy chociaż jednego grzesznika 

sprowadzicie do źródeł Mojego Miłosierdzia. Jest dzień wyznaczony, w 

którym zstąpi na was Duch Święty, wyleje się Miłosierdzie Boże i wtedy 

będziecie mieli potężną moc, przez którą będziecie wypraszali łaski. 

Stańcie w obronie każdego, który zabłądził na bezdrożach. Będziecie 

Moimi światłami. Ja jestem Światłością świata – a wy, kiedy przyjdzie 

ciemność, będziecie małymi światłami, które będą oświecać zagubione 

dusze. Od was tylko, Moje umiłowane dzieci, zależy, jak i jakim światłem 

będziecie oświecać tę ziemię. To nie wasze lampy, to nie wasze świece, to 

wasze dusze mają jaśnieć i oświecać innych. Okazujcie Miłosierdzie Boże 

każdemu, kogo spotkacie. Napełniam was dzisiaj swoim Miłosierdziem i 

Miłością. Zapalam wasze serca, abyście wytrwali do końca, bo każda 

utrata duszy sprawia Mi wielki ból i smutek. 

Bóg stworzył człowieka, a szatan wyrywa go z Mojej miłości, z Mojego 

Miłosierdzia. Ale człowiek ma wolną wolę i może nie uczynić tego, co 

szatan mu powie, może nie ulegać pokusom, tylko iść za Bogiem, za 

wezwaniem Bożym. Czyńcie tak i wy, Moje dzieci, bądźcie wierne i 

pozostańcie w Moim Sercu, w myśli, że Bóg jest poza nim. Jestem w was i 

o ile okażecie Mi miłość i odwzajemnicie się Mojej miłości, będę w was do 
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końca. Takie dusze wynagradzam przeogromną miłością i napełniam 

łaskami, że dusze nie mogą tego nawet pojąć. To ja, Bóg, wszystkim 

kieruję i będę kierował do końca. Macie do przebycia ciężką drogę, ale ta 

droga będzie waszym uświęceniem – ojczyzna niebieska na was oczeku-

je. Moje dzieci, ten rok będzie bardzo ciężki. Wiele spadnie na was kar. I 

dzisiaj zapowiedziane są dla narodu polskiego kary. Najpierw Polska musi 

się oczyścić z nieprawości i błędów i tak będzie, aż padnie na kolana i uczci 

Mój Boski majestat i uzna, że Ja jestem Królem i Panem. Kiedy naród 

polski wybierze Mnie za Króla Miłosierdzia, wtedy dużo się zmieni w 

waszej ojczyźnie. 

Walczcie o Moje Królestwo na ziemi, nie zaniedbujcie go, bo Ja tego 

pragnę. Bóg mógłby uczynić wszystko sam, ale potrzebuje pomocników, 

którzy wyproszą te łaski, którzy będą upominać się o Króla, Króla swoich 

serc. Teraz uczyńcie potrójny znak krzyża: w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. Niech moc błogosławieństwa spłynie na was. Niech Duch 

Miłosierdzia Bożego spocznie w waszych sercach, niech rozjaśni wasze 

serca i umysły, abyście mogli godnie wypełniać świętą wolę. Niech da wam 

światło Boże, Ducha Bożego, mądrość Bożą – pokój Boży niech zapanuje w 

waszych sercach. 

Dnia 19.04.1997 r. 

Ja, Matka Niebieska, tulę was, drogie dzieci, do swego Niepokalanego 

Serca. O, Moje dzieciny, tak bardzo radosna jestem dzisiaj, przytulam was 

do swego macierzyńskiego Serca i wlewam w was miłość.  

O, Moje dzieci, sprawiłyście Mi dzisiaj dużą radość. Chociaż zawsze 

modlicie się, ale dzisiaj przez to Miłosierdzie Boże, o godzinie 15.00, w 

godzinę Miłosierdzia, wyprosiłyście ogrom łask we wszystkich intencjach. 

Dziękuję wam za to, że nie zapomniałyście wynagrodzić Mojej boleści.  

Moja boleść jest wielka, ale jeszcze większa jest Moja boleść dlatego, 

że dzisiaj dusze giną bezpowrotnie, a Mój Boski Syn tak bardzo je kocha. 

Chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że Ja, Matka wasza, pragnę was 

okryć swoim płaszczem niebieskim. Uciekajcie się w każdej sytuacji, tulcie 
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się do Mego Niepokalanego Serca i proście, żebym was okryła swoim 

płaszczem. 

Ja czekam na to wezwanie, spoglądam i wypatruję, które Moje 

dziecko Mnie zawoła. Wtedy biegnę, staję przy nim, kocham je i troszczę 

się i jak niemowlę biorę w swoje ramiona i zanoszę je do Mojego Boskiego 

Syna i błagam: przyjmij tę duszę, przyjmij to dziecko, które osłabło i 

pobłogosław je – i Bóg błogosławi. 

Błogosławi te dzieci, które zbieram po świecie, którym wy wymodlicie 

łaskę powrotu do Mojego macierzyństwa. O ile człowiek narodzi się dla 

Mojego macierzyństwa i odda się Mojemu macierzyństwu – Ja już się 

troszczę o takie dziecko i pragnę, aby to dziecko było doskonałe w swoim 

życiu ziemskim i kochało Mnie, bo jestem też spragniona miłości dzieci 

ziemskich. Kiedy dzieci Mnie kochają, Ja je widzę jak ziemskie anioły, które 

są przy Mnie. Jestem wszędzie, jestem tam, gdzie tylko pomyślicie. Mój 

Boski Syn i Ja oraz cała Trójca Przenajświętsza jest wszędzie, nie tylko tu, 

gdzie się modlicie, ale wszędzie jesteśmy i w każdej chwili przyjdziemy 

wam z pomocą. 

Ufajcie, Moje dzieci, ufajcie przeogromnie. Nawet w godzinie śmierci, 

kiedy Mi zaufacie, przyjdę wam z pomocą z Moim Boskim Synem. 

To nie człowiek wymierza wam śmierć, lecz Bóg, kiedy przychodzi 

czas, ale jak zaufacie Bogu, nic się nie dokona bez dopustu Boga. Skoro 

Bóg dopuści do tego, że taka dusza ma tak zginąć dla uświęcenia innych – 

to zginie. Wielu będzie ginąć i kapłanów, i ludzi świeckich. Tak jak pierwsi 

chrześcijanie będą składać ofiary, ale niech ta ofiara będzie dana z miłości 

dla Mojego Boskiego Syna – o to was proszę Ja, Matka. 

Błogosławię wam, żebyście wytrwali na tej drodze zbawienia. Nie 

lękajcie się, Ja jestem z wami. Czy matka opuści swoje dziecię? Nie! Matka 

Niebieska nigdy nie opuszcza swoich dzieci, które Jej ufają, idą z Nią, 

okryte Jej płaszczem. To jest Moje zadanie, które Mi Bóg powierzył, gdy 

konał na krzyżu. Idźcie teraz, ale jeszcze zostańcie tu chwilę – niech Moja 
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miłość macierzyńska zakróluje w waszych sercach. Pokój z wami, dzieci, 

bądźcie spokojne. Ja każde z was będę prowadzić po tej drodze 

zbawienia… W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 13.05.1997 r. 

Córko Moja, kocham was wszystkich, ale bardzo kocham też tych 

biednych grzeszników, którzy upadają w grzechu, a nie próbują powstać. 

Moje Serce pełne Miłości i Miłosierdzia bardzo boleje nad utratą takich 

dusz, bo kocham. Córko, w Polsce, po tych Jerychach, dokona się wiele 

przemian. Moc tych Koronek do Miłosierdzia Bożego jest jak uderzenia 

pioruna. Módlcie się nadal i niszczcie złe moce – to jest wasza broń w tych 

ostatnich czasach. Ojciec Przedwieczny błogosławi wam, bo modlitwa 

błagalna płynie przez Moje święte rany.  

Módlcie się do wszystkich Moich ran. Ja, Jezus Chrystus, daję wam 

dostęp do wszystkich Moich ran. Zanurzajcie w nich wszystkie wasze 

prośby błagalne i modlitwy dziękczynne. Bóg Ojciec patrzy na was z wielką 

miłością i nie poskąpi wam łask potrzebnych do zwycięstwa przez Moje 

święte rany. W krzyżu jest moc, ufność swoją złóżcie więc w Jezusie 

ukrzyżowanym, bo kto Jezusowi Ukrzyżowanemu zaufa, ten dojdzie do 

szczęśliwości wiecznej. 

Dnia 18.05.1997 r. 

Córko Moja, czas zacząć działać jawnie i nie ukrywać się ani lękać. 

Ginie zbyt wiele dusz, co rani Moje Serce. Widzę was, Moje dzieci, jak 

postępujecie… Czyż już wam nie mówiłem, abyście oddały Mi się 

całkowicie, a nie tylko połowicznie? Przez takie dusze, które całkowicie Mi 

się oddadzą, mogę w pełni działać i przez takie dusze plan Boży się 

wypełnia. Dusza żyjąca jeszcze światem i żądzą cielesną nie jest zdolna 

przyjąć Moich natchnień, bo ma przed sobą zasłonę świata i nie słyszy 

głosu Bożego. O, Moje dzieci, opamiętajcie się, aby nie było za późno. 

Jestem Bogiem miłosiernym i czekam na otwarcie się waszych serc na 

Moje wołanie. Wracajcie, bo czas nagli. Grzech dojrzał do kar, a zło weszło 
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na najwyższe szczyty. Ja, Bóg, stworzyłem świat z nicości, bo wszystko się 

stało przez Słowo i wszystko mogę obrócić w nicość. Z prochu jest 

stworzenie i w proch może się obrócić… O ile nie zaczniesz żyć po Bożemu, 

człowiecze, aby uśmierzyć gniew Boży. Zwróć się, Moje stworzenie, do 

swego Boga, zrzuć pancerz grzechów i oblecz się w pokorę i żal za grzechy, 

a Ja, Jezus Chrystus, jako najczulszy Ojciec, przytulę cię z otwartymi 

ramionami – tym ukoisz Moje cierpienie. O, synu marnotrawny, czy nie 

dosyć nadużywałeś Moich dóbr, aby teraz nie żałować w wielkiej skrusze 

za popełnione grzechy? Wróć, synu i córko, do źródła Mego Miłosierdzia. 

Dnia 03.06.1997 r. 

Córko Moja! Czekaj z cierpliwością na Moje przyjście – ono jest 

bliskie. Ja, Jezus Chrystus, widzę, jak opuszczone są Moje owieczki. O 

trzódko Moja, świat was nie poznał, ale Ja, Jezus, znam was po imieniu. 

Wasze imiona zapisane są w Moim Sercu i w Nim jest wasze schronienie. 

Ciężka i trudna jest droga tych, którzy żyją dla Mej Chwały i dla zbawienia 

świata. Dzieci Moje, żeby zasłużyć na wieniec życia w wieczności, wszystko 

przyjąć trzeba z wielką miłością. 

 Prześladowania i cierpienia potrzebne są, by wzrastać w 

doskonałości Bożej. Dusza ludzka ma żyć pełnią Boga, nie znając ani lęku 

ani przeszkód, bo wpatrzona w Mój krzyż i Moją mękę pragnie upodobnić 

się do Mnie i do Mojej i waszej Matki. Taka dusza już tu na ziemi zajaśnieje 

światłem Bożym, bo w taką duszę wlewam ogrom łask. Dusza rozpalona 

miłością do Boga i bliźniego i zjednoczona z wolą Bożą wszystko, nawet 

śmierć, zniesie bez lęku – składając ofiarę za bliźnich. Ciężki jest obecny 

czas dla ludzi wiary, ale potrzebna jest ofiara. Dla wszystkich będzie 

tajemnicą to, co będzie się dziać w obecnych czasach, co Bóg przygotował 

dla tych, którzy płaczą w ucisku, oraz dla tych, którzy nie oddają czci Bogu, 

a tylko znieważają. Obłudnicy, kto was obroni…? W swym wnętrzu nosicie 

siedlisko szatana…  

Opamiętaj się, biedny człowiecze, i wracaj do swego Boga, bo czas 

nagli. 
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Dnia 21.06.1997 r., Zakopane 

Córko Moja, Ja, twój Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, upominam ciebie, 

abyś się wyciszyła i słuchała Mego głosu. W tych czasach wielkiej walki ze 

złem będę ci wskazywał i ostrzegał przed ludźmi, którzy są na usługach 

szatana, gdyż szatan przez nich czyni wiele zła. 

Ostrzegaj ludzi przed wielomówstwem, niech myśląc o swym Bogu, 

starają się wyciszyć. Wielu fałszywych proroków swoją podstępną mową 

zwiodło nawet kapłanów. Czym to się skończy? 

Wiara zostanie rozdwojona. Żywą wiarę w Boga straci człowiek i 

kapłan i dlatego powinniście ufać tylko Bogu. 

Ja, Jezus Chrystus, w wielkim pokoju prowadzę swoje dzieła poprzez 

ludzi wybranych, i oni niosą pokój i radość. Choć są prześladowani, nie 

czują się obrażani, gdyż wiedzą, że Ja, Jezus, dopuszczam do prze-

śladowań, aby upodobnili się do Mnie, swego Boga. Teraz zwracam się do 

całego ludu – nawróćcie się na drogę zbawienia! 

W tych czasach wysyłam Moich wybrańców na pustynię dusz 

waszych, aby ratować je od potępienia. Ja, Bóg, w swym Miłosierdziu 

napełniam każdą duszę swoją Miłością i Miłosierdziem. Chciałbym zapalić 

wasze serca miłością, korzystajcie więc z czasu Mego Miłosierdzia, bo gdy 

przyjdzie oczyszczenie, nie znajdziecie, biedne stworzenia, ratunku dla 

swych dusz. Zgnilizna tego świata musi zginąć, a trupy pobielane odkryją 

się w swej obrzydliwości i nie będą oglądać Mego Oblicza. 

To mówię wam i wzywam was do powrotu do Boga, bo kocham was. 

Dnia 13.07.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz do narodu polskiego! Tyle wezwań do nawrócenia, 

jakie przekazałem Moim prorokom obecnych czasów, zlekceważyliście. Nie 

usłuchaliście Moich słów i czynicie te same błędy. 

O, narodzie wybrany, gdzie twoja miłość do Boga? 

Zrodziło się w waszych sercach zło i staliście się zlodowaciałymi 

głazami, odrzuciliście Boga, który was stworzył i odkupił. 
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Ja, Jezus Chrystus, upominam was i wzywam, abyście zaczęli żyć po 

Bożemu. Szydziliście z Moich umiłowanych dzieci, tych, które nie 

opuszczają Mego krzyża, kochają Mnie i czczą jako swego Boga. One dają 

świadectwo żywej wiary, one pod naporem prześladowań nie ulękną się, 

zwyciężą wszelkie przeszkody, wznosząc się na wyżynę Mojej miłości, bo 

Ja, Jezus, im błogosławię. Za błąd Polaków i nieoddawanie czci Mojemu 

majestatowi zostawiłem was samych, abyście się opamiętali i zrozumieli, 

że Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, jestem Panem Nieba i ziemi. 

W tak trudnej sytuacji powodziowej nie padliście na kolana przed 

Bożym majestatem. 

Czekam na was, narodzie wybrany, kiedy zwrócicie swe serca do 

swego Zbawcy, który wszystko może. Kocham was, Moje dzieci 

umiłowane, ale dojrzał w was grzech, zwątpiłyście w Moją miłość, a że 

jestem wszechmocny, doświadczam was. 

O ile nie pojmiecie Mego gniewu, za tak wielką zniewagę i grzech, 

uderzę w waszą pychę i głupotę waszej mądrości – jeszcze mocniej. Wiara 

w Boga Wszechmocnego musi się odrodzić, bo gdy zostaniecie w swej 

zawziętości i ciemnocie – zginiecie. 

Dałem wam serce, abyście Mnie, Boga swego, miłowali. Dałem wam 

rozum, abyście rozważali i rozpoznawali dobro i zło. Szatan postawił na 

jedno – zniszczyć Mój Kościół. Moje stworzenia pomagają mu w tym, a 

same zatracają swoje dusze. Czas oczyszczenia się zaczął i kataklizmy 

wystąpią we wszystkich krajach. Nie będzie ludzi bogatych ani biednych, 

tylko lud Boży i jedna owczarnia. 

Moje dzieci, gdybyście się zwróciły do Boga, nawróciły i błagały o 

przebaczenie, zaczęły żyć po Bożemu i wróciły do świątyń, wielbiąc Boga i 

modląc się, skorzystałybyście z Miłosierdzia Bożego i powstrzymałybyście 

największe kataklizmy. 

Narodzie polski, czy modlisz się, żeby nie nadeszło zniszczenie? 

Nic i nikt wam nie pomoże, tylko Bóg, który stworzył ten świat i 

wszystko może. Gdyby te odrzucone dzieci nie modliły się, byłby jeszcze 

większy kataklizm. Rozgniewał się Bóg na naród wybrany. Czekam więc na 
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ciebie, narodzie, kiedy padniesz na kolana i oddasz Mi należny hołd i 

uwielbienie. 

Odnajdę każde stworzenie i dam wam poznać, czym jest bojaźń Boża. 

Moi umiłowani synowie, kapłani, czy i wy zwątpiliście w Moją Miłość i 

Miłosierdzie? Wzywajcie Moje owieczki do modlitwy i ofiary, a Ja, Jezus, 

będę wysłuchiwał waszych błagań i będę wam błogosławił. Trzeba wiele 

modlitwy błagalnej. 

Dnia 20.07.1997 r. 

Córko Moja! Widzisz, jak mało ludzi myśli, że to kara za odstępstwo 

od Boga. Ja, Jezus Chrystus, oraz Moja i wasza Matka, ostrzegałem was, 

ale ostrzeżenia Moje nie docierały jednak do serc ludzkich. Ja, Jezus, 

chciałem okazać światu swoje Miłosierdzie i ratować świat od kar, ale 

ludzie nie usłuchali. Zobacz, człowiecze, jaki jesteś mocny wobec żywiołu, 

spójrz do czego doprowadził grzech i obraza Boga? Moje dzieci, macie 

dostęp do Mnie w świątyni – do żywego, prawdziwego Boga, ukrytego w 

Przenajświętszym Sakramencie. 

Wielkiej zniewagi doznaję, bo człowiek nie myśli, że Ja dla każdego 

stałem się więźniem i za Moją Miłość i Miłosierdzie odpłacają Mi 

niewiernością. Przychodzę do was, ludu, żeby wam powiedzieć, że przy-

szedł czas na rozliczenie się z waszą ciemnotą, trzeba zapłacić za wszystko 

do ostatka, abyś stał się, człowiecze, czystym i ufnym w Moje Miłosierdzie. 

Upominałem, że macie czasu mało, gdyż nie znasz, człowiecze, planów 

Bożych. 

Ja, Bóg, jestem cierpliwy i miłosierny, ale nadchodzi czas 

sprawiedliwości. 

Moje dzieci odczuwały Moją boleść i smutek, bo pragnęły czcić Mnie, 

swego Boga, godnie. Pomyślcie, Moi synowie-kapłani, ile zadaliście im 

bólu? I Mnie też wielki ból zadaliście, gdyż nie uszanowaliście wolnej woli 

człowieka. Ja, Bóg, jej nie naruszam. Czym zgrzeszyli? Że zginali kolana 

przed Bożym majestatem, aby godnie przyjąć Mnie do swego serca? 

Głupota waszej mądrości jeszcze mocniej Mnie boli. 
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Dnia 30.07.1997 r. godz. 19:20 

Po Komunii Świętej kieruję słowa do Pana Jezusa: Czy plan ks. 

Zdzisława jest zgodny z wolą Bożą?  

Mówi Jezus: – Synu mój, twój plan jest zgodny z Moją wolą. Słuchaj 

Mego głosu w sercu i natchnień, które będziesz otrzymywał. Ja wskażę i 

dam ci rozpoznać wolę Moją. Synu Mój, to Ja, Jezus Chrystus, daję ci 

natchnienia, które będziesz realizował wobec tych maluczkich i w tym 

dziele zbawienia. Dam ci światło w prowadzeniu Mej córki Zofii. Staraj się 

prowadzić to delikatne stworzenie drogą zbawienia. Oczekuję od ciebie 

samozaparcia w tym trudnym dziele. Ufaj, że jesteś Moją mocą. Duch 

ożyje – twój duch w sercu kapłańskim. Stań w obronie Mych owieczek. 

Jesteś ich obrońcą na tej świętej ziemi. Pokój z tobą synu, a Moja prawica 

niech ciebie umacnia. 

[Dotyczy: Ks. Zdzisława z Gdyni] 

Dnia 04.08.1997 r., Skoczów 

Przyszedłem was pobłogosławić i pocieszyć. O, słodkie dzieci Moje, 

gdybyście wiedziały, jak Ja pragnę waszego pocieszenia, jak Ja pragnę 

waszej miłości, Ja, Bóg, który postawił na jedno – na miłość, miłość, która 

zwyciężyła wszystko – śmierć i szatana. 

Czy zrozumiecie to? A czy wiecie, co może wasza miłość uczynić, gdy 

kochacie swego Boga? Nawet się tego nie spodziewacie. 

Wielkich cudów dokonam przez miłującą Mnie duszę, bo mogę przez 

nią działać. 

Otwórzcie swe serca, nie zamykajcie ich przede Mną. Jestem waszym 

Stworzycielem, Zbawicielem i Odkupicielem. 

Dlaczego tak szybko wpadacie w sidła szatana? Dlaczego nie słuchacie 

Moich słów? 

Słuchajcie i nieście je innym, mówcie im, że to jest wasza misja na tej 

świętej ziemi. 
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Nie wymawiajcie się, że nie macie czasu… Spójrzcie na tamtych, 

którzy utracili wszystko – nie mają nic…, a mieli tak wiele…, dzisiaj stoją z 

pustymi rękami. 

Ale jaka jest boleść Moja, że nawet dzisiaj, nie wyciągają rąk do Mnie, 

nie zwracają swoich serc do Mojego Miłosierdzia, a przecież przez nie 

mogliby otrzymać wiele. 

Zagubił się naród polski na bezdrożach. A Ja tak wielką miłością pałam 

do narodu wybranego. Pomyślcie, ile ci ludzie mają teraz czasu…? Już nie 

odbudują swego gniazdka, które uwili, myśląc, że będzie im w nim dobrze. 

Szczęśliwy człowiek, który wszystko powierza Bogu, który daje Mi 

możność działania w swym życiu. 

Dlatego pragnę…, ale jesteście wolni, macie wolną wolę… 

Moje dzieci, starajcie się nie zagłuszać Mego głosu. Ten cichy głos, 

który przemawia w waszych sercach, waszych zmysłach, waszych na-

tchnieniach – to Ja jestem. Jestem cichy i pokorny. Gdy zbliżam się do 

waszej duszy, waszego serca, lękam się nawet, czy Mnie nie odtrącicie. 

Chodzę dzisiaj po tym świecie i pukam do ludzkich serc jak żebrak… Ale ten 

czas się już kończy. Użyłem wszystkich możliwości, jakich tylko Bóg potrafi 

użyć. Zaślepiony i zniewolony człowiek idzie ku przepaści…, a Ja zmuszony 

jestem karać. O ile nie pomoże chłosta, uczynię coś jeszcze straszniejszego 

i zadrży cała ziemia, którą dla człowieka stworzyłem. 

Człowiek zbezcześcił wszystkie dzieła Moje, które błogosławiłem. W 

wielkim trudzie formowałem dla człowieka. Czy dzisiaj świat dziękuje Mi 

za to? 

Mało was jest. Moje dzieci, nie oddalajcie się ode Mnie, bo zginiecie. 

Moje Serce i Niepokalane Serce Mojej Matki jest waszym schronieniem. 

Tulcie się i chrońcie pod Jej płaszcz niebieski. Ona jest pogromczynią 

wszelkiego zła. 

Zło, które dziś rządzi światem, ma przeznaczenie do pewnego kresu. 

Ci, co wytrwają, są Moją Chwałą. Oni będą w dzień i noc przed Moim 

Obliczem wielbić swego Boga. Czy królowanie ze swym Bogiem nie jest 

warte tego, abyście poświęcili nawet swoje życie? Och, jak Ja pragnę mieć 
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was wielu przy swym Sercu, w swoim Królestwie, gdzie dla każdego 

przygotowane jest miejsce. Już dzisiaj spoglądam na te miejsca, gdzie 

powinny królować Moje dzieci ziemskie – są puste i już nigdy się nie 

zapełnią, bo odeszły i odrzuciły swego Boga, który wszystko może. 

Nawracajcie się i bądźcie gorliwymi wyznawcami Mojego Serca i 

Niepokalanego Serca Matki Mojej. Te dwa Serca są wolne od grzechu. 

Przez nie otwierajcie sobie Niebo, bo ono dla was jest przygotowane.  

Bóg Ojciec czeka na was, błogosławi was, ale wy wymykacie się spod 

Jego błogosławieństwa i idziecie za światem. Dzieci, tylko spróbujcie oddać 

się Bogu i niech Bóg kieruje waszym dniem codziennym. 

Dla Boga nie ma nic niemożliwego, wszystko możliwe. Dopust Boży – 

dobry i zły, przykry i bolesny, słodki i gorzki – jest możliwy dla każdego 

człowieka. Czy nie zasłużyłem na to, byście Mnie, swemu Bogu, ofiarowali 

cierpienia i prześladowania? 

Wiele módlcie się za kapłanów, oni tak bardzo potrzebują waszych 

modlitw i ofiar. To nieprawda, że nie potrzeba waszych modlitw. Trzeba 

potęgi modlitwy, żeby obudzić te dusze, które są Mi poświęcone. 

 Ja, Bóg, proszę was o ratunek dla nich, bo wielu zwątpiło nawet w 

Moje Przenajświętsze Ciało. Jak obchodzą się z nim, gdy biorą je do rąk? 

Spoglądam i czekam, aby kapłan spojrzał na Mnie z miłością. A on szybko 

się Mnie wyzbywa ze swych rąk, jak najszybciej, żeby już dłużej nie trzymać 

Mnie, swego Boga. A gdyby chwilę popatrzył, gdyby zrobił znak krzyża 

świętego nad tym, który będzie brał Moje Ciało do swego serca… Czy 

wiecie, czym jest krzyż zrobiony Przenajświętszą Hostią? To Ja, Bóg, robię 

krzyż nad wami i wchodzę w was, do waszych serc. Zapomniano jednak o 

tym. 

Drogie dzieci, błogosławię wam, bądźcie miłosierne, jak Ja jestem 

miłosierny, bądźcie cierpliwe, tak jak Ja cierpliwie czekam na grzeszników 

przez dwa tysiące lat, czekam i dzisiaj, aż do ostatniej chwili ich życia. 

Czekam do kresu, ale bliska jest meta, kiedy powiem: dosyć, narodzie… 

Dzieci Moje, które są wybrane i poszły za Mym krzyżem, one mają 

jeszcze wiele do zrobienia na tym biednym świecie. Starajcie się, pukajcie 
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do Mego Serca, proście, a otrzymacie. Ja wam nigdy niczego nie 

odmawiam i nie zapominam, o co prosicie. 

To nieprawda, jak czasami myślicie, że nie wyprosiliście danej łaski. Po 

czasie nieraz zapominacie, że prosiliście, a gdy ta łaska przychodzi, 

zapominacie Mi dziękować. 

Dziękujcie, przepraszajcie i błagajcie – to jest czas, czas Miłosierdzia. 

Pragnę, abyście zanurzyli się w Mojej Miłości, Miłosierdziu i żyli dla Mej 

Chwały i dla zbawienia świata. 

Drogie Moje dzieci, idźcie w pokoju i nieście Moją miłość. A teraz 

uczyńcie trzykrotny znak krzyża świętego. 

S. Zofia: Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza. 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tę naukę, za Twe obietnice, dziękujemy, 

że wskazujesz nam drogę do Nieba i do Twego Serca oraz do Niepokala-

nego Serca naszej umiłowanej Matki, którą dałeś nam z krzyża. Dziękuje-

my za aniołów i za wszystko, co pochodzi od Ciebie, za wszystkie cuda i 

znaki. Powiedziałeś, Panie Jezu: patrzcie i oglądajcie, co się będzie dziać w 

świecie, po tym poznacie, że jest szybkie przyjście Moje. 

Panie Jezu, przyjdź, przyjdź, czekamy na Ciebie. Nie pozwól Panie, aby 

szatan do końca wyniszczył narody w świecie. Bądź litościwy i miłosierny. 

Wiem, że gdybyś przyszedł teraz, wielu by poszło na potępienie. Ty wiesz, 

Panie, co masz czynić, jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym. O, słodki 

Zbawicielu, czy nie pragniesz nas zbawić…? Pragniesz. Brzydzisz się 

grzechem, ale nie brzydzisz się stworzeniem, bo ono jest Twoje. Uwolnij 

nas, Panie, od grzechu i sideł szatańskich. Przecież jesteś Bogiem 

Wszechmocnym. Dzisiaj, z tego skromnego domu, wołamy Cię potężnym 

głosem swojej nędzy – Jezu, nie opuszczaj nas! Matko Miłosierdzia, wyproś 

wraz z nami łaski dla całego świata! Panie Jezu, tulimy się do Twojego 

Serca i błagamy, umocnij nas i wlej w nasze serca swoją Miłość i 

Miłosierdzie, abyśmy mogli nieść innym to, co nam dzisiaj ofiarujesz. 

Dziękujemy Ci za wszystko, Panie Jezu, i korzymy się u Twych stóp. 

Bądź miłosierny. Bądź tak miłosierny, jak nigdy dotąd, bo czasu mamy 

mało, a grzechów tak wiele. Daj nam potęgę modlitwy, którą będziemy 
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zwalczać wszelkie złe moce i uwalniać z sideł szatańskich Twoje dusze, 

które tak bardzo kochasz. Bez Ciebie nic nie możemy, z Tobą uczynimy 

wszystko, co zechcesz, bo jesteś Bogiem Wszechmocnym. Panie, stworzyłeś 

tak piękne niebiosa, tak piękną ziemię, dałeś nam wszystko, co potrzeba. 

Dzisiaj wołamy Ciebie na pomoc. Nie pozwól, Panie, aby zło znęcało się nad 

nami, którzy Cię kochamy. Możemy znosić prześladowania i zniewagi, ale 

strzeż, Panie Jezu, naszych dusz, naszych serc i zmysłów. Bądź, Panie Jezu, 

tym, któremu oddaliśmy wszystko. Amen. 

Dnia 13.08.1997 r. 

Powiedział Mój Boski Syn do jawnogrzesznicy: Idź i nie grzesz więcej. I 

wy, którzyście się tutaj zebrali, od dziś dnia powiedzcie sobie, postanówcie 

i zacznijcie walkę z grzechem, żeby więcej nie ranić Mnie i Mojego 

Boskiego Syna i Matki Najświętszej. 

Moje dzieci, rany wasze są wielkie w waszych duszach. Czy zdążycie je 

zabliźnić? Och, jak wiele pracy trzeba, wielu wyrzeczeń, żeby duszę 

przygotować na Moje przyjście. 

O, garstko, któraś się tu zebrała w tym miejscu świętym – liczę tylko 

na was, że nie odstąpicie od krzyża Mojego Syna. Jam Go posłał na świat, 

Jam pozwolił, by ludzkość Go umęczyła i ukrzyżowała. Czyż nie wielką 

ofiarę wam dałem za wasze zniewagi i grzechy? 

A teraz co uczynicie, jeśli jest w was taka wielka znieczulica? Czy 

myślicie jeden o drugim, o bliźnim, zwłaszcza gdy potrzebuje pomocy, 

rozgląda się, kto by mu pomógł i nie znajduje nikogo…? 

Każdego z was kocham. Pamiętajcie, dzieci Moje, Ja zawsze jestem 

przy was i zawsze wam pomogę. Nie liczcie za wiele na człowieka, ale 

liczcie na swego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, który zawsze przyjdzie 

wam z pomocą. 

W ciągu tych trzech dni daję wam ostrzeżenie, że trzeba się 

nawrócić, narodzie wybrany, bo Miłosierdzie Boże ma promieniować. 

Czyż nie przyszedł Mój Boski Syn do was, do narodu polskiego, i nie 

objawił się jako Jezus miłosierny? 
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Dnia 13.08.1997 r. 

W tym dzisiejszym dniu, w dniu Najświętszej waszej Matki, Matki 

Bożej Fatimskiej, Ja, Bóg Ojciec wasz, umiłowane dzieci, pragnę do was 

przemówić. Wezwałem was na to triduum, abyście przybyły na modlitwę 

błagalną, bo spójrzcie, dzieci Moje, jak świat rozzuchwalił się w grzechu. 

Narodowi polskiemu dałem ostrzeżenie. Kiedy, narodzie wybrany, 

padniesz na kolana przed Moim majestatem. Mój Syn jest nadal znieważa-

ny! Pragnę dla Niego większej części, bo gdy nie usłuchacie Mojego głosu 

wezwania, którym dzisiaj wołam, skończą się wezwania, bo i tak większa 

część ludzi ich nie słucha. Czy mam dopuścić do tego, aby wstrząsnąć 

niebiosami? Nie ukryjesz się nigdzie, człowiecze. Czyż tak trudno uwierzyć 

w Moją miłość, miłość Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, i Matki 

Najświętszej, którą wam dałem? To jedyna świętość, którą Ja, Bóg, się 

zachwycałem a tak wiele sekt Ją odrzuciło. 

Jacyż to katolicy wierzący w Chrystusa, wierzący w Boga, którzy nie 

stają w obronie Najświętszej swojej Matki? 

Dlaczego pozwalacie Ją znieważać? Ta Dziewica Matka klęczy u Moich 

stóp, błaga i płacze, żebym jeszcze poczekał, żebym jeszcze nie dopuścił do 

kary. Ale potrzebuję i waszych serc, waszych łez, waszego wyrzeczenia się 

– musicie złożyć swoją ofiarę. Moje dzieci umiłowane, które Ja 

stworzyłem. Dla was stworzyłem tę ziemię i niebiosa, które sklepiają się 

nad wami. Myślałem o was dzisiaj, że będziecie w tej świątyni i będziecie 

Mi wynagradzać. Słuchajcie głosu Mojej córki Zofii. Będę dawał jej wiele 

poleceń i wezwań do wielkich modlitw i ofiar – tym będziecie łagodzić Mój 

gniew. Wielu innych również będzie miało wezwanie, nie lekceważcie ich. 

Ci, co dzisiaj tu przybyli z ciekawości, biada wam! Pamiętaj, 

człowiecze, że przed Bogiem nigdzie się nie ukryjesz. Ci się ukryją, co 

wierzą we Mnie, kochają Mnie, nie ranią i wypełniają dziesięć przykazań 

Bożych. 

Wzywam was, wszystkie dzieci dzisiaj tu zgromadzone, dlatego że 

Mnie kochacie i usłyszałyście Mój głos. To już jest dużo, że tu jesteście.  
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Proszę was o modlitwę za kapłanów. Potrzebuję wielu kapłanów. Ja 

potrzebuję królestwa kapłanów. A wy, słodkie dzieci, możecie im 

wyprosić tę świętość oraz zagrodzić złu dostęp do nich, bo wasze modlitwy 

stoją przy nich jak tarcze. Oddaję ich wam, wam maluczkim oddaję 

wszystkich, których możecie wspierać swoją modlitwą, ofiarą cierpienia i 

postem – oto wasze zadanie. Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusowego, bądźcie naprawdę tymi rycerzami, rycerzami Mojego 

Boskiego Syna. 

Ufajcie mi. Zaufajcie, że Ja was nie zawiodę, bo wszystko stworzyłem 

dla was z miłości. Tak wielu jest takich, którzy nie potrafią kochać nikogo i 

nie dadzą się kochać. 

O, jak wielkie jest cierpienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego, z 

powodu oziębłości ludzkiej. Za tak wielkie dary, które złożyłem w ich ręce, 

pod ich władanie! A oni pozwolili się usidlić szatanowi. To jest nieprawda, 

że ty nie możesz się wyzwolić spod władzy szatana. Idź do konfesjonału, 

tam Ja jestem i czekam na ciebie. Kiedy jesteś obciążony grzechami i nie 

wiesz, co ze sobą zrobić, zrób ten krok, a zobaczysz, że Ja ci pomogę, ale 

uczyń ten krok. Nie wahaj się, bo nie masz za dużo czasu, człowiecze, żeby 

jeszcze poczekać. Trzeba to zrobić zaraz, bo nie wiesz, czy jutra doczekasz. 

W tych trzech dniach będę wam mówił o wszystkim, o Mojej utracie 

tylu dusz, które idą na potępienie. Młodzież polska i świata zagubiła się. 

Na tym pokoleniu miałem budować odnowienie wiary, ale gdy spoglądam 

w obecnym czasie na ten zagubiony świat… 

Jest jeszcze krótki czas i liczę tylko na was maluczkich, którzy jesteście 

w podeszłym wieku i wszystko wam sprawia trudności i z trudem 

wspinacie się do Mnie, swego Ojca.  

Dnia 13.08.1997 r. 

Nie wywiązuje się naród polski z tak wielkiej łaski, z tak wielkich 

darów. Mój skarbiec jest przygotowany, otwarty dla narodu polskiego, ale 

musicie otworzyć swoje serca, zmysły i czerpać z niego. Miłosierdzie Boże 

jest potrzebne dla całego świata. 
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Zachód odszedł od Kościoła, od Boga, i zobaczycie wkrótce, co się 

będzie dziać w tych krajach, które nie potrafiły czcić swego Boga. Rozpacz 

wielka będzie, ale może za późno będzie, by wołać o ratunek. Zło musi 

zginąć. Dosyć już jest tej dzierżawy złych mocy. Trzeba teraz ją wykupić za 

cenę kataklizmów i katastrof. Nie myślcie, że tak po prostu katastrofa 

przyszła i odeszła – nie, drogie dzieci. 

Jam wszystko przygotował, ale wszystko zależy od człowieka, czy 

człowiek zrozumie miłość Boga do człowieka. Odrzucona, zraniona, 

znieważana jest Moja miłość. 

Ci, którzy tu przyjechali, na pewno nic są tacy. Ale nieście te słowa do 

domów, dajcie im przeczytać, niech posłuchają, że Ja, Bóg, wołam do 

nich wszystkich, którzy nie czczą swego Boga. Wzywam ich do nawrócenia 

i opamiętania się. Człowiek może się nawrócić i może wrócić, ale musi 

pojednać się z Bogiem. Musi się szczerze wyspowiadać i nie grzeszyć 

więcej. I przyjąć Ciało Mojego Boskiego Syna, które będzie bronić duszy. To 

jest zadanie dla was, Moje dzieci. 

Kiedy będzie następować jakiś kataklizm, powódź czy inne nieszczęś-

cia, pamiętajcie, zwróćcie innym uwagę, że to wasz grzech uczynił i 

nieprawość, którą czynicie. Przez dalsze dwa dni będę mówił do was i będę 

wołał, pukał do waszych serc; czy zadrży które serce, czy pomyśli o swym 

Bogu? 

A teraz uczyńcie znak krzyża świętego trzykrotny, abym mógł was 

pobłogosławić jako Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Niech błogosławieństwo 

Moje, Boga w Trójcy Świętej Jedynego, rozleje się w waszych sercach. 

Czerpcie z tego skarbca Moich błogosławieństw. Niech ta siła i moc trwa w 

was, abyście wytrwali przez te trzy dni. Ja jestem z wami i widzę wasze 

umęczenie i ofiarę. Jakże miła Mi jest wasza ofiara. Gdybyście wiedzieli…  

Ja, Bóg, też potrafię się radować. Ja też pragnę miłości człowieka. 

Dajcie Mi jałmużnę swojej miłości, a Ja was wynagrodzę tak hojnie, że nie 

pojmiecie tego, bo to jest Boże. 
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Dnia 14.08.1997 r. 

Przychodzę do was, Moje umiłowane dzieci, patrzę na was, na wasze 

umęczenie i błogosławię wam, abyście wytrwały jeszcze ten jeden dzień i 

noc. 

Nie wiecie, jak wiele łask wypraszacie, jak wiele radości Mi sprawia-

cie! Gniew Boży uśmierzacie swoją modlitwą, ale i zasmucacie Mnie 

nieraz. Bądźcie naprawdę dziećmi Moimi! Wzywam was, bo niewiele czasu 

wam zostało, Moje drogie, umiłowane dzieci! Czyż nie czujecie, nie 

widzicie znaków czasu, które się zbliżają? I czy na darmo za was wylałem 

Krew na drzewie krzyża? Wiedziałem, że będziecie potrzebować Mojej 

pomocy! Beze Mnie – nie ma Zbawienia! Moja Krew Najświętsza, Moje 

święte rany, w których się zanurzacie w tych koronkach do Miłosierdzia 

Bożego, których nauczyłem bł. Siostrę Faustynę: korzystajcie z tych 

darów, z tych łask! One są wielką potęgą, modlitwą! Kiedy odmawiacie 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego, to jakbyście wiązały Moje ręce i Moje 

Serce, które nie może dopuścić do wypełnienia się tego, na co 

zasłużyłyście! 

Teraz nadchodzi czas ostateczny, ale wszystko zależy od was, drogie 

dzieci! Kocham was, jestem Bogiem, który posiada Ciało i Serce. Czyż nie 

postawiłem na jedno – miłość do człowieka?! Gdybym nie kochał, gdyby 

ta miłość nie była potęgą, nie zwyciężyłbym! Ale dziś pragnę, umiłowane 

dzieci, żebyście zanurzyły się w Mojej miłości, w Moim Miłosierdziu i 

rozdawały te łaski i wypraszały je dla innych. 

Wezwałem was wszystkich po imieniu. Dzisiaj jesteście tu u stóp 

Moich, przed Przenajświętszym Sakramentem. Korzycie się i cierpicie ze 

zmęczenia, ale czym jest wasze cierpienie wobec Mojego cierpienia? O, 

gdybyście ujrzały wnętrze duszy Wikariusza, naśladowcy Chrystusa na 

ziemi… O, Moje umiłowane dzieci. On przechodzi agonię za Kościół 

Święty, za duchowieństwo, za cały grzeszny świat! Ja, Jezus Chrystus, 

widzę to, jak bardzo cierpi za ten zagubiony świat! Pomagajcie mu, 

bierzcie i dźwigajcie choć trochę jego krzyż: w cierpieniu i we wszystkim, 

bo wszystko musi się wypełnić tak, jak powiedziałem. 
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Obecny Wikariusz, który jest – przygotuje świat na Moje przyjście. I 

czekajcie na tę chwilę, bo wkrótce ukażę to, co jest zapowiedziane: krzyż 

na niebie. Jak będzie wyglądał ten krzyż? Musicie go rozpoznać: Mój 

krzyż, który ujrzycie, będzie świetlany. Zły duch będzie chciał oszukać 

wasze myśli, wasze serca i wmówić wam, że to jest ten krzyż, ale 

wypatrujcie tylko świetlanego krzyża na niebie! On będzie potężny! 

Pragnę was wszystkich zbawić, drogie dzieci, ale czy mogę? Wiążecie 

Mi ręce tak, że nie mogę wylewać swojego Miłosierdzia na wszystkie 

dusze! Kiedy modlicie się, bardziej się skupiajcie. Wiem, że jesteście 

słabymi istotami, ale jak bardzo pragnę, żeby wasze myśli i serca były 

skierowane do Mnie! Jestem tak rozmiłowany w ludzkich sercach, że 

potrafię przyjąć wszelką zniewagę, wszelki grzech, jeśli tylko nawrócisz się i 

zawołasz Mnie, człowiecze, wezwiesz Moje Miłosierdzie! Ja naprawdę 

przyjdę ci z pomocą, przebaczę ci, przytulę cię, oczyszczę cię z twojej 

nieprawości, bo kocham ciebie, człowiecze, i nie potrafię inaczej! Jestem 

wierny swojej miłości, ale zapamiętajcie Moje ostrzeżenie: to, co jest 

zapowiedziane przez proroków – zbliża się, jest tuż!  

W tych czasach ostatecznych czytajcie często Pismo Święte, a 

wszystkiego się dowiecie. Nie bądźcie zbyt ciekawscy: pędzicie za sensacją, 

za jakąś wiedzą, a tak trudno jest wam sięgnąć po to Pismo Święte i tu 

zaczerpnąć wiedzy… To jest cały Mój testament, w którym wszystko ma się 

wypełnić! 

Zwracam się do was, Mali Rycerze, bądźcie naprawdę Moimi 

rycerzami! Na was postawiłem i was będę wspierać, ale nie rańcie Mojego 

Serca, kiedy już zdeklarowaliście się nimi być! Czy wiesz, człowiecze, jaki 

Mi ból i smutek zadajesz, kiedy odchodzisz ode Mnie obojętnie?! 

Ostrzegam cię, że beze Mnie zagubisz się na tych bezdrożach 

nieprawości…  

Módlcie się, drogie dzieci, za duchowieństwo i za młodzież, która 

ginie! O, gdybym miał teraz wypełnić to, co ma się wydarzyć przez 

oczyszczenie – naprawdę bardzo mało młodzieży przyszłoby do Mnie! 
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Ja, Jezus Chrystus, tu dzisiaj mówię do was: przedłużam wam jeszcze 

czas oczyszczenia – do opamiętania. Wzruszyłyście Moje Serce swoimi 

błagalnymi modlitwami i obecnie nie mogę wypełnić tego, co jest 

przepowiedziane. Nie bójcie się żadnych pogłosek, żadnych ostrzeżeń – 

najważniejsza jest postawa Moich umiłowanych dzieci, które będą się 

modlić i składać ofiary postu i wyrzeczenia się wszystkiego. Nie podążajcie 

za tym, co jest ziemskie, zaufajcie Mi! Tej ufności, że Ja wszystko mogę, 

brakuje narodowi polskiemu! Zaufajcie Mi, a zobaczycie, że potrafię być 

gospodarzem każdej rodziny, każdej ojczyzny, każdego narodu, ale pragnę 

tej ufności! Nie lękajcie się zaufać Mi! 

Nie myślcie o tym, co będzie jutro, bo musi się stać to, co ma się stać. 

Niech wasze myśli będą skierowane na wiarę, że Ja wszystko mogę, że Ja 

do wszystkiego dopuszczam. Jeżeli do czegoś dopuszczam – to znaczy, że 

trzeba przyjąć to, co jest, co wypełni się w twoim życiu, człowiecze. 

A teraz, na zakończenie, zanurzam was w Mojej miłości, w Moim 

niezgłębionym Miłosierdziu Bożym i proszę was, dzieci, abyście zamiesz-

kały i korzystały z tego Bożego Miłosierdzia, które jest przepełnione 

łaskami. Czerpcie z niego, czerpcie to Boże Miłosierdzie, które jest 

przepełnione łaskami. Czerpcie z niego, czerpcie to Boże Miłosierdzie, bo 

czas jest krótki! Tylko Boże Miłosierdzie…! Kto zaufa Bożemu Miłosierdziu 

– nie zginie! Ciało może zginąć, ale dusza będzie ze Mną w raju! 

Potrzebuję waszej ufności, otwarcia waszych serc! Wielu ludzi pozamykało 

swoje serca, które są jak skamieniałe. Pukam do nich, nie mogę się 

dowołać! Przecież Ja, Bóg, zabiegam o zbawienie duszy, a człowiek o tym 

nie myśli! Nie rozważa, co będzie potem… 

Opamiętajcie się, przygotujcie się i torujcie swoimi ofiarami tę drogę 

na spotkanie ze Mną, Jezusem, waszym Bogiem, Odkupicielem, który 

wszystko oddał za was! 

Czyż ta miłość nie zasługuje na wielkie, ludzkie ofiary? Tak, w tych 

czasach ostatecznych potrzeba ofiary. Nie ograniczajcie Mnie, bądźcie 
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otwarci na Moją Miłość i Miłosierdzie, a zobaczycie, że wyprowadzę naród 

polski z tej nieprawości.  

Od dawna wołam do was: Wybierzcie Mnie na Króla Polski! 

Narodzie polski, przecież masz prawo mieć Króla, Króla Bożego 

Miłosierdzia! Wszystko by się zmieniło, wszelka nieprawość musiałaby 

ustąpić, bo gdzie króluje wybrany przez naród Król Miłosierdzia, tam zło 

nie ma dostępu, musi ustąpić albo przemieniać się w dobro. 

Dosyć, Moje wybrane dzieci narodu polskiego, dosyć już jest w 

waszym narodzie grzechu, nieprawości i odstępstwa od Boga!  

Tak jak powiedziałem: jeżeli nie opamiętają się – uderzę jeszcze 

mocniej! Zapłacze wszelka dusza nad swoim grzechem, który będzie 

oglądać! Ujrzy wtedy zgliszcza… wszystko spopielone… 

Ale – Moje dzieci – wszystko jest w waszych rękach. Wracajcie do 

domów i głoście tę nowinę o Moim przyjściu i Moim Miłosierdziu, aby 

inni zwrócili się do Mojego Miłosierdzia, które na nich czeka, bo wkrótce 

może nadejść moment, w którym nie będą mogli skorzystać z Bożego 

Miłosierdzia! 

Módlcie się i bierzcie wzór od św. Maksymiliana Kolbego. Tacy 

powinniście być! Daję wam dzisiaj wzór tego świętego Kapłana, od niego 

uczcie się, jak oddać życie za bliźniego. Kochajcie się nawzajem. Nie 

bądźcie wrogami jedni dla drugich, ale miłujcie się nawzajem, bo gdzie 

zapanuje miłość – tam króluję Ja, Jezus Chrystus, i Moja Najświętsza 

Matka! 

A teraz w wasze serca składam Moją miłość, miłość która jest 

rozpalona do żaru i pragnie was ogarnąć. Na znak przyjęcia Mojej miłości – 

uczyńcie potrójny znak krzyża świętego. W Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Amen. 

Niech Duch Miłosierdzia spocznie na was i uzdrowi wasze dusze i 

ciała. Niech da wam Boże światło i mądrość, a w waszych sercach niech 

zapanuje pokój, Boży pokój. Amen. 
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Dnia 15.08.1997 r. 

Przychodzę do was, Moje umiłowane dzieci, w słowie i pragnę wam 

przekazać ziarno i rzucić je do waszych serc, aby przez te 3 dni 

nieustannych modlitw zaowocowało w waszych sercach. Tego pragnie od 

was Jezus Chrystus. Dbajcie o to ziarno, które dzisiaj wkładam do waszych 

serc, aby wzrastało w doskonałości i miłości Boga i bliźniego. 

O, Moje dzieci, pragnąłem, aby było was jak najwięcej i jestem 

zadowolony, żeście tak licznie przybyły, szczególnie w tym dzisiejszym 

dniu, bo to jest święto Matki waszej, Wniebowzięcia Jej do Nieba z duszą 

i ciałem. Stało się tak, aby mogło być między Bogiem a ludźmi 

pośrednictwo, bo Matka Boga i człowieka jest Matką jedną i tą samą. 

Tak jak Ja kiedyś przez trzy dni nauczałem, tak pragnę i dzisiaj wam 

przekazać, przez Moje dzieci wybrane, co macie czynić, jak postępować, 

jak się zbawić, co czynić żeby pomagać innym. Tyle było orędzi, tyle było 

wezwań. 

Przez trzy dni Ja jako dziecko nauczałem w świątyni, a dzisiaj w tych 

trzech dniach nauczam na pamiątkę tamtych dni. Z wszystkich stron was tu 

zgromadziłem i gdyby nie ściągnęła was do tego miejsca Moja miłość, na 

pewno byłoby was dużo mniej. Ale Ja was kocham, Moje dzieci, i pragnę 

waszego zbawienia. 

Spójrzcie na ten świat zagubiony: ile pracy, ile ofiar trzeba złożyć 

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu?! Dzisiaj tu was postawiłem i rzuciłem 

owoc w wasze serca, dbajcie o niego, bo jeśli obumrze, to i twoja dusza, 

człowiecze, nie będzie oglądać Boga. 

Idźcie umocnieni żywą wiarą w żywego, prawdziwego Boga, którego 

tu przez te trzy dni oglądaliście w Przenajświętszym Sakramencie, modliliś-

cie się i wynagradzaliście Mojej miłości. 

Ja, Bóg, pragnę waszej miłości. Otwórzcie swoje serca, Moje dzieci, 

przecież właśnie w tych trzech dniach Ja wam otworzyłem swoje Serce na 

wskroś, żebyście weszły do Niego, żebyście tam pozostały jako ofiara za 

grzechy świata, ofiara waszej miłości ku Mnie. Pomóżcie Mi, bo wielu ludzi 
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zginie, wiele dusz pójdzie na zatracenie. Każdą duszę, która jest obojętna, 

rozliczę w dniu ostatecznym. 

Po to przyszedłeś na świat, człowiecze, żebyś służył Bogu i bliźniemu, 

żebyś wypełnił wolę Bożą, czcił swoich rodziców i często łączył się z Moją 

ofiarą. 

Nie bójcie się Mojego krzyża, bo w Moim krzyżu macie zwycięstwo, 

zwycięstwo nad szatanem. 

O, biada, duszo, która czujesz, że nie postępujesz według woli Bożej, 

zastanów się, co się stanie z tobą, z twoją duszą, przecież ona jest 

nieśmiertelna… 

Czy chcesz być mordercą własnej duszy?! 

Opamiętaj się, bo większą sprawisz Mi boleść, niż sam otrzymasz, bo 

każda dusza utracona jest dla Mnie skarbem, rajskim kwiatem. Ale te 

rajskie kwiaty, które sobie przygotowałem na tej świętej ziemi, zwiędły, 

uschły. Bardzo mało zostało tych, które są żywe, pachnące, którymi 

napawa się sam Bóg. Bądźcie tymi kwiatami przed Tronem Bożym. 

Zanoście codziennie te bukiety róż tzn. wasze modlitwy, wasze serca 

rozpalone żarem miłości do Boga i bliźniego, a Ja wam wynagrodzę 

stokrotnie za każde westchnienie do Boga, za każdy dobry uczynek z 

miłości do Mnie. Wtedy prześladowania, umęczenia i cierpienia będziecie 

przyjmować dla swego Boga. To jest też wielki skarb, wielka łaska, kiedy 

możesz Mi coś ofiarować, ofiaruj nawet swoje łzy, a Ja będę zbierać je jako 

perły, ale ofiaruj Mi je. Nie marnujcie żadnego uczynku, żadnego 

cierpienia, bo dzisiaj potrzebuję ich wiele dla zbawienia świata. Nadeszły 

te czasy, kiedy Bóg wzywa swe dzieci, naucza, prosi i błaga, aby nie 

grzeszyły, żeby się nawróciły dla Mojej Chwały i dla zbawienia świata. 

O ile pozwolicie się prowadzić i otworzycie swoje serca, to zadziała w 

was Duch Święty. A kiedy Duch Święty raz dotknie taką duszę, już nie 

puszcza jej, ale jak ogrodnik pracuje nad tą duszą, aby była coraz 

piękniejsza, coraz piękniejszą woń wydawała dla Boga i człowieka. Kiedy 

modlicie się, odczuwacie zapach, odczuwacie Moją obecność, a Ja, Jezus 

Chrystus, spragniony jestem tych zapachów, tych rajskich kwiatów od was. 
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Czyż nie postawiłem was na Mojej drodze cierpienia, na której 

będziecie przechodzić cierpienia i prześladowania? Przyjmijcie, że to jest 

dopust Boży. 

Nic, co się dzieje w życiu człowieka, nie dzieje się bez dopustu 

Bożego! Jeżeli wam się źle dzieje, kiedy macie kłopoty lub krzywda was 

dotyka, musicie o tym rozmyślać: Tak, Panie Boże, Ty na mnie to 

dopuściłeś, a ja przyjmuję to z wielką miłością, bo tyle dla mnie 

wycierpiałeś. Kiedy rozważam Twoją mękę, to zdaje się, że moje cierpienia 

są niczym wobec Twojej męki, Panie Jezu. Nawet w tej agonii nie 

zapomniałeś o nas, kiedy zawisłeś na krzyżu – nawet wtedy o nas 

pomyślałeś! Nie zostawiłeś nas samych. Dajesz nam Matkę Najświętszą, 

która była Twoją Matką, i nas, dzieci ziemskie, bierzesz jako swoje dzieci. 

Pragnę, pragnę, abyście czcili Moją Matkę. Nie pozwalajcie, żeby 

ktoś Ją znieważał. Bądźcie Jej obrońcami, brońcie Jej czci, bo wielu 

występuje przeciwko Matce Najświętszej. A Ona ich kocha i pragnie ich 

zbawienia. 

S. Zofia: To czas ostateczny. W tym miesiącu rozstrzygnie się wiele. 

Mimo, że mieliśmy obiecane, że ta najgłówniejsza kara będzie odsunięta, 

wiele jeszcze zależy od nas. Czy my rozjedziemy się, czy nie zobojętniejemy, 

czy nie staniemy się chłodnymi głazami, które ciepłe są tylko tu na tej 

modlitwie…? 

O, Moje umiłowane dzieci, módlcie się, pracujcie w Mojej winnicy. Jak 

mało jest w niej pracowników. Czekam na was, czekam z wielką miłością. 

Czy chcielibyście spojrzeć w Moje święte oczy? Jakże pragnę was 

wszystkich mieć przy swoim Sercu. Nieraz pukam do was i wołam, abyście 

się obudzili i usłyszeli Mój głos. W tych czasach jest wiele złudzeń, przez 

które szatan podszywa się pod Moje Bóstwo i chce was zwieść. Tylko w 

Kościele się odnajdziecie, tylko tu możecie rozstrzygać wszystkie sprawy, 

wątpliwości, które was dotyczą. 

Pamiętajcie, że musicie zawsze korzystać z usług kapłana, którego 

postawiłem na waszej drodze. To są Moi zastępcy i proszę, abyście się 

modlili za nich i wypraszali im łaski. Dzięki modlitwie za kapłanów 
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spływa kilkakrotnie więcej łask niż za innych, bo to są synowie Mojej 

ofiary, która bezkrwawo dokonuje się na ołtarzu. 

Łączcie wszystkie ofiary z Moją Ofiarą, a na pewno otrzymacie 

wszystko. Może nie od razu, ale ufajcie. Ta ufność wasza musi być tak 

wielka, że każdy wasz krok musi być tak przemyślany, aby czyniony był dla 

Jezusa, dla Maryi. 

Niech ta wiara odrodzi się w Polsce, niech te ogniska Bożego 

Miłosierdzia zaczną promieniować na cały świat. 

Spójrzcie na te zgliszcza Zachodu. Kiedyś Pan Jezus przyszedł do 

moich drzwi, nie rozpoznałam Go. Rozpłakałam się później, że nie 

spytałam, po co przyszedł. Pan Jezus powiedział: nie płacz, córko, że nie 

przyjęłaś Mnie do domu z cegły, ale dałaś Mi mieszkanie w swoim sercu, a 

tego mieszkania nie zamieniłbym za wszystkie miasta świata. Wszystko 

bym oddała dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego, gdybym tylko mogła tę 

duszę wypielęgnować, tak jak Bóg chce. Ale jesteśmy słabi i nieraz 

upadamy, ale zawsze Bóg nas podnosi i pomaga nam wstać z każdego 

upadku. 

Wasze myśli, wasze serca muszą być skierowane do Boga, w nadziei 

że tylko Bóg i Matka Najświętsza, która jest czułą Matką swych ziemskich 

dzieci, mogą wam pomóc powstać z grzechu. 

A teraz, umiłowane dzieci, otrzymacie dzisiaj błogosławieństwo Boga 

Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. W imię Ojca… x3. 

Niech Duch Miłosierdzia Bożego spocznie na was wszystkich, a owoce 

– ziarna, które są rzucone w wasze serca, niech zatryumfują w nich dla 

Boga. Pokój z wami. 

Dnia 26.08.1997 r. (w kościele) 

Córko Moja! Spójrz na Moje zbolałe serce. Uczyń znak krzyża święte-

go, pomagaj Mi jako Matce Niebieskiej nieść krzyż Mego Syna i Moich 

boleści, które otrzymuję od swych dzieci ziemskich. W dniu Mego święta – 

Matki Boskiej Częstochowskiej – obiecuję, że zawsze będę się z wami 
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modlić. Miejcie pokorne serca, one przyniosą zwycięstwo Mojemu 

Niepokalanemu Sercu i wam, ale potrzebna jest ofiara, z miłości złożona 

Bogu w Trójcy Jedynemu i Mnie waszej Matce. Jestem z wami, Mali 

Rycerze, po wszystkie dni waszego ziemskiego życia. Z Bożą pomocą i 

łaską dojdziecie do ojczyzny niebieskiej. 

Dnia 27.08.1997 r. 

Córko Moja! Świat nie pojął Mego Bóstwa w Przenajświętszym 

Sakramencie. Tu jest źródło zbawienia, prawdziwy Bóg-Człowiek. 

Uwielbiaj swego Boga i bądź ze Mną, człowiecze, zjednoczony, bo nie 

znasz godziny, kiedy przekroczysz próg wieczności. 

Pragnę czci Przenajświętszego Sakramentu. Pomyśl, człowiecze, kto 

przychodzi do twego serca, powitaj i uwielbiaj Go. Dla każdej duszy jestem 

Światłem i Zbawieniem. Dbaj o miłość do Tego, który przychodzi do twego 

serca. Pragnę, abyś Mnie poznał i zbliżył się do Mego Serca, bo ono jest dla 

was, Moje dzieci. Tylko pragnij, a Ja ci pomogę, abyś zakosztowała Mojej 

obecności w swoim sercu. Nawróćcie się, bo czas jest krótki. 

Dnia 31.08.1997 r., Rzym 

Córko Moja, bądź spokojna. Misja, z którą idziesz, wypełni się według 

planów Bożych. To mówi do ciebie twój Bóg, Jezus Chrystus. Przygotujcie 

się na niespodzianki i łaski, które spłyną na to dzieło zbawienia. Zachowaj 

cichość, pokorę i ufność, człowiecze. Bóg miłosierny wszystko przygotował 

i twój wyjazd także, aby sprawy tego dzieła otrzymały błogosławieństwo 

Mego Wikariusza na dalszą trudną drogę, jaką przeznaczyłem dla was, 

maluczkich, Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Niech wasza ofiara, którą macie składać, będzie złożona jako ofiara 

całopalna z miłości do swego Boga i bliźniego. 

Przekaz od Matki Bożej, Rzym 

Córko Moja, przyprowadziłam cię tutaj do tej świątyni. Świat zostanie 

oczyszczony, ale wy, Moje dzieci, nie bójcie się. Kto zanurzy się w Mojej 
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miłości macierzyńskiej – nie zginie. Moja miłość Matki obroni was dzieci, w 

świątyni Matki. 

Dnia 18.09.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja, przynaglam ciebie do pisania, abyś jak najszybciej te 

orędzia rozprowadziła. Wzywam was, umiłowane dzieci, do wielkiej 

modlitwy za Kościół Święty – w intencji Mego Wikariusza i za całe 

duchowieństwo. Wasze modlitwy są bardzo potrzebne Kościołowi, bo 

szatan atakuje i uderzy na Kościół z taką siłą, że wielu dobrych pasterzy, a 

szczególnie młodych kapłanów, zostanie zniewolonych. 

Modlitwa wasza, ofiara i post zagrodzą złu dostęp do kapłanów. 

Stańcie, drogie dzieci, w obronie Kościoła i jego dobra. Ciężar tego krzyża 

weźcie z miłością do swych serc. Kościół jest Mój i w każdym kościele Ja 

jestem. Brońcie Kościoła, brońcie i Mnie, swego Boga, i dajcie 

świadectwo dzieci Bożych. Świat jest zniewolony przez złe moce. 

Ja, Jezus Chrystus, odbieram mądrość uczonym, aby się nie chlubili, 

że nimi są. 

Mądrość powierzam tym, u których Bóg jest na pierwszym miejscu. 

Polsko, narodzie wybrany, zostawiłem was samych, czy zdołaliście za-

dośćuczynić swemu Bogu za tak wielkie zniewagi?! Zadaliście Mi wielki 

smutek. Czy miłość Boga do człowieka ma być gorąca, czy ciepła i 

obojętna? Spójrz, narodzie polski, na Moją miłość, na Mój krzyż, a 

zrozumiesz, że tę ofiarę złożyłem za was. Wróćcie do prawdziwej wiary w 

Boga! 

Dnia 05.10.1997 r. 

Ja, Jezus Chrystus, drogie, umiłowane dzieci, przez Moją córkę, 

przychodzę do was w Słowie i pragnę udzielić wam rad i wskazówek. To są 

Moje słowa, które będę kierował do was, do waszych serc. Będę wam 

dziękował jako Bóg-Człowiek za podjęcie przez was tego apelu, który do 

was skierowałem: ofiarowania Mszy Świętych w intencji Ojca Świętego, 

biskupów, kapłanów. 
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To dziecko otrzymało misję ratowania duchowieństwa, ratowania 

Kościoła. Ona jest tym małym stworzeniem, którym Ja się posługuję. 

Nawet kapłani nie przypuszczają, jak wielki atak nastąpi na kapłańskie 

dusze. Ale daję wam obietnicę, drogie dzieci, że wy będziecie tą tarczą, 

którą możecie zagrodzić złu dostęp do kapłanów. Dziękuję wam, że 

zamawiacie w intencjach kapłanów Msze Święte, moją Ofiarę, którą 

codziennie składam na ołtarzu. Pospieszyłyście na ten apel. 

O, gdybyście wiedziały, jak wielką pomoc niesiecie Mojemu 

Wikariuszowi i wszystkim kapłanom. Im się wydaje, że ta pomoc nie jest 

potrzebna, ale Ja, Jezus Chrystus, do was mówię, że to jest Mój Kościół i Ja 

was posyłam na jego ratunek! 

Kto był na Zachodzie, widział, co zrobiono z Moich świątyń! 

Zrobiono po prostu zwykłe mieszkania! Wynagradzajcie Mi, kochajcie 

Mnie – właśnie szczególnie w tych kościołach, w których jestem 

opuszczony. Czekam na wasze westchnienia, na wasze modlitwy, wasze 

ofiary, bo kocham was wszystkich i wiem, że ta garstka ludzi, która otacza 

Moje ołtarze, jest czasami znieważana, odrzucana. Ale pamiętajcie: ci 

odrzuceni będą pierwszymi, ci ostatni będą pierwszymi u Moich stóp, bo Ja 

dla nich przygotowałem drogę, na której staną. Wielu nie zna jeszcze tego 

zgromadzenia, ale to Ja powołałem Zgromadzenie Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusa! 

Zobaczcie, słodkie dzieci, w Moim Sercu jest źródło Mojej Miłości i 

Mojego Miłosierdzia. Wszystko, co wyszło, wyszło z Mojego Serca. Z 

miłości podjąłem drogę krzyżową, z miłości poniosłem śmierć i 

zwyciężyłem. Kochajcie swojego Boga i bliźniego, a będziecie zwyciężać! 

Jest wam trudno, bo nawet w rodzinach jesteście prześladowani za to, że 

jesteście wierni Mojemu zranionemu Sercu. Dzieci Moje, pomyślcie o 

Mnie, że Ja wziąłem krzyż z miłości dla was! Nie lękajcie się! Weźcie go i 

wy z miłości za tych, którzy wam zadają ból, a Ja będę z wami. Obiecuję 

wam, że będę z wami dźwigać ten krzyż, który wam dałem, bo taka jest 

Moja wola. 
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Dopuściłem do tego, że Moi słudzy muszą być na wszystko odporni: 

na prześladowania, cierpienia, na radości i smutki. I to wam przekazuję, 

że jeżeli będziecie się modlić i wypełniać dziesięć przykazań Bożych – 

obiecuję wam wielką pomoc. Człowiek nie wie, że Bóg wszystko może i do 

wszystkiego dopuszcza. Ale czekam, umiłowane dzieci, na wasze poddanie 

się Mojej woli. 

Czyż nie zasłużyłem na to, żeby Moje biedne stworzenie oddało Mi 

dobrowolnie swoją wolę? Ja nie biorę od was niczego bez waszej zgody. Są 

tylko dwie możliwości: albo całkowicie oddać się Bogu, albo pozostać z 

szatanem, który czeka na ciebie, człowiecze, aby zniszczyć twoje 

człowieczeństwo! Ale jak wielką odpowiedzialność przed Bogiem ma 

człowiek, kiedy pozwala na zniszczenie świątyni Ducha Świętego! Ten 

człowiek może już nigdy nie oglądać Boga, ale gdy jeszcze jest w ciele 

może się nawrócić – nie mogę go karać, kiedy Moje dziecko wraca do 

utraconej godności Bożego dziecka, bo Ja jestem Bogiem miłosiernym. 

Wróćcie, kochane dzieci, do Mnie, do Mojej Matki, która tak czule na 

was spogląda i także pragnie, abyście do Mnie powróciły! Moja Matka 

pragnie wam pomagać, ale jak wielu odrzuca Jej pomoc. Mówią oni, że 

była tylko Matką Boga, którego urodziła i to wszystko… Nieprawda! Ja, 

Jezus Chrystus, miałem Jej krew w swoim Ciele, dlatego, kto odrzuca Moją 

Matkę, odrzuca także Mnie! Tam Mnie nie ma! Matka Boża – Moja i wasza 

– dała wam do ręki potężną broń: różaniec święty! Upokarzajcie się i nie 

myślcie o tym, co was spotkało, ale co Mnie może czekać od was: radość, 

którą Mi sprawicie! Każde wasze upokorzenie jest zapisane w Moim 

zranionym Sercu! Pokora zwycięży! Pycha, nienawiść będzie zawsze – 

wcześniej czy później – pokonana! 

W dniu dzisiejszym zapowiadam wam, że to nie Bóg doprowadzi do 

klęsk, które będą następować na całym świecie. Doprowadził do tego 

ludzki grzech! Przed 2000 rokiem muszę doświadczyć narody, aby się 

opamiętały, że Ja jestem Bogiem i Władcą Nieba i ziemi, który wszystko 

stworzył dla swoich stworzeń i je wysłuchuje, o ile są Mi posłuszne. Bóg, 

który jest Ojcem, zawsze wysłuchuje swoich dzieci! Miejcie do Mnie 
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zaufanie, całkowite zaufanie, że Ja was wysłuchuję! To nie jest tak, że 

słowo zostało powiedziane i koniec. Nie, drogie dzieci, Ja wszystko słyszę, 

słyszę wasze prośby, zbieram wasze łzy i przytulam was do swego Serca, 

bo kocham was. Najbardziej wzruszam się z powodu tych, którzy 

najbardziej cierpią, są osamotnieni i odrzucani. Ale pomyśl, odrzucony 

człowieku, że Ja jestem z tobą! Stwórca nigdy nie opuszcza swojego 

stworzenia niezależnie, czy jest mu dobrze, czy źle, On zawsze stoi przy 

was jak stróż, więc kochajcie swojego Stróża, tego powiernika, który 

pragnie wam wszystko przekazać w oznaczonym czasie! 

Smutek zapanował ponownie w Moim Sercu z powodu narodu 

polskiego. Kiedy się ockniesz, narodzie? Kiedy zostanę wybrany Królem 

Miłosierdzia narodu polskiego? W tym narodzie Mój Tron jest przygoto-

wany, ale pozostaje nadal pusty. Usłyszcie Mój głos i upominajcie się, 

abym został Królem Miłosierdzia w waszej ojczyźnie, a Boże Miłosierdzie 

będzie promieniować na cały świat. Przez polski naród wiele narodów 

będzie uratowanych, bo od niego płynie Boże Miłosierdzie.  

Pragnę mieć bardzo wiele tych ognisk, które będą promieniować na 

cały świat! Dusza, która pozwoli zapalić się moją miłością, jest Mi zupełnie 

oddana; wtedy mogę przez nią działać. Zwróćcie do Mnie swoje serca, 

swoje dusze i zapomnijcie o sobie, zostawcie swoje ja, swoje pragnienia i 

Mnie się ofiarujcie! 

Zauważcie, jak wiele jest zła, a was tylko mała garstka, ale jakże 

wielka jest w was potęga samego Boga! To Moja moc będzie zwyciężać i 

moc Mojej Matki. Pokonamy wspólnie szatana, który swoimi podszeptami, 

kłamstwami, namową, zawładnął bardzo wieloma ludźmi na całym 

świecie. Ale Ja jestem Bogiem Prawdy, Bogiem Światła, Bogiem Mądrości i 

Pokoju! Czy można Mnie zamienić na coś innego? Kochane dzieci, ojczyzna 

niebieska jest przygotowana dla was, ale trzeba ją zdobyć, żyjąc dokładnie 

według przykazań Bożych! 

Żyjcie na co dzień Pismem Świętym. Tam znajdziecie wszystkie Moje 

słowa, wypowiedziane do Moich apostołów. Te słowa dzisiaj są takie 

same, jak były kiedyś! To jest żywe słowo, które przekazuję wam przez 
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Pismo Święte i przez Moich wybranych, którzy mówią do was. To nie oni 

mówią, to Ja przemawiam przez ich serca, bo w ich sercach znajduję swoje 

mieszkanie. Wtedy mogę mówić przez nich.  

Wy wszyscy otwórzcie swoje serca, a będę mówił do was! Nie 

zatwardzajcie ich, nie lekceważcie, ale od dzisiejszego dnia zacznijcie żyć 

po Bożemu, bo czasu nie macie za wiele! Drogi są tylko dwie: albo Bóg, 

albo szatan. Przez te słowa wyrażam pragnienie, abyście dzieci tu 

zgromadzone, na tym Jerychu, złożyły potrójny znak krzyża świętego, aby 

mógł was pobłogosławić Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. W Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech Duch Bożego Miłosierdzia zstąpi na 

was i da wam zdrowie duszy i ciała, niech da wam mądrość i światło Boże, 

a pokój Boży niech zapanuje w waszych sercach. Pokój Boży niech 

pozostanie w was na zawsze. O ten pokój walczycie, Moje dzieci, bo wiele 

jest rozproszonych serc, do których nie mogę wejść. Wyciszcie się. Ja 

czekam na ciebie, człowiecze, na spokojne serca, w których odpoczywam. 

Pokój z wami, Moje dzieci. 

Dnia 06.10.1997 r. 

Drogie, umiłowane dzieci, Ja, Jezus Chrystus, przychodzę do was w 

Słowie i chcę wam powiedzieć i pouczyć, gdzie macie się zwracać. Moje 

Najświętsze Serce jest źródłem wszelkich łask Miłości i Miłosierdzia. 

Teraz posłuchajcie uważnie: Moje Serce Boga jest złączone z ludzkim 

sercem, bo to jest świątynia Ducha Świętego. Módlcie się do Ducha 

Świętego o światło dla całej ludzkości, dla całego duchowieństwa. 

Szczególnie dbajcie o tę świątynię Ducha Świętego, bo ona jak pajęczyna 

jest połączona z Moim Sercem! Tylko grzech może zerwać tę sieć, która 

łączy Moje Serce z waszym sercem! Tylko grzech,  

Moje dzieci! Ja was tak bardzo kocham i pragnę waszego zbawienia, 

ale te świątynie Ducha Świętego przez wielu tak są niszczone, Bóg jest z 

nich wyrzucany. Dlatego wołam, wołam do was głosem Bożym. Trwajcie 

przy swym Bogu, dokąd jeszcze macie czas, poświęćcie swoje serce 

Mojemu Sercu, bo ono jest otwarte dla was. Wielu już oderwało się od 
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Mojego Serca, odeszło, znajdują się w przepaści. Dlatego wzywam was, 

Moje dzieci, do wielkiej modlitwy, do wielkiej ofiary i postu, aby ratować 

te zagubione dusze! 

Rozważajcie moją miłość, rozważajcie moją drogę krzyżową, na której 

przyjąłem dla was wszystko. Nie musiałem, ale kochałem was! Moja 

miłość była tak potężna i silna i do dzisiejszego dnia jeszcze nie mogę się 

od was oderwać, i nie chcę się od was odrywać! Chcę być waszym Bogiem. 

Chcę miłości od swych stworzeń i daję wam tak wielką możliwość, abyście 

korzystali z tej miłości, bo krzyż zwycięża zło! 

Pozwoliłem otworzyć swoje Serce dla swych stworzeń, ale czy od-

płacacie się miłością wzajemną? Pomyślcie, kiedy jesteście w swojej 

rodzinie, jak was odrzucają, znieważają, nie odzywają się do was, a ty, 

matko, ojcze – kochasz ich! A cóż Bóg-Człowiek, który ma tak przeogromną 

miłość, że nawet nie ma słów, jak wielką miłość czuje do człowieka?! Czym 

zasłużyłem, Moje dzieci, czym zasłużyłem, że tak dzisiaj jestem 

znieważany?! 

Pytam was, dlaczego brak jest miłości w sercach waszych… Przyjdźcie 

pod Mój krzyż i czerpcie miłość z Moich najświętszych ran, z Mojego 

zranionego Serca. Nie bójcie się krzyża, bo ten krzyż jest dla was 

zbawienny, bo tylko przez krzyż możecie się zbawić. 

Cierpicie, biadolicie, ale dusza, która ofiaruje Mi swoje cierpienie – 

ma dużo lżej, bo jej pomagam! A ty, człowiecze, który w to nie wierzysz – 

niesiesz krzyż sam! I dlatego dzisiaj wiele krzyży jest odrzuconych! 

Jeszcze raz zawołam do was, tu zgromadzonych: bierzcie swoje 

krzyże i idźcie za Mną, i dźwigajcie je również za tych, którzy odrzucili 

swoje krzyże. Nie chcą z krzyżami biec do Boga. 

Nadchodzi czas czasów, kiedy trzeba będzie spłacić dług, w którym 

żyjecie na tej świętej ziemi. Przecież dla człowieka stworzyłem wszystko, 

co istnieje, co was otacza. Człowiekowi dałem mądrość, wszystko dałem… 

Człowiek zaczął się chlubić, że jest wykształcony, że ma to, że ma tamto, i 

wszystko, co ma, przypisuje tylko sobie. 
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Doświadczyłem cię, narodzie polski; co mogłem uczynić, kiedy do-

tknęła cię ręka Boga?! 

Czy twoja wyuczona wiedza odwiodła ten kataklizm? Nie! Nie było 

mądrych, nie było silnych. Wzywałem przez wiele dzieci, żeby kapłani 

modlili się przed Przenajświętszym Sakramentem, a ta kara będzie na 

pewno odsunięta. 

 

Dnia 07.10.1997 r. 

Nie usłuchano, nie przepraszano i nie błagano Mnie w Przenajświęt-

szym Sakramencie! I dzisiaj, kiedy tu się zgromadziliście, Ja, wasz Bóg, 

proszę was – nigdy wam nie nakazuję – proszę was, módlcie się w intencji 

Ojca Świętego, za biskupów, kapłanów i wszystkie zakony, bo oni są Moimi 

sługami! Wszystkie dzieła łączę z człowiekiem i dzisiaj, kiedy powołałem 

was na te ostatnie czasy – przyjdźcie Mi z pomocą i rozradujcie Moje 

Serce, które tak krwawi i cierpi z bólu zadawanego Mi przez ludzi! Niech 

Moje oczy będą zwrócone chociaż na was. Wiem, że nigdy Mnie nie 

odrzucicie, bo kochacie Mnie, bo dziś jesteście tutaj, w tej świątyni Matki 

Bożej, w siódmy dzień października. Ta świątynia to dzieło Mojej Matki! To 

jest Jej święto i powinno być wielkim świętem! Ale to, że tu jesteście, jest 

już świętem. 

Kiedy się modlicie, nie widzicie Nas, ale przychodzi tu wielu, wielu 

świętych i aniołów i modlą się razem z wami! Módlcie się, Moje dzieci, 

do wszystkich świętych, szczególnie Litanią do Wszystkich Świętych, bo 

oni czekają, kiedy się będziecie modlić! Wtedy Niebo łączy się z ziemią i 

wypraszacie wiele łask. Pragnę bowiem, abyście prosili o wiele łask dla 

tych zagubionych dusz, które być może nie powróciłyby do źródła Mojego 

Miłosierdzia, ale dzięki wam wielu powróci. Jednak również wielu zginie! 

Wasze rodziny są rozszarpane, zranione, bo nie wierzą i nie ufają 

Bogu. Zło ogarnęło prawie wszystkie rodziny w polskim narodzie i na 

świecie! Te rozbite rodziny nie są już rodzinami Bożymi, ale w tej rodzinie 

jest zawsze jedna dusza ofiarna, która niesie ten krzyż, aby oni też nie 
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utracili Boga w swoim sercu. Wytrwajcie w tym cierpieniu, a Ja obiecuję 

wam: przyjdę z pomocą w dzień oznaczony przez Boga. Nie sądźcie, że 

zaraz to się stanie. Będzie wielkie zmaganie ze złymi duchami. Szatan 

będzie chciał panować w waszych sercach, ale stańcie jak waleczni 

żołnierze Mego Najświętszego Serca. Wzywajcie świętego Michała 

Archanioła, aby z wami był na czele. On przyjdzie, obiecuję, że przyjdzie z 

wojskami anielskimi i będzie was wspierał! Trzeba wykorzenić grzechy, 

trzeba samemu się upodobnić do Mnie i do Mojej Matki. Otwórzcie swoje 

serca, a Duch Święty oczyści je i uświęci i będę mógł przez was działać! Nie 

zatwardzajcie swoich serc przed Bogiem, bo zginiecie! 

Udzielę wam błogosławieństwa. Uczyńcie potrójny znak krzyża 

świętego. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. 

Dnia 08.10.1997 r. 

Dzisiaj, w tych ciężkich czasach, proszę o wielką ofiarę, pokutę, 

abyście stanęli przy Mnie jako Moi najmilsi i wytrwali do końca, bo dla 

takich przygotowałem Królestwo. Moje Królestwo wkrótce nadejdzie i 

zapanuje nad całym światem. Ale do Mojego Królestwa trafią tylko ci, 

którzy do końca wytrwają w dobrym, wielbiąc Boga i dziękując Mu za 

wszystkie łaski, za wszystkie dary, za to, że jesteście na tym świecie. 

Dziękujcie, że Bóg dzisiaj was powołuje – stworzenie, które nic nie może. 

Bóg na tej drodze będzie wam błogosławił i bądźcie pewni, że będziecie 

zwyciężać. Ta droga najbliższych dwóch lat jest najcięższa dla narodu 

polskiego i całego świata. 

Upokarzajcie się! Waszym obowiązkiem jest przede wszystkim upomi-

nać, gdy słyszycie kłamstwa lub gdy ktoś popełni grzech. Upominajcie, że 

choć ludzie grzeszą w ukryciu, Bóg wszystko widzi. Uświadamiajcie ich o 

tym, bo ludzie nawet nie zdają sobie z tego sprawy, tak są usidleni przez 

szatana. 

Królestwo Moje będzie trwało aż po krańce świata, a w nim Moje 

stworzenia, które umiłowały Mnie, Boga w Trójcy Świętej Jedynego. 

Będziemy królować, ale na to Królestwo trzeba sobie zasłużyć. 
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Kiedy Mój Boski Syn chciał was zbawić, to oddał swoje życie. 

Pamiętajcie, że Ja byłem w Synu i Ja również cierpiałem. I dzisiaj również 

cierpię razem z Nim, kiedy jesteśmy odrzucani przez człowieka, którego 

stworzyłem. Ale czas czasów się kończy i trzeba sobie przedstawić, jaki 

będzie twój koniec? Co stanie się z twoją duszą, człowiecze? W obecnych 

czasach ważne dla was jest tylko ciało, ciało które rozkoszuje się we 

wszystkim. Ale zapominacie o biednej duszy, która kona w waszym ciele…, 

aż skona i wtedy szatan będzie miał dostęp do ciebie całkowicie i 

pochłonie cię, i wyprowadzi cię na bezdroża, człowiecze. 

Kochani, kara zawisła nad światem, ale dzięki waszej modlitwie i 

ofierze kara jest łagodzona. Pragnę, abyście trwali na tej modlitwie do 

końca nie tylko dzisiaj, nie tylko do święta Chrystusa Króla Wszechświata, 

ale jeśli chcecie pomagać swemu Bogu, ma tu trwać nieustanna modlitwa. 

Modlitwa, pokuta i ofiara zagradzają złu drogę dostępu do kapłanów i do 

wiernych, do wszystkich ludzi na całym świecie. 

Szatan myśli, że zwycięży…, ale Ja, Bóg, mówię do was dzisiaj: od was 

to zależy. 

Z Bogiem zwyciężycie i oglądać będziecie Królestwo Boże! Teraz 

pobłogosławię was. Bóg w Trójcy Świętej Jedyny błogosławi was. 

O, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Boże nasz i Panie my tu przy Twoim 

ołtarzu klęczymy. Błagamy Cię: poczekaj z karami, może przemienią się 

ludzkie serca. 

Wiem, że kochasz, że jesteś Bogiem Miłosierdzia! Kiedy my się 

modlimy, nie możesz karać, bo odgradzamy Ci drogę do wypełnienia 

Twoich zamiarów. Powiedziałeś: kiedy będziecie się modlić, Ja jestem 

bezradny, nie mogę karać swoich dzieci, które się modlą. 

Bardzo was proszę, kochani, błagajmy dzisiaj naszego Stwórcę, który 

nas stworzył, który stworzył świętą ziemię, po której stąpamy i wszystko, 

co istnieje wokół nas: Panie Boże, może jeszcze poczekaj, może się 

nawrócą. 

Jak bardzo pragnę, aby świat był nawrócony, aby był tylko Twoim 

Królestwem. Panie Jezu, błagamy Cię, Ty wszystko możesz i na błagania 
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nasze jesteś bardzo czuły – więc zniszcz te złe moce, które nas atakują 

dzień i noc. 

Wielu ludzi jest zniewolonych przez szatana, przecież to Twoje 

stworzenie! 

Panie Boże, pomóż im dźwignąć się, pomóż temu dziecku, które tu 

dzisiaj szatan zaatakował. Czyż nie wysłuchasz nas dzisiaj, w dniu święta 

Matki Bożej Różańcowej? 

Do Ciebie Boże wzdychamy, do Ciebie wznosimy nasze serca i przez 

Niepokalane Serce Maryi jak na patenie oddajemy Tobie dzisiaj. Weź je 

Boże i pobłogosław, aby należały tylko do Ciebie! A my, jako wierni rycerze 

i żołnierze Twojego Boskiego Syna, staniemy przy Matce Najświętszej, 

niech nas prowadzi tam, dokąd chce i jaka jest wola Twoja, Panie. 

Nie chcemy własnej woli, nie chcemy z niej korzystać, chcemy żyć 

Twoją wolą, bo ona jest zbawienna dla nas i dla wszystkich ludzi. 

O, umiłowany Boże, ukryty w Przenajświętszym Sakramencie, co uczy-

nić mają Twoje dzieci, ta garstka, która tu otacza Twój ołtarz? Spójrz na 

nas, Panie, niech Twoje najświętsze oczy spojrzą na nas i pobłogosławią 

nas na dalszą drogę naszego życia. 

Chcemy Ci złożyć w ofierze swoje życie. Nawet gdy przyjdzie je oddać – 

jest Twoje. Nie należymy do siebie, uczyń z nami, co chcesz, ale bądź z 

nami! 

Nie odrzucaj, a umacniaj słabych, a tych, którzy są dobrzy, 

udoskonalaj, aby dawali świadectwo dla innych i przykład, jak mają żyć dla 

Boga. 

Niech zginie tchórzostwo wśród ludzi, bo ludzie boją się i nie chcą 

głosić prawdy, nie chcą prawdą żyć, bo boją się o to, co inni powiedzą…, a 

nie myślą o Tobie, co Ty, Panie, powiesz na to. Dlaczego nie pytają się 

Ciebie, Boże: Ojcze, jak ja mam postąpić? Czy myślicie, że Bóg nie odpowie 

na nasze pytanie? Zawsze odpowiada, nawet gdy się tego nie 

spodziewamy. Bóg daje nam to, co dla nas przygotował. 



  - 361 - 

Dnia 18.10.1997 r. 

Oto w dzisiejszy wieczór przychodzę do was Ja, Jezus Chrystus, wraz 

ze swoją i waszą Najświętszą Matką. Patrzę na was radosnymi oczami, a 

Matka Najświętsza modli się z wami, trzymając różaniec w swoich 

dłoniach i błogosławi was wszystkich swoim najświętszym różańcem. 

Radosne są dzisiaj Moje oczy, choć chciałbym was widzieć tu więcej. 

Drogie, umiłowane dzieci, Ja, Bóg-Człowiek, szukam dzisiaj u rodzaju 

ludzkiego pocieszenia. Mój smutek to wynik pragnienia, aby ludzie Mnie 

kochali. 

Patrzę na was umęczonych i jakże jestem radosny, że przez te 

modlitwy, które tu dzisiaj i przez tyle dni zanosicie, ratujecie wielu 

grzeszników. O, gdybyście poznali, ilu sprowadziliście z bezdroży na drogę 

zbawienia. Tego dopiero się dowiecie, kiedy przyjdziecie do Mojego 

Królestwa. Świat pogrążył się w grzechu. To nie wy, dzieci, z własnej woli 

przyszłyście tu, ale pozwoliłyście się przyprowadzić do tej świątyni, żeby ta 

świątynia rozbrzmiewała modlitwą, modlitwą błagalną. 

Pragnę, żebyście nadal się modliły. Szatan rozszalał się i chce zniszczyć 

wszystkie dusze. Pamiętajcie, co jest powiedziane w Piśmie Świętym. 

Matka Boża jest pogromczynią wszelkiego zła, do Niej się zwracajcie. 

Módlcie się różańcem świętym, bo wobec ataku szatana, to jest 

najpotężniejsza modlitwa. Tak, Moje dzieci, nawet nie zdajecie sobie 

sprawy, w jakim stanie znajduje się cały świat. 

Pierwszym znakiem jest to, że świątynia św. Franciszka ruszona jest 

z fundamentów. Znaczy to, że i Kościół jest ruszony. Św. Franciszek woła, 

pomóżcie odbudować te świątynie, które dzisiaj upadają… Zbyt wiele 

jest modernizmu. Ja jestem tym Bogiem, który był i jest. 

O, dzieci, o, synowie Moi kapłani, opamiętajcie się, bo czas rozliczenia 

każdego z każdego postępku się zbliża. Rozproszyliście moją owczarnię… 

Powinniście rozważyć to i zbierać ją z powrotem, aby powróciła do 

was, bo gdy was owczarnia Moja opuści – zostaniecie sami… Wtedy już 

będzie za późno, żeby coś naprawić. 
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Dzisiaj w tej świątyni, kiedy zszedłem do was, chcę was pocieszyć, 

chcę was pobłogosławić. Dziękuję wam za to, że wy Mnie pocieszyliście, że 

wynagrodziliście Mojemu zranionemu Sercu, Mojej zranionej miłości w 

tylu modlitwach. 

Spójrzcie jak na żebraka… narody ogołociły Mnie ze swojej miłości, a 

powinny kochać Boga, bo ich stworzył. Dziś okazuje się, że odchodzą ode 

Mnie. Jakże tęsknię za każdą duszą, duszą, która odchodzi ode Mnie. 

Czy znacie ból Ojca, kiedy ginie jego dziecko. Wołam za nim…! – nie 

słyszy… Szatan pozamykał mu uszy, zmysły jego pracują na korzyść szatana 

i nie może usłyszeć Mego głosu. 

Dałem ludzkości wolną wolę. Nie chcę ludzi zniewolonych. Pragnę, 

aby ci byli przy Mnie, bo Mnie kochają, wynagradzają i pragną Mi służyć do 

końca swoich dni, swojego życia. Dla tych przygotowane jest Królestwo 

Niebieskie.  

Trwajcie, Moje dzieci, na modlitwie. Wkrótce dowiecie się o potężnej 

katastrofie, która dotknie świat tam, gdzie jest największy grzech, naj-

większe siedlisko zła. 

Ja jestem Bogiem miłosiernym, ale kielich grzechu, kielich goryczy jest 

przelany i nie ma już odwołania – mimo waszych modlitw. Wasze 

modlitwy to kropla wody w morzu. Ale dobrze, że was tu jest choć tylu. 

Chcę wam powiedzieć, że wasze modlitwy tu płynące są przez Moje 

błogosławieństwo tak potężne, że jedna osoba modląca się i pokutująca 

tu jest jak 100 osób. Więc jesteście bogatsi, nie jak inni zubożali, bo się nie 

modlą. 

Przysyłam do was w tych ostatnich czasach aniołów. 

Choć wy ich nie widzicie, oni tu przychodzą w postaciach ludzkich i 

modlą się z wami. Ja, Jezus Chrystus, mówię do was, że dopóki będziecie 

się modlić, oni będą jak stróże przy was i będą was podtrzymywać w 

waszym zmęczeniu, bo Kościół i cała ludzkość potrzebuje tej modlitwy, 

która wskrzesza duszę, która oczyszcza zmysły ludzkie, a wy, drogie dzieci, 

przeznaczone jesteście do tego. Wytrwajcie! Ja, Bóg, do was wołam: 
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wytrwajcie w tej modlitwie i pokucie, bo gdybyście przestały się modlić 

wtedy świat już naprawdę dotknięty byłby okropnym kataklizmem. 

Jestem Bogiem miłosiernym i wysłuchuję wasze błagalne prośby. 

One nie idą na marne; jak skarby i perły zgarniam, a Matka Boża przynosi 

je do Mnie i błaga wraz z wami, aby Bóg pomógł jeszcze tym biednym 

duszom, aby mogły powrócić na drogę zbawienia. 

Niech Duch Miłosierdzia Bożego stąpi na was i umocni was. Oto 

dzisiaj wam Go daję, Ducha Mojego, Ducha Bożego, abyście zawsze z Nim 

byli. Ufajcie, Moje dzieci, że to błogosławieństwo, te słowa przekazuję 

przez Moją córkę. Chcę, abyście słuchali tych słów, które wam przez nią 

przekazuję, i innych, którzy mają orędzia. Dzisiaj wołam przez wiele dzieci, 

żeby dusze wróciły z drogi nieprawości, ale tak, jak mówiłem, ludzie nie 

słyszą. Wy otwórzcie im uszy, otwórzcie im serca – przez wasze ofiary. W 

tych Mszach Świętych, które będą odprawiane codziennie, Ja będę 

błogosławił, a wasze modlitwy Matka Najświętsza zaniesie przed Tron 

Boży i tam będą oczyszczane i błogosławione. Pokój z wami, Moje dzieci. 

*** 

O Jezu ukryty w Przenajświętszym Sakramencie – zostałeś z nami. 

Jesteś więźniem miłości. Pragnę i wszyscy tu zgromadzeni pragną, żebyś 

nas związał swoją miłością. Chcemy być więźniami Twojej miłości, Panie. 

Udziel nam łaski i błogosławieństwa i nie pozwól, żeby jakikolwiek 

grzech odłączył nas od Ciebie. Chcemy Cię adorować, o, słodki Jezu, kochać 

Ciebie i wynagradzać. 

Czyż nie najpiękniejszym skarbem jesteś Ty w tym Przenajświętszym 

Sakramencie?! 

O, słodki Jezu, chciałabym Ci tyle powiedzieć, ale serce boleje, kiedy 

Ty, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, szukasz pocieszenia u ludzkich serc. 

Ty masz wszystko, nic od nas nie chcesz, tylko pragniesz, tego jednego 

– jałmużny miłości, żeby Cię ludzie kochali i wynagradzali. 

Tak piękny stworzyłeś świat dla człowieka, dałeś mu wszystko, a 

zakradła się pycha, nienawiść. Oświeć, Panie, oświeć… . 
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Tak mówisz: Ciało Moje w Przenajświętszym Sakramencie jest 

obroną duszy, życiem duszy. Kto nie przyjmuje Ciebie do swojego serca, 

ten jest słaby, upada. Co mamy czynić, Jezu, żeby wszyscy ludzie powrócili 

do Twojego Kościoła, do Twych ołtarzy. Żeby zaczęli się modlić i żyć Tobą. 

O, słodki Jezu, przyjdź! Przyjdź Jezu…! 

Patrząc na ten grzech, na tę rozpustę, rozwiązłość – nie wiemy, gdzie 

mamy podziać oczy, nie wiemy, co z uszami naszymi zrobić, aby nie słyszeć 

tych bluźnierstw, tego wszystkiego. A Ty, Bóg, słyszysz wszystko…  

Przyjdź, Jezu…! Uczyń z tej ziemi Królestwo swoje. Zakróluj wreszcie w 

narodzie polskim, jako Król Miłosierdzia – wołamy do Ciebie. 

O, Królu Miłosierdzia, kiedy zasiądziesz na swoim Tronie, który Mi 

pokazałeś? O, słodki Jezu, jakże czeka naród, ten który Cię kocha, abyś 

naprawdę został naszym Królem i Obrońcą. Wtedy będziesz naszej 

ojczyźnie błogosławił i zło nie będzie miało w niej miejsca, bo Ty będziesz 

Królem i Panem naszego narodu. Błogosław i przyjdź jak najszybciej, 

czekamy na Ciebie, Panie, z utęsknieniem. Chociaż ciężko jest i będzie 

jeszcze ciężej, ale jeśli z Matką Najświętszą będziesz nam błogosławił, 

wytrwamy. Nigdy nie przestaniemy być Twoimi dziećmi. Amen. 

Dnia 28 / 29.10.1997  r. 

Moje dialogi wewnętrzne trwały prawie całą noc, o potrzebach 

mówienia w kazaniach przez kapłanów do ludzkich serc i co Bóg pragnie od 

swych stworzeń.  

Aby miłowali swego Boga i nawracali się, i nie grzeszyli więcej. A Ja, 

Bóg, przebaczę swemu ludowi i okażę Miłosierdzie dla zagubionej 

ludzkości. 

1. Uczta Miłosierdzia Bożego związana z rekolekcjami, aby brać udział 

w uczcie Bożego Miłosierdzia, trzeba się przygotować duchowo, aby je 

przeżyć z Jezusem Eucharystycznym i Jego Matką 

2. Ja, Jezus Chrystus, pragnę zbawienia człowieka. A człowiek, 

zapędzony w tym zniewolonym świecie przez szatana, stworzył człowieka 

dla swego bóstwa, czy dla szatana, który pragnie zguby człowieka na całą 
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wieczność. 

3. Słowo dał nam Bóg do wielbienia Boga, do modlitwy i 

porozumienia między człowiekiem, i błogosławił tym słowom. 

4. A szatan wprowadził swój słownik szatański, bluźnierczy – a 

człowiek miesza go Bożymi słowami. Jak wielką krzywdę sobie czynisz 

człowiecze, kiedy Słowa Boże i błogosławione są znieważane? Czyni to 

twój wróg przez ciebie – pomyśl, komu służysz i jaki będzie twój koniec. 

5. Bóg stworzył człowieka i wyposażył twoje człowieczeństwo w 

zmysły rozpoznania dobra i zła. Dał ci mądrość ponad wszystkie stworzenia 

świata. Czy korzystasz z tych darów Bożych? Zapomniałaś o swym Stwórcy, 

a czasu mało macie, aby sobie przypomnieć, gdzie twoja dusza się 

znajdzie, gdy życie twoje dobiegnie końca. 

6. Przez młodzież świata największej zniewagi doznaje Bóg. O kwiecie 

ziemski – wygasła wasza miłość do Boga. Czy myślicie, że Bóg was nie 

kocha? Czy Bogu Ojcu obojętne jest jak giniecie? Moje Ojcowskie Serce 

jest bardzo bolejące – patrzy jak wpadacie do różnych sekt, które 

wyrywają was z Mego Serca. 

7. Szatan uczynił wiele zasadzek, aby was zniewolić narkomanią, 

pijaństwem, nie poszanowaniem Sakramentów Małżeńskich, brak 

skromności u dziewcząt i chłopców w miejscach publicznych. O biedna 

duszo, opamiętaj się, bo Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy – z czym 

odejdziesz do wieczności? 

8. Drodzy rodzice, przed wami jest wielkie zadanie wychowania 

swych dzieci. Po to Bóg wam je dał, abyście je wychowali w duchu Bożym. 

Płaczecie, że są złe dzieci, ale pomyślcie, czym te dzieci karmiliście, jakimi 

słowami, a może wychowywała ich telewizja lub ulica. Brak uczuć 

rodzinnych, brak miłości rodziców, bo nie było czasu i wychowaliście swoje 

dziecko bez miłości, obnażyliście ich z najpiękniejszych uczuć. Takie serca 

nie wiedzą, co to jest miłość i nie potrafią kochać, zabijając nawet swych 

rodziców. 

9. Bóg, który jest pełen Miłości i Miłosierdzia, dał nam świadectwo 

miłości Bożej do człowieka. Przeszły wieki, a On wciąż kocha wszelkie 
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stworzenie i nie brzydzi się nimi – tylko grzechem. Grzech dzieli człowieka 

wielką przepaścią pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ale jest jednocześnie i 

pomostem, gdy człowiek wraca skruszony. Jezus naprawia pozrywane 

mosty, aby człowiek mógł wrócić do swego Boga, wynagradzać i żałować 

za swe grzechy. 

10. Kiedy Jezus chciał zbawić ludzi, bo kochał swoje stworzenie, 

przyjął haniebną śmierć i widział, że w tych czasach będziemy tacy, jacy 

jesteśmy, a że świat pogrążył się w wielkiej ciemności, miłość człowieka do 

Boga potrzebuje światła i Bóg powołuje tych maluczkich, którzy są 

utwierdzeni w Bogu i głębokiej wiarze, nie odstępują od swego Boga, 

wielbiąc Go, wynagradzając za wszystkie zniewagi, które zadaje świat. 

11. Bóg patrzy z wielką miłością na tych, co nie zapominają o swym 

Stwórcy – zanoszą modlitwy błagalne za tych, co ranią Najświętsze Serca 

Jezusa i Maryi. Jezus z miłości pozwolił otworzyć swoje Serce, abyśmy 

mogli się w Nim schronić, kiedy szatan będzie ciebie, człowiecze, 

atakować. Wtedy wołaj: – Najświętsze Serce Jezusa, bądź moim 

schronieniem. To Serce kochające usłyszy twój głos. 

12. Bóg oczekuje od ludzkości nawrócenia się do Boga. Obecny czas 

jest czasem opamiętania się człowieka. Macie potężną broń przeciw 

szatanowi –częsta spowiedź, Komunia Święta, Różaniec, Koronka, Droga 

Krzyżowa i wiele innych modlitw, aby go pokonać. Dał wam to Bóg i 

Matkę Najświętszą. Trzeba w czasach obecnych pamiętać i o dziesięciu 

Przykazaniach Bożych. 

13. Boga i bliźniego trzeba kochać. Bóg jest samą miłością i miłości 

pragnie od swych dzieci ziemskich. Trzeba wynagradzać Męce Pana Jezusa 

i Boleści Matki Bożej, wracając z dróg nieprawości. Matka Niebieska na 

was czeka, aby was przytulić do swego zranionego Serca – z waszymi 

grzechami i wyjednać wam przebaczenie u swego Syna. 

14. Niech ten ruch małych rycerzy będzie dla was upomnieniem i 

wezwaniem, aby ziarno Słowa Bożego było rzucone do waszych serc, nie 

obumarło, a wydało owoce nawrócenia. Trzeba podjąć walkę o zbawienie 
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swej duszy, wzywając Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 02.11.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Matka twoja i wszystkich dzieci ziemskich, wzywam 

zbolałym głosem matki do powrotu do Mego macierzyńskiego Serca. 

Wracajcie, bo czasu macie mało. 

Tylko Moje macierzyństwo może was uratować. Moje Niepokalane 

Serce przytuli wracającego do swej niebiańskiej Matki. 

Usłyszcie głos swej Matki, która was kocha i jest wierna swemu 

macierzyństwu. Obudźcie się dzieci i spójrzcie na Moje zbolałe serce, które 

widzi, jak giniecie. 

Szatan się Mnie boi i nie może atakować tych, którzy są w Mym Sercu, 

bo Moja moc Matki broni takie dusze, ale Moje dzieci, trzeba jednak 

zaufać i nie bać się. Nieraz jesteście wystawieni na próbę, abyście były 

czujne, bo przeciwnik jest silniejszy od człowieka i może zniszczyć każdą 

duszę. 

Bóg jednak dał samego siebie na obronę, tylko człowiek powinien 

korzystać z wszechmocy Boga i ufać, że Bóg jest z wami. 

Nie walczcie, dzieci, same. Ja zawsze jestem z wami: Matka Boża, 

wiele może, bo Bóg-Człowiek, złożył w Moje Niepokalane Serce wszystkie 

ziemskie dzieci. 

Pragnę mieć wszystkich w ojczyźnie niebiańskiej, ale wielu wyrywa się 

z Mego Serca i pędzi wprost w sidła szatana. Bez opieki Matki Bożej nie 

ukryjesz się, człowiecze, przed złym duchem. Jam jest waszym schronie-

niem. 

Dnia 23.11.1997 r. 

Dzieci Moje, oto Ja, Jezus Chrystus, dzisiaj jestem tu, wśród was. To 

Ja przysłałem tę córkę do was, żeby do was mówiła o Mnie.  

Wynagradzajcie Moje zranione Serce. 

Ja, Jezus Chrystus, dzisiaj proszę was o Miłość do swego Boga, 

żebyście powrócili. Ja proszę was o jałmużnę miłości, której od was 
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oczekuję. Nic od was nie chcę, niczego nie potrzebuję, tylko miłości! Kto 

kocha Mnie szczerze i ufa Mojemu miłosiernemu Sercu, Ja, Jezus Chrystus, 

będę błogosławił w tym spotkaniu. Kochajcie Mnie, Moje dzieci, bo jestem 

bardzo opuszczony przez wielu, wielu ludzi, przez wiele ludzkich serc. Nie 

lękajcie się – Ja pozostanę zawsze z wami, ale pozwólcie Mnie, Bogu, być 

w waszych rodzinach, w waszych sercach. Pragnę królować. Zbliżają się 

ciężkie czasy dla ludzi głębokiej wiary. Kto zostanie wierny Mojej miłości i 

Mojemu krzyżowi – będzie zbawiony. Ale niewiele ludzi przyjdzie na Moje 

spotkanie. I oni potrzebują waszych ofiar, modlitw, abyście przyprowadzili 

te zbłąkane dusze do Mego niezgłębionego Miłosierdzia. Spójrzcie na Moje 

Serce, Ono jest otwarte dla was. Przyjdźcie, a Ja was wszystkich przytulę 

do Niego.  

A teraz, Moje umiłowane dzieci, udzielamy wam błogosławieństwa 

Boga - Ojca, Boga - Syna, Boga - Ducha Świętego. Przeżegnajcie się 

trzykrotnie, bo taka jest wola Moja.  

Niech duch Miłosierdzia spocznie na was, abyście, drogie dzieci, 

przeszli tę drogę, którą w ostatnich czasach przeznaczyłem dla was 

starych, umęczonych. Ratujcie tę, zniewoloną młodzież, która ginie, a Moje 

Ojcowskie Serce boleje nad tym. Pokój z wami, dzieci Moje. 

Dnia 07.12.1997 r. 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwą uwielbiajmy Przenajświętszy Sakrament: Niechaj będzie po-

chwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, i na wieki wieków. 

Amen. 

Moje umiłowane dzieci! Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem do was w 

przeddzień święta Mojej i waszej Matki i pragnę wam powiedzieć, że w te 

dni, które spędzaliście na modlitwie, byłyście połączeni z Niebem. 

Wyprosiłyście wiele łask dla zagubionej ludzkości. Moja umiłowana 

trzódko, któraś zebrała się u stóp Mojego Przenajświętszego Sakramentu i 

stóp Mojej Matki, gdybyś wiedziała, jaką radość sprawiłaś Mi dzisiaj tym, 

że jest was tak wiele. Pragnę, abyście nigdy nie zapominali o tym miejscu. 
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Pomimo, że orędzia w tym miejscu się kończą wy przybywajcie tutaj jak 

najczęściej, bo z krwawych łez Matki popłyną wielkie łaski. Spójrzcie, Moje 

dzieci, przez tyle lat tu przyjeżdżacie, wiele tu było prześladowań, wiele 

przeszkód, a Mój syn, Kazimierz, idzie tą drogą, którą Ja mu wytyczyłem i 

Moja Matka. 

Dzisiaj jest osłabiony, chory, ale musi złożyć ofiarę i on ją składa, nie 

pytając, co od niego będę żądał. Upokorzony, zniszczony… 

Moja droga też taka była, a Moi słudzy mają jednakowe drogi. 

Zbliża się dzień święta Mojej Najświętszej Matki i chcę wam powie-

dzieć, że w tym dniu spłynie wiele łask, wiele doznacie uzdrowień na duszy 

i ciele. Moja Matka będzie je jutro rozdawać, będzie przenikać ludzkie 

serca i wynagradzać tym, co wytrwali przez tyle lat. Matka Boża prosi was, 

abyście zbliżyli się do Niej i otworzyli swoje serca na Jej macierzyństwo. 

Przecież w Jej macierzyństwie jak dzieci powinniście zanurzyć się i 

wynagradzać Jej zranionemu Sercu i krwawym łzom, które płyną bez 

ustanku. Przygotujcie się, dzieci Moje, na Moje przyjście. Moja i wasza 

Matka jest tą drogą do Mojego Serca zranionego przez grzech. Ludzkość 

zobojętniała wobec Mnie, a Ja przecież złożyłem tak wielką ofiarę – 

wszystko oddam dla człowieka… A ty z czym przychodzisz, biedne 

stworzenie…? Co przynosisz ze sobą…? Skarby ziemskie nic ci nie pomogą 

w zbawieniu duszy. Starajcie się jak najczęściej przybywać do tego miejsca 

objawień. Tu ma powstać i powstanie jeszcze większa świątynia. 

Bóg potrzebuje człowieka otwartego na działanie Boże. Popatrzcie, 

gdybyście nie otworzyli się na działanie Mojej Najświętszej Matki, czy ta 

świątynia stanęłaby w tak krótkim czasie? 

Mój syn, który tak szczerze i z oddaniem pracował przez tyle lat, był w 

smutku i cierpieniu. Ja go wynagrodzę, bo Ja i radość przygotowałem dla 

niego, radość która mu przyniesie zadowolenie i szczęście, którego nie 

można za nic kupić – tylko za pokorę i upokorzenie przed wszystkimi, a on 

to czynił. Dzisiaj błogosławię mu, aby w tym miejscu jeszcze dalej 

błogosławił, pracował i jeździł po całym świecie. 
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Ja, Jezus Chrystus, Jezus miłosierny, wzywam dzisiaj Moich Małych 

Rycerzy, aby naprawdę otworzyli się na Moje działanie. Przez te dusze, 

które będą Moimi narzędziami, przygotowany jest wielki plan Boży. 

Orędzia dla Małych Rycerzy nie kończą się, ponieważ dzieło musi się 

rozwijać, muszą więc być kierowane pouczenia. 

Przygotowałem wam to wszystko, abyście mogli iść tą drogą 

zbawienia świata. 

To nie jest przypadek, że połączyłem ciebie, córko, z Moim synem 

Kazimierzem. Wy wobec Boga macie na tej świętej ziemi do wykonania 

wielki plan. Jeszcze wiele czynić będziecie. Kiedy Matka Moja z krwawymi 

łzami przyjdzie do tej świątyni, dopiero wówczas spłyną największe i 

najpotężniejsze łaski. Wielu ludzi dozna łask i cudów, ale Ja pragnę was 

mieć całych dla siebie. Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was 

działać, bo przez te następne dwa lata, które już przepowiedziałem, będzie 

wielkie zmaganie przeciwko złu. Nie lękajcie się jednak żadnego ataku zła, 

bo zło atakuje, kiedy dusze pozwalają mu na to. Przecież wiecie, że Ja 

wszystko mogę, mogę obronić każdą duszę, ale najpierw taka dusza winna 

zwrócić się do swego Boga. 

Kiedy człowiek prosi, a nie otrzymuje, wtedy popada w zniechęcenie – 

wtedy zło ma do niego dostęp. Starajcie się uwierzyć i ufać, że Ja wszystko 

mogę. Dopuszczam do ataków szatana, bo jak mogę nie dopuszczać, kiedy 

sam dałem to świadectwo, że kuszono i Mnie. I wy będziecie kuszeni przez 

szatana. 

Moje dzieci, w waszych ciałach wzmogą się cierpienia, nie brońcie się 

przed nimi. 

Ja, Jezus Chrystus, wysyłam tę córkę, która dzisiaj mówi, i przez nią 

będę uzdrawiał, ale nie wszyscy dostąpią tej łaski. Nie mówcie: ona mnie 

nie uzdrowiła. Moje dzieci, ona nie ma żadnej siły, bo gdy jej daję i 

powierzam dusze do uzdrowienia – ona ma Moją siłę. Ona jest tylko 

Moim narzędziem i wypełnia Moją wolę, tak jak Ja jej przekazuję i dalej 

będę przekazywał, aby to zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosiernego 
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Serca Jezusa, które się tworzy – rozkwitło i wydało owoce zbawienia. 

Czyż to nie zaszczyt być Małym Rycerzem Chrystusa? 

Co Bóg postanowił, będzie wypełnione. Pragnę tylko waszej wiary, 

waszego oddania się. Czyż nie zasłużyłem na to, żebyście Mi uwierzyli i 

zaufali? Ofiarujcie siebie Bogu, który daje wszystko człowiekowi, który 

chce wypełniać wolę Bożą czy być ratunkiem dla jakiejś duszy. Wzywam 

was wszystkich, którzy Mnie kochacie – idźcie z pomocą Ojcu Świętemu, 

biskupom, kapłanom i wszystkim zakonom. Pomagajcie im i otoczcie ich 

swoją modlitwą i swoją ofiarą. Kościół to jest wasz dom, a Ja w każdym 

kościele jestem i czekam na was z wielką tęsknotą. Nie zapominajcie, że 

każdy dzień obecności w kościele jest wielką łaską dla was. Nie znie-

chęcajcie się waszymi problemami, waszymi cierpieniami, ale ufajcie, 

ufajcie, bo Ja wkrótce przyjdę. Przyjdę do swojej trzódki i będę z wami – 

Ja, Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, przyjdę do swoich stworzeń.  

Dziś, Moje umiłowane dzieci, czeka was męcząca noc. Ja będę wam 

błogosławił, abyście były umocnione na duszy i ciele, aby nie zabrakło 

wam sił – w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Teraz zachowajcie spokój i ciszę, a Ja będę na was promieniował 

swoją miłością i okażę wam, że tu jestem wraz z moją Najświętszą Matką. 

Dnia 12.12.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz orędzia do Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego. Dam wam wskazówki, czego od was, mali wojownicy, 

oczekuję. 

Nazwałem was wszystkich po imieniu, a wielu nie zna Moich wezwań, 

ale wkrótce zbiorę swoją owczarnię dla świadectwa żywej wiary w Boga. 

Wy, umiłowane dzieci, dacie świadectwo, że jesteście dziećmi Moimi. 

Na was spoczywa odpowiedzialność ratowania dusz ginących w grzechu i 

w czyśćcu cierpiących. Ja, Jezus Chrystus, w ostatecznych czasach 

powołuję przez Moje miłosierne Serce was, Małych Rycerzy, jako światła 

ziemskie. Pozwólcie tylko, aby światło Mojej miłości zapłonęło w wa-

szych sercach, bo światło Boże będzie zwalczać ciemność i dlatego 
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potrzebuję waszych serc. Postanówcie sobie więcej nie grzeszyć – im 

większa walka o przemienienie i oczyszczenie swego serca dla Chwały 

Bożej, tym większa łaska spłynie na taką duszę. 

Moje dzieci umiłowane! Wy wszyscy macie prawo do walki ze złem o 

zbawienie swej duszy, tylko uśpił was szatan i nie odczuwacie bojaźni 

Bożej ani w jakim niebezpieczeństwie znajduje się wasza dusza. 

Gdybyś usłyszało Mój głos, jak wołam ciebie, Moje stworzenie, 

zrozumiałobyś boleść, jaką Mi zadajesz swoją głuchotą. Czekam na każde 

stworzenie, aby wróciło do Mojej owczarni. O, duszo ludzka! Jak bardzo 

ciebie kocha Twój Bóg i pragnie ci przebaczyć. 

Nawróć się i wróć, czekam Ja, Jezus Chrystus, bo czasu masz mało. 

Dnia 13.12.1997 r., Tolkmicko 

Córko pisz, bo czasu macie mało. 

Trzeba przygotować, uświadomić wszystkich Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego, przed jakim macie stanąć zadaniem, i że 

macie ukształtować się na wzór Boży. 

1. Powinniście się wyzbyć swego ja, ujarzmić swoje ciało, wyciszyć 

swoje wnętrze, abym mógł do was mówić Ja, Jezus Chrystus. 

2. Otwórzcie swoje serca, abym mógł przez was działać, bo Moi Mali 

Rycerze będą wystawieni przeciwko złu, które atakuje wszystkie dusze, 

aby je zniszczyć. 

3. Zachowajcie całkowitą ufność, że Ja, Jezus Chrystus, jestem z wami 

i wami się posługuję. Bądźcie tymi światłami, które będą oświecać tę 

świętą ziemię. 

4. Nie lękajcie się! Napełnię was swoją mocą i światłem, ale najpierw 

przygotujcie się, aby być godnymi do przyjęcia tych łask, które spłyną do 

serc waszych. 

5. Bądźcie silni w wierze, że Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Najświętsza 

zwyciężą wszelkie zło w oznaczonym czasie. 

6. Módlcie się i składajcie ofiary! Bądźcie cichymi pracownikami w 

Mojej winnicy. 
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7. Cichość i pokora może czynić cuda, tylko trzeba skorzystać z tych 

łask Ducha Świętego. 

8. Korzystajcie w tych czasach z Pisma Świętego, a dam wam poprzez 

nie światło i mądrość zrozumienia, czego od was pragnę. 

Dnia 14.12.97 r., Tolkmicko 

Córko Moja, staraj się pisać co dzień. W siedmiu dniach dam wam 

wskazówki do kształtowania Małego Rycerza Miłosiernego Serca Jezuso-

wego. 

1. Często się spowiadajcie! Proście swego anioła, aby pomógł wam 

przygotować się do szczerej spowiedzi. 

2. Uczęszczajcie często na Mszę Świętą. 

3. Ciało Jezusa Chrystusa przyjmujcie godnie, abym z radością wcho-

dził do waszych serc i przebywał w was. 

4. Nie grzeszcie, Moje dzieci, nie rańcie Mnie wy, Moi mali wojow-

nicy, bo z miłości was zrodziłem w swoim Sercu i patrzę na was jak na 

perły, które się odradzają i oczyszczają. 

5. Wynagradzajcie Mojej zranionej miłości. Bądźcie wierni Mojej 

miłości. 

6. Kto z was Mnie kocha, wypełnia Moje przykazania i nie rani Mnie. 

7. Złóżcie ofiary ze swojego życia w Moim zranionym Sercu. Tam 

macie schronienie i łaski dla was przygotowane. Korzystajcie z nich – daję 

je przez was zagubionej ludzkości. Bądźcie Moimi szafarzami. 

8. Jednak łaska potrzebuje ofiary. Nie lękajcie się składać ofiar, każda 

wasza ofiara jest miła Memu Sercu. 

9. Módlcie się często do Trójcy Przenajświętszej, aby Bóg Ojciec, Syn 

Boży i Duch Święty wam błogosławili. 

10. Różaniec zaś składajcie w ręce Niepokalanej, niech to Matka 

Najświętsza przekazuje wasze różańce tam, gdzie najbardziej potrzeba. 

Tylko zaufajcie Jej jako Matce waszej i Jej macierzyństwu. 
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Dnia 15.12.97 r., Tolkmicko 

Córko Moja, te wartości, które ci przekazuję mają służyć do kształ-

towania osobowości Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego – 

niech czerpią z tych orędzi. 

Wskazówki przekazuję dla was, Małych Rycerzy Mojego 

Miłosiernego Serca. 

- Nie obawiajcie się prześladowań tego świata. Nie brońcie się, choć-

byście byli niewinni. 

- Ja wszystko widzę i Ja, Jezus, będę was bronił – tylko zaufajcie 

całkowicie swemu Bogu. 

- Módlcie się za swych nieprzyjaciół. Nie odpłacajcie złem za zło, ale 

dobrem – tym będziecie zwyciężać swoich nieprzyjaciół i zdobywać ich 

dusze dla Boga. 

- Upokorzeni i odrzuceni; tym będziecie świadczyć o waszej żywej 

wierze w Boga. 

- Złóżcie swoją nędzę, swoją nicość we Mnie, a Ja was wskrzeszę do 

większych dzieł Boga. 

Dnia 16.12.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja i wszyscy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, 

wzywam was do miłości Boga i bliźniego. Miłość w ludzkich sercach 

przygasła i nic dobrego nie mogą uczynić. Miłość czysta, bezinteresowna, 

ma wielką moc. Miłości nie można kupować, tylko dawać bez żadnych 

zysków. Taka miłość wzrasta w człowieku i jest dobra i miła Bogu. Trzeba 

żyć miłością Bożą, bo taka miłość nigdy się nie kończy, ale wzrasta dla 

dalszego życia dla Boga. 

Bóg jest samą miłością i nie poskąpi miłości tym, którzy chcą nią żyć i 

dawać innym, tym którzy już sami nie potrafią wznieść się do prawdziwej 

miłości Boga. 

Drogie Moje umiłowane dzieci! Zanurzcie się w Mojej miłości i walcz-

cie o czystą miłość Bożą. Ta miłość, która w was się zrodzi, wyda owoce 
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wielkiej miłości. Przez nią otrzymacie moc zwyciężania zła. Bądźcie 

miłosierni, bo Ja jestem miłosierny i bądźcie odbiciem Mej miłości. 

Kto w miłości żyje, miłością będzie zwyciężał wszelkie przeszkody. 

Dnia 17.12.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja, głoście Moje Miłosierdzie, miłość i prawdę. Prawdą 

trzeba żyć, aby w was nie było kłamstwa. Dbajcie o czyste słowo, abyście 

go nie kalały grzechem; pragnę Ja, Jezus Chrystus, waszych czystych serc, 

bo czyste serce jest Moim spoczynkiem. W takie serca wlewam wiele łask. 

Przygotujcie się, Moje dzieci, na Moje przyjście – czas jest krótki, a 

spójrzcie, ilu jest ludzi zniewolonych przez szatana. To nic, że tacy ludzie 

was nienawidzą, ale wy ich kochajcie takimi, jacy są. Miłość wasza 

powinna być do nich, bo dzieci Boże potrafią kochać swych nieprzyjaciół i 

zwyciężać miłością nienawiść. 

Powstrzymujcie swoje języki, aby nie szemrały, a z pokorą znosiły 

wszystkie przeciwności. Milsza Mi jest pokora niż wielomówstwo. Daję 

wam moc zwalczania nieprawości cichą modlitwą. 

Niech wasze usta zamilkną, a serce pełne miłości do Boga wyprasza 

potrzebne łaski dla Kościoła i ludu zagubionego w nieprawości. 

To mówi do was wasz Bóg, Jezus Chrystus: pragnę was mieć cichych i 

pokornych, a zło nie będzie miało do was dostępu. 

Dnia 18.12.1997 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz! Proszę ciebie, żebyś wprowadziła w czyn to 

Miłosierdzie Boże. 

W Miłosierdziu Bożym macie kroczyć przez życie ziemskie i 

wypełniać Moją świętą wolę. Zjednoczcie się z Moją wolą, abyście byli 

jednością z Moim Sercem, które niech porusza wasze serca do wielkich 

czynów. 

Nie myślcie, co będziecie czynić, ale ufajcie, że Ja, Jezus Chrystus, was 

prowadzę. 
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Dzieci Moje, tak bardzo was kocham i pragnę, żebyście Mnie kochały 

a nie stały się sługami niewiernymi. Jeśli kto odstępuje od Boga – szatan 

czeka na jego duszę! 

Nie odchodźcie spod Mojej i Mej Matki opieki. Pod naszą opieką 

przejdziecie wszelkie ataki, bo Moja moc będzie was bronić, a Duch Święty 

będzie oświecał waszą duszę i utrzymywał w was silną wiarę i ufność, że 

Ja, Jezus, jestem z wami. 

Nigdy nie opuszczę tych, co nie lękają się stanąć w obronie Mojego 

majestatu. 

Moje dzieci, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusa, te słowa mają 

być dla was drogowskazem życia Bożego i udoskonalania was jako 

narzędzia Boże. 

A teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego. 

To zranione Serce jest waszym schronieniem. Czuwajcie, nie zasypiaj-

cie, módlcie się, czyńcie dobrze, okazujcie Miłosierdzie wszystkim, którzy 

go potrzebują, i zapomnijcie o sobie, a Ja, Jezus Chrystus, będę żyć w was. 

Dnia 26.12.1997 r. – Tolkmicko 

Duchu Najświętszy – Ogniu miłości, rozpal me serce do wielkiej 

miłości.  

Bym Twych natchnień słuchała i w miłości je wypełniała.  

Urabiaj, Duchu Święty, duszę moją, aby zakwitła wonnością Twoją.  

O Duchu Święty – bym się w Twym działaniu rozmiłowała. Godny 

hołd, jako Bogu oddawała.  

Cały świat Twego światła oczekuje, byś oświecił dusze nasze, choć 

niegodni tego.  

Okaż nam Miłosierdzie, Duchu Święty, udziel nam darów świętych.  

Niech Twoje dary nas umacniają i za Twym światłem podążają. Raz 

oświeceni już nie odstępują.  

Tylko Ciebie, Duchu Święty, miłuję i za wszystkie dary dziękuję.  

I udziel nam pokoju, abyśmy w pokoju żyli i Ciebie, Duchu Święty, 
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wielbili. 

Usposób serca nasze, do Twego działania, aby Twoja wola się 

wypełniała, a nam zbawienie zapewniała.  

Króluj, Duchu Święty, w naszych sercach, abyśmy Ci radością byli i 

Tobie służyli.  

Duchu Święty, zapal nasze serca swoją miłością, abyśmy w Twej 

miłości żyli i zło poprzez nią zwyciężyli.  

Utrzymuj nas, Duchu Święty, w swojej światłości i mocy, abyśmy nie 

zbłądzili a w Twym świetle żyli.  

Duchu Najświętszy, w mej wielkiej pokorze ofiarę swą u Twych stóp 

złożę. 

Dnia 28.12.1997 r. 

Córko Moja, czemu się dręczysz tym, czym nie powinnaś? Bądź 

spokojna, w tej zmianie nazwy Legionu Małych Rycerzy nie ma żadnej 

różnicy. 

Miłosierdzie Moje wypłynęło z głębi Mego Serca. Czyż nie jest to to 

samo? Wszystko się mieści w Moim Miłosierdziu. Nie martw się dziecko, 

dzieje tego świata są tylko dziejami, a Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, działa 

poprzez swe dzieci. 

Czy myślisz, że gdybym nie zechciał – to i zmiany nazwy by nie było? 

Znaleźli się tacy, co zwalczali nazwę – Legion Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego. Zostawiłem to przeciwnikom, a dałem nazwę 

wprost z Serca wypływającą. Niech nikt ciebie o nic nie oskarża, bo Ja, 

Jezus, kieruję tym dziełem. Nich nikt nie próbuje czynić niepokoju swoją 

mądrością. 

W tym zgromadzeniu działam Ja, Jezus. Czy myślisz, że nie wiedzia-

łem, że tak będzie lub że tak się stanie?! Córko, tobie i kapłanowi to dzieło 

powierzyłem, a resztę zostawcie swemu Bogu. Ja powołałem i Ja 

prowadzę to Zgromadzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego. Droga dla was jest przygotowana, choć znana tylko Bogu. Bądźcie 
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wierni, żyjcie w pokorze serca. Nie bądźcie chwiejni jak wiatr. Jesteście 

Moimi małymi wojownikami, żołnierzami Jezusa miłosiernego. Jak nie 

uwierzycie w Moje słowa, to uwierzycie złym prorokom. Prorok Boży ma 

na myśli tylko Chwałę Bożą i zbawienie dusz. Prorok fałszywy czyni 

niepokój i jest zwodzicielem. Strzeżcie się takich proroków. Amen. 

Grudzień 1997 r. 

Jak Bóg działa w człowieku, gdy człowiek otworzy się na Boże 

działanie?  

Bóg dotknął mojej duszy i pozwolił, abym dojrzała głębie swojej duszy 

i odczuła bojaźń Bożą, i wprowadza mnie w pragnienie Boga – i tu 

zobaczyłam jak bardzo oddaliłam się od Boga. Czuję barierę taką dzielącą 

mnie – jak ją przebić? Wpadam w wielki żal i skruchę za moje grzechy. 

Czuję, że Jezus mi pomaga. Duch Święty udziela mi łez, które wylewam 

obficie, a serce zranione grzechem odczuwa boleść. Łzy płyną strumieniem 

przez parę godzin, a serce bolejące rwie się do Boga i już nie można tego 

bólu tęsknoty zahamować – porównać do żadnego bólu ziemskiego. 

Człowiek dotknięty łaską potrafi zwalczać wszystkie przeszkody – ufając 

Bogu, że On Go kocha i będzie wspierał w trudnych chwilach.  

Walka człowieka, o zbawienie swej duszy, polega na tym, że taka 

dusza otrzymuje światło Boże i idzie za tym światłem. Im więcej tego 

światła otrzymuje, tym więcej go pragnie. Dusza, dotknięta światłem 

Bożym, spala się dla Chwały Bożej, nienawidzi grzechu i pragnie nie 

grzeszyć. Pragnie tylko Boga, przeprasza, wynagradza za swoją 

nieprawość. Bóg jest miłosierny dla takiej duszy, która rwie się do Boga. 

Bóg ją ogarnia swoją Miłością i wprowadza w swoją Miłość.  

Miłość Boża jest udzielona człowiekowi. Rozwija się i zaczyna 

promieniować. Duch Święty taką duszę bierze w swoje posiadanie. Czyni 

to tak delikatnie, niezauważalnie i oczyszcza, i przemienia – o ile człowiek 

pozwoli Duchowi Świętemu działać w swej duszy. Taka dusza żyje 

tchnieniem Ducha Świętego i Duch Święty dokonuje cud przemiany w 
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ludzkim sercu. Serce ludzkie zaczyna płonąć miłością do Boga i bliźniego. 

Oświecona, światłem Ducha Świętego, odczuwa działanie Boże i Jezusowi 

się podaje jak małe dziecko – wierzy w działanie Boże, poddaje się i 

wypełnia z wielką miłością Jezusa wolę.  

Bóg czyni cuda w duszy człowieka, który odda się całkowicie Bogu i 

pozwoli się prowadzić jak niemowlę. Bóg takiej duszy nigdy nie opuszcza, 

tylko kształtuje i urabia, i doświadcza. Narzędzie Boże musi być 

zahartowane we wszystkich przeciwnościach i radościach. Staje się cząstką 

Boga. Taka dusza ubogacona obecnością Boga pragnie upodobnić się do 

swego Stwórcy. Niczego się nie lęka – tylko Boga. Ogarnięta Miłością Bożą 

nie ustaje w pragnieniach miłowania Boga. Jedyne pragnienie takiej duszy 

– dać wszystko, co jest wolą Bożą. Świat został zakryty dla takiej duszy. 

Walczy ze wszystkimi przeciwnościami, cierpieniem, by złożyć Bogu jak 

najwięcej ofiar i wynagrodzić za wszystkie grzechy swoje, i całego świata. 

Bóg jest miłością. W miłości trzeba żyć i umierać dla Boga, a Serce Jezusa 

ogarnie ciebie, człowiecze, w godzinie śmierci. Tylko miłość do Boga i 

bliźniego będzie dla ciebie zbawieniem. 
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ROK 1998 

Dnia 03.01.1998 r., Niekłań 

Jakże radosne jest Moje Serce! Ja, Matka wasza, która jest w Niebie, 

przyszłam w ten sobotni wieczór, prosić was, nie nakazywać, ale prosić: 

pomóżcie mi! 

Spójrzcie na ten biedny, zagubiony świat. Moje matczyne Serce 

krwawi. Dzisiaj przyszłam tu do was, do tej ubogiej chatki, zebrałam was, 

bo wiedziałam, że posłuchacie Moich słów: jak bardzo pragnę zbawić 

wielu ludzi. Wielu z nich, ponieważ, odeszli od Boga, a szatan ich zupełnie 

omotał, nie może się zbawić. Czy możecie wyobrazić sobie, jak boleje 

Moje matczyne Serce? Wy, Moja mała trzódko, schrońcie się pod Mój 

płaszcz macierzyński i tam szukajcie schronienia. Pozwólcie Mi kierować 

swoimi sercami, żebym mogła na tej świętej ziemi, wypełnić święta wolę 

Mojego Boskiego Syna. 

Szatan myśli, że Mnie zwyciężył, ale Ja jestem Niewiastą nie do 

pokonania, bo jestem Zwyciężczynią wszelkiego zła i nieprawości. 

Przez te następne dwa lata, kiedy będziecie prześladowani i 

odrzuceni, będziecie uginać się pod ciężarem krzyża, pamiętajcie, że Mnie i 

Mojego Boskiego Syna to samo czekało i przyjęliśmy to za was, Moje 

umiłowane dzieci. 

Dzisiaj pragnę, abyście wy wzięli ten krzyż na swoje ramiona. Wielu z 

waszych rodzin, wasza żona, mąż, wasze dzieci, was prześladuje i 

wyśmiewa – i to jest wasz krzyż. Musicie wziąć ten krzyż na swoje ramiona 

i dźwigać go. Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, dla was jest 

przygotowana bardzo wąska, ciernista ścieżka, ale jakież będzie wasze 

zwycięstwo. Jak Jezus swój krzyż, po tej dróżce, macie ciągnąć za sobą, 

swoje rodziny, swoich najbliższych, aby, gdy przyjdzie Mój Boski Syn, nie 

byli odrzuceni. Proszę was o ratunek dla wszystkich polskich rodzin, bo 

się zatraciły. Mało jest rodzin, w których wszyscy mają równego ducha. 

Proszę was również, módlcie się i składajcie ofiary za Wikariusza, za 

wszystkich biskupów i kapłanów. Pragniecie, aby wasze kościoły nie były 
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puste, abyście były tam, gdzie czeka Mój Boski Syn. Dzieci Moje, zwróćcie 

swe serca do Jego Serca i pocieszcie Go. 

Moje umiłowane dzieci, Ja tak bardzo was kocham, i więcej dostaję 

od was boleści niż pociech, ale wszystko musi się wypełnić do końca. 

Ci, którzy wytrwają przy Moim Niepokalanym Sercu i Sercu Mojego 

Boskiego Syna – choć utrudzeni i znękani życiem – będą zwycięzcami. Ja 

was poprowadzę do Mojego Boskiego Syna i wielka, nieograniczona 

radość zapanuje w waszych sercach i duszach. 

Kto nie doczeka tej chwili, a odda życie w Imię Mojego Boskiego Syna 

– też będzie zwycięzcą. Dzisiaj szatan z ogromną siłą naciska, szczególnie 

na Kościół. Proszę was, ratujcie go! Może tak być, że kościoły będą, ale 

zabraknie kapłanów. Szatan wszystko, wszystko robi, żeby zniszczyć 

Kościół, i dlatego Mój Boski Syn wzywa was, Moje umiłowane dzieci, 

abyście wyszły na spotkanie złu. Nie dopuśćcie, aby zło zniszczyło Kościół. 

Na was, zostały zwrócone Moje matczyne oczy. Wiem, że nie opuścicie 

Mnie, bo kocham was niezmienną miłością Matki. 

Wszystkich was kocham jednakowo, tych upadłych, tych już dobrych i 

tych doskonałych, którzy powierzyli się Mojemu matczynemu Sercu. 

Dzieci Moje, Ja was wszystkich kocham, ale najbardziej kocham tych 

biednych grzeszników, którzy są zaślepieni, którzy nie rozeznają, w jakim 

stanie znajduje się ich dusza i jak daleko odeszli od Mojego matczynego 

Serca. 

Wróćcie, wróćcie dzieci, bo Ja, Matka, was wzywam, głosem płaczą-

cym. Wróćcie, dzieci, bo pragnę waszego zbawienia. Dziś, w ten sobotni 

wieczór, chcę wam udzielić błogosławieństwa Mojego Niepokalanego 

Serca i Mojej miłości. Chcę rozlać tę miłość do waszych serc, niech zapłoną 

miłością Matki Niebieskiej, a zobaczycie, jak wielkich czynów dokonacie na 

tej świętej ziemi, bo Ja was będę prowadzić. 

Powierzajcie się, Moje dzieci, Duchowi Świętemu, bo Ja jestem 

Oblubienicą Ducha Świętego, i aby Duch Święty mógł przez was działać, 

bądźcie i wy Jego oblubieńcami. Duch Święty w tym roku zdziała wiele, ale 

tylko przez tych, którzy otworzą się na Jego działanie. Moje umiłowane 
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dzieci, przez następne dwa lata wiele będzie ciężkich chwil, ale ze Mną i z 

Moim Boskim Synem będzie wam lżej. On wam pomoże we wszystkim, 

tylko potrzebuje waszej ufności. Zaufajcie Mu, tak jak Ja zaufałam, a na 

pewno będziecie zbawieni. 

Dzisiaj rzuciłyście hasło, by pomóc papieżowi i duchowieństwu, a 

przecież to Ja i Mój Boski Syn wezwaliśmy was na pomoc. Wszyscy razem 

musimy stanąć w obronie Kościoła. Ja będę z Moimi dziećmi, które otoczą 

Mnie w świątyniach przed Najświętszym Sakramentem i w adoracjach. 

Uwielbiajcie Przenajświętszy Sakrament – Ciało Mojego Boskiego Syna, 

które jest tak bardzo znieważane, a na Zachodzie nawet jak żebrak został 

opuszczony. Nie ma nikogo, kto by się pokłonił, nie ma komu, kto by 

pochwalił czy przystanął. Wy, dzieci, nie dopuśćcie, aby naród polski to 

samo uczynił, ponieważ Polska jest ojczyzną Matki Bożej i na tej polskiej 

ziemi objawił się Mój Boski Syn – macie otwarty wielki skarb. 

Ja, Matka Boża Miłosierdzia, trzymam w swoich dłoniach, w swoim 

Sercu, pełno łask – bierzcie je, Moje kochane dzieci, dla tych zagubionych, 

którzy nie mogą odnaleźć drogi zbawienia. Przyszłam dziś do was i wołam 

z bolejącym Sercem – pomóżcie Mi, Moje dzieci, bo bez was, nie mogę 

działać! 

Tak Bóg postanowił, że wszystkie cuda, wszystkie łaski będą płynąć 

przez ludzkie serca, przez te serca wasze mizerne, ale jakże miłe Bogu, z 

którymi jest tak bardzo zjednoczony. Otwierajcie więc swoje serca, aby 

mógł Mój Boski Syn i cała Trójca Przenajświętsza w nich zamieszkać. Nie 

zagradzajcie Mu drogi, otwórzcie się, a przez was będzie działać. Wszelkie 

łaski będą na was spływać, abyście nie czuli się opuszczeni. 

Będziecie odczuwać opiekę Moją, waszej Matki, która jest w Niebie i 

wszystko widzi, widzi każde uderzenie waszego serca. Gdy biją one dla 

Mnie i dla Mojego Boskiego Syna, jak rytm w Moim Sercu będą się 

odbijały. Czasem biją one gorąco, a czasem chwilę pobiją i gasną. Bądźcie 

żywymi pochodniami, które nie tylko na chwilę, na godzinę, ale na zawsze 

będą oświetlać duszę. Nie jest konieczna ciągła modlitwa, ale jedność – 

myśl ma być złączona zawsze z Bogiem. Wtedy macie moc, bo zło nie ma 
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do was dostępu. Szatan wszystko zrobi, aby was zniszczyć. Wy jednak 

macie wielką moc, kiedy szatan nie ma do was dostępu, bo dałam wam 

oręż – różaniec święty, a Mój Boski Syn dał wam swoje Najświętsze Ciało – 

korzystajcie z tych łask, tych darów. 

Szczególnie w tych czasach, gdy panuje największe zło, korzystajcie z 

łask pokory i uniżenia się, bo pokora zwycięża, a uniżacie się dla Mnie i 

Mojego Boskiego Syna. 

Proszę was, dzieci, abyście zostały przy Moim Sercu, nie odchodźcie, 

nie wyrywajcie się z Mojego Serca, bo każde wasze odejście rani Mnie. 

Błagam i proszę Boga Ojca, aby wam wszystkim przebaczył i dziś 

pobłogosławił. 

Cała Trójca i Ja was błogosławimy – pochylcie głowy. W Imię Ojca i 

Syna i Ducha Świętego. Niech Duch Miłosierdzia i Duch Matki Bożej 

Miłosierdzia – Duch waszej Matki, rozpalonej dzisiaj wielką miłością do 

was, spocznie w waszych sercach, niech zapłoną tą miłością, którą Mój 

Boski Syn tak bardzo potrzebuje. Oprócz miłości nic od was nie potrzebuje, 

więc kochajcie Go i wynagradzajcie za wszystkich, którzy Go znieważają. 

Czyż nie odbija się w waszych sercach boleść Moja i Mojego Boskiego 

Syna. Kiedy widzicie zło, cierpcie, dzieci, i nic nie mówcie, składajcie to 

cierpienie w ofierze całej Trójcy Przenajświętszej, a Bóg będzie z wami. 

Amen. 

Dnia 12.01.1998 r. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Ja, Duch Święty, przychodzę dzisiaj do was w swojej mocy i świetle, 

by was, drogie dzieci, pouczyć i poprowadzić, w jaki sposób macie przyjąć 

Mnie do swoich serc. Jestem Duchem Świętym niewidocznym, ale jestem 

w każdym sercu, w każdej duszy człowieka. 

Bardzo dużo ludzi nie rozpoznaje Mnie, że jestem, że pragnę, aby się 

wasze serca otworzyły, bo Ja, jestem Duchem uświęcicielem. Kiedy dusza 

zechce otworzyć się na Moje działanie, to Ja ją kształtuję, urabiam i jestem 

w niej cały zatopiony, bo widzę jak z każdym dniem dusza poddana Mi 
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otrzymuje wielkie światło i moc powstania ze swojej nieprawości. Nie 

lękajcie się, że jesteście obciążeni grzechami, bo gdy do Mnie – Ducha 

Świętego, zwrócicie się, Ja zaopiekuję się wami. Duszę, którą obejmuję 

swoja opieką, wyprowadzę z największego upadku. Ten rok jest 

przeznaczony dla Mnie – Ducha Świętego. 

Światło, które przejdzie, przez całą kulę ziemską, jak powiew wiatru. 

Napełnię ziemię swoim światłem i dotknę nim każdą duszę. Nie wszyscy 

jednak przyjmą mnie do swoich serc.  

Dziś dzieci umiłowane, zwracam się do was – otwórzcie swoje serca 

na Moje działanie – Ja was uświęcę, Ja was poprowadzę do Chwały Bożej 

dla zbawienia świata. 

Beze Mnie nic nie możecie uczynić, bo Ja jestem tym Uświęcicielem, 

do którego zawsze powinniście się zwracać. Codziennie powinna płynąć 

modlitwa do Mnie – nie zapominajcie! Nie zapominajcie o Mnie, że Ja 

jestem tym, który wszystko stwarza. Co jest w człowieku nieoczyszczone – 

z najgorszej – mogę uczynić najlepszą duszę.  

Dziś, kiedy wielki grzech zapanował na świecie, tak bardzo pragnę 

zbawić wszystkich ludzi. Nie wszyscy się zbawią, bo zamknęli przede Mną 

swoje drzwi, swoje serca i dusze. 

Dziś przychodzę do was – ostrzegam i wzywam, abyście z radością i 

poświęceniem dla Chwały Bożej podjęli współpracę ze Mną, a Ja uczynię 

was świętych.  

Kiedy przyjdę w chwale Bożej na tę święta ziemię, wtedy ujrzycie co 

żeście złego i co dobrego uczynili. Czy potraficie się oddać Duchowi 

Świętemu? Ja też was kocham i okazuję Miłosierdzie. Bóg Ojciec, Syn Boży 

i Duch Święty maja jedno działanie. Ja, Duch Święty pragnę unosić się nad 

każdą duszą, nad każdym stworzeniem, stworzonym przez Boga. Niech 

wasze serca płoną wielką modlitwą, wielka miłością do całej Trójcy 

Przenajświętszej, bo wkrótce będzie wielkie oczyszczenie. 

W tym roku będzie największe wylanie Ducha Świętego do ludzkich 

serc. Spróbujcie otworzyć się na Moje dary, a Ja będę z wami – choć 

jestem zawsze z wami – pragnę być wielbiony w każdym sercu. Każdą 
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duszę, która będzie płonąć tą miłością, którą Ja, Duch Święty, zapalę, 

każdym tchnieniem, każdej duszy, ten ogień Bożej Miłości. 

Ja jestem ogniem, który rozpala. Ja jestem ogniem, który utrzymuje 

się w danej duszy tak długo, jak dusza jest Mi oddana.  

Niech ten dzisiejszy dzień będzie dla was wyzwaniem – pójdźcie za 

Mną, pójdźcie, a przejdziemy przez całą drogę razem i będziemy głosić 

przyjście Jezusa Chrystusa. Najpierw jednak potrzebujecie Mojego światła, 

bo bez tego światła nie będziecie mogli przejść bezpiecznie. 

Dnia 15.01.1998 r., Tolkmicko 

U schyłku tego XX wieku będą się dziać wielkie cuda i prześladowania 

ludzi głębokiej wiary w Boga. Szatan przez złych ludzi będzie czynił wiele 

zła. Ludzie słabej wiary, nie modlący się, nie żyjący w miłości Boga, będą 

przez szatana zniewoleni – aż do obłędu będą pod silną presją szatana. 

Bóg jest Wszechmocny – o ile ludzie wzywają Boga, władcę Nieba i 

ziemi i z ufnością zwrócą się do Niego jako do Stwórcy wszystkiego, co 

istnieje we wszechświecie, i odeprą wszelkie ataki złego ducha szczerą 

spowiedzią, czystą Komunią – godnie przyjętą na kolanach, częste 

uczestniczenie we Mszy Świętej, różaniec święty, koronki, litanie, drogę 

krzyżową i silną wolę poprawy. Te wartości pomogą człowiekowi uwolnić 

się z sideł szatańskich, a Bóg przyjdzie z pomocą. 

Młodzież, tego czasu, jest nad wielką przepaścią grzechu. Dotknie ich 

Bóg cierpieniem. Boga trzeba kochać i czcić, a nie znieważać. Kara jest 

sroga i bliska. Zapłacze wiele matek nad swymi dziećmi, jak będą ginąć bez 

pojednania się z Bogiem. Najpierw jeszcze Bóg ześle choroby na młodzież, 

a umierając w wielkim bólu, będą wzywać Boga. 

Dnia 16.01.1998 r. 

Córko Moja, obserwujcie przyrodę, jak wielkie zmiany zajdą w atmo-

sferze. Niebiosa i ziemia zaczną drżeć, rzeki wyjdą ze swych koryt, a morze 

zaleje wiele lądów. Nic nie powstrzyma żywiołu, tylko ofiara modlitwy i 



  - 386 - 

nawrócenie. Gdy to wszystko zacznie się dziać w świecie, opamiętajcie się, 

nawróćcie do swego Boga albo wypełni się wszystko. 

Kary będą dotykać ludzi i narody stopniowo, z coraz większą siłą. 

Ludzie wpadną w panikę, ale wielu nadal nie zegnie kolan przed Moim 

majestatem. Nie będą potrafili okazać skruchy i błagać o Miłosierdzie 

Boże. 

Teraz zwracam się do was, Moje umiłowane dzieci, walczcie o każdą 

duszę, jak przystoi na wyznawców kochających Jezusa Chrystusa. Będę 

zawsze z wami, bo dobry pasterz nie opuszcza swych owieczek. Wpatrujcie 

się często w Moje miłosierne Serce, z Niego czerpcie siłę i moc do walki z 

mocami ciemności, a światło zajaśnieje nad całym światem, i już nie będzie 

ciemności – tylko dobro i miłość. 

Dnia 17.01.1998 r., Tolkmicko 

Córko pisz do Moich synów kapłanów. 

Kochani Moi synowie, w obecnym czasie posługuję się tymi malucz-

kimi, których prześladujecie. Upomnę was jeszcze raz, abyście zrozumieli 

Mój ból. Zapragnęliście naśladować Zachód, gdzie wiele świątyń jest 

nieczynnych. Gdzie się podziali pasterze i owieczki? Rozproszyli się. 

Przyjdzie taki dzień, że odczujecie Bojaźń Bożą i ręka sprawiedliwości 

zawiśnie nad wami. Tysiąc lat Kościoła w narodzie polskim i cóż czynicie, 

Moi synowie kapłani, z tym tysiącletnim Kościołem? Chcecie stworzyć 

nowy Kościół? 

Wielu z was widzi, że źle się dzieje, a nikt nie reaguje. Posłuszeństwo 

was obowiązuje, gdy dobrze się dzieje w Kościele, ale gdy dzieje się źle, 

dlaczego nie stajecie w obronie Mego majestatu? Grzech dojrzał do kar. 

Od nowości w Kościele wróćcie, synowie kapłani, do tradycji 

tysiącletniego Kościoła. 

Już dosyć zburzyliście Moich świątyń. Zapomnieliście, że Ja, Jezus 

Chrystus, jestem żywym Bogiem w Hostii Świętej, a wy bierzecie Mnie, 

Boga, do swoich rąk i z taką obojętnością, i bez żadnej czci, podajecie 

Mnie, Moim stworzeniom. 
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W jaki sposób chcecie Mnie czcić? Przecież wszelkie kolano ma się 

zgiąć przed Moim majestatem. 

Zawierzyłem wam swoje Ciało, ale i wy odpowiecie za brak Jego czci i 

miłości. 

Tak łatwo przekreślacie tysiącletni Kościół – budowany na fundamen-

tach Mojej miłości dla stworzeń, które przychodziły do źródła żywej wiary, 

bo znały bojaźń Bożą. Dziś mało kapłanów czuje bojaźń Bożą. Zbyt siebie, 

synowie, cenicie, myśląc, że jesteście nieomylni. Właśnie w tych czasach 

najbardziej pobłądzicie z powodu swobody i żądzy świata. Każdy kapłan 

powinien być wzorem dla wszystkich wiernych, a nie zgorszeniem, bo 

tym niszczycie Mój Kościół. 

Odbuduję go z tymi, którzy są Mi wierni i wypełniają moją wolę. 

Szczególnie w narodzie polskim mają rozkwitać kościoły w świętości, bo 

Miłosierdzie, które wytrysnęło z Mego Serca, jest źródłem wypraszania 

łask dla całego Kościoła. Macie wolną wolę: jak postąpicie ze Mną, tak Ja, 

Jezus Chrystus, postąpię z wami. Trzeba wrócić do prawdziwej miłości: do 

Boga. 

Dnia 18.01.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz o tych krajach, które odrzuciły Boga i poszły swoją 

drogą w nieznane. Ja, Jezus Chrystus, długo czekałem na ich powrót do 

Mnie, Stwórcy. 

Zbliża się dzień, w którym dam się poznać wszelkiemu stworzeniu, a 

szczególnie tym krajom, które odeszły z Moich dróg. Kielich gniewu 

Bożego jest przepełniony i zaczął się przelewać i przyjdzie kara za 

odstępstwo od Boga i zniewagi przez tyle wieków popełniane. Zapłaczcie 

narody nad swoim losem, to mówi do was, Jezus Chrystus. 

Upominam i ostrzegam, padnij, ludu niewierny, na kolana i błagaj o 

Miłosierdzie Boże, bo czas jest krótki. Wichury zmiotą wasze pałace, a 

woda zagrodzi drogi ucieczki. Nie lękajcie się! Ja swoje owieczki znam i 

tam, gdzie będę czczony, przyjdę im z pomocą, gdy nastąpi wielka groza, 

jakiej świat nie widział. Ludzie słabej wiary odczują to najbardziej, bo bez 
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Boga żyli. Wróć, człowiecze, na drogę zbawienia. Potrzeba wielkiej, 

nieustannej modlitwy do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby oddalić lub 

zmniejszyć kary. Za tak wielkie odstępstwo od prawdziwej wiary w Boga, 

będzie następować kara za karą. To dopust Boży. Tego człowiek nie 

spodziewa się, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, i dla tych, co 

zwątpili we wszechmoc Bożą, a zaufali samym sobie – tacy poniosą 

największą karę. Na przyjście Moje świat będzie oczyszczony z wszelkiej 

nieprawości i zapanuje miłość i dobro. Nawracajcie się i oczyszczajcie 

swoją duszę z grzechów – godzina oczyszczenia jest bliska. 

Dnia 19.01.1998 r., Tolkmicko 

Córko pisz! Bóg dał człowiekowi wolną wolę do czynienia dobra, a nie 

zła. Człowiek w swojej pysze nadużywa wolnej woli, nie zdając sobie 

sprawy, że Bóg dał ją człowiekowi, bo nie chce zniewolonych stworzeń i 

pragnie mieć wszystkich ludzi z miłości do Boga. Jeśli człowieku nie 

korzystacie z wolnej woli, odrzucając ją, to szatan może w niej działać i 

czynić wiele zła. Szatan, nie może naruszać jedynie wolnej woli, którą dał 

Bóg człowiekowi jako wielki dar. Jeśli nie korzystacie z tego daru, a tylko 

znieważacie go, stajecie się niewolnikami szatana. 

Ten czas jest dany po to, aby wszelkie stworzenie powróciło do Boga. 

Czasu macie mało, odrzućcie niewolnictwo szatana, a wracajcie do źródeł 

Bożej miłości. 

Dnia 27.01.1998 r., Poznań 

Córko Moja! Daję ci poznać czynności, które będziecie wypełniać. 

Czas czasów się zbliża. Złożyłem, to dzieło zbawienia w twoim sercu i sercu 

kapłana. 

Przyślę wam wielu dobrych i świętych kapłanów, abyście byli jedno. 

Dobrzy pasterze zgromadzą Moje owieczki, które adorują Mnie, swego 

Boga w swym sercu i poszukają te owieczki, które zbłądziły. 

Nie zostawię Moich umiłowanych synów samych, bez opieki. Módlcie 

się za nich, a oni rozpoznają was, że jesteście dziećmi Moimi. Kościół 
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Polski zachwieje się pod naporem zła, ale wasza modlitwa, ofiara i 

pokuta, ocalą go. Moc Mojej Miłości i Miłosierdzia będzie płynąć z 

waszych serc do Tronu Bożego, bo Ja w was stworzę miłość Bożą, która 

będzie dla was osłoną w przeciwnościach. Upominajcie ludzi słabej wiary, 

aby usłyszeli głos Boga i wrócili do żywej wiary w Boga. 

Nie bójcie się upominać ludzi żyjących w grzechu, otoczcie ich 

miłością i wskażcie im drogę zbawienia. Poruszcie ich sumienia swoją 

postawą dziecka Bożego, a Ja, Jezus Chrystus, dam im odczuć obecność 

moją, a dusza ich zapragnie Boga. W tym wielkim hałasie usłyszy głos Mój i 

zawoła w skrusze swego Boga. Tak będziecie sprowadzać dusze do źródeł 

Mojego Miłosierdzia. Jestem Bogiem miłosiernym i okażę Miłosierdzie 

tym, którzy będą wracać na drogę zbawienia.  

Pokój i miłość niech zapanuje wśród was, Moi Mali Rycerze 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Darzę was miłością i błogosławię na 

wszystkie dni waszego życia ziemskiego. 

Dnia 31.01.1998 r. 

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz i zawsze, 

i na wieki wieków. Amen. 

Ja, Jezus Chrystus, dzisiejszego wieczora przychodzę do was z otwar-

tym Sercem, przepełniony bólem i smutkiem. Tak bardzo umiłowałem 

naród polski, że objawiłem się w nim jako Jezus miłosierny. Ale naród 

polski zadaje Mi bardzo wielki ból, a szczególnie ci uczeni, którzy 

zapominają o swoim Bogu. Nigdy nie będzie dobrze w narodzie polskim, 

dopóki nie będę na pierwszym miejscu. Zbliża się czas czasów, kiedy 

wszystkie narody zapłaczą nad swoim losem. Gniew Boży wzmaga się. 

Dziś, kiedyście zgromadzili się w tej świątyni, która jest tak bardzo 

prześladowana – błogosławię was i udzielam wszelkich łask. Ostrzegam 

was jednak – nadchodzi dzień kary. Kara będzie wymierzona wobec 

wszystkich narodów, a szczególnie tam, gdzie jestem najbardziej zniewa-

żany i odrzucony. 
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W żadnym wieku, Moja Najświętsza Matka i Ja nie byliśmy tak 

znieważani jak w czasie obecnym. Ludzie igrają z moją miłością, ale 

przychodzi czas, kiedy położę kres wszystkiemu. Kocham stworzenie, 

które stworzyłem, ale stało się ono agresywne i nieposłuszne. Nie słucha 

swego Boga, nie słucha, gdy wołam je w jego sercu. 

Dzisiaj przyszedłem do was z bólem Serca, które krwawi na widok 

tylu potępionych dusz, tylu zniewolonych przez szatana. A przecież dałem 

wam tak piękną wolną wolę i nie chcę, żadnego człowieka, który jest 

zniewolony. 

Pragnę, aby do źródła Mego Miłosierdzia przyszli ci, co kochają Mnie i 

pragną być przy Mnie. W narodzie polskim objawiłem Miłosierdzie Boże i 

dlatego Polska ma wielką odpowiedzialność za wiele, wiele dusz, które 

giną bezpowrotnie. Nie myślcie, że zapominam o waszych modlitwach i 

ofiarach. Człowiek zapomniał, że Bóg wszystko może i może dopuścić do 

tak wielkiej kary, jakiej świat nie widział i nie słyszał. Daję wam jeszcze to 

źródło, z którego możecie czerpać wszelkie łaski, przez które – modlitwą, 

gorącą modlitwą, ofiarą i nawróceniem – możecie odsunąć wszelkie kary. 

Nawróć się, Moje stworzenie, bo czekam na ciebie, ale tylko do czasu 

przeznaczenia, bo gdy przyjdzie ten kres – wielu zapłacze nad swym losem. 

Nie myślcie, że Moje Serce nie cierpi. Przecież kocham swoje 

stworzenie i chciałbym, by wielu powróciło do Mnie, aby wiele dusz było 

zbawionych. 

Jam jest Dobrym Pasterzem, ale owieczki wyrywają się spod Mojej 

opieki i idą na zatracenie. Szczególnie młodzież zagubi się, bo daleko 

odeszła ode Mnie. 

Zwracam się do was, umiłowane dzieci, nieście swoje krzyże ze sobą, 

ciągnijcie je, jak najdłużej – chociaż idziecie ciernistą i wąską drogą. 

Przyszedł czas, kiedy Moje dzieci, muszą podzielić Mój los. Będziecie 

prześladowani, odrzuceni, wzgardzeni, tak jak i Ja byłem. Cóż wam jednak 

ludzie zrobić mogą, kiedy Bóg kocha i pragnie was? 

Pragnę waszych serc – otwórzcie je. Dziś Ja otworzyłem swoje Serce, 

ale przyjdzie dzień, kiedy nie będzie już do Niego wejścia. Dziś zapraszam 
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więc was wszystkich tu obecnych, a wy zapraszajcie innych, mówcie im, że 

Moje Serce jest otwarte dla każdego stworzenia. Nie patrz, człowiecze, że 

jesteś obciążony grzechami, ale przyjdź ze skruchą i zawołaj swego Ojca, 

który czeka na ciebie i przebaczy ci. Wróć, stworzenie Moje, bo przecież 

czasu nie masz za wiele. 

Jeszcze raz mówię do narodu polskiego: narodzie, czy nie dałem 

tobie dosyć mądrości, abyś potrafił rządzić swoim krajem i prowadzić go 

ku lepszemu? Powiedziałem ci już w wielu orędziach – bez Boga nikt nie 

doprowadzi swego kraju do dobrobytu i nie chodzi tu o dobrobyt 

materialny, a duchowy. O duszę ludzką chodzi! 

Spójrzcie na Moje Serce, które dziś was wzywa. Moje dzieci, 

wpatrujcie się często w Moje Serce, a zobaczycie jak ono bije dla was. 

Krwawi bardzo Moje Serce, bo nadchodzi czas, kiedy będę musiał karać. 

Wy, dzieci Moje, nie lękajcie się. Ja swoje owieczki znam, Ja je 

ochronię i poprowadzę tam, gdzie będzie bezpiecznie. 

Moja i wasza Matka będzie czuwać nad wami, bo wy wynagradzacie 

Jej zranionemu i Niepokalanemu Sercu, które tak wiele dzieci odrzuciło. A 

Ona przecież jest Matką wszystkich ludzi na całym świecie. 

Niewiele od was żądam. Pragnę tylko miłości, modlitwy, nawrócenia 

pokuty i postu, a tak wiele chcę wam dać – pokój na całym świecie. Jeśli 

nie usłuchacie Moich wezwań, zaczną się wojny i kataklizmy. Nie będziecie 

mieli, gdzie się skryć. Dla Moich dzieci, które będą szły za Mną i będą się 

upokarzały, dla nich jest schronienie przygotowane. 

Nie lękajcie się, bo gdy nawet życie oddacie, Ja będę na was czekał w 

wieczności i przyjmę was z otwartym Sercem, tylko wytrwajcie i nie 

chwiejcie się. 

Wielu was tutaj przychodzi, ale niektórzy zdają się przychodzić po coś 

wielkiego i odchodzą nieraz z niczym, bo nie rozważali Mojej męki i nie 

zastanawiają się, dlaczego pozwoliłem się ukrzyżować… Bo kochałem was! 

Starajcie się współczuć Mi i rozważać to, że ten dobry Bóg tak wiele 

uczynił dla ludzkości, a tymczasem wiele narodów odchodzi i zupełnie 

odeszło ode Mnie. Tylko na obczyźnie jednostki narodu polskiego modlą 
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się i ufają Mi – i nie zawiodą się na Mnie, bo Ja jestem Bogiem 

wszechmocnym, który wszystko może. Wiele zaś mogę uczynić dla 

stworzeń, które Mi ufają. Ufajcie, drogie dzieci, jeszcze raz wołam – 

ufajcie! 

Nie myślcie, że coś was dotyka, bo nawet w ostatniej sekundzie mogę 

stanąć przed waszym nieszczęściem, bo Ja znam swoje owieczki i zawsze 

przyjdę wam z pomocą. 

Przygotujcie się na trudne i ciężkie czasy…, będziecie patrzeć na zło, 

które będzie się dziać na waszych oczach, a wasze serca będą boleć… 

Bądźcie bardzo cierpliwi. Tak łatwo upada ten grzeszny świat i już nie 

potrafi się dźwignąć. Ale wy wyprosicie jeszcze wiele łask dla tych 

zbłąkanych dusz. 

Wiele jest nieszczęść i morderstw we wszystkich narodach – to czyni 

grzech, to czyni szatan, który zawładnął ludzkimi sercami i dobrze jest im 

w niewolnictwie, ale źle było im w Mojej miłości. Dzisiaj daję wam miłość 

– Moje Serce otwarte – przytulcie się do Niego i postanówcie od 

dzisiejszego dnia już więcej nie grzeszyć. 

Stańcie się Moimi dobrymi rycerzami. Niech Rycerze Miłosiernego 

Serca Jezusa, których nazwę będziecie nosić, powstaną! Dla nich jest 

przygotowane dzieło, którego jeszcze nikt nie zna – tylko Bóg. W 

waszych sercach będzie największa moc – ratunek dla świata, dla dusz, 

dla duchowieństwa i dusz w czyśćcu cierpiących. 

Przygotujcie się na tę walkę. Żądam jednak od was pokory. Pokora to 

wielka potęga łaski, skorzystajcie z tej łaski pokory, bo jak z niej nie 

skorzystacie, wtedy szatan ma większy dostęp do was. Bądźcie cichymi 

pracownikami w Mojej winnicy. Wszystko przygotowałem dla was i 

poprowadzę was na spotkanie ze Mną… Tylko Mi ufajcie! 

A teraz błogosławię was, Moje dzieci, abyście odjechały stąd w pokoju 

i wielkiej miłości do swego Boga i bliźniego. Oto składam pieczęć 

błogosławieństwa na waszym czole: w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Niech Duch Miłosierdzia Bożego spocznie na was i uzdrowi was wszystkich 
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na duszy i ciele, niech da wam światło Boże i mądrość Bożą i pokój niech 

zapanuje w waszych sercach, pokój Boży. Pokój z wami, Moje dzieci, 

módlcie się dalej, a Ja i Moja Matka będziemy wśród was… 

Spójrzcie na Moje Ciało w Przenajświętszym Sakramencie – tam 

jestem Ja, Bóg żywy i prawdziwy, który zawsze czeka na was. 

Przybywajcie tu często, nie tylko w święta. Pod płaszczem Mojej Matki i 

pod ochroną Przenajświętszego Sakramentu – to miejsce jest waszym 

schronieniem, gdy przyjdą największe nieszczęścia i kataklizmy. 

Dnia 15.02.1998 r. 

O Prawdo wiekuista, jak dobrze prawdą żyć. O Jezu, jak dobrze, że 

dałeś mi poznać prawdę i nią żyć. Prawda wyzwala z kłamstwa. Dajesz mi, 

o słodki Jezu, rozpoznawać kłamstwo i odczuwać je w innym człowieku. O 

mój Panie, niech Twoja prawda ogarnie mnie całą, abym tylko na 

fundamentach prawdy budowała swe życie, a nienawidziła kłamstwa. 

Widzę, jak w miłych i słodkich ludziach jest tyle kłamstwa i dajesz mi to 

poznawać. Dziękuję Ci, Matuchno Najświętsza, że prawdy nauczyłaś mnie i 

z tą prawdą idę przez resztę życia.  O jak bardzo cierpię, gdy widzę 

kłamstwa – najmniejsze kłamstwa, wówczas jest człowiek sługą szatana. 

Jak można służyć dwom panom? Kłamstwo zabija żywą wiarę w Boga. O 

moi umiłowani bracia i siostry odrzucajcie wszelkie kłamstwo i oszustwo, a 

zacznijcie żyć w prawdzie dla Boga. Kłamstwo zawsze będzie dzielić 

człowieka od Boga. Odrzućmy to, co nam przeszkadza bardziej zbliżyć się 

do Boga. O gdybyście zakosztowali, jak dobrze żyć w prawdzie. Tyle 

radości, a choć cię oskarżają – wiesz, że to kłamstwa. Ludzie w obecnym 

czasie tak chętnie korzystają z kłamstwa, jakby bez niego nie można było 

żyć – tylko trzeba pomyśleć rozumem, który dał Bóg człowiekowi. Rozum 

ludzki, zniewolony przez kłamstwo, nie potrafi bez kłamstwa żyć i tym 

zatraca swoją duszę. A teraz do pracy, do zwalczania kłamstwa w swoim 

JA, a zacznijcie żyć prawdą, bo jest słodka i miła Bogu. Każde kłamstwo 

oddala Ciebie, człowiecze, od Boga, a prawda zbliża ciebie do źródła Bożej 

Miłości. Czy wcześniej czy później, kłamstwo wyjdzie na jaw – PRAWDA ci 
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wyrzuci w twoim sumieniu i oskarży ciebie o nieprawość. O Prawdo 

Wiekuista, udziel ludzkości swej prawdy i daj im łaskę poznania i życia nią. 

Niech Twoja, Panie, prawda zakróluje w ludzkich sercach i umysłach. 

Udziel nam, Jezu, swej prawdy i pozwól odnaleźć ją. Gdy uczynisz zło, mów 

prawdę – nie lękaj się tego, tylko nią możesz zwyciężyć kłamstwo i unikać 

złych czynów. Prawdę trzeba kochać, bo w prawdzie odnajdujemy drogę do 

Boga, bo prawdą jest Bóg.   

Dnia 18.02.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz ostrzeżenie dla całego świata. Wzywam was do 

powrotu do Boga. 

Czyż nie widzicie, co się dzieje w świecie?! Człowiek grzechu ujawnił 

się w pełni, a zło weszło do kościołów, aby je zniszczyć. Tak, Moje dzieci, 

spójrzcie na zgliszcze tego świata: opustoszałe kościoły w tak pięknych i 

bogatych krajach – Bóg im nie jest potrzebny. Ludzie otworzyli swoje serca 

na piękno zmysłowości tego świata. To piękno, coście tak ukochali, może 

być tylko waszą zgubą. 

Dobro zwalczaliście, a zła pragnęliście, zbudowaliście domy bez fun-

damentów wiary w Boga. Przyjdzie woda i zmyje je, wichura zmiecie z 

powierzchni, przyjdzie ogień i wszystko spali, bo wielu z was myśli, że ten 

świat stworzyłem dla waszej nieprawości. 

O nie, kończy się czas czasów. Zapomnieliście, kto was stworzył i kto 

was na tej świętej ziemi osadził. Wraca Pan na swe posiadłości i rozliczy 

każdego z jego czynów. Nie uchroni się nikt, kto żył w nieprawości. 

Obdarliście tę świętą ziemię ze wszystkich łask Bożych. Nie korzys-

taliście z darów Bożych, ale służyliście złemu duchowi. Zapłaczesz, 

niewierny ludu, nad swym losem, który sam sobie przygotowałeś. 

Młodzież obecnych czasów jest tak bardzo dobrowolnie zniewolona przez 

szatana. 

Kwiat młodych ludzi był przeznaczony dla miłości Boga, a stał się 

trucizną zagubionego świata. Czyniliście zło, a teraz zobaczycie swoje 

dzieło. Zbliża się dzień, kiedy zadrży ziemia pod waszymi stopami i oczyści 
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świat ze wszystkich brudnych grzechów. Drogie Moje dzieci, ci którzy są 

wierni i pozostaną nimi, nie lękajcie się – Jam jest waszym Pasterzem, 

żyłyście na tym łez padole dla Mnie i czekacie Mego przyjścia. Przyjdę jako 

Król Chwały, zbiorę swoje owieczki i dam wam swoje Królestwo w 

posiadanie, aby wam już nigdy niczego nie zbrakło. Ja, Jezus Chrystus, 

będę dla was wszystkim. Mówię do was, wszystkie narody, abyście się 

opamiętały i zaczęły żyć po Bożemu. Ci, którzy żyją dla Chwały Bożej i 

wypełniają dziesięć przykazań, niech się nie lękają.  

Ja, Bóg, wszystko mogę i w chwili grozy otoczę was swoją Boską 

mocą. Wszyscy wierni łączcie się w jedno, bo tylko w jedności jest wasza 

siła i moc zwalczania zła.  

Ja, Jezus Chrystus, wezwałem was, Moje dzieci, na te ostatnie czasy, 

po imieniu. Kochajcie Mój krzyż, nie patrzcie, jaki on jest, bo każdy 

symbolizuje moją mękę krzyżową. Przyjmijcie każdy krzyż waszego życia, 

bo on jest waszym zwycięstwem i zbawieniem, a Moje miłosierne Serce 

będzie waszym schronieniem. 

Wynagradzajcie temu Sercu, które jest przepełnione miłością do 

człowieka, choć człowiek rani to jakże już bolejące Serce. 

Poprzez dopust Boży wypełni się kara, aby zatryumfowały dwa 

Najświętsze Serca Jezusa i Maryi. Zaufajcie Im, a będziecie ocaleni! 

Wiele możecie uczynić dobra, aby w całym narodzie odrodziła się 

silna wiara w Boga. Jeśli odrzucicie te słowa wezwania, będziecie zbierać 

owoce swej nieprawości – to mówi do was Jezus Chrystus. 

Dnia 20.02.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Jezus Chrystus, pragnę jeszcze okazać przez Moje 

miłosierne Serce miłość dla tych, co już zatracili swoją duszę. 

Czas Mego Miłosierdzia dla was jest krótki, ale jakże zbawienny, gdy 

człowiek się nawróci i nie grzeszy więcej. Pójdźcie, Moje biedne, zbłąkane 

dzieci, do konfesjonału. 

Ja, wasz Bóg, będę na was czekał w każdym kapłanie, o ile 

skorzystacie z tak wielkiej łaski udzielonej wam w tych ostatnich czasach. 
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Czas oczyszczenia się zbliża. Choć wy ranicie Mnie swoim życiem bez Boga, 

Ja pragnę was zbawić i ochronić przed potępieniem. Jestem samą 

Miłością, i przebaczę każdemu, bo kocham swoje stworzenie. 

Pozwólcie, aby Moje rany się zabliźniły poprzez wasze nawrócenie. 

Wracajcie do źródła Bożej miłości, bo tylko tu, w źródle Bożego Serca, 

można odnaleźć zbawienie i przebaczenie. 

Żałuj, człowiecze, za swoje grzechy i okaż swojej duszy litość, aby 

odzyskała promyk Bożego światła i poszła za tym światłem, którego była 

pozbawiona przez grzech. Obudź się, człowiecze, abyś zaczął współ-

pracować z łaską zbawienia. Tak, Moje dzieci, udzielam łaski zmartwych-

wstania dla dusz, które są już umarłe dla Boga. 

O ile się nawrócicie do Boga, to dzięki tej łasce, dusza zmartwych-

wstanie do życia z Bogiem i nie pójdzie na potępienie. Nie lękajcie się, a 

nawracajcie! Jam jest Bogiem miłosiernym, ale i sprawiedliwym. 

Dnia 28.02.1998 r., Tolkmicko [w poprzednich wydaniach było 22.02.] 

Córko narodu polskiego, ja, ojciec Pio, widzę z bólem serca, jak 

staczacie się w dół i wciąż oddalacie się od Boga. 

Kiedy opamiętasz się, narodzie wybrany przez Mojego Pana, Jezusa 

Chrystusa, który w swym wielkim majestacie objawił się jako Bóg 

miłosierny? 

Dlaczego, narodzie polski, nie korzystasz z łask Miłosierdzia Bożego? 

Czyż zabrakło ci odwagi, aby bronić swojej wiary i nią żyć? Jezus Chrystus 

przygotował wiele łask wypływających przez naród polski dla całego 

świata. Ta iskra ma promieniować z Polski na cały świat i z niej rozleją się 

łaski zbawienia dla innych narodów, a one zapragną błagać o 

Miłosierdzie Boże dla swych krajów. Opamiętajcie się, bo zasługujecie na 

wielką karę. Tylko garstka ludzi powstrzymuje gniew Boży. 

Wróć, narodzie polski, do żywej wiary, okaż się narodem wybranym 

i za tak wielkie dary, których nie doceniasz – nie rań swego Stwórcy. 

Zbliża się czas dla ciebie, Polsko. Szukasz pomocy u człowieka, a nie 

prosisz o nią Boga. Chcesz ojczyznę swoją budować o własnych siłach, 
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bez błogosławieństwa Bożego. Przyjdzie i zapyta cię Bóg-Człowiek: coś 

uczynił dla swojej ojczyzny? I rozliczy ciebie, człowiecze, ze wszystkich 

dobrych i złych uczynków. 

Polsko, jak możesz patrzeć, jak unicestwiają twoją ojczyznę. Ja, 

ojciec Pio, z bólem serca przekazuję i ostrzegam: nie igrajcie z ogniem, 

bo czas dla Polski jest bliski. 

Bóg okaże Miłosierdzie Boże, bo kocha naród polski i wskrzesi 

miłość w każdym sercu do życia miłością, prawdą, a kłamstwa już nie 

będzie. Jeśli jednak zostaniecie w swym uporze i nieładzie – nastąpi kara. 

Sięgnijcie po mądrość Bożą. Pomyśl, człowiecze, co by uczynił Bóg i co by 

chciał, żeby człowiek czynił. Poddaj zmysły Bogu, a On tobą, człowiecze, 

pokieruje – tylko zaufaj, bo dla Boga jest wszystko możliwe. 

Dnia 01.03.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz słowa do narodu niemieckiego.  

Ja, Jezus Chrystus, pragnę dać obietnicę, że miłość Moja do was nie 

wygasła. Bardzo was, narodzie, kocham.  

Ja oraz Moja i wasza Matka chcemy ratować ten kraj, choć grzechy 

jego są wielkie, których człowiek nie pojmie. Wzywam was, którzy idziecie 

drogą zbawienia i jesteście w Moim Sercu – raduje się Moje Serce, że 

znaleźli się tacy, którzy stanęli w obronie wiary w Boga. Ta wasza garstka 

ma wielkie zadanie, ratunek waszej ojczyzny.  

Wy jesteście cząstką Mojej miłości, dziękuję wam, że pielgrzymujecie 

do wielu świątyń w waszym kraju i zagranicą. Zawsze, gdy wyjeżdżacie, 

błogosławię wam. Trzymajcie się tradycji Kościoła, który trwał przez wieki. 

Ja jestem Bogiem miłosiernym i wynagradzam hojnie tych, którzy są Mi 

wierni. Pozostańcie nimi do końca. Ja jestem waszym pasterzem i znam 

swoje owieczki. Idziecie, dzieci, przez życie ziemskie odważnie Moją drogą, 

głosząc Moje przyjście. Niech wszelka zagubiona dusza wraca do swego 

Stwórcy, a Ja okażę każdemu skruszonemu Miłość i Miłosierdzie.  

Biada tym, którzy nie usłuchają Mego głosu i w swojej zawziętości 

pozostaną głusi i niemi. Dla takich jest tylko Moja sprawiedliwość: kary, 
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które będą dotykać wszystkie narody. Czy ludzie opamiętają się, że Bóg 

wszystko może…? Nawracajcie i nie grzeszcie więcej, a udzielę wam łask 

przetrwania. 

Czy nie dość jestem znieważony?! Z narodu niemieckiego wielu mis-

jonarzy poszło głosić słowo Boże do wielu krajów. Gdzie są misjonarze 

dawnych czasów, którzy nieśli wiarę…? Macie do wyboru i możecie 

ofiarować swoją ojczyznę Memu miłosiernemu Sercu i Niepokalanemu 

Sercu Maryi – to jest wasz ratunek. Dzieci Moje, które Mnie kochacie, nie 

lękajcie się, żyjcie dla Mej Chwały i miejcie udział w Mej chwale do końca. 

Zło opanowało świat, ale Ja mam upodobanie w tych, którzy dobrze 

czynią. 

Złe czyny są zgubą dusz ludzi. Naśladujcie swego Boga i Matkę 

Najświętszą, żyjcie prawdą, okazujcie Miłosierdzie potrzebującym. Moje 

Serce czeka na was, aby was przytulić i pobłogosławić. To jest wasze 

schronienie, bo gdy owieczki są w niebezpieczeństwie, wtedy Ja jestem 

waszym schronieniem i kocham was miłością Ojca Niebieskiego. Pozwólcie 

Mi żyć w waszych sercach – to jest miejsce, w którym najbardziej lubię 

przebywać. Błogosławię wam, Moje dzieci, wierne Memu Sercu. 

Dnia 03.03.1998 r. 

Córko Moja, pisz. Ja, Ojciec Niebieski, chcę wam podziękować za ten 

akt miłości, wobec Mnie, Ojca niebieskiego. Proszę was, aby ta litania do 

Ojca niebieskiego rozeszła się po całym świecie.  

Jestem Ojcem zapomnianym. Poprzez tę litanię ludzie odczują Moją 

obecność Ojcowską w ich życiu.  

Przyszedłem do ludu w Słowie, przyszedłem w Moim Synu 

umiłowanym – w Jezusie Chrystusie, ale jeszcze przyjdę w Duchu Świętym. 

Ludzkość powinna poznać i ukochać swego Ojca niebieskiego, a za sprawą 

Mojej Miłości do swych stworzeń. Oczekuję w zamian od swych dzieci 

wielkiej modlitwy, aby mogli pojąć, czym jest Moja miłość ojcowska. 

Jestem i byłem Ojcem czekającym i pragnącym miłości od swych dzieci w 

tych ostatnich czasach. Pragnę, Moje dzieci, mieć was w swoim ojcowskim 
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sercu. Jam was zrodził na tym świecie dla Mej Chwały i Mego świata. A 

teraz wzywam wszystkie narody do zjednoczenia się ze swym Ojcem 

niebieskim, aby to, co stworzyłem, nie obumarło dla Mego Królestwa. 

Odnajdźcie w swoich sercach swego Ojca niebieskiego, a Królestwo dam 

wam w posiadanie. Jam jest waszym Ojcem po wszystkie wieki. Pokój z 

wami dzieci! Niech miłość i tęsknota się zrodzi w waszych sercach ku Ojcu 

niebieskiemu. 

Dnia 04.05.1998 r., Szwecja 

Córko Moja, wysłałem ciebie do tego kraju, gdzie zamieszkują Moje 

umiłowane dzieci. Pragnę je ratować, ponieważ są otoczone ze wszystkich 

stron przez moce ciemności i same sobie nie poradzą, aby się dźwignąć do 

wyżyn Mojej miłości. A teraz, Moje umiłowane dzieci, uczyńcie jeden krok 

ku swemu Bogu, a Ja wyjdę wam naprzeciw, aby was umocnić i 

pobłogosławić. Nie lękajcie się swego Stwórcy, tylko zła, które opanowało 

cały świat i swej nieprawości, którą Mnie ranicie.  

Wzywam was, Moje zagubione owieczki, usłyszcie głos wołającego 

Pasterza, abyście wróciły do Mnie. Czas dla ludzi żywej wiary jest ciężki, 

ale i dla Mnie, Jezusa, gdy chciałem zbawić ludzkość, nie był lekki. Proszę 

więc was, umiłowane dzieci, nawracajcie się, bo czasu mało do Mego 

przyjścia. Rozliczę każde stworzenie według zasług i dobrego lub złego 

życia. Powiadam wam, za życie wieczne ze swym Bogiem warto złożyć 

największą ofiarę – nawet ofiarę swego życia. Cóż z tego, że będziesz miał 

wiele, człowiecze, a o Bogu zapomnisz? W obliczu śmierci staniesz jak 

żebrak z pustymi rękami.  

Dzieci Moje, nie lękajcie się szyderstwa od swych najbliższych i 

otoczenia. Niech wasza wiara będzie czysta, upokorzona i odrzucona, bo 

Ja, wasz Bóg potrzebuję waszej ofiary. Znoście ją w wielkiej miłości do 

swego Stwórcy. W takich duszach mam upodobanie i raduje się Moje 

Serce, że jesteście. Wytrwajcie, Moje dzieci, bądźcie Mi wierne, a Ja nie 

poskąpię wam łask do przezwyciężenia wszelkich przeszkód.  
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Nie zapominajcie w ciężkich chwilach o swej Matce Niebieskiej i jej 

macierzyństwie. Ona ma pieczę nad dziećmi ziemskimi, szczególnie w tych 

czasach ostatecznych. Błogosławię wszystkim, którzy będą czytać te słowa, 

abyście je zrozumieli i wzięli do swych serc, że Ja, Jezus Chrystus, was 

potrzebuję. Pokój z wami! 

Dnia 16.05.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, przyjmij wszystkie trudy, jakie będziesz pokonywać dla 

Mej Chwały i dla zbawienia wielu dusz.  

Dzieci Moje, nie lękajcie się złych ludzi. Jeśli się nie nawrócą, gniew 

Boży dotknie każdego grzesznika. Dzieci Moje, dlaczego tak łatwo 

poddajecie się złu, czy nie dość was kocham? Jestem cichy i pokorny i 

pragnę waszego dobra i zbawienia. Jest czas przeznaczony na nawrócenie 

i na oczyszczenie. Z bólem serca ześlę kary, aby grzeszny człowiek się nie 

chlubił, czym on jest i co posiada, a zapomniał o jedynym skarbie – o 

Bogu. Bóg w swym gniewie uderzy w zatwardziałe ludzkie serca, aby nie 

czuły się panami tego świata. Jam jest Panem i Bogiem, który wszystko 

stworzył dla człowieka.  

Módlcie się, Moje dzieci, nie zaniedbujcie się i bądźcie czujne. 

Obecność na Mszy Świętej i Moje Ciało będą waszą siłą, bo zły duch 

będzie uderzał w ludzi głębokiej wiary w Boga i dlatego często 

korzystajcie z sakramentów świętych. Zbliża się czas wielkich kar, które 

spowodował grzech i odstępstwo od Boga. Pozostańcie Mi wierne, Moje 

stworzenia, a moc Moja was obroni. To mówi do was Bóg, Jezus Chrystus. 

Dnia 13.06.1998 r. 

Słowa s. Zofii: Myśl moja kierowana jest do Miłosiernego Serca 

Jezusowego. Co chwila wyrywają się z mego sera akty strzeliste. Wzmaga 

się pragnienie do zbliżenia się jak najbardziej do Miłosiernego Serca 

Jezusowego. Wiem, słodki Jezu, że w dniu 21 czerwca muszę pozostać w 

cieniu. W Twoje Serce składam swoją wolę, aby tylko Twoja wola się 

wypełniła. Choć nie będę mogła mówić, dziś wołam z głębi mego serca: O, 



  - 401 - 

Miłosierne Serce Jezusa, jestem Twoją własnością, Twoim małym 

dzieckiem, prowadź mnie po Twoich ścieżkach! Celem moim jest zdobyć 

Twoje, Jezu, Serce choć tak zranione przez obojętność ludzi i choć jestem 

nicością, pragnienie moje jest czyste. Pragnę spłacać dług moich win. Daj 

mi możność skorzystania ze wszystkich łask dla siebie i bliźniego. 

- O, Miłosierne Serce Jezusa, spójrz na tych maluczkich, Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Oto jesteśmy, aby złożyć Ci hołd 

jako Królowi naszych serc. One są Twoją własnością. Niech te małe serca, 

zranione grzechem, spalą się w ogniu Twojej miłości i staną się czystym 

sercem dla Twojej Chwały. 

- O, Miłosierne Serce Jezusa, uczyń nas zdolnymi do wypełniania 

Twojej woli. Niech skarbiec Małych Rycerzy będzie wypełniony ofiarą, 

modlitwą i pokutą, a moc tych modlitw przez Twoje Miłosierne Serce niech 

ogarnie cały świat. 

- O, miłosierny Jezu, Ty zapragnąłeś, aby sanktuarium było w tym 

starym grodzie Kaliszu, aby Twoje miłosierne Serce było tu najbardziej 

czczone i kochane. 

- My, Mali Rycerze, dochowamy Ci wierności, tylko błogosław nam w 

tym dniu, aby Twój Duch, o, Miłosierne Serce Jezusa, spoczął na nas i 

abyśmy byli jedno jako Twoje Ciało Twego Kościoła. Proszę, otwórz nam 

bramy Kościoła. Jak pozwoliłeś otworzyć swoje Serce dla wszystkich ludzi i 

wskazałeś źródło swej Miłości i Miłosierdzia, tak to sanktuarium niech 

będzie dla całej ludzkości źródłem wszelkich łask potrzebnych Kościołowi i 

całemu światu. 

- Dziękuję Ci, Miłosierne Serce Jezusa, za kapłana. Prowadź go i 

błogosław mu. 

- O, Miłosierne Serce Jezusa, przytul nas w tym dniu do siebie i nie 

pozwól nikomu się oddalić. 

- O, Miłosierne Serce Jezusa, zanurz w sobie całą zbolałą ludzkość. 

- O, Miłosierne Serce Jezusa, bądź naszą obroną. Jesteś jedyną naszą 

nadzieją i ufnością. 



  - 402 - 

- O, Miłosierne Serce Jezusa, pełne Miłości i Miłosierdzia, w Twoich 

ramionach pragniemy spocząć jak u kochającego Ojca. 

Dnia 13.06.1998 r. 

Myśl jest kierowana do Miłosiernego Serca Jezusowego. Co chwila 

wyrywają się z mego serca akty strzeliste. Pragnienie się wzmaga do 

zbliżenia się jak najbardziej do Miłosiernego Serca Jezusowego. Wiem, 

słodki Jezu, że w dniu 21 czerwca muszę pozostać w cieniu. W Twoje Serce 

składam swoją wolę, aby się tylko Twoja wola wypełniła. Choć nie będę 

mogła mówić, dziś już wołam z głębi mego serca: o Miłosierne Serce 

Jezusa, jestem Twoją własnością, Twoim małym dzieckiem. Prowadź mnie 

po Twoich ścieżkach mego życia. Cel mój jest zdobyć Twoje, Jezu Serce, 

choć tak zranione przez obojętność ludzi. Choć jestem nicością, ale 

pragnienie jest czyste. Pragnę spłacać dług moich win. Daj mi możność 

skorzystania ze wszystkich łask dla siebie i bliźniego.  

Dnia 21.06.1998 r. 

O, Miłosierne Serce Jezusa, spójrz na tych maluczkich Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego – oto jesteśmy, aby Ci złożyć hołd, jako 

Królowi naszych serc. One są Twoją własnością. Niech te małe serca 

zranione grzechem – niech się wypalą w ogniu Twojej miłości i staną się 

czystymi sercami dla Twej Chwały.  

O, Miłosierne Serce Jezusa, uczyń nas zdolnymi do wypełnienia Twej 

woli. Niech skarbiec Małych Rycerzy będzie wypełniony ofiarą, modlitwą i 

pokutą, a moc tych modlitw przez Twoje miłosierne Serce niech ogarnie 

cały świat.  

O, Miłosierne Serce Jezusa, Tyś zapragnął, aby Sanktuarium było w 

tym starym grodzie Kaliszu, aby Twoje miłosierne Serce było tam 

najbardziej czczone i kochane. My, mali rycerze, dochowamy Ci wierności, 

tylko błogosław nam w tym dniu, aby Twój Duch,  

O, Miłosierne Serce Jezusa, spoczął na nas, abyśmy byli jedno, jako 

Twoje Ciało Twego Kościoła, ale proszę – otwórz nam bramy Kościoła, jak 
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pozwoliłeś otworzyć swoje Serce dla wszystkich ludzi i wskazałeś źródło 

swej Miłości, i Miłosierdzia. Tak, to Sanktuarium niech będzie dla całej 

ludzkości źródłem wszelkich łask potrzebnych Kościołowi i całemu światu. 

Dziękuję Ci, Miłosierne Serce Jezusa za kapłana. Prowadź go i 

błogosław mu. O Miłosierne Serce Jezusa przytul nas w tym dniu do swego 

miłosiernego Serca i nie pozwól nikomu się oddalić.  

O, Miłosierne Serce Jezusa zanurz w swoim Sercu całą zbolałą 

ludzkość. 

O, Miłosierne Serce Jezusa bądź naszą obroną. Jesteś jedyną naszą 

nadzieją i ufnością, prawdą i życiem.  

O, Miłosierne Serce Jezusa pełne Miłości i Miłosierdzia, w Twoich 

ramionach pragniemy spocząć, jako kochającego Ojca.  

Dnia 28.06.1998 r. 

Pierwsze orędzie po spotkaniu w Kaliszu. 

Córko Moja, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego – dla was 

ten dzisiejszy dzień wybrałem, bo pragnę was wszystkich mieć w Moim 

Sercu. 

W tym dniu, w święto Mojego Serca, choć jesteście skalani grzechem, 

w Imię Moje zapragnęliście łaski oczyszczenia i dałem wam ją. Radowało 

się Serce Moje, gdy patrzyłem na was z wielką miłością Mego Serca, 

błogosławiłem was i zlewałem wszystkie łaski potrzebne wam w życiu 

duchowym. 

Drogie umiłowane dzieci, starajcie się żyć Bogiem. Nie rańcie Mego 

Serca, a wynagradzajcie za tych, co odeszli z Mych dróg. Niech wasze serca 

będą zjednoczone z Moim Sercem i ofiarujcie Mi je. Bądźcie jako narzędzie 

w ręku Boga, abym mógł przez nie działać.  

Dzieci Moje, nie dociekajcie, co się stanie, ale ufajcie w Miłosierdzie 

Boże. Wszystko, co będzie się dziać w świecie, jest dopustem Bożym. 

Grzechy ludzkości dochodzą do granic końcowych. Kary i kataklizmy dają 

znać o sobie, że gniew Boży się wzmaga, a ludzie nie nawracają się, ale 

popełniają coraz to większe grzechy. 
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Drogie dzieci, jesteście radością Mego serca, że jesteście, żeście 

odnalazły drogę do Mego Serca. Proszę was i wzywam: módlcie się i 

składajcie ofiary, i pośćcie, bądźcie pokornymi Moimi sługami, dbajcie o 

szaty waszych dusz, a Ja, Jezus, pomogę wam odzyskać piękno waszych 

dusz, ale trzeba dużego zaparcia swojego ja. Niech was porywają dobre 

czyny miłe Bogu, niech wasze dusze śpiewają hymn Najwyższemu i pragną 

ojczyzny niebieskiej. 

Niech ta pielgrzymka ziemska z Bogiem przyniesie wam zbawienie, 

radość i błogosławieństwo. Dziękujcie Bogu, że dałem wam kapłanów, 

którzy będą was prowadzić w tych trudnych czasach. Wspierajcie się 

nawzajem modlitwą i ofiarą, a słowo Boże wam przekazywane niech was 

umocni. Bądźcie jemu posłuszne i wypełniajcie wszystko, co wam wskażą 

dla umocnienia waszej wiary. 

Dnia 21.07.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz do Mojego ludu. Wzywam was, Moje umiłowane 

dzieci, do nawrócenia do Boga. Tyle wezwań, tyle ostrzeżeń, tyle kar, a ty, 

biedny człowiecze, wciąż jesteś zagubiony w nieprawości. Stań i pomyśl, że 

ten świat stworzyłem dla ciebie, człowiecze, abyś żył w nim. 

Zapomniałeś o Stwórcy wszystkiego, co istnieje. Bóg w swej miłości 

stworzył człowieka i człowiek powinien być miłosierny, kochać Boga i 

bliźniego. 

O, człowiecze, zagubiłeś miłość, prawdę i dobro. Bez tych wartości, 

które dał ci Bóg, nie odnajdziesz drogi zbawienia. Opamiętajcie się, bo od 

was zależeć będą wszelkie katastrofy i kataklizmy. To grzech jest sprawcą 

wszystkich nieszczęść i będzie ich coraz więcej, aż zrozumiesz to, biedny 

człowiecze… i padniesz na kolana, błagając o przebaczenie. Jestem Bogiem 

miłosiernym, nie odmówię żadnemu powracającemu łaski przebaczenia. 

Jeśli nie staniecie się dziećmi Bożymi, a staniecie się dziećmi szatana, 

Ja, Bóg, w swoim gniewie oczyszczę ten świat z wszelkiego zła. 

O, dzieci Moje, odrzuciłyście Moją miłość, Moją ofiarę męki 

krzyżowej. 
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Szukam was, ale jesteście w takiej ciemności…, dlaczego odeszłyście 

od światła…? Wracajcie, módlcie się, czyńcie pokutę i posty, a kar będzie 

mniej. 

A teraz zwracam się do was, Moje umiłowane dzieci, spadkobiercy 

Mojej miłości. Na was są zwrócone Moje oczy, zaufałyście swemu Bogu i 

proszę was, bądźcie wierne Memu krzyżowi i nie opuszczajcie go, bo przez 

krzyż i przez Niepokalane Serce Maryi przyjdzie zwycięstwo Mojego 

miłosiernego Serca. Matka Boża wraz ze św. Michałem Archaniołem będą 

was prowadzić. 

Zła, dzieci Moje, nie lękajcie się, ale miłością, pokorą, dobrem, ofiarą, 

modlitwą zwalczajcie je, a duch Boży będzie poprzez was działał dla dobra 

ludzkości. 

A teraz błogosławię wam, Moje dzieci: pokój z wami! Niech wasza 

miłość ku Mnie rozraduje Moje miłosierne Serce, które jest tak opuszczone 

i zapomniane. 

Dnia 07.08.1998 r., Medjugorie 

Córko Moja pisz! To Ja, Matka, wzywam ciebie do pisania.  

Widziałaś dzieje tego miejsca świętego, gdzie schodzę, aby udzielić 

błogosławieństwa całemu światu i przypomnieć, że jestem Matką 

Wszystkich Narodów. Wiele ludzi kocha Mnie miłością czystą, ale 

większość kocha Mnie miłością fałszywą i znieważającą – tak jakbym była 

tylko figurą gipsową. 

Dzieci Moje, Ja jestem żywą matką – mam duszę i ciało, i wielką 

miłość do was. Dzieci, patrzę na was i oczy wypłakuję, a boleje Serce Moje. 

Za Moją matczyną miłość, otrzymuję tylko niewdzięczność. Dziś jest 

pamiętny dzień – piątek, naznaczony męką krzyżową Mojego Syna. O ile 

będziecie obchodzić, rozważać ten dzień wielkiej Chwały Mego Syna, On 

da wam poznać, jak bardzo was umiłował. Wpatrujcie się w Jego i Moje 

zranione Serca, a zrozumiecie, że tylko jedna jest droga przez Moje 

Niepokalane Serce, bo w nim odnajdziecie Jezusa. 
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Upominam was, a szczególnie naród polski: Miłosierdzie Boże ma 

wypływać z waszych serc dla całego świata. Kiedy zrodzi się w was 

pokora? Dlaczego szatan ma tak wielki wpływ na wasze dusze? Pragnę 

was nauczyć pokory oraz wszystkiego, czego oczekuje od was Mój Boski 

Syn. Proszę, pozwólcie się prowadzić. Przyprowadziłam was tu do tego 

miejsca, abyście usłyszeli Mój głos i odczuli Mój ból. 

Pomóżcie Mi, Moje dzieci. Na was zwrócone są Moje matczyne oczy. 

Dziękuję wam, że dałyście świadectwo żywej wiary w Boga. 

O, narodzie polski, gdybyś poznał, co Bóg przez Miłosierdzie Boże 

przygotował dla was…! Na tyle skorzystacie z Miłosierdzia Bożego, na ile 

Mi zaufacie jako swojej Matce Niebieskiej. 

Jestem bolejącą Matką i szukam pomocników dla zbawienia ludzkości 

Niech wasze ofiary składane będą w miłości do Mego Syna i do Mnie. Nie 

lękajcie się cierpień i prześladowań. Ja będę z wami aż do zwycięstwa. 

Módlcie się na różańcu i w każdej Mszy Świętej łączcie swoją ofiarę z ofiarą 

Jezusa, a Ja dam wam możność do składania ofiar. A teraz błogosławię was 

wszystkich. Jutro, córko, pisz! Pokój z wami, Moje dzieci. 

Dnia 08.08.1998 r., Medjugorie 

Córko Moja, czas czasów mija, a ludzkość staje się coraz gorsza i nie 

myśli o swym zbawieniu. Żyją na tej świętej ziemi jak lodowce, ale i 

lodowce się roztapiają, a ludzkie serce w swej grzesznej zapalczywości 

staje się coraz twardsze. Ludzie myślą, że żyjąc złem i nieprawością, czynią 

dobrze. Jeszcze nigdy człowiek nie był tak usidlony przez szatana jak w 

obecnym czasie. O, zaślepiony człowieku, z czym porównasz życie 

wieczne…? Czy z życiem ziemskim…? Życie ziemskie jest tym miejscem, 

gdzie żyjąc w dobru, prawdzie i miłości Boga i bliźniego, podążasz do 

ojczyzny niebieskiej, a żyjąc źle, w grzechu i obrazie Boga – na całą 

wieczność stajesz się niewolnikiem szatana. 

Ja, Bóg Przedwieczny, Stworzyciel wszystkiego, co istnieje – przyjdę 

jako kochający Ojciec rozliczyć całą ludzkość. Uderzę mocno w każde 
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stworzenie, będzie to chłosta zagniewanego Ojca, która spadnie na cały 

świat. 

Dosyć, Moje dzieci, czas czasów się zbliża! Albo będzie nawrócenie, 

albo kara spadnie na zatwardziałe ludzkie serca. Ja, Bóg Ojciec, jestem 

Pokojem i pragnę pokoju w was. Pragnę do was mówić i was słuchać, ale 

trzeba wam otworzyć się na Boga i nic nie pragnąć, tylko wypełnienia woli 

Bożej. W takich duszach mam upodobanie i w nich przebywam. Stańcie się 

prawdziwymi kochającymi Mnie dziećmi, a świat w dużej mierze będzie 

ocalony. Pragnę tylko jednego od swych stworzeń – miłości. Czekam na 

was. Zostańcie w pokoju, a pokój was wyzwoli ze wszystkiego, co rani 

Moje bóstwo. 

Dnia 11.08.1998 r., Sosnowiec 

Córko Moja, bądź spokojna. Ja, Jezus Chrystus, prowadzę to dzieło 

zbawienia. Jestem źródłem, z którego wytryska Moje Miłosierdzie dla 

zagubionego świata. Czy ludzkość zdoła się zwrócić do Mego Miłosierdzia i 

skorzysta z wszelkich łask? Nie podźwignie się ludzkość ze swej nędzy 

grzechowej, jeśli z ufnością nie zwróci się do Miłosierdzia Bożego. Uczyń, 

ludu, jeden krok do źródła Mego Miłosierdzia, nie lękaj się, Jam jest twym 

Bogiem i pragnę twego zbawienia, a nie zagłady.  

O, gdybyś widział, jak zbolałe jest Moje Serce, gdy patrzę na nędzę 

waszą i widzę, jak zabrakło wam ufności w Moją ojcowską miłość, że ten 

Ojciec Niebieski wszystko może. Gdy czujesz się dzieckiem Bożym, nie 

ranisz swego Ojca, bo kochasz Go. Ale czy ty, człowiecze, naprawdę 

kochasz swego Boga?  

Jam jest Bóg wszystkich pokoleń i wszystko, co was otacza, uczyniłem 

z miłości do swych stworzeń, o niczym nie zapomniałem, bo wszystko 

tworzyło się w miłości. Wszystko, co stworzyłem, jest Moją miłością, 

pragnę szacunku do wszystkiego, co stworzyłem. Nie może dłużej 

panować zło na tej świętej ziemi. Pragnę nawrócenia i życia dla swego 

Boga.  
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O, dzieci zabłąkane na drogach nieprawości, wracajcie, bo czasu 

macie mało. O, drogie dzieci Mego Serca i Mej Matki, módlcie się za 

zbolałą ludzkość i składajcie ofiary. Niech wasze serca otworzą się na Moje 

działanie, aby przez was wypełniła się wola Boża.  

O, drogie dzieci, waszą modlitwą i całkowitym zdaniem się na Moją 

wolę pomagajcie Mi zahamować rozpęd zła. Narzędzie w ręku Boga myśli 

tylko, by w miłości do swego Stwórcy wypełnić wolę Bożą. Nie myślcie, że 

jesteście słabi i niezdolni do niczego. Ofiarujcie Mi całą waszą nędzę, a 

Moja miłość spali ją i oczyści i staniecie się godnymi narzędziami. 

Zostańcie, dzieci Moje, w pokoju. 

Dnia 13.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wzywam całą ludzkość 

do pokuty za grzechy świata i wasze. Módlcie się i błagajcie o przebacze-

nie, wynagradzajcie za wszystkie zniewagi i oziębłość wobec Boga.  

Moje ojcowskie Serce zadaje wam pytanie: dlaczego? Czy Moja miłość 

was zraniła, czy też może wasza Mnie, Boga, rani? Gdy przyjdę powtórnie 

do swych stworzeń, ile znajdę serc oczekujących na swego Stwórcę? 

Czekajcie na Mnie, Moje dzieci, bo Moja miłość was nie zawiedzie, bo Jam 

jest samą Miłością. Czekam na synów i córki marnotrawne, bo wciąż was 

kocham. Serce Moje boleje, gdy przyjmujecie niewolnictwo szatana. 

Dlaczego nie walczycie o zbawienie swej duszy, a tak łatwo spychacie ją na 

całą wieczność do otchłani piekielnej? Obudź się, biedne stworzenie, bo 

przyjdę jak złodziej, aby was rozliczyć z waszej nieprawości. Pokój Boży 

niech zakróluje w waszych sercach, a przyjdzie do was Królestwo Boże. 

Dnia 15.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz! Ja, Matka Boga i wasza, pragnę was upomnieć i 

prosić: nawracajcie się. Niech wasza miłość będzie czysta, a nie obłudna. 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego powinni odznaczać się 

szczególną miłością Serca Jezusowego i Mnie jako Matki i Królowej Nieba 

i ziemi. 
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Moje dzieci, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny powołał was na te czasy 

ostateczne, kształtujcie więc swoje człowieczeństwo. Pozwólcie Mi jako 

Matce Niebieskiej, abym pomogła wam w udoskonalaniu się, abyście 

naprawdę mogli być rycerzami Mojego Boskiego Syna. Rycerz ma wielką 

odpowiedzialność wobec Boga i bliźniego. Pracując w winnicy swego 

Pana, powinien pracować dobrze z wielką godnością. Nie powinien się 

lękać zasadzek nieprzyjaciela, a powinien ufać swemu Bogu.  

Bóg wprowadza do ludzkich serc pokój i miłość, szatan – niepokój. 

Czyż nie rozpoznajesz, człowiecze, złego ducha, kiedy ciebie dręczy i 

niepokoi? Rozpoznaj go i schroń się w Moim Niepokalanym Sercu. 

Ono jest otwarte dla was, abyście mogli schronić się przed nie-

przyjacielem waszej duszy. Czuwajcie i nie pozwólcie się zwieść. Jesteście 

Moimi dziećmi, wzywajcie więc opieki Mego macierzyństwa, bo tylko Ja, 

Matka, mogę was obronić. Pokój z wami, Moje dzieci. 

Dnia 16.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, nie zniechęcaj się do pisania.  

Te orędzia mają być sprawdzone przez Kościół i rozpowszechnione 

wśród ludu Bożego. Słowa, które piszesz, mają Moje błogosławieństwo i 

moc przenikania ludzkich serc. W słowach tych jest moc nawrócenia 

zagubionych dusz.  

Moi synowie kapłani, uczyńcie, o co was proszę. Czy nie widzicie, jak 

bezpowrotnie giną dusze? Pragnę, abyście z miłości do swego Boga podjęli 

walkę o każdą duszę. Włączcie się do tej walki o każdą duszę.  

Jam was powołał do służby przy Moich ołtarzach i dałem wielką 

władzę, abyście rozgrzeszali i odpuszczali grzechy zagubionej duszy, 

abyście dla umocnienia dusz dawali na pożywienie Moje Ciało i Krew. Moi 

synowie, spójrzcie na Moje zranione Serce, ono was bardzo kocha. Za 

każdego z was zostałem ukrzyżowany i Moi uczniowie umierali śmiercią 

tragiczną, bo Mnie, swego Boga, kochali i gotowi byli uczynić wszystko dla 

Mej miłości. Czy wasza miłość jest naprawdę godna Stwórcy? W miłości 

macie żyć dla Boga i bliźniego – to jest wasze zadanie. Po to was 
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powołałem do kapłaństwa, abyście byli Moją Chwałą. Synowie Moi, 

rozważajcie Moją mękę i boleść Mojej i waszej Matki, a dam wam odczuć 

Mój ból i smutek. Świat was ogarnia, a wy się nie bronicie, a Ja, Jezus 

pragnę was mieć całych dla Mej Chwały. Wracajcie do ubóstwa i miłości 

do Boga. Pokój z wami, synowie! 

Dnia 27.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, bądź spokojna – we wszystkim przyjdę ci z pomocą, licz 

na swego Boga, a nie licz na samą siebie. Jesteś ograniczonym 

stworzeniem, potrafisz myśleć, a Ja, Jezus Chrystus, mogę działać. Ufaj, 

córko, że znam twoje problemy i w odpowiedniej chwili przyjdę ci z 

pomocą.  

Córko, spójrz na ten świat, co się dzieje! Czy nie pisałaś ostrzeżeń, że 

uderzę w kraje największego zła?! Nie docenili Mojej władzy nad światem. 

Jestem Bogiem miłosiernym i czekałem cierpliwie do czasu przeznaczo-

nego. I cóż czyni człowiek rozpędzony w swej pysze, bezbożności? Myśli, 

że jest panem na ziemi. Powiadam wam, obłudnicy, nie minie 2000 rok, a 

ja, Bóg, okażę wam swoje oblicze: Boga i Ojca zagniewanego. Będę was 

ścigał swoim gniewem i wszystko obrócę w niwecz, abyś się nie czuł, 

człowiecze, panem. Jeden jest Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wy 

jesteście tylko stworzeni przez Boga, który dał wam rozum, abyście znali 

swego Stwórcę. Jesteście Moją własnością i uczynię z wami to, na co 

zasłużyliście. 

Dzieci Moje, trwajcie w swym Bogu, a Ja będę w was. Kochajcie i 

wynagradzajcie za tych, co odeszli z Mych dróg zbawienia. Ufajcie, że 

jestem waszym Bogiem i dbam o swoje owieczki, że wszystko mogę. Pokój 

z wami! 

Dnia 29.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja. Czas pomyśleć o sobie i zdać sprawę z odpowiedzialności 

w tym dziele zbawienia. Upominam ciebie, córko, pisz i nie usprawied-

liwiaj się. 
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Stań do swej pracy z miłości i nie stawiaj spraw ziemskich przed 

Bożymi. Zasmucasz Mnie. Wiem że jesteś słabą istotą, o ile jednak 

oddajesz Mi swoją wolę – czyń wszystko według tego, jakie masz 

natchnienie, bo słowa te potrzebne są dla wszystkich Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Stań na granicy swego zadania i 

wypełniaj je – tym sprawisz Mi radość. Ja, Jezus Chrystus, chcę mówić do 

ciebie, córko, a ty pisz dla umocnienia Moich stworzeń. 

Córko, przygotujcie się na wielkie cierpienie od złych ludzi, którzy są 

pod władzą szatana. Ale wy, drogie dzieci, które żyjecie w prawdzie – nie 

bójcie się. Bóg jest samą prawdą i kto żyje w prawdzie jest pod opieką 

prawdy Bożej. Nie lękaj się, córko, pisać prawdę, która pochodzi od Boga i 

mów prawdę, nie ukrywaj jej w sercu, a dawaj ją Moim dzieciom, aby znały 

wszystko, co mówi do nich Bóg. W ciężkich czasach przyszło wam żyć, gdyż 

rozpętają się wojny, katastrofy, kataklizmy, gdy nikt nie będzie pewny 

życia. Nastanie krwawy czas i będą ginąć ludzie. Ale nie zegną się ich 

kolana, bo sami sobie stali się bogami i nie zwracają się do Boga, błagając o 

Miłosierdzie Boże. Jestem Bogiem miłosiernym, ale i wy, dzieci, stańcie się 

miłosierne. 

Dnia 30.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, ucz się pokory i innym ją wskazuj. Kto potrafi być 

pokorny, ma wielką moc przezwyciężania złego ducha. Szatan boi się 

pokornych ludzi, bo zawsze jest przez nich pokonany. Dzieci Moje, stańcie 

się pokornymi, cichymi pracownikami w Mojej winnicy. Ja, Jezus, byłem 

cichy, pokorny i cierpliwy i choć przez straszną mękę, i śmierć – jednak 

odniosłem zwycięstwo. 

Jeśli kochacie swego Boga, stańcie się podobnymi do Mnie, a Ja 

zapewniam was o zbawieniu wiecznym. Trzeba walczyć o życie wieczne z 

Bogiem. 

Nie poddawajcie się, ufajcie w Moją moc i obronę, a zwyciężycie. 

Dzieci Moje, ogarnijcie mrok tego świata, bo gdy zapadnie ciemność, 

bardzo wiele dusz nie odnajdzie drogi zbawienia. Bądźcie Mymi światłami 
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na tej świętej ziemi. Zbudźcie się, Moje dzieci, bo czasu macie mało. 

Zacznijcie żyć dla swego Boga – to mówię do was, Mali Rycerze 

Miłosiernego Serca Mojego. Świat zagubił się w nieprawości. Dzieci Moje, 

wybrałem was na ratunek dla tych, którzy zagubili wiarę w Boga, a szatan 

usidlił ich i już sami sobie poradzić nie mogą. Tylko wasza wiara i miłość do 

Boga i bliźniego może im pomóc. Módlcie się, składajcie ofiary i pośćcie. 

Niech ten święty różaniec będzie waszą obroną. Daję wam poznać 

katastrofy i kataklizmy, daję wam znaki na niebie mówiące o Moim 

przyjściu. 

Moje przyjście jest związane z oczyszczeniem. Bóg-Człowiek w po-

wtórnym przyjściu nie może przyjść do tak grzesznych stworzeń. Na-

wracajcie się więc.  

Ja, Jezus Chrystus, wrócę do oczyszczonego świata, w którym 

pozostanie tylko dobro i miłość. Ci, którzy wypełniają Moich dziesięć 

przykazań, niech się nie lękają: Moja wszechmoc was obroni. Tylko ufajcie: 

Jam jest Bogiem miłosiernym i powracające dzieci przygarnę i przebaczę 

im, bo kocham was i pragnę waszego zbawienia. Skorzystajcie z tych słów, 

które kieruję do waszych serc. Czekam na was, zostańcie w Bożym pokoju. 

Dnia 31.08.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja! Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, jako Bóg i Ojciec 

wszystkiego stworzenia, zwracam się do ciebie, ludu: co uczyniłeś, aby być 

dzieckiem Bożym? Pomyśl wstecz, pomyśl o drogach swego życia: jakie 

one były? Czy dawałeś świadectwo żywej wiary w Boga, czy odszedłeś z 

Bożych dróg? Zbliża się czas końcowy – z czym odejdziesz z tego świata? 

Żyłeś bez miłości do Boga i bliźniego: jakie sobie przygotowałeś życie 

wieczne? Nie myśl, człowiecze, że Serce ojcowskie Mnie nie boli. Straszny 

ból Mi sprawiacie, odchodząc od swego Ojca Niebieskiego. Kocham 

największego grzesznika, bo powołałem was do życia, abyście byli ze Mną. 

Szatan was porywa, zniewala i prowadzi was na zatracenie. Dziś jesteście 

mocni, mądrzy, ale gdy staniecie przed swym Stwórcą – stanie wam przed 

oczami wasze życie. Czas się opamiętać. Wracajcie, nawracajcie się, 
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pokutujcie i módlcie się, i przepraszajcie Boga za wszelkie nieprawości. 

Kocham was, drogie zagubione dzieci, i ciągle was szukam, ale czas 

wielkiego oczyszczenia zbliża się i dlatego wzywam was, abyście w otchłani 

piekielnej nie zginęły na całą wieczność. Wszystkie kolana zegną się przed 

Moim majestatem. Drogie dzieci, ci, co klęczą u Moich stóp i wznoszą 

modły do Mego ojcowskiego Serca: nie lękajcie się, bo wy jesteście Moją 

radością i uśmierzacie Mój ból i gniew. Dla was przygotowałem wieniec 

zwycięstwa – tylko wytrwajcie i ufajcie, że Ojciec Niebieski jest z wami. 

Kochający ojciec nigdy nie opuszcza swoich dzieci, tylko doświadcza na 

drogach ziemskiego życia.  

Dzieci Boże muszą być zahartowane i gotowe na wszystko, muszą 

przyjąć to wszystko, co ich spotka, i zgadzać się z wolą Bożą. Na takie 

dusze zlewam wiele łask. Z Bogiem żyjcie! Bogu ufajcie, a pokój Boży w 

was zakróluje. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego posyłam 

na ratunek dla dusz zagubionych. Oni są Moimi narzędziami na tej 

świętej ziemi. Z tej małości i nicości uczynię dla świata oręż Mojego 

miłosiernego Serca. Oni idą pod sztandarem Mojej miłości. 

Dnia 01.09.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, dziś wędrujesz do wielu krajów, aby nieść im ulgę w 

cierpieniu. Mów im, że je kocham, że jestem samą miłością i prawdą. 

O, ludu Mój, jestem waszym Bogiem, który wciąż was szuka. 

Pozwólcie się odnaleźć, zagubione owieczki… Dlaczego tak łatwo 

rezygnujecie z Mej miłości. Trwajcie w niej, ona jest zroszona Moją krwią. 

Czyż nie dałem wam wystarczająco świadectw, że was kocham, że jesteście 

Moim umiłowanym stworzeniem?  

Zwracam się do tych, co Mnie kochają i czczą jako swego Boga i 

Stwórcę: wzywam was do wielkiej pokuty, modlitwy i postu za ten 

grzeszny świat. Powiedziałem Ja, Jezus Chrystus, że garstka ludzi może 

wyprosić Miłosierdzie Boże nad światem, aby w pełni nie wypełniła się 

kara. Dziś świat stanął przed wypełnieniem się kar. Wiele krajów odczuje 

Moje zagniewanie, ale nie zwróci się ze skruchą i z modlitwą błagalną o 
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przebaczenie. Wzywam więc was, Moje dzieci, módlcie się na różańcu, 

bądźcie często na Mszy Świętej i łączcie Moją ofiarę z waszą. Taka intencja 

jest wysłuchana i pobłogosławiona. 

Dzieci Moje, bądźcie światłami na tej świętej ziemi. Oświecajcie 

dusze, które chodzą w ciemności i nie rozpoznają swej nieprawości. One 

same już nie odnajdą światła Bożego. Szatan zniewolił ich zmysły i przez 

nie działa, ale człowiek ma zawsze wolną wolę. 

Trzeba ufać Bogu i tylko Bogu, a nie światu, na którym panuje zło. 

Przyjdzie Bóg rozliczyć wszystkie stworzenie i oczyścić tę świętą ziemię i 

będzie radował się z tymi, którzy w wielkim ucisku i prześladowaniu czekali 

na swego Boga, którzy nie opuścili Mego krzyża, bo on był i jest ich mocą. 

Ja, Jezus Chrystus, zwyciężyłem na krzyżu i wy, dzieci, z krzyżem i 

przez krzyż odniesiecie zwycięstwo – tylko wytrwajcie. Ja, Jezu Chrystus, 

obiecuję tym, którzy w wielkiej pokorze nawrócą się do Boga, 

przebaczenie grzechów i życie wieczne z Bogiem. Trzeba zwrócić się do 

Mego zastępcy na ziemi i wyspowiadać się, prosząc Boga o szczerą 

spowiedź, żal za grzechy i dobrze odbytą pokutę. Przyjmujcie Moje Ciało 

godnie z czystym sercem. Do takich serc przychodzę z radością. Musicie 

pamiętać, że Ja tam jestem, i adorować Mnie myślą i modlitwą. To mówi 

do was Jezus Chrystus dla waszego pouczenia i umocnienia. Pokój z wami, 

dzieci! 

Dnia 09.09.1998 r., Goteborg 

Córko Moja, kraj, w którym przebywasz, stał się Moją udręką i 

wielkim smutkiem, dlatego ręka Mojej sprawiedliwości spocznie na nim. 

Kraje żyjące bez Boga będą pustoszały, bo ta święta ziemia dłużej nie 

wytrzyma naporu zła. Zacznie drżeć i pękać. Tam, gdzie były góry, będą 

doliny, a tam, gdzie doliny – góry. Woda wylewać się będzie z koryt i 

zacznie zalewać obszary ziemi i nowe obszary ziemi wyłonią się z wód. Nic 

nie zostanie na tym samym miejscu, aż człowiek zrozumie, że tylko jeden 

jest Bóg i Pan i wszystko jest stworzone przez Boga, który jest niezmienny 

w swym Miłosierdziu i Sprawiedliwości. 
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Oto przyjdzie Pan do swych posiadłości i zapyta wszystkich żyjących 

na ziemi ludzi: czyście ozdobili ją pięknem waszego życia dla Boga? Czy 

oziębłość waszych serc stała się występkiem złego życia i odejścia od 

Boga? Jeśli tak, nie możecie dłużej być użytkownikami Mej posiadłości – to 

mówi do was Jezus Chrystus. Chwasty usunę, aby dobrzy ludzie mogli żyć 

w miłości i pokoju dla swego Stwórcy. Czas nagli… Boga nikt nie oszuka, bo 

znam każde stworzenie na wskroś.  

Drogie dzieci, nie żałujcie swego trudu dla Boga. Jesteście Moją 

radością. Raduję się, gdy widzę wasze serca pełne miłości do Mnie. 

Trzymajcie się drogi zbawienia. Ona jest przygotowana dla tych, co przez 

życie przejdą pod sztandarem dwóch Serc: Jezusa i Maryi. Pokój niech 

zakróluje w waszych sercach. Módlcie się gorąco, aby Bóg okazał 

Miłosierdzie swemu ludowi. 

Dnia 28.09.1998 r., Poznań 

Córko Moja, Ja, miłosierny Zbawiciel, przychodzę w tych trudnych 

czasach do ludzkości, aby przez Moje miłosierne Serce okazać Moją Miłość 

i Miłosierdzie. Ja, Jezus Chrystus, pragnę waszego zbawienia, bo 

odkupiłem was własną Krwią. To nie Ja, jako człowiek zwyciężyłem, ale 

Moja miłość. Miłość do Mych stworzeń, która nigdy nie wygaśnie. Jestem 

miłosiernym Zbawicielem i przychodzę jako Zbawiciel i Odkupiciel rodzaju 

ludzkiego. Ten czas, czas walki ze złem jest czasem oddzielenia dobra od 

zła. Kto idzie drogą prawdy, tego prawda Boża wyzwoli, aby mógł osiągnąć 

życie wieczne z Bogiem. Ale wy, dzieci Moje, które jesteście w Moim 

Sercu, walczcie, jak przystoi Małym Rycerzom. 

Zbiorę was wszystkich, abyście w Mym Sercu były jedno. Wasze życie 

powinno być oparte o Ewangelię, a to, co wam przekazuję w obecnym 

czasie jest jej uzupełnieniem. Bądźcie czujne, nie dajcie się zwieść 

fałszywym prorokom. W Piśmie Świętym macie wszystko.  

Ja, wasz Zbawiciel, przez całe wieki mówię do was przez Pismo 

Święte. Kto je czyta i rozważa, ten odnajdzie sens życia dla Boga. Te słowa, 
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które kieruję do was, Mój ludu, są głosem waszego Zbawcy. Kocham was, 

uczę i ostrzegam: jeśli jednak wszystko zawiedzie, uczynię to, na co 

zasłużyliście, ale najpierw przychodzę do was jako miłosierny Zbawiciel. 

Błogosławię wam, pokój z wami. 

Dnia 30.09.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz!  

Teraz będę ci mówił o wszystkim, co ma się dziać w świecie. Nie 

lękaj się pisać prawdy.  

Ten kończący się rok naznaczony jest wielkim atakiem zła na cały 

rodzaj ludzki. 

W człowieku musi się odrodzić żywa wiara w Boga i nawrócenie. Mów 

ludziom, że czas się zbliża. Niech każde stworzenie pomyśli o swej duszy, 

bo dziś jesteś, ale jutra nikt nie jest pewny. Staraj się, córko, mówić do 

ludzi w tych orędziach tak, jak Duch Święty ci pozwoli. Od dziś wiele 

będziesz mówić do mego ludu. Użycz Mi swego jestestwa, a Ja, Bóg w 

Trójcy Świętej Jedyny, ku zawstydzeniu mądrych tego świata, dam ci 

mądrość Bożą. Bądź posłuszna kapłanom, których ci dałem, oni też 

otrzymają światło Boże. Będę nimi kierował, aby to dzieło wydało owoc 

zbawienia.  

Ja, Jezus Chrystus, przygotowałem wszystko, aby to dzieło stało się 

filarem Kościoła Świętego.  

Pisz co dzień, pokój z tobą. 

Kochany Jezu, oddaję Ci wszystko, oddaję ci moje ja. 

Dnia 02.10.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, mów ludziom, których spotkasz na swej drodze, aby się 

nawracali do Boga. Ja, Jezus Chrystus, czekam do chwili przeznaczenia. 

Wtedy okażę swoje zagniewane oblicze. Czy nie dosyć wypatrywałem 

ciebie, człowiecze, kiedy wrócisz ze swej drogi nieprawości? Spójrz na 

katastrofy i kataklizmy, w których giną ludzie. Czy to nie twój grzech, 

człowiecze, dokonuje spustoszenia świata? Obudźcie się, narody, i 
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zacznijcie walczyć z mocami ciemności o zbawienie swej duszy. Nie czyń 

się, człowiecze, mądrym, a stań się jako dziecko i ufaj jako dziecko, że 

tylko Bóg może ci przyjść z pomocą. 

Kochający ojciec zawsze szuka zagubionego dziecka i woła: wróć, ale 

ty nie słuchasz…, ale gdy przyjdzie godzina, w której zdasz sobie sprawę, 

coś utracił, będzie za późno. 

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, spoglądam na ten grzeszny świat i 

widzę, jak daliście się opanować złym mocom, a przecież zostawiłem wam 

Moje Przenajświętsze Ciało i Moją obecność w świątyni, dałem wam 

Moich zastępców – kapłanów. Glob ziemski będzie poruszony Moim 

gniewem, to nie klęska tak czyni, a grzech. Wracaj, ludu, na drogę 

zbawienia, a światło Boże zajaśnieje nad ziemią i zapanuje radość i pokój. 

Błogosławię całej ziemi i wszystkim ludziom, aby łaska nawrócenia okazała 

się w sercach ludzi. Pokój, wam dzieci, które trwacie na błagalnej i 

wynagradzającej modlitwie. 

Dnia 02.10.1998 r. 

Córko Moja, myśli swoje kieruj wprost do Mego Serca i proś o łaski 

dla całej ludzkości. Mali Rycerze Mojego Miłosiernego Serca, przed wami 

jest zadanie całkowicie oddać się Bogu i zaufać bezgranicznie. Myślcie 

tylko tyle o sobie, że jesteście pyłkiem na wietrze, który nic nie może 

sam uczynić, a tylko Bóg, który cały świat ma w swoich rękach. Tak wielu 

ludzi nie uznaje Mnie jako władcy Nieba i ziemi. Tak bardzo umiłowałem 

swoje stworzenie, a ono jest jak zbuntowane anioły. Czy i was, drogie 

dzieci, mam strącić w przepaść piekielną? Uczynię to, o ile się nie 

nawrócicie. Czekam długo i ścigam ciebie, grzeszny człowiecze, poprzez 

twoje sumienie. Otwórzcie swe serce na Boga, a usłyszycie Mój ojcowski 

głos wzywający was do powrotu do Boga. Czasu macie mało, a grzechów 

wiele.  

Ja, Jezus Chrystus, czekam na was do czasu przeznaczonego. Pokój 

Boży niech będzie z wami. Udzielam wam, dzieci, łaski nawrócenia i 

błogosławię wam. 
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Dnia 03.10.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, dobrze czynisz, że piszesz. Nie myśl, że wyczerpały się 

tematy. Ja zawsze, do dnia przeznaczenia, będę wzywał zagubione 

owieczki do powrotu do Boga. Pragnę okazać Miłosierdzie Boże zagubionej 

ludzkości. Kapłani powinni głosić Miłosierdzie Boże i wprowadzać je w 

czyn. Gdyby chcieli poznać i zgłębić Miłosierdzie Boże, doznaliby łaski 

przekazywania. To jest jedyna deska ratunku – skorzystać z czasu 

Miłosierdzia Bożego. Szczególnie naród polski ma wielkie zadanie: czcić, 

wielbić i wypraszać Miłosierdzie Boże dla całego świata. Dałem wam 

pochodnię światła Bożego, abyście nieśli to światło tam, gdzie jest 

ciemność. O, narodzie polski, jak już powiedziałem, nie szukaj pomocy w 

innym świecie – nikt ci nie pomoże. Zwróćcie swoje serca do Boga, który 

was kocha. Jak możecie pozwolić, żeby rozszarpywano waszą ojczyznę 

niby sępy? Jedynym ratunkiem dla narodu polskiego jest wybrać Jezusa – 

Królem Miłosierdzia Bożego, a Ja, jako Król narodu polskiego, okażę 

światu, gdzie jest potęga i moc Stwórcy Wszechświata. Bądź, córko, 

spokojna, i pisz. Pokój z wami. Błogosławię was, Moje dzieci. 

Dnia 11.10.1998 r., Amman-Jordania 

Córko Moja! To Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, przygotowałem dla 

was tę pielgrzymkę po Ziemi Świętej, na której żyłem, nauczałem i czyni-

łem cuda, ale lud Mnie nie poznał, a że byłem i jestem Bogiem i przyszed-

łem na świat z Tronu Bożego, aby zbawić człowieka, otrzymałem od Ojca 

Mego w Niebie miłość królewską – tylko Ja ją otrzymałem, Syn Boży, a nikt 

z synów ziemskich nie otrzymał. Tym Ojciec Niebieski pokazał, jak wielką 

potęgą jest miłość. Jeśli człowiek jest wierny w swej miłości do Boga i 

bliźniego, ma wielką moc zwyciężania zła. Nawet życie odda, a nie zdradzi 

miłości, którą dał Bóg człowiekowi. Szczęśliwy ten człowiek, który posiadł 

miłość. Trzeba tylko uwierzyć w tę miłość Boga do człowieka, który nawet 

swoje życie oddał, aby was zbawić. Pokój z wami. Błogosławię wasze 

wszystkie pragnienia i przeżycia. Przyjechaliście dla Mnie, Jezusa, i Mojej i 

waszej Matki, dlatego udzielam wam gościny w Mojej ojczyźnie. 
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Dnia 15.10.1998 r. 

Córko Moja, Ja, Bóg Ojciec, pragnę przekazać ludzkości Moje obiet-

nice. O ile człowiek, który żył w grzechu, nawróci się i zacznie pragnąć 

Boga, to Ja, Bóg wyjdę człowiekowi naprzeciw. Zraniony na duszy 

człowiek, żyjąc w ciemności, ujrzy błysk światła Bożego i da Bóg 

człowiekowi poznać, nad jaką stoi przepaścią. Umysł oświecony światłem 

Bożym, zacznie myśleć o swym Stwórcy i o tym, jak bardzo się od Niego 

oddalił. Taki człowiek odczuje wielką bojaźń Bożą i zapragnie przebłagać 

Boga za swoją nieprawość. Obiecuję pomóc dźwignąć się każdej duszy z 

grzechu.  

Ja, Bóg Ojciec, wysłucham każdej modlitwy błagalnej i nikogo nie 

odrzucę. Jestem Bogiem miłosiernym i kocham swoje stworzenia, choć tak 

upadłe. Dzieci, o ile się nawrócicie i zaczniecie żyć Bogiem, Moje ojcowskie 

Serce was przytuli i otrze łzy waszej niedoli.  

O, zbolała ludzkości, dałem wam wolną wolę, aby wasza miłość nie 

była zniewolona. Znaliście swego Ojca Niebieskiego, a zapomnieliście o 

Mnie. Ja o was, umiłowane dzieci, nie zapominam i czuję wielką boleść z 

powodu utraty choćby jednej duszy, która idzie na potępienie, a idzie ich 

tysiące. 

Zagniewało się Moje ojcowskie oblicze na stworzenie, które 

zapragnęło żyć bez Boga. Człowiecze, zgotowałeś sobie i innym straszny 

koniec i ujrzysz go wkrótce, a twoje serce pęknie z przerażenia. Cały 

wszechświat dałem człowiekowi, a nie ma pracowników w Mojej winnicy. 

Zostanie was tylu, u ilu jest wiara w Boga…  

Ostrzegam was, wielcy uczeni tego świata, nie na to dałem wam 

mądrość, abyście niszczyli to, co stworzyłem. Jeśli będziecie myśleć po 

Bożemu, Ja będę błogosławił waszym planom, jeśli jednak nie 

pozbędziecie się swojej pychy, którą włada szatan, ukarzę waszą pychę, 

próżność i zakłamanie. Z Bogiem trzeba budować przyszłość swojej 

ojczyzny.  
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Teraz zwracam się do was, Moje umiłowane dzieci. Módlcie się, 

bądźcie dobrymi i wiernymi Bogu, który was kocha. Wytrwajcie w miłości 

Bożej i uśmierzajcie Mój gniew, aby kary były mniejsze, a zagubiona w 

grzechu ludzkość zaczęła nawracać się do Boga.  

To mówi w wielkim smutku do was wasz Ojciec Niebieski, bo pragnę 

okazać Miłosierdzie światu, a nadchodzący rok ofiarowałem ludzkości, by 

wróciła do Boga. Czekam, ile was, dzieci, powróci… 

Dnia 16.10.1998 r. 

Córko Moja, idziecie śladami Mego krótkiego życia i życia Mojej 

Matki, która została i waszą Matką. Kto Ją kocha i uznaje za Matkę, nie 

wypuszcza z rąk różańca świętego. Tylko przez różaniec święty jesteście 

zjednoczeni z Jej macierzyństwem.  

Matka Boża zawsze prosi o różaniec, bo to jest broń przeciw złu. 

Módlcie się, Moja czwórko, nieustannie – wasza misja jest Moją tajemnicą. 

Od was zależy, jak ją przyjmiecie, czy odkryjecie głębię Mego Miłosierdzia i 

sięgniecie po przeznaczone tajemnice Boże, które pragnę przez was okazać 

światu.  

Bądźcie wytrwali i odrzućcie wszystko, co pochodzi ze świata, a 

zagłębicie się w Mym miłosiernym Sercu. To zranione Serce pragnie wylać 

strumienie łask dla całego świata.  

Bądźcie zawsze przy Sercach Moim i Mojej Matki jako Mali Rycerze 

Miłosiernego Serca Jezusowego, tym złagodzicie Mój smutek i ból.  

Ja, Jezus Chrystus, jestem z wami i błogosławię wam, i umacniam, bo 

przed wami zadanie, które będziecie pokonywać w wielkim trudzie i bólu. 

Mój ból będzie waszym bólem. Razem będziemy dźwigać ten krzyż, który 

nałożył nam świat.  

Stańcie się pomocnikami Mego krzyża i choćby był nie wiem jak 

ciężki, przyjmujcie go z miłością. Błogosławię wam, Moje dzieci, bo jeszcze 

jest do przebycia przed wami droga do Ziemi Świętej. Pokój z wami, nie 

lękajcie się, bo jestem z wami! 
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Dnia 16.10.1998 r. 

Córko Moja, pisz! Po przybyciu do Ziemi Świętej dam wam poznać 

misję, w której tu, z Mej woli, przybyliście. Bądźcie posłuszni Mej woli. 

Otrzymacie 8 błogosławieństw, a Duch Święty da wam poznać wasze 

zadanie oraz jaką ofiarę macie złożyć za grzechy świata. Miłość, która się 

zrodzi w waszych sercach i ogarnie was swym płomieniem, spowoduje, że 

już was nikt nie powstrzyma od czynów miłych Bogu. 

Dnia 05.11.1998 r., Niemcy 

Córko Moja, obiecałam ci, że przemówię do was u Mojego syna 

Wiktora, gdzie przychodzicie się modlić.  

Synu Mój, tak bardzo, bardzo cieszy Mnie i raduje się Moje matczyne 

Serce, że tu jesteście, że tu przychodzicie się modlić … Czasy ostatnie 

naznaczone są tymi kapliczkami, z których będzie płynąć modlitwa do 

Mojego Boskiego Syna. Pomóżcie Mi, drogie dzieci, nie wahajcie się, idźcie 

za Mną. Ja nad wami rozłożę swój niebieski płaszcz, przytulę was i 

ochronię. Idźmy razem, Moje dzieci, na spotkanie z Chrystusem, waszym 

Bogiem i Moim Synem, który tak bardzo cierpi nad tym biednym, 

grzesznym światem. 

Wy, Moje dzieci, jesteście Moją radością i Moją podporą, z którą 

będę chciała iść przez wasze życie. Zbliżają się wielkie kary, katastrofy i 

kataklizmy… Bóg Ojciec jest bardzo zagniewany, już nie wystarczają Moje 

łzy Moje dzieci (Matka Boża szlocha)…, ale błagam i proszę, aby Bóg 

uratował świat, a to zależy tylko od ludzkich serc, czy się otworzą na Moje 

wołanie. Dlatego wołam was i proszę, proszę was… pójdźcie ze Mną 

razem na spotkanie z Chrystusem. Taki piękny jest raj… przygotowany dla 

was, Moje dzieci. Spójrzcie na te grzeszne dusze, które już nie słyszą, nie 

widzą wołania Boga ani Mego wołania nie słyszą – ratujcie je, bo Bóg je 

kocha. Was wszystkich kocha, ale najbardziej boleje z powodu tych 

grzesznych dusz, które giną bezpowrotnie.  

Ja, Matka wasza, boleję, bo to są wszystko Moje dzieci – te dobre i te 

złe… wszyscy jesteście Moimi dziećmi. 
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Nie upłynie ten rok następny, a zobaczycie, co z ziemi pozostanie. 

Tak wiele będzie zniszczeń, a to wszystko dokonuje grzech… Czyż nie ma 

rozgniewać się Bóg Ojciec, kiedy wszystko stworzył dla człowieka, a 

człowiek to niszczy i służy diabłu? Pamiętajcie, Moje dzieci, że dni 

ostateczne to będzie niszczenie. 

Ja jestem pogromczynią i Ja będę walczyć, ale potrzebuję was, 

Moje dzieci. Bóg stworzył świat i ludzi. Przyszedł do ludzi – nie poznali 

Go…, ukrzyżowali Go jak zbrodniarza. A teraz przyjdzie w swojej chwale, 

swojej mocy… Nikt nie będzie mógł Go już znieważać. Ci, co odeszli od 

Boga i nie nawrócą się, ci będą ukarani najbardziej. Ostrzeżenie dla was, 

dzieci: żyjcie w Bogu i dla Boga i wypełniajcie tę najświętszą wolę Mojego 

Boskiego Syna. Tym uradujecie Moje Serce. Błogosławię wam wszystkim, 

Moje dzieci, waszym rodzinom, i umacniam was, abyście wytrwały. Kiedy 

będziesz słaby, wzywaj Mnie, swoją Matkę Niebieską, Ja zawsze przy 

tobie będę. O ludzkości, ludzkości…, gdybyś poznała, jakie było dla was 

przeznaczenie, a co się dokona… nigdy byście zła nie czynili. Uczyńcie, 

drogie dzieci, znak krzyża świętego, potrójny. Pokój z wami, dzieci. 

Módlcie się! Dzisiaj wasze modlitwy zbiorę i zaniosę przed Tron Boży, 

dzisiaj macie moc wypraszania wielu łask. 

Dnia 15.11.1998 r. 

Córko Moja Ja, Bóg Ojciec, pragnę przekazać ludzkości Moje 

obietnice, o ile człowiek się nawróci, który żył w grzechu i zacznie pragnąć 

Boga. Bóg wyjdzie człowiekowi naprzeciw; zraniony na duszy, żyjąc w 

ciemności, ujrzy błysk światła Bożego i dam człowiekowi poznać, nad jaką 

stoi przepaścią. Umysł oświecony światłem Bożym zacznie myśleć o swym 

Stwórcy, jak bardzo się oddalił i odczuje wielką bojaźń Bożą za swoją 

nieprawość. Obiecuję pomóc w dźwignięciu się każdej duszy z grzechu. Ja, 

Bóg Ojciec, wysłucham każdej błagalnej modlitwy – nikogo nie odrzucę. 

Jestem Bogiem miłosiernym. Kocham swoje stworzenia, – choć tak upadłe 

– o ile się nawrócicie i zaczniecie żyć Bogiem. Moje Serce ojcowskie was, 

dzieci przytuli i otrze łzy waszej niedoli.  
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O zbolała ludzkości, dałem wam wolną wolę, aby wasza miłość nie 

była zniewolona. Znaliście swego Ojca niebieskiego, a zapomnieliście o 

Mnie. Ja  o was – umiłowane dzieci – nie zapominam i czuję wielką boleść 

za utratę, choć jednej duszy, która idzie na potępienie – a idzie ich tysiące. 

I zagniewało się Moje ojcowskie oblicze na stworzenie, które zapragnęło 

życia bez Boga. I otóż, zgotowałeś sobie i innym straszny koniec. Ujrzysz go 

wkrótce – twoje serce człowiecze pęknie z przerażenia. Cały wszechświat 

poddałem człowiekowi.  

Nie ma pracowników w mojej winnicy. Zostanie was tyle, na ile jest 

wiary w Boga.  

Ostrzegam was wielcy uczeni tego świata – nie na to dałem wam 

mądrość, abyście niszczyli to, co stworzyłem. O ile będziecie myśleć po 

Bożemu – Bóg będzie błogosławił waszym planom, o ile pozbędziecie się 

waszej pychy, którą włada szatan. Ukażę waszą pychę i próżność, i 

zakłamanie. Z Bogiem trzeba budować przyszłość swojej ojczyzny.  

Teraz zwracam się do was, Moje umiłowane dzieci – módlcie się! 

Bądźcie dobrymi i wiernymi Bogu, który was kocha. Wytrwajcie w miłości 

Bożej. Uśmierzajcie gniew Mój, aby kary były mniejsze, a zagubiona 

ludzkość w grzechu, zaczęła się nawracać do Boga. To mówi i woła do was 

Ojciec niebieski w wielkim smutku, bo pragnę okazać Miłosierdzie światu. 

Ten rok 1999 ofiarowałem ludzkości, jako czas powrotu do Boga. Ile was 

powróci? Czekam!  

Dnia 17.11.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz, nie lękaj się pisać. Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, 

pragnę w tym nadchodzącym roku wszystkie stworzenia ogarnąć swą 

miłością ojcowską, pragnę uleczyć wasze zbolałe dusze. O, gdybyś poznał, 

człowiecze, co czyni grzech z twoją duszą… Grzesząc ogołacacie duszę ze 

wszystkich łask Bożych i wprowadzacie do otchłani piekielnej. Jednak 

ciebie, człowiecze, nic nie wzrusza, nawet to, że twoja dusza jest w 

grzechu.  
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Jeśli Mi pozwolicie, to jako Bóg Ojciec uczynię wszystko, aby was 

ratować. Gdy czynicie coś z Mojej woli, to wówczas mam do was dostęp. 

Jeśli jednak, dzieci Moje, pójdziecie drogą nieprawości, pamiętajcie, że was 

wzywałem i ostrzegałem, abyście powróciły do żywej wiary w Boga.  

Ja, Bóg, wszystko uczyniłem z nicości i wszystko w nicość mogę 

obrócić, najpierw jednak wołam i ostrzegam. Czy nie dość nadużyliście 

Mojej dobroci? Teraz przyjdę jako Bóg sprawiedliwy. Ci, którzy kochali 

Mnie i wypełniali dziesięć przykazań, niech się nie lękają, bo Ja wszystko 

widzę: wasze dobre czyny idą za wami, a złe czyny są waszą zgubą. 

Dnia 18.11.1998 r. 

Córko Moja, mów ludziom to, co ci przekazuję. Wzywaj ich do 

nawrócenia, bo wskazówki zegara zbliżają się do czasu przeznaczonego. 

Gdy ten czas minie, a zegar wybije godzinę, źli ludzie ujrzą swoje dzieło, ale 

wtedy będzie za późno. Odszedłeś, człowiecze, od Boga na bezdroża 

grzechu i rozkoszowałeś się nim. Dla szatana wyzbyłeś się swego 

człowieczeństwa. Zadrży ziemia, zadrżą obłoki, a wzruszony Mym gniewem 

glob okaże grzesznemu ludowi swoją moc nad światem. Nie zaufaliście 

Mnie, Bogu, że jestem wszechmocny i że was kocham, i że was 

stworzyłem. Ześlę wiele kar na lud bezbożny, aby nie chlubił się tym, czym 

jest. Kara za karą będzie dotykać narody. Zbyt znieważany jest Mój 

majestat. Zapłacicie za wszystkie zniewagi. Znosiłem was przez tyle 

wieków, bo jestem Bogiem miłosiernym.  

Tylko ta garstka ludzi łagodzi Mój gniew i powstrzymuje od karzącej 

ręki, ale ręka Mego gniewu zawisła nad całym światem. Czy znajdą się 

ludzie, którzy powstrzymają Mnie od wymierzenia zasłużonej kary? Ludu 

Mój, wróć do swego Boga. Moje ojcowskie Serce czeka na was. 

Dnia 22.11.1998 r. 

Córko Mego Boga! Ja, król Dawid, będę ci przekazywał orędzie na te 

ostateczne czasy. Przyjmij je z otwartym sercem. Dzieje ludzkości są 

dziełem Boga i człowieka. Bóg okazał człowiekowi, kim jest dla niego. 
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Ludzka mentalność jest ograniczona, ale wolna, i człowiek może czynić 

dobrze lub źle. Człowiek czyniący dobrze żyje Bogiem i w Bogu pokłada 

nadzieję i ufność. Człowiek czyniący źle oddala się od Boga, wtedy szatan 

go porywa i usidla, aby go zniszczyć. Taki człowiek nie ma Bożego 

wsparcia, bo od Boga oddziela go grzech. Ale Bóg jest miłosierny i 

powracającemu zawsze okaże Miłosierdzie. Czas obecny jest żniwem 

szatana, ale ten czas jest krótki. Dobry owoc będzie oddzielony od złego 

owocu i wyda dobre plany, a zły owoc obumrze i świat będzie oczyszczony 

i przygotowany na przyjście Jezusa Chrystusa.  

Ja, król Dawid, daję ci słowa, które otrzymałem od Boga i będę się 

tobą posługiwał na tej świętej ziemi, abyśmy my, prorocy tamtych i 

obecnych czasów, przygotowali Królestwo Boże na ziemi dla Jezusa 

Chrystusa przychodzącego do swego ludu, ludu wiernego Bogu. 

Dnia 23.11.1998 r., Tolkmicko 

Córko Moja, zbliża się dzień, w którym odkryję tajemnice Mojego 

planu wobec Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Staniecie 

wobec zadań, które trzeba podjąć z wielką miłością do swego Boga. 

Wybrałem was i stworzyłem do planów Bożych. Niech wasze serca 

dojrzewają i otwierają się na Boga. Ja, Bóg, chcę was mieć dla Mej 

Chwały i pragnę, abyście mieli w niej udział. Kiedy przyszedłem na świat, 

ludzie uczynili ze Mną, co chcieli.  

Ja, cichy Baranek, będąc Bogiem, milczałem i nie broniłem się. 

Największym dobrem dla człowieka jest pokora i milczenie – tym można 

pokonać szatana. Stańcie, Moje dzieci, pod orężem dwóch Serc – Jezusa i 

Maryi. Pod tym sztandarem jest zwycięstwo nad złem.  

Zło opanowało świat i nawet największe umysły są pod władzą 

szatana. Wam maluczkim daję światło Boże, abyście oświeceni wiedzieli, 

czego od was oczekuję. Zostańcie w Moim Sercu, trwajcie w nim i 

wypełniajcie Moją świętą wolę. Błogosławię was i udzielam wam łask 

potrzebnych w waszym życiu z Bogiem. 
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Dnia 23.11.1998 r., Tolkmicko 

Ja, król Dawid, zwracam się przez ciebie, orędowniczko do ludu 

Bożego, pisz! Ja, Dawid, też byłem pasterzem i otrzymałem królestwo od 

Boga. Kiedy Bóg wyznacza człowieka do dzieła Bożego, daje mu mądrość i 

kieruje nim. Nie lękaj się, Bóg jest z tobą i przyjdzie ci zawsze z pomocą. 

Bądź odważna i mów prawdę, bo prawda sama się obroni – dlatego trwaj 

w niej. Nadchodzą dni wielkiej grozy.  

Czy Król, Jezus Chrystus, zostanie wybrany przez naród polski? 

Jesteście narodem królewskim, a królestwo wasze pochodzi od Boga, a 

nie od świata. Ja, król Dawid, też jestem waszym królem. Przychodzę, by 

przygotować królestwo Jezusowi Królowi. Jeśli naród polski odrzuci tę 

łaskę i nie wybierze Jezusa Królem, Jezus odwróci swoje oblicze od was. 

Ty, Zofio, ogarnij te małe owieczki i prowadź je do Serca Jezusowego. 

Dnia 29.11.1998 r. 

Ja, król Dawid, pragnę ci przekazać orędzie dane Mi przez Boga dla 

ciebie, Zofio. Wypełniaj je dobrze, bo taka jest wola Boga. Bóg w swym 

Miłosierdziu pragnie podać ludowi swą ojcowską dłoń, aby was ratować. 

My, prorocy, w ojczyźnie niebieskiej modlimy się za was, ludu Boży, a 

szczególnie za tych, co są narzędziami w ręku Boga, który jest miłosierny 

i kocha swoje stworzenie. 

Dawno by zesłał kary, z których ludzkość by się nie dźwignęła, ale jest 

tak cierpliwy i czeka na zagubionego grzesznika i wypatruje go, kiedy 

powróci. Może wcale nie wróci… Zbliża się czas ostateczny panowania zła. 

Kto buduje swoje życie wsparty o łaskę Bożą, ten nie zginie. Ale kto buduje 

swoje życie w nieprawości i kłamstwie, nie ujrzy swego Stwórcy, tylko 

tego, komu służył. Zastanów się, ludu Boży, wybierz to, co dobre i miłe 

Bogu.  

O, narodzie polski, ja, król Dawid, proszę was: uczyńcie, co możecie, 

aby Jezus Chrystus został Królem. Jego Królestwo nie jest ze świata, tylko 

zrodzone jest przez Boga. O, człowiecze, gdybyś poznał, czym ono jest dla 

narodu polskiego i świata. Już dawno naród polski królowałby wśród 
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narodów i nie byłoby zła, bo w Królestwie Bożym nie może być zła, tylko 

miłość i dobro. Módlcie się w tej intencji, aby królestwo Boże było wśród 

was. Modlitwą, ofiarą i postem wyprosicie u Boga Ojca tak upragnionego 

Króla – Jezusa Chrystusa. Bóg czeka długo, aż człowiek otworzy się na 

Boga i z miłości wybierze i zapragnie, aby Jezus Chrystus został Królem. 

Wtedy Król królów obejmie swe Królestwo od dawna zapowiedziane i 

zakróluje wśród narodu wybranego. Cały świat obejmie swym 

Królestwem i będzie jeden pasterz wśród wszystkich narodów, wtedy 

zapanuje miłość i zgoda. To Królestwo jest dla tych, co wytrwają do końca. 

Pragnijcie wytrwać, a Ja, Jezus Chrystus, wesprę was swoją Boską mocą. 

Uczyńcie, co wam przekazuję, a ujrzycie Królestwo Boże. Niech was Bóg 

błogosławi. 

Dnia 04.12.1998 r. 

Córko Moja, pisz, nie odkładaj pisania z dnia na dzień. Pragnę, aby 

człowiek zrozumiał, jaki jest nędzny. W swej pysze jest tak mądry, że 

zapomniał, kto go stworzył i że sam z siebie nic nie może. Bóg, który go 

stworzył, może wszystko uczynić, może nie dopuścić do katastrofy i 

kataklizmów lub – aby człowiek zrozumiał, że w Bogu trzeba szukać 

pomocy i prosić o łaski potrzebne światu – dopuszcza do nich.  

O, młodzieży całego świata, zeszłaś z Mych dróg, dlatego upominam i 

wzywam was: opamiętajcie się! O, kwiecie ziemski, czy Ja, Bóg, mam ściąć 

ten kwiat, który już nie wydaje woni kwiatów, a tylko obrzydliwy zapach? 

Takie kwiaty nie wydadzą dobrego nasienia, tylko złe. Zmusiliście Mnie, 

Boga, przez wasze odstępstwo od Boga, że oddzielę dobre nasiona 

kwiatów, a złe oddam pod zniszczenie. Dotknie was Mój gniew, nie 

oszczędzę zatwardziałego grzesznika, ale kiedy się nawrócą, okażę im 

Miłosierdzie i odczują Moją ojcowską dłoń. Długo czekałem na powrót. 

Giniecie w wypadkach, dotykają was choroby, ale przed wami jest to 

najgorsze, bo sami zasłużyliście na chłostę. Macie wolną wolę – wybraliś-

cie zło i otrzymacie to, na co zasłużyliście.  
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Drogie umiłowane dzieci, wy, którzyście nie utracili wiary w Boga – Ja, 

Jezus Chrystus, wzywam was do wielkiej pokuty, ofiary i postów o 

wytrwanie przy Bogu dla siebie i całego świata. Trzeba walczyć z mocami 

ciemności poprzez Msze Święte, Różaniec, Koronki do Miłosierdzia 

Bożego i inne modlitwy, których macie dużo – to jest wasza broń. W 

każdej walce będę wam błogosławił, aby zło was nie pokonało. 

Dnia 06.12.1998 r. 

Ja, król Dawid, jestem ci dany, aby przekazać to, co Bóg pragnie od 

narodu polskiego i świata. Kończy się czas szatana: ilu ludzi żywej wiary w 

Boga znajdzie Bóg? W tych czasach na polecenie Boga przychodzimy ja, 

król Dawid, i wszyscy prorocy dawnych czasów. Kto uwierzy, że jesteśmy? 

Wielu z was, ludu Boży, wyśmieją i pogardzą wami, ale nie lękajcie się i 

stawcie czoła największym umysłom świata, bo lud bezbożny nie zrozumie 

mądrości Bożej. Ufajcie swemu Bogu i nie myślcie, co będziecie mówić w 

danej chwili. Oświeceni będziecie mądrością Bożą i wszystko dla was 

będzie łatwe i mądre w mowie.  

Ja, król Dawid, też otrzymałem mądrość od Boga i zostałem Królem, 

dlatego i wy nie martwcie się, że jesteście niczym wobec Boga, ale miejcie 

serca czyste, aby Bóg mógł wami kierować. Trwajcie na gorącej modlitwie, 

aby wyprosić łaski nawrócenia ludzi do Boga. Zbliża się czas gniewu 

Bożego. Uderzy Bóg w zbolałą ludzkość, aby oczyścić ze zła i uleczyć rany 

waszych dusz, które są bardzo głębokie. Czy zdołasz, biedny człowiecze, 

uleczyć się przed przyjściem Króla – Jezusa Chrystusa? Leczcie swoje rany 

grzechowe i proście aniołów i świętych, aby modlili się za was, bo sami już 

nie zdążycie wyprosić przebaczenia. Szatan tak mocno napiera na naród 

polski, aby was zniszczyć, ale Bóg ma swój plan dla narodu polskiego i 

świata. Zadrży całe stworzenie, gdy ujrzy to, co uczynił grzech. Płacz, ludu 

wierzący, nad grzesznym światem i módl się. Bóg jest miłosierny i 

wysłucha waszych próśb, tylko proście. 

Teraz proszę Boga o błogosławieństwo dla wszystkich ludzi na ziemi. 
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Dnia 17.12.1998 r. 

Ja, król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz, nie odkładaj pisania, bo czas 

nagli, aby ludzkości dać poznać, co zgotował sobie człowiek grzechu. Ludu 

Boży, upominała was Matka Boża, upominał was Jezus Chrystus, a 

rozrachunku wobec stworzenia dokona Bóg, Ojciec Przedwieczny.  

Ja, król Dawid, wzywam was do życia z Bogiem, bo czasu macie mało. 

Jeszcze raz Bóg Ojciec okaże człowiekowi swą ojcowską miłość wobec 

dzieci ziemskich, potem, o ile się nie nawrócicie, wszelkie nieszczęście 

spadnie na cały świat. Nie będzie ostrzeżenia. Co się stanie, to już jest 

napisane w Piśmie Świętym. Bóg dopuści tę grozę, abyście przeżyli i 

zobaczyli, co uczynił grzech. Nie będzie nawrócenia, nie będzie 

przebaczenia dla tych, co trwali w nieprawości. Upadłeś, człowiecze, ale 

nie chciałeś powstać, a w zasięgu twego serca był Bóg, który wciąż czeka 

na ciebie, biedne stworzenie, aby ciebie podnieść z twego upadku. 

 Ja, król Dawid, przychodzę jako pośrednik i orędownik do ludu 

wybranego. Tylko jeden jest ratunek dla ludzkości – Miłosierdzie Boże, 

które objawił Bóg przez polską zakonnicę s. Faustynę, i upomina się, aby 

został koronowany w Polsce Królem Miłosierdzia Bożego. Jezus 

miłosierny jest Królem, Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale pragnie 

być Królem dzieci ziemskich. Uczyń to, narodzie polski, nie zwlekaj, bo 

czas nagli. To wezwanie dla ciebie, Polsko, wypełnij to, o co was proszę, a 

skorzystacie z łaski Bożego Miłosierdzia dla siebie i całego świata. Tyle 

otrzymacie, na ile zaufacie Miłosierdziu Bożemu. 

Dnia 22.12.1998 r. 

Córko Moja, Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wezwałem ciebie, abyś 

pisała. Nie lękaj się pisać, bo te słowa daje ci Bóg dla całej ludzkości. 

Rozpowszechniaj je, bo czasu macie mało. Każde orędzie z Nieba ma 

wielkie znaczenie dla zbawienia człowieka, bo to Ja, Bóg, wołam do Mych 

stworzeń. Gdy będziesz czytał te słowa, człowiecze, pomyśl, że to do 
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ciebie mówię. Miłość ojcowska Mnie zmusza, abym was wzywał, bo 

kocham was, Moje dzieci. 

Zgubiłyście się w tym świecie, gdzie tyle zła i nieprawości. Módlcie się, 

Moje dzieci, o światło Ducha Świętego. Promyk światła Bożego pomoże 

wam odnaleźć się w Duchu Bożym. Módlcie się, Moje dzieci. W tym 

nadchodzącym roku dałem wam czas do nawrócenia.  

Ja, Bóg, kocham swoje ziemskie dzieci i jeśli się zagubicie, szukam 

was, a jeśli nie chcecie, abym was odnalazł, karcę, bo nie chcę, abyście na 

wieki zginęły sprzed Mojego oblicza. Ten rok będzie pełen walki ze złymi 

mocami, ale kto kocha Ojca Niebieskiego, niech się nie lęka walki o 

zbawienie dusz. 

 Ja, Ojciec Przedwieczny, który stworzyłem ten świat i was, 

umiłowane dzieci, nigdy nie zostawię was bez opieki Bożej, zawsze jestem 

z wami, tylko wytrwajcie. Szatan myśli, że już zwyciężył i plany układa. Ja, 

Bóg, mam swoje plany wobec świata i nikt ich nie zna tylko Ja, Bóg w 

Trójcy Świętej Jedyny. Od stworzenia pragnę miłości i czci, ale czy ty, 

człowiecze, potrafisz kochać Ojca Niebieskiego? Miłość jest ogniem, który 

spala wszystko, co jest nieprawością. 

Dnia 23.12.1998 r. 

Tęsknota za Bogiem. Patrząc na dzieje świata, ogarnia mnie tęsknota 

za Bogiem. Miłość Stwórcy wzmaga się w moim sercu, a dusza rwie się do 

Ciebie, Boże. Już nic, co jest ze świata, mnie nie zadowoli. Tyle obłudy, 

kłamstwa, obmowy i osądów… Jak żyć w takim świecie, gdzie jest niewola 

grzechu?  

Boże mój, całe piękno odnalazłam w Tobie, mój Panie. Nie zazna 

dusza Moja spokoju, aż nie spocznie przy Twym ojcowskim Sercu. Pragnę 

miłości Twojej, Boże, aby móc kochać Ciebie, mój słodki Boże, odnalazłam 

jedyny sens życia dla Ciebie, Ojcze. Wlałeś odrobinę miłości w moje 

spragnione serce, a ja pozwoliłam, aby się rozwijała i umacniała dla mego 

Stwórcy. Wiem tylko jedno, żeby być Twoim dzieckiem, trzeba żyć jak 
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dziecko. Pragnę nim być, ale błogosław mi, abym wzrastała w Twej Bożej 

miłości.  

Panie uczyń mnie, abym się czuła jako pielgrzym do ojczyzny 

niebieskiej. Ojcze Przedwieczny tyle na mej drodze stawiasz umartwienia, 

tyle trudów… Nieraz myślę, że nie poradzę, ale jak pomyślę o Tobie, Boże, 

wszystko staje się proste, bo dla Ciebie, Ojcze, nie ma rzeczy niemożliwych. 

Ufam bezgranicznie, że wszystko, co się dzieje, jest dopustem Bożym i 

wszystko przyjmuję z miłością. Pozwól się kochać i zawsze być sercem i 

myślą przy Twoim ojcowskim Sercu.  

Ojcze, tęsknię bardzo za Tobą i nie ustanę w tęsknocie i czynach, aby 

zdobyć Twoje ojcostwo i spocząć przy Tobie. O, gdybym miała skrzydła i 

mogła się wznieść ku Tobie, Ojcze, i napawać się Twoim ojcostwem. 

Pragnę kochać Cię, Boże. 

Dnia 25.12.1998 r. 

Ja, król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz często, bo ten czas jest mi 

przeznaczony, abym przez ciebie ostrzegał ludzi. Pozwól, abym w czasach 

ostatecznych w pełni mógł wypełnić moje posłannictwo. Współpracuj ze 

mną, a wielu ludzi zostanie uratowanych. Posłannictwo i słowo dał mi Bóg 

i raduje się Pan, że mogę brać udział w dziele zbawienia. 

Narodzie polski, najważniejsze dla ciebie jest, aby Jezus został 

Królem Miłosierdzia Bożego. To nie jest wymysł człowieka, ale pragnie 

tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać 

światu Miłosierdzie.  

Co Bóg chce uczynić dla ludzkości, wie tylko Bóg. 

 Ja, król Dawid, będę was wzywał i pouczał, bo to jest moja misja, 

aby Król królów został wybrany, ukoronowany i uwielbiony przez 

narody. Wówczas zło będzie pokonane i ludzie ujrzą obrzydliwość swoich 

występków i upokorzą się przed swym Stwórcą. Zło gnębiło ludzkość przez 

tyle wieków i nie potrafiliście się bronić, dlatego jesteście niewolnikami 

zła. 



  - 432 - 

Król, Jezus Chrystus, chce was wyzwolić spod jarzma zła. Macie wolną 

wolę i możecie wybrać Jezusa Królem lub nie. Królestwo Boże przyjdzie z 

Nieba, tylko pragnijcie. 

Ja, król Dawid, będę wam przekazywał, co macie czynić dla Królestwa 

Bożego. Proszę, nie lekceważcie tych słów, aby nie było za późno, bo plan 

Boży nie jest planem człowieka.  

Trzeba dużo światła Bożego, aby zrozumieć działanie Boga. 
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ROK 1999 

Dnia 12.01.1999 r. 

Ja, król Dawid, przekazuję ci, Zofio, orędzia z Nieba, abyś przekazała 

je ludowi. Nie minie dwutysięczny rok, jak ujrzy człowiek grzechu swoje 

dzieło. Nie pojmie człowiek, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, 

i dla tych, od których Bóg w Trójcy Świętej Jedyny doznaje zniewagi… Bóg 

w swej wszechmocy oczyści świat, bo nadchodzi czas. Ludu Boży, nawróć 

się, uwielbiaj swego Boga i okaż skruchę przed swym Stwórcą.  

Ja, król Dawid, przychodzę w słowie, by was upomnieć. Wracajcie na 

drogę zbawienia, aby nie było za późno. Módlcie się i wypraszajcie łaski 

potrzebne światu. Gdy przyjdzie ten dzień kary – nie znajdziesz, grzeszny 

człowiecze, schronienia: wobec świata dokona się sprawiedliwość.  

Ja, król Dawid, mówię wam: zbliża się Królestwo Boże. Kto pragnie i 

oczekuje go, dostąpi i ujrzy Chwałę Bożą. 

Dnia 13.01.1999 r., Tolkmicko 

Córko Moja, czujesz wielki smutek i osamotnienie. Wiem, że wielu 

ludzi modli się za ciebie. Bądź im wdzięczna, bo dzięki ich modlitwom zło 

nie ma łatwego dostępu do ciebie. To dzieło Ja prowadzę i choćby było 

wielu przeciwników, rozbiją się u Mojego podnóżka. Czyż nie powiedzia-

łem, że okażę mądrość maluczkim, a zakryję przed uczonymi. To dzieło 

jest zrodzone przez Moje miłosierne Serce dla zbawienia ludzkości. Moi 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, Ja, Jezus Chrystus, widzę, 

jak się borykacie, choć szczere modlitwy płyną z waszych serc, a za to, że 

wypełniacie Moją świętą wolę, jesteście znieważeni i odrzuceni. Jak 

macie postępować w tym grzesznym świecie? Czyż macie postępować 

jak poganie? Przecież znacie swego Zbawiciela i chcecie czynić dobrze, aby 

wasz Bóg mógł się radować i błogosławić tym, co nie korzystają z 

nieprawości. Wasze serca zwrócone są do źródła Miłosierdzia Bożego i 

nadal trwacie przy swym Bogu, i choć ciężar krzyża się powiększa, idziecie 

– opuszczeni, wzgardzeni i niepotrzebni. 
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Pamiętajcie Moje dzieci, jestem Bogiem miłosiernym i kocham 

najbardziej tych słabych, tych maluczkich, bo słyszycie Mój głos i idziecie 

za Mym krzyżem jak małe dzieci.  

Bóg Ojciec nie zostawi was, bo zbyt was umiłował. Módlcie się za cały 

świat, a szczególnie za waszych nieprzyjaciół. Nie życzcie im źle, a otoczcie 

ich miłością i choć oni będą was nienawidzić, tym zwyciężycie ich serca dla 

Mej Chwały. Proszę, wytrwajcie w dobrym i zostańcie w pokoju Bożym. 

Dnia 14.01.1999 r. 

Ja, król Dawid, długo czekałem, aż zaczniesz pisać. Wiem, że masz 

trochę wątpliwości, więc daję ci sposobność, prosząc Boga o światło, które 

otrzymasz, aby nasza współpraca nie hamowała tego dzieła. Powinnaś 

wszystko uczynić, co jest wolą Boga.  

Po to jestem jako orędownik do szybkiego zatwierdzenia intronizacji 

Jezusa, Króla Polski, a potem koronacji. Bóg czeka, kiedy lud wybrany 

dobrowolnie ogłosi Jezusa Królem Polski i świata.  

Bóg nie narzuca człowiekowi przymusu, tylko czeka, aż człowiek sam 

zapragnie. Bóg nigdy nie zniewala, ale prosi o dziś. Ja, król Dawid, proszę 

ciebie, ludu Boży, nie zwlekaj, ale staraj się wszędzie stukać, aż ci otworzą, 

aby wypełniło się to, czego Bóg oczekuje. Jezus będzie Królem tych 

narodów, które zapragną Królestwa Bożego. Gdzie miłość i dobro, tam i 

jest Królestwo Boże. Staraj się, narodzie polski, bo giniesz – tylko 

Miłosierdzie Boże może was wyprowadzić z tak wielkiego upadku. Sam 

pogrążysz się jeszcze bardziej.  

Bóg w swoim gniewie wstrząśnie globem – to jest przepowiedziane, 

że gdzie jest odstępstwo od Boga, tam i gniew Boży się wzmaga. Bóg w 

swej dłoni trzyma całą kulę ziemską i kto stara się zaprzeczyć, że Bóg jest 

wszechmocny, ten jest dzieckiem szatana. Bóg oddał wszystko w 

posiadanie Jezusowi, który cały świat odkupił własną krwią. 

Pokój z wami. 
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Dnia 15.01.1999 r. 

Córko Moja, widzę ból twego serca. To Ja, Jezus Chrystus, wlewam 

światło, abyś rozpoznała, jaki jest człowiek w obecnym czasie. Nie staraj 

się, córko, aby ciebie zrozumieli. I tak cię nie zrozumieją. Ty żyjesz miłością 

do swego Stwórcy i bliźniego. Pozostań w tym, to ci przyniesie zwycięstwo. 

Choć krzyż twój jest ciężki i nieraz będziesz myśleć, że nie dasz rady, Ja 

będę tym Szymonem, aby ci pomóc w ciężkiej chwili. Nie lękaj się, córko, 

tego krzyża, który przyjęłaś z miłości do swego Zbawcy.  

Miłość, pokora i modlitwa są waszą bronią wobec zła. Jak ludziom 

ciężko pozbyć się własnego egoizmu. On jest u tak wielu ludzi na 

pierwszym miejscu. Dokąd, umiłowany ludu, będę czekał, abym na 

pierwszym miejscu w waszych sercach był Ja, Jezus Chrystus.  

Ludu Mój, opamiętaj się, bo czas nagli. Nie znasz minuty, kiedy twój 

żywot się zakończy. Z czym wtedy przyjdziesz do swego Stwórcy. Zostaw 

mądrości świata, a żyj Bogiem. Żyjąc Bogiem, otrzymasz światło Boże, jak 

masz żyć dla Boga. 

Córko, twój trud i niezrozumienie, jakie zadają ci ludzie, których 

kochasz i za których się modlisz, zadają ci ból. Trwaj, córko, w tym, co 

dobre i pożyteczne dla dusz, bądź sobą – zawsze cicha i pokorna, bo w 

takich duszach mam upodobanie. Zostań, córko, w pokoju Bożym. Ja dla 

ciebie jestem wszystkim i we wszystkim przyjdę ci z pomocą – tylko 

wytrwaj. 

Dnia 17.02.1999 r., Poznań 

Córko Moja! Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, przekazuję ci ostatnie 

orędzie i wskazówki na dalsze życie z Bogiem dla Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusa. Ta droga jest oświetlona Moją miłością i radoś-

cią dla tych, którzy będą po niej kroczyć. Nie oszczędziłem swego Syna 

Jezusa Chrystusa i was nie oszczędzę, abyście byli oczyszczeni i zahar-

towani w walce ze złem, abyście upokorzeni i znękani życiem ziemskim 

wyszli na spotkanie Mego Syna przychodzącego w chwale. Drogie dzieci, 

Moje oczy Ojca Niebieskiego są zwrócone na was: co uczynicie dla swego 
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Boga, skoro widzicie tyle zniewag? Daję wam słowa, tylko nie lękajcie się 

ich wypowiadać. Przyjmijcie postawę gorliwego wyznawcy i nie lękajcie 

się.  

Wypełniaj, Mały Rycerzu Jezusa, wolę swego Ojca. Powołałem was 

dzieci, a ile z was dochowa Mi wierności? Pragnę was całych z duszą i 

ciałem dla siebie jako Boga i Ojca. Pozwólcie ogarnąć się Moją miłością i 

czujcie się Moimi dziećmi, nad którymi czuwa Ojciec Niebieski i prowadzi 

do ojczyzny niebieskiej. Nie myślcie, dzieci Moje, o sobie. Ja wiem, co 

wam potrzeba. Wsłuchajcie się, co będę do was mówił, a wy jako dzieci 

Boże wypełniajcie Moją wolę. Zjednoczcie się z Moją wolą, aby była 

jedna. Czas obecny jest wielką próbą dla ludzi wiary. 

Czy znajdzie Mój Syn ludzi wiary, gdy przyjdzie do swego ludu? Ilu z 

was go powita i zaśpiewa „Hosanna”? Oczekujcie Go i nawracajcie się. 

Wszystkim narodom dane jest święto Miłosierdzia Bożego. 

Skorzystajcie z tej wielkiej łaski, bo następnego święta może nie być – od 

was, ludu, to zależy. 

Jest to ostatnie wezwanie dane przez Moją córkę, Zofię. Dziś Ja, Bóg 

Ojciec, przekażę słowa, które macie wypełniać. Przestań, biedny 

człowiecze, liczyć na siebie, tylko licz na Mnie, Boga, i Moje Miłosierdzie, z 

którego pragnę, abyście skorzystali. Nie straszę was, nie krzyczę, ale 

proszę, bo masz, człowiecze, wolną wolę. Nie licz, człowiecze, na ostatnie 

chwile, by powrócić do Boga, ale zrób to już teraz. 

Ten obecny rok jest wielką niewiadomą dla człowieka, ale 

zapewniam was, dzieci żyjące w grzechu, że wkrótce przyjdę. Zapłacze 

wszelkie stworzenie nad zgliszczami tego świata. Nie znasz, człowiecze, 

ani minuty, kiedy przyjdę. Szczęśliwi ci, co oczekują swego Boga. Dla nich 

radość i pokój. 

Ja, Bóg Ojciec, kocham was wszystkich i dlatego was pouczam i 

wzywam do nawrócenia. 

Do walki, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, o każdą 

duszę zagubioną – będę błogosławił waszym modlitwom. Waszą mocą 

jest Ciało Jezusa Chrystusa, a bronią Różaniec Święty. 
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Szatanowi kończy się czas niszczenia Kościoła Świętego i ludu Bożego. 

Niech te słowa wzbudzą w was skruchę i żal za grzechy. Bądźcie zawsze 

przygotowani i pojednani z Bogiem, a gdy upadniecie w grzechu, szybko 

powstawajcie, aby was szatan nie usidlił. W Bogu miejcie całą ufność i 

resztę spraw waszych zostawcie Bogu.  

Błogosławię was, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, i 

cały lud Boży. Ja, Ojciec Przedwieczny, czekam z otwartym sercem na was, 

dzieci, w tym roku waszego Boga Ojca. Wracajcie, bo czas nagli. Módlcie 

się, składajcie ofiary, czytajcie Pismo Święte i te orędzia, w których 

macie podane wszystko, jak żyć i co czynić dla Chwały Bożej i zbawienia 

siebie i bliźniego. Szukajcie prawdy w Piśmie Świętym i nim żyjcie, a 

reszta będzie wam dana. 

Dnia 19.02.1999 r. 

Ja, król Dawid, proszę, abyś pisała, Zofio. Wiedz o tym, że ludzi trzeba 

wspierać modlitwą i wskazywać im dobro, aby rozpoznali czas, w którym 

ma się dokonać stopniowo oczyszczenie. Po upływie czasu przeznaczonego 

nastąpi oczyszczenie w czasie nieznanym, w którym to dopełni się 

wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym i co przepowiedzieli prorocy 

w dawnym czasie. Bóg w swym Miłosierdziu wzywa do nawrócenia do 

Boga. Ojciec Przedwieczny pragnie pomóc dźwignąć się z niewoli grzechu 

wszelkiemu stworzeniu.  

Ja, król Dawid, pragnę, aby lud wybrany skorzystał z czasu łaski 

przeznaczonego dla Polski. Czy nie widzicie zła i tego, co się dzieje wśród 

narodów? Wielkie umysły bez Boga nie dokonają niczego dobrego, tylko 

zniszczenie i niepokój w świecie, ale gdy narody zapragną pokoju Bożego, 

Bóg okaże Miłosierdzie. 

Dnia 28.02.1999 r., Tolkmicko 

Córko Moja, pisz. Jeszcze raz pragnę dać wskazówki, czego oczekuję 

od swych stworzeń. Miłość Moja do was, dzieci, zmusza Mnie, abym przez 

te słowa wzywał was do nawrócenia. Kocham was i pragnę zbawić 
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wszystkich ludzi. Czy człowiek odpowie miłością na Moją miłość? Mało jest 

takich, a jeśli są, to i tak są odrzuceni przez świat. Ale ci odrzuceni przez 

świat są Moją radością i w nich zlewam wszelkie łaski potrzebne światu. 

Ludu Mój, ludu, dlaczego nie możesz pojąć Mojej wszechmocy?  

Ja, Bóg, Jezus Chrystus, przyszedłem na świat przez Słowo, a Słowo 

ciałem się stało i zamieszkałem wśród was i przez to Słowo Boże mogę 

uczynić wszystko, tak jak przez Słowo uczyniony był wszechświat, tak i dziś 

w obecnym czasie Bóg może uczynić wszystko, bo wszystko podlega 

wszechmocy Bożej.  

Zastanów się, stworzenie Moje, że swoim grzesznym życiem 

zagrodziłeś drogę, aby w świecie królowało słowo Boże i napełniało darami 

Bożymi światu potrzebnymi. Zostawiłem was na trochę bez Mojej opieki i 

już zapomniałeś, człowiecze, o swym Bogu. Kto kocha swego Zbawcę, ten 

nie zapomni o Nim, choćby wszystkie przeciwności były przeciwko niemu. 

Człowiek żywej wiary ufa bezgranicznie Bogu i Bóg jest z nim. Opamiętaj 

się, człowieku, i wróć do Mego źródła, do miłosiernego Serca – tam 

odnajdziesz przebaczenie i umocnienie w nawróceniu się do Boga. Nigdzie 

nie znajdziesz szczęścia wiecznego, tylko w Moim Sercu, które jest samą 

Miłością i Miłosierdziem, i bramą do nieba. Wracajcie ci, którzy odeszliście 

z Mych dróg zbawienia. Pokój Boży niech spłynie na was, dzieci, abyście 

wytrwały w tym pokoju i nie dały się zwieść nieprzyjaciołom waszej duszy. 

Strzeżcie jej, upiększajcie cnotami miłymi Bogu, a Boża Opatrzność będzie 

czuwać nad wami. Bogu cześć oddajcie, służcie Bogu i bliźniemu, bądźcie 

cierpliwi i pokorni, miejcie otwarte serca na działanie Boga. Aby wola Boża 

była wypełniona przez was, potrzeba mocnego samozaparcia, trzeba 

zapomnieć o sobie, abym mógł w was żyć Ja, Jezus Chrystus, aby się 

wszystko wypełniło, co jest wolą Moją. 

Dnia 01.03.1999 r. 

Ja, król Dawid, pragnę przekazać ludzkości, po co przyszedłem w sło-

wie w tych orędziach. Ja, król Dawid, pierwszy król z rodu Dawida moje 

królestwo otrzymałem od Boga i zapoczątkowany został ród powołany 
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przez Boga. Z tego rodu pochodzi św. Józef i Maryja, Matka Najświętsza, 

oraz Pan Jezus. Jak ród Dawida trwał do przyjścia Jezusa Chrystusa, tak 

teraz Król, Jezus Chrystus z rodu Dawida, przyjdzie w chwale. Jestem wam 

dany dlatego, aby wam oznajmić o Królestwie przychodzącym na świat. 

Lud Boży powinien przygotować się i oczekiwać przyjścia Króla Jezusa 

Chrystusa. Człowiek powinien pokutować i oczyszczać się z grzechów i nie 

zwlekać, a całym sercem zwrócić się do Boga i błagać o przebaczenie. Bóg 

jest miłosierny i nie odmówi łaski skruszonemu. Tak mówi Pan: bądźcie 

cisi i pokorni. Ufajcie w moc Wszechmogącego Boga. Gdybyście poznali, 

co Bóg przygotował dla tych, którzy są wierni Bogu, wasze dusze nie 

wytrzymałyby radości, patrząc na dary i łaski, które Bóg przygotował z 

miłości do swych sworzeń. Obmyci we Krwi Baranka, obleczeni w białe 

szaty – ci zasiądą w Królestwie Bożym. Wracajcie do stóp krzyża, na 

krzyżu dokonało się zbawienie świata i pod krzyżem i z krzyżem dokona 

się zbawienie wszelkiej duszy. Nawet ten, kto przyjdzie ostatni, a rozmyś-

lając, zanurzy się w męce Jezusa Chrystusa i z ufnością zwróci się do Jezusa 

Ukrzyżowanego, uczci Jego święte rany i ze skruszonym sercem 

wynagrodzi za wszystkie grzechy i nieprawości, Bóg mu przebaczy. Nie 

liczcie na ostatnie chwile.  

Niech Bóg wam błogosławi. 

Dnia 15.03.1999 r., Poznań 

Ja, król Dawid, zwracam się ze słowami do ciebie, Zofio, czemu się 

lękasz pisać. Nie odkładaj pisania, skoro jesteś narzędziem Bożym, choć 

nieudolnym, ale zmysły masz otwarte na działanie Boże. Ty wiesz, że 

powinnaś pisać, bo wiele spraw, dotyczących świata będę ci przekazywał, 

a ty pisz i rozpowszechniaj wśród ludu, aby człowiek się opamiętał.  

Ja, król Dawid, będę ci wskazywał drogę do Królestwa Bożego, a ty 

prowadź inne dusze, które pragną dojść do Królestwa Bożego. Nie lękaj się 

tej drogi, bo będziecie pod opieką Bożą, ale cierpienia i prześladowania 

wam nie zabraknie. Oddajcie wszystko Bogu, okażcie miłość do swego 

Stwórcy, że Go kochacie i wytrwacie. W tych trudnych czasach Bóg 
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przygotował wielkie łaski dla tych, którzy nie ulękną się złych mocy, moc 

Boga was ochroni. Zawsze będzie przed wami i napełnieni duchem Bożym, 

staniecie do walki duchowej. Szatan myśli, że zwyciężył, ale Bóg 

postanowił uczynić swe narzędzia z tych maluczkich, najsłabszych prze-

ciwko potędze zła.  

Ja, król Dawid, pragnę was przygotować do walki o oczyszczenie 

przychodzącego Królestwa. Bóg jest Wszechmocny i napełni was mocą 

Bożą, tylko bądźcie cisi, pokorni i miłosierni. Kochajcie swych nieprzyjaciół, 

aby wyrwać ich z mocy szatana.  

Miłość do Boga i bliźniego daje wam władze nad złem, wtedy zło 

musi ustąpić. Módlcie się wraz z Matką Najświętszą i świętymi aniołami, a 

gdy będziecie cierpieć, nie lękajcie się! Bóg nie da wam nic ponad wasze 

siły. Nie szukajcie lekarzy, waszym lekarzem będzie Jezus, dla którego się 

ofiarowaliście. Jezus będzie się nachylał nad waszym cierpieniem, aby was 

umocnić. Przyszły czasy bardzo trudne dla duchowieństwa – módlcie się za 

kapłanów, aby wrócili do głębokiej wiary, bo serca u wielu są letnie i tym 

zasmucają Jezusa, który ich tak kocha. 

Niech was Bóg błogosławi, abyście powrócili do Boga i stali się 

dziećmi Bożymi – o to prosi was król Dawid. 

Dnia 19.03.1999 r. 

Ja, król Dawid, pragnę ci, Zofio, podyktować słowa dla całej ludzkości. 

Jest to czas niewiadomy dla zagubionych owiec, które błąkają się i nie 

mają tych pasterzy, którzy by pomogli odnaleźć drogę ku Bogu. Bóg czeka 

do czasu przeznaczonego. Jezus-Król zbierze wszystkie owieczki błądzące i 

wskaże im drogę zbawienia. Jeśli człowiek nie skorzysta z czasu 

Miłosierdzia Bożego, wówczas spadnie chłosta Boga. 

Jezus umarł za wszystkich, a człowiek nie docenia ofiary Jezusa 

Chrystusa i poszedł własną drogą bez Boga i tym stracił łaskę korzystania z 

tej ofiary, złożonej dobrowolnie za grzechy ludzkości, ale Jezus czeka, czy 

człowiek rozważy mękę Jezusa Króla – dlaczego to uczynił? Abyś był, 
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człowiecze, zbawiony i nie grzeszył więcej! My, święci wszystkich czasów, 

patrzymy, czym stał się człowiek, stworzenie Boże, dla Boga. Jak mało jest 

tych, co wiedzą, czym była męka Jezusa Chrystusa i zawsze ją rozważają. 

Tacy ludzie idą drogą zbawienia, aby osiągnąć ojczyznę niebieską. Ci, co 

odstąpili od dróg Pana, niech nie liczą na ofiarę Jezusa – On umarł, abyście 

mogli żyć dla Boga, a gdy żyjecie dla szatana i wypełniacie jego wolę, nie 

możecie być zbawieni. Jedynym ratunkiem dla zagubionych stworzeń jest 

nawrócić się, dopóki jest czas. Bóg dał wolną wolę i możecie skorzystać z 

niej lub nie. Nadchodzą takie dni, że wszelka dusza zapłacze nad swym 

losem.  

Ja, król Dawid, powiadam wam, gdy zadrży ziemia i niebiosa, świat 

stanie w ciemności, a błyskawice będą rozdzierać obłoki, wiedz, 

człowiecze, że to koniec panowania zła. Bóg uderzy we wszystko, co 

służyło złu, i nic, co złe, nie zostanie, bo Bóg pragnie dobra i miłości. Ludzie 

żywej wiary niech się nie lękają – Bóg oddzieli dobro od zła, aby mógł z 

ludem Bożym przebywać i królować. Wytrwajcie, dzieci Boże, módlcie się i 

składajcie ofiary, aby ratować to, co może zginąć. O to prosi was król 

Dawid. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi. 

Dnia ??.??.1999 r. 

Córko Moja, widzę jak się dręczysz – wiedz, że to jest dla twego dobra 

i zwycięstwa nad swymi nieprzyjaciółmi. Bądź dzielna i nie wpadaj w 

panikę. Czyń tak, jakby się nic nie działo. To nie szkodzi jaka jest nazwa tej 

wspólnoty – obie są miłe memu sercu. Wiedziałem, że to nastąpi i niech 

Moi synowie korzystają z tej nazwy jako Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusa i niech dadzą taki kształt, aby służyło dla Chwały Bożej. A wy, dzieci 

umiłowane, bądźcie wierni swemu posłannictwu. Hartujcie swego ducha, a 

Duch Święty da wam dary, które wam będą potrzebne. Kto kocha Mnie, 

Jezusa, ten nie ulęknie się żadnej przeszkody – pokona je dla Mnie, a tym 

da dowód, że kocha Mnie – wtedy spłynie łaska i moc do dalszej drogi.  

Córko Moja. We wszystkim ciebie doświadczę. Bądź ufna tylko Bogu. 

Bóg zna twoją drogę, bo sam przygotowałem ją, aby się wszystko 
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wypełniło.  

Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego wypełniajcie wolę Bożą, abyście 

się stali tym czym będziecie z woli Bożej. 

Dnia 20.03.1999 r. – Poznań 

Bóg dał człowiekowi ducha Bożego na chrzcie świętym. Zastanów się, 

człowiecze, czy pielęgnowałeś ducha Bożego w swoim sercu. Dał Bóg 

człowiekowi duszę, aby żył, gdy człowiek dobrze żył dla Boga i miał ducha 

pokoju kroczył drogą świętości. Ale gdy człowiek zapomniał o swym 

Stwórcy żyje w grzechu, stopniowo pozbawia duszę światła. Obudź się, 

człowiecze! Dlaczego unicestwiasz swoją duszę dla Boga poprzez swoje 

życie w nieprawości i prowadzisz ją na potępienie. Wzgardzasz duchem 

Bożym, a przyjmujesz ducha zła. Wyrywasz się z opieki Opatrzności Bożej i 

stajesz się narzędziem szatana i wypełniasz wszelkie obrzydliwości złego 

ducha. Wracaj człowiecze do Boga – ratuj swoją duszę! 

Dnia 26.03.1999 r. 

Ja, król Dawid, pragnę objawić ci, Zofio, dzieje świata. Świat 

stworzony był przez Boga dla ludzi, a tak wielu ludzi odrzuciło miłość Boga 

Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Ludzkość bardzo rani Matkę 

Bożą i waszą Matkę. 

Ludu, dlaczego czynisz tak wiele zła, które podlega tak wielkiej karze? 

Za złe wasze życie i odstępstwo od Boga na ziemi stworzonej przez Boga, 

upadnij ludu na kolana i błagaj o przebaczenie. O gdybyś znał, człowiecze, 

coś uczynił w swej nieprawości... Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy. 

Spójrzcie na świat, co będzie się dziać, ale najgorsze przed wami... Świat 

zostanie ukarany. Przez niewierność Bogu sami na siebie wydaliście wyrok 

Bożej sprawiedliwości. Przypieczętowaliście go czynami morderstwa, 

kłamstwem, pychą, zniewagą ludzkiego ciała, które dał wam Bóg. 

Szatan zdeprawował wasze umysły i serca. Jesteście tak skażeni 

grzechem, że tylko oczyszczenie z nieprawości was czeka, Ludu Boży, ja, 
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król Dawid, wam powiadam - Bóg jest tak miłosierny i przygotował 

wieczną szczęśliwość dla tych, co żyją w miłości Bożej. Módlcie się i 

pokutujcie, i bądźcie w stanie łaski uświęcającej.  

Niech was, ludu Boży, Bóg błogosławi! 

Dnia 02.04.1999 r. 

Ja, król Dawid, proszę ciebie Zofio, nie zaniedbuj pisania. Te słowa, 

które będę ci przekazywał, są dla całej ludzkości. Bóg sam wybiera 

narzędzie, które ma służyć dobru. Zofio, pamiętaj, że Bóg ciebie wybrał i 

wielką masz odpowiedzialność wobec Boga i człowieka. Bóg okazał wielką 

łaskę wybierając ciebie za narzędzie Boże i polecił mnie, jako królowi 

Dawidowi, abym przez ciebie oznajmiał ludowi plan Boży. Zofio, ty nie 

znasz, czym mają zostać Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Nie lękajcie się trudnych czasów, które staną przed wami, ale czuwajcie i 

ufajcie w Bożą moc, ona was obroni. Stańcie do walki duchowej, a Bóg 

będzie z wami. 

Słudzy, których Bóg powołał dla Chwały Bożej - nie lękajcie się! Bóg 

otoczy was swoją opieką, tylko wytrwajcie, bo straszne rzeczy będą się 

dziać na ziemi i na niebie, ale wy, mali słudzy, bądźcie spokojni, 

będziecie mieli potężnych opiekunów z nieba, nie będziecie sami. Bóg 

wszystko przygotował, aby zniszczyć zło i działanie złego ducha, który 

czyni nieprawość. Ci, co ulegli pokusie, niech natychmiast nawracają się 

do Boga. Bóg kocha wszelkie stworzenie i nie chce, żebyście byli potępieni 

i dlatego ześle ogień z nieba, abyście doświadczyli, do czego dążycie.  

Oto ja, król Dawid, mówię do was, starajcie się o Królestwo Boże, 

które przyjdzie z nieba i o to, aby Jezus Chrystus - Król został Królem 

dzieci ziemskich - tego pragnie Jezus Chrystus. 

Dnia 03.04.1999 r. – sobota 

Mój Boże – Jezusie Zmartwychwstały, jakżeś dał mi poznać obecność 

w moim sercu? Czym więcej pragnęłam Ciebie, Jezu, tym większy żar był w 
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moim sercu – tęsknota się wzmaga. Ty, słodki Jezu, jesteś zawsze przede 

mną, ale tak daleko, kiedy pozwolisz się zbliżyć do siebie, choć byś stawiał 

największe przeszkody będę je pokonywać, aby się godnym stać 

zawodnikiem. Miłość mnie spala do Ciebie, Jezu Zmartwychwstały. Pragnę 

jednego – żyć dla Ciebie Jezu i wypełnić Twoją wolę. Jezu Mój kochany, jaki 

ból mi zadaje oziębłość ludzka. Widzę bardzo dużo – tylko obrzędy religijne 

– a gdzie miłość. W jaki sposób czczą Twój Majestat Boży? Serce boli. 

Przyjdź, słodki Zbawco, do mego serca – spalaj je dla Twej miłości! Pragnę 

wynagradzać Twoją zranioną miłość.  

Proszę Ciebie, Matko Boża, wspomagaj mnie moją małą miłość. 

Prowadź mnie Mateńko do swego Boskiego Syna. Pomóż mi się dźwignąć 

ze swojej nędzy. Nie opuszczaj mnie Mateńko! Moje oczy i serce są 

zwrócone do Twojego Macierzyństwa. Ufam, że wesprzesz mnie swoją 

łaską na mej drodze zbawienia. Niech będzie uwielbiony w moim sercu Bóg 

Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.  

Dnia 03.04.1999 r.  

Pytam Jezusa:  

– O, mój Jezusie Chrystusie Zmartwychwstały, proszę o wskazanie mi 

drogi. Pragnę wypełnić według Twej świętej woli. 

Córko Moja, raduje się Moje serce, że pragniesz wypełnić Moją 

świętą wolę. Obiecuję – dam ci możność, abyś jednoczyła się z Moją święta 

wolą.  

Słodki Jezu, co dalej z tymi małymi rycerzami Miłosiernego Serca 

Jezusowego? 

Córko Moja, nie martw się. Jam was powołał – Ja prowadzę taką 

drogą, jaka jest wam przeznaczona. Ci wytrwali i wierni Memu Sercu 

zostaną umocnieni Moim Duchem. Miłości pragnę, na miłość czekam, 

czystą, gorącą od mych stworzeń  

Jezu czy tę książkę trzeba było wydać? 

Tak córko – nie martw się, ja ciebie wesprę.  
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Dnia 09.04.1999 r. 

Ja, król Dawid, pragnę ci, Zofio, przekazać, czego Bóg oczekuje od 

swych dzieci ziemskich - nawrócenia się do Boga. Z wielkiej miłości Bóg 

stworzył was, dał wam serce święte i w tym sercu zapalił miłość. Na 

chrzcie św. uczynił was stworzeniem rozumnym ponad wszystkie 

stworzenia świata. Nic od was nie potrzebuję, tylko miłości, a wam pragnę 

dać zbawienie wieczne - tego szczęścia nie można kupić, można je mieć 

tylko przez miłość do Boga i bliźniego, i życie prawe. Spójrzcie na wasz 

kraj, co się dzieje?... My święci widzimy wszystko i to, co was czeka, 

narodzie wybrany.  

Z waszego kraju ma promieniować Miłosierdzie Boże na cały świat. 

Nie zdołasz narodzie, dźwignąć Polski z kryzysu, jeśli nie zwrócisz się do 

źródła Miłosierdzia Bożego. To jest ratunek dla Polski i świata. O ile nie 

zwrócicie się o łaski do Miłosierdzia Bożego i pozostaniecie głusi i niemi, 

nastanie wielki niedostatek. Jeśli znajdą się tacy, którzy wyjdą pod 

sztandarem dwóch Serc, Jezusa i Maryi, odniosą zwycięstwo duchowe. Po 

odrodzeniu się wiary w Boga, Bóg okaże Polsce Miłosierdzie swoje, ale 

cała Polska ma odrodzić się w Duchu Świętym, gdzie ma zapanować 

miłość, dobro i zgoda. Niech was Bóg błogosławi. 

Dnia 11.04.1999 r. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, pragnę udzielić wam 

błogosławieństw, aby przez Moje miłosierne Serce spłynęły łaski 

potrzebne wam, Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, i całemu 

światu. W dniu święta Miłosierdzia Bożego wylewam przeobfite łaski na 

dusze, które czczą Boże Miłosierdzie i proszą o łaski dla tych, co nie 

wzywają Bożego Miłosierdzia i dusze te ogarniam, aby poznały i 

skorzystały z łask Mojego miłosiernego Serca. Módlcie się, Moje dzieci, za 

dusze, które giną usidlone przez szatana, bo w waszej mocy jest zerwać 

sidła szatańskie.  

Odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego i różaniec św. i przez 

ofiary składane we Mszy Świętej Moja Krew i Woda spłynie na dusze 

ł; 
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zagubione, one odczują Moją obecność i to, że ich kocham. Jako Bóg 

miłosierny nie poskąpię łask powracającym na drogę zbawienia, a Moje 

miłosierne Serce wzruszy się, przygarnie i przebaczy skruszonemu. Tyle 

razy,  synu i córko, stawałem na twojej drodze, wzywałem cię, abyś 

powrócił do Mego miłosiernego Serca, ale ty byłeś głuchy na Moje 

wezwanie. Wszystko co dobre, przypisywałeś sobie i nigdy nie myślałeś o 

Mnie, Jezusie Chrystusie, a Moje łaski marnowałeś.  

W Moim Miłosierdziu dałem Święto Miłosierdzia Bożego, aby 

ratować zagubionego grzesznika. Kto nie będzie korzystał ze Święta 

Miłosierdzia Bożego, ten skorzysta z Mojej sprawiedliwości. Moje 

Miłosierdzie jest ratunkiem dla całej ludzkości. 

Dnia 16.04.1999 r. Tarnów 

Ja, król Dawid, spieszę Zofio, ze słowem Bożym, abyś ostrzegła ludzi 

słabej wiary. Mów im i nie lękaj się, każde słowo ma znaczenie dla 

zagubionego człowieka. Gdyby ludzie żyli tak, jak mówi Matka Boża, nie 

byłoby wojen. Duchowieństwo lekceważy słowa Matki Najświętszej i 

wielu proroków. W tych czasach ludzkości zagraża wiele wojen 

bratobójczych. Stwórca dopuści kary, aby człowiek się obudził i spojrzał na 

świat, który Bóg stworzył, a ty, człowiecze, te dobra niszczysz. Upominam 

was, ludu Boży, nawróć się, bo czasu macie mało. Czy Król, Jezus Chrystus, 

ma przyjść do ludu grzesznego, w którym nie znajdzie pocieszenia, czy ma 

stworzyć nowy świat, a ten ma poddać zagładzie. Proszę was, ja, król z 

rodu Dawida, opamiętajcie się... Niech was, ludu Boży, Bóg błogosławi. 

Dnia 25.04.1999 r. 

Ja, król Dawid, jestem tutaj - nie lękaj się pisać. Współpracuj ze mną 

w winnicy Pana. Pan Bóg jest miłosierny i kocha rodzaj ludzki, i pragnie 

was pociągnąć ku sobie. Bóg jest światłością i dusze, szukające światło 

Boże, odnajdą je. Bóg wyjdzie im naprzeciw i wskaże drogę zbawienia. 

Ludzie w obecnym czasie szukają dóbr materialnych, nawet za utratę 

wiary. Dobra ziemskie są zniszczalne, a gdy człowiek je zdobędzie, żywot 
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ziemski kończy się. Czy po tej pielgrzymce ziemskiej, którą przebyliście po 

tej świętej ziemi, dusza twoja będzie radosna, bo żyła Bogiem, czy smutna, 

bo żyła bez Boga. Pomyśl, człowiecze, coś zgotował dla życia wiecznego. 

Bóg długo czeka na grzesznika, bo miłość Go powstrzymuje od kary. Ludu, 

coś zgotował przez swoją nieprawość... Zgliszcza i ruiny zostały z waszych 

dusz... Obudźcie się narody, bo Król - Jezus Chrystus przychodzi. Miłością 

Bożą wzgardziliście i dlatego miłość człowieka jest pusta, a szatan ma 

dostęp do was. Gdzie nie ma miłości do Boga, tam panuje szatan. Dojrzał 

świat do kar i już nadchodzi czas, by oczyszczony został świat na przyjście 

Jezusa Chrystusa. Rok Boga Ojca jest rokiem przypomnienia wszystkim 

narodom świata, że Bóg Ojciec czeka na powracające dzieci Boże. Świat i 

was stworzył Bóg w miłości, a w wielkim smutku podda go oczyszczeniu. 

Serce Ojcowskie płacze, ale ludzkie skamieniałe serca - NIE. Ja, król Dawid, 

wzywam was i upominam – wracajcie, bo wielkie żniwo zbierze szatan. 

Ufajcie Bogu, nie bójcie się szatana, a zwyciężycie go z Matką Najświętszą. 

Miejcie w sercu miłość i pokorę, a krzyż i Różaniec św. niech będą waszą 

tarczą obronną. Żyjcie w pokoju. Niech wola Boża wypełni się w każdym 

życiu człowieka, a będziecie zbawieni. 

Dnia 30.04.1999 r. 

Ja, król Dawid, przekażę ci, Zofio, ostrzeżenie dla ludzkości, która 

utraciła wiarę w rzeczywistość, w jakim czasie żyje. Szatan usidlił tak 

bardzo człowieka, że wielu przestaje wierzyć w istnienie Boga. Biada wam, 

innowiercom, którzy zagubiliście wiarę w Boga - to jest największe 

odstępstwo. O prochu ziemski - pragniesz stać się bogiem bez Boga. O 

zgubny narodzie, jak wielką karę przygotowaliście sobie. Przez pychę, 

przez złość i nienawiść ulegliście całkowitemu wynaturzeniu swego 

człowieczeństwa. Nie wykorzystaliście rozumu i łask, które dał wam Bóg. 

Odrzuciliście wszystkie łaski i dary, wybraliście życie bez Boga. Oto 

nadchodzi dzień rozrachunku z grzesznym ludem. A teraz wzywam was, 

ludu Boży, abyście wytrwali przy Bogu. Bóg swój lud otoczy opieką i 

ochroni przed nieszczęściem i zagładą. Ufajcie Bogu, módlcie się i łączcie 
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się z całym Niebem, aby ratować zagubione owieczki. Zabierze Bóg ziemię, 

która uległa skażeniu grzechowemu przez grzeszny lud, a da ziemię nową, 

czystą, nie skażoną grzechem i nowe niebiosa, aby Jezus Chrystus mógł 

królować wśród ludu wiernemu Bogu.  

Ja, król Dawid, upominam i proszę was, ludu Boży, bądźcie wierni 

Bogu, a Bóg w tych czasach okaże swoją wszechmoc i niech was Bóg 

błogosławi, abyście wytrwali w dobrym i w prawdzie dzieci Bożych. 

Dnia 01.05.1999 r. Rzym       

Drogi Ojcze Pio, wiem, że jesteś kochany przez lud Boży i również 

przez tę pielgrzymkę niemiecką - przekaż nam parę słów pocieszenia. 

Ja, ojciec Pio, sługa Boży, pragnę ci przekazać słowa pocieszenia i 

smutku. Zostanę wyniesiony na ołtarze, ale i zapowiadam, i ostrzegam 

świat przed wielką karą. Lud umiłowany przez Boga odszedł z Jego dróg. 

Nigdy nie było tak wielkiej zniewagi Bożego Majestatu, jak w obecnym 

czasie. Bóg kocha swoje stworzenie, bo je stworzył, ale ten czas zbliża się 

ku końcowi. Choć przyjdzie prześladowanie i wy, moje siostry i bracia, 

będziecie pić kielich goryczy, ale nie ulegajcie zwątpieniu. Jesteście 

radością dla Boga, że może z wami przebywać, być kochanym i kochać 

swoje stworzenie - nie lękajcie się zła, proście, a całe Niebo przyjdzie wam 

z pomocą. Bóg czuwa nad wami, bo w dniu ucisku - dacie świadectwo 

żywej wiary. Jutro proście o wiele, co wam Duch Święty podpowie, w tym 

dniu mojej Beatyfikacji, możecie wyprosić dużo łask. 

Z moich ran płynęła krew przez 50 lat i z tych ran popłyną łaski dla 

całego świata. Ja, ojciec Pio, proszę was, stańcie do walki duchowej o 

każdą duszę zniewoloną przez szatana a my, święci, będziemy waszą 

obroną - tylko wytrwajcie w wierze, że Bóg jest z wami oraz Matka 

Najświętsza, aniołowie i święci tej pielgrzymki. 

Ja, ojciec Pio, tę pielgrzymkę wam przygotowałem, bo wasze 

modlitwy nie pozwoliły zapomnieć o was i będę zawsze z wami, bo pieczę 

nad ludem Bożym dał mi Bóg. Niech was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i 

Duch Święty! 
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Dnia 08.05.1999 r. 

Drogi Ojcze Pio, dziękuję ci za moją obecność w dniu twojej 

beatyfikacji. Radowało się serce moje, patrząc, jak płynęły z nieba łaski na 

cały świat. W tym dniu ofiarowałam ci, ojcze Pio, wszystkich Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Ojcze Pio, otocz nas swoją opieką 

i broń nas od wszelkich ataków zła, które na nas napierają. Proś 

wszystkich świętych o wstawiennictwo u Boga za nami, bo na ziemi nie 

możemy znaleźć obrońców, którzy wspieraliby i strzegli naszej wiary. 

Wiem, że możemy tylko liczyć na Boga, Matkę Najświętszą, na 

aniołów i wszystkich świętych. Jesteś, ojcze Pio, naszą nadzieją i pomocą 

wytrwaniu przy Bogu. 

Ojciec Pio: Dziecię, radowało się moje serce, że powierzyłaś mi w 

opiekę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Tak, Jezus 

powołał was do planów Bożych i choć ciężar jest wielki, ale pomyśl Zofio 

o Jezusie, jak cierpiał..., pomyśl i o mnie - nawet w nocy nie było spokoju - 

szatan chciał zniszczyć moją wiarę w Boga, ale Bóg był mi pomocą i ty, w 

dzisiejszym czasie, licz tylko na pomoc Bożą i ufaj. Wszystkie cierpienia 

ofiaruj Bogu. Jesteś odrzucona i nie rozumieją ciebie, ale Bóg ciebie nie 

odrzuci. Wrogowie tego dzieła zbawienia dla wielu dusz planują, jakby 

zniszczyć to dzieło Boże. 

Czy znajdziesz, Zofio, obrońców tego dzieła? - NIE! - Wiedz, że ci, co 

by mogli, nie chcą narazić się. Bądź spokojna, będę czuwał i modlił się.  To, 

Zofio, ja wyprosiłem ci ten pokój ducha i cierpliwość w tej pielgrzymce. Za 

wzgardę odpłacałaś modlitwą i miłością - tak czyń dalej, a będziesz 

zwyciężać swych wrogów dla Boga. Błogosławię ciebie i całą wspólnotę 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Pieczę nad wami 

przejmuje całe Niebo. Złóżcie taką ofiarę, jaka jest wola Boża, a wypełni 

się wszystko. 

Dnia 08.05.1999 r. 

Zofio, pisz, ja, król Dawid, pragnę ci przekazać, że czas czasów zbliża 

się dla całego świata, bo narody świata czynią wielkie zgorszenie. 
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Wracajcie ludy do Boga, dokąd jeszcze nie nastąpił wstrząs globem 

ziemskim. Ja, król Dawid, przychodzę w słowie do wszystkich narodów i 

ostrzegam lud zbuntowany przeciw Bogu - o biada tym, co odrzucili 

dziesięć przykazań. Zatraciliście miłość i nie potraficie sami kochać, i żeby 

was kochano - taki człowiek jest pod władzą szatana. O, słudzy szatana, 

najpierw zobaczycie, czym był Bóg dla człowieka, a czym szatan, ale wtedy 

będzie za późno... 

Gdybyście chcieli poznać dobroć Boga i to, jak Bóg bardzo umiłował 

człowieka, że dał mu cząstkę nieba w duszy. Uczynił to dlatego, że jest 

Stwórcą każdego człowieka i pragnie być czczony, kochany przez swoje 

stworzenia. Aniołowie wam zazdroszczą, że Jezus przychodzi do dusz 

ludzkich. W Przenajświętszym Sakramencie Jezus przychodzi do świątyń 

waszej duszy, ale czy człowiek pamięta o tej świątyni i nie kala jej 

grzechem. W duszy czystej przebywa Bóg i przez taką duszę działa i ma 

ona moc Bożą. Szukaj, ludu Boży, takich dusz oddanych całkowicie Bogu, 

przez nie otrzymacie światło Boże, zacznijcie walkę duchową, ona jest 

ciężka, ale zwycięstwo będzie dla tych, którzy walczą o Chwałę Bożą i w 

imieniu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Wkrótce nadejdzie burza, którą 

zobaczycie. Ja, król Dawid, proszę i wzywam do nawrócenia. Niech was 

Bóg błogosławi. 

Dnia 13.05.1999 r. 

Tobie Boże Ojcze, zawierzyłam i w ofierze składam cały lud, byś nam 

błogosławił i ocalił nas. W rękach Twoich jest świat cały. Tyś go Ojcze 

stworzył dla dzieci swych. Nieomylny jesteś Ojcze w wyrokach swych. 

Pamiętaj Ojcze, żeś nas zrodził dla Chwały Twej. Miej litość i nie każ nas! 

Chwała Twoja jest mi miła i chcę dla niej żyć. Dziękuję Ci, Ojcze, że 

wezwałeś mnie i wezwałeś cały lud Boży. Niech Twój głos wołającego Boga 

Ojca rozchodzi się i żeby wrócili do Ciebie i ze skruchą – ukorzyli się. Dałeś 

człowiekowi tak wspaniały świat i miłość w sercu dla nas masz Ojcze 

Niebieski. Pragnę wynagradzać miłość Twą. Prowadzisz mnie, Ojcze, drogą 

do ojczyzny niebieskiej. Dusza moja rwie się do Ciebie, Ojcze, i pragnie 



  - 451 - 

spocząć przy Sercu Twym. O miłości Mego Ojca – ogarnij mnie bym już 

niczego nie pragnęła, tylko żyć dla Ciebie, Ojcze, wzbudziłeś we mnie 

tęsknotę i popłynęły łzy. Tak, Ojcze, pragniesz miłości od stworzeń swych. 

Jakże człowiek jest szczęśliwy, gdy powiedzieć może: Ojcze mój! Dusza 

wchodzi w zachwyt i unosi się do Serca Twego. O, Mój Ojcze, korzę się u 

Twych stóp. Spójrz na nędzę moją. Pomóż mi się dźwignąć z niej. Ojcze, 

pragnę dzieckiem Twoim być, aby tylko Twoja święta wola wypełniła się. 

Przyjmij mnie do Swego Serca, taką, jaką jestem i uczyń wszystko, co jest 

twoją święta wolą. Oto jestem cała Twoja! 

Dnia 16.05.1999 r. 

Drogie dziecię, czemu się niepokoisz. Wypełniaj Moją wolę i nie 

zważaj na przeszkody. One są po to, abyś je, wsparta na Moim ramieniu, 

pokonywała. Słowa, które ci przekazywałem i przekazuję są dla 

umocnienia i utwierdzenia, że Ja, Jezus Chrystus, wzywam was, 

umiłowane dzieci. Pragnę, abyście poznali i zbliżyli się do Mego 

zranionego serca. Ja, Bóg, pragnę ogarnąć was, jako Moją owczarnię i 

wskazać wam drogę zbawienia. W tych trudnych czasach, nie lękaj się, 

dziecię Moje, zdaj się całkowicie na Moją świętą wolę i słuchaj Mego głosu 

i idź za nim. To Ja, Jezus miłosierny, jestem budowniczym tego dzieła 

zbawienia, ty tylko jesteś narzędziem. Bądź cierpliwa, przyślę ci pomoc. 

Dbaj o rozwój tego dzieła i choć cierpień ci nie zabraknie, nie zniechęcaj 

się, bo tym zadasz Mi smutek. Stań do walki duchowej jako Mały Rycerz 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Ty i cała wspólnota hartujcie swego 

ducha, bo ten czas jest waszym czasem, aby okazać, że jesteście Moimi 

umiłowanymi, wiernymi dziećmi. Zwalczajcie, dzieci Moje, co złe, a co 

dobre, przyjmujcie do swoich serc i niech wasze serca staną się Moim 

odpoczynkiem - to mówi do was Jezus Chrystus. 

Dnia 16.05.1999 r. 

Proszę Ciebie, Boże, słyszę głos wewnętrzny, że kończy się moja 

misja wyjazdów i jaka będzie moja rola w dalszym działaniu we 
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Wspólnocie Małych Rycerzy? 

Córko Moja, twoja misja wyjazdów kończy się, nie docenił lud 

znaczenia twojej wędrówki i trudu. Stworzenie Moje nie pomyślało, że Ja, 

Jezus, ciebie posyłam, abyś wypełniła dobrze posłannictwo. Niosłaś ludowi 

radość, pokój i zdrowie, godziłaś się ze wszystkim co ciebie spotykało od 

ludzi i cieszyłaś się wraz ze Mną, jak znajdowałaś serca otwarte na Boga. 

Misja twoja będzie trwać dalej tylko w innym wymiarze. Ufaj swemu Bogu, 

bo bliskie jest Jego Królestwo. Bądź spokojna o dalszy ciąg twojej misji, 

czuwaj na modlitwie, a plan Boży będzie się dopełniać. Strzeż depozytu 

swej duszy, aby ona osiągnęła cel przeznaczony jej przez Boga. 

Dnia 17.05.1999 r. 

Ja, Duch Święty, przychodzę do ciebie, dziecię, aby ci wskazać drogę 

Bożą. Pamiętaj, Zofio, że od pierwszej chwili, kiedy zapragnęłaś żyć dla 

Boga, zacząłem pracę nad twym człowieczeństwem, aby ukształtować 

twego ducha. Jestem pracownikiem w twej duszy. 

W każdej duszy, która jest poddana Mojemu Świętemu działaniu, a 

nie stawia oporu i zdaje się tylko na Moją Świętą Wolę - zakróluje 

świętość, a ogród wyda zapachy. Dusza, która jest poddana całkowicie 

Mojemu działaniu, wie, jak żyć i zauważy, że ją prowadzę, bo daję jej 

poznać wiele tajemnic Bożych. Oświecam ją i prowadzę na wyżyny 

niebieskie. Taka dusza wyniszcza się dla Chwały Bożej, a doświadczona i 

upokorzona staje się Moim ulubionym rajem, gdzie przebywam i 

uświęcam ją. Niech wszelkie stworzenie z otwartym sercem odda się 

Mojemu Świętemu działaniu, a każda dusza dojdzie do świętości i pokoju i 

spocznie w duchu Bożym. Pokój z wami, dzieci Boże! 

Dnia 17.05.1999 r. 

Ja, król Dawid, pragnę ci przekazać wiadomość o zatwierdzeniu tego 

zgromadzenia ludzi świeckich Małych Rycerzy MSJ. Szatan bardzo chciał 

zniszczyć to dzieło zbawienia poprzez swoje sługi. Nie martw się, Zofio, 

trwaj w pokorze, Bóg okaże ci mądrość, poprzez którą będziesz kierować 
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tym zgromadzeniem. Bóg ześle wam Ducha swego, a jego mądrość będzie 

działać poprzez Małych Rycerzy. W tych czasach Bóg ześle Ducha swego 

na tych, co żyją Bogiem na każdy dzień i nie są chwiejni w wierze. Módlcie 

się, czyńcie pokutę, zanurzcie się w miłości Bożej, aby ta miłość 

ukrzyżowana wyzwoliła was, dzieci, z wszelkich pragnień tego świata. 

Świat uległ niewoli szatana.  

 

Ja, król Dawid, otrzymałem od Boga przygotowanie królestwa 

przychodzącemu Jezusowi Chrystusowi. Najpierw pragnijcie przyjąć Go do 

swych serc, aby Królestwo Boże zatryumfowało nad wszystkimi narodami. 

Ten czas jest czasem do nawrócenia i przebaczenia. Przyjście Jezusa jako 

Króla będzie czasem oczyszczenia. Szatan będzie pokonany, a szaty 

waszych dusz dadzą świadectwo, czy kochałeś Boga i bliźniego. 

Nawracajcie się, odejdźcie od nieprawości, wróćcie na drogę zbawienia. 

Bóg jest miłosierny, udzieli powracającym łask przebaczenia. Niech was 

Bóg błogosławi i udzieli wam łaski nawrócenia. 

Dnia 18.05.1999 r. 

Droga siostro, Ja, siostra Faustyna, już dawno pragnęłam przekazać 

ci wiele orędzi z nieba - nie zwracałaś się do mnie, ale od dziś będę ci 

przekazywać orędzia dalszej misji, aby dopełniło się wszystko, co mi Jezus 

miłosierny polecił, a co teraz, w tych czasach, ma się wypełnić.  Czuwaj i 

wszystko wypełniaj. To zgromadzenie ludzi świeckich odniesie zwycięstwo 

nad swymi wrogami. Nie lękaj się, jesteś powołana przez Boga i nikt ci nie 

zaszkodzi, bo słowo Boże działa przez ciebie. Nie martw się swoją nędzą, 

wsłuchaj się w swoje wnętrze i wypełniaj, co ci polecił Bóg. 

Zaproś całe niebo na to triduum ku czci Boga Ojca. Będziemy łączyć 

się z wami w tej ofierze, którą złożycie Bogu Ojcu. Utrzymuj kontakt ze 

mną, a ja, siostra Faustyna, będę ci wskazywać i ostrzegać przed złymi 

ludźmi, a św. Michał Archanioł będzie twoim i całego zgromadzenia 

opiekunem. Zostań z Bogiem, w Bogu miej ufność i Bogu wszystko 

zawierzaj. 
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Dnia 18.05.1999 r. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, przychodzę ci z pomocą, o którą 

prosisz. Trwaj w tym, co ci przekazuję i wprowadzaj w czyn, składaj ofiarę 

miłą Bogu. Dzieci, módlcie się i czyńcie dobrze, i dajcie świadectwo 

prawdzie. Kto odnalazł Boga w Trójcy Świętej Jedynego, to i odnalazł 

prawdę i światło Boże. Na te trudne czasy, w których przyszło wam żyć, 

hartujcie swego ducha. Nie poddawajcie się temu, co spłyca waszą wiarę, 

bo wasza wiara ma być ukierunkowana ku swemu Bogu. Zdajcie się 

całkowicie na Moją wolę, a Ja poprowadzę was prawdziwą droga 

zbawienia, bo kocham was. Moje umiłowane dzieci, wpatrujcie się w Moje 

zranione serce i w rany, które zadał Mi człowiek, i czerpcie z nich siłę i moc 

do dalszego życia dla Boga. Bóg was powołał na ratunek dusz zagubionych 

- ufajcie w swoje powołanie i wytrwajcie w dobrym.  

Ja, Jezus Chrystus, czuwam nad wami i prowadzę was, aby Chwała 

Boża była uwielbiona poprzez was, dzieci Moje, abyście godnie brali w niej 

udział. Kto dla Chwały Bożej żyje, ten i bierze udział w chwale Bożej. Bądź 

spokojna, dziecię Moje, nie pozwolę, abyś zbłądziła. Czyń to, co ci 

powierzam. Jam jest twoim pokojem i znoś wszystko, co ciebie spotyka w 

Moim pokoju, a nikt tobie nie zaszkodzi. Błogosławię was, wszystkich 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Dnia 21.05.1999 r. 

Ja, Jezus Chrystus, wskazuję ci drogę zbawienia i nikt z tej drogi 

ciebie nie usunie. Jestem twoim Bogiem, nie staraj się szukać kapłanów, 

aby ciebie wspierali. Ja, Jezus, przyślę ci opiekunów duchowych, bo Ja ich 

znam i wiem jacy są. Czas nagli, drogie dziecię. 

Zapędziła się ludzkość w swojej mądrości i nic dobrego nie dokona 

bez Boga. Bóg dał mądrość człowiekowi i nie może jej odebrać, choć jej 

nie wypełniali i nie służyła dobru całej ludzkości. Mądrych ludzi jest na 

świecie wielu, ale mało z nich przypisuje mądrość Bogu jako dar i łaskę. 

Kto uwierzył w swoje zasługi zdobycia wiedzy, temu Bóg okaże, czym 

mądrość jest w obecnym czasie - wielkim złudzeniem. Zostawię tyle 
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mądrości tego świata, na ile ludzie zawdzięczają i dziękują Bogu. Maluczcy 

posiądą mądrość nie ze świata, ale wlaną przez Ducha Świętego. Takiej 

mądrości, danej przez Boga, nie dorównają wszystkie mądrości świata, bo 

nie będą równe mądrości Bożej. Dziecię Moje, idź tą drogą, którą ci 

wskażę. Żadna przeszkoda, żadne prześladowanie, nie zmieni Moich 

planów i choćbyś upadała wiele razy, Ja ci zawsze podam Moją świętą 

Dłoń, bo to Ja, Jezus Chrystus, stawiam przed tobą wszelkie przeszkody i 

daję ci siłę je zwalczać. Mój Mały Rycerzu, nie martw się, wkrótce 

przemienię twoje słabości w Moją moc. Daję ci miłość do Mych stworzeń, 

kochaj je, idźcie wszyscy jedną wspólną drogą na spotkanie ze swym 

Bogiem. Pragnijcie Mego przyjścia i oczekujcie Mnie. Czas oczekiwania 

Mego przyjścia jest naznaczony wielkim prześladowaniem i ono już jest, 

ale Ja znam, co możecie znieść w swym człowieczeństwie. Ufajcie i 

korzystajcie z łask, które spływają z nieba na lud Boży. Ja, Jezus, przyjdę, 

nie pytajcie, kiedy, a bądźcie w stanie łaski. Błogosławię wszystkim 

ufającym Bogu. 

Dnia 28.05.1999 r. 

Ja, Matka Niebieska, daję ci, córko, to orędzie dla twojego 

umocnienia, abyś uwierzyła, że Mnie widzisz i do ciebie mówię, abyś 

przekazywała słowa innym, którzy potrzebują wsparcia. Czasem się 

czujesz samotna i opuszczona - Ja, Matka Niebieska, nigdy nie opuszczę 

swojego dziecka. Bóg ci zsyła cierpienie, abyś się upodobniła do Mego 

Syna - to jest twoja misja, do której cię Bóg przygotował. Dźwigasz krzyż 

ponad twoje siły, lepiej ci cierpieć w ukryciu, niż na jawie. Ufaj, córko 

Moja mała, twoją małość daj swojej Matce, a uczynię ją wielką. Bądź 

spokojna - czuwam nad tobą i błogosławię cię. 

Ja, Jezus Chrystus, pragnę ciebie utwierdzić w tej misji, że twoje 

cierpienie ratuje wiele dusz. Pamiętaj, dziecko, przygotowałem ciebie do 

cierpień i cierpię wraz z tobą - ni więcej ni mniej. 

Ja, Jezus Chrystus, twój Bóg - widzę cały grzeszny świat. Pozwól, 



  - 456 - 

dziecię Moje, bym się tobą posługiwał, bo czym większy ciężar grzechów, 

tym masz większe cierpienie. 

Kapłanie, pomagaj Mojej córce, Zofii, jest jej bardzo ciężko. Ona 

bardzo Mi zaufała i wszystko przyjmuje, zdana na Moją świętą wolę i Ty 

tak czyń. Dziecko, aby Moja święta wola się wypełniła, poprzez ciebie 

błogosławię cię. 

Dnia 29.05.1999 r.  

Gdy byłam w Kościele odmówiłam modlitwę do Ducha Świętego i 

ofiarowując się Duchowi Świętemu, głos wewnętrzny:  

Módl się do Trójcy Przenajświętszej, bo Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg 

Duch Święty jesteśmy Jedno. Dziś podam ci modlitwę do Trójcy Świętej.  

Ta modlitwa będzie pomagać zagubionemu ludowi i odnaleźć Boga w 

Trójcy Jedynego, i Jego działanie.  

Przez moc tajemnicy Trójcy Świętej ta modlitwa otrzyma 

błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego na zbliżające się czasy 

ostateczne.  

Ta modlitwa dana jest dla całej ludzkości i należy ją rozpowszechnić 

wszędzie. Bóg w Trójcy Jedyny, przez moc tajemnicy świętej, ogarnie cały 

świat. Swoją tajemnicą wyzwoli z grzechu niewoli.  

Módlcie się – to jest ratunek dla wszystkich grzeszników.  

Dnia 29.05.1999 r. – MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ  

Boże w Trójcy Jedyny cała ludzkość [ugina się] pod ciężarem 

grzechów i woła potężnym głosem nędzy o ratunek dla świata całego.  

Boże w Trójcy Jedyny ratuj nas, przez moc Twej tajemnicy ulecz rany 

grzesznej duszy naszej i nie pozwól, aby zginęło tak wiele dusz. Niech 

Miłość i Miłosierdzie Twoje ogarnia świat cały.  

Nie pozwól, o Boże, aby nadal brzemię grzechu panowało nad 

światem. O Boże w Trójcy Jedyny do kogóż pójdziemy!  

Ciebie, o Boże, Ojcem zwać chcemy i Tobie powierzyć się chcemy. Z 
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drogi nieprawości wrócić pragniemy.  

W Tobie, Ojcze, ratunku szukamy. Z wielkim lękiem się do Ciebie 

zbliżamy, bo pragniemy kochać Ciebie, Boga, bo dziećmi Twymi jesteśmy i 

ogarnij nas, o Boże, swoją miłością. Wyzwól nas z grzechu ciemności, daj 

nam światło Boże i Ducha Bożego.  

O Boże w Trójcy Jedyny daj nam, abyśmy byli jedno na całym świecie. 

Niech zajaśnieje świat światłem Bożym, a niewola grzechu niech 

przestanie istnieć.  

O Królu, Panie, przyjdź do naszych serc i króluj, bo Tyś naszym 

Bogiem i Zbawieniem naszym. W Tobie, o Boże, nadzieja i ufność nasza. 

 Króluj nam Boże w Trójcy Jedyny [a] moc Twej tajemnicy niech 

ogarnie świat cały. Amen. 

Dnia 22.06.1999 r. 

Po Komunii Świętej. Pytam Pana Jezusa odnośnie wydania tych 

książek. 

Mówi Jezus: Przymuszona, zastraszona wola człowieka – nie jest wolą 

Bożą. Kto wypełnia ją pod przymusem – jest zastraszony – jest to 

niewolnictwo woli człowieka.  

Książki daj do zbadania dobrym, świętym teologom, którzy 

sprawdzą i dadzą ocenę. Ta książka ma moc Ducha Bożego i umocnienie 

ducha dla człowieka. 

Dnia 22.06.1999 r. – Wtorek 

Nasz umiłowany Pan Jezus stoi w białej szacie jak śnieg – na wzgórzu, 

po Jego stronie jest wspaniały wielki anioł ze złotą książką w ręce, a w 

drugiej ręce trzyma pióro. Po Jego drugiej stronie stoi siostra Faustyna.  

Drugi obraz: Przy naszym Panu Jezusie stoi jeden kapłan bardzo 

dumny, za którym jeszcze inni idą. Pan Jezus mówi: Byłoby lepiej dla was 

w pył ziemi upaść i waszą twarz pokryć ziemią, niż wątpić w Moje Słowo. 

Biada wam. Wy nazywacie się Moimi synami, a odrzucie Moje Słowa. Ja 

daję Moje Słowa tym, którym Ja chcę dać. Wy odważacie się Mnie 
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prześladować.  

Moimi małymi, którzy wam Moje Słowo zwiastują – pogardzacie i 

prześladujecie ich. Ależ Ja mówię wam – właśnie z powodu ich małości 

wybrałem ich, a Moja obrona otacza to narzędzie Mojego miłosiernego 

Serca. Amen.  

Teraz pokazuje się dookoła nieba koło w kolorze tęczy i to koło jest 

nad domem Zofii. A teraz wchodzą w to koło trzy wspaniałe korony – duże 

korony, a pod te trzy korony wchodzi jedna mała korona – kobieca korona. 

A teraz pokazuje się dla Zofii wspaniały bukiet kwiatów – same róże i 

spada dywan róż, a w tym dywanie ukształtowała się z tych róż – zbroja 

rycerska.  

To ma być znak dla ciebie, że Moje Słowo jest o wielkiej mocy, a Ja 

będę cię prowadzić jak wiatry – Mój mały rycerzu. Ty ich weźmiesz za rękę 

razem z moją Najświętszą Matką i Mi ich wszystkich przyprowadzisz.  

I aniołowie pańscy wylewają kielichem krew na jej dom i uwalniają 

ten dom, ażeby ci źli automatycznie nie przychodzili do jej domu – oni nie 

będą się odważali przyjść do tego domu. Ona idzie trzymając się za rękę 

Matki Bożej i Pana Jezusa i ona będzie prowadzona.  

Dnia 08.07.1999 r. 

O słodki Jezu, odczuwam tęsknotę za Twym Bóstwem. Uciekam się do 

Niego, bo w Nim znajduję wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Ale 

gdy patrzę na swoją nicość, lękam się, że mogę czymś zasmucić Ciebie. O 

dobry Jezu, wypełniać Twoją wolę - to jest jedynym pragnieniem moim. O 

Jezu, daj sposobność, niech Twoje światło mnie prowadzi, abym osiągnęła 

cel mego życia. Pragnę osiągnąć to, do czego mnie stworzyłeś. Ogarnij 

mnie Panie swą miłością i pozwól mi w niej żyć dla Ciebie. Mój dobry Jezu, 

oto jestem cała Twoja.  

Mówi Pan Jezus: Dziecię Moje, bądź spokojna, jestem dla ciebie 

wszystkim i osiągniesz wszystko, co jest Moją wolą dać ci. Uwielbiaj swego 

Boga, który ci chce dać wiele. Choć o te łaski nie prosisz, to wlewam je w 

twoją duszę i ubogacam ją Moimi łaskami, aby Moja obecność była 
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odczuwalna, że jestem wśród was, gdy się spotykacie w imię Moje. Niech 

twoja dusza zanurza się w Mojej Miłości i stanie się Moim promykiem dla 

wielu dusz. Żyj Moją miłością i ogarnij każdą duszę, która pragnie Mej 

miłości. 

Dnia 19.07.1999 r. 

Dziś jest poniedziałek, dzień Ducha Świętego. Idę rano do kościoła na 

Mszę świętą, modlę się gorąco do Ducha Świętego - dziękuję za wszystkie 

łaski i dary, którymi mnie obdarował, błagam Ducha Świętego, aby mnie 

prowadził i oświecał, jak żyć dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Czuję, 

jak miłość mnie ogarnia, czuję w moim sercu żar, który mnie spala. Miłość 

do Ducha Świętego wzrasta. Czuję, że w moim sercu nic nie istnieje, co 

jest ze świata, tylko ON. 

Duch Święty dziś mnie nawiedził i dał poznać, jak bardzo kocha swoje 

stworzenie. Stałam się taka mała i zapragnęłam spalić się w Jego miłości. 

Czuję się tak, jakby mnie nie było, nie dociera do mnie nic. Choć jestem i 

żyję, ale pragnę jednego - wypełnić wolę Bożą.  

Kocham Ciebie, Duchu Święty. Wiem, że pracujesz w glebie mej duszy 

- oddaję ci ją całą. O Duchy Święty, oto jestem. 

Oto Ja, Duch Święty, przychodzę w tych słowach, aby ciebie, córko 

Zofio, pocieszyć. Wiele ci ludzie zadali bólu i smutku, ale w tobie była 

wiara niezmącona, bo tak mocno uwierzyłaś w Boga w Trójcy Jedynego. 

Korzystałaś z Moich darów, czerpałaś z nich siłę i mądrość. Człowiek sam 

w sobie niczym jest. Jeśli złączony jest z Duchem Świętym, wtedy czuje 

obecność Boga i Mu się poddaje jako Stwórcy. Ty, dziecko, otrzymałaś ten 

dar zrozumienia, że Bóg ciebie stworzył i do Boga należysz. Bóg ciebie 

prowadzi, a Ja, Duch Święty, urabiam twoją duszę, abyś rozpoznała i 

oglądała oczyma duszy rzeczy nadprzyrodzone. Światło, które ciebie 

otacza - zapaliłem Ja, Duch Święty. To światło,  które nigdy  nie zgaśnie. 

Trzymaj mocno tę pochodnię, którą przeznaczyłem dla ciebie. Niech Duch 

Święty będzie uwielbiony przez twoją małą duszę. 

Błogosławię ciebie, Zofio, trwaj na modlitwie i pokucie. Ufaj, że 
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Jestem. 

O duszo moja, śpiewaj hymn miłości Duchowi Świętemu i staczaj 

bój z mocami ciemności. 

Dnia 22.07.1999 r. 

Ojcze Niebieski, pragnę się przytulić do Twego Ojcowskiego Serca. 

Fizycznie nie mogę, tego osiągnąć, ale dusza rwie się do tego źródła, Twej 

miłości Ojcowskiej. Wiem, Ojcze, że mnie kochasz, ale jak mam żyć, żeby 

być Twym dzieckiem i sprawić ci radość. Ojcze mój, daj mi możliwość 

zrozumieć Twoją miłość, abym Ciebie, mój umiłowany Ojcze, mogła 

wynagradzać za tych, co nie myślą o Tobie. Odnalazłam w Tobie, Ojcze, 

wielką Miłość i Miłosierdzie do Twych stworzeń. Przerażasz mnie, Ojcze, 

swoją wszechmocą, a miłość Twoja przyciąga mnie i zapala. Bądź 

uwielbiony, Ojcze, za Twoją ojcowską miłość. Od kiedy dałeś mi się poznać, 

nie potrafię żyć bez Ciebie, Ojcze. Fizycznie jestem na ziemi, a myślą i 

sercem jestem przy Twoim Ojcowskim Sercu. Tęsknię za Twoją czułą 

Ojcowską Dłonią, która by przytuliła do swego Serca i pobłogosławiła. 

Kocham Ciebie, Ojcze, i proszę Ciebie o miłość, bym mogła kochać Ciebie 

coraz goręcej. Jesteś moim Ojcem, a ja Twym małym dzieckiem i 

potrzebuję Twej opieki, abym nie zbłądziła i Ciebie nie zraniła. Stwórz we 

mnie miłość czystą jako do Ojca Niebieskiego.  

Bóg Ojciec. Córko Moja, kocham ciebie taką, jaka jesteś. Wzruszyło 

się Moje, Ojcowskie, Serce, że pragniesz Mnie kochać i być Moim 

dzieckiem. Wiedz, córko, Ja pragnę, aby Mnie wszystkie dzieci kochały. 

Proś o miłość, dziecię Moje, pragnę udzielać ci łaski miłowania swego 

Stwórcy. Walcz o nią każdego dnia. Wzdychaj i pragnij. Niech twoje myśli 

będą skierowane do Mego Ojcowskiego Serca - tu szukaj źródła wszelkich 

łask wzrostu duchowego. O ile będziesz pragnąć, twoja miłość będzie 

wzrastać i coraz bardziej ją zrozumiesz. O ile posiądziesz miłość Boga, 

osiągniesz wszystko w swym Stwórcy.  

W drogę, dziecię Moje. Droga jest dla ciebie przygotowana - są na 
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niej róże z kolcami, ale i są bez kolców. Zdaj się na Moją wolę Bożą, abym 

mógł działać w twej duszy. Udzielam ci błogosławieństwa na twoje dalsze 

życie. 

Dnia 22.07.1999 r. 

Ja, król Dawid, przekazuję poprzez ciebie, Zofio, ostrzeżenie dla 

Polski.  

Wzywałem was, narodzie, aby Jezus Chrystus został wybrany i 

ogłoszony Królem Miłosierdzia Bożego, a wy nadal trwacie w swym 

uporze. 

Tyle dzieci Bożych zabiega o Królestwo Jezusa Chrystusa... Gdzie są 

władze kościelne? Czyż wy Go nie potrzebujecie? Królestwo Jezusa 

Chrystusa jest przeznaczeniem dla narodu wybranego. To Królestwo 

obejmie cały świat. 

Mieć Króla w narodzie polskim - Boga Wszechmogącego, to jest 

wielka łaska. Spójrzcie w przeszłość Polski - z braku Jego Królestwa 

zawsze byliście w niewoli, narodem poniżanym. Jezus Chrystus pragnie 

wam, narodzie Polski, wynagrodzić waszą niemoc, niewolę i poniżenie. 

Jezus pragnie was wywyższyć w świętości, a tym zaczynem jest 

umiłowany Wikariusz - on dzierży klucze do otwarcia Królestwa Bożego - 

nie zamykajcie drzwi Królestwu Bożemu, otwórzcie najpierw swoje serca 

Jezusowi, aby mógł oczyścić je i przemienić – Jezus najbardziej pragnie 

Królestwa w sercach ludzkich. 

Stolicą Królestwa Jezusowego ma być Kraków, gdzie się objawił s. 

Faustynie jako Jezus miłosierny i pragnie, aby obraz Miłosierdzia Bożego 

był koronowany koroną złotą, a Miłosierdzie Boże wytryśnie z Jego 

Królewskiego Serca na cały grzeszny świat i ludzkość odczuje miłość 

Boga Człowieka, jak umiłował swoje stworzenie. Reszta jest tajemnicą 

Bożą. 

Ja, król Dawid, przekazałem ostatnie orędzie do narodu polskiego. 
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Jezus czeka na waszą odpowiedź w czynie i zawierzeniu - w jaki sposób 

postąpicie z Jezusem, tak on postąpi z wami. Jego Królestwo nie ma 

granic, ale zapragnął być Królem narodu wybranego. Polskę Jezus tak 

bardzo umiłował i Jego oczy są zwrócone na was. 

Niech was Bóg błogosławi, aby Miłość i Miłosierdzie Boże 

zakrólowało wśród narodów. 

Dnia 25.07.1999 r. 

Córko Moja. Ja, Jezus Chrystus - Król Wszechświata, mówię do was 

ludu Boży: nie minie dwutysięczny rok, jak ujrzycie Moją wszechmoc nad 

światem. Na dusze wierne Bogu, na wszelkie stworzenia, wyleję łaski 

zbawienia. Dzieci zbuntowane przeciw Bogu i 10 Przykazaniom, niech nie 

liczą na łaski przygotowane dla nich, bo odrzucili prawa Boże, a tym 

samym utracili łaski przebaczenia i zbawienia. Stworzenia, które zeszły z 

dróg Bożych, niech wracają do swego Boga, który czeka z wielką Miłością i 

Miłosierdziem na powracających. Trzeba Bogu zaufać 

Dnia 25.07.1999 r. 

Córko Moja, twój ból jest Moim bólem. Pragniesz czci Mojego Ciała w 

Przenajświętszym Sakramencie. Pragniesz, aby należną cześć oddawali Mi 

ludzie. Tak, dziecko, ty wiesz - to jest życie duszy. Przecież powiedziałem, 

kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ten będzie zbawiony. Gdy brak 

tego, to dusza słabnie i ulega pokusom zła, wtedy ludzie stają się sługami 

szatana. Tylko moc Mojego Ciała w Hostii Świętej jest życiem i obroną 

duszy przed atakiem szatana. Zostałem, jako więzień miłości w 

Tabernakulum, dla was, dzieci. Nie doceniacie Mojej ofiary. Nie 

korzystacie godnie z Sakramentów Świętych - taka dusza pogrąża się w 

ciemności. Jak odnajdziecie Boga w ciemności, gdy zawiśnie 

sprawiedliwość nad twoją duszą, człowiecze. Nie pozbawiaj swej duszy 

oglądania Boga. Droga do Boga jest walką duchową o królestwo Boże i 

ojczyznę niebieską. Czekam Ja, Jezus Chrystus, na skruszone serca i 

pojednanie się z Bogiem. Ja jestem dla swych stworzeń żywym chlebem, 
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pokarmem dla zbawienia dusz. Czekam na was, dzieci. Pytam was, czy 

wrócicie do swego Boga. 

Tak, słodki Jezu, dajesz mi i wszystkim ludziom tyle wyjaśnień. 

Wskazujesz na źródło zbawienia. Tak, mój Jezu, wiem coś uczynił dla mnie 

i dla mej duszy. Ujrzałam tę wielką łaskę w Przenajświętszym 

Sakramencie, potrzebną dla duszy i zbawienia. Wiem, Kim Jesteś. Ukryty w 

Hostii Świętej, Jesteś Tym ogniem, który spala wszystko, co słabe. Dajesz 

mojej duszy światło zrozumienia Twej obecności w moim sercu. Ty, Jezu, 

przynosisz do mojej duszy płomyk Twej miłości i ubogacasz ją wszelkimi 

łaskami. Dusza zaczyna żyć Bogiem, Bogu oddaje Chwałę, a sama się 

unicestwia - aby żyć Bogiem. W spotkaniu Eucharystycznym dusza widzi 

światło, idzie za nim i żyje w świetle. Taka dusza promienieje światłem 

Bożym. Jezu mój, to wszystko stworzyłeś dla mnie... dałeś mi się poznać, 

abym skorzystała z Twego światła i darów. O niepojęta jest Twoja dobroć, 

niepojęta jest Twoja, Jezu, miłość. Kocham Ciebie, Jezu. Użyźniaj moją 

duszę, aby była tylko Twoją. Zapalona, Twoją miłością, niech się spalę. Po 

to przyszłam na świat, aby być dzieckiem Twoim, Boże. 

Dnia 27.07.1999 r. 

Córko Moja. Pisz te słowa dla Mych stworzeń, które przekaże ci s. 

Faustyna. 

Ja, s. Faustyna, przekazuję ci orędzie dla wszystkich ludzi. Bóg w 

Trójcy Świętej Jedyny daje wam obietnicę, że kto zapragnie walki 

duchowej ze złem, temu w tej walce pomogą aniołowie, tylko wzywajcie 

ich - one czekają na wasze wezwanie. Skorzystajcie z tak wielkiego 

Miłosierdzia, przez które Bóg Ojciec pragnie ratować swoje ziemskie 

dzieci. Czy nie dość zadajecie Jemu bólu i smutku? Musicie wiedzieć, że On 

ma serce pełne miłości do swych stworzeń. 

Ja, s. Faustyna, widzę, w jakim stanie znajduje się świat. Modlimy się 

za was - wszyscy święci i aniołowie, i niejednokrotnie ratujemy was od 

popełnienia ciężkich grzechów, ale i wy, siostry i bracia, unikajcie 

grzechów, abyście byli zbawieni, bo nie wiesz, kiedy Bóg ciebie, 
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człowiecze, wezwie do wieczności. Nie macie pewności, co do żadnej 

chwili. Bóg jest Panem nieba i ziemi, i świat jest Jego własnością. 

Wszystko, co istnieje na świecie, jest stworzone przez Boga i wszystko 

podlega jego wszechmocy. Kto pragnie to zrozumieć, ten zrozumie, kim 

jest Bóg - że jest samą Miłością. Trzeba tylko otworzyć swoje serce na 

działanie Boże. Niech was Bóg błogosławi! 

Dnia 27.07.1999 r. 

O słodki Jezu, jak bardzo pragnę Ci dziękować za wszystkie łaski, 

którymi mnie nawiedzasz. Wprowadzasz mnie w sen Boży i oglądam ten 

świat nieziemski, gdzie nie ma ciemności, tylko barwy i światło. Choć mam 

oczy zamknięte, jakieś fale przychodzą i odchodzą. Choć na chwilę się 

obudzę, widzę Ciebie, mój Jezu, jak mnie błogosławisz - jesteś 

opromieniony światłem. Jak mam Ciebie, Jezu, zrozumieć. Po ludzku to jest 

niemożliwe. Ludzki rozum nie jest w stanie zrozumieć tego 

nadprzyrodzonego świata, który pozwalasz mi oglądać. Czym Jezu 

zasłużyłam na tyle łask. Jeśli dajesz mi oglądać ten inny świat, pozwól, 

abym mogła go choć w części przekazać spowiednikowi, który chciałby 

zainteresować się i zgłębić swoją wiedzę o zjawiska nadprzyrodzone, i 

wniknąłby w tajemnice, które dajesz mi Jezu oglądać od 13 lat. 

Wiem, gdy znajdziesz mi kapłana, który zapragnie poznać Twoje, 

Jezu, tajemnice - odkryjesz je i świat je pozna. Uczyniłeś Jezu ze mnie, tak 

słabej, swoje narzędzie - widzę, jak Duch Święty dokonuje przemiany mojej 

duszy. Zabierz mi, Jezu, wszystko, a zostaw mi tylko siebie - to mi 

wystarczy, aby przez ten świat pełen zła i nieprawości, przejść zwycięsko 

dla Twej Chwały, bo Ty, Jezu, jesteś ze mną. 

Jezus. Dziecię Moje, wiem, że nie pojmujesz tych zjawisk 

nadprzyrodzonych. Któż ciebie rozumie, co mówisz i piszesz o tym świecie 

pełnym barw i światła. Twoje oczy ujrzały swego Zbawcę i twoje oczy 

widzą to, co inni nie widzą. Te wizje nie są urojeniem - to Ja, Jezus 

Chrystus, dopuszczam ciebie, dziecię, abyś wraz z aniołami i wszystkimi 
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świętymi oglądała ten niebiański świat, w którym króluję. Widzisz go w 

małym wymiarze, nie lękaj się tego światła niebiańskiego, a podążaj do 

niego. Odrzuć wszystko, co by ci przeszkadzało. Oprzyj się na Moim 

ramieniu, a nic nie zdarzy się jak tylko to, co jest Moją świętą wolą i z 

dopustu Mojego. Wiedz, dziecię, że czuwam nad Tobą. 

Dnia 29.07.1999r. 

Tęsknię za Panem Jezusem. Wymawiam te słowa:  – Kiedy Cię ujrzę, 

o słodki Jezu – i popłynęły mi łzy. Córko Moja –mówi: – Ujrzysz Go. – Na 

pewno – odpowiadam. Zaczynam odmawiać Koronkę do Miłosierdzia 

Bożego. Po wymienieniu intencji, poczułam piękny zapach Jezusa i mówię: 

–Jesteś Jezu, niewidzialny, ale jesteś. Dajesz mi się poznać Twoim 

niebiańskim zapachem. Odczuwam Twoją miłość Ojcowską.  

Przez swoje życie nie spotkałam prawdziwej miłości. Szukałam jej 

całe życie, aż znalazłam, jedyną niepowtarzalną - miłość Boga do mnie. 

Jezus uczył mnie miłości, jaka ona ma być - szczera, nie obłudna, stała i 

czysta, potrafi kochać Boga i bliźniego oraz nieprzyjaciół. 

Dziś byłam na Mszy Świętej i po Komunii Świętej pytam się: – Ojcze 

Niebieski, a jaki jest Twój zapach. Otrzymuję odpowiedź: – Mój zapach 

taki jest, jak Mojego Syna, Jezusa i Ducha Świętego, bo My jesteśmy 

jedno. Gdy nawiedzamy jakąś  duszę  zapachem  lub  wizją, jesteśmy 

razem Trzy Osoby Boskie.  Jako Trójca Przenajświętsza działamy razem - 

jesteśmy niepodzielni. 

Dnia 13.08.1999 r., Opole 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, przychodzę w słowie do Mego ludu, 

by wzywać go do powrotu do Boga. Dzieci Moje, obserwujcie ten piękny 

świat, który dał wam Bóg. Grzech niszczy go, a wy nie zwracacie się do 

Mnie, Jezusa, z błagalną modlitwą i ufnością, że Bóg wszystko może. Daję 

wam poznać aż zrozumiecie, że to jest chłosta wymierzona przeciw 

grzechowi. Giniecie w wypadkach, kataklizmach i chorobach. Jak człowiek 
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nie nawróci się do Boga, Bóg w swoim gniewie dopuści jeszcze do 

większych kar. Czy myślicie dzieci Moje, że Mnie Serce nie boli? Jestem w 

swoim Bóstwie Bogiem i Człowiekiem, i tak, jak zapłakałem nad 

Jerozolimą, tak dziś płaczę nad nieszczęściem waszym. 

Dzieci Moje, które idziecie za głosem Mego Serca, módlcie się i 

składajcie ofiary. 

Matka Boża i wasza będzie się modlić z wami. Ona ogarnie was pod 

swój płaszcz niebieski i przeprowadzi bezpiecznie. Ona jest waszą Matką i 

pieczę nad wami dał jej Boski Syn. 

Jej macierzyństwo jest waszą ucieczką i zbawieniem. Z Nią 

odnajdziecie Jej Syna, Jezusa Chrystusa, a kto Go odnajdzie, nie zginie.  

Ja, Jezus Chrystus, błogosławię was, bo kocham swój lud i pragnę, 

abyście zbawieni byli wszyscy. 

Dnia 13.08.1999 r.  

Potęga modlitwy szczególnie do Ducha Świętego dała mi poznać jak 

Duch Święty się jedna ze stworzeniem i ubogaca swoim światłem. 

 Dnia 19.08.1999 r.  

Po Komunii Świętej powiedziałam: – Kiedy przyjdziesz Panie? Pan 

Jezus: – Dziś przyjdę do ciebie. Kiedy wieczorem się modliłam bez światła, 

ale od świateł z ulicy jest widno, przede mną pojawił się piękny fiolet w 

kształcie koła, a ze środka tego koła wychodziły promienie biało świetlane, 

pulsujące, wyciągnęłam rękę i myślami prosiłam, dotknij mnie Jezu, i 

umocnij mnie – potem znikło. Koło tego fioletu było ponad pół metra.  

Są zjawiska, których nie mogę pojąć, jak dużo modlę się całym 

sercem. Potem wieczór – dzieją się cuda. Widzę pełno świateł – wypływają 

z figury lub obrazu – tego nie można odtworzyć, to trzeba przeżyć, 

zobaczyć. Postacie prawie zawsze opromienienie światłem, przysuwające 

się – nawet przychodzą do mnie, ale ja tylko obserwuję, a jak powiem – o 

ile jesteście z nieba, to dotknijcie mnie. Więc przychodzi w takiej barwie 

jak jest i dotyka mojej wyciągniętej ręki – nie widzę ręki spod tej barwy.  
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Teraz jeszcze jedno zjawisko, co powtarza się nawet kilka razy 

dziennie. Tło tego koła nie zawsze jest jednakowe.  

Dnia 19.08.1999 r., Tolkmicko 

Droga siostro, w Jezusie Chrystusie, ja, siostra Faustyna, w tych 

czasach tak trudnych dla duchowieństwa i ludzi głębokiej wiary w Boga, 

pragnę Ci przekazać orędzie zbawienia. 

Ludzie nie rozważają, kim jest ten dobry Bóg i co Bogu zawdzięczają. 

Myśli wasze zajęte są czym innym, tym, co jest przemijające, a życie 

wieczne jest przed wami. Dlaczego ludu nie myślisz, co czynisz w tej 

pielgrzymce ziemskiej. Przyjdzie dzień nieznany dla ciebie, człowiecze, czy 

chcesz, czy nie, gdy ukończysz pielgrzymowanie ziemskie, wieczność 

będzie przed tobą. Wtedy zapytam ciebie, siostro i bracie, z jakim 

bagażem przekroczysz próg wieczności. Wracajcie do źródeł Bożej Miłości, 

tam odnajdziecie, coście utracili. Zwróćcie się do Bożego Miłosierdzia, tam 

jest ratunek dla świata. Dał mi, Jezus miłosierny, poznać moc koronki do 

Miłosierdzia Bożego - modląc się, można uzyskać wszelkie łaski zgodne z 

wolą Bożą. Ta garstka ludzi modlących się nie zdoła powstrzymać gniewu 

Bożego. 

Gdzie są modlitwy błagalne, wynagradzające? - Płacz ludu Boży nad 

swą niedolą. Zbliża się dzień przyjścia Jezusa Chrystusa, przygotuj się ludu 

Boży, aby was Bóg nie zastał w grzechu. Straszny to dzień dla tych, co nie 

zaufali Bogu. Wróć siostro i bracie do Boga - nie zwlekaj, aby nie było za 

późno. Niech błogosławi was, wszystkich ludzi, Bóg miłosierny. 

Dnia 20.08.1999 r., Tolkmicko 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, przekazuję ci orędzie, które 

przekażesz kapłanom, aby w tym czasie we wszystkich kościołach były 

odprawiane Msze żałobne za tych, co giną i za tych, co konają nie 

pojednawszy się z Bogiem, a Bóg okaże im Miłosierdzie Boże. Katastrofy i 

wypadki będą następować, a kapłani powinni myśleć o tych biednych 

duszach, bo nie wiesz, drogi synu, kapłanie, co ciebie może spotkać. W 
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waszej mocy jest ratowanie dusz ginących, a lud Boży wam pomoże.  

Troska o zbawienie dusz jest Mi miła. Wierni w intencji tych 

zmarłych niech przyjmą Ciało Moje. Gdy będziecie się troszczyć o 

zbawienie dusz, Ja, Jezus Chrystus, będę się troszczył o wasze zbawienie. 

Proszę was, uczyńcie, o co was proszę, bo kocham te wszystkie dusze i 

pragnę, aby nie poszły na potępienie. Wasza ofiara jest im potrzebna, 

dzięki takiej ofierze ratujecie te biedne dusze. Zostańcie w Bożym Pokoju. 

Dnia 20.08.1999r. 

Opiszę moje przeżycie duchowe w czasie tridumm ku czci i 

uwielbienia Boga Ojca. Tak bardzo odczuwałam Jego Ojcostwo, pragnęłam 

wszystko uczynić, aby dać odrobinę radości umiłowanemu Ojcu 

Niebieskiemu. Odczułam w sercu Jego miłość. Czyż można nie być 

szczęśliwszym mając Boga - Ojca w niebie ...? Przecież jest naszym Ojcem, 

a my jesteśmy jego dziećmi. Jak wielki smutek zadał Mu świat. Ten Ojciec, 

który jest Bogiem pragnie, aby całe stworzenie przytuliło się do Jego Serca 

i szukało ratunku u Wszechmocnego Boga. Zapomniał lud o swym 

Stwórcy.  

O mój umiłowany Ojcze, proszę Ciebie o jedno - o miłość ku Tobie. Nie 

potrafię żyć, aby Cię nie kochać. Zycie moje jest jedną wielką tęsknotą, by 

przytulić się do Twego Ojcowskiego Serca. Jak wielkim skarbem jesteś w 

moim sercu, pozostań w nim, ono jest Twoje. Choć jestem wielką nędzą, 

ale wznoszę do Ciebie, Ojcze, moje oczy i serce, a duch mój rwie się do 

Twego Serca i pragnie w nim spocząć. Wszystko, czym jestem, całą moją 

miłość składam w Twoje święte dłonie. Pragnę jednego - przyszłam na 

świat dzięki Tobie, Ojcze i pragnę żyć tylko dla Ciebie i wrócić do Ciebie. 

Ojcze, przebacz mi wszystkie winy, abym mogła żyć Twym bóstwem. Moje 

pragnienie jest czyste. Postawiłeś mnie, Panie, na tej drodze zbawienia, 

daj mi światło i moc do pokonania tej drogi. Widzisz, Ojcze mój, jak jestem 

słaba. Liczę jedynie na Twoje Ojcowskie Serce, że nie pozwolisz mi zginąć, 

a pokonam wszystkie przeszkody. 

Bóg Ojciec. Córko Moja. Ja, Bóg Ojciec, wszystkich stworzeń, 
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zwracam się do ciebie, Mój, mały skarbie. Widzisz, jak ciebie nazwałem. 

Widzę twoje pragnienia i czyny. Nawet nie wiesz, jak bardzo ciebie Twój 

Ojciec Niebieski kocha. Za twoje jedno westchnienie do swego Stwórcy, 

daję ci więcej, jak prosisz. Daję ci mądrość Moją, abyś szła przez życie i 

głosiła Moją Ojcowską miłość, w niej jest wielka moc i tajemnica Boża. 

Dziecię Moje, nie lękaj się świata, gdzie jest tyle zła. Cały wszechświat jest 

podnóżkiem Mego Syna. Nie ma innego Pana w Niebie, na ziemi i pod 

ziemią jest tylko Bóg Panem i wszystko należy do Mnie. Tylko człowiek ma 

wolną wolę i jeśli złe czyny popełnia z własnej woli - grzeszy i podlega 

karze. O ile dusza grzeszna pojedna się z Bogiem, Bóg przebaczy. Nie 

zwlekaj duszo grzeszna, bo może być za późno. Żyjcie w stanie łaski - nieś 

te słowa ludowi Mojemu. Zostań córko w Pokoju. 

Dnia 23.08.1999 r. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, pragnę przyjść ci z pomocą i udzielić 

łaski Bożej, aby jeszcze dźwignąć zbolałą ludzkość z nieprawości 

grzechowej. Moje Serce boleje - tyle wezwań, tyle znaków - nie słyszysz 

biedny ludu swego Boga, który was tak bardzo kocha. 

Nie ma w was miłości i podłości nie brak. Jak ciebie, Moje stworzenie, 

pobudzić, abyś zrozumiał, że miłość Stwórcy do swych dzieci ziemskich 

jest wielka, że Bóg was kocha - zapomnieliście o tym największym skarbie 

- to jest o miłości. Gdy się buduje to ziemskie życie w miłości Bożej, 

wówczas Bóg jest budowniczym waszego życia ziemskiego, bo 

fundamentem życia waszego jest miłość. Miłość Boga połączona z miłością 

człowieka potrafi niszczyć potęgę zła, bo szatan nie zna miłości i tam, 

gdzie jest miłość Boga i bliźniego - tam go nie ma. Miłość jest ogniem, 

który wszystko spala, co w człowieku jest złe i człowiek staje się cichy, 

pogodny, pełen miłości, a gdy osiągnie miłość Bożą, idzie za natchnieniem 

Bożym. Widzi Bóstwo Boga i Jego wszechmoc. Tak dzieci Moje, to są 

wskazówki do powrotu do Boga. Bóg oczekuje na zagubioną ludzkość. 

Usłyszcie Mój głos wołający zagubione owieczki... Ile was odnajdę..., a jak 

odnajdę, czy wezmę was w swoje ramiona i powiem - żyj dla Chwały Pana. 
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A potem ujrzysz coś utracił, a co Bóg chciał ci dać. 

Skarbiec Boga miłosiernego jest nieprzebrany, pragnę udzielać łaski i 

przebaczać, a jak odrzuci człowiek wszystkie łaski, Bóg w swoim gniewie 

okaże, że jest Bogiem sprawiedliwym. 

Drogie, umiłowane dzieci Mego Serca, nie zrażajcie się 

przeciwnościami. Ja, Jezus Chrystus, pragnę od was tylko miłości i czci 

Mojego Bóstwa, a resztę dokonam sam. Błogosławię cały lud Boży. 

Dnia 27.08.1999 r. 

Jezu miłosierny, proszę Ciebie, daj wskazówki, nie wiem co z nami 

Małymi Rycerzami, daj słodki Jezu poznać, czy Jezuici poprowadzą nas 

dobrą drogą ku Tobie Jezu. Czy mamy szukać innego zakonu... lub zdać się 

tylko na Twoją świętą Wolę. Pomóż Boże, w Trójcy Świętej Jedyny. 

Jezus. Córko Moja, bądź ostrożna, dam ci poznać ich plany i dam ci 

słowa, których użyjesz. Nie lękaj się dziecko, Ja troszczę się o swoje 

maleństwa. Nie pozwolę was skrzywdzić i nie pozwolę was użyć do 

własnych celów. Ja, Jezus, mam plan wobec was maluczkich. Jam was 

powołał do tego dzieła i będę was prowadził. Choć zaznacie przeciwności - 

to dla waszego dobra. Módlcie się, czyńcie dobrze, a resztę zostawcie 

swemu Bogu. Stworzyłem was dla siebie, abyście wypełniali Moją wolę. 

Czego się lękasz, Mały Rycerzu, Ja jestem twoim Panem i Ojcem. 

Ufajcie Moje dzieci i wierzcie w Moje miłosierne Serce i że to Serce was 

kocha, a wkrótce będzie dobrze. 

Jezu Mój, nie wiem, co czynić. Widzę, że Jezuici chcą odsunąć mnie od 

tego dzieła. Wszystko robią sami, o nic nie pytają, nie rozumiem ich. Czyż 

moja rola skończyła się... 

Jezus. Dziecię Moje, Jam ciebie powołał do tego dzieła zbawienia i 

nikt inny nie może prowadzić tego dzieła. Gdybym potrzebował uczonych 

lub teologów, to bym powierzył im to dzieło. 

Czyń córko, co czyniłaś. Ja ciebie posyłam do Mego ludu. Lud czuje 

moją obecność, że jestem wśród was i tego ci nikt nie odbierze. Tej łaski 

nie dał ci człowiek, tylko Bóg. Korzystaj z tych darów, które otrzymałaś 
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dlatego zgromadzenia ludzi świeckich, po ciężkich wojażach odnajdziecie 

swoje miejsce. 

Dziś najważniejsza jest wasza modlitwa, post i pokuta. Córko Moja, 

bądź spokojna, wszystko się wypełni, co zaplanowałem wobec świata. Nic 

i nikt nie zdoła zburzyć, co Bóg tworzy - tylko ufaj. 

Dnia 30.08.1999 r. 

Dzieci Moje, cieszę się, że pragniecie przyjąć Moje słowa. Te słowa, 

które wam przekażę, dadzą wam tyle radości i pokoju. Zaufajcie Mi, Moje 

dzieci, i zdajcie się na Moją świętą wolę. 

Ja, Jezus, zatroszczę się swoje dzieci, które kochają Mnie. Zostańcie 

Mi wierni do końca, bo kocham was i pragnę was mieć przy swoim Sercu. 

Wpatrujcie się w to zranione Serce - ono jest otwarte dla was, abyście byli 

zbawieni, ale i wy, drogie dzieci, otwórzcie swoje serca dla swego Boga. 

Pracujcie w winnicy Mojej.  

Tam, gdzie jesteście, macie szerzyć Miłosierdzie Boże, bo gdzie jest 

czczone Miłosierdzie Boże, tam i spływają łaski, i nawrócenie. Nie 

zrażajcie się przeszkodami, a dam wam moc ich pokonania. 

Taka jest wola Boża, aby naród polski, jako naród wybrany, czcił i 

szerzył Miłosierdzie Boże, gdzie się znajduje, bo to ziarenka rozsypane po 

całym świecie. Duch Święty zapali was swoim ogniem wielkiej miłości, a 

dusze wasze staną się światłem dla Chwały Bożej. 

Ja, Jezus, jestem z wami po wszystkie dni, tylko ufajcie, że jestem. 

Błogosławię was drogie dzieci. 

Dnia 31.08.1999 r. 

Duszo Moja umiłowana - gdybyś znała, jak bardzo ciebie kocha Bóg. 

Widzę dziecię, jak się zmagasz, umartwiasz i pragniesz dobra. Córko jesteś 

słaba - jak bardzo kocham słabość ludzką, która tylko ufa w moc Bożą. 

Dusza ufająca otrzymuje wiele łask. Nie martw się, córko, swoją słabością. 

Wszystko, co masz dobrego, mocnego i mądrego, otrzymałaś od Mojej 

wszechmocy. Moje ojcowskie Serce się wzruszyło nad twoim pragnieniem 
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Boga. 

Dziecię Moje, gdybyś znała, jak Bóg zadziałał w twojej duszy - 

pragnieniem modlitwy i łzami zmyłabyś swoje przewinienia. Umocniłem 

twego ducha, aby stał się silny. 

Pragnęłaś duchowo zjednoczyć się ze swym Stwórcą. Błagałaś 

nieustannie i otrzymałaś... 

Grzeszne dziecię u stóp Pana, w swej miłości pochyliłem się nad twą 

duszą, zranioną i opatrzyłem twoje rany i powiedziałem kochaj, idź za 

Mną, bo Moja owca zna Mój głos. Dziecię Moje, idź za tym głosem Bożym, 

choć nie poznają ciebie możni tego świata. Mnie też nie poznali i 

ukrzyżowali - taka twoja droga, wytrwaj na niej, bo Bóg przygotował 

wielkie łaski dla tych, co wytrwają do końca. Moja łaska będzie cię 

wspierać. 

O umiłowany Jezu. Dziękuję Ci, bądź uwielbiony w swej łaskawości, 

żeś mnie podniósł z prochu. Jak wielką masz miłość do swego stworzenia. 

O duszo moja, uwielbiaj swego Pana, bo jest miłosierny i proszącemu nie 

odmawia przebaczenia. O miłości, moja ukrzyżowana - kocham Ciebie 

Jezu, że zawołałeś mnie po imieniu. Ukochałam Twój krzyż, który niosłeś 

dla mnie - dla mojego zbawienia. O krzyżu wielkiej miłości, tulę Cię do 

swego serca, bądź uwielbiony krzyżu Chrystusa. Biorę do ręki krzyż, 

przykładam do serca, aby ta miłość, która płynie z niego, była moją mocą 

pokonywania wszystkich przeszkód. 

Weź, o Panie, moje życie, moje serce i zrań je swoją miłością, aby te 

rany nigdy się nie goiły. Pragnę wszystko czynić dla Twej Chwały, nic dla 

siebie. Jednego pragnę, być twoim dzieckiem, nic nie czynić od siebie, a 

wszystko, co jest Twoją Świętą Wolą. Oto jestem, aby wypełnić Twoją 

wolę. 

Dnia 02.09.1999 r. 

Córko Moja, widzę twój smutek i łzy. Widzisz, córko, taka jest nasza 

droga. Ja, Jezus Chrystus, też zapłaciłem swoją ofiarę krzyżową za 

zbawienie ludzkości. Droga twoja jest przeznaczeniem Moim. Trzeba 
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zakosztować wszystkich utrapień, aż do bólu. Nie patrz córko na osądy 

człowieka, tylko módl się za niego. Ja, Jezus Chrystus, jestem tym sędzią, 

co wszystko wie i sądzę sprawiedliwie. Czyń dobrze córko i trwaj przy 

Moim Sercu. Nadchodzi czas, że twój smutek i ból przemienię w radość i 

pokój ducha. Ufaj swemu Bogu, a ten dobry i miłosierny Bóg ciebie nie 

zawiedzie. 

O tak, słodki Jezu. Najwięcej smutku i bólu zadają mi ci, co nie 

wnikają w to dzieło, a oceniają je z góry. Bardzo boleję, że uczeni traktują 

mnie jak pomyloną. Wiem, słodki Jezu, że Ciebie też tak traktowali - ale żal 

mi tych ludzi, bo wiem, że człowiek nie jest do sądzenia, jeśli sprawy nie 

zbada dokładnie. O dobry Jezu, jestem gotowa znieść wszystkie 

przeciwności dla Twej Chwały, modląc się za tych sędziów, co są w ludzkim 

ciele i za wszystkich prześladowców, aby i oni odnaleźli drogę zbawienia i 

przebaczenia u Boga. 

Dnia 09.09.1999 r. 

Panie Jezu, proszę Ciebie, daj mi poznać - czy jest Twoją wolą, abym 

błogosławiła krzyżykiem, ręką lub tylko słowami, w jaki sposób 

błogosławić wodę, aby ten lek Boży pomagał człowiekowi i uzdrawiał jego 

duszę i ciało. Proszę Ciebie, słodki Jezu - pragnę słuchać tylko Ciebie, aby 

wypełnić Twoją wolę, Jezu.  

Córko Moja. Powierzam ci błogosławieństwo Moje, abyś je czyniła, 

jak czynisz. Nie otrzymałaś je od władz kościelnych, ale od Boga. Gdy 

krzyżem błogosławisz, Ja z tego krzyża błogosławię i płynie z niego Moja 

moc.  

Ja, Jezus Chrystus, powierzyłem ci takie błogosławieństwo Boże. To 

nic, że ciebie będą prześladować za Mój krzyż - po to ci go dałem, abyś 

brała współudział w Moim krzyżu. Kościół jest Mój i podlega Memu 

prawu. Wodę błogosław, jak to czyniłaś. Dam świadectwo dla tych, co 

ciebie będą prześladować, aby upokorzyć tych uczonych wg prawa litery. 

Gdybym miał coś zmienić, dałbym znak od razu, abyś tak czyniła - a nie 

inaczej. 



  - 474 - 

Dnia 19.09.1999 r. 

O Trójco Święta, w swej małości, pragnę zrozumieć Twoją świętą 

wolę. Proszę Ciebie, Boże, pomóż mi prowadzić Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. Powołałeś mnie do tego dzieła i pragnę 

wypełniać Twoją wolę, ale Jezuici mają swój plan wobec Małych Rycerzy. 

Umartwiam się i proszę o wsparcie. Ojcze Niebieski, widzisz jaka jestem 

słaba. Nie pozwól, aby to dzieło poszło innymi torami. Niech plan Twój, 

Boże, się wypełni poprzez Małych Rycerzy. Słucham słów Twoich, Boże - 

mów Panie, sługa Twoja słucha, w jaki sposób postąpić, abyś Ty, Jezu 

miłosierny, był radosny. 

Córko Moja, Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę ciebie pouczyć. 

Widzę twój smutek i umartwienie – dobrze dziecko, że troszczysz się o 

wzrost tego dzieła zbawienia. 

Dziecię Moje, nie martw się, Ja czuwam nad całością. Trwaj w 

dobrym i wsłuchuj się, co będę do ciebie mówił - i te natchnienia 

wypełniaj - nawet wtedy, gdy kapłani nie przyjmą Moich orędzi, które 

otrzymałaś i nie usłuchają Moich poleceń. 

Ja, Jezus Chrystus, proszę was synowie, nie lekceważcie słów Moich, 

a wniknijcie w te orędzia zbawienia – co one mówią do świata i 

zagubionych dusz. Wybrałem to dziecko do tego dzieła - ona słucha słów 

Moich i wypełnia je. Mądrością świata nie zdobędzie się zbawienia, a tylko 

miłością Bożą. Miłością trzeba mierzyć wszystko, co wprowadza się w 

czyn. Nie martw się córko, umacniam ciebie i błogosławię na dalszą drogę 

życia z Bogiem. 

Dnia 20.09.1999r. 

Córko Moja, pracuj w Mojej winnicy, do tego zostałaś powołana. 

Przeszkód ci nie zabraknie, ale idź z wielką ufnością, że Ja, Jezus, jestem z 

tobą i prowadzę ciebie. Czyż nie nauczyłem ciebie wszystkiego i uczę 

nadal. Nikt nie zna twej drogi, tylko Ja, Jezus Chrystus. Kto uwierzy w te 

orędzia - dam mu światło rozpoznania tego dzieła. Nie martw się córko, 

przygotowałem niespodziankę dla ciebie. Znoś mężnie wszystkie 
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prześladowania i upokorzenia. Moja miłość ciebie wynagrodzi. Wiem, że 

pragniesz dobra dla tej wspólnoty, ale jeszcze nie czas triumfu wobec 

tych, co wątpili w twoje posłannictwo i zlekceważyli je. Ufaj, Moje dziecko, 

a za wytrwanie Bóg ześle pomoc i opiekę, abyś nie była sama na tej 

świętej ziemi. Ból twego serca się powiększy, będziesz odczuwać ból Mego 

Serca - dam ci odrobinę, abyś mogła wędrować i mówić o Mojej Miłości i 

Miłosierdziu i że zbliża się czas przyjścia Mojego. 

Módlcie się, pokutujcie i oczekujcie - będę błogosławił tym, co 

oczekują swego Boga. 

Ja, Jezus Chrystus, znam was, Moja trzódko, wszystkich po imieniu. 

Wszyscy łączcie się w jedno, wielbiąc Boga i wypraszając łaskę dla całego 

świata. Na tych rekolekcjach będę z tobą, zapisuj, co ci będę mówił, tam 

utwierdzę ciebie w twojej słuszności. 

Dnia 21.09.1999., Tolkmicko 

Gdy wzięłam krzyż do ręki, powiedziałam do Jezusa: – O, miłości moja 

ukrzyżowana, co mi powiesz.  

Głos wewnętrzny – pisz, Córko Moja, Ja, Jezus ukrzyżowany, pragnę 

ci podyktować jak cierpię w ludzkich sercach. Tak wiele serc jest jak 

lodowce, w których nie mogę przebywać. Choć jestem Bogiem cierpiącym 

dla swych stworzeń, pragnę ich zbawić. Lecz oni nie chcą, abym ich zbawił. 

Wszystkie grzechy świata są Moim cierpieniem. Tak mało jest w świecie 

Magdalen, które by naprawdę Mnie kochały. Jak mało jest Weronik, jak 

wielką radość sprawiają Mi ci, którzy kochają Mnie i pomagają Mi, nie 

lękają się krzyża, a przyjmują go z wielką miłością i cieszą się, że mogą 

swoim cierpieniem, pomóc ratować innych. Ofiarować cierpienie, to 

wielka łaska, takiej duszy nie poskąpię łask i w takiej duszy przebywam, i z 

nią współcierpię. Ludzie boją się cierpienia i krzyża. O Moje stworzenie, 

kto umiłował Mój krzyż, ten otrzymał i miłość, bo na krzyżu zatriumfowała 

miłość, która nie przestała kochać swych stworzeń. 

Bez miłości Boga i bliźniego nie może istnieć świat. Kiedy lud uwielbi 

Mój krzyż i kiedy znów popłynie z niego miłość dla zagubionego świata? 
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Świat zbroi się, aby zniszczyć to, co stworzyłem. 

Spójrz człowiecze na wszechmoc Boga. Możecie mieć broń, ale czy ją 

zdążycie użyć – o to jest pytanie. Rozzuchwalony świat poskromię. Jeśli 

nie wrócicie do stóp krzyża i nie oddacie należnego hołdu, jako Królowi 

Miłosierdzia Bożego, postąpię tak, jak ze Mną postępujecie - nie ma 

Boga, nie ma miłości i nie będzie ludzkości. Nawracajcie się do Boga i 

przestrzegajcie dziesięć przykazań, które wam dałem, a świat będzie 

uratowany. 

Patrzcie, co czyni grzech...  potrząsnę globem,  abyście się opamiętali,  

obudzili i zaczęli żyć dla Boga. Błogosławię wszystkich wiernych Memu 

krzyżowi. 

Dnia 23.09.1999 r. 

Ja, Duch Święty, od dziś przyjmuję Twoją prośbę o prowadzenie i 

światło dla kapłanów i Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa w tym 

dziele zbawienia. Dobrze córko, że powierzyłaś się Mnie, Duchowi i 

Świętemu. Biorę tę wspólnotę pod Moje działanie i prowadzenie. Tobie 

Bóg, w Trójcy Świętej Jedyny, powierzył to dzieło i nikt nie może zburzyć 

planu Bożego. 

Ja, Duch Święty, działam w tobie - kształtuję i urabiam twego ducha, 

otrzymujesz dary, które są ci potrzebne. Ja, Duch Święty, daję duszy 

światło i mądrość prowadzenia tego dzieła zbawienia. 

Czyż może człowiek prowadzić to dzieło zbawienia bez Mojego 

światła? Taki człowiek - sam zagubi się i wiele uczyni szkody dla tej 

wspólnoty. Kogo Bóg przeznaczył, w jakiej misji - jest to przeznaczeniem i 

darem Boga. Bóg w swojej mądrości wybiera kogo chce. Ja, Duch Święty, 

mam upodobanie do tych maluczkich, nic nie znaczących w świecie - oni 

są jak małe dzieci, pozwalają się prowadzić, nie stawiają oporu, bo Ja, 

Duch Święty, wlewam w nich mądrość Bożą. One poznają Boga i kochają 

Go składając ofiary miłe Bogu. Bóg dla nich jest wszystkim, gotowi złożyć 

największą ofiarę z siebie, aby nie zasmucić swego Stwórcy i ciebie córko 

postawiłem na tej drodze. Od dziś nie myśl, co się stanie z tą wspólnotą. 
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Ja, Duch Święty, wskażę ci prawdziwą drogę, nie martw się, co będziesz 

czynić i mówić. Dam ci opiekuna duchowego, aby świat zapoznał się z tym 

dziełem zbawienia, z tej drogi nie możesz schodzić, choćbyś myślała, że 

nie podołasz. Ześlę ci moc i światło w chwilach najtrudniejszych. Ufaj 

Duchowi Świętemu, a otrzymasz wszystkie dary potrzebne do wypełnienia 

woli Bożej. Błogosławię wszystkich ufających. Duch Święty. 

Czyż mam coś do powiedzenia. Jestem tylko na rekolekcjach. Sami 

zaczęliście działać po swojemu, działajcie. Złożyłam to dzieło zbawienia 

Duchowi Świętemu i On niech działa według swojej Woli. Ufam 

bezgranicznie Duchowi Świętemu. Jemu cześć i chwała. 

Dnia 26.09.1999 r. 

Córko Moja, Ja, Matka Niebieska, przychodzę do ciebie w swym 

macierzyństwie, aby przypomnieć ludzkości, że jestem Matką Wszystkich 

Narodów. Dlaczego odeszła ludzkość od Mego macierzyństwa, dlaczego 

nie wzywają Mej pomocy? Jam, Matka Bolejąca nad wszelkim 

stworzeniem, dlaczego nie pozwalacie wypełnić Mi testamentu Mojego 

Syna? 

Jestem waszą Matką daną przez Boga i Bóg w Moim macierzyństwie 

złożył wszelkie łaski dla was, Moje dzieci. Ja ich nie potrzebuję, ale wy tak, 

upadłe dzieci, w tych tak trudnych czasach, kiedy zło szaleje i chce 

zniszczyć każdą duszę, aby nie osiągnęła życia wiecznego z Bogiem. 

Obudźcie się, Moje dzieci, bo zbliża się czas wielkich kar. 

Jak wielką miłość okazał wam Mój Syn, Jezus Chrystus, dając wam 

Mnie, za Matkę. 

Giniecie w grzechu, w wypadkach i kataklizmach - Serce Matki boleje 

i chce wam pomóc, bo kocham was. Odeszliście od swej Matki - czekam 

na powrót. Dzieci Moje, Ja was mogę przeprowadzić bezpiecznie, tylko 

przytulcie się do Serca Matki Niebieskiej. Ja was okryję swym płaszczem i 

wyleję łaski wam potrzebne, sami beze Mnie, nic nie możecie uczynić - 

tylko Moja miłość macierzyńska da wam schronienie. Wszystkie narody - 
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wróćcie do Mego macierzyństwa, bo w nim jest moc zbawienia. Jestem 

Strażniczką Wszystkich Narodów, ale i narody powinny wrócić na łono 

Matki Niebieskiej, abyście stali się dziećmi Bożymi. Dzieci Moje, ci którzy 

kochają Mnie wypełniają Moją prośbę - módlcie się i wypraszajcie łaski dla 

całego świata. Jesteście Moją radością, że mogę poprzez was ratować 

zagubione dzieci. Czuwajcie Moje dzieci, bo szatan krąży wokół was, ale 

każde Zdrowaś Maryjo niszczy jego plany. 

Bronią przeciwko złu jest Różaniec Święty, a tarczą obronną jest 

Szkaplerz Święty. Nie lękajcie się, bo Ja, Matka Niebieska, jestem z wami - 

tam, gdzie jest Różaniec, tam i Ja, jestem. Tam, gdzie nie ma Różańca, 

tam ma dostęp zło. Chwyćcie, Moje dzieci, za Różaniec Święty, a 

uratujecie świat od wielkich kar. Proszę nie rańcie, Boga w Trójcy 

Jedynego, ale uśmierzajcie gniew Boży poprzez waszą miłość do Boga i 

ofiary składane w Moim Niepokalanym Sercu. 

Niech was już nie łudzi świat, a pragnienie Ojczyzny Niebieskiej. To 

mówi do was, dzieci, Matka Bolejąca, bo widzę, jakie nieszczęście się 

zbliża dla wszystkich narodów. Niech błogosławieństwo Boże spłynie na 

was dzieci i umocni was. 

Dnia 03.10.1999 r. 

Matko Boża - pytam o te orędzia czytane przez księdza. 

Matka Boża - Córko Moja, nie przyjmuj żadnych orędzi skierowanych 

do Ciebie od innych ludzi, tylko od Mojego Syna Jezusa. Proszę Ciebie, 

trwaj przy tych orędziach, co daje mój Syn. Ja, Matka Boża, mogę Ciebie 

pouczać. Ja widzę, jak cierpisz wobec przeciwności. Twoje pragnienie jest 

czyste. Bądź córko spokojna. Przeciwnicy będą twoimi przyjaciółmi. 

Jezuniu powiedz mi co chcesz, żebym napisała. 

Dziecię Moje, powiedz, czy kochasz Mnie?  

Tak, Panie Jezu. 
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Otóż córko, rekolekcje płyną i bądź spokojna - Ja jestem z tobą. 

Wiedz, że przygotowałem wszystko, co ma się dokonać w tej Wspólnocie. 

Zdałaś się, córko, na Moją Świętą wolę. Ja, z Duchem Świętym, działam dla 

dobra waszego. 

O Jezu mój, wskaż mi drogę, po której mam iść. Nie wiem, co mam 

czynić, co powiedzieć tym maluczkim. Przecież kochasz ich. 

Tak, córko Moja, bądź spokojna, planu Bożego nikt nie zahamuje. 

Tak, córko, chcą Ciebie odrzucić, tak jak Mnie odrzucili i ukrzyżowali. Mów 

prawdę, nie ukrywaj i nie lękaj się. To, coś otrzymała od Boga - wypełniaj. 

Mali Rycerze mają zaistnieć samoistnie jako Zgromadzenie ludzi 

świeckich z opieką kapłana lub kapłanów. Wystawieni byliście na próbę. 

To Ja, Jezus Chrystus, wlałem do waszych serc miłość do Boga i bliźniego. 

Trudna to droga w świecie, gdzie jest pełno zła i niezrozumienia dzieła 

Bożego. 

Jam jest Światłością i pokonam wszelką ciemność, aby świat był 

oczyszczony i zajaśniało Światło Boże. Błogosławię Was Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego. 

Cieszyło się Moje Serce, że przyszliście tutaj do tej Świątyni, ale 

trzeba odjechać. 

Wracajcie czasem do Mego miłosiernego Serca. Wiedziałem, Moje 

dzieci, że tak będzie. Nie smućcie się, będzie dobrze, jesteście w Moim 

Sercu i Mojej, i waszej Matki. Ta Matka, kochająca was, poprowadzi. 

Tylko, wypełniajcie Jej wolę. Ona nauczy swoje dzieci wszystkiego, co jest 

wolą Ojca Niebieskiego. Bądź spokojna, módl się i trwaj w pokorze i 

cichości na tych rekolekcjach. Pisz jutro też. 

Dnia 04.10.1999 r. 

Proszę Ciebie, siostro Faustyno, o słowo Boże dla nas Małych Rycerzy. 

Siostro moja, ja, siostra Faustyna, proszę ciebie bądź spokojna o to 

dzieło zbawienia i choć ci trudu i upokorzenia nie zabraknie - taka twoja 

droga. W bólu i smutku rodzą się dzieła Boże. Trzeba wszystkie łaski 
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okupić cierpieniem, aby to dzieło wydało owoce zbawienia, trzeba złożyć 

wiele ofiar. Trwajcie na modlitwie, aby się wypełniło to, co Bóg w swym 

Miłosierdziu przeznaczył dla ludzkości. Jutro dzień mojego odejścia do 

Pana. Po wielkim cierpieniu ujrzałam Królestwo Boga Miłosiernego i mam 

w nim udział. Proście w ten dzień o łaski, tak bardzo wam potrzebne, do 

realizacji planu Bożego. Proś całą wspólnotę o gorącą modlitwę dla całego 

świata. 

Tyle ostrzeżeń, tyle wezwań do powrotu do Boga. O gdybyście znali 

przeznaczone łaski Boga. Na największy atak szatana na duszę człowieka - 

macie łaski, macie broń - Różaniec Święty i niezgłębione Miłosierdzie 

Boże. O ile nie wyleje się na świat Miłosierdzie Boże, to wyleje się gniew 

Boży i odczujecie swoją, ludu, nieprawość. Wracajcie do źródła 

Miłosierdzia Bożego, bo czas nagli. Tak wiele ludzi umiera nagle, bez 

pojednania się z Bogiem. O duszo człowiecza, jak bardzo ciebie kocha Bóg, 

a ty wciąż uciekasz tam, gdzie nie ma Boga. Odnajdzie was szatan - walka z 

nim jest trudna. Kto ufa Bogu i kocha, ten jest zawsze zwycięzcą. 

Dnia 06.10.1999 r.  

Koniec rekolekcji.  

Przed rekolekcjami miałam orędzia. Jezus mnie przygotował do 

przeżyć przykrych i upokorzeń. Dał mi zrozumieć, co będzie się dziać. 

Ojciec Aleksander zaprosił z Piotrkowa Trybunalskiego osobę, która nie 

była rycerzem, a z Odnowy Ducha Świętego. Zawsze się czegoś czepiała i 

więcej ich było. Rekolekcje były rozdwojone – to nie były rekolekcje 

samych małych rycerzy. Powstał zamęt i zło. Ojciec superior wyżywając się 

na mojej osobie przedstawił mi wszystko, że nie byłam posłuszna. Mam to 

na piśmie, ale wiedziałam, że to nie idzie według planów Bożych. Pragnę 

tylko słuchać Boga i będę posłuszna. Wiem, że jestem lekceważona i po 

prostu upokarzana, przyjmuję wszystko, co Pan Jezus dopuścił. Jemu cześć 

i chwała, i uwielbienie. Jezus mnie to dzieło zbawienia powierzył, o ile 

przyjęli nas, małych rycerzy, pod opiekę. To nie znaczy, że rezygnuję z 

prowadzenia tego dzieła, jak wypowiedział się jezuita. Nie widzę 
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współpracy – widzę tylko to, co złe, a nie widzą dobra i wiele wmawiają mi 

nieprawdy. Zaprzeczam, ale się nie bronię, bo kapłan ma nade mną górę, 

bo jest kapłanem i wzorem. A ja zwykła kobieta, trzeciej klasy szkoły 

podstawowej, widziałam wielką przewagę nade mną – prawną wobec 

posłuszeństwa Kościoła, ale brak było oparcia na tych orędziach, na 

których tworzyła się ta wspólnota Małych Rycerzy. Przypisywano to mnie – 

mojej myśli i sugestii, a lekceważono orędzia Pana Jezusa i dlatego 

odmówiłam posłuszeństwa, do końca mojego zostanę wierna temu 

dziełu. Tylko Bóg w Trójcy Świętej Jedyny może mnie odsunąć od 

wszystkiego. Robię co jest w mojej mocy, resztę zostawiam Bogu. Bóg 

mnie wysłuchał, kiedy Go szukałam i pozwolił się odnaleźć. Kto zdoła 

oderwać mnie od Mojego Ojca niebieskiemu. On jest jedynym 

pragnieniem moim, aby być przy Jego ojcowskim Sercu i kochać taką 

miłością, która nigdy nie gaśnie. Piętnaście lat jestem myślą i sercem przy 

Bogu. Może jestem słaba, nieudolna, ale kocham i pragnę dobrze czynić, 

zdałam się całkowicie na Bożą wolę jak dziecko małe. Czy Ojciec Niebieski 

może zapomnieć o słabym dziecku – nie, bo On mnie kocha i wie, że bez 

opieki Ojca kochanego nic dobrego nie uczynię. Ufna w Jego Boskie 

Miłosierdzie, że mnie poprowadzi tą dróżką ku ojczyźnie niebieskiej.  

A teraz, gdy wyjechałam z Kalisza zalała mnie Boża miłość i zapachy. 

Myślałam, że serce nie wytrzyma tak wielkiego odczucia. Powiedział: – Za 

twoje udręczenie wynagrodzę ciebie Moją miłością – i tak było. Pan Jezus 

w dialogu mówił o ludzkim sercu, że ludzie nie poznali i nie poznają 

konstrukcji ludzkiego serca. Poznali tylko serce fizyczne, ale ludzki rozum 

nie jest zdolny do poznania serca duchowo i duszy człowieka, która otacza 

świątynię Ducha Świętego, w której przebywa Bóg. Duch Święty na siłę nie 

urabia duszy człowieka, ale o ile człowiek pragnie tego i otworzy się na 

działanie Ducha Świętego. Wtedy dusza żyje Bogiem i wszystko czyni, aby 

ta świątynia była ozdobiona dobrymi uczynkami i pamięta, aby tę 

świątynię nie skalać grzechem. Dusza człowieka jest uprawiana i 

ozdobiona wszelkim dobrem i miłością do Boga, lub nieuprawiana, gdy nie 

dbamy o jej czystość, a pozwolimy, aby w duszy wyrosły ciernie i osty, i 
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ciemność, jak człowiek postępuje ze swoją duszą, tak postąpi z nią Bóg, 

człowiecze. Zniewaga świątyni Ducha Świętego jest zguba dla człowieka. 

Tego skrawka duszy w człowieku nie potraficie utrzymać w czystości, którą 

dał nam Bóg. Szatan tylko czeka na takie dusze, aby je zniszczyć na całą 

wieczność.  

Człowiek nie myśli o swej duszy, choć wie o jej nieśmiertelności i nie 

myśli, gdzie ona pójdzie, gdy przekroczy próg wieczności. Gdy dusza 

człowieka opuszcza świat – nadal żyje w wieczności. Co uczyniłeś, aby żyć z 

Bogiem i radować się lub oddać ją na potępienie na wieczne cierpienie. 

Zastanów się, biedny człowiecze – dokąd jeszcze żyjesz, jeszcze masz 

szansę być zbawionym – nawróć się i upokorz się przed Bogiem, i okaż 

skruchę.  

Dnia 09.10.1999 r. 

Córko Moja, bądź ostrożna i zachowaj pokój, zwracaj się do Mnie, 

Jezusa miłosiernego. To nic, że nie słyszysz jak do ciebie mówię, ale 

działam. Sprawy beznadziejne przemieniam w dobro dziecka proszącego. 

Twoja, córko, ufność przynagla Mnie do udzielenia ci łaski, choć naprzód 

ciebie doświadczę, aby twoja, ufność była jedna, nie rozdwojona. Lęki nie 

pochodzą ode Mnie. Ufność nie powinna się lękać, ale ufać w 

najtrudniejszych chwilach. O ile ufność twoja, córko, będzie stała i bez 

obaw, że Bóg ciebie opuścił - nigdy ciebie nie zawiodę. Ty, Moje małe 

stworzenie, potrzebujesz Mnie do wszystkich czynów. Beze Mnie nic nie 

uczynisz i nikt ci nie zaszkodzi w wypełnieniu Mego dzieła. Mali Rycerze 

Miłosierdzia Bożego są Moim dziełem - wypełniaj je córko i strzeż tego, 

co ci przekazuję. Jestem Bogiem nieomylnym i w swoim czasie wszystko 

się wypełni - twoją rolą jest wypełnienie woli Bożej. 

Czyż nie ukształtowałem ciebie z nicości i kształtuję nadal? Narzędzie 

w ręku Boga, niech się nie lęka, ale ufa. Świat zbliża się do wielkiej kary. 

Człowiek, córko, nie pragnął miłości Boga - to miłość Ojcowska 

zapomniana. Ta niewielka grupa spłaca dług miłości wobec Boga - trwajcie 

w miłości Boga i bliźniego, i wypraszajcie ją dla tych, co odrzucili Bożą 
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miłość. Mów dużo córko o miłości Boga - błogosławiony ten, co w miłości 

Bożej żyje i w niej umiera. To są kwiaty, które zabieram do raju, aby woń 

ich świętości wydała zapachy. Takie kwiaty nigdy nie więdną. Błogosławię 

Ciebie, córko, na dalszą drogę życia. 

Ojcze Niebieski, co czynić mamy, o ile doczekamy się do oczyszczenia 

świata z nieprawości i grzechu. 

Córko Moja, Ja, Ojciec Niebieski, proszę Ciebie, nie martwcie się, co 

się stanie. Ja, Bóg, zatroszczę się o Moją owczarnię, nie lękajcie się. 

Kocham swoje dzieci, które są Mi wierne i kochają Mnie, bo wierzą w 

Moją Miłość Ojcowską i ta Miłość Ojcowska was obroni. Wszyscy ludzie 

powinni wrócić do Źródeł Miłości Bożej, a świat byłby ocalony. 

Ojcze Niebieski, czy żywność trzeba przygotować i mieć w zapasie? 

Nie córko, otrzymacie pożywienie od swego Boga. Na słowo Moje 

może być pożywiony cały świat, ale ci otrzymają pożywienie z nieba, co są 

dziećmi Bożymi. O ile są dziećmi Bożymi, Ja, Bóg Ojciec, sam zatroszczę 

się, abyście nie byli głodni. Moja Miłość Ojcowska zatroszczy się o was - 

ufajcie, że jestem, wszystko widzę i wiem. 

Dnia 21.10.1999 r. 

Panie mój, niech Twoja dobroć mi się udzieli, abym wytrwała w moim 

powołaniu do Ciebie. Jezu, otworzyłeś mi wszystkie horyzonty i kazałeś 

wybrać tę drogę, po której mam iść. Weszłam na drogę Twych przykazań i 

wiem, że na tej drodze zbawienia są tak wielkie przeszkody. Trzeba je 

pokonywać, Jezu, dla Twej Chwały, choć posądzają, znieważają, nie 

dowierzają, bo jestem niczym u wielu, ranią mnie i serce krwawi, a rana 

jest głęboka. Panie Jezu, nie pozwól, aby ta rana mego serca się zagoiła. 

Przebacz im. 

Tyś, słodki Jezu, cierpiał w samotności, pozwól i mnie cierpieć za tych, 

co mnie oskarżają niewinnie, bo wiem, że Ty wszystko widzisz. Tylko do 

Ciebie, Jezu, wznoszę westchnienie, bo znasz to uczucie - pierwszy je 

zakosztowałeś - i choć tyle ludzi Ciebie, Jezu, kochało - nikt Ci nie mógł 

pomóc, bo taka była wola Ojca Niebieskiego. Ofiarowałeś się za lud, który 
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Bóg stworzył, aby ich zbawić. 

Ja też, słodki Jezu, ofiaruję się Tobie, aby zadośćuczynić Twej 

sprawiedliwości. Spraw, Dobry Jezu, abym godnie wypełniała Twoją 

Świętą wolę. Strzeż mnie, doświadczaj i oczyszczaj. Proszę Ciebie, Jezu, o 

mądrość abym Ciebie czymś nie zasmuciła. Naucz mnie, mój Mistrzu, 

wszystkiego, co służy zbawieniu. O miłości moja, ukrzyżowana, przemień 

moją słabość w Twoją łaskę i umocnij mnie. Oto idę naprzeciw Tobie, Jezu. 

Droga jest ciężka, długa i bolesna, ale na tej drodze jesteś zawsze Ty, Jezu. 

Idziemy razem. Pragnę dojść do końca tej drogi i ujrzeć Twój Majestat 

Boży. 

Drogie dziecko, twoje słowa są miłe Memu sercu. Wiem, czego 

pragniesz, widzę Twoją tęsknotę za swym Bogiem, więc daję ci odczuć 

Moją obecność. 

Dziękuj córko za wszystkie łaski, Twoja wytrwałość podoba Mi się i 

otrzymujesz wiele łask, które są ci potrzebne do dalszej drogi. Bierz miłość 

z Mego Serca i dawaj tym, co jej potrzebują. 

We wszystkich dziełach Bożych jest potrzebna miłość. W miłości 

trzeba żyć i miłością zwyciężać, czysta miłość w sercu człowieka jest 

potęgą, bo Bóg w niej działa. 

Kochaj swego Boga, wynagradzaj, wypełniaj Moje polecenia, aby to 

dzieło wzrastało dla Chwały Bożej. Przebaczaj wszystkim, którzy ciebie 

ranią. Ja, Twoje rany opatrzę i dam moc znoszenia ich. Tak, córko, trwaj i 

ufaj Bogu. Pokój z Tobą, córko, żyj w pokoju, a pokój ciebie wyzwoli z 

niepokoju. 

Dnia 25.10.1999 r. – Przekaz przez s. Zofię – Szwecja 

Córko Moja, podyktuję ci modlitwę związaną z tym wymalowanym 

obrazem. Ja jestem tym, który przychodzi, aby uzdrowić zbolałą ludzkość i 

przynieść jej radość Moich oczu. To spojrzenie przeniknie każde serce, 

choćby był największym grzesznikiem, przeniknie go radość płynąca z tego 

spojrzenia i odnajdzie Swego Zbawcę. Kto zwróci się do Mnie z wielkim 

żalem za grzechy, będzie zbawiony.  
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Spójrz dziecię na oblicze Moje, z jaką radością patrzę na ciebie. 

Dlaczego uciekasz? - Boisz się spojrzeć, bo grzechów masz wiele. Ja ci 

przebaczę, idź do zastępcy Mego i otwórz swe serce dla niego, oczyść 

swe serce dla Boga swego, abym Ja, Jezus, był Panem jego. Nie czekaj, aż 

dusza twoja skona, zwróć swe serce do Stwórcy swego, a otrzymasz moc 

zbawienia swego. Spójrz na oczy Moje, jak wypatrują dzieci Moich i 

radują się, jak powracają do Ojca swego. Wracaj synu i córko, abyś 

radość przyniosła Mym oczom. Czekam Ja, Jezus Chrystus, bo kocham 

ciebie zagubiony człowiecze. Amen. 

Dnia 27.10.1999 r., Jarosław  

Drogi mój Ojcze Niebieski ogarnął mnie smutek i tęsknota za Tobą 

Boże. Zdałam się całkowicie na Twoją świętą wolę - kieruj Panie. Co 

mogłam, to uczyniłam, pragnę wytrwać do końca w tym dziele zbawienia. 

Ja, biedna istota, nic nie mogę uczynić bez Ciebie. 

Ojcze Niebieski, powstrzymaj mnie, bo słabnę. O Boże, dałeś to dzieło 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego tak słabej istocie... kapłani nie 

rozumieją moich pragnień, uczyń coś dla tych maluczkich. Kochasz swoje 

stworzenie i wszystko możesz uczynić poprzez słowo. Dlaczego nas 

zwalczają, nie akceptują? My chcemy Ci pomagać Boże, chcemy Ci składać 

ofiary modlitewne i błagalne. Pociesz mnie dobry Jezu. Dlaczego są dla nas 

niedostępne kościoły. Zawsze są jakieś przeszkody. Pragniemy tylko się 

modlić i żeby z nami był kapłan.  

Córko Moja, Ja, Twój Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Ja, wszystko 

widzę i jest mi smutno, że płaczesz. Nie płacz dziecko, czas walki duchowej 

trwa. Oblecz się w pancerz pokory i miłości, wkrótce wybuchnie ogień 

miłości z Mego Ojcowskiego Serca. Kto przyjmie ten żar Bożej miłości i 

stanie się dzieckiem Bożym, a kto nie skorzysta z czasu Miłosierdzia 

Bożego ujrzy to, co utracił? Bądź dziecko spokojna, oto idą dni, które 

przyniosą Ci radość i pocieszenie. 
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Dnia 02.11.1999 r. 

Córko Moja, wiedz, że te znaki mają wielkie znaczenie dla ciebie i 

świata. 

To Ja, Twój Bóg, zsyłam ci pomoc niebiańską, w której objawia się 

mądrość Boża. Czy nie powiedziałem, że dam mądrość maluczkim, a przed 

mądrymi zakryję. Wiedz, córko, że jestem zawsze z Tobą i widzę, jak Moi 

synowie postępują z tobą. Gdyby nie Moja Wszechmoc twoje małe serce 

załamałoby się. Nie bój się wszelkich ataków, dam ci moc do znoszenia 

ich. 

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, daję ci te znaki dla Twego 

umocnienia, że Jestem przy tobie i napełniam ciebie, córko, swoim 

światłem, którego nikt nie zna, tylko Bóg. Moc tego światła Bożego okaże 

się w czasie ostatecznym. Kto ma światło Boga, zna wiele tajemnic Bożych 

i Bóg przez taką duszę działa. Dusza ogarnięta światłem tęczowym żyje w 

nim, daje je i oświeca inne dusze. Takie dusze ludzkie w swojej duszy 

poznają i odczuwają radość Boga.  

Idź przez tę świętą ziemię i nieś ludziom radość Bożą. Udzielam ci 

błogosławieństwa Bożego, abyś się tym stała, czym masz się stać. 

Dnia 11.11.1999 r. – ORĘDZIE PANA JEZUSA MIŁOSIERNEGO  

w kaplicy Boga Ojca w Skoczowie  

Pan Jezus mówi, aby nas pocieszyć. 

Moje umiłowane dzieci, przed wami jest ciężka droga do wypełnienia 

Mojej Woli. Zaufajcie całkowicie, bo Ja pragnę poprzez was zbawić tych, 

co odeszli z Moich dróg, pragnę was przygotować na przyjście Moje. 

Wasze modlitwy, wasze ofiary, sprawiają Mi wielką radość, że ratujecie te 

Moje dzieci, które odeszły ode Mnie. 

Jest czas, w którym Bóg powołał swoich wybranych do służby, aby 

oni mogli wypełnić to wszystko, co jest zaplanowane przez Boga w 

Trójcy Jedynego. Bądźcie spokojni, nie trwóżcie się, co będzie. 

Przecież powiedziałem, że przyjdę jako złodziej, więc dlatego macie 

się przygotować, choć i tak nikt nie będzie znał godziny ani minuty, ale 
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proszę was, o ile chcecie być Moimi dziećmi, bądźcie w stanie łaski 

uświęcającej, kiedy przyjdę. Przecież wiecie, że do grzesznego ludu nie 

przyjdę. Jam jest Święty, po trzykroć święty i nie mogę przyjść do 

grzesznego świata, lecz oczyszczę go, a tych którzy będę szli z Moim 

krzyżem uginając się pod ciężarem prześladowań, ubiorę w pokorę i 

wybiorę ich dusze na spotkanie ze Mną. 

Cieszę się, raduję, że dzisiaj jest was tu tyle i zawsze tu przychodzę 

wam błogosławić kiedy się modlicie. Nie szczędźcie swoich sił, gdyż na nic 

się nie przyda to, co zdobywacie ziemskiego. 

Największym skarbem jest to, abyście otworzyli swoje serce i 

pozwolili Mi wejść do niego. Chcę być Królem, Królem waszych serc 

najpierw, a potem pragnę być Królem narodu polskiego, aby Królestwo 

Miłosiernego Serca Mojego rozeszło się po całym świecie. 

Szatan myśli, że opanował świat, ale Ja mam plan Boży, którego nie 

zna nikt tylko Bóg. 

Kochane Moje dzieci, nie zabiegajcie o nic dlatego, że nie wiecie 

Moje dzieci, czy zostaniecie, czy was zabiorę. Najlepiej zaufać, zaufać 

całkowicie Mojemu miłosiernemu Sercu. Tu znajdziecie ratunek. 

Macie Matkę, która jest Moją Matką i waszą Matką. Czy Matka 

opuści swoje dzieci, kiedy wzywają Jej pomocy w tych czasach 

ostatecznych. Matka Moja i wasza będzie was bronić, bronić na wszystkich 

drogach, kiedy zło będzie was atakować. Ona wam da moc i wyprosi wam 

łaskę przetrwania. Biada tym, co nie zaufają, co się ulękną. Lęk nie 

pochodzi ode Mnie. Jam jest pokojem, w pokoju zdobywajcie swoje ja i 

wszystko co jest miłe Bogu. 

Nadchodzi czas, czas wielkich kar. Czas oczyszczenia już się zaczął - 

kataklizmy, katastrofy, ale gdy się modlicie to przez wasze modlitwy 

wiążecie Mi Ręce, abym nie wypełnił tego, co ma się stać. Macie tak 

potężną broń wobec zła - Różaniec Święty, a Moje Ciało to jest życie 

waszej duszy, trzeba czcić i uwielbiać Jezusa Eucharystycznego, którym Ja 

Jestem.  

Nie możecie Mnie lekceważyć. Nie patrzcie na tych stojących, którzy 
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przychodzą i przyjmują Moje Ciało na stojąco, jakby nigdy nic. Czy myślą, 

że Ja wchodzę w ich serca, a chociaż i wchodzę, to tak jakbym wszedł do 

jakiegoś ciemnego pomieszczenia, gdzie jest Mi bardzo smutno, bo 

kocham te stworzenia, ale one nie kochają Mnie, bo gdyby kochały, 

kolana by się im zgięły przed Moim Majestatem. 

Majestat Boży jest tak znieważany, że Moja Matka płacze nad całym 

grzesznym światem. 

Grzech dojrzał i człowiek nieprawości dojrzał do wielkich kar. 

Już nieraz bym was karał z wielkim bólem Serca, ale nie mogę, bo 

kocham was i proszę, przygotujcie się kochane dzieci na to spotkanie 

Moje. Może wiele was odejdzie do wieczności, ale wiele będzie na 

spotkaniu ze Mną swoim Bogiem, którego kochaliście, którzy ponosiliście 

trudy prześladowań, ale taka jest droga. Mnie prześladowali i was będą 

prześladować, gorycz serca waszego jest wielka, bo ten czas jest. 

Pijcie kielich goryczy, który przygotował świat dla was, pijcie Moje 

dzieci i ofiarujcie Mnie, a Ja przyjmę, pobłogosławię i dam wam siłę, moc 

przezwyciężenia wszystkich przeszkód. 

Kochajcie Mnie Moje dzieci, wynagradzajcie za innych, przecież 

jestem godzien waszej miłości. 

Ja tak bardzo was ukochałem i pragnę kochać was, nigdy nie 

opuszczę swoich dzieci. Ja was pozbieram w dniu ostatecznym i ochronię 

was przed wielkim złem, kataklizmami czy nieszczęściami. Nie lękajcie się 

niczego, myślcie jedno kochani, że Ja Jestem w waszym sercu. 

Kto nie wierzy i nie myśli, że Jestem w jego sercu przyjęty w Komunii 

Świętej i się lęka, to słabo wierzy we Mnie - że Ja mogę wszystko. Ja 

działam poprzez was. 

Dzieci, Ja niszczę to zło, Ja was bronię, chcę żebyście myślały o Mnie, 

że Jestem w was - w tej Świątyni Ducha Świętego, która daje wam światło. 

Usposóbcie się do tego wszystkiego, gdy zło na was naciera pomyślcie 

tylko przez chwilę, że w waszym sercu jest Ten, który jest niezwyciężony. 

Nikt Mnie nie zwycięży, bo Ja Jestem Jezus Chrystus, który odkupiłem was 

własną Krwią i Zmartwychwstałem dla was, żeby was jeszcze raz 
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nawiedzić, tą świętą ziemię, która jest skażona grzechem, ale nadchodzi 

czas w którym dużo jest powołanych, ale mało wybranych, którzy pójdą 

do końca, nie zważając co się stanie. 

Uwielbiajcie Boga w Trójcy Jedynego i Matkę Najświętszą. 

Wzywajcie na pomoc świętego Michała Archanioła i wszystkich 

świętych, a oni przyjdą wam z pomocą, oni są już w środku was, oni są, 

tylko nie widzicie ich, ale są aniołowie, którzy przychodzą wam z 

pomocą. Nawet nie wiesz, że anioł przychodzi ci z pomocą. 

Ja nie opuszczę swoich dzieci, które zawierzyły się Mnie, Mojemu 

miłosiernemu Sercu. 

A teraz módlcie się dzieci w intencji którą wam dzisiaj podam - za 

wszystkie dusze, które dzisiaj zginą, bez pojednania się z Bogiem. 

Jeszcze w tym czasie okażę Miłosierdzie Boże dla tych, co wyszli z 

Moich Rąk. Przez wasze modlitwy nie pójdą na potępienie. Tą intencję 

zapamiętajcie. 

Kiedy będziecie się tu modlić, zawsze ogarniajcie, te dusze ginące bez 

pojednania z Bogiem. 

Ja ich też kocham i boleję, bo Ja ich stworzyłem dla siebie, a oni 

odeszli na służbę szatana i tylko dzięki wam mogą być uratowane. 

A teraz uczyńcie znak krzyża św., aby Moje błogosławieństwo 

spłynęło na was i moc Moja, żeby was umocniła, na tej drodze na której 

stanęliście. 

Ta droga jest tą drogą zbawienia, na której się podąża do Ojczyzny 

Niebieskiej. 

Niech będzie uwielbiony w waszych sercach Bóg w Trójcy Jedyny. 

- W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. 

19.11.1999 r. – Stuttgart, Niemcy 

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę wam narodzie niemiecki 

przekazać, szczególnie Małym Rycerzom Miłosierdzia Bożego, że 

znajdujecie się zagrożeni karami i w waszej mocy jest ratować ojczyznę od 

kar. Ci, co pragną brać udział w Mojej chwale, niech się staną prawdziwymi 
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wyznawcami Boga, a Bóg okaże Miłosierdzie Boże i wiele wybaczy. 

Wzywam was maluczkich. Stańcie się prawdziwymi rycerzami Jezusa. Mój 

Boski Syn, Jezus Chrystus, powołał was do planów Bożych na tej świętej 

ziemi. Wyciszcie się, pozwólcie, abym poprzez was działał. Niech wasze 

serca staną się sercami Mojej miłości, w pokorze i miłości żyjcie, kochajcie 

się nawzajem, przebaczajcie sobie nawzajem, korzystajcie ze źródła Mojej 

Miłości i udzielajcie Jej innym. Szatan wprowadza do waszych serc i rodzin 

niepokój. Walczysz, człowiecze, sam, a zapominasz o swym Bogu, który 

wszystko może, tylko trzeba ufać choć cały czas krzyż jest wielki. 

 Ja, Bóg, stanę się twoim Cyrenejczykiem i pomocą – jestem zawsze 

przy tobie. Stworzenie, jestem Bogiem, który nie zapomina o swych 

stworzeniach, bo zaistnieliście dzięki Mojej miłości i staliście się rozumnym 

stworzeniem. Mówcie do Mnie – Ja was wysłucham. Pragnieniem Boga 

jest mieć was wszystkich w Sercu, zlewać na was łaski wam potrzebne. 

Zapomniała ludzkość, że Bóg wszystko stworzył i wszystko może, bez 

miłości i wiary w Boga świat nie może istnieć. Ja proszę was, dzieci Boże, 

pomóżcie Mi odbudować zgliszcza ludzkich serc, aby i one doznały 

przebaczenia. Umiłowałem człowieka i utworzyłem go na podobieństwo 

swoje i dałem mu wolną wolę. Wiele narodów wykorzystało wolną wolę, 

którą dał Bóg – dla nieprawości. Odrzucili wolę Bożą i szatan wkroczył w 

ich życie, zniewoleni, oślepieni idą drogą ciemności.  

Ja, Bóg, jeszcze raz wzywam was, dzieci światłości – walczcie o każdą 

duszę zniewoloną. Walka duchowa powinna trwać zawsze.  

Pragnąc pomóc człowiekowi zagubionemu, Ja, Jezus Chrystus, 

wezwałem was – Mali Rycerze Miłosierdzia Bożego do walki duchowej – 

modlitwą, pokutą, postem, ofiarą Miłości i Miłosierdziem okazywanym 

bliźniemu. Skoro dobrowolnie pragnęłaś być moim rycerzem – twoim 

obowiązkiem jest być przy Moim Sercu. Ja zawsze jestem z wami.  

Szukaj Mnie, Jezusa, we wszystkim, a odnajdziesz wszystko, co dla 

was jest przeznaczeniem. Kontakt z Bogiem jest na pierwszym miejscu. 

Dzieci Moje, nie rozpraszajcie się, nie zapominajcie o Swym Bogu, bo Ja o 
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was nie zapominam.  

Umacniajcie swoją wiarę i te powołania z łaski Boga, jako Mali 

Rycerze Miłosierdzia Bożego. Ufajcie w to, co do was mówi Bóg poprzez 

Pismo Święte i te orędzia.  

Trwajcie w jedności, nie wyrywajcie się z Mego Serca, bo zginiecie – 

bo szatan czeka na rozproszone owieczki.  

Często adorujcie Przenajświętszy Sakrament w kościele, a tam 

zawsze czekam na was, aby was umacniać na dalszą drogę do ojczyzny 

niebieskiej Błogosławieństwo Boże niech spłynie na was.  

Moi drodzy, widzę jak wierzycie w orędzia przekazywane innym, a 

mało wierzycie w to dzieło Zbawienia.  Niestałość wasza – trudno budować 

dzieło Boże samemu. Są kapłani, by wspólnie budować, a gdzie jest wasz 

zapał, gdzie ten żar, co w was wygasł i wasza niestałość w tym dziele 

Małych Rycerzy? Innych popieracie, a odchodzicie od Miłosiernego Serca 

Jezusa. Nie zmuszał was Jezus ani ja – sami dobrowolnie zadeklarowaliście, 

aby pomagać Jezusowi w zbawieniu dusz. Czyż nadaremnie Jezus 

wyciągnął do was ręce i wezwał was po imieniu, abyśmy budowali to, co 

jest w planie Bożym w jedności i pokoju? Szatan chce zniszczyć to dzieło 

zbawienia, a wielu jemu pomaga, ale czyż nie warto żyć po Bożemu i mieć 

nadzieję ojczyzny niebieskiej? Czyż nie warto złożyć wszelkiej ofiary za taki 

dar. Wróćcie do tego, który was stworzył, aby radować się szczęściem 

wiecznym. Czyńcie dobre uczynki. Słowo wasze niech płynie z waszych serc 

na umocnienie i pocieszenie bliźnich. Módlcie się wytrwale, aby nieść 

pomoc tym, którzy bardzo potrzebują. W cichości i pokorze idźcie przez 

życie, abyście słyszeli w swoim sercu szept Boży – tylko w pokoju można go 

słyszeć. Z Bogiem – niech Bóg wam błogosławi.  

28.11.1999 r. 

Ja, Duch Święty, pragnę przypomnieć światu, że Jestem. Wszystko co 

zaistniało na świecie i w obłokach – ożywiam i uświęcam, urabiam każdego 

człowieka, o ile się otworzy, na Moje działanie. Pragnę przyjść do 
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wszystkich narodów. Jako, Duch Święty Pocieszyciel, wyleję ogień swej 

miłości na wszystkie narody, dam wam odczuć, że Jestem i wszystko mogę. 

Ale człowiek ma wolną wolę, ona jest darem Bożym i jest nienaruszalna. 

Skorzystaj ludu z czasu, który daję wam, abyście się otworzyli na Moje 

działanie. Jestem niewidzialny, ale działający. Świat ogarnie wielki 

niepokój, powstaną narody przeciw narodom, zaczną się dziać cuda, 

których świat nie rozpozna. Rozpoznają te znaki tylko ci, którzy otworzyli 

się na Moje światło, które ich przenika i oświeca.  

Ja, Duch Święty, rozkładam Swoje skrzydła, aby powiew Mego światła 

był odczuwalny w całym świecie. Jest jednak wiele dusz, które nie wierzą w 

Boga - Ducha Świętego niewidzialnego. Wszyscy skorzystają z Moich 

darów, co nie widzą, ale uwierzyli i pragną pomóc każdej duszy, która 

będzie wzywać Mej pomocy i modlić się, i cześć Mi oddawać Bogu 

niewidzialnemu. Przychodzę w słowie do wszystkich narodów, aby wam 

pomóc przygotować się na przyjście Jezusa Chrystusa. Duszę, która będzie 

mieć Moje dary oświecę we wszystkim i nie ulegnie żadnemu lękowi. 

Starajcie się pozyskać Moje dary, a otrzymacie wszystko, co będzie wam 

potrzebne w obecnej chwili. Pokój z wami dzieci Boże całego świata – Mój 

pokój Ducha Świętego.  

Dnia 08.12.1999 r. – Rzym 

Córko Moja, Ja, Matka Niepokalanie Poczęta, zwracam się do ciebie, 

Zofio, ponieważ znam twoje pragnienia. Dziś złożyłaś wszystkie sprawy w 

Moim Niepokalanym Poczęciu i Ja, Matka Boża, przyjęłam te sprawy i za 

przyczyną Mojego święta, otrzymasz łaski potrzebne ci do wypełnienia 

planów Bożych. Bądź spokojna, czuwam nad tobą wraz z Moim Synem, aby 

to dzieło Boże wydało owoc zbawienia. Wszystkie twoje sprawy są Moimi 

sprawami, wspólnie córko zwyciężymy, ale Bóg, w swoim zagniewaniu, 

doświadczy całą ludzkość.  

Ja, Matka Boża, udzieliłam dziś błogosławieństwa wam – dzieci Boże 

narodu polskiego, bo kocham was i nie zostawię was bez opieki.  
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Dnia 11.12.1999 r. 

O mój Jezu, dlaczego dopuściłeś, żebyśmy nie mogli spotkać się z 

papieżem, Twoim wikariuszem. Nie wiemy do kogo pójść, kto zrozumiałby 

ból naszego serca. Wiem, że nie zostawisz nas Jezu i pokierujesz nami. 

Wielu jest dobrych i oddanych Tobie Małych Rycerzy MSJ. Dlaczego 

zostaliśmy odrzuceni, nikomu niepotrzebni, tylko Ty Jezu zabiegasz, 

abyśmy byli Twymi dziećmi. Przytul nas mocno do swego Serca i napełnij 

nas swoją miłością. Znam Twoją drogę Jezu w części, a nie znam, co 

wycierpiałeś w pełni. O ile, dopuściłeś do tak wielkiego smutku, daj nam 

moc pokonania go. Ofiarujemy Ci, słodki Jezu, nasz trud i smutek, bądź 

tak dobry i przyjmij, i pobłogosław nas, zawsze wiernych Ci, Małych 

Rycerzy Twego miłosiernego Serca. 

Córko Moja, bądź spokojna, wszystko będzie dobrze. Bądź cierpliwa, 

ofiara wasza nie jest daremna. Wrogowie tego dzieła zapragnęli zaszkodzić 

wam, a nie wiedzieli, że jestem Stwórcą tego dzieła. Wspięli się wysoko 

ponad Moje Bóstwo, Ja, Jezus, dopuściłem do tego, aby mogli spaść na 

najniższe niziny i to z tak wysoka. Drogie dzieci, jestem waszym Bogiem i 

Panem, miejcie w Bogu ufność a resztę zostawcie Mnie. 

 Ja, Bóg, wszystko mogę, doświadczę was ale i pocieszę, módlcie się 

za swych nieprzyjaciół. Oni potrzebują modlitwy. To, że nie doszło do 

spotkania z Moim wikariuszem, to uczynili źli ludzie. Owoc waszej pokory 

więcej wam przyniesie korzyści, niż byście byli na tym spotkaniu. Czuwam 

nad całością. W wasze serca złożyłem wiele łask, uczyniliście co mogliście, 

resztę zostawcie Mnie - Bogu, wszystko dokona się według Mej woli. 

Błogosławię waszą pielgrzymkę, wasz trud i zapewniam, że będę z wami, 

aby was pocieszyć w waszym smutku i wynagrodzić miłością i obecnością. 

Dnia 21.12.1999 r.  

Królowo nieba i ziemi – Módl się za nami, módl się za nami,  

Królowo nasza wstawiaj się za nami  u Pana. 
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ROK 2000 

Dnia 02.01.2000 r.  

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, witam ciebie, Zofio, w tym nowym 

roku. Tak, dziecię Moje, przyszło wam żyć w tym najtrudniejszym czasie. 

Ten rok jest rokiem rozrachunku. 

Każdy człowiek powinien spojrzeć w swoją duszę i sumienie. Jesteś 

dzieckiem Bożym. Pytam cię, biedne stworzenie, czy jesteś nim, czy 

utraciłeś sumienie i stałeś się dzieckiem szatana. 

O Moje dziecię, gdy jesteś zniewolony, nie dociera do ciebie światło 

Boże i czynisz samo zło, i zatracasz swoją duszę. Czy po to ciebie, 

człowiecze, stworzyłem, żebyś poszedł na potępienie - opamiętaj się. Ja, 

Bóg, wciąż na ciebie czekam, nie zwlekaj, bo będzie za późno. Gdybyś znał 

człowiecze, co uczynił grzech i w jaki sposób czciłeś swego Boga - 

wykluczyłeś Go z życia.  

Tyle zniewag otrzymuję od swych dzieci, co dzień jestem na Kalwarii 

krzyżowany. Co uczyniłem wam, ludu Boży? Ile znajdę wiary w Boga, gdy 

przyjdę. Zawisła groza nad światem, a człowiek nie dopuszcza do swych 

myśli, że to grzech zgotował tę wielką karę. To nie przyroda uczyniła, to 

zniewaga Mojego Majestatu. 

Każde kolano ma się zgiąć i godnie oddać cześć i uwielbienie. Moi 

wrogowie chcą wyrwać Mnie z waszych serc i to im się udaje, bo Moi 

wierni nie stawiają oporu złu, tylko je przyjmują. 

Bóg w Trójcy Jedyny jest waszym ratunkiem. Trzeba zejść z dróg 

nieprawości, a wrócić na drogę zbawienia, Moja miłość wam przebaczy. 

Dnia 12.01.2000 r. Tolkmicko 

Córko Moja, Ja widzę wszystko, w jaki sposób człowiek postępuje 

wobec Boga i bliźniego.  

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, czekam cierpliwie, patrząc, jak 

grzech dojrzewa. 

Chcą zawładnąć Moją posiadłością, nie zważając na Moje słowa, 
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które są w Piśmie Świętym. Tak drogie dziecię wszystko się wypełni, co 

powiedzieli prorocy. Pismo Święte jest głoszone, ale nie wypełniane. Nie 

lękajcie się, Moje dzieci, będę zawsze z wami. Strzeżcie swej wiary, 

słuchajcie słów Boga i je wypełniajcie. Daję wam poznać, jacy macie być 

wobec swego Stwórcy i Zbawiciela. Drogie dzieci, proszę was, wyciszcie 

się, niech wami nie miota szatan. Waszym obowiązkiem jest słuchać Mego 

głosu, bo w tym trudnym czasie, tylko ci będą słyszeć Mój głos, co się 

wyciszyli, odrzucili sprawy świata, a zwrócili się do Boga. Tak bardzo dużo 

dobrych ludzi jest zniewolonych, bo zbyt mało zaufali Bogu. Módlcie się, 

Moje dzieci, wzywajcie Niebo do modlitwy wraz z wami, a gdy widzicie zło, 

módlcie się, aby nie górowało nad dobrym. Takim modlitwom będę 

błogosławił. Nie lękajcie się, Moje stworzenie, co będzie następować, 

niech się ci lękają, co znieważają Mój Majestat i odeszli od wiary, i Boga, a 

teraz błogosławię wam Jezus, Ojciec Święty, Duch Święty. 

Dnia 31.01. - 01.02.2000 r. 

Niczego nie pragnę, o nic nie proszę, tylko o miłość do Jezusa i 

wypełnienia woli Bożej. 

Dnia 02.02.2000 r. 

Córko Moja, Ja, Matka Niebieska, jestem z tobą wszędzie, gdzie 

jesteś. Jesteś Moim dzieckiem, Moje macierzyństwo nie pozwoli 

zapomnieć o tobie. Czuwam nad tobą i kocham ciebie, córko. Oddałaś się 

Memu macierzyństwu i ufaj Mi, że nigdy ciebie nie opuszczę, bo Ja, Matka 

Niebieska, kocham swoje dzieci ziemskie, a jak wzywają Mej pomocy i 

ratunku, serce Moje się raduje, bo Ja, Matka, czekam z wielką miłością na 

głos swego dziecka. Tak, dzieci Moje, tyle jest niepokoju w waszych 

sercach, to szatan czyni zamęt i niepokój, a wy mu pomagacie, a nie 

słyszycie głosu Matki wołającej, która pragnie waszego zbawienia. Czy wy, 

dzieci, jesteście innej narodowości. Polska ma żyć w miłości i pokoju. 

Gdzie znajdę pokój Boży wśród ludzi? 

Ludu Boży, czyń pokój, a Bóg okaże Miłosierdzie Boże. Czy nie 
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widzicie zła, które opanowuje waszą ojczyznę. Rozdzierają ją na kawałki. 

Źli ludzie, wykorzystują waszą ułomność. 

Bez Boga nie dźwignie się naród Polski. W Miłosierdziu Bożym 

złóżcie swoje zaufanie, Miłosierdzie Boże to jest ratunek dla Polski. Wróć 

ludu do silnej wiary, a zło was nie pokona, bo Ja, Matka Boża, będę waszą 

tarczą i obroną, ale zbudźcie się i spójrzcie w Moje Matczyne Serce, które 

was kocha i odnajdziecie wiarę w Boga, którą zagubiliście. Niech was, 

błogosławi Bóg i Ja was błogosławię. 

Dnia 05.02.2000 r. 

Córko Moja, to Ja, Bóg, powierzyłem ci to dzieło zbawienia. To nic, że 

ciebie i tego dzieła nie uznają. Idź wytrwale, oparta na tych słowach, które 

ci przekazałem. Módl się za tych, którzy ci przeszkadzają w wypełnienia 

Mojej woli. Prawdziwe dzieło zawsze jest prześladowane i niezrozumiane, 

bo myśli ich nie są myślami Moimi. Bądź córko spokojna - do czasu dam im 

przewagę, ale i dam im odczuć, że Jestem z wami.  

Tobie, córko, powierzyłem to dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego. Nie w wielkości uczonych dokonuje się plan Boży, ale w tych 

małych, którzy są otwarci na miłość Boga, przez nich dokonuje się wiele 

dzieł Bożych. 

Córko Moja, zdaj się na swego Boga. Ja znam wszystkie zamysły 

ludzkie i nic się nie zdarzy bez Mojego dopustu. Wielkość dzieła zbawienia 

przechodzi przez wielkie przeciwności, które są dla ciebie, abyś się 

doskonaliła w ich znoszeniu. Ufna w Moje Miłosierdzie, nie patrz, co 

człowiek powie, ale patrz w Moje Serce, Ono ci wszystko powie. Kochaj 

Mnie dziecko, a resztę zostaw swemu Bogu. Znam twoją drogę i jako 

Ojciec kochający, nie zostawię ciebie bez opieki i wsparcia, tylko wytrwaj 

w tym, co ci przekazałem i czyń, jak czyniłaś do tej pory - żadnej zmiany 

nie ma. Słowo wypowiedziane raz nie jest zmieniane. Daję ci tyle łask, 

abyś nimi żyła i przekazywała innym. Trwaj w tym dziele niezmiennie, a 

teraz błogosławię temu dziełu i tobie. 
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Dnia 06.02.2000 r. 

Droga siostro Faustyno. Dziś potrzebuję twojej pomocy. Wstawiaj się 

do Jezusa miłosiernego za nami, Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego, 

ponieważ ty, siostro, pierwsza przeszłaś tą drogą wielkiego niezrozumienia 

twego życia z Bogiem. Złożyłaś ofiarę ze swego młodego życia dla Chwały 

Bożej i spełnienia woli Pana. U ciebie, siostro Faustyno, pragnę szukać 

wstawiennictwa u Boga. Ty, siostro, znasz moją sytuację, w jakiej rozterce 

się znalazłam. Chcę być wierna temu dziełu zbawienia. Czyżbym mogła 

przekreślić wszystko, co Jezus dał mi w tych orędziach. Widzę owoce tej 

wspólnoty, nie będę się bronić wobec niesłusznych osądów. Bóg widzi - i to 

mi wystarczy. Pragnę dobra. Tylko może zwolnić mnie Jezus lub śmierć, 

wtedy kończy  się wszelka praca ziemska. Zostanę przy tym dziele 

zbawienia, wyproś mi u Boga zrozumienie, jak dalej prowadzić to dzieło 

dla Chwały Bożej i zbawienia bliźnich. Ufam ci, siostro Faustyno. Uczyń coś 

dla nas, Małych Rycerzy, abyśmy mogli uczestniczyć w twoim wyniesieniu 

na ołtarze. Jako święta, proś Jezusa za nami, niech udzieli Bóg łaski, być 

wspólnotą przy Kościele Jezusa Chrystusa. 

Siostra Faustyna. Droga siostro Zofio, cieszę się, że szukasz u mnie 

wstawiennictwa u Boga. Otóż daję ci wskazówki. Bądź spokojna. Jezus 

prowadzi to dzieło, jak mnie prowadził. Zdaj się całkowicie na Boga. 

Bóg, w swoim Miłosierdziu, zaplanował to dzieło i choć trudności w 

tym dziele odczuwasz, ale nie upadniesz, bo Matka Boża czuwa, jak i my 

święci. Często przychodzimy do twego domu i modlimy się, bo twój dom 

Jezus wybrał dla siebie, nim dał ci to poznać. Ja, siostra Faustyna, mówię 

ci, trwaj w tym dziele zbawienia. Nie patrz na wielkość przeszkód, a patrz 

na Serce Jezusa, gdzie wytrysnęła Krew i Woda, tam znajdziesz siłę i moc 

do walki ze złem. Właśnie Bóg postawił przed tobą te przeszkody, abyś 

zobaczyła, jacy są ludzie - czy pójdą za tobą na spotkanie z przychodzącym 

Jezusem, czy pójdą przeciw tobie. 

Twoją obroną jest Bóg, choć goryczy ci nie zabraknie od najbliższych - 

ja znam to i będę się za ciebie modlić. Wesprzyj się na ramieniu Jezusa, 

weź swój krzyż i idź za nim. To, co Bóg przygotował, musisz przejść, bo 
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Jezus przyjął twoją ofiarę. Wszystko, co ci zsyła, przyjmij z miłością i 

poddaj się wszystkiemu. Wkrótce dowiesz się o wielu sprawach, w których 

działa Duch Święty, a potem umocnione światłem Bożym oczy twoje ujrzą 

rzeczywistość i sens twojego życia poświęcając wszystko Bogu. 

Dnia 07.02.2000 r., List s. Zofii do brata w Chrystusie 

Drogi Bracie, bardzo się ucieszyłam z listu i tym sztandarem o dwóch 

sercach. Popatrz Bracie, jak Bóg działa, przez swoje stworzenia, które są 

otwarte na Ducha Świętego. To Duch Święty ich natchnął, bo mógł przez 

nich działać. Pomyśl bracie, jak On nas łączy, każdemu daje zadanie do 

wypełnienia Jego woli. Cieszy mnie to ogromnie, że my wierni dwóm 

Sercom jednoczymy się pod Ich sztandarem. Te dwa Serca nie są do 

zwyciężenia, ale do zwycięstwa. Otóż siostro i bracie, nieważne, jakiej 

jesteś narodowości, ale stańmy pod sztandarem dwóch Serc Jezusa i 

Maryi, a zło nas nie zwycięży. Pośpieszcie siostro i bracie pod ten sztandar, 

bo to jest nasza obrona. 

Wspólnie wszyscy razem, wy, którzy jesteście wierni tym dwóm 

Sercom, sprowadzicie tych, co się zagubili i odeszli od Jezusa i Maryi. 

Drodzy bracia i siostry, rozpowszechniajcie te dwa królewskie Serca, 

w nich jest schronienie w wielkim ucisku i prześladowaniu. 

Niech będzie w naszych sercach i na ustach – Jezu i Maryjo. Ufamy 

Wam i wielbimy te Serca Boże, które wszystko mogą. 

Dnia 11.02.2000 r.  

Siostra Faustyna. W imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wraz ze 

św. Bernadetą, witam ciebie, Zofio, w ten świąteczny poranek. W tym 

dniu Bóg błogosławi wszystkie modlitwy i chorych. My, święci, też trwamy 

na modlitwie przed tronem Bożym i prosimy o wasze zdrowie duszy i ciała. 

Ten dzień jest szczególnie dniem dla chorych - tylko czy chorzy pamiętają 

o modlitwie błagalnej o zdrowie. 

Zofio, ja, siostra Faustyna, jestem ci dana w tym czasie trudnym dla 

rozwoju tej wspólnoty Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Bóg powołał 
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was do tego dzieła zbawienia, aby ludzkość odczuła, że Bóg jest 

miłosierny i wzywa tych najsłabszych, którzy pragną dobra na tym 

ziemskim świecie. To nie jest ewangelia pisana, ale ona się wypełnia 

poprzez czyny tych maluczkich. Jak jest napisane w Piśmie Świętym - Bóg 

daje mądrość tym maluczkim, bo ją przyjmują i wypełniają, bo mądrość 

tego świata jest nieczysta i skażona. Przez nią nic dobrego się nie dokona, 

bo ta mądrość jest oparta na własnym ja, a nie oparta na łasce Bożej. 

Tak, Zofio, staraj się wypełniać wolę Bożą i poddawaj wszystko woli 

Bożej, a Bóg pokieruje całością. Wszystkie przeszkody są do pokonania, 

tylko trzeba ufać we wszechmoc Boga. Słuchaj Boga, co mówi do ciebie w 

twoim sercu, bądź otwarta na działanie Boże, a ja, siostra Faustyna, będę 

ciebie wspierać modlitwą. Nadchodzą ciężkie dni dla ludzi wiary w Boga - 

kto zaufa Bogu bezgranicznie, niech się nie lęka. 

Nie myśl, Zofio, jak to się dokona. Myśl, aby wypełnić to, co ci dano 

do wypełnienia w dziele zbawienia. Przez wasze modlitwy, ofiary i posty 

złożone Bogu przez Niepokalane Serce Maryi, ratujecie wiele zagubionych 

dusz. 

To nic, że nie rozumieją was, ale Bóg was rozumie i potrzebuje 

waszych ofiar, tylko nie bądźcie chwiejni w wierze. Czytajcie Pismo 

Święte i je wypełniajcie. W dzisiejszym czasie trzeba zdrowej wiary, aby 

wytrwać w dobrym. Zdrowa wiara w Boga daje siłę i moc zwycięstwa nad 

złem. Niech Bóg was błogosławi i da wam pokój Boży w waszych sercach. 

Dnia 12.02.2000 r. 

Drogi, mój Boże. Dziś mam 50 lat mojego małżeństwa. Przeszłam je 

oparta myślami na swoim ja - takie życie bez nadziei, bez oparcia na 

wartościach Bożych, a tylko na wartościach życia ziemskiego - takie życie 

prowadzi donikąd. Był Bóg, ale nie na pierwszym miejscu. 

Po tych 50 latach małżeństwa dziękuję Bogu i Matce Najświętszej, że 

nie zostawili mnie samej sobie, ale stale przypominali mi o moim sumieniu, 

o tym, że jest Bóg, który kocha i czeka. Pomyśleć tylko, jak On nas kocha, 

jak zabiega i wcale się nie zniechęca, choć widzi w nas tyle zła i 
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nieprawości, bo widzi w nas swoje dzieci, które zabłądziły. Gdy się 

spostrzegłam, że Bóg mnie kocha - wówczas pragnęłam zbliżyć się do 

Boga i prosić, i błagać o przebaczenie. Bóg wzniecił we mnie takie 

pragnienie, że nie można go opisać, a trzeba przeżyć. Gdy pragniemy 

wrócić do Boga, Jego Ojcowskie Serce, wspiera nas wszelkimi łaskami, aż 

dokona w sercu człowieka takiej zmiany, że takie serce - pragnie tylko 

Boga. Wtedy jest czujne, aby nie zasmucić swego Stwórcy - tak Bóg uczynił 

w moim życiu - otworzył moje oczy na wszelkie zło, a moje serce otworzył 

na miłość Boga, w którym odnalazłam sens życia tj. wynagrodzenie Bogu 

za wszystko, czym Go zasmuciłam i czym zraniłam. Jedno pragnę - 

zbawienia siebie i bliźnich, ojczyzny ziemskiej oraz by zostać wierną Bogu 

do końca moich dni. Dziś moje życie jest tylko pielgrzymką. Do życia 

ziemskiego już mnie nic nie pociąga, ważne jest tylko życie dla Chwały 

Pana. Oddając wszystko Bogu, nie potrafię już żyć po ziemsku, pragnę żyć 

dla Boga. Dziękuję Ci Boże, bo byłeś dla mnie miłosierny i pozwoliłeś 

wrócić do Twego Ojcowskiego Serca i że dałeś mi poznać Twoje 

Miłosierdzie i Miłość. Nigdy nie zaznałam miłości ziemskiej, ale poznałam 

miłość Boga do mnie i wszystkich ludzi. Człowiecze - szukaj miłości Boga, a 

odnajdziesz wszystko.  

Od dziś jestem tylko Twoją, Jezu, we wszystkim, niech się stanie 

Twoja, święta wola - oto jestem. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, udzielam Ci błogosławieństwa w tym 

dniu - dzięki Twojej ofierze. Twoje małżeństwo doczekało jubileuszu. Tak 

córko, trwaj w służbie Mojej, nadal ciebie posyłam wśród Moich stworzeń, 

abyś im niosła radość i pocieszenie. Przed tobą stoi zadanie, które trzeba 

wypełnić do końca. Ofiarę, którąś Mi dziś złożyła, gdy przyszedłem do 

Twego serca - przyjąłem. Pragniesz oddać Mi wszystko, nic nie zostawiając 

dla siebie. 

Dziecię Moje, widzę twoje zmagania, twój trud. Udzielam ci 

pragnienie żyć tylko dla swego Boga, dam ci możność życia dla Boga, ale 

świat ciebie nie zrozumie, bo twoje myśli i serce jest przy Moim Sercu. 

Jesteś tylko fizycznie na ziemi, ale duch twój rwie się do Ojca Niebieskiego. 
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Już byś chciała być przy Ojcu, ale trzeba jeszcze przejść do końca tą drogą, 

którą ci przygotowałem. Pamiętaj, córko, że na tej drodze jestem Ja, Jezus 

Chrystus, wraz z Moją i Twoją Matką. Będziesz odczuwać wielki ból swego 

serca. Nie szukaj pocieszenia u ludzi - Ja jestem twoim pocieszeniem. 

Zanurz się w Mojej męce, którą przeszedłem dla ciebie, bądź dziecko 

ciche, pogodne i cierpliwe, bo wiele będziesz cierpieć dla tego dzieła 

zbawienia. 

Ofiara twoja jest Mi miła i wszystko się wypełni - co przygotowałem 

dla ludzkości. 

Córko, nie lękaj się przeszkód, bo one są potrzebne. Pomyśl przed 

przeszkodą, że jestem z tobą, a Moja moc cię wesprze. Rycerz Jezusa nie 

cofa się przed niczym, gotów do walki o każdą duszę. 

Dnia 13.02.2000 r. 

Ja, siostra Faustyna, pragnę ci przekazać, Zofio, co masz czynić 

wobec tego dzieła Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Wiem, że jeśli 

zaufasz Jezusowi, wiele przeszkód będziesz pokonywać. Wszystko się 

mieści w ufności - korzystaj z tych darów Bożych. 

Bóg powołał to dzieło zbawienia dla ratowania dusz.  

Spójrz, Zofio, na ten świat, który kona pod ciężarem grzechów - czyż 

Bóg nie upomni się o to, co do niego należy? 

Czyż może pozwolić, aby cały świat był zniewolony przez szatana... 

Tylko Bóg dopuści, aby świat był oczyszczony i został tylko zdrowy owoc. 

Niech ludzie wracają do prawdziwej wiary w Boga, bo ten Bóg kochający i 

miłujący człowieka był, jest i będzie. Bóg czeka na zagubionego człowieka, 

ale do czasu – niech człowiek nie lekceważy orędzi, które są tylko 

upomnieniem do nawrócenia. Miłosierdzie Boże było, jest i będzie - ale 

dla tych, co w wielkiej skrusze nawrócą się i wezwą Miłosierdzia Bożego. 

Nie odkładajcie tego daru miłości, aby nie było za późno, bo nie znacie 

czasu ani godziny. Oto was prosi siostra Faustyna. 
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Dnia 01.03.2000 r. 

Córko Moja. Jam Jest twoim Panem. W Bogu miej ufność, Bogu 

zawierzaj wszystkie sprawy, a Ja, Bóg, będę ci wskazywał drogę, którą 

masz iść. Ludzkość nie chce się opamiętać, dalej trwa w swoim uporze 

życia bez Boga. Odrzuciliście miłość Boga i Stwórcy. 

Oto idzie dzień dla was ludu - spójrzcie na te kataklizmy, ile ludzi 

ginie bez pojednania z Bogiem. 

Ludu Boży, wróć i pojednaj się z Bogiem, bo nie znasz chwili, kiedy 

odejdziesz do wieczności - czy ona jest przygotowana w niebie, czy czeka 

ciebie, biedne stworzenie, potępienie. Czas obecny jest tym czasem 

wielkich kar, które będą występować nagle i trzeba być zawsze 

pojednanym z Bogiem i być przygotowanym na spotkanie z Bogiem. 

O biada tym, co nie usłuchają słów Moich. Ci, co słuchają słów Moich 

i je wypełniają, i w wielkiej tęsknocie oczekują na swego Stwórcę - oni 

ujrzą przychodzącego Boga, Jezusa Chrystusa. 

A tym niewiernym odstępcom od prawd wiary, Bóg ukaże, czym się 

chlubili - ukaże wszechmoc Bożą. Mądrzy tego świata prowadzą świat do 

upadku i wielkich nieszczęść. Popatrzcie, coście zgotowali ludowi Bożemu. 

Bez Boga nie mogliście nic dobrego uczynić. Zaufaliście swojej mądrości, 

która jest głupotą. Ja, Jezus Chrystus, powiedziałem, że zabiorę wam 

mądrość, a dam maluczkim, bo nie korzystaliście z mądrości Bożej. 

O zbuntowane narody, za bunt trzeba zapłacić karę, jakiej jeszcze nie 

było - wyginiecie wszyscy zbuntowani przeciw Bogu. 

Jestem Panem nieba, ziemi i pod ziemią. Na Moje słowo wszystko się 

będzie wypełniać, aż oczyszczę ten świat i zakróluję wśród wszystkich 

narodów - aby był jeden pasterz i jedna owczarnia, i wszyscy będą jedno w 

swym Bogu. 

Dzieci Moje, trwajcie w oczekiwaniu na przyjście Moje, a teraz was 

błogosławię, abyście wytrwali w Bogu. 

Dnia 02.03.2000 r. 

Siostro moja, Zofio, cieszę się, że Bóg pozwolił mi być ci pomocą. 



  - 503 - 

Zacznij pracę, którą powierzył ci Jezus. Twoja misja jest dziełem Bożym i 

nikt nie przeszkodzi, aby plan Boży wobec świata się wypełnił. Powierzył ci 

Jezus to dzieło i wszystko, co czynisz jest zgodne z wolą Bożą. Nie daj się 

zwieść nikomu, bo te słowa, co ci przekazuję, są od Boga dla twego 

umocnienia, abyś nie myślała, że jesteś sama. Ufaj Bożemu Miłosierdziu i 

wypełniaj, co ci poleci Bóg. Człowiek jest tylko człowiekiem i nie 

przewyższy Boga swoją mądrością, bo nie zna planu Bożego. Trudno 

uwierzyć człowiekowi, że Bóg posługuje się taką słabością, bo w słabości 

dokonuje się moc Boża. Zofio, bądź spokojna - choć nie zaznasz spokoju, a 

udręki i wszystkie przeszkody staną przed tobą - w Imię Pana naszego, 

Jezusa Chrystusa, pokonasz je. 

Wiedz, Zofio, że ja, Siostra Faustyna, będę zawsze z tobą - bo twoja 

misja jest i moją, niech Bóg miłosierny błogosławi całą wspólnotę Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego, aby miłość Jezusa miłosiernego wypełniła 

wasze serce. 

Drogi mój Jezu, wciąż rozmyślam dlaczego nie ma świętych, ludzi 

świeckich, którzy byliby wyniesieni na ołtarze. Czy prawo do świętości mają 

tylko kapłani, zakonnicy, zakony. Rozmyślam o tym i jeżeli jest to zgodne z 

Twoją wolą odpowiedz mi Jezu. 

Mówi Jezus: – Córko Moja, odpowiem ci i wyjaśnię to pytanie. Dam ci 

poznać, co jest ważne w oczach  Bożych, święty jest ten, za którego Ja daję 

świadectwo, cuda widzialne – to jest pieczęć Mojego uznania. Pytasz, 

córko, Mnie – swego Boga o świętość ludzi świeckich. Jest dużo świętych 

wśród ludzi świeckich, którzy żyli i żyją wśród was. Są to cisi święci, zakryci 

przed światem, żyją Mną i oddają Mi wielką cześć i chwałę. W nich 

spoczywam i przez nich działam, i prowadzę ich do świętości. 

Najważniejsze pragnąć być świętym. Oni podążają do ojczyzny Niebieskiej, 

bo Ja, Jezus, wraz z Moją Matką czuwam nad nimi. I ty, córko, nie myśl o 

niczym innym, żyj tylko Bogiem, ufaj, że jesteś Moim dzieckiem. Dzieci 

Boże nie pragną świata, ale idą za Mną – Jezusem. Choć z trudem 

podążają, nie ustają iść, bo Ja, Jezus, ich prowadzę. Gdy upadną - 
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podnoszę ich, aby dalej szli Moimi drogami. Te drogi są zroszone Moją 

Krwią, bo Ja, Jezus, pierwszy szedłem tą drogą i idę nadal do dnia, kiedy 

przyjdę w swej chwale. Ci, cisi święci, są zakryci przed światem, bo Ja, 

Jezus, im błogosławię i udzielam łask nadprzyrodzonych. 

Dnia 04.03.2000 r. 

Gdy wróciłam z Kalisza, zalał mnie smutek i tęsknota za Bogiem. – 

Jezu mój miłosierny, wskaż mi drogę prawdziwej miłości ku Tobie. To 

pragnienie Boga przewyższa moje człowieczeństwo, jestem rozdarta. Czuję 

jakby mój duch wychodził ze mnie - on chce być z Tobą, o słodki Jezu. To 

ciało umęczone i słabe... Otóż wołam do Ciebie, o słodki Jezu, z głębi mego 

serca daj poznać Twoją wolę - uczynię wszystko, co mi polecisz, jesteś 

moim Bogiem. To dziecko słabe wzywa Twej łaski i światła, abym 

wypełniła Twoją wolę świętą w tym dziele zbawienia. 

Jezu, dla Twego Bóstwa uczynię wszystko i choć będę myśleć, że nie 

podołam - ale gdy będziesz ze mną, nic nie będzie za trudne, ani za ciężkie, 

bo Ty, słodki Jezu, godny jesteś wszelkiej ofiary. Wpatrzona w Twoje 

zranione Serce, zagłębiam się w nim i wiem, że mnie kochasz, i pragnę Ci, 

Jezu, się odwzajemnić, ale potrzebuję Twego ognia, który będzie trawić 

moje serce z miłości do Ciebie. Jezu, oto dziś oddaję Ci je na własność wraz 

z moją wolą. Nic nie pragnę dla siebie, a wszystko dla Ciebie, Jezu - o ile 

jest Twoją wolą, abym się całkowicie oddała Jezuitom i powierzyła im 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Zamykając swoje serce dla świata, pragnę jednego władcy - Ciebie, 

Boże. 

Ty, Jezu, prowadź to dzieło zbawienia, bo ono jest Twoim dziełem, 

niech moja ofiara będzie całopalna dla Twej Chwały. Umocnij Jezu, mego 

ducha i prowadź tak, jaka jest wola Twoja. 

Oto jestem, zamykam się w świecie pragnień Boga, a ofiara moja 

niech będzie Ci miła. 

Dla wypełnienia tego dzieła zbawienia poddam się Twojej woli i 

człowieka, według Twoich planów. Jeśli jest Jezu, Twoją wolą, abym była 
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posłuszna ojcom Jezuitom, by otoczyli opieką to dzieło Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego i aby byli odpowiedzialni za całkowity jego rozwój, 

opierając się na tych przekazach, które mi Jezu przekazałeś - z pokorą 

serca przyjmę wszystko, choć nie raz z bólem serca, aby reszta Mojego 

życia była ofiarą całopalną. 

Bądź Jezu, moją mocą, aby Twoja Chwała zajaśniała w tej wspólnocie 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Oto jestem, niech się stanie Twoja 

wola. Oto jestem, pragnę służyć człowiekowi poprzez Twoją Miłość i 

Miłosierdzie, aby łaska uzdrowienia nie była zmarnowana. 

Córko Moja, wzruszyło się Moje, miłujące Cię, Serce. Twoja ofiara jest 

przyjęta. 

Wiem dziecko Moje, że pragniesz, aby to dzieło Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego było dobrze prowadzone, nie lękaj się - Jam was, 

Mali Rycerze, powołał na ratunek świata i dla Mej miłości, choć jesteście 

słabi, ale potraficie kochać swego Boga. Miłość do Boga ma pierwsze 

miejsce, bo miłość jest potężną bronią wobec ataku zła. Tam, gdzie jest 

miłość, tam jest i dobro. Córko Moja, nie lękaj się oddać opiece Jezuitom, 

oni też odczują Moje światło - jak mają to dzieło prowadzić. Nie pozwolę, 

ani nie dopuszczę, żeby było zniszczone - nie po to Ja, Bóg, was zrodziłem, 

aby człowiek mógł je zniszczyć. To nie będzie walka ze słabą istotą. 

Córko uczyniłaś wszystko, co mogłaś, a teraz niech uczynią wszystko 

Ojcowie Jezuici - aby to dzieło, przeznaczone maluczkim nie było 

zlekceważone, bo Ja, Jezus Chrystus, upomnę się za tych maluczkich. 

O gdybyście znali, Moi synowie kapłani, jak Ja ich kocham za ich 

słabość. W tej słabości działam Ja, Jezus. Ich ofiary, modlitwy i posty 

powstrzymują świat od wielu kar. Patrzcie na nich z miłością, bo Jezus 

Chrystus, patrzę na nich z miłością i pragnę w waszych sercach miłości 

do Mych stworzeń. Tylko w miłości możecie być zjednoczeni. 

Przyjmując Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, macie 

odpowiedzialność przed swym Bogiem - uczyńcie więc wszystko i nie 

lękajcie się odpowiedzialności. 
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Ja, Jezus, oczekuję od was, Synowie, opieki nad tymi maluczkimi - to 

jest Moja cząstka, którą przeznaczyłem dla siebie. Przez Moje miłosierne 

Serce, dam ich światu na ratunek. Czuwajcie synowie, kapłani, bądźcie 

dobrymi pasterzami, to i owczarnia stanie się dobra. 

Otoczcie opieką Moją córkę, Zofię, nie ona Mnie wybrała ale Ja, Jezus 

Chrystus. Gdyście jej nie rozumieli, ona bardzo cierpiała, i Ja z nią 

cierpiałem, bo dałem jej tę misję do wypełnienia. Pomyślcie o niej, jakie 

umartwienia miała, ile łez wylała. Dzień i noc wołała o łaskę, bo chciała 

wypełnić Moją świętą wolę i niczym jej nie zasmucić. 

Ja, Jezus, patrzyłem Moimi świętymi oczami, jak cierpiała i byłem 

przy niej. Wielką ofiarę złożyła w Moim sercu za grzechy świata i proszę 

was, synowie kapłani - nie lekceważcie słów, które będzie wam 

przekazywać - bo zaczyna się nowy rozdział tego dzieła zbawienia Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Moi synowie pamiętajcie, że byłem, jestem i 

będę przy waszych spotkaniach - choć przez  chwilę pomyśl, że jestem z 

wami. 

Ta podwójna nazwa jest miła Memu Sercu, bo Miłosierdzie Boże 

jest koroną wszystkich dzieł Boga, a Serce jest źródłem, z którego 

wytrysnęła Krew i Woda.  

Miłosierdzie Boże jest całością. Ja, Jezus Chrystus, błogosławię 

waszej współpracy w tym dziele zbawienia, aby owoc zbawienia był obfity, 

a uczynki miłe Bogu. 

Dnia 05.03.2000 r.  

Córko Moja, nie smuć się, Ja, Jezus Chrystus, znam ich plany wobec 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Pozwoliłem na zmianę nazwy na 

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego.  

Moi synowie byli pewni, że te biedne istoty poddadzą się im, do 

własnych planów. Planu Bożego nikt nie zmieni. Wystawiłem was, 

synowie, na próbę, ale zawiedliście Moje serce, i zraniliście - i to bardzo. 

Te małe stworzenia są pod Moją i waszą opieką. Jesteście, Moi synowie 

kapłani, górą nad tymi małymi, ale do czasu. Ich miłość do Stwórcy 
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przezwycięży wszystkie przeszkody. Żądacie wiele od tych maluczkich, a 

Ja, Jezus Chrystus, żądam od was, abyście naśladowali Mnie. Sługa 

naśladuje swego mistrza. Czy, wy, naprawdę naśladujecie? Gdzie jest 

niepokój - tam jest i zło. W miłości i pokoju budują się dzieła Boże. 

Błogosławieństwo Boże niech spłynie na kapłanów, aby pokój zapanował 

wśród was. 

Dnia 09.03.2000 r. Tolkmicko 

Siostra Faustyna: Proszę ciebie, Zofio, pisz częściej, bo czas nagli. 

Wiem, że jesteś zmęczona.  

Dobrze czynisz, że modlisz się do wszystkich świętych. Oni Ci 

pomogą, ich wstawiennictwo u tronu Bożego może wyprosić wszelkie 

łaski potrzebne dla tej wspólnoty Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Zofio, ten pierwszy rozdział drogi, którą szłaś i tworzyłaś wsparcie dla 

Kościoła - nie został uznany mimo twego trudu i poświęcenia. 

Pan Jezus troszczył się o ciebie i wspierał cię swą mocą, bo tobie 

powierzył to dzieło zbawienia, kapłani mają tylko wspierać je duchowo. 

Ten obecny czas jest czasem świeckich, którzy dadzą świadectwo żywej 

wiary w Boga. 

Obecnie nastąpi drugi rozdział, w którym będą się dziać rzeczy, 

których człowiek bez wiary i bez Boga nie pojmie. Bóg okaże, że to dzieło 

zbawienia jest od Boga. Nie martw się, Zofio, idź dalej tą drogą, którą 

prowadzi ciebie Jezus - ufaj Mu. 

Wszystko jest przygotowane, co ma się dopełniać w tym dziele 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Współczuj tym, co odchodzą z tej 

wspólnoty dlatego, że nie było im dane, aby brali udział w tym dziele 

zbawienia. Módl się za nich, bo bardzo miła Bogu jest modlitwa za 

nieprzyjaciół. Nie lękaj się, być wierna temu dziełu, bo wkrótce ci, co 

zwątpili, zobaczą, że to jest dzieło Boże. A teraz niech ciebie Bóg 

błogosławi i całą wspólnotę Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 
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Dnia 10.03.2000 r. 

Dziś rozmyślałam o pewnym widzeniu. Od 14 lat widzę perły na 

niebie, które pędzą każda w swoją stronę. Kiedyś patrząc na nie, mówię 

Jezu, dajesz mi je oglądać, ale nie wiem, po co. Głosem wewnętrznym 

kiedyś będziesz mogła je ujrzeć. Upłynie wiele lat. 

Coś przynagliło mnie do rozważania i dałam Jezusowi pytanie na 

piśmie i odpowiedź otrzymałam, którą załączam. 

W kościele w dialogu wewnętrznym, zaczęła płynąć pod 

natchnieniem modlitwa związana z tymi perłami. 

Czytałam drogę krzyżową, rozważania siostry Faustyny. Siostra 

Faustyna: "Dziś widziałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rany Serca Jego 

sypały się drogocenne perły i brylanty. Widziałam jak mnóstwo dusz 

zbierało te dary, ale była tam dusza, która jest najbliżej Jego Serca, a ta z 

wielką hojnością zbierała nie tylko dla siebie, ale i dla innych, znając 

wielkość daru. Rzekł do mnie Zbawiciel: – Oto są skarby łask, które 

spływają na dusze, lecz nie wszystkie dusze umieją korzystać z hojności 

Mojej” (Dz.1687) 

Dnia 11.03.2000 r. 

Droga siostro Faustyno, czy mogę się do ciebie zwrócić z pytaniem?  

Tak, pytaj Zofio. 

Pragnę wypełnić wolę Bożą i być posłuszna kapłanowi, ale ta siła 

wewnętrzna nie pozwoliła, aby oddać im całą dokumentację. Proszę, 

pomóż mi, bo Jezus powierzył mi to dzieło Małych Rycerzy Miłosierdzia 

Bożego, a oddanie wszystkiego jest, jakbym zrezygnowała z tworzenia 

tego dzieła zbawienia. Pragnę wszystko uczynić, co jest wolą Bożą - 

jednego pragnę - wielbić i miłować Boga i bliźniego, nieść im pomoc i 

pocieszenie. Pomóż mi, siostro Faustyno, wspieraj mnie na mojej drodze, 

po której będę szła. 

O Boże, Ojcze, który jesteś w niebie spójrz na swe dzieci, które 

wznoszą modły do Twego Ojcowskiego Serca, a wołamy potęgą swojej 

słabości - bądź naszą siłą i przytul nas do swego Ojcowskiego Serca i nie 
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pozwól, aby złe moce miały do nas dostęp. Jesteśmy twoimi dziećmi. 

Ufamy Tobie, Boże Ojcze, że wyprowadzisz nas na drogę zbawienia. Niech 

miłość Twoja, Ojcowska, umacnia nas i strzeże - jako swe dzieci. Kochamy 

Ciebie, Ojcze - przebacz nam nasze winy, ulecz nasze dusze, abyśmy byli 

godnymi Twego Ojcostwa. Stwórco nasz i Panie, bądź uwielbiony za 

wszystko coś uczynił dla swych dzieci.  

Ja, siostra Faustyna, odpowiadam ci, Zofio - twoja, misja, jest od 

Boga. Nikt ci nic nie uczyni bez dopustu Bożego. Staraj się żyć duchem 

Bożym, a Duch Święty cię oświeci. Wszystkie sprawy złóż w miłosiernym 

Sercu Jezusa. Ty, Zofio, jesteś tylko narzędziem - Bóg wybrał takie 

narzędzie, jakie chciał. W rękach Boga narzędzie słabe staje się mocą, bo 

Bóg napełnia je swoją mocą i takie narzędzie jest pożyteczne dla 

wypełnienia dzieła Bożego. 

Duch Święty bierze taką duszę słabą i kształtuje ją, o ile dusza ludzka 

da się ukształtować, z rąk Boga wychodzi narzędzie ukształtowane, 

gotowe do wypełniania dzieła Bożego. Sam Pan Jezus kieruje taką duszą. 

Siostro Zofio, jak chcesz - zwracaj się do mnie - wspólnie to dzieło 

będziemy prowadzić. 

Dnia 17.03.2000 r. 

Córko Moja. Ja, Matka Niebieska, daję ci poznać świat 

nadprzyrodzony, który otacza okrąg ziemi. Ty, córko, zapisuj, a Ja będę 

ciebie wprowadzać w tajemniczy świat Boży. Nie lękaj się wejść w niego 

dobrowolnie. Ukażę ci piękno świata niebieskiego, które przekażesz 

światu. Człowiek musi pragnąć Boga i żyć dla Boga, aby mógł zobaczyć, co 

Bóg przygotował dla stworzeń. 

Córko, we Mszy Świętej, przez Moje Niepokalane Serce, złóż swoją 

wolę - uczyń to z miłości do swego Boga i do Mnie, Matki Niebieskiej, a 

Ja przekażę ją Bogu w Trójcy Jedynemu i poprzez twoją wolę będę mogła 

działać, bo twoja wola będzie zjednoczona z wolą Bożą. Wypełnij to, 

córko, dla Chwały Bożej, bo zbliża się dzień triumfu dwóch Serc Jezusa i 

Maryi. Wszyscy, wierzący w Boga Trójcy Jedynego, mogą złożyć swoją 
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wolę, bo w tym czasie będę was potrzebować. Stanę na czele, przy swych 

wiernych dzieciach, aby was chronić i prowadzić do zwycięstwa nad złymi 

mocami. 

Dnia 19.03.2000 r.  

Ja, siostra Faustyna, proszę ciebie, Zofio, trwaj w tym, co ci Jezus 

przekazał i wypełniaj. Wkrótce się dowiesz, w jaki sposób Bóg działa. O 

sprawy Małych Rycerzy nie martw się, Jezus ma swój plan wobec tych 

maluczkich i posłuży się tymi maluczkimi, bo ten czas jest waszym 

czasem. Tylko tymi się posłuży, co są silni w wierze w Boga. Rycerz, 

wierząc w to dzieło zbawienia, nie ma być chwiejny. Bóg pragnie okazać 

Miłosierdzie Boże dla świata, ale czy świat stara się rozpoznać czas końca 

czasów. Trzeba w świecie dużo modlitw, postów i ofiar składanych Bogu, 

prosząc o Miłosierdzie Boże dla całego świata. 

Drogie siostry i bracia, nie szczędźcie czasu ani tchu, bo Bóg oczekuje 

wielkiej przemiany ludzkich serc dla Chwały Bożej. Świat został zniewolony 

przez szatana. Ci, co wejdą do winnicy Pana i podejmą pracę, będą 

umocnieni mocą Bożą.  

Nie cofaj się, Mały Rycerzu Miłosierdzia Bożego - Bóg ciebie wezwał 

po imieniu i zostań Mu wierny do końca, o ile kochasz swego Stwórcę i 

Zbawiciela. Zostaniesz zbawiony, bo byłeś wiernym sługą i wypełniłeś 

wolę Bożą w miłości. Idą trudne czasy, hartujcie swego ducha poprzez 

sakramenty święte, modlitwę, ofiary i post, aby nie lękać się zła, a 

zwalczać je. A teraz niech was Bóg błogosławi. 

Dnia 10.04.2000r.  

Córko Moja. Wiedz, że jestem twoim Bogiem. Dziś, w dniu twoich 

urodzin, uroczyście ci przekazuję palmę wytrwałości. Bądź dzielna, Moje 

małe dziecko. Ujrzysz świat i przekażesz go ludzkości - to świat niebiański, 

w którym będą żyć Moje stworzenia, te, które pokonają grzech i powrócą 

do Boga. Ojczyzna niebieska przygotowana jest dla każdej duszy, ale czy 

wszyscy powrócą do niej. 
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Dziecko Moje, mów ludowi Mojemu, że przyjście Moje jest bliskie. 

Zapragnij, Moje stworzenie, Mego Królestwa, a posiądziesz je, bo Bóg 

stworzył je dla was, Moje dzieci. Świat pogrążył się w wielkiej ciemności, a 

stworzenie Moje było stworzone do światłości. Zapragnij tego światła 

Bożego, a Ja, Jezus Chrystus, przyjdę i oświecę ciebie, zagubiona owieczko. 

Idę przez świat i szukam was, czyżbym miał utracić tak wiele moich dzieci. 

Idą dni pełne grozy. Człowiek staje się tak zadufany w sobie, że nie 

zauważa Boga. Córko, nie lękaj się iść przez świat i mówić o powracającym 

Bogu, Jezusie Chrystusie. Nie martw się o swoją ojczyznę, ona jest Moja - 

przeznaczyłem ją dla siebie - jako królestwo zapoczątkowane w narodzie 

polskim. 

Dopuściłem na naród Polski wszelkie zło, abyście doświadczyli życia 

bez Boga. Ale czas ten jest do pokonania, wszystkiego co zniewala, 

wszystkiego co niszczy - Ja, Jezus Chrystus, odbuduję i ożywię wiarę, która 

wyda plony zbawienia dla wielu narodów. Idź córko tą drogą, którąś szła - 

Ja, Jezus Chrystus, błogosławię ci na dalszą drogę twego życia dla Boga. 

16.04.2000. 

Słodki Jezu, czy mam jechać gdzieś na święto Miłosierdzia Bożego, 

czy zostać tu w Tolkmicku i tu przeżyć tą uroczystość, i kanonizację św. 

Faustyny. 

Córko, zostań w domu i trwaj na modlitwie z wiernymi. Tylko ksiądz 

powinien przekazać ludowi, jakich łask udzielam tym, którzy będą w stanie 

łaski uświęcającej. W święto Miłosierdzia Bożego i w dniu kanonizacji św. 

Faustyny, wszystkich, którzy przyjmą Mnie godnie w Komunii Świętej, 

uwolnię od wszelkich kar i win za grzechy. Upust Miłosierdzia Bożego w 

tym dniu jest darem Mojego Serca dla ludzkości, bo jest to źródło  

zbawienia każdej duszy. W tym dniu zanurzam każdą duszę skruszoną w 

Moim niezgłębionym Miłosierdziu i otwieram Swoje Serce jako źródło 

wszelkich łask dla zagubionego świata. Córko, wiedz o tym, że w tej 

parafii św. Jakuba przyszedłem do Ciebie, aby uczynić cię narzędziem 

trzeciego zakonu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 
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 Dnia  17.04.2000 r. – Tolkmicko  – List s. Zofii do o. Józefa 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 

Drogi ojcze Józefie, w dowód twojej dobroci, okazywanej mi na 

spotkaniach z ludźmi, wiedz ojcze, że nie jest to wymysł mój, ale dobrego 

Boga, który posyła mnie do ludzi, abym im niosła radość, pokój i ulgę w 

cierpieniu. Jestem czasem wystawiona na wielką próbę. Dla mnie jest 

najważniejszy Bóg, dla Niego mogę znieść największą ofiarę, aby wypełnić 

Jego wolę. Wiem, że Jezus mnie prowadzi po drodze, którą sam 

przygotował. 

Pragnie, aby świat zrozumiał Jego mękę i miłość. Kto żyje w miłości 

nie zazna lęku ani trwogi. 

Z Bogiem, ojcze Józefie, niech Ci Bóg błogosławi za Twoje dobre serce. 

s. Zofia 

Dnia 22.04.2000 r.  

Drogi Jezu. Dziś jest wielka sobota. Całym sercem trwałam przy Twym 

grobie, adorując Przenajświętszy Sakrament. Z bólem serca rozważałam 

Twoją Mękę. Dałeś człowiekowi wszystko, a człowiek, czy spłacił dług Twej 

miłości? Tak, słodki Jezu, postawiłam na jedno - Twoją Miłość i Twój Krzyż. 

Trzeba rozważać, po co przyszedłeś na świat i jak człowiek postąpił z Tobą. 

Ukrzyżował Cię, Jezu, za Twoje dobro, za słowo Boże, które głosiłeś. Wiem, 

słodki Jezu, przyszedłeś okazać nam, ludziom, swoją miłość, że kochasz 

każdego człowieka. Czy tylko wtedy byli zdrajcy...? I dziś ich nie brakuje. 

Wciąż Ciebie krzyżują a Ty, czekasz Jezu, na poprawę i nawrócenie do 

Twego Bóstwa. Czy zdążą powrócić na drogę zbawienia... ? Od dziś oddaję 

Ci moje serce na własność. Ono jest Twoje, bo otrzymałam je od Ciebie, 

Jezu. Otrzymałam moje myśli, pamięć i wolną wolę, całą moją istotę, abym 

czyniła to, czego pragniesz. Pragnę żyć dla Ciebie, Jezu i podążać do Ciebie 

ku Ojczyźnie Niebieskiej. 

Dnia 23.04.2000 r. 

Otóż miłosierny Jezu, Dzień Zmartwychwstania Pańskiego jest dla 
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mnie dniem radości i pokoju. W tym dniu, okazałeś mi pierwszy znak przed 

paroma laty, i powtórzył się on 25 razy. To jest, Jezu, Twoją tajemnicą. 

Pragnę Ciebie, Jezu Zmartwychwstały, prosić, o ile jest Twoją wolą, dać mi 

poznać, choć trochę. Wiem, że te znaki świetlane są od Ciebie Jezu. Po 

modlitwie te znaki zbliżają się do mnie i wnikają w moją głowę. Dziwne. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus Zmartwychwstały, dam ci poznać 

częściowo. Jest to dar od Boga, który w swym Zmartwychwstaniu, udzielił 

ci łaski potrzebnej twemu człowieczeństwu. W tym dniu ofiarowałaś mi się 

cała wraz ze swoją nicością. Dałem ci pół korony mego zmartwychwstania i 

zobaczyłaś ją. Ona była upleciona z kolorów tęczy. Te światła tęczowe 

napełniają ciebie i wnikają w twoją głowę, i zawsze widzisz światło wokół 

głowy. Po to ci to dałem, abyś promieniowała światłem Bożym na inne 

Moje dzieci. 

Córko, gdybyś znała moc tych znaków, których udzieliłem tobie. Nie 

są do zobaczenia dla innych, ukryta tajemnica. 

Dnia 24.04.2000 r.  

Wyjazd do Ameryki. 

Dnia 30.04.2000 r. 

W dniu święta Miłosierdzia Bożego ja, siostra Faustyna, zostałam 

wyniesiona do świętości tak, jak powiedział Jezus Chrystus. Widzisz, Zofio, 

trzeba uwierzyć i zaufać Jezusowi. Nie lekceważ natchnień Bożych, bo 

będziesz wypełniać plan Boży. Tu, na tej świętej ziemi, Bóg powołuje do 

swych planów, kogo chce. Pozwól, aby rozpaliła się miłość do Boga i 

bliźniego, a miłością Bożą pokonasz swych przeciwników. Bo, gdy z 

ludzkiego serca płynie czysta miłość Boża, wszystkie przeciwności i 

przeszkody spalają się.  

Walcz Mały Rycerzu o Chwałę Pana, a reszta będzie ci dana. Tylko 

wytrwaj w służbie Pana.  

Dziś Święto Miłosierdzia Bożego, a ty byłaś smutna, bo małej czci 
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doznaje Jezus miłosierny w twojej parafii. Tak wielkie łaski spływają w tym 

dniu. Podziękuj wszystkim tym, co czynią Miłosierdzie Boże i dotrzymują 

wierności Bogu. Ci mogą liczyć na Miłosierdzie Boże w godzinie śmierci. 

Gdy czas Miłosierdzia Bożego minie, a ludzkość nie skorzysta z tych darów 

Miłosierdzia Bożego, nastąpi oczyszczenie. Co złe i nieprawe, ulegnie 

zagładzie. Straszny to będzie dzień dla tych, co nie skorzystali z 

Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 28.06.2000 r. 

Godzina  13.40. Na piętnaście minut przed trzynastą jestem już na 

lotnisku Okęcie. Nie odczuwam żadnego lęku, zdałam się całkowicie na 

wolę Bożą. 

Skoro Bóg zaplanował siedemnaście lat temu, że będę w Ameryce, 

wszystko, co było mi dane, wszystko się wypełniło. I to, że jadę do Ameryki 

– to też z woli Pana Jezusa. A dlaczego Bóg zna, a ja nie. Całkowicie pragnę 

wypełnić to, co Jezus przygotował dla ratowania wielu dusz, oddając się 

pod opiekę Boga Ojca, Syna, Ducha Świętego i Matuchny Najświętszej. 

Lot jest opóźniony około czterdziestu minut. 

Dnia 03.07.2000 r. 

W pierwszą sobotę jedziemy do Marmory, gdzie się objawia Matka 

Boża. To jest w Kanadzie. 

Odmawiamy drogę krzyżową dodając: O mój Jezu Niezgłębionego 

Miłosierdzia Bożego, zbaw te dusze, które miały być potępione" – 

błagając o Miłosierdzie Boże dla nich. 

Godzina 16 wyjazd do miasta Ottawa. 

Dnia 05.07.2000 r. 

Gdy się położyłam spać – spałam pół godziny. Ja nazywam to snem 

Bożym. Gdy się obudziłam, prosiłam Pana Jezusa, aby mi pokazał czy 

naprawdę piekło jest zamknięte w pierwszą sobotę miesiąca. 
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Gdy się obudziłam, oczy mam zamknięte: Widzę Pana Jezusa na 

podwyższeniu, niby ołtarz, schodzi niżej, pełno jest postaci, czym bliżej 

Jezusa, tym szaty jaśniejsze. Tu z tyłu są takie schody, dość wysokie, a tam 

dalej jest ciemność i te postacie wychodzą z tej ciemności, i wspinają się 

do góry, gdzie jest Jezus. Tych postaci było dużo. 

Dnia 12.07.2000. Siostra Faustyna 

Zofio, posłuchaj moich słów, które ci przekażę. Słuchaj słów Bożych i 

wypełniaj je, bo to jest twoja misja. Wiem, Zofio, że masz trudności, nie 

lękaj się ich, przezwyciężaj je w pokoju. Ja, siostra Faustyna, też miałam 

wielkie trudności i niezrozumienie. Wiele wycierpiałam na tym ziemskim 

świecie, tylko Bóg Jedyny znał wszystko, co przeżywałam. Jemu mówiłam i 

zawierzałam. Zawierz i ty wszystkie sprawy Bogu, tylko Jezus może, to 

dzieło zbawienia wyprowadzić na dobrą drogę, bo On jest Stwórcą tego 

dzieła. Niech cię nie przeraża prześladowanie, ono jest potrzebne, aby 

zwalczać swe ułomne człowieczeństwo. Bądź czujna w tworzeniu tego 

dzieła, módl się i polecaj się memu wstawiennictwu. Idą smutne dni dla 

Polski. My, święci, modlimy się za naród polski, bo jest tak dużo ludzi 

zniewolonych przez szatana, że ludzie nie potrafią myśleć o Bogu. 

Mądrość tego świata staje się mądrością ponad wszystko i w tym upadają 

narody moralnie. Ty, Zofio, pamiętaj i wsłuchuj się w głos Boży, ten dobry 

Bóg będzie ciebie pocieszał. Wchodzisz w najtrudniejszą drogę swego 

życia. Ofiara, którą złożysz wraz z Małymi Rycerzami, niech będzie ofiarą 

miłą Bogu, a poprzez wasze ofiary i pokorne uwielbienie Boga dacie 

świadectwo czasów ostatecznych. Niech Bóg wam błogosławi, a łaska 

Pana niech będzie wam dana. 

Dnia 25.07.2000. 

Witam ciebie, Zofio, cieszę się, że chcesz pisać, bo wiele jest do 

pisania, bo wkrótce skończą się orędzia i będzie trzeba przekazywać w 

słowie to, co będziesz słyszała. Wypełniaj wszystkie słowa przekazywane 

ci. Bóg dał mi możność przekazywania, dlatego, że moja misja, jako 
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świętej, ma się dopełnić poprzez ludzi. Ja, święta Faustyna, lubię mieć 

kontakt z ludźmi. Pytaj się o wszystko, a ja dam ci poznać wiele tajemnic 

Bożych, których nie znasz. Będzie ci wiele dane poznać, więc czuwaj i 

wypełniaj wolę Bożą. Ludzie okażą jaka jest ich wiara w Boga, czas obecny 

jest wielką próbą dla Polski i świata. Bóg dał człowiekowi rozum, aby 

rozpoznawał dobro i zło. O ile, człowiek nie będzie korzystał z mądrości 

Bożej, którą dał Bóg i stał się człowiekiem nierozumnym, zatraci tę 

mądrość. Mądrość Boża polega na tym, że widzę swego Stwórcę we 

wszystkim, co mnie otacza. Z mądrości Bożej trzeba korzystać, bo w niej 

odnajdziesz Boga, a gdy już jej nie ma, szatan odnajdzie ciebie. W mądrości 

odnajdziecie wszystko, co Bóg chce dać człowiekowi - miłość i prawdę. 

Niech was błogosławi Bóg w Trójcy Jedynej.  

Mali Rycerze jesteście radością Jezusa, tylko bądźcie prawdziwymi 

Rycerzami. 

Dnia 26.07.2000 r, Tolkmicko      

O mój Boże, jak Ci dziękować za tak wielki dar posłuszeństwa. 

Posłuszeństwa pragnie mój duch, jak mogłam nie zauważyć tego daru. I 

pomyśleć, że Jezus był Bogiem, a był posłuszny, aż do śmierci. Jezus daje 

nam wzór, jakimi w najtrudniejszych chwilach mamy być, być posłusznym, 

o tym nie możemy zapomnieć. Boże mój i Panie, składam ci w ofierze to, 

co od Ciebie otrzymałam - posłuszeństwo. Dojrzałam ten skarb niebiański i 

pragnę być posłuszna, żyć w posłuszeństwie, i je wypełniać. Boże, Ty mi 

dałeś tę moc bycia posłuszną, a mój duch poddał się temu i nie stawia 

żadnego oporu. Ty, słodki Jezu, zrosiłeś mego ducha swą łaską - jaką czuję 

radość w sercu. Bądź, Jezu, błogosławiony na wieki, a Twoja łaska, niech 

nigdy mnie nie opuszcza. Będę, Boże, ci wierna i Twej łasce posłuszna. 

Kocham Ciebie, Jezu - pragnę wynagradzać i dziękować za wszelkie 

łaski, które mi udzielasz, i proszę udzielaj tych łask, które są mi potrzebne 

do zbawienia bliźnich i siebie, dla uzdrowień duszy i ciała i zwycięstwa nad 

wszelkim złem, które ogarnęło cały świat. 

Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem ci przekazać, córko Zofio, Moją wolę, 



  - 517 - 

abyś trwała w tym dziele zbawienia niezmiennie. Dam, ci, takie 

natchnienie, które będziesz wypełniać i pisać. Nie czyń nic sama, wchodź 

ze Mną w dialog i pytaj o wszystko - udzielę ci odpowiedzi na wszystko. 

Każdy twój krok niech będzie poddany Mojej woli. Staraj się 

współpracować ze swym Bogiem. Narzędzie Boże ma być posłuszne, ciche 

i pokorne. Staraj się, aby twój Bóg był radosny. Nawet, gdy będziesz się 

smucić lub cierpieć rób to w Imię Moje - tym sprawisz mi radość. Dziecko 

Moje, będę cię uczył, jak żyć dla swego Zbawcy, który własną krwią i 

śmiercią krzyżową ciebie odkupił. Nie lękaj się zła, a zwyciężysz je Moją 

mocą. 

Idź przez świat i dawaj Moim dzieciom, to, co będziesz otrzymywać - 

łaski i dary. Skarbiec łask jest przygotowany dla Małych Rycerzy 

Miłosierdzia Bożego do walki z mocami ciemności. W tej walce będą 

odnosić zwycięstwo i uwalniać dusze z niewoli grzechu. Staraj się, córko, 

pisać, bo wkrótce nie będzie orędzi, a tylko słowo na żywo głoszone. 

Przygotuj się do długich podróży. Przygotowane są łaski dla twojej misji, 

ale bądź czujna, nie wdawaj się w dialogi z ludźmi, tylko wypełniaj 

powierzone ci to dzieło zbawienia. Będę ciebie uczył i wprowadzał w czyn. 

A teraz błogosławię wszystkich Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 27.07.2000 r. 

Po Komunii świętej. Mów Panie, sługa słucha. 

Córko, dałem ci poznać, czym jest posłuszeństwo. Mówiłem ci, Ja, 

Jezus Chrystus, żebyś słuchała Boga, ale nigdy ci nie powiedziałem, żebyś 

nie słuchała kapłanów. Złożyłaś ofiarę swego posłuszeństwa. Tak, jak Ja 

byłem posłuszny aż do śmierci krzyżowej i ty staraj się żyć w pokornym 

posłuszeństwie, a otrzymasz wszystko, co jest z woli Bożej. 

Dnia 14.08.2000 r. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, przekażę ci orędzie do Narodu 

Polskiego i dla tych, co są poza granicami. Zwracam się do was, ludu Boży 

wybrany. Czyż nie przyszedłem do Polski jako Bóg miłosierny i otworzyłem 
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skarbiec łask. Nim sięgniecie po te łaski, trzeba pomyśleć, jaki jesteś, czy 

godny jesteś tych łask. Łaski będą czerpać ci, co nawrócą się i staną pod 

krzyżem wpatrzeni w Moje Święte Rany i przebite Moje Święte Serce. Czyż 

nie dla was to uczyniłem, Moje umiłowane dzieci, i choć zeszliście z Moich 

dróg zbawienia - wracajcie, bo czas nagli. 

O, Polski Narodzie - nie zmarnujcie tych łask przeznaczonych dla was. 

Obudźcie się, wzbudźcie w sobie miłość do Boga i bliźniego, a dam wam 

mądrość Bożą, przez którą rozpoznacie, jak żyć dla Boga i nie będziecie 

chodzić w ciemności. W obecnym czasie wasze umysły i serca są 

zniewolone. Dajcie przykład, Narodzie Polski, że Mnie kochacie i 

wypełniacie Moją świętą wolę. Zostawcie mądrości świata dla świata, a 

korzystajcie z mądrości Bożej. Bądźcie cisi i pokorni. Wsłuchujcie się w głos 

Boży, który da wam wskazówki, co macie czynić jako dzieci Boże. 

Zwyciężajcie samych siebie. Żeby tylko Bóg mógł w was działać, złóżcie 

ofiarę w Moim zranionym Sercu, a Ja przyjmę i pobłogosławię, abyście 

wytrwali, w tym trudnym czasie, w tej ofierze, jako lud wybrany.  

Polsko, o ile się nawrócisz - zło was nie pokona i odniesiecie 

zwycięstwo. 

Ten obecny czas jest dla was. Okażcie się silni wiarą w Boga. Módlcie 

się za tych zniewolonych przez złe moce. W waszej modlitwie jest wielka 

moc, bo Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wam błogosławię i Matka 

Najświętsza. Aniołowie i święci będą się modlić z wami.  

Wracajcie, Narodzie Polski, do krzyża Mojego, a przez niego stanie 

się cud i wytryśnie Miłosierdzie Boże dla Narodu Polskiego. Nie wahaj się 

być przyjacielem krzyża. Przez tyle wieków nieśliście krzyż dla zbawienia 

swego, a teraz, jest czas powrotu do źródła Miłosierdzia Bożego. Ten rok 

jest przeznaczony dla narodu polskiego i świata całego. 

Dnia 17.08.2000r. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, proszę ciebie - bądź zawsze ostrożna. 

Wszystkie sprawy duchowe i cielesne rozważaj ze Mną. Wejdź myślą do 
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swego serca, bo Ja, Jezus, jestem tam zawsze, bo serce ludzkie jest Moim 

spoczynkiem, a tym bardziej serce otwarte na miłość Boga. 

Szatan poprzez ludzi będzie ciebie, Zofio, atakował, ale jak będziesz 

ufna w Moją Miłość i Miłosierdzie - nie ulękniesz się niczego. Choćby się 

zdawało, że Mnie nie ma, wesprzyj się, dziecię, na Moim Ramieniu i idźmy 

razem zbawiać świat. Zło, w ciebie i to zgromadzenie, będzie uderzać z 

taką siłą, ale Moja Miłość i Miłosierdzie was obroni. Słuchajcie kapłanów, 

którzy będą was prowadzić - Ja będę im błogosławił, aby to dzieło Mojego 

miłosiernego Serca zatriumfowało nad sercami zniewolonymi przez zło. 

Idą dni pełne walki duchowej, do tej walki duchowej dałem wam 

kapłanów. Oni poprowadzą was, umiłowane dzieci Moje. Burza będzie 

wielka, ale zwycięstwo dobra nad złem zatriumfuje. Szatan robi wielkie 

zamieszanie.  

Pokonujcie wszystkie przeszkody Koronką do Miłosierdzia Bożego, 

Różańcem św. - to jest miecz przeciwko złu.  

Tulcie się do Mego Ojcowskiego i Niepokalanego Serca waszej Matki. 

Ona was obroni, przyprowadzi do Mego Serca, gdzie spoczniecie na całą 

wieczność. Wracajcie dzieci z drogi nieprawości. Jeśli nie usłuchacie Mego, 

Ojcowskiego głosu, zginiecie. To wezwanie daję światu, a gdy ujrzycie 

gniew Boży - będzie za późno. Czekam do dnia przeznaczenia. 

Dnia 20.08.2000 r. 

Ja, święta s. Faustyna, zwracam się do ciebie i wszystkich tych, co 

będą czytać te orędzia ku opamiętaniu, abyście rozpoznali ten czas 

Miłosierdzia Bożego. 

Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw i woła: wróć, synu i córko; bo 

Bóg bardzo kocha każdego człowieka i czeka w wielkim smutku na powrót 

zagubionej owieczki. 

Ja, siostra Faustyna, proszę was, uczyńcie, o co was proszę - 

wracajcie do swego Stwórcy, bo jesteście Jego własnością. On was zrodził 

na obraz i podobieństwo Swoje. Wniknijcie w boleść Stwórcy, a zobaczycie 

Jego Miłość i Miłosierdzie. Za tyle zniewag i zapomnienie Bóg nadal was 
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kocha. Jego miłość nie ma początku, ani końca, bo Bóg jest samą miłością. 

Ta miłość Boska zraniona obojętnością, zniewagą i zapomnieniem może 

dać światu poznać, że jest zagniewana wobec swych stworzeń. Świat i 

ludzi Bóg stworzył w miłości i dał człowiekowi miłość do Boga i bliźniego, 

ale ludzie zatracili tę miłość.  Dusza bez Boga jest jak wyschnięta gleba. 

Bóg czeka na zagubioną ludzkość - wracajcie, bo czasu macie mało, a stół 

pański oczekuje was. Wracajcie pojednać się z Bogiem, a łaska Pana 

będzie wam dana. 

Dnia 21.08.2000 r.  

Córko Moja, widzę, jak się umartwiasz za ten niewdzięczny lud. O 

ludu Boży, wybierasz tego prezydenta, co nie ma w nim ducha Bożego. 

Lud prosty woła o ratunek dla swej ojczyzny. Czyżbym ich nie 

wysłuchał. Jestem Bogiem miłosiernym i nie odmówię proszącym, których 

kocham i którzy składając ofiary, i Mnie kochają. 

Ja, Jezus Chrystus, upominałem lud wybrany. Ukochałem tak bardzo 

Naród Polski i cóż, Narodzie wybrany, z czym przychodzicie do swego 

Stwórcy. Pytam się tych, co odeszli z Moich dróg, a przecież wiedzieliście, 

że jestem Panem Wszechświata. Nie zaufaliście i będziecie zbierać żniwa 

waszej nieprawości. Klęski, które ogarnęły Polskę - to wasze dzieło. To 

chłosta, która będzie spadać na lud, który nie uznaje Boga i nie wierzy, że 

jest Wszechmocny. Taki lud nie będzie brał udziału w Mej chwale. Bóg 

wzywa wszystkich i chce przygarnąć do swego Serca. Tyle łask jest 

przygotowanych dla Polski poprzez Miłosierdzie Boże. Jeśli nie wrócicie do 

stóp Mego krzyża, do Polski przyjdą inne narody - lud wierzący, a zło 

zostanie unicestwione. Zostanie tylko dobro i zostanę dla tych, co nie 

zwątpili w Moją Miłość i Miłosierdzie, i zapanuje Królestwo Boga-

Człowieka nad całym światem. Wracajcie dzieci Moje i wierzcie, że Ja 

wszystko mogę - w jednej sekundzie przemienić świat, który będzie służył 

dobru, a w jednej sekundzie zniszczyć zło, które panuje nad światem. 

Zbliża się dzień, w którym dacie świadectwo żywej wiary w Boga, a potem 

dokona się to, na co zasłużyliście. Dzieci Boże, które idą za Mną, nie 

lękajcie się, bo Ja, Jezus Chrystus, będę z wami, bo jestem waszym 
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Bogiem, którego miłujecie. Pokój z wami, niech duch pokoju spocznie na 

was. 

Dnia 23.08.2000 r. 

Córko Moja. Pisz, bo Ja, Jezus Chrystus, pragnę przekazać dla całego 

świata to orędzie, żeby świat zaczął oczyszczać się z nieprawości. Tym, co 

rozpoznają znaki czasu i się nawrócą do Boga - Bóg w swym Miłosierdziu 

przebaczy i wprowadzi w swoje posiadłości, aby więcej nie grzeszyli. 

Szatan wprowadził w Boże słowa bluźnierstwa. Bóg-Człowiek dał ci tak 

piękne słownictwo, a ty, człowiecze, kalasz je słownictwem szatana.  

Zastanów się człowiecze - dałem mowę do dobrych celów, a 

człowiek, co czyni - jakże wielką zniewagę Stwórcy. Zapewniam was dzieci, 

zło opanowało świat, ale musi ustąpić przychodzącemu w Chwale 

Jezusowi, Królowi świata. Przeciwników już nie będzie - Matka Najświętsza 

pokona wszystkie herezje i świat uwolniony będzie z niewoli grzechu i 

zapanuje pokój Boży. 

O słodki Jezu, co z moją ojczyzną Polską. Czy nadal będziemy w 

niewoli zła, czy ulitujesz się nad tymi maluczkimi, którzy Ciebie, Boże, 

kochają. Wiem, wielki Boże, że doświadczasz Naród Polski, który pragnie 

ojczyzny bez Boga. Jeśli mam nadal żyć w takim systemie, zabierz mnie, bo 

moje serce nie wytrzyma - w Ojczyźnie bez Boga nie chcę żyć. Pragnę 

ojczyzny wolnej od wszelkiego zła i żyć po Bożemu.  

Córko Moja. Wiem, czego pragniesz. Módl się, dziecko, i zachęcaj 

innych. Jestem Bogiem miłosiernym i zostaw to Mnie, Bogu. Smutny to 

będzie koniec dla wielu. Rozpanoszył się lud niewierny, ale nie wiedzą, co 

Bóg przygotował dla nich. Ja, Bóg, czekam, co władcy tego świata 

przygotują Mojemu ludowi.  

Całe życie doświadczam Naród Polski. Zostawcie te wszystkie sprawy 

czasowi, na przymus nie chcę was uszczęśliwiać. 
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Dnia 27.08.2000 r.  

Córko Moja. Nie dręcz się tym. Posłuszeństwo i pokora są miłe Bogu, 

a kto występuje przeciw posłuszeństwu i pokorze, czym chce zwalczać zło 

- tylko tą bronią, posłuszeństwem i pokorą. 

Mówiłem ci, córko, że zło, poprzez ludzi, będzie uderzać w to dzieło 

zbawienia. Nie martw się, córko. Ja znam twoją drogę, po której będziesz 

szła. Bądź posłuszna kapłanom, a Ja, Jezus, dam im światło Boże, aby to 

dzieło prowadzili wg Mojej woli. Córko, dałem ci światło, abyś tak 

postąpiła nie inaczej. Miłe jest Mi twoje postanowienie. Więcej zyskasz, 

jakbyś to dzieło prowadziła wg własnej myśli. Dałem ci czas wojowania, 

daję ci czas pokoju. W pokoju i miłości budujcie to dzieło zbawienia, a 

będę zawsze z wami. Ci, którzy staną przeciw twemu posłuszeństwu, 

odczują niepokój w sercu, bo pokój w ich sercu będzie zakłócony. 

Wezwałem was dzieci, abyście mi pomogli tworzyć to dzieło, a nie 

niszczyć. Opamiętajcie się, bo szatan wykorzysta wasze myśli i użyje je 

przeciwko wam. Ostrzegam was, Moje stworzenia, bądźcie czujni i nie 

sądźcie, bo Ja, Bóg, jestem Sędzią sprawiedliwym i znam wasze myśli. 

Módlcie się i wypraszajcie łaski potrzebne światu a dam wam pokój Boży, 

moje dzieci. 

Dnia 30.08.2000 r.        

Tobie, Matko Boża Częstochowska, powierzam to orędzie. Niech 

Twoja matczyna ręka prowadzi ku zbawieniu całej ludzkości. 

Córko Moja, Zofio. Tu, w tym miejscu świętym, Mojej Matki Królowej 

Polski, daję ci orędzie dla całego świata. Udzielam ci błogosławieństwa i 

całemu światu, aby lud Boży się opamiętał. 

Nawróć się, Moje stworzenie i uczcij Mnie godnie, jako Króla Nieba i 

Ziemi. Proszę was, dzieci, o jedno, aby Królestwo Boga zapanowało w 

waszych sercach. Otwórzcie swoje serca dla Mojej miłości - pragnę je 

napełniać swoją miłością i spalić wszystko, co jest złe. Pragnę oczyścić was 

i uczynić dziećmi Moimi. Idzie wiele nieszczęść na cały świat. Zwracam się 

do Narodu Polskiego. W Narodzie Polskim ma się odnowić wiara w Boga 
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w Trójcy Jedynego. Wyznaj człowiecze, że jesteś prochem i upokorz się. 

Stań do walki duchowej i walcz, jak przystoi człowiekowi wiary. Zwracam 

się do was, Moi synowie kapłani - od was zależy, jaka będzie wiara w 

Polsce i na świecie. To jest wam dane - zapalić światło żywej wiary. 

Bądźcie tą pochodnią oświecającą zagubione dusze. Zbierzcie, te owieczki, 

które idą za Mną, one wam pomogą. Pasterz bez owiec nic nie uczyni 

dobrego. Strzeżcie depozytu Mojej wiary, a owieczki otoczcie miłością. 

Dajcie wskazówki tym, co się zagubili. Jestem Królem i Bogiem, a czy lud 

Boży czci Mnie zgodnie z Moim Bóstwem. Ten rok - jest rokiem przemiany 

świata. Tam, gdzie jest największe zło, tam spłynie największa łaska, a 

gdzie dobro, tam zatriumfują dwa Serca - Najświętsze Serca Jezusa i 

Maryi. Ten czas jest czasem dla Polski. Obudź się Polsko i spójrz na Mój 

krzyż i Moje święte Rany, a otrzymasz światło Boże i ujrzysz swoją 

nieprawość. To orędzie jest ostatnie - wprowadzajcie je w czyn. Gniew 

Boży potrząśnie światem, a każda dusza poczuje trwogę.  

Wy, dzieci Moje, bądźcie spokojne - Jam jest z wami aż do dnia 

oczyszczenia i całą wieczność - tylko wytrwajcie... Lęk nie pochodzi ode 

Mnie - Jam jest pokojem. Pokój z wami, dzieci świata. Oczekujcie Pokoju 

Bożego, a on przyjdzie do waszych serc i całego świata.  

Matko Boża, co pragniesz przekazać dla swych dzieci. 

Córko Moja. Módlcie się i pomagajcie Mi. Już nic światu nie pomoże, 

tylko nawrócenie, modlitwa, ofiara i post. Módlcie się, dzieci nieustannie, 

aby jeszcze uśmierzyć gniew Boży, aby nie wypełniło się, co zawisło nad 

światem. Moje Matczyne Serce jest tak zbolałe, ale ten czas oczyszczenia 

już jest. Jeśli serca ludzkie otworzą się na Boga i na Jego miłość - kar może 

być mniej, będą łagodniejsze. Świat dojrzał w grzechu i trzeba stanąć 

przed swoja nieprawością. 

Co uczynił grzech z ludem Bożym? Jesteście stworzeniem rozumnym i 

trzeba za wszystko odpowiedzieć przed Bogiem. A teraz niech was 

błogosławi Bóg i da wam światło Boże, abyście rozpoznali czas nawrócenia 

i przebaczenia. 

Panie Jezu, czy siostra Faustyna będzie miała jeszcze orędzia dla ludzi. 
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Jezus, Córko, orędzi już nie będzie, tylko odpowiedzi na pytania. 

Spisuj je dokładnie, bo to będzie słowo Boże i świętych. Jutro pytaj się 

Mnie, Jezusa miłosiernego. 

Gdy kończyłam pisanie orędzi, otrzymałam mocny głos wewnętrzny: 

Przekaż światu, żeby Moje Ciało przyjmowali godnie - z wielką czcią 

i uwielbiali Je, a kapłani niech pozwolą zgiąć kolana przed Moim 

Majestatem, bo Ja jestem żywy Bóg w tej Komunii. Od tej czci zależy 

wiara w żywego Boga. Szatan wykorzysta wszystko, aby umniejszyć czci 

Mojemu Bóstwu. 

Dnia 13 września 2000 r. 

Rozważania 9 dniowe 

Rozważaj, te słowa przez 9 dni, a odnajdziesz siebie. Rozważ, ile 

upomnień, ile natchnień Bożych daje Bóg człowiekowi. Wiara w Boga jest 

jedyna, którą przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. Jemu trzeba być 

wiernym do końca. 

Podobnie Jezus nie zdradził swej miłości do człowieka. Dał nam wzór 

miłości do naśladowania. Dał nam Bóg rozum, abyśmy mogli odnaleźć 

mądrość Bożą i nią żyć dla Chwały Bożej. Niech te rozważania dadzą ci 

zrozumieć miłość Bożą, tak jak dał zrozumieć mnie.  

Niech Bóg będzie błogosławiony za dar rozumu.  

Rozważania te rozpoczynam pisać dnia 13 września 2000 roku 

Usłyszałam te Słowa  

Córko Moja, pisz i wszystko rozważaj, i zatrzymuj dla siebie do czasu 

przeznaczenia. Wiedz córko, że odkryję ci wielkie rzeczy, które po części 

przekażesz ludowi. Świat pogrążył się w wielkiej ciemności. Wzywaj lud 

Boży do modlitwy i pokuty, bo wyrocznia Pana jest przygotowana. 

Pierwszy dzień  

Bóg przygotował człowiekowi raj na tej ziemi z wielkiej miłości, a 

człowiek wcale nie dostrzega go, a znieważa dzieło Boga. I tu ludzie 

poniosą kary za brak dziękczynienia za tak wielki dar życia. Wyczerpał 
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człowiek wszystko, co Bóg mu chciał dać. Świat będzie oczyszczony, aż 

padniesz ludu na kolana nie z lęku, ale z miłości do swego Boga. Bo tylko 

to się liczy, Bóg jest samą miłością i pragnie tylko miłości od swych 

stworzeń. Gdzie nie ma miłości, tam nie ma Boga. Szatan wtedy staje się 

władcą takiej duszy zniewolonej i czyni przez nią wiele zła, prowadząc ją 

na potępienie. Człowiek jest stworzeniem rozumnym. Bóg jest naszym 

Panem, a gdy Pana prosimy o coś, to otrzymujemy, o ile jest to zgodne z 

Wolą Bożą. Przeciwnicy Moich dziesięć przykazań planują zniewolić świat i 

oddać go szatanowi. Czas szatana się kończy. Bóg ogarnia swoją 

wszechmocą cały świat. Słudzy Boży odniosą zwycięstwo dla Chwały 

swego Boga. Słudzy szatana będą odłączeni od dobra i nie skorzystają z 

łask Bożych. Pokój Boży przyjdzie do ludu Bożego i pozostanie z nim na 

zawsze. 

Drugi dzień – Córko Moja, będę ciebie uczył jak żyć dla Boga i z 

Bogiem, i dla wielu. 

Bóg umiłował człowieka i żąda miłości, nic nie da człowiekowi takiego 

szczęścia jak miłość Boża. W miłości Bożej zradza się wszystko co jest miłe 

Bogu. Na miłość Boga i Stwórcy trzeba odpowiedzieć miłością. Trzeba 

otworzyć bramy swego serca, aby się zrodziła miłość do Boga i bliźniego. 

Człowiek ogarnięty miłością Boga zaczyna rozważać i odnajduje skarb 

zagubiony. Woła do Boga z pustyni swego serca i błaga o przebaczenie. 

Pragnie odzyskać łaski, które Bóg przeznaczył dla każdego człowieka. Bóg 

pragnie, aby człowiek szukał Go w swoim sercu i odnajdował w swoim 

sercu, i oddawał Mu należną cześć. Raj jest przygotowany, ale będzie 

opustoszały. O ile ludzkość nie odnajdzie miłości Boga, pozostanie w 

niewoli szatana, zginie na całą wieczność. Ludu, wracaj na drogę 

zbawienia. Szatan ma krótki czas, a gdy czas jego minie, nie nawróci się 

człowiek, pójdzie razem z nim do niewoli szatana. Czas obecny jest czasem 

powrotu do Boga. Bóg woła wszystkie stworzenia — wracajcie do swego 

Ojca Niebieskiego. Czyż to ciebie człowiecze nie stworzył Bóg, abyś 

poszedł na wieczne potępienie? Bóg bardzo kocha człowieka. Uwierzcie, 

że Bóg zabiega na wszystkich drogach naszego życia, abyście byli zbawieni, 
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o ile oddacie Mu swoją wolę, aby się dopełniło wszystko dla zbawienia 

człowieka. I uwielbienie, i miłość Boża pragnie być kochana. Gdy 

zapominamy o tej największej miłości Bożej, ranimy Ją. Przecież Bóg jest 

naszym Ojcem, jaką boleść Mu tu sprawiamy, Bóg stwarza człowieka do 

wielkich dzieł Bożych, a człowiek odrzuca ten dar Boży i idzie własną 

drogą. Bóg idzie za nim i woła – wróć, dziecię Moje, bo zginiesz na tej 

drodze bez Boga. W rozkoszy tego świata odnajdzie ciebie szatan. 

Niszczysz swoje człowieczeństwo. Szatan tylko czeka na taką chwilę, aby 

człowiek odszedł od Boga, stara się zająć Jego miejsce. Szatan stwarza 

różne sytuacje, aby myśl ludzka była zajęta sprawami ziemskimi, aby 

człowiek był panem samemu sobie, pragnął mieć wiele za wszelką cenę. 

Trzeci dzień – Córko Moja, rozważ Moją Mękę. Ona da ci zrozumieć 

Moją miłość i ofiarę. 

Niech wszelka dusza spocznie w Panu i rozważa Mękę Pana, a Bóg da 

zrozumieć, dlaczego tak wielką złożył ofiarę swego życia, będąc Bogiem. 

Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje w wielkiej miłości i 

dał mu wolną wolę. Bóg pragnie miłości człowieka, a nie zniewolenia. Gdy 

człowiek pozwoli się zniewolić przez szatana, miłość do Boga wygasa i on 

staje się pustynią. Miłość Boża daje nam wszystko, bo sam Pan Jezus dał 

nam samego siebie za nasze grzechy, żebyśmy byli zbawieni. Trzeba 

kochać Boga i człowieka, a zrozumiecie ofiarę Jezusa i rozważanie Jego 

Męki Krzyżowej i Zmartwychwstania. Jezus Zmartwychwstały chce, 

abyśmy też zmartwychwstali z naszego życia grzesznego i połączyli się z 

Jezusem Zmartwychwstałym i żyli dla Niego, z Nim i w Nim, a życie 

wieczne będzie nam dane z Bogiem. Jezus jest naszą Drogą, po której 

trzeba iść przez życie ziemskie jako pielgrzym. Nie lękaj się, człowiecze, tej 

drogi. Jezus ciebie powstrzyma, abyś nie upadł. A jak upadniesz, wstawaj 

szybko, nie zostawaj w grzechu, bo Jezus czeka na ciebie, aby ci 

przebaczyć i żebyś szedł dalej, ku wyżynom niebieskim. Jezus dał nam 

zrozumieć, że to jest droga krzyżowa, którą trzeba przejść dla 

wynagrodzenia Męki Pana Jezusa i swego zbawienia. Miłość Jezusa 

zwycięży wszystkie przeciwności. Jezus wszystko wiedział, że tak będziecie 
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postępować wobec swego Zbawiciela, wzoru miłości i ofiary . 

Rozważanie Męki Pana Jezusa jest wielką mocą przezwyciężania swej 

słabości. Nie patrz, człowiecze, na swoją mądrość, a patrz na Mękę Pana, 

Jego Święte Rany, które zadali Mu ludzie. Jezus bierze z miłością krzyż, 

całuje go, rozkłada na nim swoje Święte Ręce i Nogi, i kona. W wielkiej 

agonii nie zapomniał o swym stworzeniu. Daje nam swoją Matkę za 

Matkę. Ale czy, człowiecze, dziękujesz całym sercem i rozważasz, że Bóg - 

Człowiek składa swoje życie za nasze grzechy. Rozważ, co uczyniłeś z Jego 

miłością i Bóstwem. Człowiek nie jest w stanie pojąć jak Bóg nas umiłował. 

Bóg pragnie tylko miłości od człowieka. 

Czwarty dzień  

Smutny jest koniec Jezusa na krzyżu. Spogląda na wszystkie 

pokolenia. Widzi, jak ludzie nie doceniają tak wielkiej ofiary, męki 

krzyżowej Jezusa, Jezus nie patrzy jak postąpimy z Nim. Miłość Boska jest 

niezmienna do człowieka. Pomyśl, człowiecze, ile ty zadałeś Jezusowi 

smutku i bólu, bo nie myślałeś o Nim. On nie zapomni o tobie, ani na 

chwilę. Jezus spogląda w Niebo, do swego Ojca Niebieskiego. Opuszcza 

ten świat. W wielkim bólu konania prosi Ojca za swych oprawców. Ojcze, 

Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Trzeciego dnia 

zmartwychwstaje i okazuje moc swego Bóstwa i obiecuje powrót na 

ziemię w swojej chwale. Już nie będzie władzy nad Jego 

człowieczeństwem i bóstwem. Przyjdzie rozliczyć wszelkie stworzenie, 

które nie przyjęło nauki Jezusa i Jego dziesięć przykazań. Czas, ludu Boży, 

wrócić pod krzyż, wziąć go do swego serca, jaki koniec zgotowałeś dla 

swej duszy bez krzyża Chrystusa. Te krzyże co stoją przed tobą, 

człowiecze, każdego dnia, czy warto je przyjąć z miłością dla zbawienia 

swego? Gdy jesteś młody jesteś mądry i odważny, a gdy jesteś nieudolny i 

słaby, wtedy szukasz pomocy i opieki, ogarnia ciebie lęk. Kto będzie czekał 

na ciebie, człowiecze, czy Bóg, czy szatan. Wracajcie do Boga, ufajcie 

Jezusowi Ukrzyżowanemu. Nie uciekajcie przed żadnym krzyżem, bo 

człowiek jest przedłużeniem niesienia krzyża przez wszystkie wieki. Jezus 

pierwszy przyjął krzyż na swe ramiona. Któż z ludzi odważyłby przyjąć 
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krzyż, tak jak Jezus. Człowiek powinien akceptować i dziękować Bogu za 

każdy krzyż, przyjęty w miłości jako wynagrodzenie Bogu. Taka ofiara ma 

wartość zbawienia. Ale gdy wpadasz w depresję i bunt przeciw krzyżowi, 

marnujesz łaski i dźwigasz krzyż sam, człowiecze. A gdy przyjmujesz krzyż 

swego cierpienia i rozważasz drogę krzyżową Jezusa, to On pomaga 

człowiekowi i nie dźwigasz go sam. Jezus jest Bogiem Miłosierdzia, kocha 

swoje stworzenie, zawsze przychodzi z pomocą człowiekowi proszącemu. 

W krzyżu odnajdziecie wszystko, łaski, które chce nam dać Bóg. Zaufajcie 

krzyżowi, a krzyż Chrystusa was wyzwoli z niewoli grzechu i da wam 

zbawienie. 

Piąty dzień  

Córko pisz o boleści Mojej Najświętszej Matki. Ta dobra Matka nie 

zastanawiała się, gdy Jej anioł oznajmiał, że będzie Matką i porodzi Syna, 

któremu nada Imię Jezus. Gdy rozważała - wypowiedziała słowa - przecież 

męża nie znam. Anioł odpowiedział - Duch Święty spocznie na Tobie. 

Maryja odpowiedziała - niech się stanie według słowa twego i stało się 

SŁOWO – BOGIEM. Nie było dla przychodzącego Jezusa miejsca w 

gospodzie. Święty Józef szukał miejsca dla rodzącej. Dopiero znalazł w 

opuszczonej grocie. W takim miejscu przyszedł Jezus na świat, Jego oczy 

ujrzały świat tak ubogi i zachwycił się, Jezus przyszedł na świat w ubóstwie 

i odszedł ubogi. Skarby Jego niewidzialne, tylko odczuwalne. Człowiek 

Bożego pokoju może ujrzeć wiele tajemnic Bożych, przez które zdobywa 

się życie wieczne. Matka Boża stała się źródłem łask, bo samo Jej 

przeczyste łono przygotował sam Bóg i obdarzył Ją łaską bez grzechu 

poczętej. Tylko takie łono mogło narodzić Boga-Człowieka, a poczęło się za 

przyczyną Ducha Świętego. I przyszło na świat Dziecię Boże mocą Ducha 

Świętego. Miłość Boga przelała się do serca Maryi i stała się jedno ze 

swym Synem. Co czuł Jezus, czuła i Jego Matka. Wiedziała, że jest Bogiem i 

że od Boga przychodzi. Troszczyła się o Niego. Otoczyła swoją miłością, 

myślała, że złoży ofiarę Bogu ze swego Syna dla zbawienia świata. A gdy 

nadchodziła godzina Jego męki, Serce matczyne stało się jednym 

konaniem. 
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Ofiarowała Bogu to co dla Niej było największa miłością i skarbem. 

Nikt z rodzaju ludzkiego nie będzie Go tak kochał jak Matka Boża. Uczcie 

się miłości od Niej, jak kochać swego Boga i jak kochać Matkę Niebieską. 

Jej Serce przeczyste chce was wszystkich przytulić i obdarzyć miłością 

macierzyńską. Kto się odnajdzie w Jej Niepokalanym Sercu, nie zginie, bo 

Ona czuwa nad swymi dziećmi. Bolało Ją Serce, gdy szedł Jej Syn drogą 

krzyżową, kiedy Go sądzono niewinnie, poniewierano w ciemnicy, 

biczowano, cierniową koronę włożono Mu na Świętą Głowę, a z ran 

wytrysnęła Krew, która zalewała Mu Oczy. Gdy szedł z ciężarem krzyża, z 

grzechami całego świata i był krzyżowany. Patrzyła ta kochająca Matka na 

śmierć Swego Syna. Ona była wszędzie z Nim, bo boleść Jego była i Jej 

boleścią, bo byli jedno. I stało się odkupienie świata. Świat nie docenia 

jaką rolę miała i ma Matka Najświętsza. Ludzie świata chcą rozdzielić 

Matkę od Syna, a Syna od Matki. Kto nie uznaje tych dwóch Serc, nie zna 

Boga. Niech każdy człowiek rozważy, kim jest Matka Boża i Jej Syn. 

Kochajcie tę Matkę. Ona was przyprowadzi do swego Syna, bo Matka Boża 

jest drogą do Jezusa. Kto skorzysta z opieki Jej, ten dojdzie do Boga, bo 

Matka Boża stara się o wzrost duchowy. Takie dziecko, które ufa swojej 

Matce Niebieskiej, to dojdzie do Ojczyzny Niebieskiej, aby tam uwielbiać 

Boga. 

Szósty dzień 

Powierzam Ci, Ojcze, te rozważania, o ile myśli ludzkie pozwolą mi 

objąć, a serce mi podpowie jak wielką miłość okazałeś człowiekowi. 

Stworzyłeś ten świat dla człowieka. Gdzie jest wdzięczność, gdzie jest 

miłość do Ojca Niebieskiego. Ojcze, Ty nas kochać nie przestaniesz, bo ta 

mała garstka ludzi kocha Ciebie. Ojcze, lud wierny swemu Stwórcy 

gromadzi się na modlitwie i wynagradza Twoją Ojcowską miłość za tych, 

co odeszli od Twego Ojcostwa. Oglądam ten świat zniewolony przez zło. 

Jak zerwać te kajdany grzechu. Daj Ojcze moc do pokonania naszego 

przeciwnika i udziel Ojcze Twojej potęgi i mocy, aby dobro i pokój 

zapanował w ludzkich sercach i w świecie. Daj, Ojcze, ujrzeć Twe dzieło 

stworzenia świata, człowiekowi zniewolonemu przez szatana, aby ujrzał 
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wszystkie dzieła Twoje i aby spojrzał w przepaść swej nędzy i odnalazł 

swego Boga, który w swej miłości i mądrości stworzył ten piękny świat dla 

każdego z nas przez SŁOWO BOŻE. Stało się, to zaistniało dla dobra 

człowieka. Dziś człowiek stał się „Panem świata". Najważniejszy jest bożek 

pieniądza. Pieniądz jest potrzebny, aby móc żyć w świecie ziemskim, ale 

wieczności nie kupisz za pieniądze. Tylko dobre życie z Bogiem, wszystkie 

uczynki dobre idą z człowiekiem do wieczności. Złe czyny idą na utratę 

życia wiecznego. Bóg jest naszym Ojcem i trzeba myślą i sercem być przy 

Nim, a resztę działania zostawmy Bogu. On pragnie nas wszystkich 

prowadzić drogą prawdy Bożej, bo Prawda nas wyzwoli z nieprawości i 

kształtuje przez Ojcostwo Boga nas dzieci Boże, a dzieci Boże myślą o 

swym Ojcu Niebieskim, aby Go nie zasmucić i dziękują za dar życia, i za 

wszystko co je otacza. Boże Ojcze, patrz, Ojcze, na ten świat, tyle zła, tyle 

nieprawości, jak długo będziemy żyć w takim świecie, gdzie człowiek 

zapragnął władzy nad Twym stworzeniem. Patrzą tylko na swój byt, a 

innych ludzi wprowadzają w wielką nędzę. Boże, daj tym maluczkim 

mądrość Twoją, aby  mogli pokonać tych, co źle czynią i prowadzą świat 

do upadku moralnego. Ojcze obroń ten świat przez swoją miłość 

Ojcowską, przecież świat należy do Ciebie, a Twoja Wszechmoc jest 

większa od potęgi zła. Jesteś naszym Bogiem do którego wołamy: Ojcze 

ratuj nas, nie pozwól, aby zginęło tak wiele dusz, które by nie wróciły do 

Ciebie. Jesteś naszym Ojcem Niebieskim, do Ciebie należeć chcemy, Tobie 

powierzamy się i Twej opiece. 

Siódmy dzień 

Pragnijcie spocząć w Duchu Świętym, a serca wasze będą napełnione 

miłością Ducha Świętego. 

Człowiek jest stworzony dla działania Ducha Świętego. Gdy 

dochodzimy do wiedzy o Duchu Świętym, człowiek zauważa ten promyk 

światła, idzie za nim i otwiera się na to światło. Duch Święty zaczyna 

działać delikatnie w duszy. Człowiek zaczyna odczuwać i pragnąć Boga. 

Duch Święty pomaga człowiekowi, w pragnieniach odnajdywać Boga i 

zagłębiać się w tajemnicy Bożej, i pragnąć zjednoczenia poprzez światło 
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Ducha Świętego. Człowiek powinien tylko otworzyć się całkowicie na 

Ducha Świętego, resztę zostawmy Duchowi Świętemu. Człowieka rola to 

obcowanie z Duchem Świętym, dać Mu wolną wolę, aby mógł działać i 

urabiać duszę człowieka. 

Ducha Świętego trzeba uwielbiać i wynagradzać za tych, którzy nie 

korzystają z siedmiu darów Ducha Świętego. Ducha Świętego należy 

kochać i uwielbiać, gdyż daje nam, dary które służą ku zbawieniu 

człowieka. Duch Święty już tu na ziemi daje się poznać, że jest w nas. Duch 

Święty działa sam w człowieku, o ile człowiek jest otwarty na Jego 

działanie. Człowiek odczuwa radość w Jego dziełach. Człowiek dotknięty 

światłem Ducha Świętego przemienia się w narzędzie Boże. Taką duszę 

może Duch Święty urabiać i uświęcać. 

Człowiek ogarnięty Duchem Świętym, sercem i myślą odchodzi od 

świata i spoczywa w Nim, i raduje się Jego miłością, radością i pokojem. 

Spogląda w Niebo i tęskni do Ojczyzny Niebieskiej. 

Duch Święty rozradowany w duszy człowieka, bierze ją w posiadanie i 

zachwyca się w niej jako najpiękniejszy kwiat Nieba. 

Co znaczy spocząć w Duchu Świętym? 

Oddalić wszystko co jest złe i co przeszkadza w zjednoczeniu. Trzeba 

pozwolić działać Duchowi Świętemu. Nic nie narzucać. Duch Święty wie do 

czego jest stworzony człowiek. W takich duszach objawia się Duch Święty, 

ukazuje swoje dzieła, które oddały Mu się całkowicie. Idźmy przez świat, 

nieśmy Jego światło dla zagubionej ludzkości. 

Ósmy dzień 

Stańmy do walki duchowej o Królestwo Niebieskie. Tu na tej świętej 

ziemi, Jezus pragnie być Królem naszych serc. Jaki tron przygotowałeś w 

swoim sercu? Czy otoczyłeś je pokojem i miłością, bo tylko to się liczy. 

Król, Jezus Chrystus, pragnie być Królem naszych serc. Jego Królestwo nie 

jest widzialne. Tylko nasze życie dla Niego daje świadectwo, że żyjemy 

Nim i dla Niego. Nic nie szukamy, nic nie pragniemy co jest ze świata, tylko 

Królestwa Bożego tu na tej ziemi i wołamy: Przyjdź Królu do naszych serc i 

do naszej ojczyzny Polski, aby zło było pokonane. Królu nasz, pokonaj i 
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oczyść wszelką nieprawość tego świata, aby Twoje Królestwo, Królu, 

zapanowało nad światem. Abyś był uwielbiony przez wszystkie narody, 

aby Ci oddano hołd jako Królowi Miłosierdzia Bożego, bo Miłosierdzie 

Boże jest koroną wszystkich dzieł Boga. 

Królu Miłosierdzia Bożego, zanurz w Niezgłębionym Miłosierdziu 

Twoim całą zbolałą ludzkość, którą odkupiłeś własną Krwią. Niech ta 

wylana Krew i Woda obmyje cały świat z brudu grzechowego, aby Twe 

Królestwo zajaśniało jak wschodzące słońce dla ludzkości. 

Dziewiąty dzień 

O zniewolony świecie, cóżeś uczynił z tym pięknym światem, który 

stworzył Bóg? 

Cóżeś odnalazł, człowiecze, bez Boga i Jego Błogosławieństwa? 

O wypaczony narodzie, tyle upomnień, tyle kar i ostrzeżeń, a ty wciąż 

brniesz w grzechu i nieprawości. Nie potrafisz już stanąć i pomyśleć: czy 

byłem wierny 10 Przykazaniom Bożym, czy je odrzuciłem. Życie bez Boga 

jest wielką pustynią, rodzi się tylko zło, tyle nieszczęść, zagrożeń ludzkich. 

Bóg stworzył świat i stwierdza, że jest dobry. Nie dziękowałeś Bogu, za to 

co Bóg dał ci ze swej miłości, abyście żyli i dobrze czynili, kochali Boga i 

człowieka. 

Co czynicie ze stworzeniem Bożym? 

Zabijacie bezbronne dzieci, starców z powodu braku opieki nad nimi. 

Zamiast dać głodującemu ludowi jeść, budują broń masowej zagłady. Kto 

bronią walczy od broni zginie. 

Dał wam Bóg rozum i mądrość Bożą, a czy ją rozważacie do czego ona 

służy? Czy dobrze czynić, czy źle? 

Kochajcie Boga i człowieka, a zrozumiecie, bo mądrość Boża wam 

podpowie, po co przyszedłeś na świat, czy ta mądrość tego świata da ci 

zbawienie? 

Wracajcie do swego Ojca Przedwiecznego, aby nie było za późno. 

Dnia 23.12.2000 r. 

Najsłodsze dzieciątko Jezus, kocham Cię i uwielbiam, pragnę w tym 
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jubileuszowym 2000-nym roku ofiarować nie zimny żłóbek i ciemną grotę, 

ale gorące moje serce, w którym byś mógł spocząć. Nie sianko, ale 

ozdobiony żłóbek najmilszymi Ci ozdobami mego życia. Słodka dziecino 

pragnę, abyś się narodził w mym sercu i królował jako Król mego serca. 

Ono jest Twoje, niech ta grota mego serca stanie się przybytkiem. Rozpal 

moje serce swą dziecięcą miłością, abym nigdy nie zapomniała, po co 

przyszedłeś na ten świat i jak bardzo umiłowałeś rodzaj ludzki. Słodki Jezu, 

pragnę zawsze być takim małym dzieckiem i proszę o błogosławieństwo, i 

potrzebne mi łaski.   

 

ROK 2001 

Dnia 01.01.2001 r. – Moja droga życia 

Pewnego dnia przemyślałam moje przeszłe życie, które nie dawało mi 

szczęścia, zło nacierało ze wszystkich stron, nie potrafiłam temu zaradzić, 

wpadłam w wielką rozpacz. 

Wiedziałam, że tylko Matka Boża może mi pomóc. Klęknęłam przed 

obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w wielkiej rozpaczy, ze łzami w 

oczach, błagałam Matuchnę własnymi słowami, nie wiem jak długo 

wzywałam pomocy Matki Bożej. 

Silna nerwica, skurcze mięśnia sercowego, tarczyca dusiła, zamierały 

skronie, ta modlitwa błagalna zostanie w mym sercu na zawsze. Ta dobra 

Matka usłyszała głos wołającego w rozpaczy dziecka. 

W ciągu miesiąca zginęły wszelkie objawy nerwicy, czułam się 

szczęśliwa, że zostałam wysłuchana. 

Przyszło takie pragnienie, wynagradzać Matce Bożej, za te łaski. 

Modliłam się coraz więcej, prosiłam Boga o miłość do modlitwy, co też 

otrzymałam. 

Pierwszą moją książką religijną było Pismo Święte – Stary Testament. 

Potem Nowy Testament. 

Bóg dał mi się poznać i udzielił mi łaski pragnienia Boga, i zobaczyłam, 

co mnie dzieli od dobrego Boga, pragnienia Boga – bariera grzechowa. 
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Zapragnęłam zdobyć tę twierdzę dla Boga i zbliżyć się do Niego. 

Bóg wprowadził mnie w tak wielkie pragnienie, że trudno to wyrazić 

w słowie – tęsknota za Bogiem, a jednocześnie staje całe moje życie, żeby 

je naprawić. 

Wiele nocy we łzach, z bólem serca wołałam: – Panie będę kołatać do 

Twego serca, aż mi otworzysz i zdejmiesz tę barierę oschłości modlitwy. 

Szatan podszeptuje: – Po co tyle się modlisz i tak nic z tego, Bóg ciebie nie 

słyszy. 

Nie, nie – odpowiadałam. A po skończonej modlitwie: – dlatego, że 

mnie kusisz, będę się jeszcze więcej modlić – i tak czyniłam. 

Pewnego dnia mam taki dialog, co będę w życiu robić. To był dialog, 

ale jakbym wiedziała wszystko. Przyszło do chwili, że zobaczę tunel z 

nieba, a z tego tunelu wyjdzie Matka Boża i święci. Dla mnie w chwili tej, 

nie do pojęcia było, a jednak stało się. Trzy lata temu koło Tarnowa 

widziało nas troje i wszystko się spełnia, co było mi dane poznać wcześniej. 

Bóg daje odczucie niemiłego zapachu, po czym wiem, że dusza kona i 

zaraz odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

Nieraz w nocy wzywała mnie siostra Faustyna, a rano już 

wiedziałam, za kogo się mam modlić i zaczęłam odmawiać Koronkę do 

Miłosierdzia Bożego, co dzień za konających i dusze w czyśćcu 

cierpiących. 

Pragnęłam czynić wiele uczynków dla Chwały Pana. Bóg dawał mi 

możność czynienia dobra bliźniemu, udzielałam się w kościele i 

dziękowałam Bogu za wszystkie łaski, że pobudził do miłości Jezusa. 

Wszystko, co czyniłam, czy cierpiałam, zawsze stawałam myślą na drodze 

krzyżowej i rozważałam jak Jezus cierpiał, i wszystko stawało się niczym 

wobec cierpienia Jezusa, a w mym sercu odczuwałam radość i miłość. 

Mogłam wszystko przyjąć spokojnie. Ofiarować Jezusowi i w tej ofierze 

odczuwałam moc przezwyciężania wszystkich przeszkód, których nie 

brakowało od ludzi słabej wiary. 

Dla mnie się liczył tylko Jezus, który coraz bardziej stawał mi się bliski. 

Jeździłam kilka razy w roku do Krakowa Łagiewnik, kupowałam wiele 
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materiałów o Miłosierdziu Bożym. 

Rozdawałam wszędzie, zapragnęłam, aby wszyscy ludzie poznali 

Miłosierdzie Boże. Spotykałam się często z księdzem Wojciechem 

Kubackim. Ten kapłan miał dużo ciepłych słów dla mnie, gdy odjeżdżałam 

byłam tak radosna i szczęśliwa. Kapłan słuchał mnie i też o sobie 

opowiadał. Zawsze odprawiał Mszę Świętą w święto Miłosierdzia Bożego 

w naszej intencji. 

Gdy odeszła Matka przełożona, a przyszła s. Elżbieta Siepak skończyła 

się współpraca. Dzięki temu kapłanowi do dziś jest nabożeństwo do Matki 

Bożej w każdy poniedziałek w Tolkmicku. Kiedy miał przyjść obraz Matki 

Bożej Częstochowskiej chciałam wszystko czynić dla Matuchny. Wszelkie 

dekoracje na drogach kościoła. Pracowałam kilkanaście godzin każdego 

dnia, szykując dekoracje z ludźmi przez 5 tygodni. Przepełniała mnie wielka 

radość. 

Ksiądz Proboszcz przyszedł do mnie, abym witała Matkę Bożą w 

imieniu Różańca. Zadałam sobie pytanie, jak to się stało, że Matuchno 

witam Ciebie tu w moim Kościele? W moim głosie było coś takiego, że 

ludzie odczuwali w swoich sercach, bo to było powitanie z serca do mojej 

Matki Niebieskiej. 

Pojechałam do Częstochowy i Krakowa. W Częstochowie zostałam 

uzdrowiona z choroby stawów i kręgosłupa, a na początek z białaczki. 

Drugiego dnia pojechałam do Krakowa. Tam weszłam do kaplicy, a gdy 

wchodziłam powiedziałam; – Panie Jezu przychodzę z grzechami całego 

świata. Klęknęłam pod obrazem, zaczęłam odmawiać koronkę do 

Miłosierdzia Bożego, ale nim zaczęłam, mówię, Panie Jezu ja chcę Ci 

pomagać w uzdrowieniu duszy i ciała. 

Zaczęłam modlitwę i tak mnie żal ogarnął, że Jezus jest taki dobry, a 

ludzie tego nie odbierają i są obojętni. 

Strumienie łez popłynęły z mych oczu. Gdy je przetarłam, nie było 

obrazu, a oblicze Pana Jezusa z całunu. Jego smutne oczy jak strzała 

przeszyły moje serce – mało nie zemdlałam. Tak się powtórzyło kilka razy. 

Obraz znikał, a było Oblicze Pana Jezusa. Gdy wróciłam do domu rano – 
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patrzę na obrazy. Spojrzałam gdzie indziej, tylko piękne kolory. Od tego 

momentu nie widzę ciemności. Gdy zamknę oczy, widzę świat, którego 

pojąć nie mogę. Wiem, że Bóg daje mi oglądać, bo ma jakiś plan wobec 

tego zjawiska nadprzyrodzonego. Jeden rok i osiem miesięcy chciałam od 

tych barw uciec. Zasypiałam w świetle barw i budziłam się w nich – żyjąc w 

dwóch światach. 

Wiele jest wizji, gdybym je opisała uznano by, że mam urojenia. 

Mam pokój ducha, nic nie pragnę. 

Bóg sam zsyła wizje, kiedy chce, przyjmuję w pokoju serca, nic nie 

przypisuję sobie – wszystko uczynił Bóg, w swoim Miłosierdziu. Uczyła 

mnie Matka Boża, uczył mnie Jezus, a Duch Święty rzeźbi moją duszę 

według Jego woli. Uczynił tak wiele, przygotował do większych rzeczy, 

które są przede mną, które trzeba przejść według woli Bożej. Jestem 

całkowicie zdana na wolę Bożą. Pragnę wypełniać ją do końca. Tęsknota za 

Bogiem nie pozwoli ani na chwilę, oderwać myśli od Jezusa, jest On w 

moim sercu. Daje mi się poznać w moim sercu ciepło lub gorąco w czasie 

Mszy Świętej po Komunii Świętej i modlitwie. Tylko trzeba być skupionym, 

aby dosięgnąć Boga. 

Czas obecny jest bardzo trudny dla ludzi wiary.  

Idę na spotkanie z Bogiem, moim Ojcem Niebieskim. 

Kiedy się umartwiam i mam trudności, aby wypełnić wolę Bożą, 

patrzę na te miłosierne Oczy Mojego umiłowanego Jezusa, które są zalane 

krwią i współczuję: – Dlaczego, za co, tak uczynili ludzie Temu, który 

potrafi kochać i przebaczać. 

Zadaję sobie pytanie, co byś uczyniła dla tego, który ciebie Zofio 

kocha? Jezus mnie uczy na miłość odpowiadać miłością, czystą miłością i 

niezmienną, i potrzeba, żeby ta miłość w sercu człowieka się rozwijała. 

Tyle wizji, tyle łask Bóg zsyła, tylko trzeba za nie dziękować. Bóg 

udzielił mi daru pokoju Bożego i miłości do ludzi.  

Na spotkaniach ten duch pokoju udziela się innym, panuje pokój, 

miłość i radość. Tego ludzie pragną i szukają. 



  - 537 - 

Dnia 07.04.2001 r. 

Dziecię Moje, Ja, Duch Święty, wszystko wiem. Przeszłaś wiele dróg i 

zgadzałaś się z wolą Bożą. Wypełniałaś ją, bo wiedziałaś, że to dopust 

Boży. Ufaj dziecko, nie lękaj się oszczerstw, znoś je w pokoju, dokąd nie 

przejdziesz próby zjednoczenia się z Bogiem. Przyjmij wszystko, co na 

ciebie Bóg ześle, choć będzie ci ciężko, ale trwaj niezmiennie, choć będą ci 

przypisywać wszystko, co najgorsze i będą ci źle życzyć. Przyjmuj to jak 

powiew wiatru, który szybko przychodzi i odchodzi. Ci ludzie nie wyrządzą 

ci krzywdy, a przyjmując wszystko w pokorze zyskasz łaski.  

Córko wiedz, że Jezus ma serce, którym potrafi tylko kochać, ale 

ludzie zamiast miłości zadają Mu smutek. Dzieci, ten czas oczyszczenia 

trwa, chwiejne drzewo wiatr złamie, bo nie ma korzeni, gdzie drzewo ma 

mocne korzenie, żaden podmuch go nie naruszy. Tak jest i z wiarą. O ile 

człowiek trwa w jednym dziele, umacnia się, a Bóg mu błogosławi. Zostaw 

te sprawy Bogu, Bóg zna ich zamysły i słabości, dopuszcza, by się okazało 

czym są, a ci, co wytrwają, czym oni będą zna tylko Bóg. Uśpił ich szatan i 

nie rozpoznają dzieła Bożego.  

Ja, Duch Święty, dam was poznać światu, umocnię was Duchem 

Moim, abyście rozpoznali, że Ja jestem w was. Błogosławię wam teraz i 

udzielam wam darów, które są wam potrzebne. 

Dnia 11.06.2001 r. 

Duchu Święty nie wiem co robić, co czynić aby rozwijała się wspólnota 

Małych Rycerzy. W tobie, Duchu Święty, mam ufność i nadzieję, że dasz Mi 

odpowiedź i pouczysz mnie co dalej czynić. Oddaję się całkowicie pod 

Twoje działanie, daj mi poznać Twoją świętą wolę. 

Ja, Duch Święty, daję ci odpowiedź: Wiem, że martwisz się o to dzieło 

zbawienia, zbyt długo Kościół nie akceptował tak wielkiego daru, który 

dałem Kościołowi. Nie dowierzali Moim orędziom, które pisałaś pod Moim 

natchnieniem. Wielu odeszło i dziś jest ich trudno zebrać. Ty, córko, 

uczyniłaś wszystko, wiele cierpiałaś z powodu nieakceptowania tej 

wspólnoty. Dzieci zaufajcie Mi – Duchowi Świętemu. Ja wszystko wiem i 
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widzę czego ty nie widzisz, ale czujesz i bolejesz. Bądź spokojna, nie 

zostawię ciebie bez Mojego światła. Zgromadzenie ludzi świeckich ma się 

tworzyć w prawdzie Bożej, w dzisiejszych czasach tej prawdy brakuje. 

Wszystkie złe zamysły i tak wyjdą na jaw.  

Ja, Duch Święty, czekam na Małych Rycerzy w smutku, gdzie pędzicie, 

czego szukacie, Boga czy bożków. Jam jest tym, którego szukacie, kto 

szuka Mnie, Ducha Świętego, ten odnajdzie światło Boże. Opiekunowie 

prowadźcie to dzieło z miłością i prawdą Bożą, bo prawda zawsze 

zwycięża. Wsłuchuj się dziecko w Moje natchnienia, módl się i wypraszaj 

światło Moje dla innych, a Ja, Duch Święty, będę ci błogosławił. 

Dnia 15.06.2001 r. 

Duchu Święty, kocham Ciebie i uwielbiam, i proszę, o ile jest Twoją 

wolą, dać mi odpowiedź. Myślą zagłębiam się, dlaczego mnie niewieście 

dałeś ten charyzmat uzdrawiający ludzi i niesienia im pokoju Bożego. 

Kapłani mówią, że tylko oni mogą błogosławić ludzi i wodę. Wiesz Duchu 

Święty, jak jestem słaba i czuję bojaźń Bożą, aby czymś nie zasmucić Boga. 

Czy mam nadal to czynić i docierać do ludzi, i nieść im pomoc w ich 

chorobach. 

Dziecię Moje, nie wiesz sama, co Bóg przygotował przez tak małe 

stworzenie, jakim jesteś ty, Zofio. Jesteś przeznaczona do tego dzieła, Ja, 

Duch Święty, działam w tobie i przez ciebie. Dziecko, to jest dopiero 

początek tego, co czynisz dla tych ubogich duchem i chorych. Ja, Duch 

Święty, czynię przez ciebie, jesteś narzędziem ukształtowanym już, dałem 

ci moc, abyś szła przez życie, niosła ludziom radość i pokój. Pokój Boży, a 

tego ci nikt nie odbierze. Jesteś naznaczona Moją pieczęcią, w której jest 

Moja tajemnica. Człowiek tego nie uczynił, ale Ja, Duch Święty, uczyniłem 

ciebie Moim narzędziem do wypełnienia planów wobec tych uczonych. U 

Boga nie ma wielkich, ale mali, tylko lud, który stworzył Bóg. Wybrałem 

ciebie mała istoto, boś otwarła się na Moje działanie. Dałem ci mądrość i 

nauczyłem ciebie wszystkiego co Boże i dobre. Gdy będą ci zarzucać, abyś 

tego nie czyniła powiedz: Proszę zabronić działać Duchowi Świętemu.  
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Tylko Duch Święty może działać tak jak chce, Jemu oddałam moją 

wolę, nic nie mogę uczynić ze swojej woli. Duch Święty jest Panem mojego 

jestestwa. W Nim złożyłam całą swoją słabość. Jemu cześć i chwała po 

wszystkie dni mego życia.  

W imię Moje błogosław ludzi i wodę, a Ja, Duch Święty, napełnię ich 

i ją swoją mocą. 

Dnia 16.06.2001 r. 

Panie Jezu, martwię się i modlę za tę wspólnotę. Widzę jak wielki 

zamęt i niepokój jest czyniony poprzez różne wspólnoty. Jedna od drugiej 

chce być lepsza i ważniejsza. Niszczą się: jedna – drugą. 

Jestem spokojna o to dzieło zbawienia, bo całkowicie zaufałam Tobie, 

Panie Jezu. Jak długo będzie trwał ten zamęt? Pragnę jednego, aby lud 

Boży uwielbiał Twoje miłosierne Serce. 

Co się stanie z tymi, którzy się zadeklarowali, być Twymi małymi 

rycerzami, a odchodzą od Twego miłosiernego Serca? Ja zostanę wierna 

Twemu Sercu, tylko błogosław mi i tym, co pozostają Ci wierni.  

Córko Moja, szatan naciera ze wszystkich stron na lud Boży. Lud Boży 

nie rozpoznaje czasu oczyszczenia. Czy rozpozna lud Boży, że trzeba podjąć 

walkę ze złem, a światło Boże otrzyma, aby nie być narzędziem w ręku 

szatana. 

Dlaczego jest w was taki niepokój? Jak do was mogę mówić skoro nie 

mam dostępu do waszych serc? O ile nie będzie w was pokoju, nie 

staniecie się jak dzieci Boże, – zostawię was samych sobie. 

Tyle mieliście orędzi, tyle pouczeń i wskazówek dla małych rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusa. Macie wolną wolę, zostaniecie wierni Memu 

Sercu lub odejdziecie, jesteście świadomi, czym jest Moje Serce, czym 

jest ono dla człowieka. Czekam na waszą odpowiedź, dzieci Boże.   

Dnia 17.06.2001 r. 

Drogi mój Boże, co mam czynić w życiu duchowym, jakie 

przeznaczenie jest dla mnie? Pragnę jednego, aby wypełnić Twoją wolę. 
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Boże Twoje wskazówki, co dla mnie przeznaczyłeś Boże, pragnę je 

wypełnić. 

Córko Moja, daję ci odpowiedź. Misja, którą ci powierzyłem i 

przeznaczyłem jest ciężka, bo mało, kto wierzy, że Ja Bóg posługuję się 

tobą. 

Gdyby kapłani chcieli zgłębić wiedzę o Moim działaniu, w takim 

słabym stworzeniu, to odkryliby rzeczywistą prawdę objawień i tego dzieła 

zbawienia. Nie martw się, córko, uczynię wszystko, aby Kościół rozpoznał i 

zaakceptował to dzieło. Mam wiele sposobów, aby dać świadectwo 

prawdzie. 

Idź spokojnie przez życie, ucz się pokory i posłuszeństwa. Tym 

bardziej Mi się podobasz. Wszystko wypełni się, tylko trwaj w Mojej woli, 

ona da ci światło zrozumienia. Nie rozmyślaj, co będzie się dziać, a ufaj 

Mojemu miłosiernemu Sercu, które ciebie kocha. 

Dnia 01.07.2001 r. 

Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, proszę daj mi poznać jaka rola nasza, 

Małych Rycerzy, w spotkaniu się w dniu dzisiejszym i czy jest to Twoją 

wolą, że będziemy na spotkaniu.  

Drogie dzieci, Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, wysyłam was moi mali 

ze światłem Moim, abyście go zaniosły dla tych, co się borykają i nie mają 

orientacji, co Bóg oczekuje od nich, czy zgodnie działają z wolą Moją. 

Podam Moją dłoń tym, co chcą dobra dla swej ojczyzny. Upadek narodu 

polskiego jest wielki, ten okres jest czasem, aby się wypełniła wola Boża w 

narodzie polskim. Nieprawość i zło zostaną poskromione, aby nie czuli się 

panami tego czasu. Czas obecny jest czasem dla narodu wybranego 

poprzez Miłosierdzie Boże. O ile uznają Boga Panem całego świata i waszej 

ojczyzny, zło runie. O ile nie uznają Boga i będą żyli bez Niego, czci Mu nie 

oddają, sami uczynią się bożkami – gniew Boży jest tuż, tuż. Narodzie 

polski zwróć się do Miłosierdzia Bożego, odnajdź prawdy wiekuiste i 

sprawiedliwość wobec narodu. Wy, dzieci Mego Serca, módlcie się, bo 

wasze modlitwy mają Moje błogosławieństwo. Bądźcie gotowi, bo czas 
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nadszedł, aby niszczyć złe moce poprzez was Mali Rycerze MSJ. Na was są 

zwrócone Moje oczy, dam wam serca nowe i myśli, abyście byli jedno z 

Mymi myślami, tylko ich nie zagłuszajcie, bo ten czas jest waszym czasem. 

Bądźcie jedno, bo My Trzej jesteśmy jedno. 

Dnia 09.07.2001 r. 

Drogie siostry i bracia, spotykamy się w imię Jezusa miłosiernego i ten 

Jezus czeka w smutku na swych Małych Rycerzy, których tak umiłował, że 

wezwał was po imieniu. Spójrzcie w Jego oczy i Serce, czy ten smutek i 

kochające Serce obudzi was do walki o Jego Chwałę, czy zostaniecie głusi 

na głos Boży. Szatan wszystko czyni, abyście tu do Sanktuarium nie 

przyjechali, bo tu jest potęga modlitwy Małych Rycerzy i czcicieli 

Miłosierdzia Bożego. Wiele jest miejsc świętych, gdzie można jechać. Ale 

tam można jeździć cały rok, a tu spotykamy się tak rzadko. Ojcowie Jezuici 

czynią wszystko i starają się o rozwój tej wspólnoty. Wszyscy jesteśmy 

wezwani do tego dzieła zbawienia, budujemy je razem, bo tego oczekuje 

od nas Jezus i Kościół. Dlaczego w tym czasie, kiedy trwają rekolekcje 

macie tyle planów w pracy, wyjazdów w inne miejsca, tyle w was 

oziębłości, a Bóg czeka ze swymi łaskami, które chce wam okazać przez 

wasze modlitwy. Dał nam taką prastarą świątynię i tu mamy odnaleźć 

siebie. Czym możemy być oddając się temu dziełu zbawienia. Ta miłość 

zraniona na was czeka, kiedy otworzycie swoje serce na miłość Jezusa 

miłosiernego. Pogoń za sensacją, brak stałości wiary nie przyniesie 

szczęścia nikomu – miłość stała i wierna swemu Bogu może być ratunkiem 

dla siebie samego i dla innych. Proszę, stańmy się jednością, walczmy 

razem, aby niszczyć złe moce, bo atak na ludzi głębokiej wiary jest wielki. 

Być Małym Rycerzem MSJ to stałość w swym powołaniu, nie bać się 

podejmować dobrych czynów, pokonywać wszystkie przeszkody w miłości 

do Jezusa, odrzucić wszelkie zniechęcenia czynienia dobra i zastanowić się 

czym jest dla nas Jezus miłosierny. Zaufajcie całkowicie Jezusowi, Jego 

miłości, a będziecie przemienieni w dzieci Boże, aby Jezus mógł przez was 

działać dla dobra ludzkości. Wiara i pokój niech będą z wami. Umocnieni 
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Duchem Bożym i Jego światłem nieśmy to światło do naszych rodzin i 

wszystkich ludzi, z którymi się spotkamy. Niech będzie cześć i chwała Bogu 

Ojcu , Synowi i Duchowi świętemu. 

Dnia 15.07.2001 r. 

Rozważam, czy mam pisać, w jaki sposób Bóg działa w moim życiu. 

Słyszę głos wewnętrzny – pisz.  

Córko Moja, Ja, Duch Święty, daję ci pomału poznać tajemnicę Mego 

działania poprzez ciebie. Wiele będziesz czynić, ale nic nie przypisuj sobie. 

Ja, Duch Święty, będę działał, aż duchowni Kościoła św. rozpoznają Moje 

działanie czynione przez człowieka, który całkowicie oddał się pod Moje 

działanie. Córko tyś pragnęła, a Ja, Duch Święty, udzielam ci łaski 

oświecenia. Wsparta na wierze szłaś ku większemu światłu. Idź dziecię tą 

drogą, na której jest Bóg, a nie dam ci zbłądzić. Pisz dzieje twego życia, jak 

Bóg stanął na twej drodze, nie zastanawiałaś się, w pośpiechu poszłaś za 

tym natchnieniem. Wiele ujrzałaś świata nadprzyrodzonego, duch twój 

ujrzał świat niebiański, w którym przebywa Bóg. Pomału odtwarzaj już 

przebyty czas z Bogiem. Ten rozdział się już zakończył.  

A ten nowy pisz dzień za dniem, nie zabraknie ci tematu do pisania, 

bo Ja, Duch Święty, będę twoim natchnieniem, abyś dobrze odebrała 

dzieje Boże i przekazała światu. Ten czas jest dla maluczkich, w nim Bóg 

objawi ludowi, że jest Bogiem miłosiernym. A lud niech się stanie ludem 

Bożym, a będzie zbawiony. 

Dnia 17.07.2001 r. 

Drogi Ojcze Niebieski, z wielkim bólem patrzę na te kataklizmy, czyżby 

naród polski zasłużył na tą karę? 

Tak córko, naród polski bardzo Mnie zranił. Patrzyłem w ich serca i 

kochałem, i kocham, i pragnąłem, aby Mnie kochali jako Ojca. Ojcem 

jestem tylko dla niewielu. Smutne jest Moje Serce ojcowskie. Tam w 

ojczyźnie Mojego Syna – narodzie wybranym – panuje śmierć i zagłada, a 
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w narodzie polskim zapanowało zło. Dlaczego narodzie polski nie stanąłeś 

w obronie ojczyzny? Powiedziałem już, o ile nie skończy się to targowisko, 

Ja sam doświadczę was, abyście odnaleźli drogę do Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 18.07.2001 r. 

Dziś zaczynam nową drogę dla Chwały Boga, błogosław mi i 

wspomagaj. 

Dnia 19.07.2001 r. 

Proszę, Ducha Świętego, o wyjaśnienie tych wizji, które opisałam. 

Tak córko, wprowadzę ciebie w ten świat nieznany dla człowieka, a 

jest objawiony małej istocie, która w pokoju go odbiera. Tak, dziecię, 

kilkanaście lat odbierałaś znaki niebieskie, w które mało, kto wierzy. Ty 

córko trwaj w pokoju i odbieraj. Duch Święty będzie ci wyjaśniać.  

Sen, w którym słyszysz i oglądasz te fale z nieba, to znak, że jesteś 

przekaźnikiem na tej świętej ziemi. To jest kontakt z Niebem i świętymi. 

Krzyż pulsujący światłami kolorowymi oznacza, że Jezus ukrzyżowany 

daje znać o swej miłości do swoich stworzeń, a gdy wynagradzasz Jego 

Najświętsze Oblicze za zniewagi, Jezus daje ci poznać, że miła jest ta 

modlitwa Jezusowi. 

Córko, od kilkunastu lat odbierasz te fale i światła, a teraz 

wprowadzę ciebie, Zofio, w tajemnice tych znaków, które przekażesz 

spowiednikowi. One mają wielkie znaczenie dla Kościoła i człowieka. 

Dnia 20.07.2001 r. 

Ten dzień przeżyłam w tęsknocie za Bogiem. Rozważałam wszystkie 

przeżycia, które dał mi Bóg i zastanawiałam się, dlaczego lud tak rozumny 

robi tyle błędów, nie kieruje myśli ku Bogu, tylko w tym kierunku, co 

oddala od Boga. 

Kocham swego Stwórcę za to, że pozwolił mi wrócić do siebie. Widzę, 
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jaką nicością jest świat i co zyskamy w życiu – bez Niego - nic. Gdy idziemy 

przez świat, zatopieni w Bogu, jedna myśl, być dzieckiem Bożym i 

wypełniać Jego wolę, to jest mój cel. 

Dnia 22.07.2001 r. 

Dziś jest niedziela. Całym sercem jestem przy Bogu. Nie potrafię 

przeżyć ani jednej minuty, nie myśląc o Bogu. Bóg mi pozwala, w małej 

części, wnikać w ten świat nadprzyrodzony, pełen światła, barw i postaci 

opromienionych światłem. 

Zauważyłam tylko, że nie są one jednakowe, wokół tych postaci z 

dekoracji. Gdy się obudzę są piękne, różnią się pięknością i kiedy w danym 

dniu na ziemi jest święto jakiegoś świętego, to nawet i w Niebie jest 

uroczystość tego świętego. 

Bóg mi dał zobaczyć, a opisać mogę tylko mało, o gdyby ktoś 

zobaczył, jak Bóg kocha dzieci pokorne i posłuszne, które żyją 

natchnionymi sprawami Bożymi i je wypełniają. Takie dusze już tu na ziemi 

oglądają działanie Boże. 

Dnia 23.07.2001 r. 

Gdzieś 13.40 godzina. Gdy się obudziłam, po krótkim śnie, tak w 

oddali widzę zakonnicę i wiele postaci, i dzieci. 

Widzenie to było przy zamkniętych oczach. Jeszcze dwa razy 

widziałam i myślałam, czyja to uroczystość w Niebie, a tu ksiądz na 

rozpoczęcie Mszy Świętej zapowiada, że dziś jest św. Brygidy. Nawet jak 

patrzyłam na świece przy ołtarzu, świeciły kolorami biało-niebieskim, 

żółtym i czerwonym. Miałam szczęście modlić się przy grocie św. Brygidy. 

Dnia 24.07.2001 r. 

Dziś myślałam, dlaczego z butelki szklanej przez szkło przecieka olej 

świętego Rafała. Wycierałam kilkakrotnie i znów się pojawił.  

Zaczęłam szukać w książce o aniołach. Zaczęłam czytać, pojawiły się 

światła widzialne, oczy otwarte i zamknięte. Te światła nie są mi obce, 
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ponieważ pierwszy raz ujrzałam je, w pierwszy dzień Wielkanocy o godz. 

9.40. Były takie w roku dwutysięcznym, nazywam je koroną. Ona zrobiła 

się okrągła, myślałam, że się skończyły, te widzenia. Były przez kilka lat, 

dwadzieścia pięć razy. Teraz znów pojawiły się te światła, ale inny schemat 

w tych światłach, jakby obraz kwadratowy. Zobaczyłam pół obrazu jakby 

Miłosierdzia Bożego, tylko w takiej jasności, w tym czasie odmawiam 

koronkę do Miłosierdzia Bożego, dziękczynną za łaski.  

Dziś jeszcze odmówiłam AKT ODDANIA się Duchowi Świętemu i 

Hymn. 

W tym czasie czułam piękny zapach, niech będą Bogu dzięki, że nie 

pogardził moją nędzą. Jezu Ufam Tobie. 

02.08.2001. Mówi Bóg Ojciec 

Córko Moja, wiem, że pragniesz wynagrodzić Mojemu Ojcowskiemu 

Sercu. Wiele razy sprawiałaś Mi radość.  

Ja, Bóg, też czekam na miłość swych dzieci ziemskich. Nie martwcie 

się tylko pragnijcie, a reszty dokonam sam. Pragnienie wasze ma być 

czyste, co was spotka – ofiarujcie Mi, tym Mi sprawicie radość. 

Przygotowałem was dzieci, abyście odczuli, że jestem i kocham swoje 

stworzenia. Te trzy dni będę z wami, bo spotkaliście się w Imię Boga. 

Chcecie wynagrodzić Mi za wszystkie grzechy świata prosząc o Miłosierdzie 

Boże dla swej ojczyzny i świata. Dla kochających Mnie dzieci mam 

niespodziankę, wszystkie wasze modlitwy będę błogosławił i udzielał łask 

potrzebnych wam i światu. 

Dnia 20.08.2001 r. 

Boże, mój Boże, co jest powodem, że tyle ludzi ginie, tyle katastrof, 

kataklizmów, czy to nastąpił czas oczyszczenia? 

Córko Moja, Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, mówię - czas obecny jest  

czasem ostrzeżenia dla całej ludzkości. Pragnę okazać człowiekowi, że 

jestem Panem nieba i ziemi. Na nic się nie zda bogactwo świata, 
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bogactwem jestem Ja - Bóg, który jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje i 

służy człowiekowi. Zapomniał człowiek, że Bóg jest i Jemu trzeba 

zawdzięczać wszystko, co nas otacza. Świątynie ludzkich serc są 

pozamykane na działanie Boga, a otwarte na działanie szatana. O ile 

ludzkość nie zwróci się do Miłosierdzia Bożego i nie zaufa Mnie – Bogu 

nastąpi wylanie gniewu Bożego. To nie Bóg każe, a człowiek sam sobie 

wymierza sprawiedliwość.  

Grzech dojrzał i sprawiedliwość Boża też. Boli Mnie Serce Ojcowskie, 

że to, co stworzyłem z miłości, zmuszony jestem zniszczyć przez grzech 

ludzki. Nie docenił człowiek ofiary Mego Syna, będziecie patrzyli na swoje 

dzieło grzechowe. Chłosta spadnie na cały świat. O ile człowiek odrodzi się 

w Bogu i dla Boga nastąpi pokój, a zamysły możnych tego świata staną się 

ich klęską, bo nie wierzyli w Boga i nie czcili Go. 

Dnia 16.12.2001 r. godz. 7.00 rano.  

Jestem w kościele – znów się pojawia – znów przychodzę z tym 

światłem do domu. Zawsze odmawiam koronkę do Miłosierdzia Bożego - 

ten znak dany mi jest już trzydzieści dwa razy i sprawia radość, i pokój, i 

dziękuję Bogu za te łaski, które mi daje. 

Dnia  18.12.2001 r. 

Dziś godz. 15.00 zaczynam odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego 

znów pojawił się ten znak świetlany. Po skończeniu koronki wnikało w 

moją głowę. To jest trzydziesty trzeci raz. 
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ROK 2002 

Dnia  06.01.2002 r. – Koszalin 

Rano znów był ten znak. Nad ranem musiał być wcześnie, bo gdy się 

obudziłam, to kolory świetlane wchodziły już w głowę. Dziś cały dzień mam 

gorączkę. W drodze do domu z kościoła prosiłam, żeby zostały te kolory 

świetlane, aż odmówię koronkę do Miłosierdzia Bożego. Po odmówieniu 

koronki nadal był ten znak. Po przygotowaniu kolacji dopiero znikło – 

powoli wchodząc w moją głowę z prawej strony. 

19.02.2002. 

Słyszę wewnętrzny głos, pisz. Nie stawiam oporu i piszę.  

Duchu Święty, o ile jest Twoją świętą wolą żebym pisała, - oto jestem.  

Ja, Duch Święty, pragnę przekazać wielkie ostrzeżenie dla świata, 

szczególnie dla Polski. Dlaczego człowieku zdradzasz swego Boga? Jezus 

umiłował naród polski, bo w waszej ojczyźnie jest Królowa Matka 

Najświętsza, Moja Oblubienica. Powinien być i Król - Król Jezus Chrystus. 

Kiedy zostanie Królem, a berło spocznie w Jego dłoni, Jezus okaże 

wszechmoc nad złem. Owieczki Jego będą się radować u Jego stóp i będą 

brały udział w Królestwie, które Bóg przygotował od zarania świata. 

Naród polski powinien być silny Bogiem, a wiara mocna jak skała. Skała 

może się rozsypać, a wasza wiara nie, bo w takich sercach zamieszka Jezus. 

Ja, Duch Święty, udzielę takiemu stworzeniu światła, aby kroczyło drogą 

oświeconą. Zbliża się dzień kary dla Polski. Obudź się Polsko, bo Król Jezus 

stoi u twych bram. Otwórzcie bramy waszych serc, aby Jezus mógł objąć 

Królestwem swym wasze serca. Jezus Król kocha naród polski, ale i 

doświadczy was. Nie dotrzymaliście wiary, którą wam przekazali 

przodkowie, teraz zbieracie plony. Wróćcie do korzeni żywej wiary, a Bóg 

oszczędzi naród wybrany. 

Dnia  ??.05.2002 r.  

Pierwszy dzień rekolekcji przebiegł spokojnie. Myśli odbiegały do 
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wszystkich. Czasem jeszcze mi przychodzi myśl o małych rycerzach. To w 

małym wymiarze. 

Dnia 02.05.2002 r. 

Czuję, że moje serce i myśli przygotowują się do przeżycia rekolekcji. 

W głębi mego serca wołam: – Boże Mój, Boże. Tyś zapragnął, aby duch mój 

odnalazł Ciebie, Mój Jezu, w pustyni mego serca. O ile pozwolisz ją 

odnaleźć, zamknij drzwi mego serca, aby już nic nie weszło, co pochodzi od 

tego świata. Pragnę przeżyć te rekolekcje z Tobą Boże, pragnę zanurzyć w 

Twoich Ranach wszystkie nasze problemy i całego świata. Daj mi Jezu 

siebie, abym niosła Ciebie, Twoją Miłość i Miłosierdzie na krańce świata.  

Oddaję się Jezu w Twoje ręce. Mów, działaj, a ja będę słuchać jako 

Twoje dziecię. Daj mi Jezu przeżyć te 5 dni z Tobą. Niech te Twoje Jezu 5 

ran dadzą światło, jak przeżyć te dni według Twojej świętej woli. Działaj 

Królu mego serca, niech się wypełni wszystko według Twego planu. 

Jednego pragnę - zbliżyć się do Ciebie Boże i całym sercem ufać Ci. Ucz 

mnie Jezu wszystkiego, co jest Ci miłe. Kocham Ciebie Boże w Trójcy Świętej 

Jedyny. 

Dnia  05.05.2002 r.  

Od tego dnia będę zapisywać znaki, które się tworzą. Od piętnastu lat 

przychodzą dekoracje – po ludzku to jest niemożliwe, ale tak jest. One nie 

raz się powtarzają takie same – ale w dniu jakiś świąt są bardzo piękne i 

kolorowe a tak to tylko kolor jednolity.  

Dnia 4 maja – piękny kolor niebieski, a na nim mała biała kuleczka. 

Ten niebieski kolor i ten biały są tak piękne, że trudno porównać do 

ziemskich.  

5 maja nad ranem zobaczyłam blady róż, a na nim niebieskie kwiaty i 

listki. Gdy otworzyłam drugi raz oczy – znów taki sam schemat, może 

trochę inny. Trzeci raz otwieram oczy – żółty, kolor cytrynowy. Czwarty raz 

był kolor pomarańczowy. Te dwa razy kolory były jednolite. 
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Dnia  07.05.2002 r. – Kalisz 

Dziś zaczynają się REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE.  

Sprawdzian mojego „ja” – ile go zostało, aby go pokonać. Pragnę 

całkowicie oddać się woli Bożej, otworzyć bramę mego serca, aby tylko 

Bóg w Trójcy Jedyny mógł działać. Nic nie pragnę – pragnę Jedynego Boga, 

abym Go mogła miłować i być posłuszna Jego woli. Niech miłość Jezusa tak 

zapanuje w mym sercu, tak jak Jezus tego pragnie od swego stworzenia. 

Ojcze niebieski, niech Twoje Ojcowskie Serce wzruszy się nad moją 

słabością. Przytul mnie do Swego Serca, aby mnie umocnić w tych 

rekolekcjach i posiąść to, czego mi brakuje do osiągnięcia życia 

duchowego.  

Jezu Chryste, niech Twa łaska spocznie na mym sercu i umocni mnie 

w miłości do Ciebie, Jezu, bo to jest cel mego życia tu na tym łez padole. 

Duchu Święty, ucz mnie, daj zrozumienie natchnienia Twego. Pragnę 

je wypełniać z miłości ku Tobie, Duchu Święty. Niech Twoje światło rozjaśni 

mój umysł i serce, abym szła przez życie za Twym światłem i spotkała go na 

wszystkich drogach. O Duchu Święty, daj mi się lepiej poznać i abym mogła 

żyć Twą miłością, i miłość nieść innym, którzy się zagubili w swej słabości 

ludzkiej. Uczyń mnie narzędziem według Twojej woli. Pragnę pozostać Ci 

wierna za dary i miłość, którą mi dajesz. Niech stanę się narzędziem 

użytecznym dla Twej Chwały. 

Droga moja Mateńko, powierzam Twemu macierzyństwu i opiece te 

rekolekcje. Bądź ze mną, bo tylko pod opieką swej Matki można je przeżyć 

owocnie – Twoje dziecko Ciebie prosi. 

Aniele Stróżu mój – czuwaj nade mną. 

Dnia  07.05.2002 r.  

Plan pierwszego dnia rekolekcji 

8:00 – śniadanie 

8.45 – wprowadzenie w modlitwę Lectio Divina 

12.15 – Msza Święta 

13.15 – obiad 

Po obiedzie – modlitwa osobista, spacer 
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15.00 – wprowadzenie w modlitwę Lectio Divina – łac.: pobożne, 

duchowe czytanie, forma modlitwy oparta na pogłębionej lekturze 

tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła Katolickiego. 

18.00 – kolacja 

19.00 – kontemplacja 

20.15 adoracja w ciszy 

21.00 Apel Jasnogórski 

Postawa na modlitwie, rozmowa z Bogiem – notatki. 

Zwracam się do Boga Ojca, aby Bóg Ojciec był ze mną w Mszy Świętej 

i odczułam bardzo gorąco w sercu całą Mszę Świętą. Pragnienie Boga, głód 

Boga. 

Lectio Divina 

- o rozproszeniu w modlitwie, o uporządkowaniu słuchania Słowa 

Bożego – zdecyduj się na nią wejść. Mamy wykonać uporządkowania 

Słowa Bożego, aby Bóg mógł do nas mówić i wsłuchiwać się w to, co mówi. 

Jest to słuchanie osobiste między Bogiem a człowiekiem. 

Przed Kolacją: – Lectio, powolna lektura Pisma Świętego – zwraca się 

uwagę na słowa. Lektura Pisma św. – czytamy: rozdział 7 św. Jana 

Meditatio – rozważania 

Oratio – czas na modlitwę, osobista modlitwa. 

Contemplacja – św. Ignacy – wpatruje się w coś dalej. 

Actio – ewangelizować. Moja Niniwa – gdzie ona jest, jak postępować 

z człowiekiem uciekającym. Dlaczego Jonasz ucieka? Nie chce, aby się 

Niniwa nawróciła. Jaki obraz noszę w sobie? Zatwardziałość ludzkiego 

serca? Lepiej mi umrzeć niżeli Niniwa miałaby być nawrócona? 

Dnia 11.05.2002 r. 

Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty, zwracam się z prośbą błagalną, co 

dalej z Małymi Rycerzami MSJ. Nie widzę rozwoju tego dzieła, pomóż nam 

Boże i wskaż co dalej mamy czynić. Oddaję się całkowicie pod Twoje Boże 

prowadzenie. 

Córko Moja daję ci wskazówki, które będziesz wypełniać: 
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1) Nie martw się o dzieło, które Bóg prowadzi, Ja jestem Panem tego 

dzieła. Są obecnie trudności, ale nie na długo. 

2) Zawierzaj wszystkie sprawy wspólnoty Bogu. Mali Rycerze mają 

wielkie zadanie wobec świata, oni są w Moim Sercu. Posługuję się nimi 

już teraz, ale gdy w pełni otrzymają Mego ducha, kapłani i lud Boży 

zobaczą czym byli, a czym kiedy zostali dotknięci łaską Bożą.  

3) Światu potrzeba jest dużo modlitwy i nawrócenia, a Małych 

Rycerzy MSJ Duch Święty napełnia pragnieniem modlitwy. Ona przyniesie 

wiele dobra dla świata. Ja, Jezus Chrystus, ich powołałem do tego dzieła i 

błogosławię im.  

Drodzy synowie kapłani, zwracam się do was – otoczcie tych 

maluczkich opieką jako dobrzy pasterze. Wkrótce dam poznać wam i 

światu, że to są Moi wybrani na czasy ostateczne. Zapanowało zło nad 

światem ale zbliża się koniec jego panowania. Błogosławię i kładę pieczęć 

Bożą na tym piśmie. 

Dnia 12.05.2002 r. 

Drogi Duchu Święty oświeć opiekunów Małych Rycerzy i kapłana 

spowiednika. 

Córko, wiem że są trudności, ale trzeba je przejść w pokoju. Ja, Duch 

Święty, znam poruszenie każdego serca, każdej myśli, jestem Bogiem 

wszechwiedzącym. Ty córko czyń co czynisz, korzystaj z Mego światła i 

darów które ci dałem, nie oszczędzaj się, pracuj jak dobry pracownik, módl 

się za opiekunów tego dzieła. Bóg nie pozostanie głuchy na prośbę twoją, a  

Ja, Bóg Duch Święty, udzielam ci potrzebnych łask. Drodzy Moi 

synowie kapłani, rozważcie jak macie postąpić z Małymi Rycerzami. 

Powierzyłem wam ten skarb Mego Serca, nie lekceważcie go, bo i wam 

będą oni potrzebni. Bądźcie dla nich dobrymi ojcami, a otrzymacie ode 

Mnie światło.  

Błogosławię wam Moi synowie kapłani, abyście umocnieni szli drogą 

prawdy i miłości. To mówi do was Duch Święty.  
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Dnia 13.05.2002 r. 

Boże, Królu Chwały, proszę Ciebie bardzo, co będzie z naszą ojczyzną. 

Ty, Boże dałeś nam ten skrawek ziemi, osiedliłeś naród polski, a teraz 

sprzedają ją jak swoją własność. 

Córko, Ja, Bóg w Trójcy Jedyny, widzę co przewrotny lud czyni. 

Narodu polskiego nikt  nie zniszczy, bo Jam go dla siebie wybrał i dla Mej 

Chwały. Zbyt pewnie się czują, że osiągną wszystko, co zaplanowali. O 

dzieci narodu polskiego, gdybyście znali ich plany – Ja, Bóg znam je. Gdy 

będą się radować ze zwycięstwa nad Polską Ja, Bóg, wkroczę i wszystkie 

ich plany zniweczę. Ja jestem Panem Nieba i ziemi. Bez Boga wszystko to 

czynili, Bogu nie oddawali czci i z Bogiem walczyli, chcieli być bogami tej 

ziemi. Jeden jest Bóg, który stworzył wszystko i wszystko podlega Memu 

prawu.  

Źli pracownicy w Mojej winnicy chcą stać się panami Mojej 

posiadłości, pragną unicestwić Moich pracowników, ale nadchodzi Pan, 

aby wymierzyć zapłatę dla złych pracowników. Zobaczą czemu służyli, kogo 

znieważali, komu czci nie oddawali.  

Dzieci bądźcie wierni Mojej miłości, módlcie się  o tą Bożą miłość. Ona 

was obroni, tylko wytrwajcie przy Bogu. Stworzyłem was na obraz Mój i 

Moje podobieństwo, abyście byli Moimi dziećmi, Mnie służyli i brali udział 

w Mej chwale. To mówi Bóg do narodu polskiego. Tylko Bóg może wam 

przynieść radość i pokój.  

Dnia 18.07.2002 r. 

Panie Jezu, proszę Ciebie, jak mamy żyć i jak postępować w tak 

trudnym czasie?  Czy Ciebie, Jezu, już nie czci się na kolanach? 

Posłuszeństwo kapłanowi, czy trwać w tradycji Kościoła tysiącletniego? 

Chcą ludzie wypełnić Twoją wolę, Boże, i nie chcą Ciebie Boże zasmucać. 

Wskaż nam, ludziom wiary, co jest Tobie Jezu miłe i czego oczekujesz od 

kapłanów i od swych stworzeń – jakiej czci? 

Córko Moja, daję ci odpowiedź: 



  - 553 - 

Dnia, 19.07.2002 r. 

Nie lękaj się klękać. Ja, Jezus, ci podam Moje ciało przez ręce 

kapłana. To mów moim dzieciom. O ile kapłan nie poda ci Mego Ciała  – 

klęcz do końca Mszy Świętej na uboczu. Ja, Jezus Chrystus, dam 

świadectwo dla wielu wiernych, tylko zachowajcie pokój. Niech Moje 

stworzenie trwa przy moim zranionym sercu. Nie zdążą wrogowie Kościoła 

zrealizować swego planu. Niszczono w was wiarę, a stworzenie się nie 

broni, bo nie ma wsparcia. Teraz w tych czasach zacznie się wypełniać plan 

Boży, do którego nikt nie może wniknąć.  

Polsko – umiłowany Mój narodzie – zobacz co uczyniono z waszej 

ojczyzny? Zwróćcie swoje serca do swego Ojca Niebieskiego. Ten dobry 

Ojciec zna wasz ból, zna waszą nieprawość.  

Ja, Jezus Chrystus, idę wraz z Moją Matką naprzeciw złu. Pokażę, że 

potrafię kochać, ale i potrafię karać za nieprawość, i odstępstwo od Boga. 

To wszystko ujrzycie. Szczęśliwi ci, co ufają Bogu. 

Dnia 24.07.2002 r. 

Dziś ogarnia mnie wielka tęsknota za Bogiem, czuję się taka 

zagubiona na tym świecie. Duch mój rwie się do Boga, który daje mi 

odczuć swoją obecność. W każdej  minucie wolnej od zajęć trwam na 

modlitwie. Nie potrafię już żyć po ludzku. Życie takie jest dla mnie 

ciężarem. Widzę ludzi, jak stoją w jednym miejscu, nie potrafią, nie mają 

sił ruszyć w drogę ku Ojcu Przedwiecznemu. Gdyby człowiek obudził się i 

trzeźwo spojrzał na swoje życie, odnalazłby ciemną pustynię. Ludu Boży, z 

czym odejdziesz do swego Stwórcy, jaki smutek zadajesz Mu, bo żyjesz bez 

miłości do Boga i bliźniego? Pozbawiłeś się największego skarbu – życia 

wiecznego z Bogiem. 

Dnia 05.09.2002 r. 

Po godzinnym śnie – oczy zamknięte. Widzę jakąś postać podobną do 

Jezusa, w czerwonej szacie. Siedzi jakby na tronie. Ja stoję przy nim – on 
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mnie objął i przytulił. Potem włożył mi na głowę taką koronę. Była bardzo 

świetlana w odcieniu złota. Ta korona jest symbolem Ducha Świętego. 

Dnia 03.10.2002 r. – Warszawa 

Córko Moja, Ja, Duch Święty, przekazuję ci orędzie, które zacznie się 

wypełniać. Usłyszy świat, jak wielkie grzechy popełniał i zapadł wyrok 

Bożej Sprawiedliwości. Dzieci, które pójdą za głosem Bożym, niech się nie 

lękają, mów, ale prawdę i nikt was nie może zmusić czynić zło. Dziesięć 

przykazań Bożych jest waszą drogą do Ojczyzny Niebieskiej. 

Wynagradzajcie i czcijcie Boga godnie jak przystoi dzieciom Bożym. Stańcie 

się dziećmi Bożymi, aby osiągnąć Królestwo Boże. Ten czas już jest. U 

progu przyszłego roku stanie się cud. Obiegnie cały świat, aby ludzkość 

rozpoznała potęgę Boga wszechmogącego. Wiele serc ludzkich zadrży z 

przerażenia. 

Pytam się Matki Bożej, o te orędzia czytane przez księdza. 

Matka Boża: – Córko Moja, nie przyjmuj żadnych orędzi skierowanych 

do innych ludzi, tylko do ciebie od Mojego Syna. Proszę ciebie, trwaj przy 

tych orędziach, co ci daje Mój Syn i Ja, Matka Boża.  

Mogę ciebie pouczyć. Widzę jak cierpisz wobec nieprawości. Twoje 

pragnienia są czyste – bądź córko spokojna – przeciwnicy będą twymi 

przyjaciółmi. 

Dnia 07.10.2002. 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, z całym sercem zwracam się do Ciebie o 

światło rozpoznania Twojej woli, o dalszy rozwój Małych Rycerzy MSJ. Do 

chwili obecnej nie znam swego miejsca w tej wspólnocie, co mam dalej 

czynić. Czy może moja rola już się skończyła. Pragnę iść tą drogą, którą Mi 

wskażesz i ksiądz biskup. 

Córko Moja, Ja, twój Bóg, daję ci wskazówki. Słuchaj księdza biskupa 

Józefa, Ja posłużę się nim, aby to dzieło rozkwitło dla Mej Chwały. Wiem 

córko, że trudno im zaakceptować twoją osobę.  
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Jam ciebie wybrał do tego dzieła i tylko tobą będę się posługiwał, i 

udzielę ci wiele łask, aby i kapłani rozpoznali to dzieło. Wiem córko, że się 

umartwiasz, bo taka jest potrzeba dla twego umocnienia. Córko przyjmij to 

z bólem serca i słuchaj księdza biskupa, on ci wskaże prawdziwą drogę, 

którą trzeba przyjąć w wielkiej pokorze serca, a resztę zostaw Bogu. 

Dnia 24.10.2002 r. 

Boże w Trójcy świętej Jedyny – przyjdź nam z pomocą. Tylko Ty, Boże, 

możesz dać nam ratunek i zniszczyć zło, które ogarnęło naszą ojczyznę – 

Polskę. Niech, Twoje Ojcowskie Serce, się wzruszy nad niedolą Twych 

dzieci.  

O, Boże daj nam ojczyznę wolną od zła i nieprawości. Czyż poddałeś 

nas zagładzie? Przecież nas kochasz i my garstka ludzi Ciebie, Boże, 

naprawdę kocha. Choć dla tej garstki ludzi ocal Polskę od zniewolenia. Już 

się cieszą ze swego zwycięstwa.  

Boże, przecież Ty wszystko możesz – nie zostawiaj nas w niewoli zła, 

okaż narodowi polskiemu Miłosierdzie Boże. Święta Faustyno i Patronowie 

Polscy i Wszyscy Święci – módlcie się za nami. 

Od dnia 02-10.11.2002 r. – Kalisz 

Rekolekcje. Pragnę je przeżyć z Jezusem miłosiernym nie dla siebie. 

Wszystkie dni z Jezusem i dla Jezusa. Ofiarę z milczenia złożę w Jego 

miłosiernym Sercu. 

Dnia 02.11.2002 r. – Kalisz 

Pierwszy dzień rekolekcji. Całym sercem oddaję się tym ćwiczeniom 

duchowym. O 17.30 idę do Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w 

Kaliszu. Modlę się.  

Po zakończonej modlitwie, uwielbiam Jezusa miłosiernego. 

Zawierzam Mu rekolekcje, aby był ze mną. Potem proszę Matkę Bożą, aby 

była ze mną wraz z Jezusem.  
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Dnia 03.11.2002 r. – Kalisz 

Spotkanie z kapłanem – wykład o tęsknocie Boga. Potem 

indywidualnie, pół godziny rozmowy z kapłanem, od 10.30 do 11.00. 

Rozmawiałam. Trochę prosiłam o przebaczenie Jezusa i kapłana – to było 

tak szybko. Po rozmowie z kapłanem, zapomniałam o milczeniu, gdy 

wychodziłam. Przebacz mi Jezu, utrzymuj mnie w milczeniu, pomóż mi, bo 

tylko Ty, Jezu, możesz powstrzymać moje pragnienie milczenia – czuję 

smutek. O Trójco Przenajświętsza wszystko zabierz mi – zostaw tylko 

tęsknotę i miłość ku Tobie.   

Dnia 03.11.2002 r. – Kalisz 

O godz. 12.00 Msza Święta. Zamówiłam tę Mszę Świętą w intencji 

ojczyzny, do Serca Jezusa i Maryi, aby dobro zwyciężyło zło i o tryumf tych 

Dwóch Serc. W tej Mszy Świętej o. Aleksander Jacyniak mówił kazanie. 

Dnia 04.11.2002 r. – Kalisz 

Córko Moja. Dam ci poznać dzieje Polski. Widzisz, dziecię, jak jest 

zniewolona przez ludzi szatana. Oni będą gotowi na wszystko, aby Naród 

Polski zniewolić. Pamiętaj, córko – wzywaj do modlitwy, bo wasza 

modlitwa osłabia moc szatana. Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, będę wam 

błogosławił. Cieszyli się, już zwyciężali, a tu zaczynają się niepokoić, bo 

moc zła słabnie, a przybiera na mocy dobro – choć Naród Polski zasłużył na 

chłostę, ale ci mali wojownicy, pod opieką Matki Bożej, będą odnosić 

zwycięstwo. Dla nich uczynię zadość – za ich wiarę, za ich ofiary, które 

składają. Jestem Bogiem miłosiernym – pukajcie, Moje dzieci, do Mego 

Ojcowskiego Serca – Ono jest tak czułe, dla tych co Mnie kochają. Za waszą 

małą miłość udzielę wam wszelkich łask dla Polski. To nie będzie cud, a 

walka duchowa, w której Bóg okaże moc w swym stworzeniu, które 

stworzył dla swej Chwały.  

Wiem, dziecię, czego pragniesz. Twoje pragnienia są moimi 

pragnieniami. Duch Święty daje Ci natchnienia, które trzeba wypełniać w 
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miłości i pokorze. Błogosławię ciebie, córko, i całą wspólnotę Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 04.11.2002 r. – Kalisz 

Cel modlitwy – po co żyjesz? Jaki ma sens życie? 

Moje życie ma sens, gdy żyję dla Boga i bliźniego. Kiedy zrozumiałam, 

że Bóg mnie kocha, że jestem Jego dzieckiem – przede mną stanęła droga, 

na której jest Bóg i On mnie zaprosił, abym szła z Nim i do Niego, to znaczy 

do Ojczyzny Niebieskiej i całym sercem zaufała i wypełniała wolę Bożą. 

Kiedy człowiek nie ma sensu życia niech odnajdzie Boga w sercu – odmieni 

się życie każdego i odnajdzie sens. 

Ćwiczenia duchowe o porządkowaniu przywiązań. Szukam Boga, żeby 

pełnić wolę Bożą. Trzeba uporządkować przywiązania, prosić Boga o łaski, 

o wszystkie moje zamiary i czyny, aby mogły służyć Bogu. Nie wystarczy 

myśleć i skupiać się na sobie, a trzeba medytować o miłości Boga – 

najważniejsze. 

182, 184, ćwiczenia. 

Uwalnianie od przywiązań. Pierwszy krok: nawiązanie relacji z 

Bogiem. Co uczyniłem dla Chrystusa. Osobiste, dotyczące woli Bożej, 

nawrócenie moralne, nawrócenie emocjonalne. 

Dnia 09.11.2002 r. – Kalisz 

Miłosierdzie Ojca nie zna granic. Unikanie Sądzenia bliźnich.  

Łk 7, 8 

Mt 15 

Dnia 16.12.2002 r. 

Ostatnie wezwanie do człowieka. 

Wróć córko i synu, bo czasu macie mało. Drogie dzieci, czy mam 

poddać zagładzie co stworzyłem. Jakąż boleść Mi zadajecie, że nie 

potraficie zrozumieć swego Stwórcy i Boga. Jam was zrodził w swej miłości 
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i kocham was, ale jest wyrok Boży, który zawisł nad światem. Tego 

człowiek nie pojmie, bo wasze umysły są ograniczone. Popadliście Moje 

dzieci w sidła szatana. Dałem wam rozum abyście rozumieli, czego od was 

oczekuję. Odchodzicie od swego Boga, nie oglądając się, coście utracili. 

Wpadliście w niewolę grzechu, staliście się lodowcami, gdzie nie ma Boga. 

Stawiałem przed wami małe pagórki, abyście wrócili do Mnie, ale 

wybraliście łatwą drogę zgubną dla swej duszy. Ale teraz postawię przed 

wami górę Kalwarię, którą trzeba przejść, aby zakosztować Golgoty.  

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, czekam na was umiłowane dzieci na 

Golgocie. Kto się nie ulęknie przyjąć tej ofiary, będzie zbawiony, tylko nie z 

lęku, a z miłości do Boga.  

Obiecuję wam Ja, Bóg, że będę szedł z wami, będę was podtrzymywał 

i pomagał abyście doszli, gdzie króluje Bóg. Ci, co odeszli z Moich dróg, nie 

zwlekając wracajcie!! Z czym przyjdziecie do Boga-Człowieka po tej 

pielgrzymce ziemskiej? Oj, będzie to rozpacz, gdy powiem: Idź precz. Nie 

znam ciebie, zapomniałeś o Bogu, ale nie zapomniałem, aby ciebie 

człowiecze osądzić sprawiedliwie.  

Wiara w Boga jest jedna, którą przyniósł na ziemię Jezus Chrystus. 

Tej wiary trzeba się trzymać, nią żyć. To mówi do was dzieci świata Bóg- 

Stwórca. Czekam na was ludu zagubiony.  
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ROK 2003 

Dnia 24.01.2003 r. 

O, słodki Jezu otwórz swoje Serce dla świata zniewolonego  przez zło. 

Perły, które wylewasz na świat, będę, w całkowitym oddaniu się Tobie, 

zbierać, aby ratować dusze. Zbieram te perły łask, bo pragnę dobra na 

świecie a szczególnie dla Polski. A te potężniejsze łaski brylantowe pełne 

świateł rzuć tam, gdzie najbardziej zapanowała ciemność. Niech to Twoje 

Jezu światło zwycięża wszelkie ciemności. Przyjdź Jezu, okaż swoją 

wszechmoc nad złem i zniszcz je przez Twoją zbawczą Mękę i niech się 

wszystko dokona wedle Twojej woli. Niech miłość płynąca z Twego krzyża 

zwycięży, niech wszelkie podstępy rozsypią się w gruzy – oto Cię proszą 

Twoje dzieci. 

Dnia 25.01.2003 r. 

Boże Mój boleję nad światem, że źli ludzie chcą rozpętać wojnę. My 

prości ludzie pragniemy pokoju dla siebie i świata. Wołamy o Miłosierdzie 

Boże dla zwaśnionego świata.  

Jezus Chrystus Bóg–człowiek: Córko wołajcie, Bóg was słyszy. 

Módlcie się, wypraszajcie pokój dla świata. Ręka Bożej sprawiedliwości 

spocznie podtrzymana waszymi modlitwami. Kocham was małe 

stworzenia, bo czuję, że wasze serca pragną dobra. Wojny nie będzie w 

obecnym czasie. Bóg wyda duchową wojnę człowiekowi – nie zbijaj, to nie 

będziesz zabity. Chęcią zysku i przelewem krwi źli ludzie ściągną na siebie 

kary, których jeszcze świat nie widział. To wszystko dokona się, o ile 

człowiek nie opamięta się, rzucę ogień na ziemię, ześlę wichury, ulewne 

deszcze, aby żaden grzesznik nie mógł powiedzieć, że jest władcą ziemi. 

Jam ją stworzył dla prawego człowieka.  

Dałem czas szatanowi, aby zniszczył Kościół, ten czas się kończy. 

Słudzy szatana ostrzegam was - nie ma Boga, nie ma zbawienia - ale jest 

dla was potępienie. Wróć grzeszny człowiecze, aby się nie wypełniło to, co 

jest przeznaczone za odstępstwo od Boga. Bóg jest Panem Nieba i ziemi, w 
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Bogu miej ufność, a będziesz zbawiony, a świat ocalony. 

Dnia 24.02.2003 r. Częstochowa 

Matuchno Przenajświętsza daj nam poznać, jak ratować świat 

zagrożony wojną. Matka Boża: Dzieci Moje Ja, Matka wasza, dałam wam 

Różaniec. Jest to broń, która ma moc większą niż atomy i ma moc 

pokonania zła, które będzie chciało zapanować nad światem. Na 

zagrożenia w obecnym czasie daję wam Różaniec święty. Przez Różaniec 

przyjdzie zwycięstwo. Zwracam się do was dzieci Moje – stańcie przy Mnie i 

módlcie się, bo każda Zdrowaśka będzie uderzać w złe moce, które pragną 

zniszczyć świat. Oto idzie dzień, kiedy Ojciec Przedwieczny wyda wyrok 

zagłady zła. 

Matuchno Przenajświętsza, pomóż nam Swym dzieciom, aby Król 

Jezus Chrystus został intronizowany w naszych sercach i w naszej 

Ojczyźnie, gdzie królujesz w Częstochowie. Niech Twój Syn będzie z Tobą i 

niech Królestwo Wasze ogarnie cały świat. Przyjdź Królu Chwały. 

Matka Boża: Dzieci Moje – Królestwo Boże przyjdzie do narodu 

polskiego. Żadne zło nie przeszkodzi. Mogą nie pozwolić, aby lud wybrał 

Mego Syna Królem. Najważniejsze jest wasze serce, gdzie jest świątynia 

Ducha Świętego. Módlcie się wiele i pragnijcie Królestwa Bożego. Ono 

przyjdzie do Polski i świata. 

Królowo nasza, błagamy Ciebie za naszą ojczyznę. Nie pozwól aby 

niszczono Twoje dzieci. Przychodziłaś na ratunek nam w trudnych chwilach. 

Uczyń znak krzyża nad naszą ojczyzną i okryj ją swoim płaszczem i broń 

nas. 

Matka Boża: Córko, wasza ojczyzna jest w wielkim 

niebezpieczeństwie. Tak wiele dzieci narodu polskiego budowało ojczyznę 

bez Boga, tylko ta garstka ludzi trwała przy swym Bogu. Bóg dopuścił do tej 

sytuacji, aby naród zrozumiał, że bez Boga nie ma rozwoju i dobra. Źli 

ludzie rządzą waszym krajem, ale bliski jest ich koniec. Obudź się Polsko, 

bo Król na was czeka.  

Matuchno, Królowo nasza, my, Mali Rycerze błagamy Ciebie – 
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prowadź nas i broń od wszelkich zagrożeń. Wskaż nam drogę, na której 

jest Jezus Chrystus i bądź z nami jako nasza Matka.  

Matka Boża: Córko Moja, Syn was powołał i da wam światło, i 

kapłanów, abyście zaczęli żyć Bogiem. Niech wasze serca będą wolne od 

wszystkiego, co nie jest od Boga. Czyńcie dobrze. Wasz czas się zaczął. Ci, 

co zostali uśpieni niech się obudzą, a tych co nie chcą żyć dla Jezusa i 

wypełniać Jego woli możesz upomnieć. Możesz ich wykreślić,  o ile nie 

potwierdzą przynależności jako Mali Rycerze MSJ. Pan Jezus ich wybrał, 

lecz lud Go odrzucił.  

Matuchno, czy będzie pokój na świecie, czy przyjdzie zagłada dla całej 

ludzkości. Lud Boży woła do Ciebie Matko o pomoc, ratuj nas i broń od 

wojny.  

Mówi Matka Boża z wielkim smutkiem: Chcę ci oznajmić, że całe 

zagrożenie wyszło od ludzi. Pragną wojny – będą ją mieli, tylko nie taką jak 

myślą. Ojciec Przedwieczny poskromi pychę ludzką i grzech. Módlcie się 

dzieci o pokój na świecie, a ten dobry i miłosierny Bóg was wysłucha. Plan 

ludzki będzie pokrzyżowany i zniszczony przez gniew Boży. 

Matko Boża Częstochowska prosimy Ciebie o pomoc dla Kościoła św. 

Niech Duch Święty rozjaśni i oświeci serca kapłańskie. Broń Kościół naszej 

ojczyzny aby tradycja tysiącletniego Kościoła nie była zniszczona.  

Matka Boża: Nad Kościołem w Polsce i świecie są ciemne chmury. 

Tylko nawrócenie może je rozproszyć. Kościół w świecie był budowany 

światłem Ducha Świętego, a Duch Święty udzielał darów, aby Kościół 

wzrastał na fundamentach Jezusa i apostołów. Dziś Kościół upada, wiara 

wygasa. Zwracam się do kapłanów – jaki Kościół zaczęliście budować, czy 

staliście się bogami, że zabieracie ludziom wolną wolę, którą dał im Bóg? 

Zawiodło się Moje matczyne Serce na was, synowie. Syn Mój potrzebuje 

świętych kapłanów, czy nimi jesteście?  

Matko Boża przyjdź i zniszcz wszelkie herezje, i wszystko, co nie 

uznaje Boga i Ciebie Matko. Niech Twoje macierzyństwo ogarnie te dusze, 

które już same nie powstaną z grzechu i zatwardziałości serc. 
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Matka Boża: Tak córko, ludzie bez czci i wiary w Boga będą dotknięci 

chorobą i depresją, odczują życie bez Boga. Bóg jest Panem, uczyni 

wszystko, aby ratować te zagubione dusze. Doświadczy ich surowo i 

oczyści świat od wszelkiego zła. Bóg w Moje ręce złożył cały świat, a Ja, 

Matka która kocha swoje dzieci ziemskie, które Mnie kochają, oszczędzę, a 

tych co odeszli z Bożych dróg, poddam oczyszczeniu.  

Matko Boża proś Ojca Przedwiecznego o błogosławieństwo. Niech 

Jego ojcowskie Serce ulituje się nad naszą ojczyzną i światem. 

Mówi Matka Boża: Bóg Ojciec córko błogosławi waszej ojczyźnie i 

całemu światu, ale tylko tym co są Mu wierni i kochają Mnie, i tym, co 

powrócą z drogi nieprawości. A resztę oddam komu zasłużyli i wypełniali 

jego plan, na całą wieczność. Mieli rozum, mieli oczy i uszy, i Pismo Święte. 

Nie odnaleźli Boga, odnalazł ich szatan. 

Matko Boża proś Swego Syna o łaski Miłosierdzia, aby lud Boży 

obudził się, zaczął wielbić Boga i Króla, aby głos ich rozchodził się po całym 

świecie. 

Matka Boża: Królestwo Boże przyjdzie do narodów przez Moje 

Niepokalane Serce. 

Dnia 27.02.2003 r. 

O mój Jezu, jaka jest w dalszym ciągu rola Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego? Pragnę pełnić Twoją wolę Panie.  

Córko Moja nie smuć się, więcej dam ci niż ci zabiorą. Drogi Boga nie 

są znane człowiekowi, zdaj się dziecię na swego Boga, On zna wszystkie 

zamysły człowieka. Człowiek planuje, a Bóg kieruje. Ty dziecko nie myśl, co 

będziesz czynić i mówić, słuchaj Mego głosu i wypełniaj Go. Moja droga 

jest i twoją drogą, dopuszczam i doświadczam, i wynagradzam za 

wypełnianie Mojej woli. Ofiarę twoją, córko, przyjąłem i nie troszcz się o 

nic. Jam jest twoją drogą i twym zbawieniem. Ufaj i czekaj na swój dzień, 

który jest tuż, tuż.  

Boże Mój, oddaję Ci wszystkie serca całego świata, a szczególnie moją 

ojczyznę Polskę. Jezu Mój, niech Twoja miłość wytryśnie z Twego Serca do 
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serc ludzkich, niech ten czar Twej miłości spali i oczyści serca ludzkie, 

szczególnie w narodzie polskim, abyś był naszym Królem i Panem. Tobie 

Jezu powierzamy naszą ojczyznę Polskę. Króluj i zwyciężaj, bo wszystko co 

istnieje jest podnóżkiem Twoim. Przytul Jezu zbolałą ludzkość do Swego 

zranionego Serca i broń nas maluczkich i wszystkich, którzy ufają Tobie. 

Amen.  

Dnia 02.03.2003 r. 

O, Duchu Święty jesteś oczekiwany, aby Twoje światło zajaśniało nad 

światem, a szczególnie nad naszą ojczyzną i Twym Kościołem, którym 

rządzisz. Przyjdź Duchu Święty, nie zwlekaj.  

Córko Moja masz wiele światła. Proście wszyscy o przyjście Moje, 

wołajcie nieustannie. Jestem Bogiem miłosiernym i słyszę wasz głos 

rozpaczy o ratunek, bo giniecie w odmętach zła. Zapewniam was Moje 

stworzenia, że nic się nie dzieje w świecie beze Mnie. Umocnieni Moim 

Duchem, przetrwacie do chwili przyjścia Mego światła. Gdzie jest światło 

Ducha Świętego, tam nie ma zła. Moje drogie stworzenia, wy możecie 

wiele łask wyprosić modląc się i wzywając Ducha Świętego. Ja, Duch 

Święty, przyjdę i rzucę światło na wszelkie stworzenie, aby ujrzeli 

zbawienie. Ufajcie, że przyjdę. Amen. 

Dnia 03.03.2003 r. 

Miałam wizję po raz sto trzeci w Tolkmicku, od godz. 8.20 do 8.47. 

Znów pojawił mi się znak w formie świetlistej połowy korony. Pod koniec 

wizji światło wniknęło w moje ciało, najpierw w serce, potem  w głowę. 

Gdy światło wniknęło  w  głowę – zwłaszcza z lewej strony – było tego 

światła więcej niż podczas innych takich wizji. Zapytałam, więc: Duchu 

Święty czy mogę Ciebie zapytać, co znaczą te światła i ta korona w moim 

życiu. Proszę o odpowiedź, Duchu Święty.  

Otrzymałam odpowiedź Ducha Świętego: 

„Córko moja, Ja, Duch Święty, napełniam ciebie tym światłem, abyś 

to niosła innym, którzy go potrzebują. Bądź spokojna, córko, plan Boży 



  - 564 - 

zaczął się. Córko, choć wszystkie światła pogasną, to światło, co Ja ci daję, 

nigdy nie zgaśnie. Jesteś tym naczyniem, co je przyjmuje.  Światło Boże jest 

niegasnące. Przyjmuj je, dziękuj i rozważaj, dlaczego ten dobry Bóg 

nawiedza tak małe stworzenie. Nim przyszłaś na świat już byłaś 

naznaczona planem Bożym. Przyjmuj wszystko, co Ci ześlę w pokorze serca 

i ufaj, że Bóg ciebie prowadzi.” 

Dnia 24.03.2003 r. 

Duchu Święty, proszę Ciebie, daj mi poznać dzieje świata, o ile jest to 

Twoją Bożą wolą. 

Córko pisz, bo taka jest potrzeba, aby lud był przygotowany duchowo 

na ten czas, który ma nastąpić. Wojna, która się rozpoczęła jest dopustem 

Bożym, aby człowiek nie czuł się mocny, bo ma broń przeciwko ludzkości. 

Tylko czy zdąży ją użyć? Człowiek jest opętany przez zło, będzie chciał 

zniszczyć swoich przeciwników, ale Ja, Bóg, mogę wszystko zmienić. 

Człowiek planuje jak zniszczyć Moje stworzenie. Zapomnieli, że Ja, Bóg, 

jestem Panem świata i wszystko podlega Mojej wszechmocy. Potrzeba 

wiele modlitw, aby uśmierzyć gniew Boży. Dzieci Moje wiele możecie 

uratować i odmienić losy świata. Módlcie się o światło Ducha Świętego dla 

tych, co zeszli z dróg Moich, aby się nawrócili do Boga, bo mają mało 

czasu. Szatan tylko czeka na takie dusze, które odeszły od Boga. Powróć 

duszo grzeszna, a Ja ci przebaczę, Ja opatrzę twoje rany grzechowe, abyś 

nie był potępiony. Stworzyłem ciebie człowiecze i kocham swoje 

stworzenie, dałem ci duszę nieśmiertelną, czy kiedyś pomyślałeś o niej jaki 

los zgotowałeś jej w wieczności. Zastanów się i wróć, bo Bóg Stwórca czeka 

na ciebie człowiecze. 

Dnia 26.03.2003 r. –  List s. Zofii do prezydenta, premiera 

Drogi Prezydencie, Premierze. 

Zdziwi Was ten list. Przedstawię się: jesteśmy cichymi pracownikami 

w winnicy Pana. Oświadczam Wam, że nie jesteście sami. Wspólnota 

Małych Rycerzy trwa na modlitwie za Was i cały rząd. Gdy były wybory, 
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ponad sto Mszy Świętych i dużo modlitw. Jesteśmy zachęceni przez niebo 

do gorącej modlitwy. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak wielka rzesza 

ludzi modli się, aby wypełniła się wola Boża w rządzie polskim.  

Jesteście wybranym rządem przez Boga, tylko zaufajcie Bogu, choć 

przeszkód Wam nie zabraknie. Modlimy się do Matki Królowej Polski, aby 

czuwała nad Wami, aby jej Królestwo było oczyszczone. Jezus miłosierny 

okazał wam Miłosierdzie w tworzeniu rządu.  

Słuchajcie natchnień Ducha Świętego, Jezusa. Co Bóg dał niech tak 

pozostanie, a Kazimierz Marcinkiewicz premierem ma pozostać. Nie 

człowiek go wybrał, ale Bóg i lud ma w nim nadzieję.  

Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. 

Zofia Grochowska. 

Dnia 18.04.2003 r. 

Córko Moja, wiele naród polski wycierpiał, wiele razy doświadczyłem 

Polskę. Dawałem możność dźwigania się z niewoli obcych przybyszów, ale 

naród polski nie dostrzega swego niebezpieczeństwa. A tak łatwo 

powiedzieć: „Ojcze pomóż zrozumieć”. Niech Moje myśli będą twoimi 

myślami, a zrozumiecie gdzie jest prawda. Córko, mało ludzi w Polsce myśli 

po bożemu. Polsko opamiętaj się, gdzie pędzicie do życia bez Boga? I tym 

podpisujecie wyrok sprawiedliwości. Upominam was, ludu Boży, 

oczekiwany byt stanie się waszą klęską. W Bogu złóżcie całą ufność. Bez 

Boga budowaliście byt, który wam obiecywano, spójrzcie na zgliszcza 

swojej ojczyzny, a zrozumiecie coście uczynili zdając się na tych, co nie 

mają Ducha Bożego. Uczynili z waszej ojczyzny raj dla siebie. Ja, Bóg, 

dałem narodowi polskiemu ten skrawek ziemi i tylko do Polski on należy, a 

nie do przybyszów. Obudź się Polsko, Bóg na was czeka pod krzyżem 

Swego Syna Jezusa Chrystusa. Zapoczątkujcie Jego Królestwo, a Bóg udzieli 

wam wszelkich łask. Umiłowałem ciebie narodzie, a teraz jesteście na 

skraju nędzy. I tylko Bóg wam pozostał jako ratunek.  

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, nie odmówię pomocy, którą 

przygotowałem dla Polski. Człowiek sam nie odbuduje, ale z łaską Bożą 
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może uczynić dużo. Wracaj ludu do Stwórcy swego, aby was nie ogarnęła 

ciemność. Wy stworzeni jesteście do światłości. Bóg wszystko może 

uczynić przez słowo, tylko trzeba wierzyć w Jego pomoc. 

Dnia 19.04.2003 r. 

O, Zmartwychwstały Jezusie Chrystusie, oczekuję z wielką radością 

dnia Twego Zmartwychwstania. 

Kilka lat temu o godzinie 9 rano, po Komunii ukazałeś mi znak, gdy 

Ciebie  Jezu Zmartwychwstały uwielbiałam – kształt małej 

korony.  Pozwoliłeś mi pójść z nią do domu, a ona się powiększała. Była 

taka mała i pod koniec była sześćdziesiąt cm. Potem wniknęła w moją 

głowę z prawej strony i do dziś się powtarzają te znaki, już sto dziewięć 

razy – może więcej, dlatego, że mogłam nie zapisać. Widzę je w oczach 

zamkniętych i otwartych. Są światłem. Cały czas się powiększa. O słodki 

Jezu Zmartwychwstały, nie wiem ile lat te znaki się pojawiają, bo nie 

zapisałam daty. Jutro jest rocznica, dziękuję Ci, Jezu, za ten dar obecności 

Twego światła. Bądź uwielbiony, Jezusie Chrystusie Zmartwychwstały, za 

oglądanie przez tak małe stworzenie. Wiem Jezu, że kochasz tych małych, 

którzy są wierni Tobie, Królu Chwały. 

Dnia 20.04.2003 r. 

Córko, w tym dniu Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, otrzymałaś 

znak korony. Symbolizuje to przymierze z Bogiem. Nie lękaj się, odbieraj 

ten znak w pokoju, on ciebie napełnia światłem Bożym i daje ci zrozumieć 

wiele spraw, i zrozumieć zło, które cię otacza.  

Ja, Bóg Ojciec, daję ci rozpoznanie dobra i zła nad którym bolejesz. 

Pragnienia masz czyste i miłe Bogu, czekaj na dalsze znaki, po których 

rozpoznasz, że Bóg jest z tobą. Idą dni wielkiego niepokoju, módlcie się, 

aby osłabić złe moce. To jest wasze zadanie Mali Rycerze MSJ, czuwajcie i 

nie zasypiajcie, bo zło krąży wokół was, aby was zniszczyć, ale Bóg czuwa 

nad wami. 
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Dnia 28.04.2003 r. 

O mój Jezu miłosierny, proszę Ciebie o pomoc rozwiązania sprawy, 

tego listu, co był dyktowany do Prymasa Polski. Nie chciałabym zrobić 

jakiegoś zamieszania. Ty, Panie, masz dostęp do niego i może sam 

zadziałasz. 

Ja, Bóg, ci polecam, że ten list ma dotrzeć do niego, a potem będę 

działał poprzez niego, aby duchowieństwo wiedziało, że posługuję się tymi 

małymi.  Słowa kieruję do ciebie synu, bądź spokojny, nie zwlekaj z tym 

listem i nie lękaj się, bo plan Boży wypełnia się.  Ty, synu, strzeż moje 

owieczki, opatrz ich rany grzechowe, aby na moje przyjście byli oczyszczeni 

i przygotowani na spotkanie, ze swym Bogiem. Ich trud i ofiary zaowocują, 

tylko bądź z nim. Tobie, synu, zawierzamy wszystkich Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Dnia 07.05.2003 r. 

Drogi mój Boże, co będzie z Polską i światem. Ojcze pomóż, przebacz, 

kocham Cię. 

Córko zło ogarnęło cały świat, nawet wtargnęli do Mego Kościoła. Ale 

zapomnieli, że  moce piekielne nie zniszczą Mego Kościoła. Oczekuj, córko, 

na mój gniew, kiedy uderzę w bezbronność, ujrzysz to, co przygotowali 

ludzie bez Boga  na swą zgubę. Dopuściłem do tej sytuacji, aby z wielką 

mocą uderzyć i ukazać swoją Wszechmoc nad światem. Obiecują dobrobyt 

bez Boga. Nie będzie go tu, zapewniam. Ja, Bóg, który stworzył świat i 

wszystko co na nim zaistniało. Nie będzie pokoju, nie będzie dobrobytu 

bez Boga. Jam jest wszystkim dla ludzkości. Nie wierzcie tym, co kłamią, bo 

oni są dziećmi kłamcy, to znaczy szatana. Pozostańcie wierni Bogu i ten 

dobry Bóg, będzie się o was troszczył. Amen. 

Dnia 09.05.2003 r.  

Drugi sposób modlitwy według ćwiczeń św. Ignacego. 

Trzy sposoby modlitwy. Drugi sposób – modlitwa znana na pamięć – 
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kontemplować każde słowo – to ćwiczenie pozwala pogłębić zrozumienie 

jej treści. Owocnie wykorzystać chwile po zmęczeniu lub zdenerwowaniu. 

Na czym polega ten prosty sposób? Modlitwą przygotować modlitwę – 

zanim wejdziemy w modlitwę – uspokoić swego ducha, rozważać: dokąd 

się udaję, do kogo? 

Klimat rekolekcyjny w tych ćwiczeniach duchowych – im bardziej 

odłączymy się od krewnych, aby żyć w odosobnieniu, a w zewnętrznym 

spokoju warto się przyjrzeć. Ludzki organizm reaguje na wiele bodźców, te 

bodźce mogą być różnorodne. Siła pobudzająca bodźców emocjonalnych. 

Ćwiczenia: dokąd idę i przed kim stoję? 

Do serdecznej modlitwy: – Jaka postawa ciała: siedząc, albo klęcząc z 

oczyma zamkniętymi lub otwartymi, utkwionymi w jeden punkt, wymówić 

słowo OJCZE i zatrzymać się na rozważaniu tego słowa. Jak długo będę 

znajdowała różne znaczenia i różne porównania? Jak długo będę odczuwać 

smutki i pociechy? Rozważanie do tego słowa i każdego słowa tej modlitwy 

może być jedna godzina. Do tych rozważań włączam moją pamięć, moją 

wolę, wyobraźnię – jestem cały zaangażowany tej modlitwie. Jest to 

szczególny sposób słuchania siebie i co Bóg mówi do mnie. Poszczególne 

słowa trzeba wypowiadać.  

Praktyka: Ojcze nasz. Siedem razy, Ojcze nasz, skoncentrowana na 

Bogu Ojcu: przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, chleba 

powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie – nie 

dozwól, abyśmy ulegli pokusie – i zbaw nas od złego. 

Czterdzieści pięć minut. Prośba do Ducha Świętego. Spotkanie z 

Jezusem i ta modlitwa była czysta. Mój jest tym, którego widziałam – Pana. 

Jezu Chryste – zmiłuj się nade mną grzeszną! 

Przywołanie i zawierzenie. Na koniec porozmawianie z Jezusem i 

dziękowanie Duchowi Świętemu. Duch Święty dopasowuje się do 

człowieka.  

Księga Rodzaju. Najgłębsze ego – Ja zna siebie samego. Obecność 

Ducha Świętego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Otwieram się na tradycje, 
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Kościół, Msze Święte. Oprzeć całe życie na tym Jedynym, we wszystkim o 

czym rozmyślam. 

Medytacja – czym jest kontemplacja?  

Co niesie, dla mnie lub moich spraw, medytacja. Ona jest dotykiem 

samego Boga. 

Rozum, wolę, fantazję i zmysły daje mi Pan Bóg, który też tęskni za 

człowiekiem. 

Kontemplacja – szczyt modlitwy, doświadczenie mistyczne. Bóg w 

takiej formie nam się udziela – w obrazach. Kontemplacja Ewangeliczna – 

Jezus uzdrawia kogoś. Prosić Ducha Świętego, żeby się we mnie modlił i 

mnie uzdolnił. Kontemplujemy, żeby tam być, myśleć, że Jezus uzdrawia i 

żeby mnie uzdrowił. Rozmawiać z Bogiem jak przyjaciel z przyjacielem – 

kończąc modlitwą. Jeden element rozeznać – jakie zdanie jest dla mnie. 

Spoglądam co się działo na modlitwie? Co się działo, jak byłem na tej 

modlitwie? 

Pierwsze rozważanie. Moje życie osobiste. Czy Bóg był obecny? Jakie 

relacje z Bogiem? Wypisz rzeczy, które służą ci do pracy. 

Św. Łukasz 10, 38-42. 

Modlitwa św. Ignacego. Rachunek sumienia – badamy świadomość.  

Modlitwa, w rachunku sumienia – rozpoznawać Boga. 

Dzień się kończy, w którym się wydarzyły różne sprawy? Z czym Bóg 

przychodził do mnie, jak Go przyjmowałam? 

Odnajdywania Boga w dniu, który się kończy i dziękować za to co 

widzę. 

Trzeci krok. Uczucia. Co je wywołuje, skąd one się biorą? Uczucia ani 

dobre ani złe. Działanie Boga – spokój. 

Rozpoznaję u mnie Boga. Moralna ocena mojego sumienia, co mi 

odpowie. Proszę Boga Miłości – zakończyć modlitwą Ojcze nasz. 

Akceptacja siebie – miłość do siebie, co znaczy, kim jestem i co 

sprawia mi radość ze swych uczuć, i swej osobowości, i samych grzechów 

nie akceptuję. 

Ewangelia Marka 11 
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Prawo fundamentalne – wybierać to, co jest nam potrzebne. On jest 

dla mnie i ja dla Niego. Dobrze Boże, że Ty istniejesz. Boże wcielony, co 

mogę zrobić dla Ciebie? Świat jest dla mnie, ale ja jestem dla Boga. 

Św. Łukasz 14, 14-24  

13, 22-30 

15.00 – sobota 

Księga rodzaju 1, 24-27 nr 2-7 

Mateusz 22, 15-22 

Dzieje Ap. 26,16 

Łuk. 15, 11-32 

8.00 – śniadanie 

8.45 – spotkanie 

10.30 – Msza Święta, kaplica 

11.30 obiad 

20.15 adoracja w kościele 

 

Dnia 15.05.2003 r. 

Święta Zofio, patronko moja, wraz z córkami swymi, co chcesz 

przekazać w dniu naszych imienin – Ty św. Zofio  u Tronu Bożego a ja na 

tym łez padole. 

Ja, św. Zofia cieszę się, że zwracasz się do mnie. Jestem twoją 

patronką i od dziś opiekunką. Będę twoją wiarę umacniać  u Tronu Bożego. 

Siostro Zofio, trwaj w dobrym i broń wiary. Gdy będziesz bezradna wobec 

natarcia zła, przyzywaj mnie: Św. Zofio wraz z córkami, przybywaj mi z 

pomocą. 

Dziś Bóg udzielił mi tej łaski opieki nad tobą i nad tymi, których 

spotkasz. Żyj Bogiem, oddawaj mu cześć i uwielbienie, bo Ten dobry Bóg, 

kocha wszystko stworzenie, które stworzył i boleje, kiedy schodzą z Jego 

drogi zbawienia.  

Droga siostro Zofio, Bóg zjednoczy nas, abyśmy byli jedno dla Chwały 

Bożej i niech cię Bóg błogosławi. 
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Dnia 15.05.2003 r. 

Duchu Święty, proszę Ciebie udziel mi rad jak żyć i wypełniać Twoją 

wolę, aby nie przeoczyć żadnego Twego natchnienia.  

Ja, Duch Święty, w dniu twoich imienin udzielam ci błogosławieństwa 

i wszelkich łask potrzebnych do wypełniania woli Mojej. Daję ci Mój pokój i 

w tym pokoju idź przez świat, i głoś miłość Moją. Pragnę, aby w tych 

trudnych czasach, rozlać Moją miłość do ludzkich serc, do serc które będą 

o nią prosić. Daję ci rozpoznać głębię Mojej miłości i udzielam ci Moich 

darów, które będziesz rozdzielać ludowi Bożemu.  

Ja, Duch Święty, użyźnię każdą duszę, która będzie prosić o światło i 

dary. Nie odmówię proszącym, zapalę w takich duszach światło i miłość 

Moją, dusza oświecona idzie za tym światłem i żyje Moimi natchnieniami i 

wypełnia je. Niech każda dusza woła: przyjdź Duchu Święty, a Ja przyjdę, 

bo jestem spragniony być w duszach ludzkich i przez nie działać. Otwarcie 

się na działanie Ducha Świętego, to jest zwycięstwo nad złem. Dusza, która 

posiada Moje światło oślepia złego ducha, zły duch ucieka od takich dusz. 

Idź córko przez świat i nieś Moje światło, i udzielaj tym, co go nie mają. 

Błogosławię ci Zofio, idź w pokoju przez życie. Ja jestem zawsze z tobą, nie 

lękaj się niczego, to jest twój czas. 

 

Dnia 15.05.2003 r. 

Duchu Święty, jak postąpić i mówić tym, którzy są przeciwni spoczęciu 

w Twoim Duchu. 

Córko Moja, nie zważaj na tych, którzy się sprzeciwiają Mojemu 

charyzmatowi. Czyń dalej tak, a kto odrzuca Moje dary, niech z nich nie 

korzysta. Udzieliłem tego daru tobie Zofio, abyś niosła ulgę ludziom w 

cierpieniu duchowym i cielesnym, biada tym, co odrzucą Mój dar i nie 

skorzystają z niego. Udzielam tego charyzmatu, abyście zobaczyli, że was 

kocham i troszczę się o was, o wasz wzrost duchowy i cielesny. Kto się 

sprzeciwia darom Bożym, nie korzysta z nich, ten wróci bezowocnie. 
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Dnia 15.05.2003 r. 

Drogi, kochany nasz patronie Polski - św. Andrzeju Bobolo, co chcesz 

przekazać dla Polski – upomnieć czy ostrzec? 

Święty Andrzej Bobola: Widzisz dziecko jaka jest ta Polska. Bóg 

przygotował wiele łask dla Polski poprzez Miłosierdzie Boże.  

Dziś są twoje imieniny Zofio, troszczysz się o ojczyznę i wiarę w Boga, 

przez to masz dostęp do Niego. Bóg ci udziela światła prawdy, którą 

głosisz. Dziś otrzymałaś wiele łask, których udzielił ci Bóg.  

Daje ci poznać co będzie się dziać w Polsce. Ostatnim ostrzeżeniem 

będzie sprawdzian wiary w Boga w narodzie polskim. Bóg wymierzy 

sprawiedliwość dla Polski. Co ma się stać z narodem polskim, tego nikt nie 

przewidzi. Pisz, w niedzielę dam ci więcej poznać, więcej gniewu Bożego. 

Zbyt dużo wyrosło kąkolu, trzeba go wyplenić i oczyścić dla 

przychodzącego Jezusa Chrystusa. Niech ciebie Zofio Bóg błogosławi. 

Dnia 15.05.2003 r. 

Święta Katarzyno ze Sienny, udziel mi łaski rozmowy z tobą. Niech 

dobry Bóg pozwoli dać mi dobre pouczenie, które przeszłaś sama. Oparcia 

szukam w świętych. 

Zofio, Ja, św. Katarzyna, pragnę, aby Bóg udzielił ci błogosławieństwa 

w dniu twych imienin, abyś była umocniona Duchem Bożym do 

przezwyciężenia wszystkich przeciwności. Ufaj Bogu, proś świętych o 

pomoc. My wszystko widzimy jak zagrożony jest świat. Będziemy wspierać 

lud Boży naszą modlitwą przed Tronem Bożym, a dobry Bóg będzie wam 

błogosławił. Wielkie rzeczy będą się dziać w obecnym czasie. Lud dojrzał 

do kar jakich jeszcze nie było. Módlcie się przez wstawiennictwo Matki 

Bożej i wszystkich świętych, aby się połączyło Niebo z ziemią. Czuwaj Zofio, 

bo zło krąży, mów prawdę, którą daje ci Duch Święty. Choć narażasz się 

wielu, ale prawda zwycięży. Niech ci Bóg błogosławi. 
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Dnia 18.05.2003 r. 

Drogi patronie Polski, św. Andrzeju Bobolo, daj poznać to, co zagraża 

Polsce i jak ją ratować. Oto ciebie prosi kochająca ojczyzna.  

Ja, św. Andrzej Bobola, daję ci odpowiedź: Trudne czasy są dla Polski. 

My, święci w Niebie znamy plan złych ludzi wobec narodów, a przeważnie 

Polski. Tylko przeciwnicy Boga nie znają planu Bożego, on wkrótce będzie 

się spełniać. Dlaczego lud nie słucha Boga? Bóg wszystko może i nie ma w 

Nim kłamstwa. Bóg jest samą prawdą, a kto słucha kłamstwa nie ma 

udziału w prawdzie. Stańcie przy Swym Bogu i nie lękajcie się o wasz byt, 

lękajcie się grzechu i nieprawości, która może was zgubić. Nie odchodź 

człowiecze od krzyża Chrystusa, on jest twoją obroną, o ile odszedłeś, 

wróć, bo Jezus na ciebie czeka. Jest jeszcze czas, ale jest on coraz krótszy. 

Bóg wszystko może, poza Bogiem nikt. Tylko zaufajcie swojemu Bogu. Bóg 

doświadcza was, bo wielu w narodzie polskim zeszło z Jego dróg 

zbawienia.  

Wróć narodzie pod Krzyż Chrystusa, a dokona się cud przemiany serc 

ludzkich, ale potrzeba wiele ofiar i modlitw. Ja, patron Polski, wzywam 

was o gorącą modlitwę do Boga przez wstawiennictwo świętych. Idzie 

wielka burza nad Polskę. Czy lud powstrzyma tak wielką nawałnicę, która 

uderzy w serce Polski? Nie daj się pokonać złu, a Bóg przyjdzie ci z 

pomocą. 

Dnia 18.07.2003 r. 

Panie Jezu, proszę Cię jak mamy żyć i postępować w tak trudnym 

czasie. Czy Ciebie Jezu nie czci się już na kolanach? Czy obowiązuje nas 

posłuszeństwo kapłanom, czy trwać w tradycji tysiącletniego Kościoła. 

Ludzie chcą wypełniać Twoją wolę i nie chcą Ciebie Boże zasmucać. Wskaż 

nam ludziom wiary co jest Tobie Jezu miłe i czego oczekujesz od kapłanów, 

i od swych stworzeń. 

Jezus: Córko nie lękaj się klękać. Ja, Jezus, podam ci Moje Ciało przez 

ręce kapłana. O ile kapłan nie poda ci Mojego Ciała, klęcz na uboczu do 
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końca Mszy Świętej. Ja, Jezus Chrystus, dam  świadectwo dla wielu 

wiernych, tylko zachowajcie pokój. Niech Moje stworzenie trwa przy Moim 

zranionym Sercu, nie zdążą wrogowie Kościoła zrealizować swego planu. 

Dnia 17.09.2003 r. 

Córko Moja, daję ci przynaglenie, abyś pisała. Pragnę powołać 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego do otwartej walki ze 

złem. To jest ten czas o którym wam mówiłem, a wy jesteście ratunkiem 

dla tego świata. Tu już nie będzie słabego człowieka, ale będzie 

uformowany i zahartowany w walce. Daję wam dzieci Mego Serca Ducha 

Mego. Napełniam was światłem i mocą Mej miłości. Dacie świadectwo, 

że jesteście MRMSJ. Wielu z was odpadnie z tej walki, bo za mało 

zaufaliście w Moją wszechmoc. Jestem Panem Nieba i ziemi.  

Wybrałem to, co jest słabe i nieudolne, bo Moja moc w słabości się 

objawia. Ufajcie  a nie dociekajcie, hartujcie swego ducha. Wszystko się 

dopełni wedle Mojej woli. Czekajcie na swój dzień, on jest bliski. Uczcie się 

pokory, cichości. Kocham was dzieci Moje i nie martwcie się, Ja będę z 

wami. Niech żadna dusza nie zwątpi w Moją obecność, idą ciężkie dni dla 

świata. Dałem człowiekowi ziemię poddaną, a lud uczynił ją siedliskiem zła. 

Wraca Pan – co uczyni z tymi, co zamiast żyta siali kąkol. Za dar życia na tej 

ziemi zapłacą nieuczciwi dzierżawcy cenę, której już nie będzie można 

spłacić ani złotem, ani srebrem tylko karą wieczną. Zło osiągnęło szczyt. 

 Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, doświadczę i oczyszczę z brudu 

grzechowego szczególnie tych, którzy pragnęli żyć bez Boga. Jedynym 

ratunkiem dla świata jest Miłosierdzie Boże. 

Proszę Ciebie Boże, słyszę głos wewnętrzny, że kończą się moje 

wyjazdy. Jaka jest rola moja w dalszym działaniu we wspólnocie Małych 

Rycerzy MSJ. 

Córko Moja, misja wyjazdów się kończy. Nie docenił lud znaczenia 

twej wędrówki i trudu. Stworzenie Moje nie pomyślało, że to Ja, Jezus, 

ciebie posyłam. Wypełniłaś posłannictwo dobrze, niosłaś ludowi radość, 
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pokój i zdrowie. Godziłaś się ze wszystkim, co cię spotkało od ludzi. 

Cieszyłaś się wraz ze Mną jak znajdowałaś serca otwarte na Boga. Misja 

twoja będzie trwać dalej tylko w innym wymiarze. Ufaj swemu Bogu, bo 

bliskie jest Jego Królestwo. Bądź spokojna o dalszy ciąg misji twojej. 

Czuwaj na modlitwie, a plan Boży będzie się dopełniać. Strzeż depozytu 

swej duszy, aby osiągnąć cel przeznaczony przez Boga. 

 

Dnia 20.09 2003 r. 

O mój Jezu, jak mam prowadzić te rekolekcje i co do ludzi  mówić, bo 

pragnę, aby Twoja wola się wypełniła i żebym Ci radość przyniosła. 

Córko moja, pragnę, żeby wasze serca się otworzyły na Moją Miłość. 

Módlcie się, a Ja będę wam błogosławił. Udzielę wam wiele łask. Ty, córko, 

dostaniesz natchnienie jak masz prowadzić. Wszystko uzgadniaj z 

kapłanem. 

Kołobrzeg. Rekolekcje były piękne, wiele modlitw, pokory. Ale źli 

ludzie, przez donos do biskupa w Koszalinie, napisali o 

nieprawidłowościach. 

Ale takich przeżyć duchowych będzie nam brak. Odwołano nasze 

rekolekcje - I turnus. Będzie brakować tej potęgi modlitwy i tego 

charyzmatu, co udzielił mi Bóg. Siostra  Zofia 

Dzień, 27.09.2003 r.  

Zakończyły się rekolekcje - II turnus, 22.09-27.09.2003 r. 

Spostrzegłam, że taka forma rekolekcji, w małym gronie, jest bardzo 

potrzebna. Ludzie zmęczeni, z problemami swego życia, odnajdują  pokój i 

radość, zapominając  o swych troskach. Odnajdują Boga i pragną Nim żyć. 

Gdy przyszedł dzień odjazdu, zdałam sobie sprawę, że muszą wracać do 

swej codzienności i rozstać się z tym, co przeżywali. Ale radość i pokój 

ducha zabiorą ze sobą. O. Mieczysław dał nam wiele wyjaśnień. Jak żyć dla 

Boga, szukać Go, odnajdywać? Dziękuję Bogu za jego dar przekazywania 

Słowa Bożego. Umocnieni duchowo, opuszczali dom z płaczem i smutkiem. 

Radowało się moje serce patrząc na nich. Z radością przeżywali te 
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rekolekcje w Kołobrzegu, rozmodleni, rozśpiewani. Opuszczali odnowieni i 

szczęśliwi. 

Dnia 28.09. - 03.10.2003 r., Kołobrzeg – Świadectwo 

Rekolekcje Święte Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusa. 

Chociaż nie jestem członkiem tej Wspólnoty, wzięłam udział w tych 

rekolekcjach z potrzeby Serca. 

Dziękuję Bogu, że pozwolił mi w nich uczestniczyć, bo oprócz 

głębokich  przeżyć duchowych, dzięki obecności siostry Zofii, dzięki jej 

zaangażowaniu w dobór modlitw, w prowadzeniu duchowym całej grupy, 

w mówieniu nam o Bogu z taką miłością, z takim spokojem, że można było 

słuchać siostry Zofii z zapartym  tchem, a jej pokój, Boży pokój, wlewał się 

w moje serce. 

Poznałam Boga, lepiej Jego wielkie Miłosierdzie. Jego miłość do ludzi. 

Dzięki postawie  siostry Zofii i treściwym katechezom  o. Mieczysława. 

Oprócz przeżyć duchowych i pogłębieniu miłości do Boga, zostałam 

podczas tych rekolekcji, w czasie błogosławieństwa  Bożego przez Serce 

siostry Zofii, uwolniona od złej energii  nabytej od różnych bioterapeutów, 

u których szukałam pomocy na uzdrowienie z bielactwa. 

Mogłam się o tym przekonać, widząc różnicę w moim zachowaniu 

podczas pierwszego błogosławieństwa siostry Zofii, drugiego, trzeciego, 

czwartego i ostatniego, które już przyjęłam w całkowitym spokoju ciała i 

ducha. Bóg zapłać.  

Kazimiera z Ostrowa Wielkopolskiego, czcicielka Miłosierdzia Bożego 

Dnia 04.11.2003 r. – Tolkmicko 

Zaczynam spisywać wizje, jest ich wiele. Ale niektóre dobrze widzę i 

mogę opisać, a niektórych nie potrafię, ponieważ jest wiele postaci, które 

się przemieszczają i trudno opisać. Przeważnie jak jest dzień jakiegoś 

Świętego, to jest wielka uroczystość  nieba. 

Pomiędzy 4-9 października zobaczyłam wiele postaci jak klęczały z 
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głową do ziemi. Ubranie ich było w kolorze czerwono-niebieskim. W 

ostatnim rzędzie leżały krzyżem. Wtem z górki schodzi Jezus w biało-

czerwonej szacie – zobaczyłam, jaki pokłon oddają te postacie. 

Bez daty – w inny dzień zobaczyłam jak postacie w kolorowych 

ubraniach szły z uniesionymi rękami. 

Dnia 22.11.2003 r. 

Rozpoczęły się rekolekcje milczenia. Z całą ufnością zawierzyłam je 

Bogu. Pytam się: Czy pozwolisz, słodki mój Jezu, te siedem dni zamknąć dla 

świata, a żyć tylko Twą obecnością i słuchać Ciebie, Boże, i tylko do Ciebie 

mówić i nikt nie będzie znał naszej mowy. Dziś oddaję się Tobie, Boże, bądź 

ze mną, prowadź mnie jak małe dziecko, które się uczy słuchać tylko swego 

Boga. Mam tyle Ci do powiedzenia. 

Boże, czy starczy mi te siedem dni. Tobie powierzam, abyś mówił mi  o 

swej wielkiej miłości do mnie. Ucz mnie, Boże, jak kochać Ciebie i być Ci 

posłuszną. I proszę was, aniołowie i wszyscy święci o waszą pomoc o 

wytrwanie w tym milczeniu dla świata, aby żyć Bogiem i tylko Bogiem. 

Dnia 23.11.2003 r. 

Opiszę w skrócie historię mojego życia. Gdy byłam na skraju 

wyczerpania, pomyślałam o Matce Bożej. Tylko Ta, dobra Matka Boga 

Jezusa i moja. Wtem zaczęłam wołać Jej pomocy własnymi słowami, 

zalewając się łzami. Matka Boża usłyszała mój głos – wołającego dziecka. 

Prosiłam o cierpliwość wobec tych, co zadają mi ból. O dziwo, nerwy, 

niepokój zniknęły. Cały miesiąc był spokój ducha, radość nieogarnięta. Ten 

pokój Boży trwa do dziś. Dziękuję Matce Bożej, bo moje życie zmieniło się. 

Pragnę Boga i żyć dla niego. Wszystko, co czynię, czynię dla Chwały Bożej. 

Idę za głosem Bożym – w Nim odnalazłam sens życia, ufność i nadzieję 

życia wiecznego z Bogiem. Bóg mi nie skąpi łask i daje mi moc czynienia 

dobra. Czynów mi nie brakuje. Jeden się kończy już jest następny. 

DZIĘKCZYNIENIE. 
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Dziękuję Ci Boże, gdy byłam daleko od Ciebie,  zawołałeś mnie po 

imieniu i podałeś mi swą świętą dłoń, aby mnie dźwignąć i pociągnąć ku 

sobie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że nie zostawiłeś mnie samą, a udzieliłeś mi 

łaski, abym powróciła  do Ciebie. Ciężki to był powrót. W tym czasie, 

najważniejszy Ty byłeś Panie, gdy postawiłeś przede mną barierę 

grzechowi, zapragnęłam zdobyć ją dla Ciebie, Boże, poprzez łzy, modlitwę, 

pragnienia wołając: o Jezu, nie przestanę kołatać do Twego serca, aż mi 

zdejmiesz tę barierę dzielącą mnie od Ciebie, Jezu. I w dniu Święta 

Miłosierdzia Bożego zniknęła bariera.  

Dziękuję Ci, Jezu miłosierny, żeś mnie wyprowadził na drogę 

zbawienia i okazał mi Miłosierdzie, i powołał do tego dzieła Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Dziękuję Ci, Jezu, za pokonywanie wszystkich przeszkód, które 

stawiasz przede mną. 

Dziękuję za ten pokój Boży, za miłość do ludzi i za posłuszeństwo 

wobec kapłanów. Chcę być najbardziej posłuszna Tobie, Boże. Zabierz mi 

wszystko, a zostaw mi siebie, ten skarb, który mnie nasyca i umacnia do 

pełnienia woli Bożej. Resztę życia pragnę przeżyć u stóp Twojego krzyża: za 

dar życia i za miłość, którą rozlewasz do naszych serc. Oto jestem, Boże, 

cała twoja – nie ma mojego ja. Jesteś tylko Ty, Boże. Bądź uwielbiony Boże 

w Trójcy Świętej Jedyny. Tobie cześć i chwała po wszystkie wieki. Amen.  

PROŚBA 

Proszę, Ciebie Boże, o miłość ku Tobie, bo w miłości Bożej dokonują 

się wielkie dzieła Boże. Bo miłość jest potęgą, w której wszystko ginie, co 

złe, a rodzi się dobro. 

Jezus mówi: – Nie po to cię stworzyłem, aby Cię utracić, ale zbawić. 

Trwaj w Miłości Mojej, to jest droga dla Ciebie. 

Dzień 23.11.2003 r. 

Dziś pierwszy dzień milczenia, słuchania nauki kapłana.  

Dziękuję Boże, że pozwoliłeś mi ten dzień przeżyć w milczeniu i być 

tylko z Tobą. Boże, przepraszam Ciebie i proszę  o łaski, jakie są mi 
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potrzebne w tych rekolekcjach, aby w tej ciszy odnaleźć Ciebie, Boże i 

słuchać tych upragnionych natchnień. Idę spać, ale i w tym spoczynku chcę 

Ciebie mój Panie adorować. A teraz ofiaruję Ci mój spoczynek i sen. 

Błogosław mnie Boże. 

 Dnia 24.11.2003 r. 

Dziękuję Bogu za szczęśliwą noc. Do godziny dziesiątej jestem 

pochłonięta jakimś dziwnym pokojem milczenia. Zakłócony mam czas 

milczenia, ale bez paru słów nie można sprawy rozwiązać. Wtedy 

zrozumiałam  wartość słowa, które nam dał Bóg. Ale jak wielką łaską są 

słowa, które trzeba zachować tylko dla Boga i tylko kontakt mieć z nim. 

Gdy musiałam gdzieś iść myślą, nie mogłam się oderwać od myśli o Bogu i 

nie wiem, dlaczego. 

Godz.12.00 - Msza Święta 

W kaplicy ofiarowuję tę Mszę Świętą za tych kapłanów, co odprawiają 

Mszę Świętą.  

Gdy ksiądz udzielał Komunii Świętej, zaczęło mi serce tak bić, że 

słychać go było. Na koniec udzielił mi ostatniej, na klęcząco, bo wszyscy 

brali na stojąco. Po przyjęciu odczułam słodycz w sercu. W Komunii 

ogarnęła mnie wielka gorączka, nie poszłam na obiad, bo czułam tylko 

sytość i pragnęłam wyjść na powietrze. Gdy spojrzałam na słońce – były 

tak cudowne kolory. Zobaczyłam wirujące słońce i jakby zbliżało się do 

mnie. I cieszyłam się. Miałam wielką radość serca, że mogłam przyjąć Pana 

Jezusa na klęcząco podczas Komunii za tych wszystkich, którzy stali. Bogu 

dzięki. 

Jezus: – Czyń  jak czynisz, to, co Ja, Jezus, ciebie nauczyłem. Masz być 

wierna mojej nauce. Nie patrz na innych, jak czynią, ty czyń tak, jak ci serce 

wskazuje. Wytrwaj w tej czci, a Ja, Jezus, dam ci poznać więcej, bo Moje 

Ciało ma wielką moc, dla przyjmujących godnie, ze czcią. 

Godz. 19.00 

Czułam gorąco w moim sercu podczas spotkania kontemplacyjnego. 
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Po Mszy Świętej poczułam  bardzo gorąco w swoim ciele, a jednocześnie 

bóle w nogach i w całym ciele drżenie. Jestem o pięćdziesiąt procent 

słabsza.  

Dziękuję Ci Boże, za ten dzień szczęśliwy i proszę o błogosławieństwo 

na nadchodzącą noc. 

Dzień 25.11.2003 r. 

O słodki, mój Jezu, proszę o pomoc, bo ręce  mi opadają.  Ojcowie 

Jezuici mają pełne ręce roboty. Nie jestem pewna, czy ta opieka, jaka jest 

obecnie służyć będzie ku rozwojowi.  O słodkie Serce Jezusa, Tobie 

zawierzam. Prowadź taką drogą, jaki jest plan Boży.  

Mówi Jezus: – Córko, twoja rola się skończyła. Wiele zabiegałaś, 

trudziłaś się, chciałaś dobrze i podobało się Bogu za Twe wytrwanie w tym 

dziele. 

Mały Rycerzu Miłosiernego Serca Jezusa przejdziesz do innego 

etapu tego dzieła. Dam poznać duchowieństwu i ludowi, że twórcą  Ja 

jestem,  Jezus miłosierny.  

Dam wam ludu Boży pytanie, czy moja miłość i moja śmierć krzyżowa, 

czy daje wam świadectwo mojej miłości do was. I teraz chcę wam dać 

ratunek poprzez tych maluczkich. Zaprawdę powiadam ci ludu Boży, że oni 

odniosą zwycięstwo nad złem. Nie mądrość, nie bogactwo, ale ta małość. 

Nie martw się, córko, Ja znam wszystkie plany ludzkie, tylko 

duchowieństwo i lud Boży nie rozpoznaje tego dzieła Bożego. Ty, córko, 

patrz w Moje miłosierne Serce, ono ciebie  umocni, pocieszy i da ci 

natchnienie do wypełnienia woli Bożej. Czekaj na swój dzień. 

Godz. 12.00 – Msza Święta 

Ofiarowałam ją za męża, o uzdrowienie  duszy i ciała. Przed 

podniesieniem uczułam ból serca, jakby go coś przeszyło. Po podniesieniu 

przestało boleć.  Po Komunii Świętej ból w żołądku lub wątrobie, po 
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skończonej Mszy Świętej ból znikł. 

Kiedyś dzwoniłam do o. Aleksandra, aby odprawił Mszę Świętą za 

księdza Tadeusza – zmarłego nagle. Powiedział, że może odprawić  29 

listopada, bo jest miesiąc. Chciałam zapłacić – powiedział, żeby się do 

niego nie zwracać, tylko do siostry dzwonić, bo on ma wiele problemów, 

do siostry trzeba dzwonić. A do siostry trudno się jest dodzwonić – teraz 

nie wiem, kto się nami opiekuje. Bez kapłana i opiekuna wspólnoty. Pomóż 

Jezu. 
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ROK 2004 

Dnia 03.03.2004 r. 

Córko Moja, Ja, Ojciec Przedwieczny, daję ci poznać czas w którym 

żyjecie. Świat obecnie jest bardzo zagrożony, chcę was pouczyć, żebyście 

poznali ostatni czas działania szatana i jego sług. Wy, drogie dzieci, 

możecie zmienić świat poprzez wierność Bogu i przykazania Boże. Trzeba 

je wypełniać i nimi żyć. Wzywam was, Moje dzieci, do wielkiej ofiary i 

modlitwy, i pokuty, aby wyprosić ratunek waszej ojczyźnie. Niech Matka 

Boża weźmie w Swoje święte dłonie wasze prośby. Ona jest waszą obroną 

i pomocą. W waszej mocy jest uratować waszą ojczyznę. Jestem Bogiem i 

Ojcem miłosiernym, słyszę głos moich dzieci wołających o ratunek, ufajcie 

Mi i miejcie nadzieję w swoim Bogu, który wszystko może i wiele 

zapowiedzianych tragedii może nie być. Miłość i wierność Bogu daje wam 

gwarancję, że wasze prośby i modlitwy są wysłuchane. Trwajcie na 

modlitwie i czytajcie Ewangelię. Obecny czas jest waszym czasem. Moje 

dzieci to jest walka duchowa światłości z ciemnością, aby światło 

zajaśniało nad światem. 

Dnia 07.03.2004 r. 

Matko Boża Częstochowska, co byś wskazała dla księży Jezuitów, jak 

mają prowadzić Małych Rycerzy MSJ. Jesteśmy wspólnotą modlitewną, tyle 

wspólnot jest zatwierdzonych przez Kościół, my jesteśmy raczej 

napiętnowani. Ty Mateńko znasz naszą przyszłość. Bogu i Kościołowi 

chcemy być posłuszni. Czy tradycja Kościoła, w Polsce tysiącletniego, już 

nie jest dobra? Jak trudno oderwać korzenie od tak pięknej tradycji, a 

wejść w nieznane, nie wiedząc, dokąd prowadzi ta droga współczesnego 

Kościoła. Nasz ból serca składamy w Twoim Sercu Królowo Polski. 

Córko Moja, Ja, Matka Boża, daję moim synom kapłanom prośbę: 

strzeżcie i dbajcie o rozwój tej wspólnoty Małych Rycerzy MSJ. Ona jest 

własnością Mego Syna, dlaczego wahacie się zatwierdzić ją. Ich ofiara, 
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czy modlitwa jest miła Bogu. Syn Mój posłuży się nimi i da świadectwo, 

że są Jego własnością, oni nie odejdą od Kościoła ani od krzyża Mego 

Syna. Oni się nie ulękną prześladowań, bo Ja, Matka Boża, będę z nimi. 

Dnia 07.03.2004 r. 

Matko Boża, wskaż nam jak mamy postępować według zarządzeń 

Kościoła, czy Ciało Jezusa Twego Syna mamy przyjmować stojąc i na rękę? 

Czy jest nam odebrana wola, którą dał nam Bóg. My chcemy przyjmować 

Najświętszy Sakrament na kolanach, chcemy być posłuszni kapłanom, ale 

czy nasze serce wytrzyma tę obojętność. Matko Boża, wskaż nam, bo Ty 

najlepiej znasz jak Twoje dzieci mają się zachować wobec Jezusa 

Eucharystycznego.  

Matka Boża Królowa Polski: Córko Moja nie ma w świecie tak 

drogocennego skarbu jak godne przyjęcie Najświętszego Sakramentu i 

zachowania go w swoim sercu, i rozważania kim jest. Jak zabraknie czci do 

Przenajświętszego Sakramentu, Bóg wymierzy sprawiedliwość.  

Człowiek nie ma prawa łamać przykazań Bożych. Człowiek otrzymał 

wolną wolę od Boga. Czy jesteście Moi synowie w stanie zniewolić dar 

Boży dla człowieka? Opamiętajcie się, Moi synowie kapłani. Jeśli 

zniszczycie wolną wolę w człowieku, doświadczę was surowo. To mówi do 

was Jezus: dałem wam tak wiele, a dajecie Mi tak niewiele. Macie należeć 

całkowicie do Mnie Jezusa. Pomyśl synu, ile należysz do świata, a ile do 

Mnie. 

Dnia 07.03.2004 r. 

Matko Boża Częstochowska, czuwaj nad nami Małymi Rycerzami MSJ 

i nad całym ludem Bożym. Tylko Ty, Mateńko nam zostałaś i nie pozwól 

nas zniszczyć. Jesteśmy Twoją własnością, testamentem z krzyża Twojego 

Syna. Gdy wypowiedział do apostoła Jana: ”Oto Matka Twoja, Oto syn 

Twój” staliśmy się Twymi dziećmi. W tak wielkim cierpieniu Jezus nie 

zapomniał o swym stworzeniu zostawiając nas pod Twoją Mateńko opieką. 

Niech Twój płaszcz okryje nas i zachowa dla Chwały Bożej. Zawierzam Ci 
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Królowo Polski cały Kościół św., lud Boży i Małych Rycerzy MSJ. Niech nasze 

schronienie będzie w Twoim Niepokalanym Sercu, a Twoje macierzyństwo 

niech zajaśnieje dla dzieci, aby, wśród nieprawości tego świata, pokonali 

wszystkie trudności pod Twoją  opieką. Mamo bądź z nami. Skupieni wokół 

Twego Niepokalanego Serca damy świadectwo, że nimi jesteśmy. 

Ja, Matka Boża Częstochowska, daję ci córko Moja odpowiedź: 

dobrze dzieci Moje, że zauważacie zło, które rozpanoszyło się w waszej 

ojczyźnie i świecie. Jesteście własnością Mojego Syna, On was powołał i 

użyje do wypełnienia woli Bożej na tej świętej ziemi. Nie uczonymi, nie 

tym co mają broń zagłady, ale waszą modlitwą połączoną z Moją modlitwą 

i całym Niebem. Dbajcie o pokój ducha, aby wasze modlitwy miały moc 

ponadludzką. Zło będzie ustępować, a przeciwnicy Mojego Syna ujrzą 

obrzydliwość swego postępowania i zapragną nawrócenia. Pragnę waszej 

wierności ludu Boży i miłości do Boga, i bliźniego. Zapewniam was, że 

nasze dwa Serca Jezusa i Maryi odniosą zwycięstwo. 

Ojcze Przedwieczny, co z moją ojczyzną - Polską, jaki los człowiek 

zgotował dla swojej ojczyzny? 

Córko, twoja ojczyzna jest zagrożona. Gdybym dopuścił do samowoli, 

naród polski czekałoby niewolnictwo na wiele lat. Gdy Moje dzieci modlą 

się i błagają o ratunek, Ja, jako Ojciec i Pan, słyszę ich błagania i idę im z 

pomocą. Nie martw się córko o swoją ojczyznę, ona jest pod Moją opieką. 

Dnia 29.03.2004 r. 

O godz.14.00 położyłam się spać, ale co chwila się budziłam. 

1) Po przebudzeniu widzę jak fale różowe z obu stron przychodzą i 

wnikają w moją głowę. 

2) Po przebudzeniu widzę czarnego konia i jeźdźca na nim. 

3) Po przebudzeni widzę jakby jakaś walka duchowa. Widzę to przy 

oczach zamkniętych, jakby z daleka, ale oglądam z góry jakby ciemne fale, 

a z drugiej strony różowe. A zwycięstwo zawsze jest po stronie różu. I 

znów zasnęłam. 

4) Widzę postacie jakby szykują się do walki duchowej, są ciemne. 
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Postacie w szatach różowych i znów zwycięstwo tych postaci w różu.  

Opisać mogłam tylko trochę tego, co tam się działo. Tam były wielkie 

zastępy. Ale takie światło żółte lub seledynowe biło takim strumieniem. 

Wszystko było wymiecione z tych ciemnych postaci, a potem przychodziły 

już tylko fale różowe, spokojne i na tym się skończyło. Wiedziałam, że to 

walka duchowa, bo lud Boży się modli i Niebo przychodzi z pomocą. I 

widzę księgę białą z napisem, a na tym napisie leżał kwiat i zakwitł. 

Dnia 30.03.2004 r. Tolkmicko – Mówi św. Mojżesz 

Córko Mojego Pana, wiem że masz wątpliwości, że będę do ciebie 

mówił – ja, św. Mojżesz.  

Bóg ciebie wybrał za narzędzie do przekazania tych słów dla świata. 

Ja, św. Mojżesz, pierwszy miałem kontakt z Bogiem, a teraz w tych 

trudnych czasach dla ludzkości Bóg mnie wysyła ze swoim słowem do 

człowieka, bo chce jeszcze raz okazać swoje Miłosierdzie. Co skalane 

grzechem niech się oczyści i wraca do Boga Ojca jako marnotrawne dzieci 

– bo czas się zbliża szybko, a tych co nie słuchają wołającego Ojca spotka 

sprawiedliwa chłosta. Ja, św. Mojżesz, przychodzę z ostrzeżeniem dla 

całego świata – albo wrócicie stworzenie z drogi nieprawości do Boga, albo 

własną pójdziecie drogą na której nie ma Boga – tym zgotujecie gniew 

Boży. Stworzenie posłuszne, kochające Go, Bóg oszczędzi, a odstępców 

odda zagładzie. Czas nagli, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 

Pisz co dzień przez 7 dni. 

Dnia 31.03.2004 r., Tolkmicko – Mówi św. Mojżesz 

Zofio, pisz, bo czasu mało. Te orędzia daj swoim opiekunom. Lud Boży 

powinien znać prawdę, co ma nastąpić i co może człowiek uczynić wobec 

zagrożonego świata. Bóg wzywa do nawrócenia i jednocześnie słucha 

próśb błagalnych o Miłosierdzie. Bóg człowiekowi dał wolną wolę, a lud nie 

docenił woli Bożej i nie skorzystał z tego skarbu zdania się na wolę Bożą. 

Gdy człowiek zawierza swoją wolę Bogu – Bóg kieruje i działa w człowieku i 

daje możność wypełnienia jej. Wielu ludzi odrzuciło nawet własną wolę, w 
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tym poddało się niewoli szatana i tu stanął człowiek nad przepaścią 

zagłady. Szatan uśpił naród Polski.. W Polsce ma się dokonać plan Boży. 

Zwracam się do tych, którzy nie utracili wiary w Boga – módlcie się. 

Będziemy się modlić wraz z wami przed Tronem Bożym. Patrzymy na ten 

świat zniewolony przez złego ducha. Gdzież jest rozum, który dał wam 

Bóg? Czy nie widzicie tego okrucieństwa nad całym ludem, który stworzył 

Bóg. Idzie ten, który upomni się za zbrodniczą krew niewinną a sąd nad 

niesprawiedliwością będzie sprawiedliwy. To mówi do was Mojżesz. 

Dnia 31.03.2004 r. 

Widzę krzyż i ludzi wyciągających ręce do Jezusa na krzyżu. A co dalej 

widziałam nie potrafię opisać. To jest niebo - to, co się dzieje, to tylko 

może się dziać w niebie. 

Dnia 01.04.2004 r. 

Dziś też się coś działo – tyłu świętych. 

Dnia 01.04.2004 r., Tolkmicko – Mówi św. Mojżesz 

Córko Mego Pana – pisz. Dziś dam ci poznać jak uśmierzyć gniew 

Boży. Za tak wielką nieprawość człowiek człowiekowi wymierza 

sprawiedliwość, a Bóg mówi – nie zabijaj. Czy to się pokrywa z 

przykazaniami Bożymi. Opamiętaj się człowieku – prochu ziemi, bo gdy 

Bóg wyda sprawiedliwy sąd nad światem i uderzy wielką mocą, jakiej 

jeszcze nie było i oczyści świat z brudu grzechowego, biada wam 

stworzenia Boże, którzy zatraciliście Boga – Stwórcę. Staliście się bogami 

tej ziemi, która należy do Stwórcy. Wy lud Boży, którzy znacie Stwórcę i 

jesteście wierni swemu Bogu. Bóg da wam mądrość i miłość, abyście się 

stali narzędziem, który może ocalić świat i tych którzy się nawrócą – 

trwajcie na modlitwie i tęsknocie za Bogiem. Przytulcie się do Ojcowego 

Serca i ufajcie – bo Jego Serce jest waszym schronieniem. Bóg okaże 

Miłosierdzie Boże tym, co nie ulegli zwątpieniu. Wasze modlitwy 

zanoszone do Boga Ojca dadzą świadectwo do zwycięstwa. Nie trzeba 
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broni, a gorące  modlitwy serca. Niech was Bóg błogosławi i słuchajcie 

głosu Bożego. 

Dnia 02.04.2004 r., Tolkmicko – Mówi św. Mojżesz 

Ja, Mojżesz, chcę wam pomóc ludu Boży, bo stanęliście przed 

nadejściem zagłady. Ja też prowadziłem Izraelitów do Ziemi Obiecanej, ale 

lud buntował się przeciw Bogu i ginął. I w obecnym czasie lud buntuje się 

przeciw Bogu, a jednocześnie odrzuca Go.  

Nadszedł już czas, aby okazać kto jest panem Nieba i ziemi. O 

gdybyście znali jak Bóg was umiłował. Czym zapłaciliście za tak wielką 

miłość Boga-Człowieka? Zapamiętajcie jedno – gdy zadrżą niebiosa i 

ziemia, zacznie dziać się gniew Boży, wtedy już nie będzie przebaczenia, 

tylko sąd nad nieprawością świata. Skoro nie potrafiliście docenić tego 

skrawka ziemi, będzie wam zabrana, bo nie była użyźniona. Ta ziemia 

święta należy do Boga, dał ją Bóg i może ją zabrać spod waszych stóp. 

Ludu Boży, giniecie, a nie potraficie wzywać Boga. Trzeba dużo się modlić, 

przepraszać, wynagradzać i dziękować i prosić o pokój na świecie. Tylko 

wasze modlitwy mogą powstrzymać zbrodnicze zamiary wobec ludzkości. 

Ja, św. Mojżesz, ostrzegam was i proszę obudźcie się bo czasu jest mało. 

Dnia 03.04.2004 r., Tolkmicko – Mówi św. Mojżesz 

Ja, Mojżesz, przychodzę do was w słowie. Przyszło wam żyć w tak 

trudnych czasach. Ludzie wierni Bogu będą prześladowani z powodu wiary 

i Imienia Jezusa. Właśnie ta ofiara wasza będzie darem dla złagodzenia 

kary Bożej.  

Ludu Boży, przygotuj się na przyjście Jezusa, bo od tego zależy czy lud 

czeka na swojego Zbawiciela i czy pragnie Go. Nim przyjdzie Jezus – świat 

będzie oczyszczony. Spójrzcie na ten świat zniewolony przez szatana. Bóg 

czeka kiedy wszelka dusza zawoła o Miłosierdzie Boże. Wiele ludzi odeszło 

od Boga. Bez Boga dusza umiera w grzechu, staje się narzędziem szatana. 

W waszej mocy, ludu Boży, wyrwać wiele zniewolonych dusz przez 

szatana. To jest wasze zadanie. Walka o każdą duszę dla Jezusa, aby ofiara 
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Jezusa nie była zmarnowana. Dla wielu trzeba wiele modlitw i ofiar, dla 

Chwały Bożej i zbawienia. Niech was ludu Boży Bóg błogosławi. 

Dnia 03.04.2004 r. 

Duchu Święty, Kościół nie chce nas zatwierdzić, a my, jako Wspólnota 

chcemy należeć do Kościoła i jemu służyć całym sercem. Dlaczego dla nas 

ludzi świeckich są takie trudności, przecież my się chcemy tylko modlić, 

pomóż nam Duchu Święty, bo w Tobie jedyna nadzieja. 

Duch Święty: Córko moja dobrze, że opierasz się na swym Bogu, daję 

ci wyjaśnienie. Kościół ma prawo być ostrożnym, ale nie patrzy co ci ludzie 

odrzuceni czynią. Wasze czyny podobają się Bogu. Nie martw się córko, 

jeżeli duchowieństwo nie uznaje waszej Wspólnoty, która należy do Jezusa 

miłosiernego. Moi synowie, nie doceniliście ich ofiary, tego co jest dobre i 

należy do Jezusa miłosiernego. Ja, Duch Święty, dam świadectwo, które 

odczujecie. Zacznie się objawiać to, co będzie potrzebne dla tych 

maluczkich. Bądź spokojna córko, co jest Boże nie zginie. Bóg z wami i 

wszyscy święci. 

Dnia 04.04.2004 r., Tolkmicko – Mówi św. Mojżesz 

Ja Mojżesz, przychodzę z wielkim ostrzeżeniem dla ludu Bożego, 

abyście trwali na modlitwie, w ofierze za tych, co odeszli z dróg zbawienia. 

Bóg czeka na nawrócenie, a gdy lud przewrotny odrzuci wezwanie Boże – 

Bóg już nie będzie zwlekał, bo wasze serca twarde, zniewolone nie są w 

stanie stać się dziećmi Bożymi. 

Nadchodzi czas czasów zapowiedziany przez Stwórcę. Oj, straszne 

będzie dla ludzi bez wiary w Boga. Dał Bóg człowiekowi duszę 

nieśmiertelną, a ty ją skazujesz na potępienie. Każdy człowiek może być 

zbawiony, o ile jego życie będzie prawe. Człowiek sam sobie gotuje życie 

wieczne z Bogiem lub nie. Dopiero w wieczności opamięta się co utracił, 

ale dla takiej duszy już będzie za późno. Nawracajcie się do Boga, bo macie 

krótki czas, a Ojciec czeka na powracających.  
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Ja, Mojżesz wzywam was ludu Boży, bo pragnę waszego zbawienia. 

Dnia 05.04.2004 r., Tolkmicko – OSTRZEŻENIE 

Zobaczcie ludu, co uczynił szatan. Zaufaliście jemu. Jemu zależy, 

żebyście nie pojednywali się z Bogiem. Wiedziałeś ludu, kto stworzył świat 

i was. Zostało wam tylko Miłosierdzie Boże. Padnijcie na kolana przed 

Bogiem miłosiernym i błagajcie o ratunek. Miłosierdzie to jest ostatni 

ratunek dla świata, skorzystajcie z tej łaski, wiele możecie uratować dusz 

zagubionych. Świat stał się wulkanem, który może wybuchnąć w czasie, 

który zna tylko Bóg. Podaje wam naczynie Miłosierdzia Bożego. 

Skorzystajcie z czasu. Bóg jest miłosierny – może was wysłucha. 

Córko Moja, Ja, Bóg Ojciec bogaty w Miłosierdzie Boże, pragnę, aby 

ta świątynia była na cześć Mego Ojcostwa. Idź córko do biskupa i 

powiedz, że Ja, Bóg Ojciec, pragnę tej świątyni. To będzie Mój przybytek. 

Jak będzie ta świątynia przytulę lud Boży do swego Ojcowskiego Serca i 

ocalę naród i narody. Błogosławię tym, co wezmą udział w tej budowie i 

ofierze. Resztę zostawcie swemu Bogu. 

Dnia, 06.04.2004 r. 

Myśl moja była przy zmarłym biskupie Zbigniewie Kraszewskim, 

którego odznaczał się wielką duchowością. To był święty kapłan, dostępny 

dla wszystkich ludzi. Byliśmy z nim do końca jego dni na tej świętej ziemi i 

Bóg mi dał zobaczyć jak niebo go otaczało i witało. Pragnęłabym, żeby 

każdy kapłan był tak witany w wieczności. Bogu niech będą dzięki, że dał 

mi ujrzeć jego ofiarę i świętość. 

Dnia 26.04.2004 r. 

O Mój Jezu, jaka potrzeba jest, żeby czytać Pismo Święte przez pół 

godziny? 

Jezus: Łaską jest ratunek dla Polski poprzez Ewangelię i słowo Moje 

głoszone przez Apostołów. Czytajcie przez 10 dni, aby Słowo Boże 

zajaśniało nad Polską. Znajdźcie wielu ludzi o dobrym sercu, aby lud Polski 
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odnowił się przez Słowo Boże – fundamentem jest Ewangelia. Ja, Jezus, 

nadal działam poprzez Słowo, które stało się Ciałem i mieszka wśród was, 

daje wam moc zwycięstwa, aby się okazało, że Moje Słowa są żywe i 

prawdziwe. Niech wasza wiara będzie silna w te Słowa Boże, a Król 

Miłosierdzia Bożego otworzy wam drzwi, aby Królestwo Moje było wśród 

was.  

Dnia 30.04.2004 r. – Pytania do Pana Jezusa 

- Czy Polska wejdzie do Unii Europejskiej? 

Polska wejdzie do Unii Europejskiej. Konsekwencje poniosą ci, co 

podstępnie sprzedali naród polski skazując ich na niewolę. Bóg obudzi 

naród do wielkich czynów. 

- Jak długo będzie ten rząd, który uczynił tyle spustoszenia? 

Ten rząd zostanie, ale bardzo krótko – przyjdzie ten, który jest 

Polakiem. 

- Czy Kościół zatwierdzi wspólnotę Małych Rycerz Miłosiernego Serca 

Jezusa? 

Córko, Kościół nie zatwierdzi M.R.M.S.J. Jest napisane Mnie 

prześladowali i was będą prześladować. Z pokorą przyjmujcie wszystko dla 

swego Boga. 

- Jak mamy postępować i co mówić dla umocnienia tej wspólnoty? 

Moje narzędzie ma być czujne, nie wdawać się w dialogi. Waszą 

bronią jest Różaniec, Moje Rany, Moja Krew i Niepokalane Serce Mojej i 

waszej Matki. Ona obroni was, a św. Michał będzie bronił jako depozytu 

Mojego. 

- Jaką postawę przyjąć do Kościoła w tych dniach? 

Dzieci Moje, wasze miejsce jest w Kościele, bo Ja, Jezus, jestem w 

nim. Kościół cierpi i wy cierpicie. Jesteście Moim zadośćuczynieniem. 
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Kościół będzie w prześladowaniu, aż upłyną dni do czasu oczyszczenia. 

Dnia 16.06.2004 r. 

Panie Jezu, jak dalej postępować, co czynić, aby nasza miłość ku Tobie 

pogłębiała się i umacniała. Wskaż nam Jezu, że Ty jesteś naszym Bogiem, 

naszą nadzieją. Pozwól, o słodki Jezu, abyśmy Ciebie kochali całym sercem. 

To nam wystarczy, żyć Twoją miłością, tylko dla Ciebie i już niczego więcej 

nie pragnąć.  

Mówi Jezus: Córko Moja, wiem co was czeka. Proszę zdajcie się na 

Moją wolę, idźcie za Mną, za Moim głosem nie pytając się o nic, wtedy 

Moja wola będzie w pełni połączona z waszą wolą i wszystko przyjmujcie 

co przed wami postawię. Zahartowani w walce duchowej, moc Moja okaże 

się w was, tylko uczyńcie o co was proszę.  

Dzieci Moje, potrzebuję was do wypełnienia się planu Bożego na tej 

świętej ziemi. Możni tego świata muszą ujrzeć gdzie jest potęga i mądrość. 

Jam stworzył świat i on do Mnie należy, Jam pierwszy i ostatni. Dałem 

wam mędrcy świat z Bogiem. Bez Boga dłużej nie można istnieć, upomnę 

się u możnych tego świata i zobaczycie, coście utracili. Bóg był i będzie. 

Tylko ci pozostaną, co nie utracili żywej wiary w Boga. Otwieram przed 

wami winnicę Moją, abyście się w niej trudzili dla Mej Chwały i zbawienia 

waszego. Bóg jeszcze okaże swoje Miłosierdzie. 

Dnia 27.06.2004 r. 

Ja, Bóg Ojciec, chcę ukazać człowiekowi, kim jestem, bo człowiek 

zapomniał, że jestem Stwórcą wszystkiego, co istnieje na tej świętej ziemi i 

ciebie, człowiecze. Dałem wam wolną wolę i czekam jak postąpi dziecko ze 

swym Ojcem Niebieskim. Świat, w którym żyjecie jest waszą próbą. Czy ta 

droga, po której idziecie jest drogą zbawienia? Dałem wam rozum, abyście 

rozpoznawali. Każde dziecko powinno pragnąć  powrotu do swego Ojca. 

Gdy zapragnąłem być Stwórcą i Ojcem – zrodziłem was, abyście Mnie 

kochali i zawsze byli przy Mym Sercu, a wasze życie by było  pod stałą 

opieką Ojca Przedwiecznego. Odnajdźcie Boga Ojca, który na was czeka, 
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pragnie przytulić zbolałą  ludzkość do swego Serca i okazać wam, jak 

bardzo was kocham. Jak wielka więź łączy Boga z człowiekiem? Tylko 

miłość czysta zrozumie Ojca, kim jestem dla stworzeń. Wracajcie moje 

umiłowane dzieci do swego Ojca. Tak wiele łask przygotowałem dla 

świata. Gdy świat odrzuci  moją miłość Ojcowską, Moja dłoń dotknie 

nieprawości, a wstrząs  będzie wielki. Ale będzie za późno dla tych, co 

odeszli od miłości Boga Ojca. Czas powrotu do Boga  i czas 

sprawiedliwości, aż człowiek wyzna, że jest prochem tej ziemi i zapragnie 

Ojczyzny Niebieskiej. Gdy zapragniesz wrócić do Boga, Ja, Bóg, będę z tobą 

pragnął. Tylko pragnij wrócić do Boga. 

Dnia 27.06.2004 r. – ciąg dalszy 

Gdy Bóg Ojciec daje mi odrobinę rozpoznania Jego Ojcostwa i 

wielkości Jego Majestatu, a mojej miłości, odkrywam jak bardzo 

Bóg  pochyla się ku człowiekowi. Zadaję sobie pytanie, dlaczego Bóg tak 

zabiega o człowieka. To miłość Jego Ojcowska wciąż szuka zagubionej 

miłości w człowieku. Pragnę odnaleźć w swoim sercu miłość dla Mego 

Ojca, który jest w niebie.  

Ojcze, ogarnij mnie, Twoje małe stworzenie, swoją Miłością i spal 

wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, a moje serce niech od dziś bije rytmem 

mojego Ojca. Otóż pragnę całym sercem należeć do mojego Ojca, tam jest 

moje szczęście i zbawienie moje. O jak wielkie szczęście odnaleźć Boga 

Ojca i spocząć przy Jego Sercu. Życie ziemskie już nie istnieje, bo sercem i 

myślą jest przy kochającym Ojcu. Żyję w świecie, bo tak zaplanował Bóg 

Ojciec. Nie mogę się pogodzić z tym, że człowiek nie kocha Boga Stwórcy 

tak jak powinien. Człowiek powinien wiedzieć, że wszystko, co się dzieje w 

naszym życiu, wszystko jest dopustem Bożym i trzeba za wszystko 

dziękować. Przyjąć jak z ręki Boga, poddając swoją wolę – woli Bożej. 

Dnia 22.12.2004 r. 

Córko moja, wiedz, że to co się dzieje jest dopustem Bożym. Bóg 

okaże swoją wszechmoc nad światem, a szczególnie nad Polską. Widzisz 
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córko, dałem władzę szatanowi do czasu i ten czas już się kończy. Wzywaj 

Niebo o pomoc dla Polski, szczególnie świętych polskich, łączcie się z nimi. 

Wy, módlcie się na tym łez padole a oni przed tronem Bożym. Czuwajcie, 

módlcie się – Jam zwyciężył świat. Oto idzie wielka powódź, w której zginie 

wiele ludzi. Ludu Boży nawracajcie się, poprzez nawrócenie może nie być 

wiele kar, bo Bóg okaże swoją wszechmoc dla opamiętania zagubionej 

ludzkości. Jest jedyny ratunek dla świata – nawrócenie. Odnajdźcie Boga w 

swoim sercu. Zagubiła ludzkość Boga, stworzenie upadłe wracajcie do 

Boga, bo ręka sprawiedliwości zawisła nad światem.  

Narodzie Polski, wróćcie do świątyń. Oddajcie Bogu pokłon na 

kolanach i ufajcie Miłosierdziu Bożemu, że Bóg miłosierny nie opuści 

tych, co zawierzyli Miłosierdziu Bożemu swoje serca i ojczyznę. Obiecuję, 

że uwolnię naród polski od wszelkiego zła, a szczególnie od złych ludzi, 

którzy niszczą Polskę. Zapomnieli o Miłosierdziu Bożym, gdzie nie ma Boga 

tam nie ma litości, ani miłości ani dobra, panuje tylko zło.  

Obudź się Polsko, bo Bóg Miłosierdzia na was czeka. 

 Dnia 22.12.2004 r. 

Drogi Jezu, zanurzam ojczyznę Polskę w Twoim sercu i Matki Bożej 

Niepokalanej. Wołam z tego łez padołu o ratunek dla Polski. Niech Twoje 

Serce Jezu będzie naszym schronieniem, a Matka Boża niech okryje swym 

płaszczem naród Polski i wszystkich tych co mieszkają poza krajem. Proszę 

Ciebie Jezu, daj nam Ducha Swojego i moc do zwalczania zła, które chce 

zniszczyć naród polski. Niech Duch Święty tchnie swoim światłem i mocą, 

obudzi naród do walki ze złem, aby zwycięstwo przyszło przez dwa 

Najświętsze Serca – Jezusa i Maryi Królowej Polski. Ojcze Przedwieczny, 

Jezusie Chrystusie i Duchu Święty – błogosławcie i brońcie naród polski. 

Ojcze Stwórco, jesteśmy Twoją własnością, Tyś nas stworzył. Przytul nas do 

Swego Ojcowskiego Serca i broń nas. Jezusie Chrystusie, Zbawco nasz, nie 

pozwól, aby nas niszczono. Zanurzam Polskę w Twoich Ranach, a Krew 

Twoja Przenajświętsza niech obmyje ją i zwolni z niewoli grzechów, a lud 

bezbożny poddaj oczyszczeniu lub zagładzie. Grzech niech przestanie 
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istnieć. Bądź Jezu Królem naszych serc i Polski, aby Królestwo Boże 

zapanowało w Polsce i na świecie. Przyjdź Królu Chwały. 

Dnia 26.12.2004 r.  

O mój Jezu miłosierny, co będzie z Małymi Rycerzami Miłosiernego 

Serca Jezusa, stają się niestali i brak odpowiedzialności za przynależność do 

Ciebie Jezu. 

Jezus: Córko moja, Ja widzę twoją boleść. Chciałabyś wszystkich 

przyprowadzić do Mnie. Wiedz, że to jest trudne dotrzeć do człowieka 

słabej wiary. Tacy ludzie lubią szukać wiatru w polu, tylko nie potrafią go 

uchwycić.  

Wstępując do Wspólnoty MRNSJ nie zdawali sobie sprawy, że to Ja, 

Jezus miłosierny, ich wyznaczyłem do tego dzieła zbawienia. Szukają 

innego Boga, sensacji, a Ja, Jezus, powiadam wam – wezwałem was po 

imieniu, gdyście zapomnieli, że was wezwałem, Ja zapomnę wasze imię. 

Ci, którzy są wierni swojemu posłannictwu, niech z wiarą służą Mi i 

bliźniemu, chwiejny człowiek nie dokona nic dobrego. Zastanówcie się 

moi mali, wróćcie, albo idźcie swoją drogą, a zobaczycie coście utracili.  

Ja, Jezus, czekałem na waszą miłość od was, a co otrzymałem, daję 

wam do rozwagi. 

Dnia 26.12.2004 r. 

Od kilku dni proszę Boga jak pomóc Ojczyźnie. Po Mszy Świętej i po 

półgodzinnym czytaniu Pisma Świętego otrzymałam odpowiedź. 

Jezus: Łaską od Boga jest ratunek dla Polski poprzez Ewangelię – 

Słowa Boże i Apostołów.  

Czytać trzeba przez 90 dni, aby Słowo Boże zajaśniało nad Polską. 

Trzeba znaleźć wielu ludzi o dobrym sercu, aby lud polski odnowił się 

poprzez Słowo Boże. Fundamentem odnowy jest Ewangelia.  

Ja, Jezus, nadal działam poprzez Słowo, które Ciałem się stało i 
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mieszka wśród was. Daję wam moc zwycięstwa, że Moje słowa są żywe i 

prawdziwe. Niech wasza wiara w te Słowa będzie silna, a Król Miłosierdzia 

Bożego otworzy wam drzwi, a Królestwo Boże będzie wśród was.  

Dnia 29.12.2004 r. 

Panie Jezu, dlaczego doszło do tak wielkiej kary powodziowej? 

Córko moja, zbyt wiele było tam zła, złamali wszystkie Przykazania 

Boże, szatan zapanował na tych wyspach. Gdzie będzie dużo zła, tam 

będzie następować kara po karze. Tyle upomnień, tyle próśb, zapomnieli o 

Bogu, doszło do ostateczności i tę tragedię ludzie sobie sami wymierzyli. 

Gdzie będzie zło, tam będą kary, aż się lud opamięta i zrozumie, kto jest 

panem Nieba i ziemi. Módl się narodzie polski, bo i nad wami zawisła 

sprawiedliwość Boża. 

Dnia 30.12.2004 r. 

Mój Jezu, pragniesz, abym pisała, choć nie wiem co. Jestem Ci, Panie, 

posłuszna, udziel mi światła, abym mogła napisać wedle Twych natchnień. 

Jezus: Córko moja, przekażę ci, abyś przekazała biskupowi, że 

nadszedł czas, aby upomnieć się o Mój Kościół. 

 Za tak wielką zniewagę, jaką zadali Mi moi synowie kapłani, będziecie 

spłacać dług Mojej sprawiedliwości. Czy nie widzicie, że wdarli się do 

Mojego Kościoła, ubrali się w strój kapłański, a nimi nie są. Wdarli się, by 

niszczyć Mój Kościół, a przecież powiedziałem, że bramy piekielne go nie 

zwyciężą.  

Powiadam wam, że będziecie płakać i lamentować za swoje złe czyny 

pasterze Mojej owczarni. Czy dobrze pasłeś Moje owieczki, za każdą jedną 

odpowiesz przed Moim Majestatem? Mądrość wasza nie służy dobru 

Kościoła. Możecie się oburzyć na to dziecko, ale to Ja, Jezus, mówię do 

niej.  

Wiedzcie, że ten czas pokaże waszą słabość, to nie mądrość tego 
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świata jest wam potrzebna, ale miłość do Boga i człowieka.  

Dlaczego zabraniacie klękać ludowi Bożemu, żeby Mi nie oddawali 

pokłonu? Już prawie wszystko odebraliście Kościołowi. Upomnę się o 

swoje, zobaczycie to wkrótce. Już dawno bym was rozliczył tylko ci mali, 

wierni Mej miłości modlitwą i ofiarą powstrzymują Moją dłoń.  

Moi wierni synowie, stańcie w obronie Najświętszego Sakramentu. 

Czy wierzycie, że jestem żywy Bóg w tej Hostii Świętej?  

Gdybyście wierzyli – padalibyście na twarz.  

Szukałem miłości u was, ale odrzuciliście Mnie. Czekałem tak długo, 

ale widzę, że przyszedł czas, aby was doświadczyć. Moi kapłani, mało was 

jest dobrych, pamiętajcie Ja, Jezus, jestem z wami. Bądźcie wiernymi 

synami Moimi i nie lękajcie się, bo czas szatana się kończy, a ludzkość 

poddam oczyszczeniu.  

Zło czynione przez ludzi będzie karane, a proch ziemi uzna, że jest 

prochem, bo w proch się obróci. Rozważcie te słowa, a zrozumiecie 

swoje zło i czyny. 
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ROK 2005 

Dnia 03.01.2005 r. 

Duch Święty: Dziś stał się cud miłości Bożej ku człowiekowi. Bóg w 

swojej miłości obdarza człowieka darami i umacnia swoją miłością, i 

światłem. Idź dziecko moje do ludzi i mów, niech otworzą swoje serca na 

światło i dary Ducha Świętego. Twoja misja jest przygotowana, a narzędzie 

ukształtowane wedle planu Bożego, proś o wszystko to, co jest zgodne z 

wolą Bożą, a będzie się wypełniać. Ja, Duch Święty, błogosławię ciebie 

Zofio i napełniam swoim światłem i darami, aby wszystko wypełniło się 

według woli Bożej. 

– Mateńko co chcesz mi powiedzieć? 

Matka Boża: Córko Moja módl się, zachęcaj innych, aby obronić 

Polskę przed nawałnicą zła, które chce uderzyć całą swą mocą w naród 

Polski, aby ją zniszczyć. Dzieci stańcie do walki duchowej, aby ocalić kraj i 

naród. Ja będę z wami na każdej modlitwie, będę je zanosić Mojemu 

Synowi, aby jeszcze raz okazał Miłosierdzie Boże. Córko daję ci pouczenie, 

staraj się o Królestwo Boże dla siebie i innych, bo to jest twoja misja. Pisz 

jutro. 

Dnia 11.01.2005 r. – Jasna Góra 

Matuchno Przenajświętsza, oto jestem i zawierzam Ci wszystkie 

sprawy Kościoła, Polski i Małych Rycerzy MSJ, abyś nam wskazała drogę do 

swego Syna Jezusa Chrystusa. 

Matka Boża: Córko Moja Ja, Matka Boża Częstochowska i Królowa 

Polski, dam wam poznać, że jestem Nią. Wiele mocarzy tej ziemi 

poskromiłam i teraz też uczynię to samo z tymi, co zawładnęli Polską i 

niszczą ją. Dzieci Mego Królestwa, wybił dzwon dla tych, co czynili zło a nie 

pokładali ufności w pomocy Bożej. Polsko wróć pod krzyż Mego Syna, to 

jest zwycięstwo nad złymi mocami. Idą straszne dni dla Polski, ale wy, 

dzieci przyjdźcie pod Mój sztandar dwóch Serc – Jezusa i Maryi. To jest 
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wasze schronienie i wolność dla Polski. Bóg dał Mi Polskę, abym wraz z 

wami, dzieci Mej miłości, odniosła zwycięstwo przez Moją miłość do was. 

Bądźcie przy Moim Sercu, waszymi sercami i myślami i pamiętajcie, że 

jestem waszą Matką, która jest w Niebie i wszystko może uczynić dla 

swego ludu. Wzywam was do modlitwy i ofiary, abyście okazali, że 

jesteście dziećmi Moimi. Niech was Bóg błogosławi. 

Dnia 31.01.2005 r. 

O słodki Jezu, oddaję się Twemu sercu, abym mogła pisać, co jest w 

Twoich planach Bożych. 

Jezus: Córko od dziś będziesz pisać, czego oczekuję od kapłanów i 

ludu Bożego. Jak nie usłuchają moich słów, odczują Mój gniew, tak jak na 

tych wyspach, w których dałem początek Mojego gniewu. Świat się 

podporządkował złemu duchowi. O, biada wam ludu Boży, wybraliście to 

piękno, które służy potępieniu, a teraz wołam głosem kochającego Boga – 

wróć ludu Boży do swego Ojca Niebieskiego, aby nie ulegnąć zagładzie. 

Drodzy synowie kapłani, wołam do was – bądźcie świętymi kapłanami, jak 

Ja jestem święty. O ile kochasz swego Boga, kochaj Moje owieczki i troszcz 

się o nie. Wróć kapłanie do żywej wiary Boga, jesteś Moim zastępcą na 

ziemi. Spytaj się swego sumienia, jaki jesteś? A może już nie masz 

sumienia. Widzę, jak staczacie się w przepaść piekielną. Czy po to was 

wybrałem, abyście niszczyli Mój Kościół i wiarę w  Mych dzieciach. O 

straszna to będzie chwila dla kapłanów. Macie rozum i wiecie czego od 

was oczekuję, żeby być świętym. Czy starasz się nim być? Oto jest pytanie 

do was. Macie służyć Bogu i człowiekowi. Jaki koniec zgotujecie swej 

duszy? Czy życie wieczne z Bogiem, czy ze złym duchem. Nie wierzycie w 

Boga, bo wasze czyny dają świadectwo waszej niewiary, że jestem Bogiem 

żywym i prawdziwym w Przenajświętszym Sakramencie. Szatanowi nie 

oddałem pokłonu, a wy zmuszacie lud Boży, aby też Mi nie oddawał 

pokłonu. Komu służycie? Rozważcie to synowie. Lud woła potężnym 

głosem o Miłosierdzie Boże dla Polski, Kościoła i świata. 
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Dnia 01.02.2005 r. 

Po odmówieniu modlitw do Ran Pana Jezusa, mam natchnienie od 

Ducha Świętego, aby objąć Ojca św., kardynałów, biskupów i kapłanów 

stałą modlitwą, a i my, modlący się, korzystamy z łask Bożych. Módlmy się 

do najboleśniejszej Rany Ramienia Pana Jezusa, aby wypraszać im te 

łaski przez te Święte Rany i Krew przelaną za nas. My, ci maluczcy 

pragniemy nieść krzyż razem z wami, abyście nie byli sami na tej Drodze 

Krzyżowej, aby była umocniona wiara w jedynego Boga Jezusa Chrystusa. 

Ofiarujmy całe duchowieństwo Ojcu Przedwiecznemu i nas samych, aby 

Bóg Ojciec błogosławił całemu Kościołowi i Polsce. Dołącz się siostro i 

bracie do tych modlitw, aby odnieść zwycięstwo nad nieprawością i aby 

zakrólowała prawda i miłość do Boga, i bliźniego.  

P.S. Modlitwa do Najświętszej Rany Pana Jezusa, trzy razy Ojcze 

nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. 

Dnia 19.02.2005 r. – Jasna Góra 

Dnia 19.02.2005 r. przybyłam do Częstochowy, aby zawierzyć 

wszystko Matce Bożej Częstochowskiej: polecenie od Pana Jezusa jakie 

otrzymałam po Komunii Świętej, abym 5 dni trwała na modlitwie i oto 

jestem. Oddaję Ci się Matuchno Święta, Ty wiesz, po co tu przybyłam. 

Wszystko zostawiam Bogu i Tobie Królowo moja i nasza.  

Dnia 20.02.2005 r. – 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, by być Twoim dzieckiem.  

Dzień przeszedł na gorącej modlitwie. 

Dnia 21.02.2005 r. – Jasna Góra 

Dziś zaczynam dzień na modlitwie za Ojczyznę i Kościół oddając 
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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.  
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Dnia 22.02.2005 r. – 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 wierność Jego 10 

Przykazaniom. 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 r. – 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 
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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. 

Dnia 19.05.2005 r. 

Nawiązałam kontakt z Ojcem św. Janem Pawłem II, że będzie mi 

dyktował wewnętrznie orędzia i powiedział, że będzie używać tej nazwy i 

nią będziesz się podpisywać: „ Biała Skała”. 

Dnia 20.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

„Biała Skało” – Bóg udziela ci błogosławieństwa na te orędzia, które 

będziesz pisać, a ja, Jan Paweł II, będę ci dyktować. Bo wiele będziesz 

pisać do mego ludu. Chcę do nich mówić nadal, aby się wypełniła wola 

Boża. 

To ja, Jan Paweł II, udzielam ci błogosławieństwa już z innego świata, 

gdzie króluje Bóg. Dziś pisz o błędach w Kościele. Wiedziałem o wszystkim, 

co kapłani czynią z domu Bożego. Bóg dopuścił do takiej swobody, aby 

dobro zwyciężyło zło. Kościół będzie oczyszczony w dalszej drodze ku 

dobremu. Niech żadna dusza nie lęka się wielbić Boga, Bóg przygotował 

wiele łask dla tych, co nie ulegli zwątpieniu i wierności Boga. 

Dnia 21.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Droga, Biała Skało, wchodzę w te orędzia z zaświata jako wierny 

wikariusz – Boga. Ty, dziecko, trwaj w miłości Boga i bliźniego, i nie lękaj 

się iść tą drogą, którą przygotował Bóg. Idą dni wielkich przemian, w 

świecie powstanie wielkie zamieszanie, wielką mocą będzie nacierał szatan 

przeważnie na duchowieństwo, tylko ci ostoją się, którzy nie ulegną 

pokusie, ufność mają tylko w Bogu. Nie trwóż się kapłanie, bo oto Bóg jest 

przy tobie, twoja wierność zobowiązuje Boga, by być przy tobie i przy tych 

co kochają Boga, i nie ranią Go. Ci są synami Boga i Bóg ich błogosławi i 

umacnia. Biała Skała. 
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Dnia 22.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Córko mego narodu, Biała Skało otworzyłaś swoje serce dla Boga i 

Jego planów. Staraj się wypełniać co ci polecę. Ja, Jan Paweł II, będę ciebie 

prowadził. Kościół w Polsce Bóg przeznaczył dla siebie. I ten Boży Kościół 

ma być oczyszczony dla Chwały Bożej. Kościół w Polsce odniesie tryumf 

przez dwa cudowne Serca Jezusa i Maryi. Ona zetrze wszelkie herezje w 

Polsce i w Kościele. Polsko – tylko Miłosierdzie Boże wam pozostało. 

Podźwignij się Polsko z tak wielkiego upadku duchowego. Tyle razy 

wołałem do narodu polskiego, abyście wrócili do korzeni żywej wiary w 

Boga w Trójcy Jedynego i teraz wołam, abyście otworzyli swoje serca dla 

Boga. Biała Skała. 

Dnia 24.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Drogi Ojcze Janie Pawle II, przyjdź mi z pomocą, nie wiem czy mam 

pisać? Nie chcę Boga zasmucić, pragnę wypełnić Jego wolę. 

Ja, Jan Paweł II, polecam ci pisać. Nie lękaj się, a pisz droga, Biała 

Skało. Nie znasz swego przeznaczenia, ale ja znam i proszę pisz, bo czasu 

mało. Teraz zwracam się do was kapłani, do tych wielkich i małych – Bóg 

powierzył wam swoje Ciało i Krew i tylko wam kapłani. Całe Niebo płacze, 

że Bóg pod postacią Chleba w Przenajświętszym Sakramencie tak jest 

lekceważony. To jest największe Bóstwo na ziemi. Wniknijcie w swoje 

wnętrze, oskarży ciebie kapłanie twoje sumienie. Bóg potrzebuje żywej 

wiary, a nie modernizmu, jesteście odpowiedzialni za każdą duszę, które 

powierzył wam Bóg. Gdy będziecie kochać Boga i człowieka – Bóg wam 

udzieli wszelkich łask. Szukajcie zagubione owieczki, bo one zginą na wieki, 

bądźcie silni Bogiem, a odnajdziecie je. Biała Skała. 

Dnia 25.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Biała Skało bądź wierna swemu posłannictwu i wypełniaj je dla 

Chwały Bożej. A teraz zwracam się do całego Kościoła w Polsce. Drodzy 

kardynałowie, biskupi i kapłani, czy mądrość wasza nie zawiodła Stwórcy? 
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Bóg dał wam władzę w Kościele, ale czy ona była zgodna z wolą Bożą? Bóg 

dopuścił do tego jak będziecie nim kierować, z tego trzeba będzie się 

rozliczyć przed Bogiem. Kościół w Polsce miał wzrastać w świętości, ale 

wzór wzięliście z zachodu. Tam zamykają kościoły, a w Polsce budują – czy 

pomyśleliście dlaczego? Bo w polskim Kościele ma się dokonać Chwała 

Boża i nawrócenie. Bóg oczekuje wielkiej czci do Przenajświętszego 

Sakramentu. Dosyć zniewagi i obojętności wobec Bożego Bóstwa. Biała 

Skała. 

Dnia 27.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Ja, Jan Paweł II, wzywam ciebie do pisania Biała Skało. A teraz 

zwracam się do tych kapłanów, którzy wprowadzili modernizm do 

kościołów. Tu największej zniewagi doznaje Bóg. Wdarliście się do Kościoła 

Bożego i robicie zmiany. Co macie zmieniać – to co było dobre? Już raz 

próbowano zmieniać, aby nie czczono Pana Jezusa w Przenajświętszym 

Sakramencie, że to tylko chleb. Ludu Boży nie dajcie się zwieść – to mówi 

do was Jan Paweł II. Wołam z bólem serca, bo widzę stan Kościoła w 

Polsce i w świecie. O moi kapłani, gdzie prowadzicie moje owieczki – ku 

przepaści i sami w nie wchodzicie. Dobrzy i święci kapłani, stańcie do walki 

duchowej, a Bóg będzie z wami, nie dajcie się zwieść, a bądźcie wierni 

Bogu. Niech miłość zatryumfuje w waszych sercach, a dobro pokona zło. 

Biała Skała. 

Dnia 29.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Pisz Biała Skało: Drodzy kapłani, proszę was, wróćcie do prawdziwej 

wiary. Błędy, które czynicie, podlegają wielkiej karze, przecież znacie 

Pismo Święte, o ile nie wrócicie do prawdziwej wiary w Boga i wielkiej czci 

Bóstwa Jezusa Chrystusa. Mówienie nie wystarczy, trzeba dawać 

świadectwo wierności. O ile nie wrócicie do Bożych Przykazań – Bóg okaże 

swoje zagniewanie. Idą ciężkie dni dla Kościoła – módlcie się za papieża, 

aby swoją nieomylnością poprowadził Kościół ku odnowieniu i 

oczyszczeniu z błędów.  
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To mówi do was Jan Paweł II i niech Bóg błogosławi, i niech da wam 

światło rozpoznania waszej drogi kapłańskiej. Biała Skała. 

Dnia 30.05.2005 r. – Ostatnie orędzie do kapłanów 

Stań do walki duchowej kapłanie. Czy śluby, które złożyliście Bogu 

zobowiązują was do wierności? Jakie nauki zdobyliście dla wypełnienia 

służby kapłańskiej? Czy miłość Chrystusa jest wynagradzana i uwielbiana 

w Hostii Świętej? Jak się obchodzisz z tym  więźniem miłości w Eucharystii 

– tak Bóg się obejdzie z tobą kapłanie? Rozważaj i czuwaj bo nie wiesz, 

kiedy ciebie Bóg wezwie. Biała Skała. 

O Mój Jezu, czy Ciało Twoje można przyjmować, tak jak każą kapłani, 

mówią oni, że to nie ma żadnego znaczenia, czy przyjmuje się na stojąco, 

czy na rękę. Czy Ty, Panie Jezu, zgadzasz się z każdą postawą? Czy 

oddawanie pokłonu Bogu jest już niepotrzebne. Moje serce krwawi na ten 

widok. 

Mówi Jezus: Córko moja Ja, Bóg, mówię ci: klękaj – o ile wierzysz kto 

jest w tym Przenajświętszym Sakramencie i kochasz Tego, którego 

przyjmujesz do swojego serca. W każdej Hostii jestem żywym Bogiem i 

należy Mi się pokłon. Córko nie trwóż się, gdy ludzie przyjmują Moje Ciało 

nie oddając Mi pokłonu. Ty oddawaj Mi pokłon, a Ja zapewniam cię, że 

zawsze godnie otrzymasz Moje Ciało. Pragnij, a otrzymasz, bo twoja miłość 

przezwycięży przeszkody. Masz wolną wolę i tej woli nikt nie może 

zniewolić. Ja, Bóg, nie naruszam woli człowieka. O ile wola człowieka jest 

zniewolona, źle się dzieje w świecie i Kościele.  

Dnia 31.05.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Ja, Jan Paweł II, chcę być nadal z wami poprzez słowo. Choć jestem 

poza światem – módlcie się przez moje wstawiennictwo. W 

najtrudniejszych sprawach będę wypraszał wam potrzebne łaski. 

A teraz Ja, Jan Paweł II, zwracam się do was ludu Boży, nie lękajcie 

się żyć tradycją Kościoła tysiącletniego. Przez tysiąc lat uczył was Kościół 



  - 606 - 

czystej wiary w Boga i Jego dziesięć przykazań. 

Tylu świętych, tyle cudów w Polsce, niech Bóg będzie w waszym 

życiu na pierwszym miejscu. Bądźcie posłuszni Bogu, bądźcie posłuszni 

kapłanom, o ile nie naruszają tradycji Kościoła tysiącletniego. O ile kapłan 

nie poucza zgodnie z tradycją, macie prawo protestować i stać przy tym, 

co nauczał was Kościół przez tysiąc lat. 

Nowości, które wprowadzają duchowni nie są wam znane – waszym 

zadaniem ludu Boży – czcić, wielbić i wynagradzać Przenajświętszy 

Sakrament. Jemu się należy największa cześć i chwała, i innej nie ma. Bóg 

jest miłością i trzeba Go darzyć miłością, i uwielbieniem i dążyć do tej 

miłości aby ją posiąść – Bóg czeka. O ile wasza miłość niezdolna będzie 

kochać Boga – Bóg okaże swoje zagniewanie nad ludem niewiernym. Biała 

Skała. 

Dnia 03.06.2005 r. 

Dziś pierwszy piątek miesiąca. Myśl moja skierowana do serca Jezusa. 

Od kilkunastu lat Mszami Świętymi wynagradzam Sercu Jezusowemu za 

wszystko zło uczynione przez ludzi. Ten dzień jest bardzo czczony przez 

mnie: ofiara Jezusa za mnie i cały lud Boży, Męka i śmierć krzyżowa i ta 

miłość płynąca z Serca Jezusa. Tak wiele nam Jezus daje, a my, lud Boży, co 

Ci możemy dać Jezu? Ty pragniesz tylko czystej, nieobłudnej miłości. Ja, 

Jan Paweł II: Biała Skało mów do ludzi, aby otworzyli swoje serca dla 

Boga. 

Dnia 07.06.2005 r. Mówi Jan Paweł II 

Ja, Jan Paweł II, nigdy nie wydałem dekretu, żeby Komunia Święta 

była przyjmowana na rękę i na stojąco. O ile nie było dekretu, trzeba było 

utrzymać tradycję Kościoła jaka była. Moi kapłani, było nieposłuszeństwo 

wobec Ojca św., posłuszni byliście biskupom. Dlaczego nie opieraliście się 

na dekrecie moim? Ja, Jan Paweł II, bardzo cierpiałem z tego powodu, żal 

mi was, ale sami wybraliście tę drogę, a wasze czyny składaliście na moje 

zbolałe serce. Wziąłem to na siebie, aby ocalić Kościół Chrystusowy. Niech 



  - 607 - 

was Bóg błogosławi i da wam światło rozpoznania waszej drogi 

kapłańskiej. 

Dnia 16.06.2005 r. 

Nie lękaj się pisać Biała Skało. Bóg dał mi ciebie do tych orędzi, tylko 

proszę ja, Jan Paweł II, nie zniechęcaj się do pisania i nie zagłuszaj moich 

wezwań. 

Ja, Jan Paweł II, zwracam się do ciebie kardynale Glemp, czy 

zastanowiłeś się jakie polecenia dajesz dla Kościoła? Ostrzegam ciebie 

Prymasie, czyń dobro w Kościele, umacniaj wiarę w ludziach i napraw 

błędy, które popełniłeś, bo możesz nie zdążyć naprawić. Także dałeś 

swobodę duchowieństwu, a przeciwnicy Kościoła to wykorzystują, aby go 

zniszczyć. A ty, kapłanie, jesteś odpowiedzialny za Kościół w Polsce i trzeba 

będzie się rozliczyć przed Bogiem. Zastanów się sługo Boży, jaki Kościół 

przekażesz następnym pokoleniom, co uczyniłeś, aby Kościół w Polsce 

rozkwitał w świętości. Niech ciebie, księże, Bóg błogosławi i udzieli ci 

światła. Biała Skała. 

Dnia 17.06.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Ja, Jan Paweł II, zwracam się do wszystkich kardynałów i biskupów. 

Teraz jest ten czas, kiedy piekło naciera na Kościół, aby zniszczyć go i nie 

oddawać czci Jezusowi w Przenajświętszym Sakramencie. Jesteście 

pasterzami Jezusowego Kościoła, przez tysiąc lat oddawano pokłon na 

klęcząco, gdy przyjmowano Ciało Chrystusa. Czyż już przestaliście wierzyć 

że w Komunii Świętej jest Ciało Chrystusa i tylko kapłan ma prawo 

dotykać rękami konsekrowanymi Ciało Chrystusa i nikt więcej. 

Opamiętajcie się drodzy bracia w Chrystusie, bo dotknie was ręka 

sprawiedliwości za brak odpowiedzialności za Kościół. Biała Skała. 

Córko Moja. Ja, Bóg Ojciec, bogaty w Miłosierdzie Boże, pragnę, by ta 

świątynia była na cześć Mego Ojcostwa. Idź, córko, do biskupa i powiedz, 

że Ja, Bóg Ojciec, pragnę tej świątyni. To będzie mój przybytek. Jak będzie 
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ta świątynia, przytulę lud Boży do swego Ojcowskiego serca, ocalę naród i 

narody. Błogosławię tym, co wezmą udział w tej budowie i ofierze. Resztę 

zostawcie swemu Bogu. 

Dnia 20.06.2005 r. 

Córko Moja, wiem, czego pragniesz. Kościół – nauczył przyjmowania 

Mego Ciała na klęcząco. Było dobre – miłe Memu Sercu.  

Córko, obserwuj, do czego dojdą kapłani. Dałem im mądrość i rozum 

na ile z tego skorzystają.  

Dnia 02.07.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Pisz Biała Skało: – Ja, Jan Paweł II, będę ci dyktował. Widzisz dziecko 

jaki jest świat. Modlę się za polski Kościół i za Polskę. Ujrzałem obraz 

Polski, tak jaki jest obecnie. Wołałem przez tyle lat, abyście odeszli od 

nieprawości, zuchwalstwo posunęło się tak daleko. Zapragnęliście 

zniewolić i zawładnąć Polską, a zapomnieliście, że Bóg ukochał naród 

polski i pragnie przyjść wam z pomocą, o co ja się bardzo modlę. Zmiana w 

Polsce nastąpi, przyjdzie niespodziewanie, a ci co niszczyli wiarę w  Boga i 

unicestwiali lud Boży, odpowiedzą za wszystko przed Bogiem. Nic się nie 

ukryje, wszelkie zło coście czynili wyjdzie na jaw i nikt się nie ostoi, bo sami 

będziecie się oskarżać, a sprawiedliwości stanie się zadość i wielcy tego 

świata pospadają jak liście z drzew. Biała Skała. 

Dnia 15.07.2005 r. – Mówi Jan Paweł II 

Droga, mała Biała Skało, Ja, Jan Paweł II, daję ci polecenie o 

wypełnienie tej misji, którą ci daje Bóg. Przed tobą jest wielkie zadanie, 

aby znaleźć ludzi o dobrym sercu, którzy wezmą do serca i będą pracować 

w winnicy Pana. Troską waszą niech będzie, aby do tych kapłanów którzy 

zostali powołani, otoczcie ich modlitwą i ofiarą, zło nie miało dostępu. W 

waszej mocy wraz z Matką Najświętszą stanąć do walki duchowej. Bóg 

potrzebuje świętych kapłanów, a wasze zadanie jest być przy nich, a owoc 

waszych modlitw zobaczycie pod koniec ich nauki. Nie bójcie się podjąć 
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ofiar za dobrych i świętych kapłanów. Oni będą drogowskazem dla wielu 

pokoleń, bo zanoszone są modlitwy za nich przed Tron Boży, oni otrzymują 

światło, życie dla Boga i człowieka. Serca ich będą pełne miłości, dobroci i 

pokory. Trwajcie przy nich, a nagrodą będzie dla was Jezus Chrystus, bo 

zastępy dobrych kapłanów, dadzą świadectwo żywej wiary w Boga Trójcy 

Świętej Jedynego. 

 

Dnia 16.07.2005 r. – Orędzie Ojca Pio 

Córko Mego Pana, chcę ci objawić znaczenie tego widzenia. Bóg mi 

udzielił za życia łaski walki z szatanem. Całe moje życie było jedną walką, 

pomimo, że miałem Święte Rany mojego Pana Jezus Chrystusa. A jednak 

szatan miał dostęp do mnie, a teraz będzie uderzać z wielką siłą na 

kapłanów, tylko silni Bogiem są ostoją. Zofio, Bóg posyła ciebie wraz z tymi 

maluczkimi, abyście wspierali ich swoją ofiarą, modlitwą i postem. 

Wzywajcie mnie do modlitwy, abym był z wami. Moja krew, która płynęła 

50 lat, ona ratuje wiele dusz zniewolonych przez szatana. Podejmijcie 

walkę duchową i nie lękajcie się, Ja, Ojciec Pio, będę z wami. Otoczcie 

swoją modlitwą kapłanów, a Moc Najwyższego wstąpi w was i wasze 

modlitwy zanoszone do Tronu Bożego. Bóg będzie błogosławił, tylko nie 

lękajcie się, bo lęk pochodzi od szatana. 

 

Dnia 18.07.2005 r. 

Duchu Święty, daj mi poznać jak postępować z kapłanami, dlaczego 

jesteśmy tak odrzucani, co robić, czyż tu na ziemi będziemy odrzuceni, choć 

płynie tyle modlitw do Boga? Powiedz, Duchu Święty, co nas czeka, do 

czego mamy być przygotowani, abyśmy ze świadomością mogli wszystko 

przyjąć dla Twej Chwały, nic więcej nie pragnąc, całym sercem należeć do 

Ciebie, Duchu Święty. 

Duch Święty: Dziecko Moje, ty wiesz, co mogą uczynić kapłani z tymi, 

co idą drogą prawdy i miłości ku Bogu. Nie lękajcie się, ale przygotujcie się 

na prześladowanie, a Ja, Duch Święty, będę z wami, tylko wytrwajcie w 

Bożej służbie, która wam przyniesie zwycięstwo i zbawienie. Daję wam 
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Ducha pokoju, znoście to wszystko w pokorze, nie buntujcie się tylko 

liczcie na łaski Boga. Kiedy wybije dzwon pokoju ludzie poznają komu 

służyli. Dzieci z owczarni Bożej zjednoczcie się i słuchajcie Moich 

natchnień. Gdy będziesz miała, Zofio, rozmawiać z jakimś kapłanem, 

wzywaj Mnie Ducha Świętego, pomódl się, a będziesz mówiła co jest wolą 

Moją. Niech was Bóg błogosławi Małych Rycerzy MSJ. 

Dnia 4.08.2005 r. – Kalisz 

W dniu tym przybyłam na triduum ku czci Boga Ojca i zatwierdzenie 

święta Boga Ojca. Dni płynęły, a tęsknota do Boga Ojca wzrastała. Siedem 

lat prowadzimy triduum do Boga Ojca i zeszły się dwie siódemki – 

siódmego sierpnia i siedem lat.  

Pragnę, aby każdy człowiek odnalazł swoje dzieciństwo w 

miłosiernym Sercu Ojca Niebieskiego i żeby każdy czuł się dzieckiem 

kochanego Ojca i Stwórcę. 

Zawierzam Ci, Ojcze, całe triduum, wszystkie modlitwy, proszę 

błogosław je i okaż nam Miłosierdzie swoje, udziel nam wszelkich łask, aby 

ciebie Ojcze zrozumieć, co oczekujesz od swoich dzieci ziemskich. 

Dnia 23.08.2005 r. 

Mam natchnienie, pytać się Boga Ojca, a Bóg mi udzieli wyjaśnienia i 

łaskę, która się spełni. Kontakt z Bogiem Ojcem. 

Co człowiek ma czynić, aby nie było tyle zbrodni, bratobójstwa i 

kataklizmów?      

Pisz dosłownie, na które otrzymasz odpowiedź. 

Czy ludy błagały Boga Ojca, aby okazał Miłosierdzie Boże? Lud musi 

się nawrócić i dać świadectwo, że są dziećmi Bożymi i ufność pokładają w 

Bogu. A Bóg okaże Miłosierdzie Boże dla błagających. Tym możecie 

odsunąć wszelkie zło i kataklizmy. 

Grupy Modlitewne pod nazwą „Bóg jest Miłosierdziem i Miłością” – 

oczekuję miłości od swych dzieci ziemskich. 
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Dnia 23.08.2005 r. 

Drogi Ojcze Przedwieczny, jakie intencje dajesz na te rekolekcje i 

czego pragniesz od swych dzieci? 

Córko daję ci intencje na 10 dni: 

1) Uwielbiajcie aniołów i dziękujcie za nich Bogu. 

2) Ogarnijcie cały świat i zanurzcie w Moim Ojcowskim Sercu,  

a stanie się. 

3) Modlitwa za kapłanów przez wstawiennictwo Matki Bożej. 

4) Uwielbiajcie Matkę Bożą i waszą, jak umiecie. 

5) Uwielbiajcie całą Trójcę Świętą. 

6) Uwielbiajcie Ducha Świętego i proście o dary Ducha Świętego,  

aby zapalił wasze serca miłością do Boga i bliźniego. 

7) Proście aniołów o opiekę dla waszej ojczyzny. 

8) Módlcie się do św. Józefa o opiekę waszych rodzin w Polsce. 

9) Proście o świętych kapłanów i za tych powołanych o ich wytrwanie. 

10) O odkupienie świata męką i śmiercią krzyżową, a zbawienie świata 

dokona się poprzez mękę Jezusa Chrystusa. 

Dnia 01.09.2005 r. – Rekolekcje w Kołobrzegu 

Mówi Pan Jezus: – Powiedz Moim dzieciom, że z radością 

przyszedłem do ich serc. Moje oblicze było radosne. Ty, dziecko, widziałaś 

Mnie. Proszę, zabierzcie Mnie do swoich domów, abym zawsze był z wami. 

Siostra Zofia: Serce moje jest gorące. 

Pan Jezus: Nie martwcie się dzieci Moje. Czas pokaże swoje, tylko 

proszę, wytrwajcie na modlitwie – jak tu. A tam gdzie jest modlitwa, Bóg 

jest wśród was. Wszystko co jest wolą Moją, wszystko się wypełni. Naród 

polski, kiedy Mi zaufa - wszystko się wypełni. 

Siostra Zofia: Dziękuję Ci Panie Jezu za te parę słów. To jest 

umocnieniem dla nas. Zamknij drzwi naszych serc, abyś pozostał na zawsze 

z nami. Widzisz Jezu, są jeszcze ludzie, którzy Cię kochają. Przyjdź do tych 

serc, które Cię oczekują. Umacniaj nas w dalszej modlitwie, abyśmy mogli 

szczęśliwie wyjechać do domów. Bóg ma wobec nas plan, aby była Jego 
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wola wypełniona. Bez Niego nic się nie dzieje. Niech miłość zapanuje w 

naszych sercach i pozostanie z nami. 

Dnia 29.09.2005 r. – Mówią św. Archaniołowie 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w tym pisaniu, aby 

Twoje słowa były nam pomocą. Któż jak Bóg. 

Zofio, otwórz swe serce na łaski Boga, módl się i wzywaj zastępy 

aniołów do walki ze złem, bo czas walki rozpoczął się, bez nich nie dacie 

rady. Ja, św. Michał Archanioł, będę ich posyłał, aby ochraniali was ludzi, 

którzy mają w sercu Boga. Ufajcie, z Bogiem i Bogu jest wasza siła.  

Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich aniołach i świętych. Bóg użyje 

słowa w obronie swojego ludu, aby zło już nie panowało nad stworzeniem 

Bożym. Módlcie się, ufajcie i dziękujcie Bogu. Ja, św. Gabriel jestem wam 

obroną i pomocą.  

Ja, św. Rafał idę wam z pomocą, aby zwyciężać złe moce, abyście 

doczekali się szczęśliwości w Jezusie Chrystusie. Oczyśćcie wasze serca, 

aby należały tylko do Boga, a Bóg w swoim Miłosierdziu okaże wam 

miłość, która wyzwoli was z lęku i da wam pokój. 

Dnia 02.11.2005 r. 

Boże mój i Panie, w Twojej dobroci i miłości zawierzam to pisanie i 

proszę, błogosław mi. Daj Boże, poznać stan naszej ojczyzny. Lud Boży 

zanosi modlitwy błagalne o ratunek, aby dobro zapanowało nad złem, a 

Miłosierdzie Boże niech zakróluje nad naszą ojczyzną - Polską. 

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, daję ci odpowiedź na twoje 

zatroskanie o ojczyznę. Tak córko, dzięki modlitwie, którą zanosicie do 

Tronu Bożego, Bóg wam błogosławi i udziela wszelkich łask dla narodu 

polskiego. Człowiek nie zna planów Bożych. Myśli, że już zwyciężył tych, co 

należą do Boga. Bóg okaże Miłosierdzie Boże tym, którzy zaufali Bogu. Lud 

polski jest pod szczególną opieką Bożą. O Polsko, wracaj do swego Boga, 
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tylko silna wiara w Stwórcę i Zbawiciela jest waszym zwycięstwem nad 

złem, bo Bóg jest z wami. Największe potęgi zła będą się kruszyć pod 

stopami Matki Najświętszej. Ona obroni swoje Królestwo i okażę swoją 

wszechmoc daną Jej przez Boga. Wszystko to ujrzycie.  

Dnia 24.11.2005 r. 

Panie Jezu, błogosław naszą ojczyznę – Polskę i tworzący się rząd z 

woli Bożej. 

Córko moja, pisz. Twoja ojczyzna się odrodzi w wierze. Bóg Ojciec 

czuwa nad narodem polskim. Wyślij to orędzie do premiera. Niech się nie 

lęka. Ufaj synu, że przy tobie jest Matka Niebieska, ty czyń co prawe, a 

Matka Boża będzie działać przez ciebie. Zobaczysz wiele zła. Twoje serce 

niech będzie otwarte dla Matki Bożej, a zamknięte dla zła. Jest to czas dla 

ciebie synu ciężki, ale twoja myśl niech będzie przy Moim Sercu. Trwaj w 

dobrym i wypełniaj plan Boży wobec Polski i Królestwa Matki Bożej 

Zwycięskiej. Oto twoje zadanie. Moc Mojego Syna i Moja jest w tobie. 

Błogosławię ciebie synu i wszystkich, którzy będą z tobą. Przeciwników się 

nie lękaj i niech dobry Duch Święty oświeca cię i prowadzi ku dobremu. 

Niech Bóg was błogosławi i udziela wszelkich łask. 

Dnia 29.11.2005 r. Mówi Bóg Ojciec 

Niech będzie Bóg w swoich aniołach i w swoich świętych uwielbiony 

za to, że chce mówić do tych maluczkich. Będę pisać, o ile taka jest wola 

Boża. Wedle natchnień Bożych będę się starała pisać i prosić Boga o 

błogosławieństwo. 

Córko będziesz pisać co dzień, jak Bóg pragnie ocalić ludzkość przed 

zagładą, o ile człowiek będzie pragnąć współpracować z Bogiem, aby plan 

Boży był wypełniony zgodnie z wolą Bożą. Błogosławię tym, co wezmą 

udział w planach Bożych. 

Dnia 30.11.2005 r. Mówi Bóg Ojciec 

Wiedz córko, że to czas ostateczny. Człowiek nie pojmuje, że grzech 
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sprowadza karę. Ci, co myślą, że są panami tego świata, już wydali na 

siebie wyrok. Kara za karą, bo czas się zbliżył, aby nieprawość ludzka była 

ukarana. Wracajcie na drogi Boże, abyście mogli odnaleźć światło Boże, 

które żeście utracili. Niech błogosławieństwo Boże spocznie na 

sprawiedliwych i na tych, co się nawrócą.  

Dnia 01.12.2005 r. Mówi Bóg Ojciec 

Pisz córko, bo to jest twoja misja. Bóg wybrał ciebie do tego dzieła, 

choć jesteś słaba, ale Mi ufasz. Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, posługuję 

się tobą. Córko, otóż daję wskazówki dla wielu.  

Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, gdy stworzyłem człowieka z wielkiej 

miłości, myślałem o dziełach, które będą się dokonywać dla Chwały Bożej. 

Zbuntowanego człowieka czeka to samo, co zbuntowanego anioła. 

Chciałem, aby lud Boży kochał Mnie jako Ojca i Stwórcę. Jakim dzieckiem 

jesteś człowiecze, do kogo należysz. Wkrótce staniesz na skrzyżowaniu 

dróg. Masz możność teraz rozpoznać jaką drogą szedłeś.  

O ile wrócisz do Boga – Bóg ci przebaczy, a jak nie – staniesz się 

niewolnikiem szatana na całą wieczność. Błogosławieństwo Boże niech 

spocznie na wszelkim stworzeniu. Amen. Siostra Zofia. 

Dnia 02.12.2005 r. Mówi Bóg Ojciec 

Bóg, w swej miłości, chce przekazać człowiekowi jako Stwórca, czy 

człowiek pomyślał choć przez chwilę o dziełach Bożych. Jak Bóg na 

błaganie sprawiedliwych przychodził z pomocą, a niszczył nieprawość. Bóg 

kocha sprawiedliwość, bo sam jest sprawiedliwy. Przez całe wieki szedłem 

i dawałem prorokom pouczenia, i przykazania, aby je wypełniali, żyli nimi. 

Bóg im błogosławił, a lud zbuntowany ulegał zagładzie pomimo tylu dzieł 

czynienia dobra dla człowieka. Człowiek nadal buntuje się przeciw Bogu. 

Ja, Ojciec Przedwieczny, mówię do was ludu, że za odstępstwo od swego 

Boga czeka was nieuchronna kara. Będziecie zbierać owoce swych win. 

Amen.  
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Dnia 03.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Dzieci moje, zwróćcie swe serca do swego Boga. Nie oddalajcie się, bo 

zginiecie. Czekałem całe wieki na lud Boży. Z czym przyjdziesz do swego 

Ojca Niebieskiego. Ogarnie cię lęk i przerażenie. Tyle pokoleń przeszło i 

wciąż wypatruję nawrócenia. Jestem dobrym Ojcem, ale dla tych, co są 

wierni Memu Ojcostwu. Ci nie byli i nie będą zawiedzeni. Boli mnie 

Ojcowskie Serce, że muszę karać. Ci, co odeszli od swego Ojca, niech nie 

liczą na Miłosierdzie Boże, tylko ci, co powrócą. Mądrość ludzka stanie się 

głupotą, bo nie rozpoznali czasu Boga i nie służyli godnie wedle przykazań 

Bożych. Amen.  

Dnia 04.12.2005 r. –  Mówi Bóg Ojciec 

Ludu Boży, wróć w przeszłość, a odnajdziesz działanie Boga. Przez 

całe wieki ujrzysz w przeszłości teraźniejszość. Czym więcej mądrości w 

człowieku, tym bardziej oddala się od Boga. Ja, Bóg Przedwieczny, dałem 

wolną wolę, bo u Boga nie ma niewolnictwa. Takiej wolności używa 

człowiek, jaką sobie uczynił w swoim człowieczeństwie, a tam nie ma 

Boga. Bóg działa w człowieku zjednoczonym z wolą Bożą, który liczy tylko 

na Boga i Jemu ufa. Dzieci moje wracajcie, bo czas oczyszczenia trwa. Bóg 

Ojciec przyjdzie, aby człowieka rozliczyć. Jaki świat przygotowali i co 

uczynili z dobrem, które Bóg dał. Zapomniał człowiek o Stwórcy i Bogu. Ja, 

Bóg, przypomnę ludzkości kto jest Panem. W swoim gniewie uderzę w 

nieprawość, aby człowiek czuł się sługą a nie panem. 

Dnia 05.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Drogie dzieci, Moja miłość Ojcowska trwa nadal do swych dzieci 

ziemskich. Widzę, jak stajecie się lodowcami. Czyż w lodowcu może 

zapłonąć miłość – nie. Jestem Bogiem i Ojcem. Nie mogę odnaleźć swych 

dzieci na drogach zbawienia. Idą tymi drogami, gdzie nie ma Boga. Szatan 

używa wszelkiego podstępu, aby usidlić człowieka. O duszo człowieka, 

wiesz ile cierpliwości Mnie kosztujesz. Patrzę jak zło ciebie opanowuje, a ty 
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mu się poddajesz. Nie zawołasz „Boże Ojcze pomóż mi”. Zapomniałeś o 

swym Ojcu, ale Ja, Bóg, nie zapominam, bo stworzyłem ciebie człowiecze i 

prochem jesteś. Oto nadchodzi czas, gdy każdy człowiek odczuje dobro lub 

zło i przerażenie utratą Boga. Wtedy będzie za późno. Amen.  

Dnia 06.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Dzieci Moje, bądźcie spokojne o dzieje świata. Ja, Bóg Ojciec 

Przedwieczny, upominam, że nieprawość i odrzucenie Boga podlega 

zagładzie, a wy dzieci bądźcie czujni, abyście nie byli zwiedzeni przez złego 

ducha. Trzymajcie się Przykazań Bożych i nic więcej nie przyjmujcie. Wiele 

przyjdzie fałszywych proroków, od których będziecie czuć niepokój. Nie 

szukajcie innego Boga, bo jest tylko jeden Bóg dla wszystkich stworzeń. 

Dzieci Moje Mego Ojcowskiego Serca, wynagradzajcie mi swoją miłością za 

tych, co nie kochają Mnie. Gdy stwarzałem człowieka, każdego 

napełniałem swoją miłością. Tylko ta miłość człowieka do Boga powinna 

się rozwijać. Człowiek zagubił miłość do swego Ojca, a miłość jest 

fundamentem wiary w Boga i Ojca, i Stwórcę. Dzieci Moje, czekam na 

waszą miłość, bo to jest ratunek dla świata. Błogosławię wszystkich 

miłujących Mnie. 

Dnia 07.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Drogie moje dzieci, spójrzcie na swego Stwórcę i Ojca, który oczekuje 

was w Niebie, w wielkiej miłości. Pragnę, abyście wszystkie wróciły do 

Mnie, bo wszystkich kocham. Tylko są takie dzieci, które nie potrzebują 

Mojego Ojcostwa, poszły własnymi drogami, choć i ich wzywałem, aby nie 

odchodziły. Nie słyszały jednak głosu swego Ojca. Dzieci, które są Mi 

wierne, słyszą i starają się, aby wypełniać Moją wolę – w takich mam 

upodobanie. Módlcie się dzieci Moje za tych, co odeszli od swego Ojca. 

Gdy przyjdzie kara na lud niewierny, obudzą się, ale czas nawrócenia 

minął. Bóg w swoim gniewie potrafi skarcić niewierne stworzenia. Czas 

oczyszczenia trwa, nawracajcie się, bo każdy zło czyniący nie ujdzie 

sprawiedliwości Bożej. Amen. 



  - 617 - 

Dnia 08.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Ja, Bóg Ojciec Przedwieczny, dałem wam dzieci tyle ostrzeżeń co 

czeka człowieka, który nie ma bojaźni Bożej, idzie przez życie zadufany w 

sobie, zapomina kto go stworzył i do koga należy. Masz człowieku rozum i 

wolną wolę. Co uczyniłeś z wolną wolą, którą dał ci Bóg? Spójrz w swoje 

wnętrze, a zrozumiesz jaką wielką szkodę uczyniłeś swej duszy – 

pozbawiłeś ją życia wiecznego z Bogiem. Dość długo czekałem na powrót 

moich dzieci, ale skończył się czas oczekiwania i chłosta która spadnie na 

świat, jest dziełem złego człowieka, który odrzucił i znieważył Przykazania 

Boże. Przyszedł czas na powstanie z grzechów i upadku człowieka. 

Rozgniewał się Bóg i wysyła swoich aniołów, aby dokonali zburzenia 

wszystkiego co jest złe, aby świat zrozumiał, że Ja Bóg jestem Panem i 

wszystko co istnieje na świecie należy do Mnie. Amen. 

Dnia 09.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Napisz te słowa, czy świat może pozostać takim jaki jest? Ja, Bóg, daję 

odpowiedź – nie. Jest czas, na uporządkowanie z czego ma być 

oczyszczony, a co ma pozostać. Zapowiedziane Królestwo jest tuż tuż. W 

Królestwie Bożym nie może być zła, starajcie się Moje dzieci aby jak 

najwięcej weszło was do Królestwa Bożego. W Królestwie Moim dla zła i 

złych ludzi nie będzie miejsca. Człowiek sobie nie wyobraża, co Bóg Ojciec 

przygotował w Królestwie Niebieskim. Wszyscy mają możliwość wejść do 

Mojego Królestwa, ale nie wszyscy wejdą, bo zło czynili. Nawracajcie się, 

wierzcie w Ewangelię, bo Ona mówi o wszystkim, co stać się musi. Amen. 

Dnia 10.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Niech Bóg będzie uwielbiony przez każdego człowieka, którego 

stworzył. Upływa wiele wieków, a człowiek rozpanoszył się i jest sobie 

panem. Tyle miłości zlewam na wszystkie ludy. Ja, Bóg Ojciec, staję przed 

czasem ostatecznym. Jaki smutek Mi zadajecie. Spójrzcie na dzieci 

ziemskie, które nie mają ojca, tęsknią i pragną go mieć. Dzieci czy 
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potraficie docenić i pokochać Ojca Niebieskiego, który wszystko może. 

Wracajcie na łono Mego Ojcostwa, żeby nie było za późno. Mijają wieki, 

jesteś słabym stworzeniem, ale nie tak upadłym jak w tym czasie. Kocham 

was dzieci, brońcie swej wiary i nie ulegajcie pokusie, bo świat nie da wam 

zbawienia. Bądźcie dziećmi Bożymi, a bramy raju będziecie mieli otwarte. 

Bóg jest z wami i strzeże swych dzieci na wszystkich drogach ziemskich, by 

nie zwątpili w Bóstwo swego Boga. Oni po ciężkiej walce duchowej ujrzą 

Oblicze Boga. Amen. 

Dnia 11.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Dzieci Moje, w waszych modlitwach jest ratunek dla świata. Bóg 

okaże wam swe Miłosierdzie za trud i wierność. Dzieci Moje, zjednoczcie 

się  w jedno, bo użyję was do planów Bożych na tej świętej ziemi. 

Zahartowani  w walce duchowej dacie przez wasze czyny świadectwo 

dzieci Bożych. Wiele lat trudziliście się dla Chwały Bożej. Dzięki waszej 

ufności do Boga i zdaniu się na wolę Moją trwaliście niezmiennie i staliście 

się wypróbowanym narzędziem w  walce duchowej. Dziś Moje dzieci 

wysyłam was do walki duchowej z opieką aniołów, które będą waszą 

obroną w wytrwaniu. Za miłość do Mnie daję wam swoje Serce jako 

schronienie. Módlcie się, czuwajcie, nie zasypiajcie, bo czasu nie można 

marnować. Należy go w całości wykorzystać dla Chwały Bożej i zbawienia 

siebie i bliźnich. Amen. 

Dnia 12.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Dzieci Moje, zapamiętajcie sobie: pragnę być w waszych sercach 

Ojcem nie karcącym, ale miłującym was, żeby Moja miłość 

zatriumfowała nad złem. Pragnę być kochanym, a nie zapomnianym, 

pragnę królować w waszych sercach jako Ojciec Niebieski. Pragnę, aby 

święto Moje było na ziemi, aby Kościół je ogłosił i w wielkiej czci było 

obchodzone. Całe Niebo czci i uwielbia Ojca Przedwiecznego, tak wiele 

łask przygotowałem związanych z tym świętem. 

Proszę Moi synowie – nie igrajcie z ogniem. Odrzucony Bóg Ojciec 
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może być zagniewany za opieszałość waszą. Czekam na święto Moje, bo 

lud Mój czeka, modli się i pragnie tego święta. Czekam co uczynicie, 

wszyscy jesteście zależni ode Mnie, ale czy wy kapłani pragniecie Ojca 

Niebieskiego? Nie zwlekajcie! Bo czas przeznaczony mija…. 

Pragnę, byście Mnie, Ojca i Stwórcę, nie z lęku, ale z miłości uznali. 

Amen. 

Dnia 13.12.2005 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Wiele pouczeń, wiele ostrzeżeń dałem wam dzieci. Dałem wam 

Mojego Syna Jezusa Chrystusa, już większej ofiary nie może być złożonej za 

grzechy całej ludzkości. Dzieci zrozumcie Moją miłość do stworzeń. Ja, 

Ojciec Przedwieczny, pragnę waszego zbawienia, abyście byli przy Moim 

Sercu, Ono jest dla was otwarte. Czy wam nie wystarcza ofiara Mego 

Syna? – Gdy ją zlekceważycie, a nie skorzystacie z tej ofiary, Ja, Bóg Ojciec, 

upomnę się, po co przyszedłeś na ten świat. Nieczułe dzieci Moje, ujrzycie 

świat pełen grozy, ziemia nie wytrzyma gniewu Bożego. Pamiętaj 

człowieku, że to ty doprowadziłeś do klęski. Dzieci módlcie się! W waszej 

mocy jest uratować wielu. To jest ostatnie Moje orędzie. Błogosławię wam 

abyście się opamiętali. Amen. 

Dnia 14.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Ja, Jezus Chrystus, zwracam się do ciebie, córko Zofio, abyś pisała, bo 

wszystko jest zgodne z Wolą Bożą. 

Ja, Bóg Zbawca, dam ludziom poznać Moją miłość do człowieka, 

odkupioną własną Krwią. Ta krew woła do człowieka, czyż bym daremnie 

wylał ją z Moich świętych Ran. Pomyśl człowiecze przez chwilę, czy jest 

większa miłość do ciebie niż ta? O zagubiony człowieku, bez tej ofiary Krwi 

Mojej nie ma zbawienia, bo po to ją przelałem, abyście mogli wejść do 

życia wiecznego z Bogiem, aby człowiek nie lękał się wrócić do Boga 

skalany grzechem. Moja Krew cię obmyje, uczyni cię czystym, tylko wróć 

pod Mój krzyż. Amen. 
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Dnia 15.12.2005 r. – Mówi Dziecię Chrystus 

Drogie Moje dzieci, przychodzę do was w tych orędziach, aby wam 

oznajmić co było, co jest i co będzie. 

Przyszedłem na ziemię jako Dziecię Jezus. Patrzyły Moje święte Oczy 

na ten świat, tak pięknie ukształtowany dla człowieka. Człowiek powinien 

docenić, kto go stworzył i po co,  i dziękować Bogu. Mądrość Boża uczyniła 

wszystko i to było dobre, aby człowiek mógł się rozwijać i korzystać z tych 

darów uczynionych Ręką Boga Ojca. Ja, Dziecię Jezus, przyszedłem na 

świat, aby zbawić człowieka. Czy Moje narodzenie daremne? Tak wiele 

narodów odeszło ode Mnie, stworzyli inne wyznania i religie. Będziecie 

płacić za odrzucenie Boga. Jestem Zbawcą świata i świat jest Moim 

podnóżkiem. Za wierność Bogu nagroda – życie wieczne, za nieprawość – 

kara. Zbliża się dzień Moich urodzin, przygotujcie swoje serca, abym mógł 

w nich zamieszkać. Amen. 

Dnia 16.12.2005 r. –  Mówi Jezus Chrystus 

Widzisz córko, w czasie przeszłym nie było nawrócenia, nie było 

miłości do Boga i bliźniego, nawet nie było dla Mnie miejsca, abym mógł 

się godnie narodzić. Przyszedłem w ubóstwie i ukochałem ubóstwo i to, co 

zostało odrzucone przez panów tego świata. Nawet uczeni w Piśmie 

Świętym nie rozpoznali czasu Mego przyjścia, bo nie było im to dane. 

Herod też chciał Mnie zabić, bo wszystko musiało się wykonać. Patrzyłem 

na nieprawość świata i cieszyłem się, że będę mógł nieudolnemu 

człowiekowi pomóc w zbawieniu. Rosłem, a łaska Boża napełniała Mnie 

mądrością, pokojem i tęsknotą za Niebem. Ludu Boży czy myślisz i tęsknisz 

za Ojczyzną Niebieską gdzie jest Bóg? Amen. 

Dnia 17.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Gdy przyjdziesz do świątyni – uklęknij przed Moim Majestatem i 

powiedz te słowa: „oto jestem”. Wniknij w Moją tajemnicę, dlaczego tu 

jestem, dlaczego czekam i pragnę przyjścia każdego człowieka. Wychodzę 
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ci naprzeciw i już raduję się, że przyszedłeś do Mnie i zapominam o twojej 

nieprawości. Przychodźcie tak często, jak możecie, bo gdy zapomnicie 

Mnie Boga waszego – Ja nie mogę was ludu zapomnieć. Szczęśliwy 

człowiek, który przyjmuje Moje Ciało i Nim żyje. Taka dusza jest Moim 

ogrodem, w którym rodzi się samo piękno miłe Bogu. Moje dzieci, proście 

o przemianę waszych serc, a Ja wam nie poskąpię i udzielę wiele łask. Oto 

idą dni, w których dokona się wiele przemian, tylko wytrwajcie na 

modlitwie i dziękujcie Panu Bogu za przemiany których dokonuje. Jesteście 

Moimi perłami rozrzuconymi po całym świecie. Ja, Jezus Chrystus, raduję 

się nimi i zachowuję je w swoim Sercu. Amen.  

Dnia 18.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Wybrałem naród polski dla świadectwa, że nigdy nie opuszczą 

sztandaru naszych Dwóch Serc i będą walczyć o ich tryumf w narodzie 

polskim. Tak wielkie zadanie dał wam Bóg. Błogosławieni ci, którzy 

podejmą walkę zwycięstwa nad złem. Wielu ludziom nie zależy na 

zwycięstwie Bożym w narodzie polskim, ale gdy przyjdzie zwycięstwo to ci, 

którzy nie pragnęli, a odrzucili Boży plan, wtedy zobaczą, co odrzucili. Ja, 

Jezus Chrystus, długo czekam na powrót Mojej własności, sami wybrali 

ciemność i pozostaną w niej. Dzieci Mojego Serca, wynagradzajcie za tych, 

którzy odeszli od Mojego Serca, starajcie się być wiernymi swojemu 

Zbawcy. Nie znacie co Bóg wam przygotował za wierność, miłość i troskę o 

sprawy Boże. Cieszę się, że pamiętacie o tym, aby odwiedzać Mnie w 

kościele, wasza obecność sprawia Mi tyle radości, pamiętajcie o tym do 

kogo przychodzicie. Ten Bóg może wszystko, tylko trzeba prosić a stanie 

się. Amen.  

Dnia 19.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Ja, Jezus Chrystus, objawiłem się w wielu krajach i dawałem obietnicę 

życia wiecznego z Bogiem tym, co się nawrócą. Przeciwnicy Moich 

objawień odrzucali je – dlaczego nie badają? Czy Ja, Jezus Chrystus, 

przychodzę w objawieniach, aby tym niszczyć wiarę – nie, Ja tylko 
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przypominam, że jestem w tych czasach obecnych. Będzie jeszcze więcej 

objawień, abyście nie myśleli, że Mnie nie ma. Ja byłem i będę do końca 

świata. Żadne stworzenie nie jest w stanie zagłuszyć Moich objawień, kto 

je odrzuca jest Moim przeciwnikiem. W narodzie polskim objawiłem się 

jako Jezus miłosierny. Był zakaz. Moje objawienie ożyje, nikt nie jest w 

stanie uśmiercić. Tylko ten lud, co uwierzy i ufa w objawienia Moje – oni 

otrzymają światło, a słowa Moje przenikają ich serca i czują radość i pokój. 

Czuwaj ludu Boży, bo wielu przyjdzie złych proroków, aby was zwieść. 

Wzywajcie swego Boga i nie lękajcie się, wiara was wyzwoli od nieszczęścia 

i przeszkód. W jaki sposób mam do was ludu Boży mówić, gdyby nie było 

orędzi? Amen. 

Dnia 20.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Córko Moja, pisz. Świat jest tak bardzo skaleczony grzechem, tej rany 

grzechowej nie da się uleczyć, ostatnią deską ratunku jest Miłosierdzie 

Boże. Tak wielki dar człowiek otrzymał – miłość samego Boga. Ludu Mój, 

tak bardzo was umiłowałem i miłuję nadal. Wiecie gdzie szukać ratunku? U 

tego co wszystko może. Ja, Jezus, wszystko mogę tylko nawracajcie się i 

proście o przebaczenie u stóp konfesjonału. Dzieci Moje, odeszliście tak 

daleko ode Mnie, już nie mogę dojrzeć gdzie jesteście. Odeszliście od 

światła do ciemności. Módlcie się za tych, co odeszli a Moich dróg, bo oni 

sami już nie powstaną z grzechu. Narodzie polski powstań do życia z 

Bogiem, wybrałem was do wielkiego dzieła planu Bożego. Z pokorą serca 

przyjmijcie Go i wypełnijcie, stańcie się jak małe dzieci, które szukają 

opieki Ojca. Szukajcie, a znajdziecie. Amen. 

Dnia 21.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Człowiek wie bardzo dobrze, co jest dobre lub złe, a jednak chętniej 

czyni zło niż dobro. Do czego dojdziesz człowieku? Wybierasz sam to, co ci 

się tak bardzo podoba, smutny jest twój koniec. Gdy spojrzysz w swoją 

przeszłość, zadrży twoje serce – tyle miłości Bożej, a ty nie skorzystałeś z 

niej. Świat jest dotknięty tyloma karami, ale nawrócenia nie ma. Czy Ja, 
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Jezus Chrystus, mogę przyjść ponownie na tę ziemię skalaną grzechem? 

Jestem Bogiem i człowiekiem, gdzie postawię stopę Mych nóg. Zastanów 

się człowieku, co ma uczynić władca wszystkiego co istnieje. Oczyści ten 

świat z brudu grzechowego do pierwotności, aby królować z tymi, co byli 

wierni Memu Bóstwu. Oni dadzą świadectwo dzieci Bożych, oni pragnęli 

dobra i ratowali wiele dusz zagubionych od potępienia. Cisi pracownicy 

Mojej winnicy nie z lęku składali ofiary miłe Bogu, a z miłości do swego 

Zbawcy. Pracujcie moje dzieci wytrwale, gdy przyjdzie Pan – wynagrodzi 

stokrotnie. Amen. 

Dnia 22.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Drogie dzieci, zostałem z wami jako więzień miłości. Jestem samą 

Miłością, kto spożywa Moje Ciało, jednoczy się z Moją miłością i żyje nią. 

W takich duszach mam upodobanie, ale wiele moich dzieci przyjmuje Mnie 

z obojętnością, nawet nie zegnie kolan, myśl jego jest daleko ode Mnie. 

Smutno Mi wejść do takiego serca, lub wcale nie wchodzę, bo w takich 

sercach nie ma miejsca dla Mnie. Patrzę na te dzieci zbrukane grzechem, 

które bezmyślnie przyjmują Moje Ciało. Jestem Zbawicielem świata i 

uczynię ze światem to, co będę chciał, ale wszystko zależy od was dzieci i 

od waszego nawrócenia. Fundamentem wiary człowieka w Boga jest 

miłość, kto ją posiadł – ma życie wieczne. Trzeba miłować Boga i bliźniego 

– takie jest Przykazanie Boże, bo w miłości rodzi się samo dobro. Spójrzcie 

na Mój krzyż, taka miłość może przemienić świat. Dałem wam wzór do 

naśladowania, spróbuj, może ci się uda ukochać krzyż swego Zbawcy i za 

Nim iść do końca waszego życia. Ja, Jezus Chrystus, będę szedł z wami. 

Amen. 

Dnia 23.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Dzieci Moje, gdybyście znały, jak wielka łaska jest dla tych, co kochają 

swoich rodziców. Bóg wybrał łono twojej matki, aby ciebie urodziła i 

pielęgnowała. Dzieci, które nie kochają swoich rodziców, są jak martwe 

głazy. Bierzcie wzór z Mojej Matki, gdy Ja odszedłem do Ojca, Ona została 
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jeszcze z wami. Dziś ta, kochająca Matka jest zawsze ze Mną i wyprasza 

wam wiele łask, bo Moje kochające Serce uczyni wszystko, o co Ona prosi. 

Ja, Jezus Chrystus, proszę was – kochajcie swych rodziców i naśladujcie 

Moją Matkę, która jest samą miłością, a Ja, Jezus, jestem poddany Jej 

miłości. Choć jestem Bogiem, kocham Ją i wy Ją kochajcie, bo to jest 

nagroda za miłość i opiekę nad swymi rodzicami. W obecnym czasie miłość 

wygasła, brak uczucia i odpowiedzialności przed Bogiem. Amen. 

Dnia 24.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Córko Moja, widzę jak zabiegasz o dobro na tym świecie. Dziś, w dniu 

Moich urodzin, daję ci obietnicę – czyń dalej, co czynisz, wzywaj lud Boży 

do nawrócenia i modlitwy. Dzieci, wasze starania o zbawienie dusz i pokój 

Boży w Polsce, i przemiany ludzkich serc, wasze ofiary Mszy Świętej i 

modlitwy, Ja, Jezus, błogosławię. Błogosławię również wasze prośby 

błagalne, które dają Mi tyle radości, a ty mała trzódko idźcie i ratujcie to, 

co może zginąć. Dałem wam drogie dzieci moc modlitwy, módlcie się, a 

ujrzycie dzieło, które powierzył wam Bóg. Różaniec św., koronki to wasza 

broń niszczenia zła. Jest was mało, ale pragnienie wasze ma wielką moc, 

do zdobywania dusz dla swego Zbawcy. Dzieci moje, otwórzcie swoje 

serca, abym mógł w was zamieszkać jako Boża Dziecina i być kochanym. 

Amen. 

Dnia 25.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Dzieci Moje, w Święto Bożego Narodzenia pragnę was ogarnąć swoim 

miłującym Sercem i udzielić wam wszelkich łask potrzebnych na tym łez 

padole. Przyszedł czas, aby wam objawić, co Ja, Jezus Chrystus, pragnę od 

was dzieci, które jesteście Moim narzędziem posłusznym i wytrwałym w 

wierze, że Bóg was prowadzi. Przygotujcie się do wielkiej walki duchowej, 

zwycięstwo jest w waszym sercu.  

Możni i mądrzy tego świata nie będą panować nad Moimi dziećmi, bo 

do nich należeć będzie zwycięstwo nad złem, Ja, Jezus, jestem z nimi. Bóg 

dłużej nie może przegrywać, ponieważ Bóg dopuścił do tego, aby dobro 
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odłączyć od zła. Bóg bierze w swoje Ręce panowanie nad światem i wyda 

sprawiedliwy wyrok dla tych, co Mu nie służyli. Wypełnił się czas zła, a 

nastąpi czas radości i pokoju. Wracajcie dzieci Moje, abyście wzięły udział 

w radości i pokoju, albo oddam was komu służyłyście. Nastąpi przemiana 

świata, bo przyszedł czas i to, co uznawałyście za dobre i piękne bez Boga, 

stanie się waszą zagładą. Amen. 

Dnia 26.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Drogie Moje dzieci, znów spotykamy się w Słowie. Pragnę was 

pouczyć i ostrzec, abyście się nawracały do Boga i zeszły z dróg 

nieprawości, bo kończy się czas oczekiwania na powrót Stwórcy. Ja, Jezus 

Chrystus, złożyłem ofiarę z siebie Bogu Ojcu za was, którzy rozważacie 

Moją Mękę, idziecie Moją drogą i znacie jak wielka jest Moja ofiara. 

Człowieku, odszedłeś od Mego krzyża i utraciłeś łaskę zbawienia. Tak 

wielkie męki poniosłem dla każdego z was. Dzieci Moje, czym zasłużyłem 

na takie odstępstwo od swego Zbawcy. Ja, Jezus, pragnę czci i miłości, bo 

tylko to może uśmierzyć Mój smutek. Tak bardzo zabiegałem o wasze 

zbawienie, odrzuciliście je i wiele dzieci nie ujrzy Mego Oblicza. Kara 

zawisła nad światem, ciemność się zbliża i wszystko stanie się, co lud sobie 

przygotował. Amen. 

Dnia 27.12.2005 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Dzieci Moje, nie myślcie, że to, co się dzieje, będzie trwało wiecznie. 

Nie drogie dzieci, świat został poddany próbie. Wiele Moich stworzeń 

będzie szło za Moim krzyżem. Czy umiłowałeś Mój krzyż cierpienia, czy 

będziesz szedł Moimi śladami, czy miłość człowieka była pełna? Zastanów 

się biedny człowieku, czy byłeś wyznawcą Jedynego Boga, jaką wybrałeś 

drogę i czym dla ciebie jest Bóg Stwórca. Czy życie twoje było z Bogiem i 

dla Boga, czy poszedłeś własną drogą zatracenia? Czyżbym wylał daremnie 

Swoją świętą Krew dla waszego zbawienia. Przyszedł czas aby rozliczyć 

bezbożny świat. Jeszcze świat nie doznał takiej kary jaka ma nastąpić, za 

nieprawości doznacie gniewu Bożego. Dzieci, które pełnią wolę Bożą z 
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miłości, niech się nie lękają. Jesteście Moimi kwiatami, które wydają woń 

miłą Bogu. Idźcie i czyńcie Moją wolę. Amen. 

28.12.2005. Mówi Jezus Chrystus 

Dziś zwracam się do Moich synów kapłanów z pytaniem: jakim byłeś 

pasterzem dla Moich owieczek? Dałem wam wiedzę co kapłan ma czynić i 

jak Mnie naśladować wobec tych maluczkich. Obraz kapłaństwa jest 

bardzo zagubiony. Kształt kapłana zależy od wychowawców, a im brak 

mądrości Bożej. Ja, Jezus, potrzebuję świętych kapłanów, a nie 

wypaczonych. Mądrość wykładowców stanie się ich zgubą. To jest 

największa odpowiedzialność przed Bogiem, w którym nie ma 

przebaczenia. Bóg powierzył wam tak czyste serca i umysły, co uczyniłeś 

wychowawco, aby przygotować ich do świętości i dobrego służenia Bogu i 

człowiekowi. Dobry i święty kapłan będzie wiedział jak prowadzić Moją 

owczarnię, a zły kapłan będzie ją rozpraszał. Moje biedne owieczki, bez 

dobrego pasterza giną i oddalają się od Boga. Kapłan ma służyć Kościołowi 

i Ludowi Bożemu i nie będzie zmieniać nic, czego Kościół nauczył, a będzie 

głosił słowo Boże w wielkiej czci i miłości. Zmiany w Kościele osłabiają 

wiarę i tym niszczony jest Kościół. Moi synowie kapłani, nie czyńcie tego, 

aby zamykać kościoły, od was zależy jaką nauką będziecie prowadzić Lud 

Boży i jaką miłością będziecie ich darzyć. Wróćcie do korzeni tysiącletniego 

Kościoła. Czekam na wasz powrót. O ile nie rozważycie tego orędzia, 

przygotuję wam niespodziankę, bo mieliście tych ostrzeżeń i to do was nie 

dotarło. Amen. 

Duchu Święty, oddaję się pod Twoje natchnienia, aby pisać o 

działaniu Twoim w tym czasie ostatecznym. 

 

Dnia 29.12.2005 r. – Mówi Duch Święty 

Dzieci Moje, Ja, Duch Święty, przychodzę do swego ludu z Moim 

tchnieniem, światłem i darami, aby uświęcić wasze dusze. Ja jestem 

ogrodnikiem waszych dusz. Pragnę, aby wasze dusze jaśniały Moim 

światłem. Człowiek powinien starać się, aby te światło wzrastało. Trzeba 
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się modlić do Ducha Świętego i zanosić prośby błagalne o wylanie Ducha 

Świętego. Dlatego ten czas podlega Mnie, Duchowi Świętemu. Człowiek 

musi się przygotować, aby otrzymać światło Ducha Świętego, aby światło 

waszego ducha połączyło się ze światłem Ducha Świętego. To On obejmuje 

i ogarnia swoją miłością, żadne zło nie ma dostępu do takiej duszy, bo 

gdzie jest światło tam zło ucieka. To jest jedyna dla człowieka współpraca z 

Duchem Świętym i pozwólcie Mi się kierować. Ja, Duch Święty, kocham 

takie dusze i uświęcam je, aby nie uległy osłabieniu. Zwróćcie swoje serca 

do Mego światła i do Mej miłości, A Ja sam będę się troszczył o wasz 

wzrost duchowy i zapalę wasze serca Moją miłością. Będziecie jak żywe 

pochodnie spalające się w ogniu Mojej miłości, aby ratować dusze dla 

Chwały Bożej. Przygotujcie się, abym mógł przez was działać. Amen. 

 

Dnia 30.12.2005 r. – Mówi Duch Święty 

Dzieci Moje, przychodzę do was, aby wam udzielić wiedzy o działaniu 

Moim. Pomyślcie, dzieci Moje, przez chwilę, że Jestem w was. Nie trzeba 

szukać Mnie. Bardzo smucę się, kiedy stworzenie Boże nawet nie pomyśli o 

Mnie. Wejdźcie dzieci Moje do świątyni swego serca i módlcie się. Ta 

świątynia jest twoją własnością, tylko daję wam pytanie: jak dbasz o tę 

świątynię, w której przebywa Duch Święty? Czy zapomniałeś o niej i 

wyrastają w niej chwasty grzechowe. Ja pragnę was wszystkich uświęcić. 

Raduję się, gdy dbacie o tę świątynię waszych serc, wiele łask spływa na 

takie dusze i raduje się Mój Duch. Taka świątynia jest spoczynkiem Moim. 

Przygotowałem tak wiele łask dla tych, co pamiętają o świątyni swego 

serca. Te świątynie są uświęcone już tu na ziemi, bo Ja, Duch Święty, w 

nich przebywam i uświęcam je, aby dusza ludzka wzrastała duchowo. 

Amen. 

 

Dnia 30.12.2005 r.  

Czy to prawda, Panie Jezu, co nam przekazuje orędzie z Ameryki i co 

mamy czynić, i czego się spodziewać w Polsce i na świecie, o ile, Jezu, taka 

jest Twoja wola. 
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Córko Moja, nie zapominaj, że wszystko zależy od człowieka. Bądź 

spokojna o swoją ojczyznę, ona przechodzi agonię, ale obiecuję, że 

zmartwychwstanie tylko módlcie się, uwielbiajcie Boga i wynagradzajcie 

Mi za tych, co czynią zło. Kraje odpowiedzą za wszystkie Kościoły 

zniszczone. Zapomnieli, że to Mój Dom i za to doświadczę ich. Córko, co do 

tego orędzia nie przywiązuj żadnej wagi, masz swoją misję i staraj się ją 

wypełniać dobrze, jak tylko możesz. Człowiek, który ufa Bogu 

bezgranicznie, niech się nie lęka. Czyż mogę karać tych, co z całego serca 

oddali się woli Bożej? Bóg też ma zobowiązania wobec tych, co kochają 

swego Boga. Wiele będzie orędzi nieprawdziwych, aby u człowieka 

wywołać lęk. Wtedy słabnie jego wiara. Bądźcie cisi i pokorni, ufajcie  

swemu Bogu, wyciszajcie swoje serca, abym mógł do was mówić, bo tylko 

w pokoju Bóg przychodzi do człowieka, aby mu dawać dobre natchnienia. 

Bo gdy niepokój masz człowiecze, nie słyszysz Mojego dialogu ani 

natchnień. Walczcie o pokój duchowy, a Ja wam pomogę, tylko pragnijcie, 

a resztę dokonam Ja, Jezus Chrystus. 

Dnia 31.12.2005 r. – Mówi Duch Święty 

Wiele ludzi żyje bez Boga i myśli, że tak może być. Teraz w tym czasie 

wszystko poddane jest Mnie - Duchowi Świętemu. To jest czas ostateczny, 

czas odnalezienia Ducha Świętego. Ja, Duch Święty, przyjdę z wielką mocą 

do dusz zagubionych, ale czy człowiek otworzy swoje serce, aby skorzystać 

z tak wielkiej łaski, nawrócić się, okazać skruchę i żal za grzechy. Ja jestem 

ogniem, który spali wszystkie nieprawości w człowieku, ale trzeba poddać 

się oczyszczeniu z wielką ufnością i nie lękać się. U Boga nie ma nic 

niemożliwego, wszystko jest możliwe. Ja, Duch Święty, proszę was 

umiłowane dzieci, które posyłam ze światłem do tych dusz, które utraciły 

światło - stańcie się jak małe dzieci, będę was pielęgnować i uświęcać dla 

Chwały Bożej. Nie lękajcie się światła - lękajcie się ciemności. Niech miłość 

zakróluje w waszych sercach, abyście byli jedno z moją miłością, a 

Królestwo jest dla was przygotowane, aby wypełniła się Wola Boża. 

Amen. 
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ROK 2006 

Dnia 01.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Dzieci moje, uwierzcie w moją miłość. Kto uwierzy - wylewam na 

każdą taką duszę strumień Mego ognia miłości i przyjmuję taką duszę w 

posiadanie, kształtuję ją, napełniam Moim światłem. Kocham takie dusze, 

które są wierne Mojej miłości i daję świadectwo, że są Moimi dziećmi. 

Gdybyście znały dzieci jak zabiegam o wasze zbawienie. Ja jestem 

Uświęcicielem takich dusz, stajecie się Moimi oblubieńcami.  

Oblubienice stają się światłem na ziemi i bardzo pragną nimi być. 

Świat stał się siedliskiem zła, o ile człowiek się nie nawróci w czasie, ześlę 

wichury, burze, powodzie, mrozy, sawanny, abyś więcej nie znieważał 

Bóstwa Ducha Świętego. Nastanie wiele plag, abyś zrozumiał, że Bóg jest 

Panem. Ja, Duch Święty, mówię do was prochu ziemi — zabiegałem przez 

tyle wieków, aby was dzieci marnotrawne zbawić. Nie było nawrócenia - 

nie będzie zbawienia. Dzieci strzeżcie depozytu światła w swoich sercach, 

gdzie przebywa Duch Święty i przelewa pokój i radość, i ogarnia was 

szczęściem, i miłością. Amen. 

Dnia 02.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Drogie dzieci Moje, o ile czytacie Pismo Święte i rozważacie, to 

wiecie, że wszystkie księgi były pisane pod Moim natchnieniem, sam 

człowiek nie jest wstanie napisać o Bożym działaniu, tylko pod 

natchnieniem Ducha Świętego.  

Gdy człowiek natchniony jest Duchem Świętym, może pisać o 

wielkich dziełach Bożych, gdy człowiek otwarty jest na Moje działanie, Ja 

przemawiam przez takich ludzi i oni prorokują nawet o dziełach 

nieznanych, których ma nastąpić wiele w czasie obecnym.  

Przemawiam do moich wybranych, którzy chcą Mi służyć i wypełniać 

Moją wolę. Przemawiałem w czasach dawniejszych i obecnych. W czasach 

przeszłych zabijali moich proroków, a w obecnym czasie całkowicie 

odrzucają Moje natchnione słowa.  
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Zapamiętajcie Ja, Duch Święty, mówiłem i mówić będę aż do 

skończenia świata. Moje tchnienie daje wam życie, Ja wszystko napełniam 

Swoją mocą, miłością, aby wszystko wzrastało. Proście o mądrość Bożą, 

aby wasz rozum odnajdywał Ducha Świętego, a Ja, Duch Święty, będę 

wam błogosławił i udzielał wszelkich łask. Amen. 

Dnia 03.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Drogie moje dzieci, zbliża się dzień rozliczeń człowieka, jaką szedł 

drogą. Są dwie drogi - zbawienia i potępienia.  

Ja, Duch Święty, dam wszystkim poznać, aby człowiek mógł się 

nawrócić, bo czasu jest mało, wzywam całą ludzkość, aby wróciła z drogi 

nieprawości, ostrzegam zatwardziałych grzeszników, aby rozważyli co ich 

czeka. Tak wielkie łaski przygotowałem dla wszystkich stworzeń, ale macie 

wolną wolę: wrócić do Boga lub wieczne cierpienie. Tego cierpienia nie 

można porównać z żadnym cierpieniem ziemskim, żadnej nadziei, ulgi. 

Ludzie niewiedzą, jaką wielką nienawiść szatan czuje do człowieka 

stworzonego przez Boga. Bóg kocha stworzenie, a szatan nienawidzi. Ja, 

Duch Święty, ostrzegam was, co was czeka, ufajcie Moim słowom. Będę 

zabiegał o wasze zbawienie, tylko go pragnij człowiecze, oświecę ciebie i 

udzielę wiele łask, abyś wrócił na łono Stwórcy i Zbawcy. Wróćcie do 

prawdziwej miłości Boga i bliźniego, bo miłość jest potęgą zwalczania zła. 

Będę udzielał miłości tym, co będą pragnąć. Amen. 

Dnia 04.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Dzieci moje, pragnę od was tylko miłości. Miłość to jest ogień Ducha 

Świętego, który zapali duszę do miłości Boga. Bez miłości człowieka Duch 

Święty nie może wzniecić miłości, bo serce ludzkie jest w niewoli zła. Gdy 

zapragniesz wrócić do Boga, błagaj Ducha Świętego. aby udzielił ci światła, 

przebaczenia i nawrócenia. Duch Święty nigdy nie odmawia pomocy temu, 

co zginęło i pragnie wrócić do swego Stwórcy. Wynagradzajcie Mnie, 

Duchowi Świętemu, za tych co odeszli do ciemności, dzięki waszym 

modlitwom i Mojemu światłu powrócą. Dzieci wierne Mojej miłości, 
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jesteście Moimi światłami, które zdobywacie dusze dla Chwały Bożej.  

Ja, Duch Święty, kocham takie dusze i ogarniam swoją miłością, taka 

dusza już nie szuka dobra tego świata, a zanurzona w Mojej miłości słucha 

tylko Boga, Jego słów, przykazań i rozwija się w Moim ogrodzie jako kwiat 

nieba. Taka dusza może zdziałać wiele dobra dla wielu dusz i pociągnąć je 

do miłości Boga, ale mało jest takich dusz, które chcą poświęcić się, by być 

Moim narzędziem, aby plan Boży był wypełniony tu na ziemi, a Bóg w 

Trójcy Świętej Jedyny niech będzie uwielbiony przez swoje stworzenia. 

Amen. 

Dnia 05.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Dzieci moje, słyszycie jak wieje wiatr, jak się poruszają liście na 

drzewach, ale nie słyszycie, jak wołam was, bo pragnę być z wami, pragnę 

dzielić się z wami Moimi darami, chcę wam dać tak wiele darów, abyście 

umocnieni Moim Duchem, zaczęli współpracować ze Mną. Ja jestem 

wiatrem, który wieje skąd chce i uchwycić Mnie nie można, przychodzę do 

was sam, aby zawrzeć z wami umowę na wspólne działanie dla Chwały 

Bożej i zbawienia wielu dusz. Nie ty człowiecze jesteś mocny, ale Ja, który 

jestem w tobie, korzystasz ze wszystkich darów Ducha Świętego.  

Ja, Duch Święty, oświecam duszę, która staje się podobna do Mnie, 

wypełnia wszystkie dzieła Moje dla zbawienia człowieka tu na ziemi, a 

człowiek niech się stara uwielbiać Mnie i wszystkie dzieła Moje. Kochasz 

Mnie - Ducha Świętego - kochasz całą Trójcę Świętą i odradza się twoje 

człowieczeństwo w dziecku Bożym. Amen. 

Dnia 06.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, widzę ten świat, jak stacza się ku zagładzie, czy jest 

wyjście, aby zapobiec tak wielkiej karze? Tak dzieci moje. Bóg w Trójcy 

Świętej Jedyny jest Panem wszystkich posiadłości całego świata, w Nim 

trzeba szukać przebaczenia.  

Ja, Duch Święty, daję człowiekowi tyle natchnień Bożych, ale czy je 

słyszy? Jak ziemia zadrży wtedy poczujesz człowiecze, ale czy zdołasz 
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uratować wtedy swoją duszę? Dziś dbasz tylko o ciało, ciało jest prochem i 

w proch się obróci, a dusza - pomyśl człowiecze coś jej zgotował na całą 

wieczność. Idą huragany jeden po drugim, aby człowiek zrozumiał, że Bóg, 

Duch Święty, dał wam dzieci tyle ostrzeżeń, jeszcze przez te orędzia 

pragnę was ratować od wiecznego potępienia. Kocham was dzieci Moje i 

ból Serca Mego jest duży. Choć jestem Duchem, w miłości nic mi nie 

przeszkadza. Jestem osobowy, ale w Trójcy Świętej Jedyny, lubię takie 

dzieci, które Mnie kochają, w nich jest Moje upodobanie.  

Kochaj swego Boga, otrzymasz wiele łask, otwórz drzwi świątyni 

swego serca, a będę królować wraz z tobą, Ja, Duch Święty. Amen. 

Dnia 07.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, wzywam was, dzieci Moje, do wielkiej czujności, bo 

zło krąży aby was zniewolić. Ufajcie swemu Bogu, módlcie się i czyńcie 

pokutę, bo obecny czas jest jak wulkan, który może wybuchnąć niszcząc 

po drodze wszystko.  

Ja, Duch Święty, mogę wszystko zmienić, zależy to tylko od was 

dzieci. Polska jest tym krajem, w którym mogę działać i oświecać lud Boży. 

Ludu Boży - stańcie przy Moim Boku, dla was przypadła obrona wiary w 

Boga w Trójcy Świętej Jedynego, wytrwajcie w tym dziele zbawienia. Ja, 

Duch Święty, daję wam obietnicę - o ile nie wypuścicie sztandaru Matki 

Bożej Oblubienicy Ducha Świętego - przetrwacie, bo Ja będę z wami. 

Przygotujcie się do wytrwałości, miłości i świętości, tylko pragnijcie być 

świętymi, a Mój Duch spocznie na was i umocni waszego ducha, aby 

wasze działanie było złączone ze Mną. Nie lękaj się mały człowieku, bo 

Mój Duch przebywa w was. Amen. 

Dnia 08.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, czuwam nad Kościołem i patrzę w jaki sposób 

niszczą Kościół Boży. Kapłani zapomnieli, jak mają służyć Kościołowi i 

Ludowi Bożemu, Kościół przez mądrość waszą upada.  

Ja, Duch Święty, mówię wam kapłani, że staliście się zaporą 
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przyjmowania Moich natchnień. Czyim sługą jesteś kapłanie? Bóg tak 

bardzo was umiłował, co czynicie z Jego miłością, czynicie ją niepotrzebną, 

bez miłości Bożej nikt nie przetrwa, bo serca ludzkie są pustyniami w 

których rodzi się zło. Czyńcie tak dalej kapłani, a zobaczycie Boga 

zagniewanego za brak czci i miłości. Jesteście zastępcami Jezusa, czy 

naprawdę nimi jesteście?  

Ja, Duch Święty, pragnę do was mówić, ale nie chcecie słuchać. 

Dzięki tym maluczkim, którzy się za was modlą, będzie uratowanych wiele 

dusz kapłańskich.  

Ja, Duch Święty, dam wam pytanie: jaką miłością otaczacie tych 

maluczkich? Bądźcie ich pasterzami na wzór Jezusa, On pierwszy dał wam 

przykład dobrego Pasterza. Amen. 

Dnia 09.01.2006 r. –  Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, Jestem Królem waszych serc, ale nie wszystkich. 

Przyszedł nieprzyjaciel waszego serca, zburzył Moje królestwo za pomocą i 

dozwoleniem człowieka. Bóg nigdy przemocą nie wchodzi do duszy 

człowieka, zły duch, strzeżcie swoich dusz, otoczcie je modlitwą, aby nie 

zakłócił pokoju Bożego w ludzkim sercu. O ile ty, człowiecze, nie będziesz 

strzegł swojego zbawienia, jaki koniec cię spotka? Jesteś mądry po ludzku, 

ale po Bożemu zagubiony, wróć człowieku do żywej wiary i strzeż swego 

człowieczeństwa. Gdy znajdziesz się w wieczności, ujrzysz swoją 

nieprawość.  

Ja, Duch Święty, jestem dla człowieka ostoją, kto wzywa Mojej 

pomocy, już jestem przy tobie. Tak wiele masz sposobów człowieku, ale 

nie korzystasz z tak wielkich łask, danych człowiekowi przez Boga. Pragnij 

tylko zawołać, a już trzymam wyciągniętą dłoń,  

Ja, Duch Święty, jestem dany człowiekowi do ratowania dusz, utrata 

dusz, dla Boga, jest wielkim bólem. Zadajesz ból Bogu i Bóg zada tobie, 

człowiecze, bo odszedłeś z Jego dróg, bo na bezdrożach nie ma Boga. 

Wtedy stać ciebie człowieku na najokrutniejsze zło, bo jesteś pod wodzą 

szatana. Wróć, bo byłeś dzieckiem Bożym i Bóg na ciebie czeka. Amen. 
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Dnia 10.01.2006 r.  

Dusza woła do Tronu Bożego o ratunek. 

O Mój ukochany Jezu, jak długo będą nam zabierać wolną wolę, którą 

dał nam Bóg. Dlaczego, Mój Jezu, nie pozwalają nam zginać kolan przed 

Bożym Majestatem? Dlaczego zlikwidowali balaski – stół Pański, przy 

którym klękaliśmy, czuliśmy obecność Boga i który był pomocą przy 

klękaniu? Czy Tobie, Jezu, jest obojętne, jak Ciebie przyjmujemy – czy na 

stojąco czy na rękę? Jak długo pozwolisz się znieważać? Gdy klękamy przy 

Komunii Świętej, omijają nas lub krzyczą żeby wstać, bo nam nie dadzą. To 

są Twoi zastępcy i mówią, żeby być posłusznym Kościołowi i kapłanom. 

Żadnej czci do Bóstwa Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. Tyś, nasz 

Boże, stworzył, Tyś nas zbawił, odkupił własną krwią. Jesteśmy twoimi 

dziećmi. Broń nas wobec modernizmu. Kościół tysiącletni nas uczył, jak 

mamy czcić Boga-Człowieka w Przenajświętszym Sakramencie. Nie pozwól, 

dalej niszczyć Kościoła i wiary w nas. Oto wołamy do Twego Tronu w 

Niebie, aby cześć Bogu była oddawana godnie, bo tylko Tobie Jezu się 

należy. Czekamy z bólem serca na Twoje działanie, aby radość była w pełni 

naszą. Jest takie prawo, dane przez błogosławieństwo kapłanowi, ale czy 

kapłan jest posłuszny Bogu. Kapłan ma obowiązek wypełniać Przykazania 

Boże. Czytajcie Pismo Święte, tam jest napisane: wolna wola człowieka jest 

dana przez Boga i nikt nie ma prawa zabierać jej człowiekowi. Sam Bóg jej 

nie narusza. 

Daję ci, córko, odpowiedź. Ja, Jezus Chrystus, widzę wszystkie 

poczynania kardynałów, biskupów, tak jak było zapowiedziane, że Kościół 

będzie niszczony od wewnątrz. Tak, zbuntowali się przeciw Bogu, za to 

zapłacą największą karę.  

Dzieci Moje, módlcie się za nich, bo kapłan jest potrzebny w Kościele, 

do sprawowania Najświętszej ofiary Mszy Świętej, w której przychodzę w 

swoim Bóstwie, aby dać wam siebie, dla umocnienia waszej wiary. Drogie 

dzieci czyńcie tak, jak nauczał Kościół tysiącletni. W swojej prostocie serca, 

bądźcie wierni tej nauce, którą otrzymaliście. Wróćcie do tradycji. 

Jesteście Mymi dziećmi, dlaczego nie bronicie tej wiary w Boga. Od was 
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zależy, czy pójdziecie za powiewem wiatru, którego nie znacie i nie wiecie 

skąd wieje. Człowiecze, gdy odstępujesz od żywej wiary, czy wiesz co 

niesie modernizm. Czekam, czy znajdą się kapłani i ludzie którzy powiedzą: 

my nie przyjmujemy wiary nieznanej. Nie martw się córko, jeszcze trochę 

pocierpcie, bo jeszcze nie dopełniło się odstępstwo w pełni. Gdy Bóg 

zadziała zobaczą swoje dzieło, gdzie nie było czci Boga. Nadchodzi dzień, w 

którym zapłacze wszelkie stworzenie nad swoją nieprawością, bo czynili 

zło. Błogosławieni cisi i pokorni. Tylko w Bogu pokładali nadzieję i wytrwali 

do końca w miłości do Mnie. Żyli dla Mej Chwały i będą brali udział w niej. 

Cześć oddaje się Bogu na kolanach i tylko na kolanach. Ja, Jezus Chrystus, 

nie oddałem pokłonu szatanowi, choć obiecał królestwa świata. Kto was 

zmusza nie oddawać pokłonu Bogu? Ten, któremu Ja nie oddałem 

pokłonu. I mówię: Tylko Bogu oddawajcie pokłon i nikomu więcej. 

Dnia 10.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, zadaję pytanie kapłanom: jak działa w was Duch 

Święty? Ile Go w was zostało? Kapłan jest mocny duchowo, jak nie utracił 

darów Ducha Świętego, spójrzcie w swoje wnętrze, ile tych darów zostało, 

albo wcale ich nie ma. Utrata darów, otrzymanych przy ślubach 

kapłańskich, jest wielką szkodą dla kapłana, jest on tak osłabiony, że 

nieprzyjaciel jego duszy stara się go jeszcze więcej pogrążyć w jego 

słabości. Moi synowie, gdybyście nie utracili darów Ducha Świętego, 

wasza posługa kapłańska byłaby miła Bogu, a kapłani wzrastaliby w 

świętości. Dla was jest przygotowana droga do świętości, ilu was pójdzie, 

aby być świętym. Obecny czas jest wielką próbą dla kapłanów, dano wam 

taką swobodę, zapomnieliście jaki kapłan ma być wobec Boga i człowieka. 

Smutny będzie koniec dla tych, którzy utracili moc Ducha Świętego, a Ja, 

Duch Święty, udzielać będę wam łaski utraconych darów. Gdybyś wiedział, 

kapłanie, jak ciebie Bóg miłuje, nigdy by twoja miłość nie osłabła. Wróć 

kapłanie do miłości, tylko wróć. Ja, Duch Święty, czekam z utraconymi 

darami, aby wróciły do ciebie i abyś nigdy nie ranił Boga twego Jedynego. 

Amen. 
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Dnia 11.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, pragnę dzieci Moje waszego zbawienia, ale wielu nie 

da Mi szansy, aby mu pomóc w odnalezieniu drogi zbawienia. Idzie zaparty 

w swoim postanowieniu czynienia zła, nawet nie zauważa istnienia Boga. A 

choć odszedłeś z Moich dróg, nadal jesteś moją własnością, tylko ostatni 

cel waszego życia, da wam zrozumieć, coście utracili, a na coście zasłużyli. 

Stworzenie Boże ma żyć po Bożemu.  

Ja, Duch Święty, wychodzę wam naprzeciw z wielką miłością, aby was 

ogarnąć Moim światłem, ale wiele Moich dzieci boi się światła, bo w 

ciemności można czynić dużo zła. Światło ukazuje dobro, ciemność – zło. 

Nadchodzi czas, aby człowiek zobaczył, ile w życiu dobra a ile zła. Sami 

sobie zadajcie pytanie, czy wasze życie było z Bogiem, czy z dala od Boga, z 

czym odejdziesz do wieczności i gdzie będzie twoje miejsce – z Bogiem czy 

bez Boga. Nawracajcie się bo czas nagli.  

Ja, Duch Święty, daję wam tyle możliwości do nawrócenia, bo 

kocham was i pragnę waszego zbawienia. Amen. 

Dnia 12.01.2006 r. – Mówi Duch Święty 

Ja, Duch Święty, dałem wam tyle pouczeń i ostrzeżeń, abyście wzięli 

do serca to, co wam przekazałem w tych orędziach. Abyście nie 

lekceważyli Moich słów, bo to jest dar Ducha Świętego dla człowieka i jego 

zbawienia. Proście o światło i dary Moje, bo bez nich nie ma zbawienia. 

Jestem Bogiem Trójosobowym, wszystko się dopełnia zależnie od Trójcy 

Świętej.  

Dzieci Ja, Duch Święty, jestem waszą mocą, tylko zawierzajcie Mi 

swoje serca, myśli, ciało, bądźcie wierni a wejdziecie na drogę Bożą do 

Ojczyzny Niebieskiej. Bez Mojej pomocy nie dojdziecie nigdzie, a gdy 

jesteście zanurzeni w Moim Bóstwie, czerpiecie wszelkie dary i światło do 

pokonania wszelkich przeszkód. Człowiek zapomina, gdzie trzeba szukać 

ratunku.  

Ja, Duch Święty, jestem dawcą. Rozważcie te orędzia, aby nie było, 

żeście nie wiedzieli, pamiętajcie, że to słowa Boże i dane wam ku waszemu 
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zbawieniu. One mają moc samego Boga, ale proście, bo tylko proszącym 

udziela się łask. Przyjdźcie do Mnie – Ducha Świętego, abym mógł was 

prowadzić i oświecać, abyście nie pobłądzili. Amen. 

Dnia 13.01.2006 r. – Mówi Matka Boża 

Matka Boża do swoich synów kapłanów: Moi synowie, kapłani, 

przychodzę do was, jako Matka kochająca was. Czas obecny jest dla was 

próbą, jakim jesteś kapłanem dla swej Matki. Zastanówcie się, Moi 

synowie, czy Moja miłość jest daremna. Tak bardzo pragnę, abyście byli 

świętymi kapłanami na wzór Mojego Syna i waszym obowiązkiem jest 

kochać swoją Matkę, która się troszczy i zabiega o wasze zbawienie. A wy, 

Moi synowie, nie naśladujecie Mego Syna. Idziecie własnymi drogami, na 

których nie ma Boga.  

Wróćcie synowie, bo się zagubicie na bezdrożach tego świata. Bóg 

powierzył wam tak wielką posługę przy swoich ołtarzach. Gdy stajesz 

przed Bożym Majestatem jaki jesteś – czy godny jesteś sprawowaniu 

Misterium Mszy Świętej.  

Ja, Matka Boża i wasza, pragnę abyście  z czystym sercem 

przystępowali do wypełniania tego działa odkupienia. Gdybyście wiedzieli, 

jak bardzo was kocham, nikt z rodzaju ludzkiego nie kocha tak jak Ja, 

Matka Boża i wasza. Są tacy kapłani, co kochają Mnie, ale są i tacy, którzy 

ranią Mnie Matkę przebitą siedmioma mieczami. Każdy twój grzech, 

kapłanie, to jeden miecz, który przeszywa Me Serce, a przecież wiecie 

dobrze, że Ja wam wypraszam łaski, byście byli dobrymi kapłanami. Ale 

trzeba prosić i pamiętać o swej Matce Niebieskiej i wypełniać Przykazania 

Boże. To jest wasz obowiązek, być świętym kapłanem. Amen. 

Dnia 14.01.2006 r. – Mówi Matka Boża 

Matko Boża, ratuj naszą ojczyznę i cały lud Boży. Niech, Matko Boża, 

Twoje Królestwo zakwitnie w Polsce Miłością, sprawiedliwością i pokojem. 

Córko Moja, widzę jak pragniecie Królestwa Mego Syna i Mojego.  
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Tylko ci malutcy wznoszą modły do Mojego Niepokalanego Serca, 

prosząc o Moje Królestwo i Mojego Syna. Tak, dzieci Moje, trwajcie w tej 

wierze że ono przyjdzie, tylko wy dzieci otwórzcie swoje serca dla Chwały 

Bożej aby mogła przez was działać. Potrzebuję was do wypełnienia woli 

Bożej. Z wami pokonamy największego wroga waszych dusz.  

Dzieci Moje adorujcie Przenajświętszy Sakrament. Tam możecie 

wyprosić wiele łask potrzebnych waszej Ojczyźnie. Dzieci Moje nie 

martwcie się o swoją ojczyznę. Wiele potęg zła pokonałam i wam 

obiecuję, że te zło, co zaistniało w Polsce pokonam ale potrzebuję 

waszych modlitw i nawrócenia. Moje święte Oczy są zwrócone na was 

dzieci. Wy dacie świadectwo miłości do swej ojczyzny. Kocham naród 

polski i całym swym Sercem ogarniam was, abyście nie opuścili sztandaru 

naszych dwóch Serc: Jezusa i Maryi. Jak wytrwacie w wierze do Nas 

wasza ojczyzna odrodzi się na fundamentach wiary w Jezusa Mojego 

Syna. O narodzie wybrany nie zmarnujcie obietnicy Bożej, bo ona jest 

zapewnieniem zwycięstwa nad złem. Amen. 

Dnia 14.01.2006 r. 

Proszę Ciebie, Jezu, daj mi poznać czy te orędzia mam wydrukować i 

dać Małym Rycerzom do czytania? Zdecyduj Ty, sam Jezu, bo sama lękam 

się je wydać, choć znam ich wartość. 

Mówi Jezus Chrystus: – Córko Moja, wydaj te orędzia. Po to ci je 

dałem, aby lud Boży znał co jest, co ma być i co będzie. Niech człowiek 

rozważy. Nie bój się odpowiedzialności. Ja ci polecam – nie wolno ci ich 

zatrzymywać. Daj i swoim opiekunom. Oni też niech wiedzą, co mówi Bóg 

Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Nie zwlekaj – wypełniaj Moje 

polecenie, a co z Tobą się stanie – zostaw to Mnie – Bogu swojemu. Amen.  

Dnia 15.01.2006 r. – Mówi Matka Boża 

Dziś pisz, córko Moja, do umiłowanych Moich dzieci, bo czas powrotu 

do Boga nagli. Jesteście pod szczególną Moją opieką, ale wasza nieuwaga 



  - 639 - 

spowoduje, że już zły duch jest przy was i pragnie was zniewolić. O ile jest 

w tobie, człowieku, silna wiara nic ci nie zrobi, bo twoja miłość do swej 

Matki jest twoją obroną. Dzieci Moje czas  płynie. Szukam was zagubione 

dzieci. Pragnę odnaleźć was wszystkich i przytulić do Mego 

Niepokalanego Serca, bo tam jest dla was schronienie. Przecież Mój Syn 

zostawił wam testament, abym była Matką i jestem wierna memu 

posłannictwu, ale lud Boży lekceważy ten testament Mego Syna. Dzieci 

Moje, stańcie pod krzyżem Mego Syna, tak jak Ja stałam i patrzyłam na 

Jego konanie. Pomyślcie, ile wycierpiał dla was i dla waszego zbawienia. I 

Ja, Matka Bolesna, przebita siedmioma mieczami. Czy dzieci docenicie 

ofiarę Mego Syna i Moją? Rozważcie i módlcie się, abyście mogły wniknąć 

w boleść Mego Syna i Moją. Ja wszystko uczyniłam, co było wolą Bożą i wy 

dzieci starajcie się żyć z Bogiem i Jego 10-cioma Przykazaniami, i wypełniać 

Jego wolę z miłości, bo tylko to się liczy. Miłość jest waszą bronią. Kochać 

Mnie Matkę, a przez Moje Niepokalane Serce – Boga, oto jest wasze 

zadanie na tym łez padole. Amen. 

Dnia 16.01.2006 r. – Mówi Matka Boża 

Ja, Matka Boża i wasza, wołam was Moje dzieci bądźcie przy Mnie. 

Tylko pod osłoną Mego płaszcza zostaniecie uratowani. Nie z musu, nie z 

lęku, a w wielkiej miłości do swojej Matki Królowej Polski, która trzyma 

berło w swych świętych dłoniach. Dzieci Moje, ufajcie Mi i módlcie się, bo 

napór zła będzie tak wielki, że wiele z was odpadnie.  

Stanę Ja, Matka Boża, do walki przed wami z wyciągniętym do przodu 

berłem, aby moc jego ratowała was. Zasłonię was swoją trzódkę sobą, 

abyście czuli się bezpiecznie. I wy, dzieci, pomagajcie Mi jak umiecie i 

wszystkie modlitwy składajcie w Moim Niepokalanym Sercu.  

Tak wiele dzieci rani Moje zbolałe Serce. Powstrzymujcie Bożą Dłoń, 

aby kara która się należy światu, nie była wypełniona. O Moje dzieciątka, 

jak bardzo was kocham, Jesteście Moimi pomocnikami w walce ze złem. A 

teraz zlewam do waszych serc miłość kochającej Matki, abyście byli silni w 

wierze w Boga. Amen. 
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Dnia 17.01.2006 r. –  Mówi Matka Boża 

Dzieci Moje, musicie znać, że ten czas jest ostateczny i trzeba trwać 

niezmiennie przy Bogu. Jedna mała wątpliwość i już szatan pracuje na 

twoją zgubę, człowiecze. Proszę was dzieci, bądźcie gorące w miłości do 

Boga, bo letni człowiek nie jest miły Bogu, bo przez swoją letniość staje na 

rozdrożu i nie wie do kogo należy, i jaką drogą ma iść. Sam sobie wybiera 

drogę, która jemu pasuje, sam sobie wystarcza i nikogo nie potrzebuje.  

Ja, Matka Boża, dałam wam poznać człowieka, który żyje dla Chwały 

Bożej i z miłością wypełnia wolę Bożą. Taki człowiek ma tylko nadzieję w 

Bogu, a człowiek, który odrzuca Boga wystarcza sam sobie, nie ma żadnej 

nadziei i jej nie rozważa. Co się z nim stanie? Dzieci Moje, powinniście 

wiedzieć, kiedy źle się dzieje. Macie Matkę pośredniczkę pomiędzy Mną a 

Bogiem. Matka Boża nie jest głucha na wołanie dziecka o pomoc. Jestem 

i staram się zaradzić w potrzebach. Dzieci módlcie się i proście swoją 

Matkę o pomoc we wszystkich potrzebach. Oto jestem i czekam na waszą 

miłość i wezwania. Amen. 

Dnia 17.01.2006 r. – Mówi Matka Boża 

Drogie dzieci, daliśmy wam te orędzia, żebyście zrozumieli Bożą 

miłość, troskę o wasze zbawienie, ostrzeżenie życia bez Boga i karę, która 

czeka każdego grzesznego człowieka. Bóg upomina i daje pouczenie, 

abyś, człowieku, odnalazł drogę zbawienia i proszę  - nie odchodźcie Moje 

dzieci od Boga. Od Boga przyszliście i do Boga powinniście wrócić, a 

pielgrzymka ziemska dana wam jest po to, by w życiu ziemskim zasłużyć 

sobie na życie z Bogiem. O pielgrzymie ziemski, Bóg czeka na ciebie, abyś 

po tym życiu ziemskim znalazł się w objęciach dobrego Boga. Amen. 

Dnia 18.01.2006 r. 

Proszę Ciebie Jezu, daj mi poznać, czy te orędzia mam wydrukować i 

dać Małym Rycerzom do czytania? Ty sam Jezu zdecyduj, bo sama lękam 

się je wydać, choć znam ich wartość. 
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Mówi Jezus Chrystus: „Córko moja wydaj te orędzia, bo po to ci je 

dałem, aby lud znał co jest, co ma być. Niech je człowiek rozważy. Nie bój 

się odpowiedzialności. Ja ci polecam, nie wolno ci ich zatrzymywać, daj i 

swoim opiekunom. Oni też niech wiedzą co mówi Bóg Ojciec, Jezus 

Chrystus, Duch Święty, Matka Boża. Nie zwlekaj, wypełnij Moje polecenie, 

a co z tobą się stanie, zostaw to Mnie swojemu Bogu. Amen. 

Ojcze Janie Pawle II pomagaj nam tu na tym łez padole. Ty widzisz 

wszystko, co się dzieje w Polsce i na świecie, módl się przed Tronem Bożym, 

bo tylko z Nieba oczekujemy pomocy.  

Droga, moja Biała Skało, widzę twoje życie pełne pragnień dobra w 

Ojczyźnie i świecie. O sobie zapominasz, czyń tak dalej, bądź zatroskana o 

wszystko i o wszystkich, obiecuję ci pomoc z Nieba. O ile masz natchnienie 

Boże z Nieba czyń to i nie szukaj wyjaśnień, Ja będę ci wyjaśniać twoją 

niewiedzę. Moje dziecko, trudź się dla Chwały Bożej i zbawienia siebie, i 

innych, to jest twoje zadanie. Bądź pilnym uczniem w wypełnianiu zleceń 

Bożych, Ja, Jan Paweł II, będę czuwał nad tobą, abyś wypełniała wolę 

Bożą. 

Dnia 20.01.2006 r. 

Od kilku dni mam polecenie pisać. Bóg daje nam upomnienie, co lud 

uczynił z darem swego życia dla Stwórcy. 

Mówi Bóg Ojciec: Ludu, przez wieki czekałem na wasz powrót. 

Doszliście do mety, której nie można przekroczyć. Daję wam ten czas 

obecny i przyszły, abyście poznali jaką cenę będziecie płacić za odstępstwo 

od Boga i Jego zniewagi, których dokonujecie. Dałem wam wolną wolę, 

zapytam, co z niej uczyniliście. Zmarnowaliście ten dar. W tych 

przepowiedniach dam wam poznać, co czeka was i narody. 

Dnia 20.01.2006 r. 

Ja, Bóg Ojciec, mówię do was ludu. Czekałem wieki na wasze 

nawrócenie, nie ma nawrócenia, nie ma przebaczenia. W obecnym czasie 
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stanie się wielka klęska dla narodów. Ostrzegałem i czekałem na 

nawrócenie, ale lud bardziej służy szatanowi, niż Bogu. Dzieci, które są Mi 

wierne nie lękajcie się, bo Moja wszechmoc was obroni. Uderzę w 

zniewoloną ludzkość, aby więcej nie obrażali Bóstwa Trójcy Świętej i Matki 

Bożej. Zło podlega sądowi Bożemu, doświadczę was ludu, abyście poznali 

kto jest Panem Nieba i ziemi. Jesteście stworzeniem Bożym, ale większość 

służy szatanowi. Nie myślcie, że ten świat pozostanie takim, jaki jest. Nie 

drogie dzieci, ci co odeszli od swego Boga, są przeznaczeni na zagładę. To 

czeka was w obecnym czasie, będziecie patrzeć, co uczynił grzech, a nie 

było miłości do Boga. Amen. 

Dnia 21.01.2006 r. 

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, pragnę ogarnąć cały świat swoją 

miłością i podać każdemu swoją świętą dłoń. Przychodzę w ostatniej 

chwili, aby was ratować od toni piekielnej.  

Ja, Bóg, jestem zagniewany na bezbożny świat, nie doceniliście 

Stwórcy, który może wszystko, mogę was uratować poprzez nawrócenie i 

mogę was oddać na zagładę. Gdy to się zacznie dziać, powstanie zamęt 

wśród narodów, będzie wiele katastrof, kataklizmów, a wszystko uczynił 

człowiek poprzez grzech, który nie ma miejsca u Boga. Bóg kocha 

sprawiedliwość, a szczególnie miłość do Boga i człowieka. W miłości 

zrodziłem świat i miłość powinna królować wśród narodów. Bez miłości 

jesteście pustyniami, a,  pustynie ludzkich serc, gdzie nie ma Boga, zostają 

unicestwione, bo w takich sercach już nic się nie zrodzi, tylko chwasty 

grzechowe, których już nie można wyrwać, bo żyliście bez Boga. Sami 

skazaliście się na zagładę. Dzieci, które przynoszą dobre owoce Bogu, Bóg 

rozlewa na was miłość i stajecie się Moimi dziećmi.  

Dzieci Moje, które Mnie kochacie, jesteście Moją radością i tulę was 

do Mego Serca, abyście byli wierni Mojej miłości. 

Dnia 23.01.2006 r. – Mówi Jezus 

Drogie dzieci Mojego Serca, Ja pragnę miłości od swego ludu i 
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dziękczynienia. Człowiek, który osiągnie dobra tego świata, zapomina o 

Swym Bogu, wystarczy mu to, co ma i idzie własną drogą. Życie bez Boga 

jest próżnią, ta próżnia powinna być wypełniona Bogiem i miłością do 

Niego. Człowiek, który żyje Bogiem ma światło i nie zapomina o swym 

Stwórcy i Zbawicielu. Kiedy człowiek zejdzie z dróg Bożych, Bóg jest 

zagniewany i czeka do chwili przeznaczenia, a potem kara i chłosta.  

W tych czasach nastąpiło wielkie odstępstwo od Boga, Bóg nie będzie 

długo czekał, uderzy z wielką siłą. Gdy Bóg okaże swoje zagniewanie 

poruszą się Niebiosa i zadrży ziemia, i nic już wam ludu nie pomoże. 

Błogosławieni, co słuchali głosu Boga i wypełniają Jego wolę. Oni dają 

dobre świadectwo żywej wiary, ale takich dusz świetlanych jest mało. 

Napełnieni tym Bożym światłem niosą to światło dla dusz zagubionych. 

Utraciliście Moje dzieci światło swej duszy. Możecie je odzyskać, kiedy w 

wielkiej pokorze nawrócicie się. Daję wam jeszcze raz szansę nawrócenia 

do miłującego Boga. Amen. 

Dnia 24.01.2006 r. – Mówi Bóg Ojciec   

Dzieci Moje, spójrzcie na ten zniewolony świat, czy po to go 

stworzyłem, żeby zły duch panował w nim. To twoja wina, człowiecze, bo 

nie było w tobie wiary w Boga i nie podjąłeś walki ze złem, poddawałeś się 

bezmyślnie, aż cię zło usidliło. Kiedy było źle, nie wzywałeś na ratunek 

Boga i Stwórcy. Człowiek, który zaufa całkowicie Bogu i jest zdany na Moją 

wolę wie, jak walczyć z nacierającym złem. Człowiek najbardziej jest 

atakowany przez złego ducha, gdy jego myśl jest daleko od Boga, ogarnia 

go lęk i depresja i nie potrafi sam wyjść z tej sieci, którą zastawił szatan. To 

jest najłatwiejsza zdobycz. Dzieci, gdybyście wiedziały, jak bardzo cierpię 

widząc jak giniecie i nie będę mógł przytulić was do swego Ojcowskiego 

Serca. Opamiętaj się, człowieku, bo masz mało czasu, a kara zawisła nad 

światem. Nie w ostatniej chwili, ale teraz zwracam się do wszystkich ludzi 

naznaczonych Duchem Bożym: to na was spoczął ratunek dusz. 

Rozpocznijcie walkę o każdą duszę zniewoloną i ty, Mały Rycerzu MSJ, 

nie lękaj się, bo Niebo jest z wami, a plan Boży i tak się wypełni 
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niezależnie od człowieka. Drogie dzieci, wytrwajcie w miłości Boga, a 

miłość was obroni. Amen. 

Dnia 26.01.2006 r. 

Sen. Widzę Ojca, św. Jana Pawła II, jak siedział na fotelu, ubiór 

kapłański, papieski – był bardzo chudy. Prosiłam znajomego tego pana, aby 

mi pozwolił na 5 minut porozmawiać z Ojcem Świętym. Pozwolił. Klękłam 

przed Ojcem Świętym, ucałowałam go w rękę i mówię: „Ojcze Święty, jak 

ja lubię się modlić za Kościół św. i za moją ojczyznę” i wstałam i mówię, że 

muszę wracać do domu – ostatni pociąg mam o godz. 21:00, a obecnie jest 

parę minut po 20-tej. 

Dnia 29.01.2006 r. 

Pragnę przejść jeszcze raz tę drogę mojego nawrócenia i jak Bóg 

wyprowadzał z nieprawości, chcę napisać w punktach, aby kapłan teolog 

wniknął w te zjawiska nadprzyrodzone. 

1. Jezus daje mi poznać moje wnętrze i jak daleko jestem od Boga. 

2. Pragnienia Boga i zbliżenia się do Niego nie można do niczego 

porównać. 

3. Jezus daje mi poznać, że dzieli mnie od Niego bariera. 

4. Pragnę zdobyć tę barierę dla Jezusa, po modlitwach wołam: Jezu, ja 

nie przestanę kołatać do Twego Serca, aż mi zdejmiesz tę oschłość. 

5. Źle się dzieje w mojej rodzinie, nie mam już znikąd ratunku, moja 

myśl skierowana do Matki Bożej Częstochowskiej – wołam do Niej 

własnymi słowami. Serce boli, bo tylko ta dobra Matka może mi pomóc, 

miałam silną depresję – od tej chwili już nigdy jej nie było tylko pokój Boży. 

6. W mojej rodzinie zaczęło się układać – Matka Boża nade mną 

czuwała przez 2 lata, aż wszystko to, co niemiłe Bogu, zwalczyła. 

7. Moje zmysły były tak nastawione, jakby były połączone z jakąś 

siecią Bożą. Pragnęłam wszystko czynić dla Jezusa. Jezus dał mi poznać, co 

dobre, a co złe. Dawał mi dialogi, uczył mnie jak żyć dla Boga i Jezusowi 

służyć.  
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8. Zaczęłam szerzyć Miłosierdzie Boże, gdzie tylko mogłam, aby ludzie 

poznali. Ja kupowałam książeczki, obrazki i dawałam, aby się modlili i 

wypraszali Miłosierdzie Boże dla całego świata. 

Dnia 30.01.2006 r. 

Pragnę jeszcze raz przejść drogę mojego nawrócenia do Boga, 

dziękuję Bogu, że dał mi możność poznać moje wnętrze i jaką drogę muszę 

przejść, aby wrócić do Boga i jak mnie Jezus będzie prowadzić. Trzeba 

mocnego zaparcia i wyzbycia się swojego ja, a tę siłę i moc daje mi Jezus. A 

teraz w drogę wraz z Tobą Jezu, aby zdobyć wszystkie przeszkody dla 

Ciebie. 

1) Daje mi Jezus poznać, co będę robić w moim życiu, że opuszczę 

swój dom, będę wędrować, szerzyć Miłosierdzie Boże i że będę uzdrawiać 

ludzi, i tworzyć wspólnotę Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa, – w 

co nie bardzo wierzyłam – wszystko się sprawdza. Moje życie jest jednym 

pragnieniem Boga.  

Ad.1) Odpowiedź: – Córko, daję ci odpowiedź, tak Ja, Jezus, wybrałem 

ciebie, z wielkiej nędzy ciebie wyprowadziłem i daję świadectwo, że każdy 

grzesznik ma prawo do Mojego Miłosierdzia. Twoje otwarcie się na Boga i 

na wolę Bożą – stałaś się narzędziem Bożym, idziesz drogą prawdy i miłości 

Bożej, którą przygotował ci Bóg. 

2) Panie Boże, tak trudno mi było się pogodzić, że ja niewykształcona, 

a tu dajesz mi pytanie, czy ja przyjmę tę misję, choć broniłam się, że nie 

podołam, bo tylko umiem mały pacierz i mam pięćdziesiąt sześć lat. Jezus 

dawał mi odpowiedź: 

Ad.2) Odpowiedź: – Wiedz córko, że nie zależy Mi czy jesteś 

wykształcona czy nie. Kogo Bóg wybiera otrzymuje światło i człowiek idzie 

za tym światłem. Gdy wahałaś się i broniłaś, Ja ci dałem odpowiedź, 

dlaczego ciebie wybrałem. Że nic nie umiesz? – Ja ciebie nauczę 

wszystkiego od podstaw. Ja, Jezus, dam ci wiele poznać życia 

nadprzyrodzonego. 



  - 646 - 

Działanie: 

3) Jezus dawał mi znaki, gdy człowiek umierał – niemiły zapach, a ja 

wiedziałam, co mam robić, odmawiać koronkę za te dusze konające. Było 

ich wiele do chwili, gdy zaczęłam, co dzień odmawiałam te koronki do MB 

za grzeszne dusze konających i dusze w czyśćcu cierpiące – trwało to 1 rok. 

 Odpowiedź:  

Ja, Jezus, dałem ci te dusze, bo wiedziałem, że twoja aktywność 

wypełnienia Mojej woli stała się twoim pragnieniem, nieść pomoc tym, 

którzy jej potrzebują a szczególnie konającym.   

 

4) Gdy znikły niemiłe zapachy, jadę do Krakowa Łagiewnik, tam ginie 

ciemność. Gdy zamknę oczy, są barwy i światła, poszłam pod obraz 

Miłosierdzia Bożego. Bardzo płakałam odmawiając koronkę do 

Miłosierdzia Bożego. Obraz znikł, widzę oblicze Pana Jezusa z całunu – jest 

bardzo smutne. Kilka razy znika obraz, a Jezus pojawiło się oblicze. 

Powiedziałam Jezusowi miłosiernemu, że chcę Mu pomagać, bo przyszłam 

z grzechami całego świata. 

Odpowiedź.  

– Tak córko, wzruszyła mnie twoja nędza, że chcesz Mnie Bogu 

pomagać. Udzieliłem ci błogosławieństwa i wiele łaski, której ci nikt nie 

odbierze. Korzystaj z tych łask, które płyną z Mojego miłosiernego Serca i 

dawaj tym, którzy ich potrzebują. 

5) Pragnienie Boga było tak wielkie, z niczym nie można porównać. 

Wpadałam w wielką tęsknotę za Bogiem. Od godz. 20:00 do 4:00 rano łzy 

płynęły jak fontanna. Ból serca. Cały dzień trwałam w skupieniu i dialogach 

z Jezusem. Mówi o swej miłości do człowieka, a ja Mu dziękuję i proszę o 

miłość do Jezusa. Wiem, że wszystko zależy od Niego. 

Odpowiedź:  

Córko, wiele dałem ci przeżyć uniesień prawdziwej miłości do swego 

Boga. Dzień po dniu stawałaś się milsza Memu Sercu, a ciebie coraz 
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bardziej wprowadzałem w miłość Boga i człowieka, a twoje łzy jak krople 

rosy spływały na twą duszę, która stawała się coraz czystsza. Ty, córko, 

otwarłaś się na Boga i Bóg działa i urabia twoją duszę. 

DZIAŁANIE 

6) Płynęły lata, a mnie coraz więcej przybywało życia 

nadprzyrodzonego, brak opieki duchowej, ale codzienna obecność na 

Mszy Świętej i Komunia Święta dają mi moc przetrwania. O mych 

przeżyciach i widzeniach mistycznych nie mówię prawie z nikim, może 

teolodzy Kościoła mnie nie zrozumieją. Bóg wie jak postąpić ze mną. On 

mnie sam wybrał do tego dzieła i wszystko daje sam, bo ja nic nie pragnę, 

chcę być tylko posłusznym narzędziem 

Odpowiedź 

Ja, Jezus, gdy szłaś samotnie, Ja byłem z tobą. Wiedziałaś, że tylko 

łaska Moja dała ci siłę i moc zrozumienia spraw Bożych. Starałaś się 

wypełniać Moją wolę jak umiałaś. Nigdy się nie zniechęcałaś, Mi służyć 

działaniem. 

 Daję pytanie Jezusowi: – Do czego służą te perły i diamenty, i ta 

półkorona kolorowa? 

Daję ci, córko, odpowiedź, tylko tej odpowiedzi niech nikt nie 

lekceważy. Perły są to łaski, które płyną z Mojego Serca. Gdy lud się modlił 

one czekały. Obecnie lud zaczął się modlić. Ty, córko, widzisz jak te perły, 

które rozpryskują się w takim kole. Jest to wielki dar dla człowieka. A te 

diamenty, ty je tak nazywasz – one pojawiają się krótko i znikają, jest ich 

kilka na niebie. Te diamenty to są łaski dla kapłanów. 

Widzę, co dzień takie koło różu, a bardziej wieczorem, a w tym kole 

jakby była postać. Gdy gaszę światło pokój jest wypełniony różem lub 

niebieski. Wiele się dzieje, tam gdzie jestem. 

Ja, Jezus, daję ci, córko, odpowiedź: Kolory i światło to jest dar od 

Boga, to wszystko się dzieje jako świat nadprzyrodzony. Człowiek już tu na 

ziemi kosztuje tego świata niebiańskiego, który się znajduje, czy go widzi 
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czy nie. On jest zawsze i go otacza. Nie jest ludzką mądrością pojąć to, co 

Bóg daje człowiekowi ze swoich darów.  

Córko Moja, jeszcze nie czas, aby wszystko poznali teologowie. Ja 

Jezus daję tylko tyle, ile mogą pojąć. Będzie jeszcze wiele znaków w tych 

czasach. U Boga jest wszystko możliwe, człowiek jest ograniczony.  

Jeszcze jeden znak.  

Daję Ci Jezu pytanie. Gdy się budziłam w nocy lub rano oglądałam 

nade mną piękne dekoracje. Tylko dziwne, że to było jak na suficie, ale 

dekoracja kwiatów była ruchoma i nie dotykała sufitu. Przeważnie róż, 

niebieski, czerwień i fiolet, teraz jest już ich mało. 

Odpowiedź 

Dziecko, wiedz, że Bóg w różny sposób przychodzi do człowieka i daje 

znak, że jest. 

Córko te dekoracje, które oglądałaś, to był nieboskłon, gdy 

potrzebowałaś umocnienia otrzymywałaś wiele razy. Dawałaś mi pytanie, 

kim jesteś, że tyle łask otrzymujesz? Tak córko wybrałem ciebie. Bardzo 

słabą byłaś. To, co się dzieje wokół ciebie, jest Moim dziełem. Wiem, że 

trudno ci pojąć, ale trwaj w wierze, że to Ja jestem i jeszcze wiele będzie 

się działo, a ty zapisuj. 

Dnia 04.02.2006 r. 

Mówi Jezus: Czas rozważyć te orędzia dla Polski. W Polsce dokona 

się wiele przemian, przygotowanych przez Boga. Zwracam się do ludzi 

letnich i niewierzących, dlaczego choroby was tak niszczą? Bo wasze serca 

są skażone grzechem i nie ma w nich miłości do Boga i człowieka. Zbiorę 

garstkę ludu Bożego i dam im mądrość Bożą, aby nie utracili obiecanych 

darów. Polsko nie lękaj się przeszkód, bo Moje miłosierne Serce was 

obroni i Królestwo Mojej Matki będzie odbudowane dla Chwały Bożej. 

Ja, Jezus, mówię do was, Królestwo Mojej Matki będzie oczyszczone, 

zapanuje pokój, miłość i silna wiara, której nikt nie pokona, tylko niech 

lud złoży swoje serca w Sercu Niepokalanej, abyście byli jej własnością. 

Ona was przyprowadzi do Mojego miłosiernego Serca, wtedy nastąpi 
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tryumf Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Duch Święty oświeci lud i wielu 

się nawróci do Boga. Bóg jest miłością i rozleje swą miłość na wszelkie 

stworzenie, o ile otworzą swe serca dla Boga, aby być Jego dzieckiem. 

Amen. 

Dnia 10.02.2006 r. – Mówi Jezus 

Drogie Moje umiłowane dzieci, Ja, Jezus Chrystus, pragnę was 

ratować, bo grzech jest wyrokiem za nieprawość. Nadchodzi czas 

sprawiedliwości. sprawiedliwy będzie sądzony i nagrodzony, a nieprawość 

ukarana. Widzę was, ludu Boży, jak unicestwiacie swoje człowieczeństwo, 

które dał wam Bóg.  

Dzieci Mojego zranionego Serca, wynagradzajcie Mu, bo z tego Serca 

wciąż płyną łaski dla was. Czerpcie je, abyście byli silni Bogiem. Zbliża się 

okres Mojej męki, kiedy szedłem na śmierć krzyżową, widziałem was, jak 

kroczyliście w cieniu Mojego krzyża, że nie odstąpicie z Mojej drogi 

krzyżowej, aż się wypełni, co Bóg przygotował dla tych, co nie ulegli 

pokusie i odstępstwu. 

 Drogie dzieci, wejdźcie na tą drogę krzyża, którą szedłem aby was 

zbawić. Teraz wy stańcie na tej drodze krzyżowej i zbawiajcie zagubione 

dusze, a Moje Rany i Krew, i miłość do was dadzą im zbawienie, tylko 

czyńcie to z miłością. Wytrwajcie u stóp Mojego krzyża, a Ja, Jezus, będę z 

wami i Moja, i wasza Matka Bolesna, abyście nie byli sami i będę udzielał 

wam modlącym błogosławieństwa. Ufajcie bo Ja, Jezus, zwyciężę ten świat 

nieprawości, ale potrzebuję waszych ofiar.  

Polsko nie lękaj się, bo masz jeszcze wiele dzieci Mojej winnicy, 

którzy wytrwają do końca. To są dzieci Mojego krzyża, one Go nie 

opuszczą, bo Mój Duch spoczął w nich. Amen. 

Dnia 12.02.2006 r. 

Modlę się o beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego i proszę Go 

o radę, jak mamy się modlić, aby jak najszybciej był wyniesiony na ołtarze. 

Mówi prymas Polski Stefan Wyszyński:  
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– Dobrze dziecko, że pytasz się i modlisz się za mnie, a ja modlę się w 

twojej intencji i za duchowieństwo. Całe Niebo modli się, bo gdyby się nie 

modliło Niebo, szatan zebrałby wielkie żniwo. Wy, moje kochane dzieci 

ziemskie, módlcie się za nich, bo wasza modlitwa ma wielkie znaczenie, bo 

modlicie się nie z nakazu, ale z miłości do swych pasterzy. Zofio, ty pytaj 

się, a my tutaj będziemy dawali odpowiedź, ten kontakt pomiędzy Niebem 

a ziemią powinien być. 

Dnia 14.02.2006 r. –  Mówi Jezus 

Kochane Moje dzieci, zbliża się czas przepowiedziany przez proroków 

obecnych czasów. Najwięcej światła na te czasy rzucił Mój wikariusz Jan 

Paweł II, tylko trzeba, aby ujrzało ono światło dzienne i lud Boży poznał, i 

zrozumiał, co czeka człowieka bez wiary w Boga. On zostawił wielkie 

obietnice dla człowieka i testament dla Kościoła i ludu. Ludu Boży, trwaj na 

modlitwie, bo wiele łask spłynęło na Polskę poprzez wasze modlitwy. Ja, 

Jezus, błogosławię, aby wypełniła się wola Boża w narodzie polskim. 

Moja i wasza Matka modli się wraz ze wszystkimi świętymi i wy proście, 

aby modlili się wraz z wami, a dobro i sprawiedliwość zwycięży zło. 

Amen. 

Dnia, 16.02.2006 r.  

Dziś czuję miłość do Jezusa, ale nie wiem jak to wyrazić, bo na pewno 

nie ma słów, które by wyrażały miłość Jezusa do człowieka, a człowiek 

zraniony Jego miłością pragnie, aby ta rana zagłębiała się jak najgłębiej w 

moim życiu.  

Jezus mówi wewnętrznie: – Napisz, a Ja ci pomogę, abyś napisała to, 

co czujesz i pragniesz żyć dla Mej miłości. Moje pragnienie od kilkunastu 

lat kochać i służyć Jezusowi. Idę przez życie, patrzę na ten świat 

zniewolony. Pragnę być niewolnicą Jezusa. Wierzę, że muszę tam być, 

gdzie jest mój Pan. Myślę, że uczucie to nie jest miłość Boża, trzeba iść za 

Jezusem Jego drogą, którą szedł sam Zbawiciel. Zagłębiam się, wiem, że 
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ktoś mnie prowadzi, niczego się nie lękam, bo Pan zawsze się upomni o 

swojego sługę. Choć jestem odrzucana, upokarzana. Upokorzona idę dalej, 

aby wszystko czynić, co Bóg mi poleca i wypełniać Jego wolę.  

Mówi Jezus: – Mnie prześladowali i was prześladować będą. 

Prześladowanie przyjmuję w cichości i pokorze. Czy sługa może się skarżyć, 

skoro Mój Pan przyjął z pokorą – wolę być prześladowana, bo wtedy czuję, 

że Jezus jest ze mną. Kochać to znaczy iść śladem Zbawcy, aby być Jego 

narzędziem do końca ziemskich dni. Tylko, żebyś był zawsze ze mną i 

proszę Ciebie mój Jezu o gorejącą miłość, abym mogła spalać się dla Ciebie 

i wypełniać Twoją Jezu wolę. Uczynię wszystko, abyś Jezu był kochany 

uwielbiany. Pragnę być w Twojej szkole miłości. Ucz mnie Jezu, bo jestem 

słaba, Twoja na zawsze sługa.   

Dnia, 16.02.2006 r. - godz. 15.07 

Mam widzenie jak idzie zakonnica, a przy niej z obu stron czarne 

postacie z siostrą Faustyną, bo strój był ich. 

Pytam: – Siostro, co możemy zrobić dla zakonów? 

Siostra Faustyna: – Pomóżcie zakonom – zawierzcie wszystkie zakony 

Jezusowi miłosiernemu i Matce Bożej Miłosierdzia, aby żadne serce 

zakonne nie było zniewolone. Habit, który noszę jest za groźny, bo wkrótce 

nie będzie zobowiązywał. Módlcie się gorąco, aby nie doszło do planów 

niezgodnych z wolą Bożą 

Dnia 18.02.2006 r. 

Jezu ufam Tobie. 

Ja, Jezus miłosierny, wychodzę do świata naprzeciw, aby okazać mu 

Miłosierdzie. Miłosierdzie Boże nie przyjdzie samo, trzeba wielkiej 

modlitwy błagalnej, aby skorzystać z  Bożego Miłosierdzia. Powstań biedny 

człowieku ze swego upadku grzechowego. Miłosierdzie Boże jest otwarte 

dla powracających z niewoli grzechu, nie lękaj się, że żyłeś w nieprawości. 

Wróć do swego Ojca Niebieskiego, a zobaczysz, że Bóg ciebie kocha. Nie 
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przedłużaj swego powrotu, bo może być za późno. Świat jest w wielkim 

niebezpieczeństwie, tylko nawrócenie jest gwarancją, że Bóg jeszcze raz 

okaże Miłosierdzie. Człowiecze, zanurz się w Moim zranionym Sercu, a 

odczujesz Moją obecność. Tyle razy wołam, a ty, człowiecze, nie słyszysz. 

Czy muszę uderzyć, aż zadrży ziemia? Widzisz wiele nieszczęść, 

kataklizmów. Nie masz ludu Boży pewności, że ciebie nie spotka ta 

tragedia. Długo czekałem na was, a widzę jeszcze gorsze zło, jakie jest w 

narodach. Zło musi zginąć wraz z nieprawością świata. Amen. 

Dnia 27.02.2006 r. – Mówi Jan Paweł II 

Biała Skało, Bóg zlecił mi, abym tobie przekazywał orędzia dla świata i 

upominał lud Boży, bo wielka kara zawisła nad światem. Lud lekceważy 

ostrzeżenia, które Bóg daje człowiekowi, aby rozpoznał, jak wielkie jest 

zagrożenie dla ludzkości. Ja, Jan Paweł II, wołam do wszystkich narodów – 

wróćcie do Boga, zacznijcie żyć Bogiem. Ja wiem co was czeka, zobaczycie, 

jak Bóg będzie oczyszczał. Kara dosięgnie każdego odstępcę od Boga. 

Mieliście tyle czasu, gdy Ja byłem na ziemi, wzywałem, uczyłem, 

wskazywałem drogę do zbawienia i cierpiałem, aby Bóg jeszcze raz okazał 

Miłosierdzie. Teraz jest czas powrotu do Boga i wy, dzieci światła módlcie 

się o ten powrót dla zagubionych. Ja, Jan Paweł II, będę modlił się wraz ze 

wszystkimi świętymi i z wami. Pisz, Biała Skało, kiedy wezwę cię do pisania, 

niech będą Bogu dzięki za tak wielką łaskę. 

Od dnia 28.02.2006 r. – Odpowiada Św. s. Faustyna 

Droga siostro Faustyno, co pragniesz, abym czyniła dla dobra 

zakonów? 

Św. siostra Faustyna odpowiada: – Droga Zofio, zakony potrzebują 

bardzo dużo modlitwy, aby ich wspierać. Zakony słabną, zły duch na nich 

naciera wielką mocą. One same nie są w stanie odeprzeć nacierającego 

zła. Bardzo łatwo się poddają nakazom, co nie jest zgodne z wolą Bożą. 

Niszczą zakony, osłabiają i miłość do swego Boga. Duch Boży w nich gaśnie 

i stają się zniewoleni. Posłuszeństwo ich zobowiązuje, ale trzeba się gorąco 
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modlić, a i na modlitwę przeznaczają mało czasu. Droga Zofio, ty wiesz, co 

masz czynić, bo Duch Święty daje ci natchnienia, co masz czynić, aby 

wspierać tam, gdzie zło zaczęło atakować. Bądź dzielna. Stań na straży 

twego posłannictwa, a my będziemy ciebie wspierać, aby wola Boża była 

wypełniona. Niech ciebie, Zofio, i całą wspólnotę błogosławi Jezus 

miłosierny. 

Pytanie do Ducha Świętego 

Co uczynić, aby pomóc zakonom, aby byli święci? 

Duch Święty: – Zawierzaj bezkrwawej ofierze Jezusa we Mszy Świętej 

wszystkie zakony żeńskie, męskie, aby się oczyścili w tej bezkrwawej 

ofierze i byli czyści. 

Dnia 01.03.2006 r. – Mówi Jezus 

Chcę wam ludu przekazać to, co stanie się. Upadły człowieku – 

upadłeś, ale nie próbujesz powstać. Nie pozostawaj w grzechu, oddaliłeś 

się od Boga, ale powrót do Boga masz zawsze otwarty. Nie bądź uparty w 

swoich myślach, ale rozważaj Moją Mękę. Ja, Jezus, podjąłem ją dla was, a 

ty wciąż brniesz w tym bagnie grzechowym i myślisz, że będzie tak jak jest. 

Nie, drogie stworzenie Mego Serca – Jam odkupił własną Krwią ciebie, 

grzeszny człowiecze. Gdy przyjdzie godzina sprawiedliwości ujrzysz to, no 

co zasłużyłeś, bo czas łaski minął i dopełni się wszystko, co jest 

przeznaczone dla tych, którzy odstąpili od Boga i Moich Przykazań. 

Błogosławieni ci, co trwają przy Bogu i strzegą Jego 10-ciu Przykazań, oni 

są dziećmi Bożymi i w takich Bóg ma upodobanie. Amen. 

Dnia 02.03.2006 r. 

Proszę Cię, Jezu, jaka jest moja misja i co mi polecasz do wypełnienia 

Twoich planów. 

Ja, Jezus Chrystus miłosierny, pragnę ci objawić twoją misję. Córko 

Moja, ten rok jest wielką walką dobra ze złem. Ja, Jezus Chrystus, daję ci 

ratunek - Moją bezkrwawą ofiarę i będę ci dawał intencje, aby ofiara, którą 

złożycie na Mym ołtarzu była tak skuteczna, abyście doznali mocy tej ofiary 
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i łaski. Drogie dzieci, jesteście Moim narzędziem, ale jeszcze słabym. 

Włóżcie całe swoje serce, aby być dobrym i skutecznym narzędziem dla 

Mej Chwały, i zbawienia waszego, i tych, co ogarniecie. Swoją ofiarą 

udzielę wam wielkiej mocy z Mej bezkrwawej ofiary. Ty, córko, działaj tak 

jak ci polecę, bo ten rok skieruj do Mojego miłosiernego Serca. W Nim 

odnajdziecie siłę i moc do walki duchowej. Wybrałem was do tego dzieła i 

wypełniajcie je z miłością, aby Moje kochające Serce było przez was 

kochane i wynagradzane. Moje dzieci, ratujcie ten świat, a ty córko czuwaj 

nad tą wspólnotą, bo Moje serce oczekuje prawdziwej miłości, abym mógł 

się nią radować. 

Dnia 03.03.2006 r. 

Panie Jezu, powołujesz mnie do pisania o Twojej Męce. Oto jestem.  

Córko Moja, lud Boży nie doceniał i nie docenia Mojej Męki, smutna 

jest dusza Moja i szukam takich dusz, które pragną iść Moimi śladami.  

O Moje dzieci Mej boleści i Mego krzyża – jak wiele dusz odejdzie do 

wieczności i nie skorzysta z tak wielkiej ofiary Mojej Męki. Choć 

wiedziałem, że tak postąpią ze Mną, nadal ich kocham. Ty, córko, zachęcaj 

lud wierny Mi, aby rozważali Moją Mękę, a wiele łask spłynie na pustynię 

ludzkich serc. Raduje się Moje Serce, że podjęliście tę ofiarę przez Mękę 

Moją za te pustynie, gdzie nie ma Boga. Bóg jest wygnany, ratujcie ich, bo 

nie wiedzą co czynią.  

Ja, Jezus, jestem źródłem zbawienia i nawrócenia, trzeba spojrzeć na 

Mój krzyż, Moje zranione Serce. O ile człowiecze chcesz wrócić do swego 

Boga, zbliż się do Mego krzyża, a zrozumiesz, jak wielką cenę zapłaciłem za 

ciebie. Ona jest gwarantem zbawienia i życia wiecznego z Bogiem.  

Czekam, kiedy zbliżysz się do Mojego krzyża i zawołasz ”Przebacz mi 

Jezu”. Przytul się do niego, ucałuj, a ja zapomnę twoje winy i znów 

staniesz się dzieckiem Bożym. Popatrz jaka łatwa droga powrotu, ale 

trzeba szukać i pragnąć Boga. Amen. 
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Dnia 05.03.2006 r. 

O mój Jezu, czym zwalczać tą ptasią grypę? 

Córko Moja, daję ci odpowiedź.  

Bóg zsyła choroby na ptactwo, to jest początek. Przed narodami jest 

najgorsze. Człowieku, pomyśl: Bóg daje i Bóg może zabrać. To jest 

początek ostrzeżenia dla narodów, najpierw wyniszczę ptactwo, potem 

zwierzęta, nastanie susza i co człowiekowi zostanie. Tylko Bóg może 

wszystkiemu zaradzić, ale trzeba się do Niego nawrócić i to nie z lęku, ale z 

miłości. Tylko to może złagodzić zagrożenie dla narodów. 

Dnia 06.03.2006 r. 

Ja, Duch Święty, pragnę przyjść każdemu człowiekowi z pomocą i 

udzielić wszelkich łask o ile człowiek prosi i modli się do Mnie, Ducha 

Świętego.  

Ja, Duch Święty, wypełniam swoim światłem dusze, daję człowiekowi 

rozpoznanie, że jestem. Człowiek upadły, za pomocą Ducha Świętego, 

może powstać do życia duchowego z Bogiem. Pamiętaj, człowiecze, o ile 

zawierzysz, twoje nawrócenie do Boga jest zawsze możliwe. 

Dnia 9.03.2006 r. 

Panie Jezu oto jestem pragnę wypełnić Twoje polecenie abym pisała. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, wybrałem ciebie do tego dzieła, abyś 

moje polecenie wypełniała, będziesz jeszcze wiele miała poleceń, 

powiedz opiekunowi Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa, aby ci 

przychodził z pomocą, jako kapłan.  

Córko nic nie masz od siebie.  

Ja jestem Twórcą tego dzieła. Jeszcze wiele będę przez was działał. 

To, co będę ci polecał – przekazuj wspólnocie.  

Módlcie się dzieci, walczcie o dobro Kościoła i ojczyzny, bo wiele 

możecie wyprosić u Boga. Bóg jest samą miłością i bardzo kocham was Moi 

pracownicy. Trudzicie się dla Mojej Chwały, aby się wypełniło to, co Bóg w 
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swej miłości przeznaczył dla Polski. Módlcie się, obserwujcie, co będzie się 

dziać w świecie i Polsce. Dopuściły się narody bezprawia wobec Boga i 

ujrzą gniew Boży, aż zadrży ziemia, ale lud niewierny Bogu się nie nawróci. 

Ujrzą wiele znaków Bożych i też nie uwierzą, bo ich serca są zatwardziałe. 

Bóg czeka, ale jak to się stanie – będzie za późno. 

Dnia 09.03.2006 r. – Częstochowa 

Proszę Cię, Matko Boża Częstochowska, pragnę, abyś mi przekazała 

co mamy czynić, abyśmy byli Ci pomocą na tym łez padole, aby wypełniona 

była wola Boża. 

Ja, Matka Boża Częstochowska, daję ci wskazówki i pouczenie. 

Dziecko Moje, wchodzicie w ten najtrudniejszy czas czasów. Bóg już nie 

będzie długo czekał na nawrócenie. Jeszcze wam pozostało Miłosierdzie i 

Moje Niepokalane Serce. Usłyszcie Moje wołanie. Jestem wam Matką. Czy 

mogę spokojnie patrzeć jak giniecie. O nie Moje dzieci, muszę stoczyć 

walkę ze złym duchem, ale potrzebuję was.  

Wy, dzieci, podejmijcie tę walkę duchową, a Ja, Matka wasza, będę 

waszym wsparciem, tylko ufajcie, że zwyciężymy dobrem zło. Idźmy, 

dzieci, na ratunek dla dusz zagubionych. Ja, Matka Boża, ofiarowałam w 

świątyni Mego Jednorodzonego Syna za  zbawienie ludu Bożego, a teraz 

ofiarujcie się Mnie, Matce Bożej, abym przez was, moje dzieci, mogła 

działać. Idźmy na ratunek dusz, a ty, córko, wypełniaj Moje polecenia. 

Wiele Moich dzieci dołączy się do ciebie. Stawiaj Boga ponad wszystko, bo  

Ja, Matka Boża Częstochowska, będę z wami, aby odbudować 

Królestwo Moje w narodzie polskim. Jestem Królową waszą.  

Dzieci powinny być przy Sercu Matki, a Matka Boża przy swych 

dzieciach, które Mnie kochają i są Mi wierne, bo Ja, Matka, jestem wierna 

swemu macierzyństwu.  

Dnia 10.03.2006 r. – Częstochowa 

Matko Boża, Królowo Polski, wstawiaj się za nami, uproś Miłosierdzie 

Boże u swego Syna dla ojczyzny i bądź z nami. 
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Ja, Matka Boża, widzę tak wielkie odstępstwo od Boga, zapowiadam 

wam, dzieci, że szatan bardzo naciera na Królestwo Moje, na Polskę. Dzieci 

Moje, Ja was nie zostawię samych, bo jestem waszą Matką i zawsze będę 

was bronić, ale wy stwarzajcie wspólnoty do modlitwy i pokuty. Ja będę z 

wami się modlić i błogosławić abyście wytrwali do końca.  

Polska ma wielkie zadanie nawrócenia. Zgromadźcie się, Moje dzieci, 

pod krzyżem Mego Syna, tam czerpcie światło, które was poprowadzi tam, 

gdzie jest bardzo potrzeba modlitwy. Zrozumcie Moją boleść, Ja patrzę na 

ten świat zbrukany grzechem, jak lud Boży staje się zwierzętami, które nie 

odróżniają dobra od zła. Oj, dzieci Moje, nawróćcie się, bo wiem co was 

czeka i jaką Bóg przygotował karę dla tych, co odeszli z Jego dróg.  

Broni was jeszcze, dzieci, modlitwa i bezkrwawa ofiara Mego Syna. 

Jest Miłosierdzie Boże, czy człowiek skorzysta z tak wielkich łask, które 

daje Bóg dla Polski i świata. Zbierzcie się, dzieci, na modlitwie 

różańcowej i idźmy na ratunek dusz zagubionych.  

Polsko masz tak wielu przeciwników, chcą was zniszczyć. Ten rząd 

jest wybrany z woli Bożej. Wiele modlitw błagalnych było, aby ta wola 

wypełniła się. Czy wola Boża może przegrać z prochem tej ziemi? Atak na 

ten rząd jest dopustem Bożym, ale do czasu, potem kraj będzie pomału 

stabilizował się. Ludu Boży, tak wiele żądacie od rządu, a co dajecie? 

Módlcie się i słuchajcie głosu poprzez Pismo Święte, tam znajdziecie jak 

macie żyć dla Boga. 

Dnia 11.03.2006 r. – Częstochowa 

Matko Boża powiedz mi, czy jest Tobie obojętne, jak przyjmują Ciało 

Twojego Syna? 

Córko moja, gdybyś znała ból Mego Serca. Jest on taki sam, jak i Mój 

Syn przechodził w czasie Męki.  

Ja, Matka Boża, przechodzę agonię widząc obojętność wobec Bóstwa 

Mego Syna w tym czasie, gdy Mój Syn idzie do ludzkich serc na stojący i na 

rękę.  O ludu Boży, tak jest wam wygodnie, a kto pomyśli, co się dzieje z 

Moim Synem i ze Mną. Odpowiedzą za tę zniewagę kapłani i lud. Bóg 
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rozliczy z tego wszystkich. Córko Moja, Zofio, tyś bolała za tę obojętność, a  

Ja, Matka Boża, godzona byłam siedmioma mieczami. Tak czyńcie, 

Moje dzieci, choć jedna dusza klęczy, to jeden miecz mniej w Mym Sercu. 

Tu, w Moim Królestwie, od wieków tyle cudów, uzdrowień. W tych czasach 

nie mogę czynić tego, co bym chciała dać ludowi. Czyńcie tak dalej, bez 

czci Ciała Mego Syna, a Bóg uderzy swoją mocą, aż zadrży ziemia i wasze 

zabytki posypią się w gruzy.  

Nie lękajcie się klękać przed Bożym Majestatem, aby wynagradzać 

za tych, co  przyjmują obojętnie i nie myślą o Bóstwie Jezusa. 

Dnia 12.03.2006 r. – Częstochowa 

Ja, Jan Paweł II, daję ci odpowiedź na twój ból, dziecko moje, biała 

skało. Kapłan ma być posłuszny, kiedy naśladują dobrych, świętych 

kapłanów. Wy, ludzie świeccy, też macie być posłuszni, ale nie możecie 

odchodzić, czego was nauczył Kościół, w jakim się duchu wychowaliście. 

Nie ma dwóch kościołów, jest jeden Kościół Chrystusowy. Wy odejdziecie 

od tego Kościoła tysiącletniego, który ma być budowany na fundamentach 

świętych, a głową Kościoła jest Jezus. Możesz wierzyć ślepo, a ślepy, ciebie 

człowiecze, zaprowadzi w nieznane. Trzeba wierzyć w Kościół, co nauczył i 

trwać w tym, bo można utracić to, co zdobyto. 

Dnia 19.03.2006 r. 

Panie Jezu, co z naszą ojczyzną? Daj mi Jezu nadzieję że będzie 

dobrze. 

Jezus: Córko Moja, widzę co się dzieje. Dam im się wyszumieć, a 

zobaczą, czym są ich plany. Ja wybrałem obecny rząd. Jam ich wybrał i 

postawił aby rządzili sprawiedliwie, zgodnie z wolą Bożą. Nie chcecie 

rządzić po Bożemu, a po ludzku – wasz podstęp i przebiegłość na nic się nie 

zda.  

Moje Miłosierdzie spłynie na Polskę, bo Polska jest Moim 

objawieniem się, ten lud należy do Mnie. Moje Miłosierdzie i Moja 
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Miłość jest nad nimi, przyszedł czas, aby zło ustąpiło, a zapanował Boży 

pokój. Źródłem łask dla Polski jest Moje Miłosierdzie. 

Drogi Jezu co mi przekażesz abym wypełniła. 

Córko Moja, twoje życie złożone jest w Moje święte dłonie. Nie lękaj 

się, co będzie się dziać, przyjmuj wszystko w posłuszeństwie i w pokorze. 

Ja, Jezus, przygotowałem tę drogę, po której przejdziecie pod sztandarem 

Dwóch Serc Jezusa i Maryi. Droga jest ciężka ale zwycięstwo pewne. 

Dnia 23.03.2006 r. 

Proszę Ciebie Jezu miłosierny, co wskażesz dla wspólnoty MRMSJ w 

Niemczech. Oni łączą się z nami, są naszymi braćmi i siostrami, okaż im 

swoje Miłosierdzie. 

Córko Moja, dobrze że się łączycie w jedno, módlcie się, wiele 

możecie zmienić. Wasze modlitwy w jedności mogą odmienić naród 

niemiecki. Ten naród był blisko Mojego Serca, lecz grzech zmienił oblicze 

dobra w zło. Kocham ich nadal, bo są Moimi dziećmi i boleje Moje Serce 

nad ich upadkiem.  

Dzieci Moje narodu niemieckiego, proszę was – módlcie się i 

wypraszajcie łaski dla waszego narodu. Moje Serce jest czułe na wasze 

modlitwy, możecie wiele wyprosić. Proście o Miłosierdzie Boże i lękajcie 

się. Jesteście Moim narzędziem do wypełnienia Moich planów. Spójrzcie 

na Moje Serce zranione, Ono jest i dla was, błogosławieni którzy zaufali 

swemu Bogu. Ja jestem dla was tarczą obronną, proście a Ja was 

wysłucham. Tylko ufajcie Mi, przyjdę z pomocą Ja, Jezus miłosierny, i nie 

zawiodę was proszących o łaski. Amen. 

Dnia 25.03.2006 r. 

Jezu miłosierny, pobłogosław to pisanie, aby było zgodne z wolą Bożą. 

Pragnę znać co czeka Polskę, czy z Bożą pomocą będzie odbudowana na 

fundamentach wiary chrześcijańskiej. 
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Córko Moja, pisz: Wasza ojczyzna powstanie po wielkich zmaganiach. 

Tylko ufajcie, że Bóg wszystko może i uczyni to, co jest Jego planem. 

Głosowanie powinno odbyć się w maju, bo to jest miesiąc Matki Bożej i 

waszej.  

Ta dobra Matka czuwa nad swym Królestwem, naród polski należy do 

Niej. Ona roztoczy swój płaszcz nad sprawiedliwymi, tylko ludu Boży zaufaj 

Jej jak Matce. Ona zwycięży wraz ze swoimi dziećmi, które trwają na 

modlitwie błagalnej za ojczyznę. 

Dnia 27.03.2006 r. 

Drogi Jezu oddaję Tobie te orędzia do kapłanów w Twoje święte 

dłonie. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, pragnę abyś pisała do kapłanów, chcę 

do nich mówić poprzez te orędzia. Twoją misją jest pisać, przekazywać 

kapłanom. Nie lękaj się, tylko wypełniaj Moją świętą wolę. Udzielam ci 

błogosławieństwa na to pisanie. 

Dnia 10.04.2006 r. 

O Boże w Trójcy Jedyny. Dziś są moje 75-te urodziny, czy moja misja 

dana przez Ciebie, Jezu, będzie trwać dalej. Oto jestem, o ile jest to Twoją 

świętą wolą, gotowa nadal pełnić ją.  

Mówi Jezus: Córko Moja, daję ci poznać twoją misję, zapewniam 

ciebie, Zofio, że do końca twoich dni na ziemi będziesz ugruntowana w tej 

misji. Pamiętaj, Zofio, narzędzie które Ja wybieram dla swojej Chwały – 

ono wypełnia do końca swego życia swoją misję, a i po śmierci to dzieło 

będzie trwać. Ja, Jezus, nie wybieram na jakiś czas. Ono będzie żywe 

wiecznie. Swoje dzieła, które zawierzyłem człowiekowi, sam otaczam 

opieką na lata.  

Zofio, nie patrz na świat, a patrz w przepaść Mojego Miłosierdzia. 

Mogę ci dać wszystko, aby to dzieło trwało, tylko wzywam wszystkich 

poświęconych Mi MRMSJ – pamiętajcie dzieci, wytrwajcie w tym dziele 
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zbawienia. Ja, Jezus, wytrwałem w Mojej miłości i dałem wam wzór, 

abyście Mnie naśladowali i byli posłuszni Moim słowom, które wam 

przekazuję. Otwórzcie swoje serca dla Mnie, a z Mego Serca popłynie 

miłość, radość i pokój Boży. Będziecie mieli w obfitości łask Bożych.  

Dnia 12.04.2006 r. 

Panie Jezu – oto jestem, aby pisać jaka jest Twoja wola. Radość 

sprawia mi pisanie, bo Ty, Jezu, pragniesz mówić do swych dzieci. 

Mówi Jezus: Widzisz córko, mijają wieki, a pamięć o mojej męce trwa 

– choć nadal starają się podważać Moją mękę. Moje święte rany i Moja 

śmierć krzyżowa są nadal dla ludzkości ratunkiem. Kto odchodzi od Mego 

krzyża i nie czci Moich świętych ran – chodzi w ciemności. Dlaczego, ludu 

Boży, nie pomyślisz o mojej ofierze, którą złożyłem za każdego z was. 

Obudź się, człowiecze, bo dokąd jest rana Mego serca otwarta w całej 

obfitości płynie Miłosierdzie Boże. Macie pomóc wrócić do swego Zbawcy, 

ale czas jest krótki! Dzieci Moje, zbawienie przyszło przez krzyż. W tych 

czasach pełnych nieprawości – przyjdzie zbawienie przez krzyż, który lud 

włożył na Moje ramiona ze wszystkimi grzechami na obecny czas.  

Ja, Jezus Chrystus, dałem wam zakosztować krzyża, który 

przygotowaliście – ten krzyż sięga nieba i woła: nawracajcie się albo 

zginiecie! Macie uszy – posłuchajcie! Módlcie się, aby powstrzymać rękę 

Bożej Sprawiedliwości. Amen.  

Dnia 16.04.2006 r. 

Jezu Zmartwychwstały, oto jestem cała Twoja i proszę o parę słów jak 

wypełnić Twoją Świętą wolę.  

Córko Moja, Ja, Jezus Zmartwychwstały, pragnę ciebie, Zofio, 

pouczyć i dać wam poznać, czym jest Moje Zmartwychwstanie. Dla 

każdego człowieka jest zapewnieniem, że każde stworzenie ma w sobie 

zadatek do zmartwychwstania, o ile życie człowieka oparte jest na wierze 

w Jedynego Boga. Ja, Jezus, pierwszy zmartwychwstałem, abyście 
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uwierzyli, że ono jest i kiedyś wy, którzy z wiarą szliście, będziecie brać 

udział w zmartwychwstaniu. Do was, ludu Boży, należy wierzyć i ufać, że to 

nastąpi i człowiek ujrzy zmartwychwstanie, ale już dziś trzeba się stać 

dzieckiem Bożym, abyście mogli powrócić do Swego Ojca w Niebie.  

Ty, córko, staraj się żyć w prawdzie i miłości Bożej, bo otrzymałaś ode 

Mnie, Jezusa Zmartwychwstałego, dar, który trwa wiele lat. Otrzymujesz 

wiele łask i dajesz innym, którzy ich potrzebują. Już wkrótce objawię ci 

znaczenie tych znaków, one zaczną działać. Bądź cierpliwa, bo jeszcze nie 

przyszedł czas, aby Kościół zobaczył, że Ja działam poprzez tych 

maluczkich. Zwracam się do was kapłanów, gdybyście potrafili ich tak 

kochać, jak Ja ich kocham, wasze serca napełniłbym tak wielką miłością, 

żebyście płonęli jak żywe pochodnie. Ja, Jezus, Zmartwychwstałem dla 

was, dzieci, abyście przez zmartwychwstanie powrócili do Mnie. 

Dnia 17.04.2006 r. 

Ja, Jezus Zmartwychwstały będę was pouczał i prowadził jak 

wypełniać wolę przez czterdzieści dni. 

Córko Moja, zwróćcie spojrzenie waszego serca na Moją ofiarę. 

Zapomniałem o swym cierpieniu. Miłość, którą czułem do swych dzieci, 

które nie zeszły z Moich dróg, spalała Mnie, jakbym był w ogniu. Ona dała 

Mi poznać, czym jest prawdziwa miłość, jest wielką potęgą, bo stworzona 

przez Boga. Ja, jako człowiek, byłem bezradny, ale ta miłość górowała nade 

mną i wszystkim, co mi przygotowali ludzie. Starty byłem na proch, jako 

człowiek nie korzystam ze swojej wszechmocy, bo pragnąłem ofiary 

doskonałej dla zbawienia człowieka, którego stworzył Bóg.  

Uczcie się ode Mnie i słuchajcie Mego głosu, a stworzę w was serce 

czyste dla Mej Chwały. Amen. 

Dnia 18.04.2006 r. 

Drogie Moje dzieci, pragnę was bronić i prowadzić po Moich drogach. 

Gdy zmartwychwstałem najpierw się objawiłem tym, co Mnie kochają, aby 
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ich smutek przemienić w radość. Dziś stanęliście na drodze Mego 

Zmartwychwstania. Chcę was, dzieci Moje, przygotować. Dokąd świat nie 

zmartwychwstanie z grzechu, wy, drogie dzieci, będziecie świadczyć o Nim, 

o ile narody nie zgłębią Mojego Zmartwychwstania, powinny poznać ten 

dar, który dałem człowiekowi ku jego zbawieniu – wejścia do Chwały Bożej 

poprzez zmartwychwstanie. 

Bo Ja, Jezus Chrystus, zmartwychwstałem, aby wejść do Chwały Bożej 

przygotowanej przez Mego Ojca i to jest potrzebne dla was dzieci, abyście 

przez swoje zmartwychwstanie osiągnęli cel życia wiecznego z Bogiem. 

Amen. 

Dnia 19.04.2006 r. 

Ja, Jezus Zmartwychwstały, chcę wam dzieci objawić, dlaczego 

musiało się dokonać Zmartwychwstanie. Gdyby go nie było – lud 

przestałby wierzyć w Moje Bóstwo, że Ja, Jezus, przyszedłem od Ojca i 

jestem Synem Bożym. Tylko Moje Zmartwychwstanie dało świadectwo, że 

jestem Synem Bożym. Wiele ludu Bożego uwierzyło, ale do dziś wielu nie 

wierzy w Moje Zmartwychwstanie, choć uczyniłem tyle znaków i Moi 

Apostołowie świadczą o Moim Zmartwychwstaniu. 

W tych czasach ostatecznych chcę wam dzieci przekazać dokładnie, 

czym ono jest, jaką korzyść otrzymał świat, aby człowiek rozważał i 

podążał do zmartwychwstania.  

Dnia 20.04.2006 r. 

Ja, Jezus Zmartwychwstały, udzielę wam światła rozpoznania tych 

orędzi i abyście przekazywali innym, pragnę, abyście zgłębili Moje 

Zmartwychwstanie, przygotowali się, bo nie znacie dnia ani godziny, kiedy 

Bóg powoła człowieka do życia wiecznego z Bogiem, starajcie się, dzieci 

Moje, służyć Mi jak możecie, a resztę zostawcie Mnie, Bogu.  

Dzieci Moje, wystawiłem was na próbę czy naprawdę wierzycie w 

zmartwychwstanie. Myślicie, że Ja, Jezus, tylko zmartwychwstałem. 

Dlatego zmartwychwstałem, bo najpierw stałem się człowiekiem i nie 
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korzystałem ze swego Bóstwa, abyście to bardziej zrozumieli, że przez 

zmartwychwstanie dokonują się dzieła zbawienia, kto w nie wierzy.  

Pamiętajcie, Moi uczniowie, zostaliście powołani do zbliżenia 

człowiekowi wiedzy o zmartwychwstaniu, bo to dotyczy każdego 

człowieka.  

Dziękuj, duszo, za twoje zmartwychwstanie i że Jezus udzieli wam 

swej mocy do waszego zmartwychwstania. 

Dnia 24.04.2006 r. 

Ja, Jezus Zmartwychwstały, przychodzę do was, aby dzielić się swoim 

zmartwychwstaniem i powołać was trzódko wybranych do tego dzieła, 

które wam objawiłem, abyście szli do ludzi i głosili Moje obietnice. Ci, co 

weszli do Królestwa Bożego, będą sędziami dla tych, co nie myśleli o 

zmartwychwstaniu i o zdobyciu Królestwa Bożego, bo żyli światem, a świat 

nie da im zbawienia.  

Dziś, gdy przeczytasz te słowa, zastanów się i pomyśl, co utraciłeś, a 

mógłbyś przez życie swoje zgodne z prawdą Bożą, brać udział w 

zmartwychwstaniu i cieszyć się radością wieczną. Amen. 

Dnia 25.04.2006 r. 

Ja, Jezus Zmartwychwstały, wychodzę wam naprzeciw w swoim 

wielkim Miłosierdziu i pragnę was obdarzyć życiem wiecznym w Moim 

Królestwie, ale nie wszyscy usłyszą Moje wołanie, bo są głusi i ślepi, bo nie 

trwali w Bogu. Dzieci Moje, tak bardzo was proszę – nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię. Moje cierpienie, Krew i śmierć krzyżowa to wszystko 

czyniłem dla was i Zmartwychwstałem, abyście nie byli sami. Zostałem z 

wami do skończenia świata i okazałem wszechmoc Bożą w swoim 

zmartwychwstaniu. Okazałem, że jestem Bogiem, bo wyszedłem od Boga i 

wróciłem do Mego Ojca, który dał mi wszystko, co należało do Niego. Ale 

zapamiętajcie Moje dzieci, to wszystko czyniłem dla waszego zbawienia. 

Naśladujcie Moją Matkę, Ona was wszystkich wierzących przyprowadzi do 

Mnie i Mego Królestwa. Amen. 
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Dnia 26.04.2006 r. 

Drogie Moje dzieci, rozważajcie Moje Zmartwychwstanie i wasze, gdy 

przyjdzie ten dzień, który wyznaczył dla was Bóg. Gdy Zmartwychwstałem 

otwarły się Niebiosa. Szedłem do Mego Ojca i zostawiłem to dla was, 

dzieci, abyście mieli wejście do Mego Królestwa. Wejdą tylko ci, którzy 

wypełniali dziesięć przykazań i byli wierni do końca Bogu, i żyli wolną wolą, 

zdając się całkowicie na Boga. Życie człowieka jest związane ze 

Zmartwychwstaniem. Jest tylko pytanie: jakie ono będzie, czy będzie ono 

złączone ze Zmartwychwstaniem Moim, to znaczy Jezusa. Pragnę aby 

wszyscy zmartwychwstali do życia z Bogiem. 

Boże Mój, oddaję Ci wszystkie serca całego świata, a szczególnie moją 

ojczyznę, Polskę. 

Jezu mój, niech Twoja miłość wytryśnie z Twego Serca do serc 

ludzkich, niech ten żar Twej miłości Jezu spali i oczyści serca ludzkie 

szczególnie w narodzie polskim, abyś był naszym Królem i Panem. Tobie 

Jezu powierzamy całą naszą ojczyznę. Króluj w niej i zwyciężaj, bo wszystko 

co istnieje, jest Twoim podnóżkiem. Przytul zbolałą ludzkość do Swego 

zranionego Serca i broń nas maluczkich i wszystkich, którzy ufają Tobie. 

Ja, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, zapewniam ciebie, córko, że 

wszystko jest w Moich Dłoniach. Ja wszystko mogę, choć dopuszczam i 

doświadczam lud. Naród Polski bardzo umiłowałem i dziś otwieram wam 

bramy Mojego Miłosierdzia. Zwróćcie się całym sercem do Miłosierdzia 

Bożego i módlcie się za Polskę. Jest tylko jeden ratunek – Miłosierdzie 

Boże. Polsko, zanurz się w głębinach Mojego Miłosierdzia i ufaj, Jam jest 

Panem Nieba i ziemi. Kto będzie wzywał Miłosierdzie Boże, nie zawiedzie 

się. Skarbiec Miłosierdzia jest dla was otwarty, czerp narodzie z tego 

źródła, łaski potrzebne dla Polski. Córko, nie martw się, Ja jestem z wami, 

przyślę wam na pomoc świętych, którzy będą się za was modlić. 

 Dnia 02.05.2006 r. 

Katarzyno Emmerich, proszę Pana Jezusa twego Oblubieńca, aby ci 
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pozwolił mówić do nas. 

Ja, Katarzyna Emmerich, daję ci, Zofio, poznać, jak ratować świat 

poprzez wasze ofiary. My, święci, jesteśmy z wami i radujemy się, że 

wierzycie w naszą pomoc. Świat jest zagrożony do najwyższego stopnia, 

ale Bóg w swoim Miłosierdziu wysłuchuje tej garstki ludu. Proszę ciebie, 

pobudzaj mój naród niemiecki ku nawróceniu. Od was, garstko, zależy czy 

świat będzie istniał.  

Teraz zwracam się do kapłanów, jaką drogą idziecie i gdzie 

prowadzicie owieczki? Jezus powiedział, że z każdej utraconej duszy 

będziecie rozliczeni, macie naśladować Jezusa, bo jesteście Jego 

zastępcami. Polsko – słuchajcie głosu Bożego i tylko Bożego. Gdy zabraknie 

w was miłości i czci Boga, Jezus podda was wielkiej karze i oczyści. 

Słuchajcie słów moich i wypełniajcie je.  

Zostańcie z Bogiem. MRMSJ, stańcie do walki, a będziemy z wami. 

Niech was Bóg błogosławi. Katarzyna Emmerich. 

Dnia 06.05.2006 r. – Mówi Jan XXIII 

Ja, Jan XXIII, proszę pisz, będziesz miała wiele orędzi od papieży, bo 

ten czas jest czasem ostrzeżenia dla świata. Jesteś, dziecko, łącznikiem 

pomiędzy Niebem a ziemią. Nie przejmuj się, co ludzie mówią, słuchaj 

Boga i pracuj mała pszczółko, bo wiele kwiatów rozwija się i trzeba zbierać 

ten nektar Boży dla zbawienia świata. Wiem, dziecko, że jest ci ciężko, bo 

lud Boży nie rozumie ciebie i lekceważy. Zofio, wiedz, że kamień odrzucony 

jest kamieniem węgielnym do budowy. Polecam ci, Zofio, abyś pytała się 

nas papieży o sprawy Boże i proś nas o modlitwę, a my będziemy się 

modlić za was. Bóg powierzył ci to dzieło i czyń wszystko z miłością.  

Nadchodzą ciężkie dni dla Kościoła, jednocz ludzi do modlitwy i 

módlcie się za całe duchowieństwo. Wiedz, Zofio, że gdy połączycie się z 

Niebem, moce piekielne będą się kruszyć pod stopami Matki Bożej.  

Stań do walki, MRMSJ, bo wzywa was Niebo. Niech was Bóg 

błogosławi. Papież Jan XXIII. 
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Dnia 17.05.2006 r. 

Drogi Jezu, pragniesz abym pisała. Oto jestem. 

Ja, Jezus Chrystus, wzywam ciebie, córko, do pisania, bo czas nagli, 

aby człowiek zagubiony rozpoznał czas zbliżających się kar, w jakim stanie 

jest jego dusza i do kogo należy. Wracaj, człowiecze, do swego Boga, bo 

On czeka na powrót, jako syn marnotrawny. O ile nie powrócisz, biedne 

stworzenie, pomyśl, że nigdy nie będziesz oglądał Boga. Opamiętaj się i 

walcz o szczęście wieczne z Bogiem, ludu Boży. Wasze człowieczeństwo tak 

wypaczone i zniewolone, przyszedłeś na świat, abyś żył dla swego Boga, a 

nie ranił Mnie. A teraz, dzieci Mojego światła, módlcie się, proście Boga o 

zwycięstwo nad złem. Uwielbiajcie, wynagradzajcie za tych, co odeszli z 

dróg Bożych. Dzieci Moje, otrzymaliście światło Boże, tam gdzie będziecie 

zło będzie uchodzić, bo gdzie jest Światło, tam nie może być ciemności. 

Błogosławię was dzieci. 

Dnia 23.05.2006 r. 

Drogi Ojcze Janie Pawle II – co ma lud Boży czynić, gdy nie pozwalają 

klękać przed Bożym Majestatem. Kościół nauczył nas klękać, gdy 

przyjmujemy Ciało Jezusa  – omijają nas. Nie rozumiemy zachowań 

kapłanów? Czy w obecnym Kościele jesteśmy „czarnymi owcami”? Kolana 

same się zginają przed Bogiem. 

Droga, Biała Skało, cieszy mnie, że pragniesz wielkiej czci Jezusa w 

Przenajświętszym Sakramencie. Dziecko moje, gdy byłem wśród was, też 

mi narzucano wiele nieprawości, bo widzieli kapłani moją słabość fizyczną i 

cierpienie, wiedziałem o wszystkim. Boleść mego serca była wielka, ale 

czas czasów trwał. Przeciwnicy wykorzystywali ten czas dla swych planów, 

ale nie wiedzą, co ich spotka. Bóg jest Panem. Każdy człowiek jest 

prochem, choć czyni wiele zła nie zastanawia się, komu służy. Wiedza 

kapłanów jest wystarczająca, aby służyć Bogu i człowiekowi. Jezus jest 

miłością i powinien każdy kapłan wejść w tę miłość Bożą i żyć nią. Gdzie nie 

ma miłości do Boga tam są błędy, za które trzeba odpowiedzieć przed 
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Bogiem.  

Czcijcie tak Jezusa Eucharystycznego jak nauczał was Kościół. Wielką 

czcią przyjmujcie w pokłonie na kolanach i wynagradzajcie za wszystkie 

zniewagi. Gdyby znali kapłani co tracą i co ich czeka za bezmiar błędów, 

które czynią. Amen. 

Dnia 24.05.2006 r. 

O Mój Jezu, co z moją ojczyzną i z tymi strajkami lekarzy i 

pielęgniarek, co można zrobić, by pomóc ojczyźnie i rządowi. 

– Ja, Jezus Chrystus, daję ci wyjaśnienie: Lud polski zapomniał o 

zaborach i niewoli. Ludowi polskiemu okazałem Miłosierdzie. Lekarze i 

pielęgniarki zastanówcie się, co czynicie. Wasz obowiązek stać przy 

chorych. Ktoś wami manipuluje, a wy poddajecie się jak zniewolony naród. 

Ja, Jezus, chcę was się spytać, co uczyniliście, aby pomóc rządowi. Nie 

wam się należy podwyżka płac a tym, co są głodni. Za takie postępowanie 

słuszna się wam należy kara. Za uniemożliwienie tworzenia się rządu – to 

był spisek przeciw rządowi. Ja, Jezus Chrystus, powołałem ten rząd dla 

ludu Bożego, bo lud zaufał i błagał, aby sprawiedliwość i pokój zapanował 

w Polsce dla Chwały Bożej. Kiedyś zobaczycie swoje dzieło. Ja was znam i 

rozliczę każdego ze swych uczynków, a rząd polski niech się nie lęka, tylko 

ufa Bogu. I módlcie się za rząd polski i wypraszajcie łaski dla nich, a Bóg 

będzie im błogosławił. 

Dnia 25.05.2006 r. 

Drogi św. Piotrze Apostole i Janie Pawle II papieżu, co mam czynić, o 

czym pisać i dlaczego prosić papieży o kontakt, i ich wypowiedzi wobec 

świata i tego czasu?  

Bo nikt do nich się nie zwracał. Ja, Jezus, ożywię ich kontakt z ziemią, 

jest to dar od Boga dla Kościoła i świata. Pisz, Zofio, to, co będę do ciebie 

mówić wewnętrznie, jest wszystko zgodne z wolą Bożą. Oni mogą 

pobudzić ludzkość do żywej wiary w Boga. Na trudności nie zważaj, a pisz, 
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co papieże powiedzą wam o trudnościach i radościach. Bądź, Zofio, 

spokojna, to będzie dzieło wszystkich papieży, którzy dadzą wam 

wskazówki, czym jest Bóg i człowiek – odbicie Stwórcy w człowieku. 

Dnia 03.06.2006 r. 

O Mój Jezu, dziękuję Ci za miłe słowa i umocnienie. Wiem Jezu, że 

kochasz swoje stworzenie, ale mam taki lęk przed kapłanami, bo nie znam, 

jaki jest i co może zrobić, i jak postąpić wobec mnie. Nie chcę z Kościołem 

mieć nieporozumienia – wolę milczeć, czekać Twojej pomocy. Jezu jestem 

słaba, bądź Jezu moją mocą, abym niezachwianie wypełniała Twoją świętą 

wolę. Boże, daj mi zgłębić i poznać Twoją świętą wolę. 

Jezus mówi: Córko Moja, wiele przeszłaś, wiele ci zadali smutku i bólu 

– nie broniłaś się, przyjmowałaś z pokorą. Podobało się Bogu twoje 

zawierzenie się Bogu. Trzeba kochać i ufać, córko. Znam twoje 

zmartwienia. Twoja ostrożność i bojaźń Boża da lepiej poznać, w jakiej się 

znajdujesz sytuacji. Dam ci kapłana, Mojego sługę, aby ciebie prowadził 

według Mojej woli. Uczynię coś dla ciebie, aby duchowieństwo poznało 

prawdę, że Ja, Jezus miłosierny, ciebie prowadzę. 

Nie lękaj się i wypełniaj moje polecenia, bo i tak duchowieństwo ci 

nie uwierzy. A za brak wiary w Moje dzieło, Ja, sam Jezus, dam im 

odpowiedź, aby nie lekceważyli Moich dzieł.  

Idzie dla Kościoła trudny czas. W tym czasie dokona się podział w 

Kościele. Módlcie się za Papieża Benedykta XVI, bo on teraz potrzebuje 

wielkiej modlitwy. 

Córko, bądź spokojna, wypełniaj wszystko, jakie masz natchnienia, bo 

pracy ci nie zabraknie. Licz na Moją pomoc. Amen.   

Dnia 04.06.2006 r. 

O Duchu Święty, proszę Ciebie, nie zwlekaj, przyjdź Pocieszycielu i 

odnów oblicze ziemi i nasze serca, aby były tylko Twoje. Przemień je, aby  

nie błąkały się na bezdrożach, udziel im światła, aby odnalazły Ciebie.  
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Ja, Duch Święty, jestem zawsze przy tych, co Mnie wzywają i szukają 

Moich dróg. Dzieci szukajcie Mnie w swoim sercu, Ja tam jestem i czekam 

na ciebie, człowiecze, aby ci pomóc na twoich drogach ziemskich. Trzeba 

wierzyć, że jestem, tylko, człowieku, myśl o Mnie i módl się, abym 

przyszedł a przyjdę, tylko nie lekceważ Moich natchnień, bo one nie 

wracają i poniesiesz szkodę. Powinniście w tych czasach, być bardzo czujni 

na to, co mówi do was Duch Święty, bo tylko w Duchu Świętym 

odnajdziecie Boga i szczęście, którego nie można porównać ze szczęściem 

ziemskim. Życie ziemskie przemija, a Boże trwa wiecznie.  

Proście już dziś o światło Ducha Świętego, abyście nie zeszli z dróg 

Bożych, lub je odnaleźli, gdy z nich zeszliście. Ty, córko, staraj się, aby to 

światło wzrastało w tobie, bo będziesz potrzebowała go wiele, abyś szła w 

nim i niosła go innym. Tym światłem jestem Ja, Duch Święty, bo kto chodzi 

w świetle nie błądzi. Amen. 

Dnia 05.06.2006 r. 

Matko Boża Kościoła Świętego, broń Go od wszelkich nie Bożych 

zmian. Broń czci Twojego Syna w Przenajświętszym Sakramencie. Przecież 

Ty, Mateńko, znasz wszelkie odstępstwo, aby je niszczyć, zniszczyć, 

niweczyć, co jest nieprawe w Kościele Świętym, o to Ciebie prosimy. 

Ja, Matka Boża, chcę ci, córko, powiedzieć, że was, ludu Boży, boli 

serce, na co patrzycie, ale Ja, Matka, patrząc boleję, że świat wzgardził 

Moim Synem i chce wam wyrwać miłość do Mego Syna.  O garstko ludu 

Bożego, gdybyście wiedzieli, co wam Bóg przygotował o ile wytrwacie do 

końca w wierze do Niego.  Bóg stworzył świat i was, wiedział, że nie 

opuścicie sztandaru Dwóch Naszych Serc. Moje Serce jest waszym 

schronieniem dzieci Moje. Trwajcie na modlitwie. Wypraszajcie łaski u 

dobrego, miłosiernego Boga. On zna wszystkie tajniki ludzkich serc i zna 

dobrych, i złych.  

Ja, Matka Boga, jestem i waszą Matką, i proszę was o zawierzenie się 

Memu Niepokalanemu Sercu. To jest ratunek dla was i dla wszystkich, 
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tylko to uczyńcie nim to nastąpi. Niech Bóg was błogosławi i udzieli 

wszelkich łask na dalszą drogę. Amen. 

Odpowiedź Jana Pawła II: – Droga Biała Skało, daję ci odpowiedź na 

twoje pytanie. Kościół wprowadza nowości, które są niezgodne z nauką 

Kościoła. Człowiek ma wolną wolę, którą dał Bóg człowiekowi, a kapłan nie 

może zmuszać, a ma przestrzegać praw Bożych. Bóg dał i może zabrać. Co 

Bóg postanowił i nigdy nie zmienia, tym bardziej kapłan. Ja, Jan Paweł II, 

proszę was, ludu Boży, módlcie się za kapłanów przez wstawiennictwo 

Matki Najświętszej i świętych. O ile będziecie się modlić może się wiele 

zmienić. 

Dnia 18.06.2006 r. godz. 23:10 do godz. 23:30 znak 

Ja, Jan Paweł II, daję ci odpowiedź na twój ból, dziecko Moje, Biała 

Skało. 

– Kapłan ma być posłuszny.  

Dnia 20.06.2006 r. 

Córko Moja, wiem czego pragniesz. Kościół uczył ich przyjmowania 

Mego Ciała na klęcząco. Było to dobre i miłe Memu Sercu. Obserwuj, 

córko, do czego dojdą kapłani. 

Dnia 23.08.2006 r. – Mówi św. Stefan 

Ja, św. Stefan i Biskup Rzymu. Drogi, ludu Boży, może was to zdziwi, 

że ja, biskup Rzymu, chcę być z wami, chcę wam pomagać. Moje 

papiestwo nie było szczęśliwe, bo zło nacierało na Kościół i 

duchowieństwo, a szczególnie na papieża, bo heretyków było wielu, a 

Kościół był młody, nie oszczędzali nikogo – nawet papieża. Zabijali to, co 

było dobre i Boże, pomimo takich tragedii, Kościół trwał. 

Ludu Boży, nie poddawajcie się złu, bądźcie wierni, miłujcie Boga, a 

Bóg was wynagrodzi życiem wiecznym z Bogiem. Największym szczęściem 

jest kochać Boga. W Nim jest wszystko, co nam jest potrzebne.  
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Gdy mnie ścinano nie myślałem o śmierci – pragnąłem Boga, a Bóg mi 

zastąpił lęk i radowało się moje serce, że będę kiedyś wam pomocą i teraz 

daje nam Bóg brać udział w zwycięstwie nad złem. Wzywają nas papieży 

do wstawiennictwa i wspólnej modlitwy. św. Stefan – biskup Rzymu 

Dnia 24.08.2006 r. – Mówi św. Sykstus II 

Ja, św. Sykstus II Biskup Rzymu – cieszę się i raduję, że Bóg nam daje 

wstawiać się za ludem Bożym, przed Tronem Bożym stajemy i zanosimy 

wasze prośby, aby jeszcze wam pomóc w tak trudnych czasach. 

Ja, jako Biskup Rzymu, byłem stanowczy – wykreślałem wytyczne 

wszystkim moim poddanym i tym zjednałem sobie duchowieństwo, i wiele 

sporów, i spraw załagodziłem, ale mój czas był krótki. Myślałem o jednym, 

aby dobro zwyciężyło zło i by być zbawionym. Bóg daje nam papieżom 

wiele i za wiele jestem odpowiedzialny. A tu do was ludu Boży – łączcie 

się z nami na modlitwie, a łaska Boża będzie spływać na lud Boży. 

Św. Sykstus – Biskup Rzymu 

Dnia 06.09.2006 r. – Jasna Góra 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O Jezu miłosierny, daj mi 

poznać, czy mamy oddać się Matce Bożej w ukryciu, czy czekać, aż 

będziemy zatwierdzeni jako wspólnoty MRMSJ. 

Pan Jezus: Córko Moja, nie spiesz się, a zacznij starać się u władz 

wyższych. Zwróć się do swego opiekuna duchowego, a Ja, Jezus, dam mu 

światło, aby zaczął starć się według Moich natchnień. Nie czekaj dłużej, 

wzywaj Mojej obecności, bo sami nie poradzicie sobie z tak wielkimi 

trudnościami. Usunę wszystkie przeszkody i ze Mną – Jezusem, 

zwyciężycie.  

Dnia 06.09.2006 r. – Jasna Góra 

Matko Boża, Królowo Polski, wstawiaj się za ludem Bożym.  

Matka Boża Częstochowska: Córko Moja, myślisz, że Ja nie widzę co 
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się dzieje w Kościele i świecie. Szatan szaleje, zniewala tak wiele słabych 

dusz. Dzieci narodu polskiego, chwyćcie za Mój Różaniec św., to jest wasza 

broń przeciwko złu. Dzieci nie zapominajcie o Moim Niepokalanym Sercu, 

bo Ono zwycięży wszelkie zło. Stanie się to za przyczyną waszych modlitw, 

wasze modlitwy mają moc przezwyciężania wszelkiego ataku zła. O Polsko, 

tak pragnę waszej wolności, ale nie takiej jaka jest obecna. Ludzie sami 

dążą do zniszczenia swojego jestestwa. Posypią się pioruny i grad, aby 

człowiek odczuł gniew Boży. W obecnym czasie ujawni się mądrość wasza, 

której tak zaufaliście. Stanie się ona głupotą, bo nie korzystaliście z 

mądrości Bożej i nie braliście przykładu ze świętych, którzy trwali w Bogu i 

strzegli Jego prawd wiary. Dziś nadszedł dzień, aby człowiek ujrzał dzieła 

swoje, a zapomniał o dziełach Bożych. Drogie dzieci, jeszcze raz proszę 

was, odmawiajcie różaniec i wiążcie nim moce piekielne. Tego łańcucha 

różańcowego nie zerwie żadna siła zła. Niech was Bóg błogosławi i udziela 

wam wielu łask. Matka Boska Częstochowska. 

 Dnia 07.09.2006 r. – Jasna Góra 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica. 

Staję przed Tobą, Królowo Polski, i proszę o pomoc, i opiekę dla naszego 

narodu. Matko Boża, przeminęło tyle wieków, a Ty wciąż jesteś sama na 

swym tronie. Kiedy wreszcie zakrólują Wasze dwa Serca – Jezusa i Maryi? 

Matka Boża: – Wiedz córko, że nikt nie zdoła wytrącić Mojego berła. 

Już wielu próbowało zniszczyć Moje Królestwo. Idą trudne dni, będzie 

wiele doświadczeń wśród narodów. O ile nie odczytają znaków czasu i nie 

nawrócą się, Bóg okaże swoje zagniewanie. Módlcie się, dzieci Moje, 

abyśmy wspólnie mogli uratować wiele dusz. Dziś, drogie dzieci, 

potrzebuję was jak nigdy dotąd. Błagajcie Ducha Świętego o światło i Jego 

dary, bo Duch Święty dokona dzieła ostatecznego. Wyleje ducha swego na 

wszelkie stworzenie, które będzie Go chciało przyjąć jako Pocieszyciela. Ja, 

jako oblubienica Ducha Świętego, błagam Go, aby jeszcze raz okazał swoje 

Miłosierdzie. Niech będzie Bóg uwielbiony w sercu każdego człowieka. 

Matka Boska Częstochowska. 
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Dnia 17.09.2006 r.  

Drogi i kochany Jezu, jak długo będziesz krzyżowany na ludzkich 

rękach, jak długo będziesz poniewierany. Jesteś Panem wszechświata, 

przyjdź i pociesz nas, bo już większej zniewagi nie dokona nikt, tylko 

człowiek obecnego czasu. 

Mówi Jezus: Tak córko, okazał człowiek, że nie potrzebuje Mnie 

Stwórcy, Boga. Lud Mnie krzyżował przez wiele lat zbrukanymi rękami. 

Tylko kapłani  namaszczonymi rękami mogli wziąć Moje Ciało. Dochodzi 

czas do mety zniewagi Przenajświętszego Sakramentu. Zostałem na tej 

świętej ziemi, aby być z człowiekiem, którego stworzył Bóg. Na nic 

mądrość Boża, bo lud odrzucił ją. Zapamiętajcie ludy i narody, 

zgotowaliście sobie zagładę, która już nie będzie odwołana. Krzyżowali 

Mnie, Jezusa, robiąc krzyż z własnych rąk, ręce dałem im do innego celu. 

Wiele milionów codziennie krzyżuje Mnie, ale odpłacę się ludowi swojemu 

krzyżem, z którego się nie podźwigną wszystkie narody. Mój krzyż jest 

Tronem Bożym, a nie ludzkich rąk zbrukanych wszelką nieprawością. 

Zapewniam tych, którzy wprowadzili, abym Ja, Jezus, był czczony i 

uwielbiany przez człowieka.  Dziewczęta nie są do posługi w prezbiterium, 

dla takich, które chcą służyć Bogu, jest miejsce w zakonach. Ostrzegam 

wszystkie narody, bo czasu mało. 

Dnia 30.09.2006 r. 

O Mój Jezu, daj mi poznać, co jest z Polską, czy ten rząd wyjdzie z 

kryzysu i nastanie pokój? 

Córko, wiedz, że dobro zwycięża o ile ono jest w rządzie. Bóg wybrał 

naród polski, aby okazali wierność Bogu, choć zło naciera z wielką mocą. O 

ile Polska okaże się narodem Bożym – Bóg okaże Miłosierdzie Boże i 

wszelkie ataki zła wniwecz się obrócą. 

Narodzie polski, tyle wam okazałem miłości, a wy szukacie ratunku 

u ludzi, szukacie wsparcia. Ja, Jezus, jestem jedynym ratunkiem, bo 

wszystko mogę dać i odebrać, jeszcze chwila a zobaczycie tych, co odeszli 
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z dróg Bożych. Módlcie się narodzie polski. 

Dnia 19.10.2006 r. 

O Duchu Święty, duszo mej duszy, o ile jest Twoją wolą, abym 

poznała, co z naszą ojczyzną Polską? Daj, Duchu Święty, promyk nadziei, 

aby Polska była krajem chrześcijańskim, aby Jezus, Król Polski, był naszym 

Panem. 

Ja, Duch Święty, daję ci odpowiedź – kraju, który będzie powierzony 

Jezusowi Królowi, żadna siła zła nie zwycięży, bo będzie Jego własnością 

przez dobrowolne oddanie się pod Jego opiekę. Tego nawet nie 

wyobrażacie sobie, ludu Boży, co Bóg przygotował dla Polski. Ten zamęt 

będzie jeszcze jakiś czas, a potem nastąpi pokój Boży, bo Jezus obejmie 

pieczę Bożą, ale niech polski naród się nawróci, a zwycięży. 

 Dnia  20.10.2006 r. 

Drogi Mój Jezu, daj nam nadzieję, że Polska będzie Twoim narodem, 

nie pozwolisz złym ludziom niszczyć naszego kraju. 

Mówi Jezus: Córko Moja, Polska pomału oczyszcza się. Jeszcze wiele 

będzie przeszkód, ale ze Mną, Jezusem, pokonacie. Bóg Ojciec ma plan 

Boży dla Polski. Módlcie się i wzywajcie całe niebo, aby zadość się stało i 

wypełnił się plan Boży. Dobrze, córko, że jedziecie do Mej Matki na Jasną 

Górę. Proście o triumf Jej Niepokalanego Serca i triumf Jezusa Króla 

Polski. W tym się mieści wszystko, co wam dać mogę pokutującym. 

Zaproście całe niebo, aby moc modlitw była taką potęgą niszczenia zła. 

Błogosławić was będę, abyście nie osłabli. Wasz Bóg i Ojciec. Amen. 

Dnia 21.10.2006 r. 

O Mój Boże, co uczynisz z tym grzesznym światem? 

Mówi Jezus: Córko Moja, świat należy do Mnie, o ile ludzkość się 

nawróci i zejdzie z dróg potępienia. Wołam do was narody, bo was 
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stworzyłem i wydałem się na śmierć krzyżową, aby was zbawić. Zostałem z 

wami w Przenajświętszym Sakramencie, a dziś się pytam, co czynicie z 

Moją ofiarą. To nie jest tak, że nieważne jak się przyjmuje Moje Ciało. 

Zobaczycie swoje dzieło, bo czas czasów się kończy i upomnę się za tak 

wielką zniewagę, o ile nie naprawicie czci Mojego Ciała. Jeszcze ten lud 

Boży powstrzymuje Moją sprawiedliwość. Kocham was, dzieci Moje, ale 

ten świat już się nie nawróci. Wy, dzieci Mojej miłości, nie lękajcie się, bo 

Ja o swoją trzodę sam zadbam. Amen. 

Dnia 05.11.2006 r. 

Drogi Jezu, daj mi poznać, co się stanie z Małymi Rycerzami MSJ. 

Jezus Chrystus: Córko moja, wypełniaj wszystko według natchnień 

jakie otrzymujesz. To jest twoje zadanie.  

Posłużę się tobą i Zgromadzeniem do wypełnienia Moich planów 

wobec narodów. Córko natchnień będziesz miała wiele. Nie lekceważ 

żadnego. Bądź spokojna, Zofio, o to zgromadzenie. To jest Moje dzieło na 

ratunek człowieka, bo tylko Moje miłosierne Serce może być ratunkiem dla 

każdego człowieka. 

 A teraz błogosławię ciebie i wszystkie me dzieci, które będą się 

trudzić dla Mej Chwały. 

Dnia 05.11.2006 r. 

Panie Jezu, proszę o słowo do ks. Stanisława. 

Mówi Jezus: Córko, gdybyś znała jak wiele radości sprawia Mi ten 

kapłan. Jest pełen ducha i zawsze patrzę na niego Moimi Świętymi Oczami. 

Synu Mój, te słowa które pisze to dziecko są Moimi słowami. Wspieram 

ciebie na wszystkich twoich drogach. Wzywaj Mnie do wszystkich twych 

zajęć. Pomyśl, że jestem przy tobie. Ty, synu, pociesz Mnie swoim życiem 

kapłańskim i niech będę dla ciebie wzorem, abyś był święty jak Ja Jestem 

Święty. Przyjmij, Moje dziecko, Zofię i otocz ją swoją opieką duchową, bo 
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ono wiele ma do wypełnienia Moich planów. A teraz, synu Stanisławie, 

błogosławię ciebie, abyś pozostał MI wierny do końca. Twój Bóg Jezus 

Chrystus. 

Dnia 06.11.2006 r. 

Jezu Mój, weź w opiekę naród polski i tych maluczkich, Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusa. 

Mówi Jezus: Córko Moja, Jam Polskę wybrał na świadectwo dla 

pogan, aby uwierzyli, że jestem Bogiem i Królem. Królestwo Moje bardzo 

zubożało i czas nadchodzi, aby okazać zagniewanie tym, co niszczyli wiarę 

w Bóstwo Jezusa.  

Jam jest Pan i Bóg, i wszystko podlega Bogu, bo stworzyłem ten świat 

wspaniały dla człowieka. Czy ziemscy panowie dziękowali? – Nie. A teraz 

staniesz, zniewolony człowieku przez szatana, i zobaczysz swoją 

nieprawość. Idą dni wielkiej grozy. Spustoszone Moje Królestwo będzie 

odbudowane przez tych, co nie zwątpili w Moje Bóstwo i dadzą 

świadectwo żywej wiary w Boga. A wy, maluczcy, trwajcie na modlitwie 

dziękczynnej i błagalnej. Na wasze modlitwy kładę pieczęć. Dzięki nim 

uratujecie wiele zniewolonych i otworzą się im oczy, i uszy, i usłyszą 

wołającego Boga. Teraz błogosławię wszystkie dzieła Boże. Módlcie się 

dzieci, bo to czas dla was. 

Dnia 07.11.2006 r. 

Panie Boże, oddaję Ci wszystko, Twojej Świętej woli. Kieruj i władaj 

wedle Twojej Świętej woli. Wszystko otrzymałam od Ciebie, ale jak żyć, aby 

pełnić Twoją świętą wolę. Wszystkie sprawy złożyłam w Twoim zranionym 

Sercu. Stwórz, Jezu, we mnie serce, które by tylko do Ciebie należało. O to 

Ciebie proszę. Twoja na zawsze. 

Mówi Jezus: Dziecko Moje, wszystkie dzieci są moimi. Ja o nie 

zabiegam na wszystkich ich drogach. Które dziecko trwa przy Mnie, nie 

zginie. I ty, córko, trwaj przy swym Bogu i nie lękaj się, bo Jam jest z tobą. 
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Bądź spokojna o ten zakon. Wszystko się wypełni co ci obiecałem i pomyśl, 

Bóg-Człowiek cierpiał bardzo, i ty córko pod ciężarem swego krzyża 

odczujesz, że ciebie kocham, i wszystkie dzieci ziemskie, które idą za Moim 

krzyżem. Dziecko, słuchaj swego spowiednika, on zna drogę, którą ciebie 

poprowadzi bo i sam nią idzie. Ufaj Mi, bo Ja jestem tą drogą, którą 

pragniesz. Błogosławię ciebie i wszystkich, którzy żyją dla Mej Chwały. 

Dnia 16.11.2006 r. 

Jezu, proszę Cię o kilka słów. 

Mówi Jezus: Dziecko Moje, czekałem kiedy pozwolisz Mi, mówić do 

ciebie. Nie lękaj się dziecko tego czasu, co nadchodzi. Przygotuj Moje 

dzieci, do walki duchowej i módlcie się, bo to jest wasze zadanie. Tylko 

ufajcie Mi, bo zło będzie na was nacierać. Umocnieni Moim duchem, 

pokonacie wszystkie przeszkody.  

Polska jest wystawiona na wielką próbę. Jaka ona jest, czy katolicka? 

Ludu Boży, zastanówcie się, co czynicie, bo bliski jest Mój gniew. Ja, Jezus, 

nie straszę was ludu Boży, ale upominam. Nigdy nie będzie pokoju wśród 

was, ludu, bo zapomnieliście, że Bóg jest Panem. Chcecie odbudować swój 

kraj bez Boga. Jesteście marnymi najemcami tego kraju.  

Kraj umiera, wiara gaśnie, a co ma Pan czynić z tymi, co wdarli się 

do Polski i chcą nią rządzić bez Boga, tym krajem, który tak bardzo 

umiłowałem. 

Dnia 17.11.2006 r. 

O Duchu Święty Pocieszycielu, udziel nam swoich darów i światła. 

Mówi Duch Święty: Córko Moja, gdybyś znała jak bardzo pragnę 

udzielić swego Światała i darów tym, co o nie proszą, i żyją Moimi 

natchnieniami. Taką duszę prowadzę i rozświetlam jej drogi, aby nie 

błądziła. Idę i szukam, jaka dusza otworzy swoje serce na Moje tchnienie. 

Ja, Duch Święty, jestem ogrodnikiem ludzkich dusz. Takie dusze są jak 

kwiaty rajskie. Widzę jak powoli się rozwijają. A gdy ten kwiat duszy 
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ludzkiej rozkwitnie, wlewam w nią nektar Mojej miłości i zachwycam się jej 

pięknością. Takie dzieła są pięknem Bożej miłości. Jak wiele człowiek traci, 

idąc własną drogą bez Boga. Smutny jest koniec takiej duszy. Amen. 

Dnia 18.11.2006 r. 

Proszę Ciebie, Mateńko Przenajświętsza, o Twoje słowa dla Swych 

dzieci. 

Mówi Matka Boża: Córko Moja, zwracaj się do Mnie często. Będę ci 

wskazywać, jak macie postępować i co macie do wypełnienia, bo czas 

nagli. Miejcie oczy i uszy otwarte, abyście mogli zapobiec temu, co może 

się wydarzyć. Wasza modlitwa i ofiary podobają się Bogu.  

Czuwajcie i módlcie się.  Gdybyście wiedzieli, jaką radość sprawiacie 

swojej Matce Niebieskiej. Wiem, Moje dzieci, że Mnie nie opuścicie, a Ja 

was, bo jestem Matką całej ludzkości, tylko mało Moich dzieci Mnie 

uznaje. Tym sprawiają Mi wielki smutek i ból.  

Moje Niepokalane Serce bardzo cierpi. Tylko wy, Moje dzieci, Mnie 

pocieszacie. Jesteście dzieci bezsilni wobec zła nacierającego, ale gdy 

zawierzycie memu Niepokalanemu Sercu wasze serca, Ja, Matka Boża, 

stanę przy was, aby was bronić. Bądźcie dzieci dzielne i nie lękajcie się, bo 

Ja zawsze będę z wami. Wasza Matka. Amen. 

Dnia 19.11.2006 r. – Bochnia 

Matko Boża, jadę na rekolekcje prowadzony Kapłański Ruch Maryjny. 

Jaką postawę przyjąć? 

Mówi Matka Boża: – Kapłański Ruch Maryjny powstał, aby księża 

byli zjednoczeni w Moim Niepokalanym Sercu. Ty, dziecko, jedziesz, bo 

taka jest Moja wola. Pomagaj im, aby się mógł odrodzić w Polsce. Potrzeba 

wiele modlitw. Wy jesteście tą wspólnotą, która będzie na ratunek 

potrzebującym w tych rekolekcjach. Zrozumiesz wiele, że Ja ciebie 

posyłam i tych, którzy będą na tych rekolekcjach. Dziecko miej oczy i uszy 

otwarte, a Ja ci dam poznać. Amen. 
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Dnia 27.11.2006 r. 

Drogi Jezu, co z naszą ojczyzną – Polską? 

Mówi Jezus: Nie martw się córko Moja. Niech lud zobaczy, jak będą 

rządzić bez Boga. Podstępnie zdobyli głosy, ale wyjdzie im to niekorzystnie. 

Polski naród wciąż błądzi. Zaćmione umysły – spójrzcie na swoją stolicę – 

Warszawę. Gdzie jesteś Mój ludu. Ilu was jest? Czy to naprawdę jest wasza 

stolica. Żal mi was, ale sami zgotowaliście sobie, że nie będziecie mieli nic 

do powiedzenia. Teraz czuwajcie, módlcie się, a zobaczycie coście utracili. 

Bóg jest Panem i nikt mu nie zaszkodzi, bo jest Bogiem Wszechmocnym. 

Amen. 

Dnia 27.11.2006 r. 

Drogi Jezu, co ze mną. Wszystko oddałam Tobie Jezu. Niech się stanie 

wola Twoja. 

Mówi Jezus: Córko Moja, zostaw wszystkie sprawy twoje, a zdaj się 

na Mnie. Będzie to dla Ciebie korzystne. Nie troszcz się o wiele. Starczy ci 

Mojej łaski. Bądź spokojna Moje dziecko. Ufaj Mi, a w ufności dokona się 

wiele dobra dla zbawienia dusz. Idź tą drogą, nie oglądaj się za siebie, tylko 

patrz na Moje zranione Serce. Amen. 

Dnia 04.12.2006 r. 

Drogi Jezu, jestem chora, ale spokojna, bo wiem, że pragniesz mego 

dobra duchowego. Najważniejszy jesteś Ty, Jezu, w moim życiu, bo ono 

należy do Ciebie. 

Mówi Jezus: Dziecko wiem, że jesteś chora. Wiele Moich dzieci się za 

ciebie modli, a Ja im błogosławię. Bądź dobrej myśli i ufaj. Jam jest Pan 

wszystkiego i twojego zdrowia. Przyjęłaś chorobę w spokoju i trwasz. To 

Mi się podoba. Niech nikt nie zakłóci Mojego pokoju w tobie. Kochaj Mnie 

i proś a otrzymasz to, co jest Moją wolą, tylko bądź Mi wierna. Twój Pan 

Jezus Chrystus. Amen. 
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Dnia 10.12.2006 r. 

Daj Mi poznać, co ze mną i Małymi Rycerzami MSJ. 

Mówi Jezus: Córko bądź spokojna. Wszystkie plany Boże się spełnią 

nie w taki sposób, jak człowiek myśli. Wasze cierpienia są bardzo 

potrzebne, tylko nie zagradzajcie Mi drogi do was. Staliście się Moimi 

pomocnikami, tylko ofiarujcie Mi swoje cierpienia z miłości, bo to ma 

wielkie znaczenie w oczach Bożych. Ja, Jezus, mogę dać cierpienie i mogę 

odjąć, tylko ufajcie Mi, bo będziecie świadczyć o Mnie, że wszystko mogę. 

Zapewniam was, że nie zostawię was samych. Włożyłem na was ciężar win 

ludzkich. Wtedy, gdy ciężar jest zbyt wielki, staję przy was i wam 

pomagam, abyście wytrwali do końca. Ty, Zofio, nie martw się, bądź 

spokojna, a osiągniesz cel swego życia. Zapewniam ciebie, że wola Boża się 

wypełni. Odtrąceni, niezrozumiani a nadal idziecie drogą wyznaczoną przez 

Boga. Amen. 

Dnia 12.12.2006 r. – Jasna Góra 

Droga, Moja Matko, przyszłam do Ciebie, prosić o wstawiennictwo 

Twego Syna w mojej potrzebie. 

Matka Boża: Dobrze córko, że liczysz na swoją Matkę. Ona ciebie 

nigdy nie zawiedzie. Staraj się żyć jakby się nic nie stało. Ja, Matka Boża, 

będę czuwać nad tobą. Nie martw się, bądź dobrej myśli i wypełniaj swoje 

posłannictwo, choć będą przeszkody. Nie przejmuj się swoją chorobą, 

zostaw to Bogu. Bóg zna twoje przeznaczenie. Gdy pozwolisz Bogu działać, 

On dopełni twoje braki. Twoja Matka. 

Dnia 12.12.2006 r. –  Jasna Góra 

Matko Boża Częstochowska, co się stanie z Polską? 

Matka Boża: Córko trudno coś czynić dobrego dla Polski, bo rządzący 

nie słuchają Boga, co mówi do nich poprzez proroków obecnych czasów. 

Mają zbyt słabe umysły, aby zagrodzić złu.  
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Ja, Matka Boża, Królowa Polski, pragnę ludzi światłych wierze i 

miłości Bożej. Fundamenty Polski są chwiejne, bo nie są budowane na 

fundamentach Jezusa, Mojego Syna. On jest tą skałą, o którą się wielu 

mocarzy tego świata rozbije.  

Niech się nie lękają rządzący niszczyć zło, bo Polska ma być 

oczyszczona. Plany ludzkie, bez Boga, są niczym piana na morzu. Byle 

podmuch i się rozpływa.  

Mądrością i wiedzą jak żyć jest Pismo Święte. Pragnij je poznawać i 

korzystać z tych mądrości Bożych. Czytaj i rozważaj je, człowiecze. Tego 

pragnie wasza Matka Boża. Amen. 

Dnia 13.12.2006 r. – Jasna Góra 

Droga, kochana Mamo, przybyłam do Ciebie na Jasną Górę, abyś nas 

prowadziła i strzegła, bo pragniemy być Twoimi dziećmi. Jako własność 

Twoją, prowadź nas, Małych Rycerzy, do Twego Syna. 

Matka Boża: Dzieci Moje wracajcie z dróg nieprawości. Szukam was i 

wołam, ale czy słyszysz Mnie zagubiony, człowiecze, w tym świecie 

rozkoszy. To szczęście nie da ci zbawienia i szybko przeminie. Odejdziesz z 

tego świata z pustymi rękami.  

Błogosławieni ci, co strzegą swojej wiary w Boga, żyją nadzieją, którą 

Bóg im obiecał, tylko trzeba wytrwać do końca w miłości do Boga.  

Ja, Matka Boża i wasza, jestem smutna, bo widzę jak wiele dusz ginie 

bezpowrotnie. Patrzą na to wszystko Moje Święte Oczy. Tak wiele 

pragnęłam dla was uczynić, ale bez waszej woli nic nie mogę uczynić. Ja, 

Matka Boża, czekam na powrót mych dzieci z otwartymi ramionami, aby 

was przytulić do swego serca i wyprosić wam przebaczenie. Amen.  

Dnia ??.12.2006 r. – Bochnia 

O, mój Jezu, powiedz coś do tych maluczkich. 

Mówi Jezus: – Dzieci Moje, módlcie się do Bożej Dzieciny, bo Ja, jako 



  - 683 - 

Boże Dziecię, przyniosłem światło na świat, abyście nie chodzili w 

ciemności. Mijają wieki, a lud Boży jeszcze nie zgłębił tajemnic Mojego 

przyjścia. Moje dzieci, czekajcie, kiedy przyjdzie Pan. Bądźcie 

przygotowani, bo Moje przyjście jest bliskie. Ile zostanie Mi wiernych, 

którzy nie zwątpili w Moje Bóstwo. Będzie smutek dla tych, co zapomnieli 

o swym Bogu – radość dla tych, co wytrwali do końca. Będę im błogosławił 

i będę im dobrym Pasterzem i królować będą wraz ze Mną i nie zaznają 

żadnej trwogi, bo żyli Bogiem i dla Boga.  
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ROK 2007 

Dnia 23.01.2007 r. 

O Mój Jezu, czy moja misja kończy się. O ile tak, daj możność 

przygotować Małych Rycerzy i wskaż co mają czynić, lub daj poznać, że 

nadal będę wypełniać Twoją świętą wolę. 

Ja, Jezus Chrystus, chcę ci, Zofio, dać poznać, że twoja misja będzie 

trwała nadal. Twoja choroba nie przeszkodzi w wypełnianiu woli Bożej, 

bądź spokojna o to dzieło. Przyjdzie dzień, w którym okażę swoją 

wszechmoc i nic Mi nie przeszkodzi czynić dobrze. Córko Moja, zaufałaś 

Mi, zdałaś się na Mnie, Boga wszechmocnego. Mali Rycerze wiążą Mi 

ręce, do wypełnienia się, co miało się stać. Dziękuj, córko, Bogu za tych, 

co składali ofiary błagalne o twoje zdrowie, a Ja, Jezus, uczynię zadość ich 

prośbom i udzielę wszelkich łask na dalszą drogę twojej misji. Ja, Jezus 

Chrystus, błogosławię ciebie, abyś  nie ustała w drodze. Idź i raduj się w 

Panu, bo okazał ci Miłosierdzie. Amen. 

Dnia 29.01.2007 r. 

Drogi Jezu, daj nam poznać, czy nasza ojczyzna Polska już nigdy nie 

będzie wolna od złych ludzi. Ratuj nas Jezu, bo Ty wszystko możesz. 

Córko Moja, Ja, Bóg, wszystko widzę i nie może się nic ukryć przede 

Mną. Stańcie do walki, dzieci Moje, dam wam poznać co macie czynić. 

 Wasza modlitwa może odmienić losy Polski i uwolnić od złych ludzi. 

Dla was, Mali Rycerze MSJ, przygotowałem ten czas. Módlcie się o Jezusa 

Króla w narodzie. On was wyzwoli, a ci co odrzucili Go jako Króla, 

poniosą klęskę, którą będziecie oglądać. Dla was, maluczcy, już jestem 

Królem, a wy módlcie się o Moje Królestwo, abym przez was był 

wielbiony, darzcie mnie swoją miłością.  

Niech zamilkną wasze usta, abym mógł do was mówić i kierować 

waszymi sercami. Tylko proszę, nie zniechęcajcie się brać czynny udział o 
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Moje Królestwo. Ja, Jezus Chrystus, pragnę radości Mego Serca, połączeni 

z Moim Sercem będziecie pełnili Moją wolę. Błogosławię was i udzielam 

wszelkich łask do wypełniania Moich planów. Amen. 

Dnia 30.01.2007 r. 

Drogi Jezu, co mamy czynić, aby wypełnić Twoją wolę? 

Ja, Jezus Chrystus, mówię do was – choćbyście bardzo się modlili, 

bez Króla nic nie jest osiągalne. Król, Jezus Chrystus, jest fundamentem 

wszystkich przemian. Gdy stajecie do modlitwy, wzywajcie i uwielbiajcie 

swego Króla, a On będzie wysłuchiwał waszych próśb, bo jesteście Jego 

dziećmi. Słuchaj ludu Boży, Ja, Jezus wasz Król, będę zawsze z wami, bo 

pragniecie Mego Królestwa i oto daję wam udział w Nim tylko 

wytrwajcie. Amen. 

Dnia 19.02.2007 r. 

Jezu, Królu naszych serc i naszej ojczyzny, pomóż nam, w jaki sposób 

ma się dokonać Intronizacja na Króla Polski. 

Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, pragnę być Królem Polski i wziąć ten 

kraj pod szczególną opiekę, choć większość nie potrzebuje Mnie – Króla, 

bo władza ich będzie ograniczona. Dzieci Moje, daję wam wskazówki: 

Idzie post, poprzez Moją Mękę i Mój Krzyż możecie zmienić czas, w 

którym dokona się wiele. Potrzeba dużo modlitwy wielkopostnej. Proście 

Trójcę Świętą o Króla dla narodu polskiego i świata, tylko módlcie się 

wytrwale, aby pokonać przeszkody, a resztę dokona Bóg Wszechmocny. 

Módlcie się w każdym czasie, a Ja będę wam błogosławił. Amen. 

Dnia 27.02.2007 r., Częstochowa – List do s. Zofii 

Szanowna Pani Grochowska: 

Dziś to jest we wtorek otrzymałem od Pani Mrózek – sześćset zł i 

książkę. Gregoriankę, tak jak z o. Tymoteuszem uzgodniłem, rozpocznę 

pierwszego marca. Za ofiarę serdecznie dziękuję. Życzę błogosławieństwa 
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Bożego. Gdyby Pani miała intencje mszalne, to chętnie przyjmę i odprawię. 

Serdecznie pozdrawiam. Ks. Walter Rachwalik. 

20.03.2007. Częstochowa 

Kochana, moja Mateczko, przyjechałam do Ciebie, aby Cię prosić o 

zdrowie i wolną ojczyznę. Zawierzam Ci naród polski. 

Ja, Matka Boża Częstochowska Królowa Polski, daję wam dzieci 

poznać o zagrożeniu jakie zawisło nad Polską. Brak odpowiedzialności nad 

narodem, stajecie się coraz bardziej słabi, o ile się nie nawrócicie, spotka 

was niewolnictwo i nędza. Kocham naród polski i bronię was przed 

karami, ale czas jest wyznaczony do przemiany duchowej. Jest tylko jeden 

ratunek dla waszej ojczyzny – Intronizacja Jezusa na Króla Polski. W Nim 

jest cała nadzieja. Bądź chrześcijaninem takim, jakim powinieneś być. Ja, 

Matka Boża, ostrzegam was wracajcie póki czas, bądźcie przygotowani 

duchowo i pojednani z Bogiem.  

Dnia 28.03.2007 r. – Mówi Pan Jezus 

Jezu, czego pragniesz od swych ziemskich dzieci. 

Mówi Jezus Chrystus: Drogie dzieci, trwajcie przy Moim krzyżu. Nie 

lękajcie się, bo to jest łaska dla każdej duszy, która kontempluje Mój krzyż i 

rozważa Moją Mękę. To jest dla was dzieci tarcza obronna, bo zło nie ma 

do was dostępu. Strzeżcie się i trwajcie na modlitwie, bo modlitwa czyni 

was prawdziwymi wyznawcami Jezusa ukrzyżowanego. Rozważajcie Moją 

ofiarę i waszą. Dlaczego jest tyle cierpienia. Ja, Jezus Chrystus, mówię 

wam, że ono jest bardzo potrzebne, aby jeszcze mogli powrócić do Boga ci, 

co zbłądzili. Wszelkie cierpienie ma sens dla dusz. Czekajcie na pierwszy 

znak z nieba. 

Dnia 19.05 2007 r. 

Droga Matko Bolesna, proszę, naucz nas, jak walczyć z wrogiem 

Kościoła Świętego i naszych dusz! Wskaż nam, Matko Bolesna, niech twoja 
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Boleść i Twego Syna nam pomoże, niszczyć złe moce. Chcemy Ci, o Matko, 

pomagać, Tyś jest pogromczynią wszelkiego zła. Udziel nam światła, jak 

zwalczać zło, które ogarnęło cały świat. 

Dziecino moja, Ja, Matka Bolesna, pragnę was nauczyć jak walczyć za 

złem i jego zwyciężyć. Stańcie wobec Trójcy Świętej. Kim jest ci Bóg 

Troisty, który was stworzył i dał swego Syna za was, za wasze grzechy i 

niech boleści, które zraniły Moje Święte Serce i rani do chwili obecnej. 

Dobrze dzieci, że chcecie Mi pomagać. 

Dnia 01.07.2007 r. - Mówi Św. Piotr: 

Niech Bóg błogosławi to orędzie dla Kapłanów.  

Mówi Św. Piotr: Oto dziś składam słowa, które kieruję do 

duchowieństwa, abyście przyjęli te słowa i ostrzeżenie. Kościół musi być 

oczyszczony, bo wiele wdarło się do Kościoła i niszczą Go. Teraz zwracam 

się do was kardynałowie i biskupi. Wróćcie do odpowiedzialności za wasze 

wprowadzania tylu błędów. Daję wam czas krótki, abyście naprawili swoje 

błędy. Mówię wam abyście się opamiętali, bo krótki macie czas raju na 

ziemi, o ile nie uczynicie tego, o co was proszę. Ja, św. Piotr, posługuję się 

tym dzieckiem, bo ona bardzo cierpi, bo Bóg dał jej zrozumieć, kim On jest 

dla człowieka. Świat ma być przygotowany na przyjście Jezusa. O ile nie 

przygotujecie go, Bóg sam go oczyści i przygotuje, to będzie wielka cena, 

za opieszałość wypełnienia tego, o co was proszę. Św. Piotr 

 Dnia 07.07.2007 r. 

Oto jestem, Jezu Mój. 

Córko moja, daję ci wskazówki o twojej działalności, tylko nie lękaj 

się, bo ten czas jest dla was.  

Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego  przeszliście próbę 

wzgardy, nie zważaliście na to, co człowiek mówił, a staraliście się 

słuchać Boga. Nigdy nie mówcie, dlaczego Mnie to spotkało, wszystko co 
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was spotka jest planem Bożym. Moje polecenia macie spełniać, choć 

narażacie się, wielu was będą prześladować dla imienia Mego. Wy, Moi 

wybrańcy, dacie świadectwo żywej wiary w Boga, nie lękajcie się 

przekazywać Mojego słowa, które jest Święte. Będę was uczył i 

prowadził, abyście nie ulegli pokusie lub lękowi. Jestem waszym Królem i 

Bogiem. Amen. 

Dnia 08.07.2007 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Jezu, co mamy robić? Nie mamy opiekunów Kościoła. 

Mówi Jezus Chrystus: Córko Moja, wiem wszystko i bardzo się smucę, 

ale bądź spokojna, gdyby kapłani bardziej wierzyli, że to Ja, Jezus, 

powołałem tę wspólnotę do planów Bożych. Zadaniem kapłanów jest 

opieka nad wspólnotą, a nie lekceważenie. Mówię Ja, Jezus, że to jest 

Moje dzieło, przez które działam. O ile nie będzie opieki przez Kościół, 

piszcie do najwyższych władz kościelnych. Porozmawiaj z ojcami jezuitami, 

jaki ich plan i co chcą zrobić dla jego rozwoju. Opiekun obecny nie może 

być opiekunem tej wspólnoty, ponieważ nie wykazał chęci być dobrym 

opiekunem.  

Czy Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego powinni być 

zatwierdzeni przez Kościół? O czym Papież mówi do kapłanów: dlaczego 

lekceważycie te małe istoty, które sprawiają Mi tyle radości. Wy synowie 

słuchajcie ich słów, bo wszystko, co będą mówić są Moimi słowami. 

Czekam Ja, Jezus Chrystus, na wypełnienie Moich poleceń i proszę was nie 

zwlekajcie i nie niszczcie tak pięknego dzieła Bożego, tylko współpracujcie 

z nimi a ujrzycie owoce. Amen. 

 

Dnia 11.07.2007 r. 

Boże Mój, Boże, wskaż mi drogę i Małym Rycerzom Miłosiernego 

Serca Jezusowego, co mamy czynić. 

Mówi Jezus: Córko Moja, czekaj na dzień, kiedy ci objawię i przyślę ci 

pomoc z Nieba. Słuchajcie ich poleceń, bo zło będzie nacierać z wielką siłą, 
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aby zniszczyć ludzi wiary. Dam wam taką broń, której świat wam dać nie 

może, tylko bądźcie wierni swojej misji do końca, bo czas się zbliża i Bóg 

okaże swoje zagniewanie. Amen. 

Dnia 24.10.2007 r. 

Proszę, Jezu, daj mi poznać co z naszą ojczyzną – Polską. 

Córko Moja, wiele się w Polsce zmieni. Ojciec Przedwieczny nie może 

uznać obecnej zmiany. Polacy nie poparli co jest dobre, ale zło, przyjdą 

wielkie zmagania i nadal nie będzie wolności. Wolność przynosi Bóg. Ja, 

Jezus, jestem światłością świata, ilu ludzi błagało o to Światło. Gdzie nie 

ma światła, tam panuje szatan, a w narodzie polskim zapanowała 

ciemność.  

Proście, dzieci Boże, o to światło, które przyniósł Jezus Chrystus, 

podążajcie do tego światła, bo idą dni walki z ciemnością.  

Dzieci Moje, trzeba wybrać dobro, miłość i pokój, bo jak zabraknie w 

was wiary, dużo ludzi zginie. Ja, Jezus, boleję nad tym Królestwem Matki, 

że tak mało ufa Mi.  

Bez Boga naród polski nigdy nie będzie wolny. Zobaczycie, co 

uczyniono własnej ojczyźnie, tu ukaże się wasze mądrość i nienawiść. 

Droga jest przygotowana, trzeba nią przejść i zapłacić za obrazę Boga. 
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ROK 2008 

Dnia 10.01.2008 r. 

Panie Jezu, jaką nam dasz intencję i która jest najbardziej potrzebna. 

Mówi Jezus: Córko Moja, pisz. Dobrze, że chcecie się modlić. Wasze 

modlitwy w tym czasie ostatecznym mają wielkie znaczenie, a łaski 

spływają na wasze modlitwy. Zapraszajcie do modlitwy Moją Matkę, 

świętych i aniołów.  

Daję ci intencję za Kościół św., papieża i za cały lud Boży. Zwyciężaj 

zło modlitwami, które najbardziej lubisz. O ile będzie ciebie atakować zło, 

wzywaj całe niebo. Módlcie się, bądźcie często na Mszy Świętej i mówcie 

Mi o wszystkim. Ja będę słuchał waszych słów i będę wam błogosławił.  

Różaniec, koronki, nowenny, litanie to jest wasza broń przeciwko 

złu i ratunek dla Kościoła, i waszej ojczyzny. 

 

Dnia 12.01.2008 r. 

Pisz córko, abyś wiedziała i dała poznać innym: walka dobra ze złem 

się zaczęła. Was wybrałem, abyście dali świadectwo żywej wiary w Moje 

Bóstwo. Wyposażę was w moc Moją, która da wam moc zwycięstwa 

przez modlitwę. Będziecie mieli widzenia i sny, dam wam poznać ich 

znaczenie – tylko się nie lękajcie, a ufajcie Mi swemu Bogu. Zawierzam 

was mojej Matce, abyście mieli schronienie pod Jej płaszczem. Nastąpi 

wielki zamęt w Kościele, jak i w waszym kraju i nic im nie pomoże – 

wyczerpali Moją dobroć – a nastąpi sprawiedliwość, która słusznie się 

należy tym, co zeszli z dróg Bożych. Dzieci Moje, czuwajcie, aby zło was 

nie opanowało. 

Dnia 27.01.2008 r. 

Moja droga, najmilsza Mateńko, przez wiele lat mnie kształtowałaś 

jak mam żyć dla Twojego Syna Jezusa Chrystusa, to co się dzieje w Kościele 

jest dobre, czy nie? 
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Matka Boża: Wiedz córko, że Kościół miał być atakowany od 

wewnątrz. W Piśmie Świętym jest wszystko objawione, co będzie się dziać 

w tych czasach ostatecznych.  

Biada tym, którzy ulegną nieprawości i dadzą się uwieść. Jeden jest 

Bóg, jedna Ewangelia i jedne Przykazania, które ludzie wypaczyli i 

zaakceptowali co złe i niemiłe Bogu. Bóg czeka, czy lud się opamięta. 

Wdarły się wilki do owczarni Mego Syna.  

Wy, dzieci Mojej miłości, nie lękajcie się, jesteście wybrani do tego 

dzieła. Mali rycerze Miłosiernego Serca Jezusa bądźcie dobrymi 

rycerzami. Ja was znam jacy jesteście, to was zobowiązuje, być dobrymi, 

bo gdy nastąpi kara – co dasz Mi? Czy dobro, czy zło? Moi mali 

wynagradzajcie Moją miłość i kochajcie swego Boga. Ten, dobry Bóg 

może wszystko zmienić. Od was zależy ludu Boży, możecie wiele uczynić. 

Dokąd żyjecie – usłyszcie Mój głos. 

Dnia 04.02.2008 r.  

Mówi Jezus: Córko Moja, Ja, Jezus Chrystus, chcę ciebie przygotować 

do dalszej misji, abyś nie zwątpiła w to dzieło Boże. Świat jest bardzo 

zagrożony i tu trzeba wiele modlitw, ofiar, żeby jeszcze ten czas nie 

nastąpił, bo wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co ich czeka. Świat 

był stworzony przez Boga dla człowieka, a człowiek był stworzony dla 

świata. Ten świat był tworzony z wielkiej miłości, a człowiek nie potrafi być 

szczęśliwy i czynić dobrze.  

Mijają wieki, a człowiek jest coraz gorszy, nie czuje bojaźni Bożej, syci 

się tym, co daje świat i gubi swoją duszę. Miłość Boga nie wygasła, ale 

człowieka tak. Miłości pragnąłem od stworzeń, a stworzenia odrzuciły 

Moją miłość, cieszą się, że wszystko idzie im dobrze, ale nie wiedzą, co 

wkrótce nastąpi.  

Moich Matczynych Łez już nie starcza, żeby uśmierzyć gniew Boży. 

Zbliżają się dni sprawiedliwości. Będzie radość i smutek, bo Mój Syn jest 

już blisko. Dzieci Moje módlcie się i czyńcie pokutę. 
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Dnia 10.02.2008 r. – Mówi Pan Jezus 

Mówi Jezus: Wiedz córko, że to dopiero początek walki. Szatan 

naciera z wielką mocą na duchowieństwo i lud. Gdyby lud czytał Pismo 

Święte, wiedziałby jak postępować i jak wypełniać wolę Bożą. Tyle nauk, 

tyle orędzi.  

Trzeba słuchać Boga i czerpać mądrość z Pisma Świętego.  

Uderzają w pasterzy złe moce, to i owce się rozproszą. Czy ludu Boży 

pomyślałeś o Mojej męce. Ja, Jezus Chrystus, uczyniłem to dla was, abyście 

byli zbawieni. Za odstępstwo od Bożych Przykazań czeka was kara. Jest 

jeszcze Miłosierdzie Boże, ale dla tych, co strzegą Przykazań Bożych. Idą 

dni gniewu Bożego, czy zdołasz, biedny człowiecze, uratować swą duszę? 

Będzie wielki płacz i smutek.  

Jest tylko jeden ratunek dla świata – Miłosierdzie Boże.  

Nawróćcie się i błagajcie o przebaczenie. Stań się, człowiecze, Moim 

dzieckiem, bo ciebie zrodziłem dla Mej Chwały, o ile odejdziesz z Moich 

dróg – zginiesz. 

Dnia 17.02.2008 r. – Mówi Pan Jezus 

Drogi Jezu, wyjaśnij mi, co się dzieje w Kościele, każą nam stać do 

Komunii Świętej, lub kładą na rękę, czy tak trzeba, by Kościół był jednością? 

Czy Kościół tysiącletni nie był jednością? Wychował nas i nauczał jak mamy 

zachowywać się  w Kościele. Czy ten Kościół nie był dobry? Idę do Kościoła i 

jestem niespokojna, bo wmawiają, że Komunię Świętą trzeba przyjmować 

na stojąco lub na rękę, bo tak jest na zachodzie, dlaczego nas klęczących 

oceniają, że nie jesteśmy posłuszni Kościołowi. Jestem posłuszna 

tysiącletniemu Kościołowi i pozostanę wierna do końca mojego życia. Będę 

z wielką czcią i miłością przyjmować Przenajświętszy Sakrament. To 

nieprawda, że obojętne jest w jaki sposób przyjmuje się ten największy 

skarb, który jest Bogiem. Jemu zawierzam wszystko, On wszystko może. 

Mówi Jezus: Córko Moja, wiem i widzę waszą boleść. Pomyśl dziecko, 

jaki Mnie ból zadają. Córko, czyń tak jak ciebie nauczył Kościół, żadnych 
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nowości nie przyjmuj, strzeż swej wiary, w którą wierzyłaś tyle lat. Bądź 

wierna Moim Przykazaniom. To nic, że będą ci urągać, ale wiedz, że Ja 

nigdy cię nie opuszczę. Bądź spokojna, po złu następuje dobro. Wierz Mi, 

że to jest ostatni czas. On musi się wypełnić, to co dobre pozostanie, a co 

złe będzie unicestwione.  

Módl się za kapłanów i lud, który zszedł z Moich dróg.  

Córko, ofiara jest potrzebna, tym pocieszasz Moje, zbolałe Serce. 

Dnia 12.04.2008 r. – Mówi Matka Boża 

Mówi Matka Boża: Córko Moja, tak wiele wycierpiałam, kiedy Mój 

Syn szedł na ukrzyżowanie. Dziś patrzę na Niego, Serce Moje krwawi, że 

narody nie doceniły Jego ofiary. Gniew Boży się wzmaga, a Ja już nie mogę 

powstrzymać go. Ten dzień będzie straszny, a Moje Matczyne Serce miecz 

boleści przeszyje. Widzisz córko, jak świat upada w nieprawości. A gdzie są 

obrońcy wiary w Jezusa Chrystusa? Żyjcie tak dalej ludu Boży bez Boga. To 

wy skazujecie świat na zagładę. A teraz, dzieci Mojego Najświętszego 

Serca, bądźcie przy Mnie. Ja was obronię. Walczcie o każdą duszę 

zagubioną. Błogosławię was, miłe dzieci Mego Serca. Amen. 

Dnia 13.04.2008 r. – Mówi Jan Paweł II 

Mówi Jan Paweł II: Droga, Biała Skało, staraj się częściej pisać, bo czas 

czasów jest tuż, tuż. Człowiek powinien wiedzieć, co go czeka za 

nieprawość. Uchylę ci rąbka tajemnicy, co się stanie z człowiekiem 

niewiary. Jezus Chrystus jest Bogiem, Jemu się należy największe 

uwielbienie przez człowieka. Ludzie żyją tak, jakby grzechu nie było i tu 

największa przepaść przed człowiekiem. Przez 25 lat wołałem, aby naród 

się opamiętał. Wielu poszło własnymi drogami. Polska jest bardzo 

zniewolona przez złe moce i złych ludzi. Macie jeden ratunek – 

Miłosierdzie Boże. Proście Niebo o pomoc i nas świętych, i aniołów. Ja, Jan 

Paweł II, będę się modlił z wami, a dobry Bóg przyjdzie wam z pomocą. 

Błogosławię wszystkich, którzy staną do walki ze złem. 
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Dnia 26.04.2008 r. 

Ojcze, okaż Miłosierdzie w tym pisaniu. 

Ja, Bóg Ojciec, pragnę nawrócenia, na które już dłużej nie będę 

czekał, bo wielkiej doznaję obrazy od swych stworzeń. Zapomniał człowiek 

o Swym Bogu. Wracajcie, drogie dzieci, dokąd jeszcze czas. Opamiętaj się i 

wróć, bo w gniewie nie ostoisz się. Kara się zbliża i już odwołania nie 

będzie. Uderzą z wielką mocą na tych, co zwątpili w Boga i nie będzie Mej 

sprawiedliwości. Ocalę świat, o ile ludzkość się nawróci i nie będzie więcej 

grzeszyć. Jestem Ojcem miłosiernym – skruszonemu sercu przebaczę. 

Wybierz, człowieku, Jednego Boga, który trzyma świat w jednej Ręce. 

Mogę go ocalić, mogę go zniszczyć, aby już więcej nie było zła, tylko dobro 

i pokój. Jestem waszym Ojcem i czekam na powrót marnotrawnych dzieci. 

Amen. 

Dnia 27.04.2008 r. – Mówi Bóg Ojciec 

Proszę Ojcze, o ile jest Twoją wolą, będę pisać. 

Córko Moja, Ja, Bóg Ojciec, bardzo kocham rodzaj ludzki, bo go 

stworzyłem w wielkiej miłości. Jak Mnie boli Serce, że muszę karać. Teraz 

Ja, Bóg Ojciec, wydam walkę wszelkiemu złu. Gdy zadrży ziemia i niebiosa, 

odczujecie lęk wobec takiej grozy, której jeszcze nie było. Bóg – Stwórca 

jest lekceważony przez swe stworzenia. Moje Serce i miłość jest zwrócona 

do tych, którzy Mnie kochają i wynagradzają za tych, co są obojętni wobec 

Mnie-Boga. Losy świata są bardzo zagrożone, bo Moja Ręka 

sprawiedliwości dotknie ziemię i zobaczycie, kto jest Panem i władcą. Dla 

wielu będzie za późno. Dzieci Mojego Ojcowskiego Serca, módlcie się, bo 

na was spoczywa obowiązek ratowania dusz. Bo Moje stworzenia dadzą 

świadectwo żywej wiary w Boga. Błogosławię was, Moje dzieci, i tulę do 

Mego Ojcowskiego Serca. Jesteście Moją radością. 

Dnia 28.04.2008 r. – Mówi Matka Boża 

Matko Boża, daj nam poznać, jak Ci pomagać. 



  - 695 - 

Mówi Matka Boża: Córko, bądź spokojna. Ja wami, jako Małymi 

Rycerzami M.S.J, pokieruję. Wielkie zadanie przed wami, tylko proszę, jako 

Matka wasza, abyście nie zwątpili, że jesteście wybrani przez Mojego Syna 

Jezusa Chrystusa. Wszelkie przeszkody staną przed wami. Pokonacie je 

wraz ze Mną. Módlcie się wiele za kapłanów, aby zagrodzić dostęp złu do 

nich. Każda parafia niech się modli za nich, aby byli dobrymi, świętymi 

kapłanami. Atak wielki jest na duchowieństwo, pomóżcie im, bo to są 

Moje dzieci, których powołał Mój Syn. Drogie dzieci, chwyćcie za różaniec, 

aby świat nie uległ zagładzie. Wiele będzie kataklizmów, katastrof. 

Pomyślcie Moje dzieci, że będą ginąć ludzie bez pojednania z Bogiem.  

Daję wam łaskę na modlitwy: 3 Zdrowaś Maryjo za grzeszne dusze 

konające na całym świecie, bo kiedy wezwiecie Mnie, Matkę Bożą i 

waszą – one nie zginą. 

Dnia 19.05 2008 r. – Modlitwa do Matki Bożej Konających 

Matko Boża Konających, w Twoim miłosiernym Sercu składam 

wszystkie dusze konające. Bądź przy nich, jak byłaś przy swoim Synu. 

Niech żadna dusza nie odejdzie z tego świata do wieczności bez Twojej 

opieki. Bądź Matką żywych i umarłych. Prowadź ich do swego Syna 

Jezusa Chrystusa. 

Modlitwa: 1x Ojcze Nasz; 3x Zdrowaś Maryjo, 3x Wieczny 

odpoczynek. 

Po odmówieniu 1x uzyskuje się odpust cząstkowy, a cały miesiąc 

odpust zupełny, ofiarując za dusze czyśćcowe. 

Dnia 06.06.2008 r. – Mówi Jan Paweł II 

Bądź uwielbiony Boże, że pozwalasz mi pisać od Jana Pawła II. 

Droga Biała Skało, czekałem, kiedy będziesz pisać – pisz często, bo 

Bóg przygotował dzieło zbawienia dla tych maluczkich. Nie lękaj się, bo 

Bóg jest z tobą – ze wszystkimi małymi rycerzami, którzy są w rękach 

Boga. Wytrwaliście, nie zwątpiliście w Bóstwo Jezusa i Maryi – Matki Boga 
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i waszej. Raduje się moje serce, że idziecie z Maryją.  

O droga Biała Skało – krocz drogą zbawienia, nie zbaczaj z tej drogi. 

Wy wszyscy, którzy podjęliście walkę o dobro na świecie – niebo będzie 

wam pomagać i bronić was. Wskazuję wam obronę: różaniec, koronki, 

rozważane męki Pana Jezusa i prosić o Krew Jezusa, aby was osłoniła 

przed atakiem zła. Bądźcie dzielni, nie lękajcie się, co wam świat 

przygotował. Oni będą pić gorycz z tego kielicha – on jest już prawie pełen 

gniewu Bożego. Amen. 

Dnia 8.06.2008 r.  

Mateńko Przenajświętsza, wskaż nam drogę zbawienia i co jest w tym 

obecnym czasie najbardziej potrzebne ku zbawieniu człowieka. 

Matka Boża: Modlitwa, modlitwa i jeszcze raz modlitwa, aby przez 

modlitwę niszczyć moc szatana. Zobojętniał świat wobec Boga, a zły duch 

wykorzystuje, aby was Moje dzieci zniszczyć. Ja, Matka Boża, wołam was! 

Nie słyszycie, Moje dzieci, a podszepty szatana słyszycie. Opamiętajcie się, 

bo czasu mało. Jaką boleść Mi zadajecie i Mojemu Synowi – i co was 

czeka? 

Dnia 14.06.2008 r.  

Dziękuję, Ci Jezu, że dałeś mi oglądać i żyć w tych barwach. Wiem, że 

one do czegoś służą. Daj mi poznać, aby nie zmarnować tego daru Bożego. 

Mówi Jezus: Córko, daję ci wiedzę o tych barwach. Obdarzona jesteś 

światłem nadprzyrodzonym, w którym działa Bóg. Używaj tych kolorów do 

uzdrowienia duchowego i cielesnego. Proś o taką barwę, która jest do 

danej choroby duszy i ciała. Proś anioła o pomoc, o uzyskanie tej barwy i 

proś o energię Bożą, o pokonanie danej choroby. Idź w świat i uzdrawiaj 

wszystko. Otrzymałaś od Boga i nikt ci tej łaski nie obierze, tylko czuwaj i 

nie lękaj się, bo moc Boża jest w tych światłach i kolorach. Posyłam ciebie, 

dziecko, wśród  zagubionego świata, abyś ludziom niosła pokój i 

zbawienie. Módlcie się o Moje królestwo, abym Ja, Jezus Chrystus Król, 
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zapanował nad światem. Amen. 

Dnia 15.06.2008 r. – Mówi Jan Paweł II 

Proszę mów Janie Pawle II. 

Mówi Jan Paweł II: Droga Biała Skało, jest czas obecny, Bóg będzie 

mówił  do dzieci wybranych – nie lękajcie się tego czasu, bo Bóg 

przeznaczył dla was maluczkich ten czas, bo będą się dziać wielkie rzeczy. 

Przyjdzie taki dzień, że Bóg pośle aniołów, aby się dokonało dzieło 

zbawienia. Niech waszą przystanią będzie Kościół. W Kościele umocnicie 

swego ducha na dalszą drogę do Ojczyzny Niebieskiej. W Kościele są 

zmiany, pogłębiają  wiarę w Boga? Człowiek wymyślił, aby upokorzyć Boga. 

Za to wszystko trzeba będzie przyjąć, to co Bóg przeznaczył. 

 Dnia 10.07.2008 r. 

S. Faustyna przekazała mi słowo od Jezusa miłosiernego i Matki Bożej. 

Droga s. Zofio. Czas, abyś jawnie wystąpiła przeciwko złu, które z 

wielką siłą ludzi zniewala, a stań ze swoimi rycerzami Miłosiernego Serca 

Jezusa. Jezus was błogosławi i udzieli wszelkich łask do wypełnienia Jego 

planów na ziemi. Macie broń, przez którą przychodzi zwycięstwo – to jest 

ofiara Jezusa: Msza Święta, różaniec, droga krzyżowa i koronki, aby 

zniweczyć plan złego ducha. Idą ciężkie dni dla Polski. W krótkim czasie 

stanie do walki nasza Królowa. Nikt nie wytrąci ej berła. Ona obroni 

Kościół i Polskę, o ile Polska będzie wierna Jej Synowi i Jego Matce. 

Nastąpi zwycięstwo dobra nad złem. Ludu Boży – wracaj na drogę 

zbawienia, bo zginiecie. 

Ja, s. Faustyna, wołam – skorzystajcie z czasu Miłosierdzia Bożego.  

Dnia 10.08.2008 r. 

O Mój Jezu, serce mnie boli, że tylu ludzi ginie przez wojny. Jezu 

zawierzam Twemu miłosiernemu Sercu tę wojnę.  Stań za tymi 

pokrzywdzonymi… Okaż im Miłosierdzie. 
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Córko Moja. Dobrze, że się modlicie za ten kraj. Ja wam będę 

błogosławił. Szatan chce zniszczyć, to co dobre, ale Bóg ma swój plan. To 

musiało nastąpić, ale Opatrzność czuwa nad tym narodem. Zbliża się dzień, 

w którym Bóg okaże swoje zagniewanie. Nie zabijasz nie będziesz zabity… 

Kochaj Boga i człowieka, a odnajdziesz Stwórcę, który dał ci życie i może ci 

je zabrać. Trzeba pragnąć pokoju, a nie wojny. Chcecie wojny – będziecie 

ją mieli. 

Dnia 16.08.2008 r. 

Proszę Ciebie Jezu, wyjaśnij nam, dlaczego tyle kataklizmów? Co lud 

może uczynić, aby powstrzymać te kataklizmy? 

Córko Moja. Lud, który stworzył Bóg, żyje w nieprawości i zapomniał 

o Bogu, a Ja, Bóg, pamiętam o swych wyrodnych dzieciach i karzę za 

nieprawość. Płynęły wieki – czekałem w wielkim bólu i miłości. Została 

tylko garstka ludu Bożego – oni nie powstrzymają gniewu Bożego.  

Zwracam się do kardynałów, biskupów i do rządu polskiego – jest 

czas ostateczny, aby podjąć tę intronizację Jezusa Chrystusa Króla Polski.  

I wielkiej czci oczekuję od ludu Bożego, o ile pragnie ocalić swoją 

ojczyznę. Trzeba szybko działać, aby nie było za późno. Ja, Król, zapanuję 

nad całym światem, ale ci będą mieli udział w Mym Królestwie, o ile się 

oczyszczą z brudów grzechowych i Bóg będzie na pierwszym miejscu.  

Ja was nie straszę, ale to już się dokonuje – to tylko ostrzeżenie. Ale 

gdy nadejdzie chwila gniewu Bożego, zobaczycie, że Bóg jest Panem. 

Wartość człowieka jest w tym, że całkowicie zaufa Bogu – tacy nie muszą 

się lękać. Ja, Bóg czekam. 

Dnia 21.08.2008 r. 

Proszę Ciebie, Ojcze Niebieski, jakie nasze miejsce i co mamy czynić 

jako Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego? Pragniemy wypełniać 

Twoją świętą wolę – Ojcze, ale daj nam poznać, aby Chwała Boża mogła 
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zajaśnieć w narodzie Polskim. Ratuj nas Ojcze! 

Mówi Bóg Ojciec do swego ludu wybranego: Jestem Ojcem 

kochającym i karcącym. Każdy człowiek wie, że stworzyłem ten piękny 

świat dla mych dzieci ziemskich. A ty coś uczynił ludu z tego pięknego 

dzieła?  Czy chcecie stać się Bogami na mej posiadłości? Tyle wiedzy, tyle 

nauki… czym większa wiedza, tym większa mądrość – ona prowadzi was na 

zatracenie. Wam ludu jest potrzebna mądrość Boża, która prowadzi do 

zbawienia i poznania Boga. Ludu mój wypaczony, co chcecie osiągnąć, 

zdziałać? 

Jest czas na szukanie – jest krótki – bardzo krótki. Świat ma być 

przygotowany na przyjście  Mojego Syna Jezusa Chrystusa.  

Nim przyjdzie najpierw powinna być przeprowadzona intronizacja 

Chrystusa Króla. Z Jego królewskiego tronu będą płynąć łaski jakich 

jeszcze człowiek nie widział. Bóg Królem Polski. On się zatroszczy o swoje 

królestwo, a Jego władza będzie sięgać po krańce świata i nikt Mu nie 

przeszkodzi, bo wszyscy wrogowie będą podnóżkiem Jego.  

To ja, Ojciec Niebieski, przekazałem cały świat i wszystkie stworzenia, 

które się nawrócą i oddadzą pokłon Bogu. A ci co nie oddadzą pójdą na 

zatracenie, bo w królestwie Bożym nie może być złych ludzi. Tylko ci wejdą 

do Królestwa  Bożego, którzy złożyli ufność w Bogu.  

Nawracajcie się, bo czasu mało. 

Dnia 30.09.2008 r. 

Panie Jezu, przekaż słowo Boże do grup Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego w Niemczech.  

Mówi Jezus: Pragnę, Moje dzieci, do was mówić, abyście nie zwątpili 

w Moje Bóstwo i w Moją miłość do was. Uwierzcie, że podaję wam swoją 

święta dłonią łaski, które pomogą wam być dobrymi dziećmi. Ja was 

szukam wraz z Moją córką Zofią, abyście i wy moje dzieci odnaleźli drogę 

zbawienia. Nie lękajcie się niczego, bo po wielkich trudach, przeszkodach 

odnajdziecie pokój Boży. Pragnę, abyście się przytulili do Mego Serca 
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zranionego - tym sprawicie mi radość. Kocham was, moje dzieci – 

otwórzcie swoje serca, abym mógł w nich przebywać tam, gdzie Ja jestem, 

Jezus Chrystus w takiej duszy. Drogie, Moje dzieci, czyńcie pokutę, módlcie 

się, a dobry Bóg okaże wam Miłosierdzie. Błogosławię i udzielam wam 

wszelkich łask. 

Dnia 12.10.2008 r. – Dulmerz, Niemcy 

Św. Katarzyno Emmerich, proszę o słowa dla narodu niemieckiego.  

Mówi św. Katarzyna Emmerich: Zwracam się do was bracia i siostry – 

nie pozwólcie, żeby niszczono kościoły. Kościół jest konsekrowany i 

chociaż zniszczony, i nie ma już w nim Pana Jezusa w tabernakulum – On 

jest obecny. Skazujecie Go na zniewagę. Nie mogę tego zrozumieć, bo gdy 

się niszczy Dom Boży – niszczy się wiarę, która już i tak jest bardzo słaba. 

Bóg czeka na powrót do opuszczonych kościołów, bo gdy nie posłuchacie 

tych słów, nastąpi kara jakiej jeszcze nie było. Tylko kościół jest jedynym 

schronieniem w czasie niebezpieczeństwa.  

Jezus pragnie was, narodzie niemiecki, ratować, wróćcie do 

dawniejszej wiary, ażeby nie było za późno, bo gdy zniszczycie Kościół – 

Bóg może zniszczyć was. Kocha was Bóg, narodzie niemiecki, czeka na 

wasze nawrócenie. Wyjdźcie z tej ciemności – wróćcie do światła, abyście 

widzieli drogę, która ma prowadzić na spotkanie z Bogiem.  

Ja, św. Katarzyna, tyle wycierpiałam za naród, a teraz jestem 

zapomniana i łaski które otrzymałam od Boga dla was – korzystają z nich 

inne narody. Módlcie się, bo czasu jest mało, przecież wiecie ile lat żyłam 

tylko Hostią i proszę was przyjmujcie Ją jak wasi przodkowie i nie lękajcie 

się zgiąć kolan przed Bożym Majestatem. Ciało Chrystusa może brać do 

ręki tylko kapłan a nie wyświęcony mężczyzna. Brak jest powołań 

kapłańskich z powodu wprowadzenia dziewcząt i kobiet do 

prezbiterium, gdzie powinni być tylko ministranci. O ile nie zmienicie się, 

pójdziecie własną drogą, na której nie ma Boga. Bóg wypełni plan Boży 

wobec was.  

s. Katarzyna Emmerich 
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Dnia 18.10.2008 r. – Mówi św. Piotr 

Dziś przekaże mi słowo św. Piotr. 

Pisz Zofio – nie lękaj się, bo Bóg was małych rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego do tego dzieła ostatecznego powołał. Wy, mali, 

dajecie świadectwo, że Bóg jest na pierwszym miejscu w waszym życiu.  

Ja, św. Piotr, mówiłem, że moce piekielne nie zniszczą Kościoła. 

Niszczyliście Go przez tyle wieków – Bóg czekał co uczynicie z Domem 

Bożym. My, święci, wszystko widzimy, jak kapłani oddają się w służbę złu. 

Cześć zabieracie Bogu, niszczona jest tradycja Kościoła. Ręka Boża jest już 

opuszczona, aby wykonać wyrok za nieprawości. Będziecie wołać o pomoc 

Boga, ale czy ty, ludu, żyłeś Bogiem? Ocali tylko tych, którzy byli wierni i 

nie chwiali się w wierze. 

Bóg, tych małych, wyposaży w Słowo Boże, aby głosili prawdę i nie 

lękali się, choć wiele wycierpią, ale z ich serc nikt nie wyrwie miłości do 

Boga i bliźniego.  

Przygotujcie się mali rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego do 

walk o dobro Kościoła. Ja, św. Piotr, będę z wami – niech Bóg was 

błogosławi. 

Dnia 20.10.2008 r. – Mówi św. o. Pio 

Drogi Ojcze Pio. Oto jestem, bo pragniesz nam Polakom przekazać 

Słowo Boże. 

Mówi św. o. Pio: Widzisz Dziecko, co się dzieje na świecie. My, 

święci, wiemy, co nastąpi. Narody zboczyły z dróg Bożych i tym pogłębiają 

gniew Boży. Myślą narody, że tak będzie zawsze jak jest. Mówię wam ludu 

– nie! Bóg, Stwórca, długo czekał na powrót swoich dzieci, a stoczyły się 

narody – dosięgają dna. Ziemia nie wytrzyma naporu zła. Wkrótce dojdą 

wstrząsy – to będzie zapowiedź, że już się zaczęło oczyszczenie. Biegu tego 

nikt nie powstrzyma. Tylko tych Bóg oszczędzi, co byli wierni Bogu. 

Módlcie się – możecie złagodzić te kataklizmy. Niech was Bóg błogosławi. 
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Dnia 25.10.2008 r. – Mówi Jezus Chrystus 

O Mój Jezu, proszę Ciebie – przekazuj mi słowa, które będą jasne i 

zgodne z Pismem Świętym. Pragnę wypełniać wolę Bożą i żyć tylko dla 

Twej Chwały. 

Córko, nie martw się o to dzieło zbawienia. Jestem twoim Bogiem. 

Poprowadzę ciebie dalej tą drogą, którą przygotowałem dla tej 

wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Od dziś Moja 

nauka będzie czysta i zrozumiała dla każdego. Otwieram następny 

rozdział dla was, mali, który da świadectwo, że to dzieło jest Moje. Ja, 

Jezus Chrystus, dam wam radość serc, żebyście nie myślały, że Mnie nie 

ma. Oto Ja jestem i pozostaję z wami – wasz Bóg i Król. Udzielę wam 

szczególnej opieki. Módlcie się szczególnie za kapłanów i cały lud Boży. 

Oto idą dni pełne przeszkód – pokonacie je w Imię Moje. Błogosławię całą 

wspólnotę. Idźcie za Moim głosem. 

Dnia 10.11.2008 r. – Mówi Jezus  

Drogi Jezu, proszę Ciebie, daj nam poznać, co mamy czynić w tym tak 

trudnym czasie?  

Mówi Jezus: – Córko Moja, czas obecny jest krótki, bo człowiek się 

zapędził w swojej mądrości i że wszystko zawdzięcza sobie. Bez Boga 

wybrałeś sam, człowiecze, ale gdy przyjdzie chłosta dla bezbożnego ludu, 

tyle wołam Ja, Jezus Chrystus, przez Moje wybrane dzieci. Nie słyszycie ich, 

Ja też nie będę słyszał was, ludu niewierny, gdy nadejdzie klęska, kto ci 

pomoże? Wasze pałace będą się sypać w gruzy, poczujesz lęk przez swoją 

nieprawość. Bóg może ci pomóc, ale żyłeś bez Boga, więc kto ci pomoże? 

 Polska, naród Mój umiłowany, jest największą Moją boleścią. 

Wydzielają Mi, czy mogę być Królem Polski, czy nie. O biedny ludu, jakże 

jesteś zaślepiony przez zło. Ja, Jezus, będę Królem dla tych, co Mnie 

pragną.  

Jestem Panem nieba i ziemi. Daję człowiekowi czas, ale on się kończy. 
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Błogosławię was, ludu Mi wierny, i tych, co się nawrócą. Módlcie się, 

módlcie się, to wasze zdanie. 

Dnia 11.11.2008 r. – Mówi Jezus Chrystus 

Panie Jezu, pragnę, abyś mi wyjaśnił działalność małych rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusa. Pragniemy wypełniać wolę Bożą. Wskaż nam, 

jak mamy działać według planu Bożego? 

Mówi Jezus Chrystus: Dziecię Moje, wyjaśnię ci, czym jesteście, a 

czym będziecie. Bóg w swej miłości powołał was maluczkich, bo w 

słabości dokona się dzieło Boże, bo mądrość tego świata idzie drogą 

zatracenia. Postawię was, mali, przeciwko potędze zła. Wyposażę was w 

Moc Bożą, abyście się nie ulękli wszelkich przeszkód. Tak, garstko Mojego 

miłosiernego Serca, brońcie czci i stawiajcie czoło nieprawości, i błędom, 

które się dokonują. Nie lękajcie się, a nazywajcie grzech po imieniu. Nie 

pozwólcie, wy mali, zwieść się nikomu. Niech wasza droga będzie prosta, 

prawa. Bądźcie dzielni, stańcie w obronie wiary, bo gdy przyjdę, iluż 

będzie was, ludu, przy Moim krzyżu. Módlcie się, Moje dzieci, aby jak 

najwięcej było zbawionych. 

A teraz błogosławię wszystkich, Mnie Jezusa miłujących, bo miłość 

zwycięży wszelkie zło. 

Dnia, 13.11.2008 r. – Mówi Matka Boża Fatimska 

Kochana moja Mateńko Fatimska, co znaczy ta łza, która spłynęła po 

Twej twarzy. Jesteśmy Twymi dziećmi. Chcemy iść przy Twym boku i 

wypełniać Twoją Wolę. 

Mówi Matka Boża: Jestem waszą Matką i nią pozostanę, tylko 

bądźcie Mi wierni. Miłość do Matki musi być wielka, stała i niezmienna. 

Drogie dzieci, zbieram was i przygotuję do walki, aby zatriumfowało 

Moje Niepokalane Serce. Oddajcie Mi swoje serce, a zanurzę je w Swoim 

Sercu, aby wasze serca były czyste dla Chwały Bożej. Kto się odda Mojemu 

Niepokalanemu Sercu nie zginie. Idźcie w świat i głoście, i rozszerzajcie o 
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triumfie Mojego Niepokalanego Serca. Kto się przytuli do Mojego 

macierzyństwa, niech się niczego nie lęka. Bóg dał Mi władzę nad 

nieprawością, ale potrzebuje was moje dzieci, aby wspólnie zwalczać zło. 

Obiecuję szczególną opiekę, abyście godnie wypełnili Wolę Bożą. Dzieci 

Moje, angażujcie się w to dzieło Zbawienia, aby wasze serca biły dla Mnie, 

jako dla swej Matki. Błogosławię wszystkich tych, co będą brali udział w 

zbawieniu. 

Matka Boża Fatimska: Dzieci Moje, będziecie chodzić w cieniu 

Mojego Płaszcza, on was chroni. 

Dnia, 15.11.2008 r. 

Matko Boża pomóż nam, małym rycerzom, godnie wypełnić wolę 

Bożą. 

Mówi Matka Boża: Córko Moja, Ja wciąż na was czekam, jako 

Królowa nieba i ziemi, abyście się zbliżyli do Mego Królestwa i walczyli o to 

Królestwo, które dał Mi Bóg.  Idą dni ciężkie dla tych, którzy stanęli do 

walki o Moje Królestwo. Ten czas jest na czasy ostateczne. Nie lękajcie się 

złych ludzi. Oni nie są w stanie pokonać Królowej trzeciego tysiąclecia. Wy, 

dzieci, stawiajcie czoło złu, bo czas się zbliża, gdy nieprawość będzie 

pokonana. Ja was zrodziłam dla Królestwa Mego Syna i Mojego. Gdy 

przyjdzie Mój Syn, Jezus Chrystus, wszelkie stworzenie rozliczy z 

nieprawości. Błogosławię was Moje dzieci, abyście byli silne wiarą. 

Dnia 17.11.2008 r. – Mówi Jan Paweł II 

Drogie Janie Pawle II witam Ciebie i proszę parę słów pocieszenia. 

Droga Biała Skało, wiedz, że pracy winnicy Pana będziesz miała wiele. 

Nie myśl o swej chorobie, tylko czyń wszystko z miłością. Twoja choroba 

jest potrzebna, aby dzieło Boże rozwijało się na ratunek duszom 

zagubionym. Bóg przeznaczył dla ciebie życie z cierpieniem i od tego się 

nie oddalaj. Droga Biała Skało, Bóg się posłuży twoją słabością, tylko 

pozwól Mu działać, bo czas nadszedł dla tej wspólnoty. Bóg da wam 
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Ducha Świętego, który przez was będzie działał. Nie wiecie, co Bóg 

przygotował dla swych dzieci. Wasz smutek przemieni w radość, bo 

przyprowadzicie przez wasze modlitwy wiele dusz zagubionych do Serca 

Jezusa. Tylko bądźcie mocni Bogiem, a resztę zostawcie Bogu i nam 

świętym. Niech was błogosławi Bóg i ja was błogosławię, abyście godnie 

wypełniali wolę Bożą.  

Dnia 21.11.2008 r. 

Wyjaśnij nam Jezu jak przyjmować Twoje Ciało w Przenajświętszym 

Sakramencie: z pokłonem, na kolanach, czy na stojąco, czy na rękę? 

Mówi Jezus: Nigdy nie powiedziałem, żeby przyjmować Moje Ciało na 

stojąco, czy na rękę. Tradycja Kościoła była i jest, na klęczkach i do ust. W 

obecnym czasie porównano Mnie Jezusa z człowieczeństwem – czym 

odróżniacie Moje Bóstwo? Wiem, że chcecie Mi odebrać to, co jest Boże, a 

przecież Bóg stworzył świat i człowieka. Nie chcecie, ludu Boży, oddawać 

Mi pokłonu, ta droga jest zgubna, o ile nie czci się Boga. Jak mam was 

bronić, jak wasze kolana nie zginają się przed Bożym Majestatem. Wiecie 

dobrze, że jestem Żywy, Prawdziwy Bóg w tej Hostii Świętej – Największy 

Skarb w Kościele, a ty, ludu, stajesz przede Mną – przed Hostią Świętą. Gdy 

nie zginasz kolana, tym największy zadajecie Mi ból i smutek, i ten naród, 

którego bardzo umiłowałem. Czy jestem waszym Bogiem, czy już Mnie nie 

potrzebujecie? Smutna jest dusza Moja, jak patrzę na was. Czy miałbym 

was utracić? Wróćcie, dzieci Moje, do tradycji Kościoła. O to was proszę. 

Błogosławieństwo dla powracających do tradycji. 

Dnia 22.11.2008 r. 

Przyjdź Duchu Święty i oświeć nas swoim światłem, abyśmy pewnie 

kroczyli Drogą Zbawienia. 

Mówi Duch Święty: Mijają wieki, rozpościeram skrzydła nad 

narodami, aby zrozumieli, że Bóg jest wszechmocny, wszystko może tylko 

lud nie szuka kontaktu z Bogiem, nie zawierza swej duszy Bogu. Co 
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uczynisz, biedny człowiecze, gdy utracisz światło, a wejdziesz w ciemność, 

która ci zasłoni wszelkie dobro, które dał Bóg dla swego stworzenia. 

Ostrzegam was, dzieci, pomyślcie o wieczności. Za dobro i wiarę, miłość do 

Boga i bliźniego, Ojciec Niebieski wynagradza za wierność i ufność 

Duchowi Świętemu. Ja, Duch Święty, dzierżę tę pochodnię, abyście szli za 

tym światłem i owoc Bogu przynosili. Pamiętajcie dzieci, że ten czas jest 

krótki. Ja, Duch Święty, zapalam to światło zbawienia. Dzieci wróćcie do 

światłości, dokąd jeszcze czas, bo może być za późno. Błogosławieństwo 

Boże niech da siłę i moc zwyciężania zła. 

Dnia 23.11.2008 r. – Mówi Jezus Chrystus Król 

Dziękuję Ci Królu i Panie za tę Intronizację Chrystusa Króla. 

Mówi Jezus Chrystus Król: Dziecię Moje, cieszyłem się i 

błogosławiłem, abyście byli wierni Memu Królowaniu, bo wielu było tak 

obojętnych, że nie potrzebowali, abym był Królem ich serc. Módlcie się za 

nich, bo to są też Moje dzieci, które zbłądziły. Przez takich zubożało Moje 

Królestwo. Dziś jest dzień Króla Wszechświata i co Moi kapłani, tu w ten 

dzień nie padliście na kolana przed Królem. Czekałem tego dnia. Czy choć 

w ten dzień Mojego Królestwa uczczą Mnie godnie, jako Króla. Niestety 

brak jest czci i miłości. Czy to już koniec Mego Bóstwa? Czyń tak kapłanie i 

człowiecze, a zobaczysz swoje dzieło, obojętność jest tak wielka wobec 

Boga, że tylko kara was dzieci obudzi. Dlaczego nie walczycie o Moje 

Królestwo ? Tylko Bogu należy się oddawać pokłon i uwielbienie. Dziękuję 

wam kochane dzieci, żeście oddały swoje serca swemu Królowi. Ja was 

umocnię na dalszą drogę i do Mego Królestwa. Błogosławię wszystkich 

miłujących swego Króla. 

Dnia 27.11.2008 r. – Słowa s. Zofii do małych rycerzy „na papierku” 

Dziś kieruję do was, mali rycerze, te słowa, ponieważ czuję ten ciężar, 

że nie wszyscy starają się być dobrymi rycerzami. Przeraża mnie taka 

słabość. Nie hartujecie swego ducha, aby godnie wypełniać wolę Bożą. 
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Brak jest odpowiedzialności wobec wspólnoty. Rycerz powinien ten jeden 

dzień w miesiącu ofiarować Bogu i być na spotkaniu ze wspólnotą. Wielu 

niby należy, ale na spotkaniu z grupą ich nie ma, a każda modlitwa we 

wspólnocie zanoszona do Boga jest łaską – i tu jesteś rycerzem „na 

papierku” – albo idziesz do innych grup i tam masz czas.  Wszyscy 

budujemy razem silną wspólnotę, aby Bóg nam błogosławił, a ci, którzy są 

tylko na papierku, niech się wypiszą. Gdy będziecie godnie wypełniać 

obowiązki rycerza to i mnie będzie lżej. Niech was Bóg błogosławi.  

Oto idą dni pełne przeszkód – pokonacie je w Imię Moje 

Dnia, 31.12.2008 r. – Mówi Jezus 

O słodki Jezu – minął rok i stajemy u progu 2009 r. Pomóż nam Jezu w 

tej walce ze złem. Ty widzisz ten upadły w nieprawość świat. Tylko Ty, 

Królu, możesz uczynić porządek na tej świętej ziemi. 

Mówi Jezus: Tak córko, czas czasów dobiega końca i przypomnę 

ludowi, kto jest panem. Tyle Miłości, tyle Miłosierdzia dałem narodom i co 

uczynił człowiek? Burzy ten piękny świat, który stworzył Bóg. Zobaczycie 

swoje dzieło, zobaczycie co uczynił człowiek. Tyle ostrzeżeń, już ludu nic 

nie dociera do was, ale dotrze kara, która nagromadziła się przez wieki. Był 

początek zła i czas, aby się skończył. Bóg stworzył człowieka – człowiek nie 

docenił dobroci Boga. Zbyt wielkiej zniewagi doznają dzieła Boże i dłużej 

nie może to trwać. Drogie dzieci, pamiętajcie o Mojej Miłości, ona pozwoli 

wam wytrwać w wierności i miłości. Będą błogosławieni ci, co nie zeszli z 

drogi zbawienia. Oni będą tymi światłami, które będą jaśnieć w tym i 

przyszłym świecie.  

Mali Rycerze będą szli z wielką mocą, a Bóg będzie z wami. Amen. 
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ROK 2009 

Dnia, 03.01.2009 r. 

Maryjo, Matko, spójrz na tę zbolałą ludzkość i przyjdź nam z pomocą. 

Okaż, że jesteś Matką, broń nas, jako swoje dzieci, te dobre i te 

marnotrawne, które pobłądziły. Ratuj nas Matko Boża. 

Mówi Matka Boża: – Spójrz, dziecię moje, na Moje Serce, Które pragnie 

zbawienia każdego z was. Nic nie czynicie, abyście byli Moimi dziećmi. Ta 

garstka pragnie Mnie kochać i są kochani przez Matkę Niebieską. Wróćcie 

dzieci Moje, tęsknię za każdym, ale wiele z was idzie na zatracenie. Tylko 

garstka okazuje Mi miłość i jest Mi wierna. Takie dzieci niech się nie lękają, 

bo opieka Moja jest nad nimi. Czuwajcie dzieci Moje i ufajcie, że Ja was 

obronię. Zakotwiczcie się w Moim Niepokalanym Sercu – Ono jest 

schronieniem dla was. Wiele przyjdzie trwogi i lęku, ale ufajcie, bo moc 

jest w ufności. Wiele przyjdzie kataklizmów i tragedii – o ile będzie w was 

wiara silna – przejdziecie bezpiecznie, bo Matka będzie czuwać nad swymi 

dziećmi. Będę błogosławiła i udzielała wam wszelkich łask. Amen. 

Dnia, 11.01.2009 r. – Dialog z NMP w szpitalu w Niemczech. 

Wewnętrznie usłyszałam głos – przemówiła do mnie Matka Boża mówiąc: 

Uczcijcie Moje przeczyste ŁONO i Dzieciątko Jezus poczęte za sprawą 

Ducha Świętego. Czcijcie w każdy dzień przez 9 miesięcy odmawiając Anioł 

Pański. Czcząc łono Matki Bożej i w nim Dzieciątko Jezus przez odmawianie 

modlitwy – Matka Boża obejmuje ochroną i opieką matki, które poczęły 

dzieci. Modlitwy zaczynamy od 25 marca 2009 r. tzn. od Zwiastowania 

NMP. 

Przed odmówieniem „Anioł Pański” modlitwa ofiarowania: 

Maryjo, uwielbiam Twoje Przeczyste Łono i to Dzieciątko, które się w Nim 

poczęło i proszę o wszystkie dzieci poczęte, aby rodzice dali im życie, 

którym Bóg ich obdarzył i kochali je w życiu taką miłością, jaką Ty kochałaś 

swojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.  

Anioł Pański… 
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BEZ DATY10 

BEZ DATY (1) –  

10 WEZWAŃ DO RODZIN OD ŚW. JÓZEFA 

1. Wzywam was – rodziny –  do miłości Bożej. Na miłości Bożej 

budujcie swoje rodziny. 

2. Ja, św. Józef, pragnę być opiekunem waszych rodzin. Zaufajcie mi 

jak zaufała Matka Najświętsza. 

3. W rodzinach nie powinno być alkoholu, narkomani… Rodzina 

powinna być bez nałogu. 

4. W rodzinach zniewolonych nałogowo rodzą się dzieci kalecy i 

będzie ich coraz więcej, i zostanie okaleczony świat bezrozumny. 

5. W małżeństwach we współżyciu powinien być umiar. 

6. We współżyciu małżonków powinna być miłość Boga i bliźniego, a 

potomstwo należy oddać pod opiekę Matki Bożej. 

7. Dzieci powinny od kolebki być wychowywane z Bogiem, aż do 

wieku dojrzałego. 

8. Szatan uderza w rodziny, niszczy je. Lękasz się szatana – a nie 

wzywasz Boga. 

9. Gdy nie zaczniecie żyć po Bożemu, rodziny będą skazane na 

bezdzietność. Nie potraficie wychować potomstwa, to nie będziecie go 

mieli. 

10. Chore rodziny, rozbite – żyją w cudzołóstwie, ciężkim grzechu. Co 

taka rodzina może dać Bogu prócz smutku i z wielkim bólem będzie Bóg 

zabierać wam dzieci przedwcześnie, aby ich szatan nie usidlił.   

Św. Józef. 

BEZ DATY (2) – Mówi Jan Paweł II 

                                                           
10

 Zapisków bez dat jest więcej. Tu tylko sygnalizujemy trzy. Wartościowym jest jedyny 
przekaz św. Józefa skierowany do rodzin. Inne według możliwości redakcyjnych będą 
publikowane w Głosie Małego Rycerza, kwartalniku Legionu MRMSJ. 
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Ojcze Janie Pawle II, pomagaj nam tu na tym łez padole. Ty widzisz 

wszystko, co się dzieje w Polsce i na świecie. Módl się przed Tronem Bożym, 

bo tylko z nieba oczekujemy pomocy! 

Droga moja Biała Skało, widzę twoje życie pełne pragnień dobra w 

waszej Ojczyźnie i w świecie. O sobie zapominasz. Czyń tak dalej. Bądź 

zatroskana o wszystko i za wszystkich. Obiecuję ci pomoc z nieba. O ile 

masz natchnienie Boże, czyń to i nie szukaj wyjaśnień. Ja będę ci wyjaśniać 

Twoją niewiedzę. Moje dziecko, trudź się dla Chwały Bożej i zbawienia 

siebie i innych – to jest twoje zadanie. Bądź pilnym uczniem do 

wypełnienia zleceń Bożych. Ja, Jan Paweł II, będę czuwał nad tobą, abyś 

wypełniła wolę Bożą. 

BEZ DATY (3) – Mói Duch Święty 

Drogi Duchu Święty, oświeć opiekunów tego dzieła Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusa i kapłana spowiednika. 

Córko wiem, że są trudności i trzeba je przejść w pokoju. Ja, Duch 

Święty, znam poruszenia każdego serca, myśli. Jestem Bogiem 

wszechwiedzącym. Ty, córko, czyń co czynisz. Korzystaj z Mego światła i 

darów, które ci dałem. Nie oszczędzaj się, pracuj jak dobry pracownik bez 

najmu. Módl się za swych opiekunów tego dzieła. Bóg nie pozostanie 

głuchy na prośbę twoją, a Ja, Bóg Duch Święty, dla proszących udzielam 

łask potrzebnych.  

Drodzy Moi synowie kapłani – rozważcie jak macie postąpić z tymi 

małymi rycerzami. Powierzyłem wam ten skarb Mego serca – nie 

lekceważcie, bo i wam będą oni potrzebni. Bądźcie dla nich dobrymi 

ojcami a światło otrzymacie ode Mnie. Błogosławię wam kapłani Moi 

synowi, abyście umocnieni szli droga prawdy i miłości – to mówi do was 

Duch Święty. 

 

 

 



  - 711 - 

 

 

ZAKOŃCZENIE 
 

 

WIZJE SIOSTRY ZOFII GROCHOWSKIEJ 
 

 

2 Wizje Siostry Zofii Grochowskiej podyktowane w styczniu 2003 

roku. 

Wizja 1 A 

Kilkanaście lat temu otrzymałam obraz aktualnego stanu mego życia 

wewnętrznego. Zrozumiałam, że droga do Nieba jest inna. Otrzymałam 

wielkie pragnienie Boga, pragnienie powrotu i zbliżenia się do Boga. 

Zadałam pytanie: co będę w życiu robić? Otrzymałam wizje związane z 

programem życia. Byłam wtedy chora. Cierpiałam na reumatyzm, 

kręgosłup, stawy, bezwład nóg, w szpitalu stwierdzono początki białaczki. 

Wyjechałam do Częstochowy, gdzie doznałam uzdrowienia z wielu 

chorób. Dokumenty zostały złożone w Częstochowie.  

Wizja 1 B 

Potem udałam się do Krakowa-Łagiewnik. Gdy weszłam do Kaplicy 

Świętego Józefa wezwałam: „ Jezu, przyszłam z grzechami całego świata, 

aby Ci pomagać”. Modliłam się przed Obrazem Miłosierdzia Bożego. W 

pewnym momencie znikł obraz i ujrzałam żywe Oblicze Pana Jezusa z 

Całunu. Jego Oczy były smutne i cierpiące. Gdy Pan Jezus patrzył na mnie, 

Jego smutne Oczy przeszyły moje serce. Strasznie zaczęłam płakać. 

Nieomal zemdlałam. Powtórzyło się to kilka razy. Od tego momentu 

zniknęła ciemność. Pojawiły się barwy i światło. Zasypiałam w światłach i 
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kolorach. Nie wiedziałam skąd pochodzą, co oznaczają. Były dla mnie 

wielka niewiadomą. Przerażały mnie i napełniały lękiem. 

 

Moje 3 widzenia z dnia  20.05.2001 r. 

Wizja 2 A 

Oczy zamknięte, widzę piękne fale róż. On zgrywa te wizje i odsłania. 

Wszystkiego nie jestem w stanie opisać. To tylko chwilę trwa i znów fale 

różu i znowu się odkrywa widzenie.  

Widzę Boga Ojca, wzniesiony w powietrzu, ręce rozłożone, jakby 

chciał coś ogarnąć. Widzę Jego przód, a reszta wszystko jest jakby 

przykryte w tyle poszyciem, jakby leżącym wkoło. W tych wizjach jest 

pełno kwiatów różowych. Wokół jest dekoracja z kwiatów – są podobne 

do włoskiej piwonii i róże. 

Wizja 2 B 

Następna wizja Ducha Świętego w symbolu gołębicy, tylko nie jest 

biały, ale piękny róż. I dużo więcej widzę, ale w tak krótkim czasie nie jest 

człowiek w stanie dokładnie opisać. 

Wizja 2 C 

Znów widzę św. Piotra jak ma uniesione klucze skierowane do 

Gołębicy w kolorze różowym. Ta Gołębica jest w locie, w dziobie ma 

gałązkę i skierowana dziobem do św. Piotra. 

Dużo było więcej. Ta fala różu, co chwilę, odkrywała mi inną wizję. 

Było ich około dziesięciu. Ta dekoracja była zawsze – nie zmieniała się. 

3 Wizje podczas pielgrzymki do Częstochowy z grupą z Gdańska. 

Wizja 3 A 

 W Częstochowie, po Komunii Świętej podeszłam pod krzyż, po 
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prawej stronie prosząc Pana Jezusa o błogosławieństwo. 

Usłyszałam słowa: „Błogosławię cię wraz ze wszystkimi Moimi 

Mękami”. Nie rozumiałam, co to oznacza. Od tamtej chwili, od godziny 

siódmej rano do dwudziestej czwartej, miałam wizje wielu świętych. 

Widziałam również na niebie dwa krzyże - na białym tle krzyż w kolorze 

fioletowym, oraz na ciemnym tle krzyż w kolorze białym - świetlanym. 

Jeden z nich był większy, drugi mniejszy, usytuowany niżej.  

Wizja 3 B 

Z Częstochowy jechaliśmy do Lichenia. Zamknęłam oczy. W 

autokarze ujrzałam Matkę Bożą w różowej sukni. Gdy dojechaliśmy do 

kamienia, gdzie objawiła się Matka Boża poprosiłam Matkę Bożą o 

błogosławieństwo. Usłyszałam głos - uklęknij. Gdy uklękłam i 

przeżegnałam się ujrzałam Matkę Bożą z rękami rozłożonymi nad nami. Po 

błogosławieństwie odeszliśmy od figury Matki Bożej. Spojrzałam na 

słońce. W słońcu ujrzałam popiersie Pana Jezusa. Po chwil utworzyła się 

świetlista droga biegnąca od słońca do figury Matki Bożej, zakończona 

niebieskim krążkiem, oraz do nas pielgrzymów, też zakończona niebieskim 

krążkiem.  

Wizja 3 C 

Po powrocie z pielgrzymki do domu ujrzałam pokój wypełniony 

wieńcami z kwiatów, wśród nich były błyski światła. Ukazały się świetliste 

kręgi. W nich ujrzałam siedzącą Matkę Bożą trzymającą stojące Dzieciątko 

Jezus, które było bardzo żywe i ruchliwe. Dzieciątko Jezus brało od Matki 

Bożej świetliste kule i rzucało je w moim kierunku. Matka Boża ubrana 

była w białą szatę z niebieskim welonem. 

Wizja 5 – Wizja poranna 

Gdy miałam zamknięte oczy oczami duszy ujrzałam białą łódź. O 

burtę oparty stał Święty Piotr. Do łodzi weszły cztery małe postacie w 

białych szatach. Usłyszałam głos: „To jest łódź Piotrowa, na łodzi Święty 
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Piotr, a mali ludzie to filary Kościoła Świętego”. 

Wizja 6 – Wizja „Nowego Jeruzalem” 

Ujrzałam wysokie mury, przed nimi wśród zielonych zarośli mały 

kościółek z wieżyczką. Z bramy wyszła Matka Boża i Pan Jezus w wielkiej 

światłości. Usłyszałam głos trzykrotnie powtórzony „To jest Nowe 

Jeruzalem”. 

Wizja 7 – Wizja Księgi Pisma Świętego 

Widziałam otwartą księgę Pisma Świętego, podzieloną na cztery 

części. 

W pierwszej części był napis 9N7.  

W drugiej części, czworo zwierząt ze skrzydłami. Jedno zwierzę 

fruwało, trzy rozglądały się. 

W trzeciej części - szarańcza w kolorze zielonym. 

W czwartej części - duże karaluchy z brązowymi skrzydłami. 

Wizja 8 – Wizja Pana Jezusa 

Ujrzałam biały, świetlisty krąg, w tym kręgu popiersie Pana Jezusa. 

Był młody, nie miał brody, miał piękne oczy. Patrzył na mnie. Potem 

odwrócił się, ujrzałam Jego profil. Spoglądał ku Polsce. Usłyszałam głos: to 

jest Jezus w Nowej Erze. 

Wizja 9 – Wizje winorośli, winogron 

Wizje winogron miałam wielokrotnie, często w różnych kolorach - 

fioletowe, granatowe, żółte, zielone. W Tolkmicku przygotowywaliśmy się 

do czuwania modlitewnego. Rano obudził mnie gwizdek. Ujrzałam pokój – 

wypełniony winogronami. Pan Jezus przechodził w czerwonej szacie. 

Usłyszałam głos: „Winnica Pana przygotowana”. Rozumiałam, że modlitwy 

miały się zacząć. 
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Wizja 10 – Wizje Gwiazdy Dawida, sześcioramienne 

Po obudzeniu w nocy kilkakrotnie miałam wizje gwiazdy Dawida. 

Gwiazda świeciła w pokoju. Usłyszałam trzykrotnie głos: „to jest gwiazda 

Dawida”. Uczestniczyłam w salce w uroczystości prymicyjnej. Około 

godziny 15.15 odczułam ponaglenie, aby wyjść z salki. W drodze do domu 

ujrzałam niebo zasłane płatkami róż. Padały, w zetknięciu z ziemią 

rozpływały się. Miałam też wizję ciętych ran. Wizja ta napełniała mnie 

pokojem. Jednakże w domu doznałam przerażenia. 

Wizja 11 – Wizje pisma hebrajskiego 

Przez cztery dni miałam wizje pisma hebrajskiego. Pisanego na 

papirusach. Ze strony prawej ku lewej, było pisane przez dwa dni. 

Trzeciego dnia było pisane ze strony lewej ku prawej. Czwartego dnia 

litery zmieniły się w alfabet polski. Widoczne były niebieskie litery na 

białym tle. Chciałam przeczytać, ale ujrzałam pismo przekreślone literą x. 

Zrozumiałam, że miałam to zobaczyć, a nie przeczytać. 

Wizja 12 – Wizja z udziałem Małych Rycerzy. 

Mali Rycerze zgromadzeni wokół dużego leżącego krzyża. Podnoszą 

krzyż. Ubrani są w czerwone szaty na białych sukniach. Gdy krzyż 

podnieśli, z krzyża popłynęły nad nimi czerwone fale. 

Wizja 13 – Widziane w Sępólnie Krajeńskim. 

Widzę leżący duży krzyż. Ze wszystkich stron przybywają Mali 

Rycerze. Próbują podnieść krzyż i nie mogą tego uczynić. Bardzo to mnie 

zasmuciło. 

Pojechałam do Chojnic. Martwiłam się poprzednią wizją. Gdy byłam 

sama wpadłam w sen Boży. Po 20 minutach miałam wizję Pana Jezusa i 

Matki Bożej. Ubrani są w białe szaty, Pan Jezus stanął z boku, a Matka 

Boża zwróciła się do mnie. Na piersiach Matki Bożej ujrzałam czerwone 

Serce. Z tego Serca spadł przed Nią duży krzyż. Matka Boża pokazała mi 
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swój krzyż, który niesie. Żaliłam się, że nie rozumiem tych wizji, bardzo 

płakałam. Wołałam - Matko Boża my Ci pomożemy. 

Wizja 14 – Wizja w Łapach 

Na spotkaniu w Łapach uczestniczyliśmy w adoracji 

Przenajświętszego Sakramentu. Po adoracji wróciliśmy do domu, ul. 

Szkolna 22. Wpadłam w sen. Po 20 minutach, gdy oczy miałam zamknięte, 

ujrzałam książkę – rejestr Małych Rycerzy. Na tej książce ujrzałam żywego 

Pana Jezusa miłosiernego.  

Z jego Serca wychodziły czerwone promienie. 

Wzdłuż promieni spływają czerwone kółka. 

Wizja 15 – Wizja duszy ludzkiej 

Po adoracji ujrzałam piękny błękit w kole, na tym błękicie postać. Za 

tym błękitem cztery kręgi świetlane, kolorowe. Zrozumiałam, że to dusza 

ludzka. 

Wizja 16 – Ofiara na Msze Święte Gregoriańskie 

Podczas pobytu w Niemczech, otrzymałam większą ofiarę. Bardzo się 

tym zaniepokoiłam, źle się czułam. Prosiłam Pana Jezusa, żeby 

zagospodarował te pieniądze. Usłyszałam głos wewnętrzny: zamów Msze 

Święte Gregoriańskie za dusze, za które nikt nie da na Msze Święte. 

Wizja 17 – Po powrocie do Polski, tak uczyniłam. Po 15 dniach 

odprawiania Mszy Świętych miałam następującą wizję. 

Pierwszego dnia widziałam dużo postaci stojących w kole, ubrane w 

bieli, na ich piersiach widziałam światła. Drugiego dnia ujrzałam - w 

środku koła stał Pan Jezus z Matką Bożą w bieli. Jedna postać, z której biły 

promienie złote, świetlane, podbiegła do Pana Jezusa, dotknęła Go i 

wróciła do koła. Odczułam, że Pan Jezus i Matka Boża wprowadzają duszę 

do Nieba. 
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Wizja 18 

Mam oczy zamknięte. Widzę tłum ludzi ubranych w bieli, 

schodzących się z różnych stron. Trzy osoby wyróżniają się z tłumu. Dwie 

mają czerwone szale, jedna ma niebieski szal. Widzę, biały namiot. Z 

namiotu wychodzi Pan Jezus, cały w bieli. Jest bardzo wysoki. W kierunku 

Pana Jezusa idzie tłum ludzi, również w białych szatach. Postać Pana 

Jezusa góruje nad tłumem. 

Wizja 19 – Wizja Boga Ojca 

Po krótkim śnie, z zamkniętymi oczami ujrzałam Boga Ojca 

siedzącego na tronie. Klęczałam przed Nim. Byłam ubrana w szatę 

niebiesko-seledynową, miałam dziwny czepek na głowie. Bóg Ojciec 

błogosławił mnie.  

Byłam bardzo szczęśliwa. Gdy zamierzałam odejść, spojrzałam znów 

na Boga Ojca. Wówczas ujrzałam, że z Jego Łona wyszedł duży Pan Jezus. 

Gdy patrzyłam na Nich, powiedziałam „Ależ Oni są Jedno”. 

Wizja 20 – Wizja Trójcy Świętej 

Miałam oczy zamknięte. Ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Przed 

Panem Jezusem była rozłożona polska flaga narodowa. Flaga przesunęła 

się obok Boga Ojca, nad Duchem Świętym i wróciła do Pana Jezusa. Pan 

Jezus uniósł rękę, błogosławił tę flagę. Z Rany Jego Ręki spływała Krew na 

tę flagę. 

Wizja 21  – Wizja Pana Jezusa 

Klęczałam w niebieskiej szacie przed Panem Jezusem. Przy Nim stali 

różni święci. Pan Jezus był w biało-czerwonej szacie. Udzierał kawałki ze 

swoich szat. Ujrzałam jak zrobił ze swoich szat kawałek flagi biało-

czerwonej i położył na moją głowę. 
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Wizja 22 – Wizja palm 

Zobaczyłam małą palmę, potem większą oraz trzecią - bardzo dużą 

palmę. Pod największą, palmą krzątał się Pan Jezus w czerwonej szacie. 

Zapytałam: Panie Jezu, co oznacza ta palma? 

Pan Jezus odpowiedział (usłyszałam głos wewnętrzny): Tą palmą jest 

Zgromadzenie Małych Rycerzy. Ta palma zakwitnie i wyda owoce 

zbawienia. 

Wizja 23 – Wizja stajenki betlejemskiej – 

Widziałam stajenkę przejrzystą – świetlistą. Na rozświetlonym sianku 

leżał Pan Jezus. Matka Boża i Święty Józef stali. Widziałam pastuszków i 

Trzech Królów zbliżających się. 

 

Wizja 24 – Wizja winogron  

Po śnie, przy zamkniętych oczach zobaczyłam kiść winogron. Były 

koloru bordowego z białym środkiem. Ten obraz znikł. Pozostały z całego 

winogrona tylko trzy grona koloru białego. Usłyszałam głos: „Dopilnuj, aby 

jak najmniej odpadło gron”. 

 

Wizja 25 – Wizja Ziemi Świętej – 

Byłam z pielgrzymką w Ziemi Świętej. Usłyszałam głos wewnętrzny 

Pana Jezusa: „Ofiaruj mi tę górę Synaj”. Broniłam się, że nie dojdę na górę 

Synaj. Pan Jezus ponaglał: „Ofiaruj mi tę górę”. Gdy doszłam do schodów, 

serce mi bardzo mocno biło, więc cofnęłam się. Powiedziałam: – Nie 

dojdę! Pan Jezus powiedział: Uczyniłaś już to”. 

 

Wizja 26 – Wizja Mojżesza – 

Była noc. W barku, gdzie zatrzymaliśmy się odmawialiśmy różaniec. 

Po dwóch dziesiątkach różańca zasnęłam. Spałam ok. dwadzieścia minut. 

Gdy się obudziłam – oczy miałam zamknięte – ujrzałam Mojżesza. Był 

pięknie ubrany. Miał złotą laskę. Pomału unosił się nad schodami. 

Prowadził mnie tak, że mogłam zobaczyć dokładnie całe schody, 
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wierzchołek góry z małą kapliczką. Choć nie byłam na szczycie, oczami 

duszy ujrzałam górę. 

Wizja 27 – Wizja Mojżesza – 

Gdy wchodziłam do pomieszczenia, gdzie jest studnia, przymknęłam 

oczy. Znów zobaczyłam postać Mojżesza. Gdy rozejrzałam się w 

pomieszczeniu, zauważyłam witraż w wizerunkiem Mojżesza. Była to 

identyczna postać Mojżesza, którą poznałam w wizji. Stanęłam w rowku – 

czułam jakbym stała na falach – zaczęłam się kołysać. Przytrzymałam się 

filara.  

Wizja 28 – Głos Mojżesza 

Gdy stanęłam na górze, gdzie Mojżesz zobaczył Ziemię Obiecaną – 

usłyszałam głos wewnętrzny. Mojżesz mówił: – Gdyby izraelici nie 

buntowali się, bardzo szybko doszliby do Ziemi Obiecanej. Za bunt Bóg 

prowadził ich bardzo długo i ginęli.  

I dodaje: – Jeśli Naród Polski nie będzie posłuszny woli Bożej, tak 

samo będzie błądził i nigdy nie dojdzie do tego dobra, które Bóg 

przygotował. 

Wizja 29 – Wizyta Pana Jezusa, 

Kilka lat temu modliliśmy się w domu, o godzinie 15.00 

Ktoś zadzwonił do drzwi. Wybiegłam z różańcem w ręku – 

otworzyłam. W drzwiach stał mężczyzna, z długimi, lekko rudymi włosami, 

broda, o jasnych pięknych oczach. Oblicze podobne do tego z Całun 

Turyńskiego. Powiedział: „Pokój temu domowi” – akcentując głośniej 

wyraz „domowi”. Ja powiedziałam: „Męża nie ma w domu. Uśmiechnął 

się. Pomyślałam: tylko Pan Jezus tak patrzy na człowieka. Zaproszę Go. 

Silny prąd przeszedł mnie, gdy patrzył. Wpatrzony był w moją postać. 

Ulękłam się. Automatycznie zamknęłam drzwi. Potem, gdy panie odeszły 

po skończonej modlitwie, zaczęłam płakać. Było mi bardzo przykro, bo 

miałam wiele spraw do Pana Jezusa. Spodziewałam się i wiedziałam 
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przedtem, że Pan Jezus przyjdzie niepodziewanie. Pan Jezus powiedział mi 

wewnętrznie: „Widzisz córko, mówiłaś, że gotowa jesteś za Mnie życie 

oddać. Ale nie jesteś gotowa, bo się ulękłaś. Lęk nie pochodzi ode mnie. 

Jam jest pokojem”. 

Wizja 30  

Widziałam zamkniętymi oczyma Pana Jezusa schodzącego z góry. 

Trzymał dzieci za ręce. Był cały w wielkiej jasności. Wszedł do prezbiterium 

w kolorze czerwieni – zostawił przed prezbiterium dzieci. Sam stanął za 

ołtarzem, otworzył księgę – modlił się. Potem uniósł ręce i z Jego Serca 

wyszły promienie poza prezbiterium.  

Wizja 31  

Co czynisz Panie, jeżeli dusza niegodnie przyjmuje Ciebie? 

Zobaczyłam Hostię Świętą, a w Hostii Pana Jezusa, który z niej 

wyszedł. 

Wizja 32  

Prosiłam Pana Jezusa o poznanie, jak mamy przyjmować Go w 

Komunii Świętej i jak kapłan ma podawać? 

Zobaczyłam kapłana jak podchodził do tabernakulum. Ja klęczałam i 

przyszedł do mnie, pochylił się nade mną. Uniósł Hostię, która była biało-

świetlista, zrobił krzyż i podał mi. Trwałam cały czas w postawie klęczącej. 

Wizja 33  

Pojechałam na rekolekcje ignacjańskie do Sanktuarium Miłosiernego 

Serca Jezusowego w Kaliszu. Na początku prosiłam Matkę Bożą, czy będzie 

mi pomagać? Otwartymi oczyma zobaczyłam małą koronę w kolorach. 

Korona powiększała się przez piętnaście minut, potem się rozdwoiła. Jeden 

koniec dotknął do korony Matki Bożej, drugi był przy mnie. Połączenie tych 

świateł trwało około dziesięciu minut. 
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Wizja 34  

Wieczorem leżałam z zamkniętymi oczyma. Kiedy wnuczka zapaliła 

światło, ukazała się piękna biel, a na niej czerwona lilia. W nocy znowu 

otworzyłam oczy i zobaczyłam znowu piękną biel i tę sama czerwoną lilię. 

Wizja 35  

Będąc w kościele, w czasie Wielkiego Postu, w piątek nad ołtarzem 

jest duży krzyż. Spod korony cierniowej wypływa dużymi kroplami Krew 

Jezusa na ołtarz. Na drugi dzień wizja powtórzyła się w mniejszym zakresie. 

Wizja 36  

W Lesznie rozdawałam znajomym różańce do odmawiania koronki do 

Najświętszego Dzieciątka Jezusa. Potem zapytałam: Najświętsze Dzieciątko 

Jezus, będziesz nam pomagało? 

W dzień ujrzałam Najświętsze Dzieciątko Jezus w niebieskiej, 

ozdobnej sukience, z podniesionymi rączkami do góry. Było bardzo 

radosne. 

Wizja 37  

Uroczystość Św. Wojciecha – Kraków – Łagiewniki.  

Klęczałam przed obrazem Pana Jezusa miłosiernego. 

Kontemplowałam Jego postać. Po wyjeździe przez cztery dni z rzędu 

widziałam na niebie ten sam obraz, w dużych, złotych ramach, a w nim 

żywego Pana Jezusa. Wokół Jego postaci było dużo kolorowych 

gwiazdeczek. Po czterech dniach ten obraz zniknął. 

Wizja 39  

Gdy zamykałam oczy – widziałam postać Pana Jezusa pochylonego, 

jakby w marszu z jakimś ciężarem, a przy Nim była mała świetlana 

owieczka. Wizja pojawiała się kilka razy w ciągu dnia. Trwało to kilka 

miesięcy.  
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Wizja 40  

Po zniknięciu powyższej wizji, zobaczyłam anioła klęczącego z mojej 

prawej strony, tuż przy głowie. Pojawiał się kilka razy dziennie. Postać jego 

powiększała się i unosiła coraz wyżej. Miał złożone ręce i był w postawie 

klęczącej. Teraz widzę go w bardzo dużych wymiarach nad swoją głową. 

Wizja 41 

Miałam bardzo dużo pracy. Obawiałam się, że nie zdążę odmówić 

swoich codziennych modlitw. Zaprosiłam do modlitwy Matkę Bożą, 

aniołów, archaniołów, wszystkich świętych i dusze w czyśćcu cierpiące. 

Cały pokój był wypełniony fioletem, a Matka Boża przemieszczała się z 

jednego końca pokoju na drugi, otoczona seledynowym światłem. Po 

skończonym różańcu widzę, że Matka Boża nie odchodzi. Pomyślałam: 

podziękuję Matce Najświętszej za Jej obecność i pomoc w modlitwie. 

Odmówiłam koronkę do Niepokalanego Serca Maryi. Wszystko znikło. Cała 

wizja trwała ok. czterdziestu minut. 

Wizja 42  

Ujrzałam olbrzymi krzyż na niebie, był bardzo pochylony do ziemi. 

Usłyszałam słowa: Pomóż mi podnieść ten krzyż. 

Wizja 43  

Od piętnastu lat oglądam perły krążące po niebie, różnej wielkości. Są 

w ciągłym ruchu. Między nimi są diamenty. Jest ich mało, gdzieniegdzie 

większe od pereł. Połyskują różnymi kolorami światła. 

Wizja 44  

Mając zamknięte oczy, nigdy nie jestem w ciemności. Widzę barwy, 

fale świetlane, iskrzące światło w kole. Fale przychodzą w różnych 

kolorach: róż, czerwień, wrzos, niebieski, biały. Te fale są nieprzejrzyste. 

Jedna fala kryształowo-seledynowa jest przejrzysta. Widzę pod nią małe 
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postacie w bieli. To zjawisko trwa już kilkanaście lat. 

Wizja 45  

Dnia 5 września 2002 r. przed godziną 15.00 widzę Pana Jezusa 

siedzącego na tronie w czerwonej szacie. Stoję przy Nim, jako ok. 

dwunastoletnie dziecko. Pan Jezus objął mnie, przytulił do siebie i włożył 

na głowę koronę świetlaną w odcieniu złotym. 

Wizja 46  

Pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Jestem na Mszy Świętej o godz. 

9.00. 

Po Komunii Świętej zawołałam: – Jezusie Chrystusie Zmartwychwstały 

– oto jestem cała Twoja! Trwałam w postawie uwielbienia 

Zmartwychwstałego Pana. Gdy otworzyłam oczy ujrzałam bardzo małą 

koronę w powietrzu. Ponownie zamknęłam oczy – gdy otworzyłam znowu 

korona powiększyła się. 

Wychodząc z kościoła cały czas ją widziałam, jeszcze większą. Była 

przy mojej głowie, cała drżąca. Towarzyszyła mi w drodze do domu. Cały 

czas była przy mnie, podczas wszystkich czynności, jakie wykonywałam w 

domu. Stała się jeszcze większa – od sześćdziesięciu do siedemdziesięciu 

cm. Przestała drżeć i zaczęła wnikać bardzo powoli w moją głowę. Ta wizja 

powtarzała się około stu razy.  

/Od red. S. Zofia w osobnym zeszycie odnotowała te wizje – znaki. 

Było ich zapisanych 240.  S. Zofia próbowała je obrazować rysunkami – 

miały różne schematy, kolory. Znaki pojawiały się w różnych porach dnia i 

nocy/ 

Wizja 47  

Wigilia – Msza Święta. Widziałam kapłana otoczonego świetlistą 

kolorową koroną. 
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Wizja 49  

W Nowym Jorku, w czasie Mszy Świętej pojawił się znak świetlany, 

który biegł od ławek, ponad kapłanem. Był koloru różowo-szafirowego, 

miał dwadzieścia pięć metrów długości, trudny do określenia, ale 

przypominał fragment podwójnej korony. Gdy kapłan uniósł Hostię Świętą, 

te kolory dotknęły Hostii. Potem wszystko wróciło do mnie i wniknęło w 

moją głowę. 

Znaki w kształcie takiej podwójnej korony pojawiały się około stu razy 

(od red.-odnotowanych przez s. Zofie ogółem – dwieście czterdzieści razy) i 

pojawiają się do dnia dzisiejszego. 

Duch Święty, na prośbę s. Zofii – uchyla rąbka tajemnicy na temat 

wielokrotnych znaków, jakie odnotowuje autorka tekstu. „Dnia 03.03.2003 

r. miałam wizję po raz sto trzeci w Tolkmicku, od godz. 8.20 do 8.47. Znów 

pojawił mi się znak w formie świetlistej połowy korony. Pod koniec wizji 

światło wniknęło w moje ciało, najpierw w serce potem  w głowę. Gdy 

światło wniknęło w głowę zwłaszcza z lewej strony, było tego światła 

więcej niż podczas innych takich wizji. Zapytałam, więc: Duchu Święty, czy 

mogę Ciebie zapytać, co znaczą te światła i ta korona w moim życiu. Proszę 

o odpowiedź, Duchu Święty. 

Otrzymałam odpowiedź Ducha Świętego: „Córko moja, Ja, Duch 

Święty, napełniam ciebie tym światłem, abyś to niosła innym, którzy go 

potrzebują. Bądź spokojna, córko, plan Boży zaczął się. Córko, choć 

wszystkie światła pogasną, to światło, co Ja ci daję nigdy nie zgaśnie. Jesteś 

tym naczyniem, co je przyjmuje.  Światło Boże jest niegasnące. Przyjmuj je, 

dziękuj i rozważaj, dlaczego ten dobry Bóg nawiedza tak małe stworzenie. 

Nim przyszłaś na świat, już byłaś naznaczona planem Bożym. Przyjmuj 

wszystko, co Ci ześlę w pokorze serca i ufaj, że Bóg ciebie prowadzi. 

Wizja 50  

Kanada. Droga Krzyżowa w pierwszą sobotę miesiąca. 

Na początku odczułam wewnętrznie, aby pomiędzy stacjami odmówić 

modlitwę: „O mój Jezu niezgłębionego Miłosierdzia Bożego – zbaw te 
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dusze, które miały być potępione”. 

Przy każdej stacji dodawałam własne rozważania. Zapytałam: czy 

zbawiliśmy, choć jedną duszę. Zaraz przyszedł Boży sen. Widzę Pana Jezusa 

na górce, przy Nim były brązowe postacie, a dalej czarne. Z ciemnej 

otchłani, po wysokich schodach wyłaniały się dusze. To były uratowane 

dusze, dzięki modlitwie. Było ich dużo. 

Wizja 51  

Zamkniętymi oczami zobaczyłam dwa olbrzymie krzyże. Sięgały 

wysoko, tak, że nie widziałam wizerunku Pana Jezusa. Pod jednym z nich 

byłam ja i św. Jan. Jakaś postać wzięła mnie za rękę i zaprowadziła mnie 

pod drugi krzyż, gdzie stała oparta o krzyż Matka Boża. Pod krzyżem 

klęczało kilka postaci małych, pochylonych do ziemi. Pod tym krzyżem 

zostałam, dołączając do nich. 

Wizja 48  

Zobaczyłam trzy-stopniowe schody. Pośrodku było przejście, a po 

obydwu stronach stały święte postacie na najniższym stopniu. Szaty ich 

były kremowe, natomiast te najwyżej stojące miały szaty białe. Pośrodku 

majestatycznie przechodził Pan Jezus. 

Wizja 52  

Siostra zakonna prosiła mnie o modlitwę w intencji 

dwudziestodwuletniego Andrzeja, który uległ wypadkowi. Był 

nieprzytomny. Ale gdy weszłam do kościoła, na a wiecznej lampce palącej 

się przed tabernakulum, ujrzałam czarne krzyże. Odczytałam to, jako znak, 

że chłopiec umarł. Zaczęłam się modlić sercem bardzo gorąco, własnymi 

słowami, aby go Pan zostawił, nie zabierał jeszcze rodzicom. Bardzo 

płakałam. Zaczęłam odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego. Poza 

prezbiterium zobaczyłam Pana Jezusa i siebie, jako dziewczynkę 

kilkuletnią. Trzymałam się Jego szaty, wpatrzona w oblicze Pana Jezusa. Był 



  - 726 - 

bezradny wobec mojej modlitwy. Zauważyłam, że krzyże na lampkach się 

zmniejszyły – pozostały tylko lekkie zarysy. Prosiłam, aby zakonnica 

zobaczyła, co się dzieje z Andrzejem. Za dwa dni dowiedziałam się, że w 

czasie, gdy się modliłam z grupą modlitewną Andrzej odzyskał 

przytomność. W poniedziałek przeprowadzono badania i wypisano go do 

domu. 

Wizja 53  

Byłam z Krzysiem w Bazylice św. Patryka w Kanadzie. Pomodliłam się 

przed jego figurą i prosiłam św. Patryka, aby podczas Mszy Świętej podał 

nam Ciało Chrystusa przez ręce kapłana. Hostia po przyjęciu na język stała 

się kulką, po czym nacisnęłam językiem i poczułam płyn o wielkiej 

słodyczy. Krzysio również tej łaski doznał. 

Wizja 54  

Po piętnastu latach szczególnego działania Ducha Świętego w swoim 

życiu, odczułam miłość do Ducha Świętego, z którą nie mogłam sobie 

poradzić. Nawiązałam dialog z Duchem Świętym – gdzie mam umieścić 

miłość ku Niemu? Czy w gołębicy? Duch Święty odpowiedział: Ja nie 

jestem gołębicą, Ja Jestem Osobą. Gołębica jest tylko symbolem. Mówię, 

że nadal nie potrafię ukierunkować tej miłości swojej. Po krótkim śnie 

widzę, jak różowa fala zakrywa widzenie, odsłania i widzę Boga Ojca. Jest 

żywy w obłoku i przygarnia coś do siebie. Zobaczyłam Gołębicę różową jak 

trzyma w dziobie gałązkę oliwną. Na dole stał Św. Piotr z uniesionymi 

kluczami. Odczytałam to, jako nadzieję dla Kościoła w najbliższej 

perspektywie. 

Wizja 55  

Modląc się Koronką do Ducha Świętego zamknęłam oczy. Zobaczyłam 

Ducha Świętego, jako Osobę. Był w różowej szacie, podobny do Pana 

Jezusa. Przytulał do piersi Gołębicę. Odczułam, że Duch Święty pragnie, 

aby człowiek Go kochał, modlił się do Niego.   
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Wizja 56  

Zapytałam: Jak wygląda Twoje Ciało Panie w Komunii Świętej?  

Kiedy kapłan niósł Hostię, zobaczyłam Hostię koloru różowego 

przechodzącego w czerwień. Potem, gdy ksiądz przełamywał Hostię, na 

środku po przełamaniu było czarne kółko. Na drugi i trzeci dzień to samo 

się powtórzyło. Tylko kolory były mniej intensywne. 

Wizja 57  

Po przebudzeniu się rano, często widzę białą Hostię otwartymi 

oczyma. Otoczona była wieńcem z biało-czerwonych kwiatów i 

wstążeczkami. Wszystko było w ruchu, wstążeczki powiewały jakby na 

wietrze.  

Wizja 58  

Osiemnaście lat temu Pan Bóg dał mi poznać, co będę czynić w 

przyszłości. Z perspektywy czasu widzę, że część proroctwa już się 

wypełniła. Pan Jezus powiedział mi, że ujrzę Matkę Bożą i świętych 

wychodzących z takiego tunelu biegnącego z nieba na ziemię. Całkowicie 

to odrzuciłam, nie dając wiary. Kiedy cztery lata temu jechaliśmy do 

Zakopanego – oprócz mnie były jeszcze dwie osoby – przed Tarnowem 

zobaczyliśmy taki tunel. Dwie tęcze – jedna przy drugiej. Rozchylił się tunel 

i wyszła w niego cała w bieli Matka Boża Niepokalana. Była naturalnej 

wielkości człowieka. Gdy wizja zniknęła, to było po Koronce do 

Miłosierdzia Bożego. Poprosiłam Pana Jezusa o ten znak jeszcze raz dla 

umocnienia naszej wiary. Pojawił się znowu tunel, krótszy i bez Matki 

Bożej i jeszcze raz się pojawił. Wielka radość nas ogarnęła. 

Wizja 59  

Rzym. Na Mszy Świętej beatyfikacyjnej O. Pio z pielgrzymami z 

Niemiec. Sama się modliłam. Kiedy ojciec św. pokropił obraz zobaczyłam, 

że mniejsze i większe perły płyną z nieba. Wystawiłam ręce i prosiłam o. 
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Pio o łaski dla Małych Rycerzy. Zobaczyłam w swoich dłoniach mnóstwo 

tych pereł. Perły sypały się z nieba.  

Wizja 60  

Gdy byłam w Krakowie, w kościele pw. św. Jadwigi na zakończenie 

Mszy Świętej – przed udzieleniem błogosławieństwa – zamknęłam oczy. 

Ujrzałam zbliżającego się Pana Jezusa w wielkiej jasności. Podszedł do nas i 

udzielił mnie i mojej przyjaciółce błogosławieństwa znakiem krzyża św. 

klęczałyśmy a reszta wiernych stała. Zastanawiałam się, dlaczego tylko do 

nas podszedł Pan Jezus i pobłogosławił nas, a nie udzielił błogosławieństwa 

innym ludziom, stojącym. Po błogosławieństwie odszedł. 

 

 
     

 

 

Oficjalne przekazanie wszelkich dokumentów i całego dobra duchowego 

na rzecz Legionu MRMSJ zostało dopełnione zaraz po śmierci s. Zofii. Na 

zakończenie ceremonii pogrzebowej, w dniu 5.03.2009 r. córka Krystyna w 

porozumieniu z rodzeństwem, w imieniu zmarłej przekazała to, co miała w 

swoim zbiorze jej mama do dyspozycji na ręce przedstawiciela Zarządu, 

Marii Mrózek – listy, fotografie, rękopisy, maszynopisy pozostałe wydane 

książki z orędziami, figurki z ołtarzyka, obrazy. Wiele z tych obrazów i figur 

dostało się w tym dniu do rąk chętnych rycerzy, uczestników pogrzebu.  

Tak więc decyzja najstarszej córki Krystyny w porozumieniu z 

rodzeństwem, jako przedstawiciela rodziny stała się oficjalnym 

zrzeczeniem się wszelkich praw dysponowania i zarządzania dobrami 

duchowymi w tym jej rękopisami –"Orędziami"  na rzecz założonego przez 

jej mamę Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, w celu 

formacji – kształtowania i pracy duchowej małych rycerzy. 
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BIOGRAFIA S. ZOFII 

AUTOBIOGRAFIA S. ZOFII GROCHOWSKIEJ 

 Ja Zofia Grochowska z domu Osiak, urodziłam się 

dnia 10.04.1931 r. w rodzinie rzymskokatolickiej z ojca 

Władysława i matki Ludwiki. Uczęszczałam do szkoły 

podstawowej i ukończyłam trzy klasy. Rodzice nie byli 

piśmiennymi. Za mąż wyszłam w 1950 roku. Urodziłam 

pięcioro dzieci z czego żyją trzy córki.  

 W 1986 r. wstąpiłam do trzeciego zakonu Salezjańskich 

Pomocników Kościoła przy parafii Rzymskokatolickiej w Tolkmicku i biorę 

czynny udział w pracy na rzecz naszej parafii. Biorę również czynny udział 

w grupach modlitewnych do Miłosierdzia Bożego, Kółka Różańcowego i 

innych. Obecnie jestem na rencie inwalidzkiej.  

 Pierwszą moją religijną książką, którą przeczytałam było Pismo 

Święte, Stary Testament. Po przeczytaniu Pisma Świętego ogarnęło mnie 

dziwne pragnienie wiedzy o Bogu i zaczęłam kupować dużo książek o 

tematyce religijnej. Gdy kupiłam książkę "Dzienniczek s. Faustyny" i ją 

przeczytałam odczułam, że treść zawarta w tej książce jest jakby 

skierowana do mnie i całym sercem oddałam się Miłosierdziu Bożemu.  

 Rozpowszechniając cześć do Miłosierdzia Bożego zorganizowałam 

grupę modlitewną, która do dziś istnieje. W 1986 r. przechodzę wielki 

kryzys mojego życia, zdawało mi się, że jestem skończona, nerwy odbierały 

mi radość życia. W tym czasie przypomniało mi się, że w 1953 r. prosiłam 

Matkę Bożą o pomoc i zostałam wysłuchana. Klękłam więc i zalewając się 

rzęsistymi łzami zaczęłam błagać Matkę Bożą, abym zaznała spokój 

wewnętrzny i żebym mogła żyć tylko dla Boga. W ciągu miesiąca opuściły 

mnie nerwy i zaczęła się walka wewnętrzna, aby zwalczyć nawyki zła. 

Czułam obecność Matki Bożej, gdy miałam wypowiedzieć coś złego. 

Słyszałam wewnętrzny głos "nie mów tego". Ta walka trwała około dwóch 

lat.  
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W tym czasie często chodziłam do kościoła, dużo się modliłam i często 

przyjmowałam Komunię Świętą. i miałam jedno pragnienie. Od 1986 r. 

mam wewnętrzne przekazy, które piszę i coraz bardziej ogarnia mnie 

miłość do Jezusa ukrzyżowanego. Nie mam wątpliwości, że to Bóg mnie 

prowadzi i daje wskazówki, jak żyć dla Niego i całkowicie poddaję się Jego 

świętej woli. Już od kilku lat piszę w przekazach o zgromadzeniu Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego, które ma powstać dla ratowania 

grzeszników. Pragnę z całym poddaniem się woli Bożej wypełniać tę misję. 

To co opisałam nie jestem w stanie wyrazić piórem ani słowami, trzeba 

przeżyć duchowo, aby to zrozumieć”.  

(ten tekst pochodzi z książki Zofii Grochowskiej „Czas ostatniej szansy” wyd. 

Apostolstwo Bożego Miłosierdzia – Warszawa, grudzień 1994 r. 

––––––– 

„PRAGNĘ DAĆ ŚWIADECTWO MOJEJ CHOROBY”. 

W 2006 roku zachorowałam, musiałam anemię 

więc skierowano mnie do szpitala. W szpitalu 

stwierdzili, że jest szpiczak mnogi (choroba Kahlera - 

nowotwór szpiku kostnego)  

Przyjęłam dwa razy chemię, po pierwszej 

znalazłam się w szpitalu, a po drugiej pojechałam do 

Niemiec i tam na drugi dzień znalazłam się w klinice, 

gdyż nastąpiło silne zatrucie chemią. Nie liczyli lekarze, że będę żyć. Jak 

przeżyję trzy dni to będę żyła. W tym trzecim dniu przyjechał kapłan z 

olejami i Komunią Świętą. Nikt nie wie, kto przysłał kapłana, ten kapłan 

pięknie się modlił i dał mi Komunię Świętą. Potem objawiła się Matka Boża 

i było bardzo dużo postaci. 

Matka Boża zasłoniła sobą mnie, a szatani stali i czekali, że zwątpię w 

Boga. Powiedziałam im nie uda się wam: Moim Panem jest Jezus Chrystus 

więcej nikt. Byłam prawie martwa, tylko umysł jeszcze pracował, choć nie 

mówiłam, ale myśli moje były oświecone, a potem mówię do Jezusa, 

Najmilszy Jezu, nie pozwól abym, tutaj umarła tylko w Polsce kiedy 
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będziesz chciał. 

Podróż była wspaniała, jakby ktoś ją przygotował, pomału wracam 

do zdrowia, podarowano mi życie. Składam, przez Niepokalane Serce 

Maryi, Jezusowi, niech będą dzięki Bogu w Trójcy Świętej Jedynej. Dziękuję 

Bogu i ludziom którzy się za mnie modlili i modlą. Dnia 20.05.2008 r.  S. 

Zofia 

––––––– 

UZUPEŁNIENIE DO AUTOBIOGRAFII  

Założycielce Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

Zofia Grochowska z domu Osiak, 

urodzona dn. 10.04.1931 w małej wiosce 

Janochy, w rodzinie rzymsko-katolickiej z ojca 

Władysława i matki Ludwiki.  

Rodzice nie byli piśmienni. Skończyła 

zaledwie trzy klasy szkoły podstawowej z 

uwagi na wojnę. Po wojnie w 1947 r. z rodzina 

opuściła rodzinną wieś udając się na tzw. 

„zachód”. Za mąż wyszła w 1950 roku. Urodziła pięcioro dzieci z czego 

wychowała wspólnie z mężem trzy córki, które wyszły za mąż. 

Gdy skończyła pięćdziesiąt sześć lat (ok. 1957 r.) otrzymała łaskę 

wiedzy o tym, co będzie robić dla Chwały Bożej, w co bardzo sama nie 

wierzyła. Dopiero po wielu latach wszystko się sprawdziło i szła za głosem 

Bożym. Wolę Bożą wypełniała tak, jak tylko potrafiła i nigdy nie myślała, że 

Bóg uczyni z takiej nędzy swoje  narzędzie, ucząc od podstaw tak słabego 

człowieka. 

W 1986 r. wstąpiła do III Zakonu Salezjańskich Pomocników Kościoła 

przy parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku woj. 

elbląskie. Brała czynny udział w grupach modlitewnych do Miłosierdzia 

Bożego, Kółka Różańcowego i innych. A oto co sama napisała o sobie: 

"Pierwszą moją religijną książką, którą przeczytałam było Pismo 

Święte - Stary Testament. Po przeczytaniu Pisma Świętego ogarnęło mnie 
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dziwne pragnienie wiedzy o Bogu, i zaczęłam kupować dużo książek o 

tematyce religijnej. Gdy kupiłam książkę "Dzienniczek s. Faustyny" i ją 

przeczytałam, odczułam, że treść zawarta w tej książce jest jakby 

skierowana do mnie i całym sercem oddałam się Miłosierdziu Bożemu. 

Rozpowszechniając cześć do Miłosierdzia Bożego, zorganizowałam 

grupę modlitewną, która do dziś istnieje. W 1986 r. przechodzę wielki 

kryzys mojego życia, zdawało mi się, że jestem skończona, nerwy odbierały 

mi radość życia. W tym czasie przypomniało mi się, że w 1953 r. prosiłam 

Matkę Bożą o pomoc i zostałam wysłuchana. Klękłam więc i zalewając się 

rzęsistymi łzami, zaczęłam błagać Matkę Bożą, abym zaznała spokój 

wewnętrzny i żebym mogła żyć tylko dla Boga. W ciągu miesiąca opuściły 

mnie nerwy i zaczęła się walka wewnętrzna, aby zwalczyć nawyki zła. 

Czułam obecność Matki Bożej, gdy miałam wypowiedzieć coś złego. 

Słyszałam wewnętrzny głos: "nie mów tego". Ta walka trwała około dwóch 

lat. 

W tym czasie często chodziłam do kościoła, dużo się modliłam i 

często przyjmowałam Komunię Świętą i miałam jedno pragnienie.  

Od 1986 r. mam wewnętrzne przekazy, które piszę i coraz bardziej 

ogarnia mnie miłość do Jezusa Ukrzyżowanego. Nie mam wątpliwości, że 

to Bóg mnie prowadzi i daje wskazówki, jak żyć dla niego i całkowicie 

poddaję się jego świętej woli. Już od kilku lat piszę w przekazach o 

zgromadzeniu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego, które ma powstać dla 

ratowania grzeszników. Dla zbawienia człowieka, Pan Bóg powierzył mi 

tworzenie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Jest to 

wspólnota ludzi świeckich.  

Moje życie ofiarowałam Bogu, żyję Bogiem i dla Boga. Dla mnie liczy 

się tylko to, aby wypełnić wolę Bożą i pokonując setki kilometrów 

przekazuję ludziom pokój, miłość, radość wszystko to, co sama otrzymuję 

od Boga. Pragnę z całym poddaniem się woli Bożej wypełniać tę misję. To 

co opisałam, nie jestem w stanie wyrazić piórem ani słowami, trzeba 

przeżyć duchowo aby to zrozumieć". 

Ponad jedną czwartą swojego życia poświęciła dziełu Małych Rycerzy, 
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jednocząc i umacniając jego członków w powołaniu poprzez słowo, 

modlitwę i czyn. Od początku zabiegała o oficjalną opiekę Kościoła nad 

tworzoną wspólnotą. Po wielu różnych próbach i działaniach na spotkaniu 

z przedstawicielami Kościoła 19 czerwca 1998 s. Zofia przekazała opiekę z 

wszelką dokumentacją Księżom Jezuitom przy Sanktuarium Serca Jezusa 

Miłosiernego w Kaliszu. Od tej pory współpracowała także przez kilka lat z 

Siostrami Jezusa Miłosiernego oddelegowanymi do współpracy z Małymi 

Rycerzami Serca Jezusa Miłosiernego. Swoją wolę współpracy i 

posłuszeństwa złożyła w pisemnej deklaracji starając się wytrwać w tym 

postanowieniu do końca swoich dni.  

Śp. s. Zofia Grochowska, jako założycielka, pełniła funkcję  pierwszego 

prezesa. Podczas pierwszego spotkania Zarządu, 25.10.2008 (cztery m-ce 

przed swoim odejściem do Boga Ojca) wobec przedstawicieli Wspólnoty 

wyraziła swoją wolę, co do swojego następcy, wskazując na ówczesnego 

swojego zastępcę Wiesława Kaźmierczaka. Oficjalnie funkcję prezesa 

Zarządu Małych Rycerzy zostało powierzone br. Wiesławowi 1.08.2009 w 

Kaliszu podczas Zgromadzenia Animatorów, które odbyło się w ramach 

corocznego spotkania modlitewnego tzw. tiduum ku czci Boga Ojca. 

Dnia 20.05.2008 r. – Świadectwo dot. choroby s. Zofii 

Pragnę dać świadectwo mojej choroby.  

W 2006 roku zachorowałam, musiałam anemię, więc skierowano 

mnie do szpitala. W szpitalu stwierdzili, że jest szpiczak mnogi.  

[Szpiczak mnogi (inaczej szpiczak plazmocytowy) jest nadmiernym i 

nieprawidłowym mnożeniem się nieprawidłowych plazmocytów (komórek 

plazmatycznych, czyli komórek produkujących przeciwciała – cząsteczki, które 

odpowiadają za odporność organizmu człowieka), najczęściej zlokalizowanym w 

kościach płaskich. Ta grupa schorzeń obejmuje też białaczkę plazmocytarną oraz 

pozaszpikową postać szpiczaka. Do chorób nowotworowych należących do 

nieprawidłowości plazmocytów zalicza się również pierwotną układową 

amyloidozę łańcuchów lekkich, zespół POEMS oraz makroglobulinemię 

Waldenströma. Przyp. red. ] 

Przyjęłam dwa razy chemię, po pierwszej znalazłam się w szpitalu, a 
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po drugiej pojechałam do Niemiec i tam na drugi dzień znalazłam się w 

klinice, gdyż nastąpiło silne zatrucie chemią. Nie liczyli lekarze, że będę żyć. 

Jak przeżyję trzy dni, to będę żyła. W tym trzecim dniu przyjechał kapłan z 

olejami i Komunią Świętą. Nikt nie wie, kto przysłał kapłana, ten kapłan 

pięknie się modlił i dał mi Komunię Świętą. Potem objawiła się Matka Boża 

i było bardzo dużo postaci. 

Matka Boża zasłoniła sobą mnie, a szatani stali i czekali, że zwątpię w 

Boga. Powiedziałam im, nie uda się wam: Moim Panem jest Jezus Chrystus 

więcej nikt. Byłam prawie martwa, tylko umysł jeszcze pracował, choć nie 

mówiłam, ale myśli moje były oświecone, a potem mówię do Jezusa, 

Najmilszy Jezu, nie pozwól abym, tutaj umarła tylko w Polsce, kiedy 

będziesz chciał. 

Podróż była wspaniała, jakby ktoś ją przygotował, pomału wracam 

do zdrowia, podarowano mi życie. Składam dzięki, przez Niepokalane 

Serce Maryi, Jezusowi, niech będą dzięki Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. 

Dziękuję Bogu i ludziom, którzy się za mnie modlili i modlą.  

Siostra Zofia. 

S. Zofia zasnęła w Panu Bogu w poniedziałek, 2 marca 2009 w 

ostatni dzień zamówionej przez siebie gregorianki (trzydziestu Mszy św.) 

ofiarowanych za kapłanów żyjących w różnych stanach kryzysowych. 

Ofiara ta staje się wymowna w obliczu 

ustanowienia przez Ojca Świętego 

Benedykta XVI Roku Kapłańskiego pod 

patronatem św. Jana Marii Vianey`a 

proboszcza z Ars. Uroczystości 

pogrzebowe z udziałem przychylnych 

Księży Salezjanów i ok. stu 

pięćdziesięcioma wiernymi i Małymi 

Rycerzami z całej Polski, odbyły się Kościele św. Jakuba Apostoła w 

Tolkmicku, świątyni sąsiadującej z mieszkaniem Zofii i Ryszarda 

Grochowskich.  

Ciało śp. s. Zofii złożone zostało razem z ciałem męża śp. Ryszarda, 
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pochowanego pół roku wcześniej, na cmentarzu parafialnym w Tolkmicku. 

Fragmenty tekstów śp. Zofii Grochowskiej, stanowiące zapis jej 

wewnętrznych dialogów m.in. z Panem Jezusem i Matką Najświętszą i 

innymi mieszkańcami NIEBA, zamieszczane na stronie Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego były sprawdzane pod kątem poprawności 

doktrynalnej przez śp. ks. doktora Wojciecha Wójtowicza (Diecezja 

Koszalińsko-Kołobrzeska), specjalistę z zakresu teologii fundamentalnej i 

teologii pastoralnej, absolwenta Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego 

w Rzymie.  

Przejrzane teksty orędzi są udostępniane na stronie internetowej 

LEGIONU i VADEMECUM Małego Rycerza – PODRĘCZNIKA Legionu Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego 

Matka Boża: „Mój Boski Syn wybrał ciebie do tego dzieła, jakim jest 

Miłosierdzie Boże”. /28.02.1994 r./   

mr Wiesław Kaźmierczak 

––––––– 

 

ŁASKI BOŻE OTRZYMANE Z NIEBA  
przez s. Zofię wykazane  

przez rycerkę Marię z Poznania 

na podstawie książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia”. 

Śp. Zofia Grochowska została powołana do zorganizowania nowego 

zgromadzenia, będąc obficie obdarowana Bożymi Łaskami – m.in. : 

– w dniu 7.08.1989 r. Pan Jezus mówi: „Córko, daję ci dar proroctwa”. 

– w dniu 25.12.1988 r. Pan Jezus powiedział: „Córko Moja… Na ziemi wezwę 

wszystkie moje dzieci, które są Mi wierne i kochają Mnie. Z nich stworzę Legion 

Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego”. 

– W dniu 12.03.1990 r. Pan Jezus powiedział: „Córko Moja, pragnę 

przekazać orędzie przez ciebie dla świata. To orędzie przekaż innym”. 

– w dniu 13.05.1990 Pan Jezus powiedział: „Dziś zapisz co będziesz czynić i 

do czego ciebie Bóg powołał” – wyszczególnionych jest 9 punktów m.in. w pkt 7: 

„Masz w pełni siłę uzdrawiania”. 
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– w dniu 10.07.1990 r. Matka Boża powiedziała do s. Zofii… „przez ciebie 

ludzie będą otrzymywać przekazy z Nieba o Miłosierdziu Bożym. Wszystkie 

przekazy będą prawdziwe”. 

– dnia 7.08.1991 r. Pan Jezus podyktował „modlitwę na ostatnie czasy
11

” 

I dodał: W tej modlitwie jest błogosławieństwo Moje i moc modlitwy na 

ostatnie czasy. 

– Dnia 1.10.1991 r. s. Zofia otrzymała od Pana Jezusa „Regulamin dla Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego”. Regulamin zawierał : 

1. Założenia ogólne,  

2. Obowiązki i powinności Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego. 

– Dnia 28.04.1994 r. Pan Jezus powiedział: …”Daję ci córko dar uzdrowień 

duszy i ciała. Niech wszyscy grzesznicy zobaczą jaką nędzą posłużyłem się w 

dziele zbawienia. Daję wam światło, że to dzieło – Mali Rycerze Miłosierdzia 

Bożego – stworzyłem dla was”. 

Pan Jezus polecił ofiarować Msze Święte i modlitwy w intencji: Ojca św., 

biskupów, kapłanów, zakonów, za nawrócenie grzeszników, a także za dusze w 

czyśćcu cierpiące. 

Stąd przypuszczam, że s. Zofia zredagowała modlitwę siedem koronek do 

Miłosierdzia Bożego, w siedmiu intencjach, które MRMB odmawiają regularnie w 

Poznaniu od 20 lat w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele oo. 

Franciszkanów, podczas całodobowej adoracji o godz. 15-tej i 3-ciej w nocy.  

Intencje SIEDMIU KORONEK
12

 DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO opracowane 

przez s. Zofię zostały zatwierdzone przez Księży Jezuitów w Kaliszu i nie należy 

ich zmieniać.  

– w dniu 16.06.1994 r. św. Michał Archanioł skierował do s. Zofii słowa: 

„Otrzymacie moc niszczenia zła poprzez ofiarę Mszy Świętej, różaniec, i inne 

modlitwy, które dało wam Niebo. 

Szczególną opieką nad Małymi Rycerzami Miłosierdzia Bożego PAN 

powierzył mnie – świętemu Michałowi Archaniołowi ponieważ zbliża się wielkie 

starcie dobra ze złem”… 

Przyznaję, że wyżej wymienione spostrzeżenia, to niewielki fragment moich 

kontaktów z s. Zofią Grochowską. 

                                                           
11

 Tekst modlitwy jest dostępny w przekazie pod ta datą a także w VADEMECUM MR – 
Podręczniku Formacyjnym Legionu s. 46. 
12

 Treść intencji 7 koronek publikowany wielokrotnie w kwartalniku rycerskim. Ostatnio w 
Głosie MR nr 43 s. 31 a także w Podręczniku Formacyjnym Legionu s. 48-49. 
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mr Maria z Poznania 

O P I N I E 

Opinia Ks. Proboszcza parafii w Tolkmicku 

 „Przeżywam prawdziwą radość, ile razy mogę dobrze mówić, czy 

pisać o moich duchowych dzieciach, którym z woli Bożej przewodzę do 

nieba. Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych moich parafian, którzy są 

bardzo zatroskani o sprawy Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej 

parafii. Panią Zofię znam od czterech lat, od 1989 r. to jest od przybycia do 

Tolkmicka w charakterze proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na moją 

uwagę swoim rozmodleniem, codzienną Komunią Świętą oraz 

prowadzeniem grupy Miłosierdzia Bożego. Jest wzorową matką i żoną, ma  

sześćdziesiąt dwa lata życia, jej pasją życiową jest pomagać ludziom i 

szerzyć Chwałę Bożą. Umie pogodnie i z poddaniem się woli Bożej znosić 

wszelkie cierpienia.  

Osobiście modlę się, aby łaska Boża nie była w niej daremna. 

Tolkmicko, 1993.02.08 

Ks. prob. Lucjan Dąbrowski SDB 

 

Opinia Ks. mgr Stanisława Wójcika, 

proboszcza parafii w Tolkmicku 

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA Św. Jakuba Apostoła 

Zaświadczam, że Zofia Grochowska, zamieszkała na terenie parafii 

św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku jest wierzącą i praktykującą parafianką. Z 

gorliwością troszczy się o utrzymanie naszej zabytkowej świątyni. Należy 

do Grupy Miłosierdzia Bożego – jednej z grup modlitewnych, działających 

na terenie naszej parafii. Przewodniczy grupie Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Pana Jezusa, której jest założycielką i organizuje z nimi 

spotkania modlitewne po całej Polsce, szerząc kult Bożego Miłosierdzia. 

Zadaniem tej GRUPY jest codzienna modlitwa różańcowa, udział w 
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Eucharystii, post o nawrócenie grzeszników, modlitwy w intencji Kościoła, 

Papieża i duchowieństwa. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia 

odpowiednim władzom.  

Tolkmicko dn. 2.11.1999   

Z wyrazami szacunku – Proboszcz,  ks. mgr Stanisław Wójcik 

. 

List o. Albina Sroki, kapucyna do s. Zofii 
Droga Zofio.  
Dzięki! Twój zastęp Rycerzy, to nie ludzki wymysł, bądź spokojna. 

Niech tylko modlą się. Będą rycerzami naprawdę.  

Idą dla Kościoła straszne dni /dla kapłanów/, potrzeba będzie tych 

autentycznych, którzy ocaleją, nie uciekną i odbudują Kościół. Lęk 

ogarnia nawet najmocniejszych. Mów to i przygotuj ich. Kościół wycierpi, 

ale odrodzi się: albo – albo. Dlatego twoi Rycerze są potrzebni.  

Modlitwy, modlitwy, pokuty i dobrego życia – tego potrzeba.  

Przełom wieków niesie zgrozę dla świata. Trzeba już jawnie 

przeciwstawić się złu.  

Ja nie przyjadę do was. Troszeczkę chodzę, ale to nie to, co było. A 

może da Bóg jeszcze siły. Będę was wspierać modlitwą. Książeczkę odbiję 

na ksero i odeślę. Trochę zaczekaj, bo jestem zajęty i zagoniony. Obrazek 

św. Michała jest dobry, można go rozpowszechniać.  

Twoje przemyślenia pisz krótko, treściwie, nie powtarzaj tego, co było 

wcześniej. Raczej mało, a treściwie. Zobacz, jak robi to Matka Boża w 

Medjugorie, kilka zdań, a zawsze coś nowego i mającego ciężar /To tak na 

marginesie/.  

Ocenę pozostaw czasowi, nie spiesz się. Uważać na to co wychodzi 

drukiem. O imprimatur jednak próbuj, staraj się. Gdy będzie to krótkie, 

treściwe wtedy znajdzie zwolenników. No i pokora, i milczenie, i modlitwa.  

Bogu wszystko polecaj i Jemu zawdzięczaj. Pozdrawiam. Błogosławię. 

O. Albin (OFMCap) 

Jarosław, 26.V.1996 
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DOTYCHCZASOWE WYDANIA KSIĄŻKOWE  
Za życia s. Zofii Grochowskiej 

 

 

►Pierwsza książka: „ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA 

BOŻEGO”, z obrazem Bożego Miłosierdzia na 

okładce /obraz z siedziby Apostolstwa Bożego 

Miłosierdzia  w Warszawie ul. Nowogrodzka 

44/5, z tekstami od 11.12.1988 r. do 

30.12.1993 r. 

 

 

 

 

 

 

►Druga książka: „Czas ostatniej szansy”, wyd. 

Apostolstwo Bożego Miłosierdzia, Warszawa, 

grudzień 1994 r. z obrazem Jezusa 

Miłosiernego z klęczącymi Janem Pawłem II i s. 

Faustyną, obraz Miłosierdzia Bożego w Kościele 

parafialnym oś. Rycerskie – Przemyśl. Ojciec 

św. Jan Paweł II dziękuje Panu Jezusowi za dar 

Miłosierdzia Bożego objawiony przez siostrę 

Faustynę Kowalską – błogosławioną, 

wyniesioną na ołtarze 18 kwietnia 1993 roku. 

Obraz dopuszczony do kultu Bożego przez ich Ekscelencje Arcybiskupów 

Metropolitów Przemyskich: ks. Abp dr Ignacego Tokarczuka i ks. Abp dr 

Józefa Michalika. Obraz projektu i fundacji Teresy i Tadeusza 

Radochońskich. Konsultacja: Ks. prof. dr Zbigniew Bielmowicz, malowali: 

Alicja Czarnecka-Mikrut i Marek Mikrut, Przemyśl 1993, /z tekstami od. 

11.12.1988 r. do 30.10. 1994 r./. 
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►Trzecia książka: „Czas ostatniej 

szansy”, II wyd., Apostolstwo Bożego 

Miłosierdzia, Warszawa, październik 1995 

r., z obrazem Jezusa Miłosiernego z 

klęczącymi Janem Pawłem II i s. Faustyną 

/z tekstami jak wyżej: od. 11.12.1988 r. do 

30.10. 1994 r./.  

 

 

 

 

 

 

► Następnie było wydawanych 7 kwartalników – w formie zeszytów, 

kontynuacja książki „Czas ostatniej szansy”, z bieżącymi orędziami, 

wydarzeniami i świadectwami doznanymi ze spotkań z s. Zofia 

Grochowską. 
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►Czwarta książka: „U źródeł Bożego 

Miłosierdzia”, orędzia przekazywane siostrze 

Zofii Grochowskiej 1988-1999 r. Projekt 

okładki prof. Ksawery Piwocki © copyright by 

Zofia Grochowska, Tolkmicko 1999, druk i 

oprawa: Zakłady Graficzne „MOMAG” w 

Tomaszowie Mazowieckim. 
 

 

 

 

► Piąta książka: to I tom „U źródeł Bożego 

Miłosierdzia”. Orędzia przekazywane siostrze 

Zofii Grochowskiej 1988-1999 r. Wznowienie 

tego wydania dokonano na prośbę autorki 

orędzi, aby udostępnić powstałym w 

międzyczasie członkom Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego nabycia tej 

książki.  Wyd. Mali Rycerze Miłosiernego Serca 

Jezusowego, Nowy Sącz, I kw. 2008  

 

 

 

 

►Szósta książka: to II tom „U źródeł Bożego 

Miłosierdzia”. Orędzia przekazywane siostrze 

Zofii Grochowskiej 1999-2008 r. Wyd. Mali 

Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego, 

Nowy Sącz, II kw. 2008 r. 
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►Siódma książka: to obecna książka z 

inicjatywy Zarządu Legionu – jednotomowa 

publikacja uzupełniona  tekstami, które nie były 

dotychczas zamieszczone w wyżej 

wymienionych książkach – do użytku 

wewnętrznego Legionu Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego. 

Wydanie tej książki w 2021 roku w 90 rocznicę 

urodzin autorki (10.04.1931r.) jest swoistym 

prezentem urodzinowym dla założycielki 

Legionu MRMSJ – s. Zofii Grochowskiej. 

 

 

 

WPROWADZENIA  

W WYDANIACH KSIĄŻKOWYCH  

s. ZOFII GROCHOWSKIEJ 

 

BÓG PRZEMAWIA DO SWOICH DZIECI13 

OBJAWIENIA PRYWATNE I CZŁOWIEK WSPÓŁCZESNY 

Pragnę zwrócić uwagę na to, że niektórzy ludzie nie mogą zrozumieć, że 

powstały i powstają w Kościele Katolickim, założonym przez Jezusa Chrystusa, 

Syna Bożego, nowe nabożeństwa, które swój początek biorą z objawień 

prywatnych pochodzących od Boga. 

Często można słyszeć zdania, że Pan Jezus powiedział już wszystko w swej 

Ewangelii świętej i objawienie publiczne skończyło się ze śmiercią ostatniego 

apostoła. Oraz, że nie musimy wierzyć w objawienia prywatne. Czy wolno nam – 

                                                           
13

 WPROWADZENIE do tomu II książki „U źródeł Bożego Miłosierdzia” 
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katolikom takie twierdzenie wypowiadać? 

To jest prawdą, że objawienie publiczne skończyło się ze śmiercią ostatniego 

apostoła i gdyby społeczność katolicka żyła w 100 procentach według nigdy 

niezmiennych, a zawsze aktualnych zasad Ewangelii świętej – to prawdopodobnie 

nie byłoby już żadnych dalszych objawień prywatnych. 

Ale właśnie dlatego, że ludzie nie żyją według Ewangelii świętej i wiara w 

słowa Boże przekazane nam przez Syna Bożego bardzo słabnie, zwłaszcza w 

czasach, w których żyjemy — to właśnie powoduje, że Dobry Bóg i Matka 

Najświętsza w niepojętym dla naszego rozumu Miłosierdziu przemawiają do nas 

w dalszym ciągu, by nas zachęcić do życia według Ewangelii świętej. 

Po drugie czytamy w Ewangelii świętej, że Pan Jezus powiedział do 

apostołów: „Nie mogę wam teraz wszystkiego powiedzieć, bo i tak tego znieść nie 

możecie”. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Jezus zakładając swój Kościół, 

zapowiedział czuwanie nad Nim i opiekę – mówiąc: „nie pozostawię was 

sierotami, będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. W miarę 

rozwoju Kościoła, będzie nam zatem objawiał nowe, dalsze prawdy, pomocne 

nam do naszego duchowego rozwoju – uświęcenia – zbawienia. 

Widzimy to na przykładzie nowych nabożeństw powstałych w Kościele: 

o nabożeństwo różańcowe, 

o nabożeństwo do Eucharystii Świętej, 

o nabożeństwo do Męki Pańskiej, 

o nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

o nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny 

o i wiele, wiele innych. 

Pan Jezus, który założył swój Kościół, rządzi Nim w dalszym ciągu i 

przekazuje przez wybrane osoby swoje nauki czy proroctwa, które nazywamy 

prywatnymi objawieniami. 

„TOTEŻ NIE WIERZYĆ TYM BOSKIM PROROCTWOM, NAUKOM — OBJAWIENIOM 

W OGÓLE, RÓWNIEŻ WSPÓŁCZESNYM — JEST ODMAWIANIEM PANU BOGU 

PRAWA, BY MÓWIŁ I OBJAWIAŁ SIĘ W SWOIM  KOŚCIELE”.  

(Słowa Matki Bożej z objawień w Kerezinen) 

 

TAK PRZECIEŻ KATOLICY CZYNIĆ NIE MOGĄ... 
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Zwłaszcza, że objawieniom tym, nabożeństwom, towarzyszą zawsze wielkie 

łaski, które nas pouczają, pocieszają i dają nam lepiej rozpoznać działanie 

Opatrzności Bożej. 

Wszyscy czciciele Boga, wierzący w Boga i miłujący Jego Kościół 

powinni, - w duchu apostolskiej gorliwości i pokory - ufać Bożym 

objawieniom i rozszerzać je, bo w ten sposób stajemy się w pełni 

wartościowymi sługami i pośrednikami Bożych planów i spraw. 

Jeśli Bóg sam lub za pośrednictwem swej Matki chce do nas 
przemówić, to powinniśmy słuchać Go uważnie, mówiąc jak Samuel: 
„Mów, Panie, bo sługa twój słucha”. 1 Sm 3,9-10 

Ks. Roman Hoppe 

„Apostołowie trwali wraz z Maryją, Matką Jezusa, wspólnie na 
modlitwie. W odpowiedzi ich udziałem stał się cud Zesłania Ducha 
Świętego. Jeśli będziemy trwać wspólnie na modlitwie razem z Maryją, 
papieżem i prawdziwymi apostołami, którzy wciąż jeszcze są wśród nas, to 
cuda będą się działy także na naszych oczach”. 

Ojciec Werenfried (1913-2003) 

„Wiarygodnie i skutecznie ewangelizują świat jedynie Ci, którzy 
najpierw ewangelizują samych siebie, poprzez ciągłe zgłębianie prawd 
wiary i życie w miłości Boga i bliźniego”. 

 Jan Paweł II 

 „W podobnych przypadkach lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć, gdyż 
jeżeli wierzymy i zostanie udowodnione jako prawdziwe – będziemy 
szczęśliwi, że uwierzyliśmy, gdyż o to prosiła Matka Najświętsza. 
Natomiast jeśli wierzycie i to okaże się fałszywe, otrzymacie wszystkie 
łaski, jakby to było prawdziwe, gdyż uwierzyliście, że to było prawdziwe”. 

Papież Urban VIII 

„Kto odrzuca całkowicie objawienia prywatne, ten nie grzeszy 
przeciw wierze, ale postępuje nierozważnie”. 

Papież Benedykt XIV 
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WPROWADZENIE KS. LUCJANA DĄBROWSKIEGO14 

Bogu objawionemu należy okazać posłuszeństwo wiary.  

Chrześcijanie czytający objawienia, wprowadzający je w życie i żyjący tymi 

objawieniami, są przez swoich współbraci bezpodstawnie piętnowani, uważani za 

obłąkanych i odstępujących od wiary Kościoła Rzymskokatolickiego. 

Dzieje się to dlatego, że nie znają nauki Kościoła i treści objawień, a tym 

samym prawdy oczywistej, a co gorzej odrzucając Słowo Boże, osądzają tych 

maluczkich, którym Bóg objawia siebie i tajemnice wiary. 

Jakże słuszne i trafne są tu słowa Jezusa cichego i pokornego Sercem: 

"Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak Ojcze, gdyż takie było Twoje 

upodobanie" (Mt11). 

Wolą Boga było takie upodobanie, aby siebie i tajemnice wiary objawiać 

prostaczkom. Stąd też przekazane Słowo Boże, nienaruszające prawdy wiary, nie 

jest sprzeczne z nauką Kościoła. 

W katechezach Ojca Świętego Jana Pawła II, cz. l "Wierzę w Boga Ojca 

Wszechmogącego", treści Soboru Watykańskiego II i w Konstytucji Duszpasterskiej 

o Kościele w Świecie Współczesnym, stwierdza się podstawowe prawdy wiary. 

Pani Zofia Grochowska jest jedną z tych moich parafian, którzy są bardzo 

zatroskani o sprawy Boże w życiu osobistym, rodzinnym i całej parafii. Panią Zofię 

znam od czterech lat, od 1989 r. to jest od przybycia do Tolkmicka w charakterze 

proboszcza. Jej osoba szybko zwróciła na siebie moją uwagę swoim 

rozmodleniem, codzienną Komunią Świętą oraz prowadzeniem grupy Miłosierdzia 

Bożego. Jest wzorową matką i żoną, ma sześćdziesiąt dwa lata życia 

/ur.1931.04.10./, jej pasją życiową jest pomagać ludziom i szerzyć Chwałę Bożą. 

Umie pogodnie i z poddaniem się woli Bożej znosić wszelkie cierpienia.  

Osobiście modlę się aby łaska Boża nie była w niej daremna.  

Ks. prob. Lucjan Dąbrowski SDB  

Tolkmicko 1993.02.08. 

                                                           

14
 Do wydań książek Zofii Grochowskiej: „ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO”, Tolkmicko, 

11.01.1994 i „CZAS OSTATNIEJ SZANSY”, wyd. Apostolstwo Miłosierdzia Bożego, Warszawa,  

grudzień 1994 i październik 1995 (orędzia w obu wydaniach od 11.12.1988 –30.10.1994) 
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DWA TEKSTY TADEUSZA KRAJEWSKIEGO15 

SŁOWO P. KRAJEWSKIEGO DO KSIĄŻKI  

 „CZAS OSTATNIEJ SZANSY” 
 

Błogosławiona Siostra Faustyna — przenosząc na kartki zeszytów szkolnych 

słowa Chrystusa Pana jej objawione dla świata — zdawała sobie sprawę z ogromu 

znaczenia treści orędzi, które czytamy dziś w jej Dzienniku. Zapewne też dlatego 

widziała potrzebę (o czym mówił jej Zbawiciel) powstania Zgromadzenia, które 

poświęci się tej sprawie. 

Po śmierci Siostry Faustyny (5.X.1938 r.) jej spowiednik, Sługa Boży ksiądz 

Michał Sopoćko, rozpoczyna wraz z gronem ludzi świeckich popularyzację tej 

SPRAWY. Zaraz po nim podejmuje tę misję w USA i Anglii ksiądz Józef 

Jarzębowski, Marianin. 

Gdy następuje notyfikacja (zakaz publicznego wyznawania kultu), lud Boży 

w Polsce modli się gorąco i ubolewa, dając na poparcie prawdy ogromną ilość 

otrzymanych łask. Wsłuchując się w te głosy i modlitwy Ksiądz Kardynał Karol 

Wojtyła podejmuje decyzję. Prosi Stolicę Apostolską o zgodę na wznowienie 

procesu beatyfikacyjnego i wycofanie notyfikacji. Następuje odwołanie tego 

zakazu (kwiecień 1978 r.). W pół roku później Kardynał Karol Wojtyła zostaje 

wybrany Papieżem. 

Mając radość zaliczać się od lat dwudziestu do działających Czcicieli 

Bożego Miłosierdzia, dla rozwoju tej idei i będąc w kontakcie z jej entuzjastami — 

pozwalam sobie wyrazić naszą wspólną opinię. Dotyczy ona tych faktów, które 
                                                           

15 Śp. Tadeusz KRAJEWSKI 30.08.2006, jeden z pierwszych czcicieli i 
czynnych głosicieli Miłosierdzia Bożego w Polsce.  Założyciel Apostolstwa Miłosierdzia 
Bożego w Warszawie. Promotor i wydawca wielu publikacji w tym 7 kwartalników i 3 
książek (m.in. "Czas ostatniej szansy") z zapisanymi notatkami śp. Zofii Grochowskiej. 
Przez wiele lat czynnie wspomagał swoim doświadczeniem i kontaktami z 
duchownymi m. in. o. Zdzisławem Pałubickim - śp. Zofię Grochowską oraz Legion 
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Organizował pierwsze ogólnopolskie spotkania 
Małych Rycerzy i czcicieli Miłosierdzia Bożego na Jasnej Górze i w Licheniu. Był 
świeckim apostołem Bożego Miłosierdzia i Całunu Turyńskiego, fundatorem kopii 
całunu. Miał pisemne biskupie pozwolenie i błogosławieństwo na głoszenie o Bożym 
Miłosierdziu wg Dzienniczka s. Faustyny Kowalskiej.  Pochowany w Warszawie na 
Cmentarzu Powązkowskim Starym kwatera 200-6-14. 
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dla popularyzacji Kultu Bożego Miłosierdzia są najistotniejsze: 

1) odwołanie notyfikacji,  

2) beatyfikacja Siostry Faustyny, 

3) powstanie Zgromadzenia poświęconego, temu posłannictwu,  

4) ustanowienie przez Stolicę Apostolską święta Bożego Miłosier -

dzia. 

Inicjatyw powołania Zgromadzenia było wiele. Podejmowali je duchowni i 

świeccy. Mijały lata. Popularyzacja kultu miała miejsce i to trwa. Jednak bez 

Zgromadzenia siły nasze są rozproszone. Żyjąc dla tej łaski mamy swoje radości i 

niepokoje. Radości między innymi odnoszą się do tych słów Zbawiciela: „Czciciela 

Miłosierdzia Bożego otoczę większą troską, aniżeli matka niemowlę swoje, bo jego 

sprawy Moimi są". 

Niepokoją słowa następujące: „Na ukaranie mam wieczność, a teraz 

przedłużam im czas Miłosierdzia, ale biada im, jeżeli nie poznają czasu 

nawiedzenia Mojego". I oto przychodzi czas wielkiej radości. Zbawiciel wybiera 

człowieka, który ma powołać także Zgromadzenie. I nie specjalistę od or -

ganizacji, wybitnego teologa, czy intelektualistę. Osobę — podobnie jak Helena 

Kowalska (Siostra Faustyna) bez wykształcenia, doświadczenia, o słabym zdrowiu, 

przygniecioną przez los trudnościami życia codziennego. W rozumieniu tego 

świata ostatnią, po której można by się, realizacji tego dzieła, spodziewać. 

Nikomu z nas w najśmielszych marzeniach nie przyszło by do głowy, że Jezus 

Chrystus w tak konkretny i bezpośredni sposób sprawę tę weźmie w Swoje 

ręce. 

Maluczkiej Zofii w nadbałtyckim Tolkmicku daje do ręki klucz 

i zamek, i te drzwi do otwarcia.  

 Układa Regulamin  

 i ustala nazwę Zgromadzenia,  

 uzasadnia potrzebę [powołania],  

 deklaruje pomoc,  

 opiekę i ochronę. 

Wobec tego z wdzięcznością wołamy: 
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„Jezu Chryste, Królu Miłosierdzia! Padamy na kolana z oczyma pełnymi 

łez, wzruszenia i radości! Jesteś z nami! Mówisz do jednego z nas!  Do 

nas i do tych, co przyjmą, pokochają Twe Słowa!  Prowadź nas! A my 

obiecujemy służyć — Tobie i bliźnim naszym. Razem pracować. Razem z 

Tobą odnajdywać i sprowadzać zbłądzonych na Boże Drogi. Przypominać 

Twe wołanie, gdy nauczałeś na ziemi: „Prostujcie drogi Pańskie, bo oto 

siekiera jest przyłożona do pnia. Żałujcie i odmieniajcie wasze życie — 

abyście mogli cieszyć się Moją Miłością. Nie pragnę śmierci grzesznika, 

lecz jego nawrócenia”. 

W imieniu Czcicieli Miłosierdzia Bożego  

a teraz już Legionu Małych Rycerzy Twojego Miłosierdzia  

Tadeusz Krajewski 

SŁOWO T. KRAJEWSKIEGO DO KWARTALNIKA NR 2  

 „CZAS OSTATNIEJ SZANSY” 

 

W najtragiczniejszym z dotychczasowych kończącym się XX wieku 

ludzkość doznała takich cierpień i na taką skalę jakich historia nie znała 

dotąd. Rozwój cywilizacyjny zamiast ulepszyć życie uczynił go tragicznym, bo 

człowiek poczuł się panem świata i usunął Boga  ze swego życia. Tym samym 

dał szatanowi pole do działania na zgubę człowieka. Ale Bóg nie pozostawił 

nas w tej nierównej walce z szatanem. Dał nam moce potrzebne do 

pokonania zła. Wiąże to się z obowiązkami z naszej strony tu na ziemi. Bóg 

chce abyśmy odpowiedzieli na te wezwania naszą pracą i dobrą wolą. 

Przypomnijmy sobie łaski z początku tego wieku: – orędzia — nauki Matki 

Bożej w Fatimie. Musiało minąć wiele lat od 1917 r. do 1987 r. Dopiero 

Papież Jan Paweł II zgodnie z życzeniem Matki Bożej wraz ze wszystkimi 

Biskupami świata uczynili akt żądany o wiele lat wcześniej (w 1929 r.), akt 

poświęcenie świata, a szczególnie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, 

Wystarczyło tylko kilka lat i cała potęga komunizmu rozleciała się 

niespodziewanie. Ale szatan działa nadal i nadal są aktualne łaski 

Opatrzności Bożej. Cieszymy się my Polacy, że tak jak Matka Boża w 

Portugalii Zbawiciel nam zostawił swoje orędzia Miłosierdzia w Polsce w 
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latach 1931 –1938. Po beatyfikacji Siostry Faustyny, (1993 r.) mamy 

zatwierdzone dla Polski Święto Bożego Miłosierdzia (1995 r.).  

My czciciele Miłosierdzia Bożego od wielu lat pracujący dla 

popularyzacji tej idei mieliśmy i mamy trudności i powody do ubolewania, 

naturalnie oprócz wielkiej radości z faktów nawróceń za przyczyną 

Miłosierdzia Bożego wielu, wielu ludzi. Był czas notyfikacji. Nie wolno było 

publicznie wyznawać tego kultu, Ale wśród duchowieństwa znajdowało się 

wielu kapłanów, którzy zgadzali się na modlitwy, adoracje, msze święte i 

triduum ku czci Bożego Miłosierdzia mimo notyfikacji — zgodnie z wolą ludu 

Bożego. Oddani tej sprawie przez cały czas byli księża Pallotyni w Polsce i 

Księża Marianie w różnych krajach świata. Mamy obecnie błogosławioną 

Siostrę Faustynę — orędowniczkę sprawy i zgodnie z życzeniem Zbawiciela 

Święto Miłosierdzia. 

Nic więc dziwnego, że Zbawiciel wybrał sobie wśród czcicieli 

Miłosierdzia Bożego człowieka, którego uznał za godnego do współpracy dla 

ożywienia tej laski. Siostra Zofia Grochowska z Tolkmicka  od kilku lat 

otrzymuje orędzia. Na ich podstawie wzywa do organizacji Legionu Małych 

Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Na wstępie do tych orędzi proboszcz Siostry 

Zofii (Tolkmicko) dał o Niej i objawieniach swoje świadectwo. Siostra Zofia 

udała się również do Kurii Biskupiej w Elblągu. Tam otrzymała ustną 

informację, że nie musi zabiegać o imprimatur, skoro jest opinia proboszcza. 

Orędzia zostały wydrukowane jako książka pt.: „Czas ostatniej szansy" i 

dalszy ciąg jako kwartalnik. 

ŚWIADECTWO RYCERKI MARII Z POZNANIA  

MOJE SPOTKANIA  

z s. Zofią Grochowską 

W roku 1995 kupiłam w księgarni Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu 

książkę pt. „CZAS OSTATNIEJ SZANSY”, w której znalazłam informację na temat 

organizowania się Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Podany był adres 

Zofii Grochowskiej, oraz adres i telefon Apostolstwa Miłosierdzia Bożego w 

Warszawie, którym kierował p. Tadeusz Krajewski (wydawca książki). 

Zgłosiłam się telefonicznie – pan Tadeusz Krajewski poinformował mnie, że 
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jestem czwartą osobą na liście zainteresowanych. 

Książka zawierała życiorys Zofii Grochowskiej napisany przez nią w 1994 r., 

oraz „przekazy” spisane od 1988 do 1994 r. wraz z opinią ówczesnego proboszcza 

parafii w Tolkmicku ks. Lucjana Dąbrowskiego SDB. 

Od 1994 r. przekazy „NIEBA” do s. Zofii były wydawane w małych 

broszurkach [zeszytach – kwartalnikach – uwaga red.]. 

W roku 1999 wydana została książka pt. U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

autorstwa śp. Zofii Grochowskiej. Książka posiada recenzje z dnia 12.07.1999 r., 

opracowaną przez doktoranta KUL-u ks. mgra Kazimierza Pierzchałę.  

Pierwszy Zjazd Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego odbył się przed 

KLASZTOREM JASNOGÓRSKIM w lipcu 1996 r. 

Opis wydarzeń oraz przekazy śp. Zofii i przeżycia uczestników zostały 

zawarte w broszurze wydanej przez Apostolstwo Miłosierdzia Bożego w 

Warszawie pt. „CZAS OSTATNIEJ ŁASKI I SZANSY” – słowa Jezusa Chrystusa 

objawione s. Zofii Grochowskiej w okresie od 26.05.1996 do 22.09.1996. 

W dniu 21.06.2020 odeszła do wieczności śp. Maria Bręk, rycerka z Poznania, 

zasłużona dla Legionu Małych Rycerzy MSJ. Śp. Maria razem z s. Zofią brała 

aktywny udział w początkowym okresie tworzenia wspólnoty MRMSJ, czego 

skutkiem był utworzony sekretariat Legionu MRMB w Poznaniu w roku 1991r., a 

następnie przekazanie go Księżom Jezuitom w Kaliszu z dniem 19.06.1998r. 

W Poznaniu s. Zofia bywała bardzo często, co drugi miesiąc, w domu s. Marii. 

Gromadziliśmy się na spotkaniach z s. Zofią, korzystając z jej posługi uzdrawiania, 

błogosławienia oraz referowania jej przekazów z Nieba. Było nas wówczas 6000 

osób – w Polsce i 12 krajach świata. 

Z polecenia s. Zofii, „grupa poznańska małych rycerzy” gromadzi się na 

modlitwie w każdy trzeci piątek miesiąca w kościele oo. Jezuitów, rozpoczynając 

uczestnictwem we Mszy św. o godz. 15:00 w intencji wynagrodzenia Bogu Ojcu 

wyrządzonych zniewag, oraz w drugi piątek każdego miesiąca na nocnym 

czuwaniu modlitewnym od godz. 21:00 – 4:30. 

Uczestniczyłam też w pielgrzymce do Medjugorie z udziałem s. Zofii pod 

duchowym przewodnictwem śp. o. Zdzisława Pałubickiego.  

Mało znanym faktem jest wyjazd do Rzymu – w gronie tylko kilku osób – od 

8 do 11 grudnia 1999 r. Celem s. Zofii było wręczenie Ojcu św. Janowi Pawłowi II 

przekazów zawartych w książce „U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”. 

Uczestniczyłam w jej pielgrzymce wspólnie z s. Marią Bręk. Mimo niezwykłych 

przeszkód, s. Zofia spotkała się z Ojcem św. i złożyła w Jego ręce przywiezione 
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„INFORMACJE”. 

Fakt ten s. Zofia opisała w rozmowie z Panem Jezusem w dniu 11.12.1999 r. 

– zawarty w drugim tomie orędzi  „U ŹRÓDEŁ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”. /Treść 

wspomnianej rozmowy s. Zofii z P. Jezusem, z dnia 11.12.1999 r./ 

Wielokrotnie uczestniczyłam od 2000 r. w rekolekcjach z udziałem s. Zofii 

pod opieką oo. Jezuitów z Kalisza, często z udziałem o. Zdzisława Pałubickiego. / 

Głos Małego Rycerza nr 43 s.26 / 

mr Maria z Poznania 

Dnia 03.03.1998 r. 

Proszę was, aby ta litania16 do Ojca niebieskiego rozeszła się po 

całym świecie…  

LITANIA do BOGA OJCA NIEBIESKIEGO –  

„BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE” 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. 

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 

Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, z miłości do nas stworzyłeś 

świat widzialny, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś świat Aniołów, 

aby nas strzegli i nam pomagali, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś nas ludzi, aby 

dzielić się swoim szczęściem, ufamy Tobie, Ojczenasz.  

Ojcze Niebieski, Boże bogaty w miłosierdzie, stworzyłeś mężczyznę i 

                                                           
16

 Nie wiemy, o jaką litanię dokładnie chodzi. Litanii do Boga Ojca jest wiele. Dla dobra 
duchowego czytelników zamieszczamy tu jedną z nich nawiązującą w tytule do BOGA OJCA 
NIEBIESKIEGO BOGATEGO W MIŁOSIERDZIE, co dla rycerzy jest istotne.       
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kobietę, aby dać im udział w przekazywaniu życia, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Boże Ojcze, który jesteś miłością, po upadku człowieka miłosiernie go 

ratujesz, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Boże Ojcze, który jesteś miłością, ukazujesz nam w Słowie Wcielonym 

niezgłębione miłosierdzie swoje, ufamy Tobie, Ojcze nasz. 

Boże Ojcze, który jesteś miłością, dajesz światu Syna swego, aby nas 

zbawił, ufamy Tobie, Ojcze nasz. 

Boże Ojcze, który jesteś miłością, obarczasz naszym grzechem własnego 

Syna, aby nas odkupił, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Boże Ojcze, który jesteś miłością, w krzyżu Jezusa najbardziej pochyliłeś się 

nad nami, ufamy Tobie, Ojcze nasz. 

Boże Ojcze, który jesteś miłością, w Zmartwychwstaniu Chrystusa 

ukazujesz, że miłość jest silniejsza od grzechu i śmierci, ufamy Tobie,  

Ojczenasz. 

Boże Ojcze, który jesteś miłością,  przez mękę i śmierć Twojego Syna 

możemy odwoływać się do miłosierdzia Twego, ufamy Tobie, Ojcze nasz. 

Ojcze miłosierdzia, który przez Ducha Świętego, na chrzcie świętym 

czynisz nas dziećmi swoimi, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Ojcze miłosierdzia, który gdy zgrzeszymy, przez sakrament pokuty,  

przygarniasz nas z miłością do swego Ojcowskiego Serca, ufamy Tobie, 

Ojcze nasz. 

Ojcze miłosierdzia, który uobecniasz w Eucharystii Ofiarę odkupieńczą 

swojego Syna, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Ojcze miłosierdzia, który działanie zbawcze Jezusa Arcykapłana 

przedłużasz w sakramencie kapłaństwa, ufamy Tobie,  Ojcze nasz. 

Ojcze Niebieski, który przez Syna i Ducha swego, tworzysz Kościół, bijące 

źródło miłosierdzia do końca świata, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, który działasz miłosiernie w rodzinie  przez troskliwe serce 

ojca i matki, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, Maryja w swym Niepokalanym Poczęciu pierwsza doznała 

Twego Miłosierdzia, my grzeszni, Ufamy Tobie, Ojcze nasz. 

Ojcze Niebieski, Maryja Matka Miłosierdzia, przez swoją ufność 
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najbardziej doznawała Twojej miłości miłosiernej, ufamy Tobie, Ojczenasz.  

Ojcze Niebieski, który chciałeś, aby Maryja była Pośredniczką Twego 

miłosierdzia, albowiem od matki najłatwiej je przyjmujemy, ufamy Tobie, 

Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, który Maryję uczyniłeś Matką Miłosierdzia, bo przez 

swoje życie i współcierpienie najbardziej na nie zasłużyła, ufamy Tobie, 

Ojczenasz.  

Ojcze Niebieski, który postanowiłeś, aby Maryja stała się Matką 

Miłosierdzia, rodzącego Źródło i nieustannie z niego czerpiąc, ufamy Tobie, 

Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, który chciałeś, aby Maryja upraszała nam miłosierdzie, bo 

najbardziej zna jego tajemnicę, ufamy Tobie, Ojcze nasz.  

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, abyśmy przez Syna Twego, w 

Duchu Świętym ufnie wołali: Abba-Ojcze, prosimy Cię, Ojcze nasz. 

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech się święci Imię Twoje, 

znak Twojej miłości, prosimy Cię, Ojcze nasz. 

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech przyjdzie Królestwo 

Miłosierdzia Twego, prosimy Cię, Ojcze nasz.  

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech się wypełnia wola Twoja, 

która jest miłością miłosierną, prosimy Cię, Ojcze nasz. 

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, spraw, niech z Twojej miłości nikomu 

nie zabraknie chleba powszedniego, prosimy Cię, Ojcze nasz. 

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy, prosimy Cię, Ojcze nasz.  

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, z Twojej miłości nie dozwól nas kusić 

ponad miarę, prosimy Cię, Ojcze nasz.  

Boże, Ojcze bogaty w miłosierdzie, z Twojej miłości wybawiaj nas od zła 

wszelkiego, prosimy Cię, Ojczenasz. 

Ojcze Niebieski, Twój Syn ukazał nam, że jesteś Miłosierdziem, spraw, 

abyśmy tę prawdę głosili, prosimy Cię, Ojcze nasz.  

Ojcze Niebieski, Twój Syn upraszał miłosierdzie dla nas i całego świata, 

abyśmy to błaganie przedłużali, prosimy Cię, Ojcze nasz.  
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Ojcze Niebieski, Twój Syn przeszedł wszystkim dobrze czyniąc, spraw, 

abyśmy byli miłosierni, prosimy Cię, Ojcze nasz.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

V. Panie Jezu, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. 

R. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. 

Módlmy się:  

Ojcze, w Synu Twoim poznaliśmy, że jesteś Bogiem bogatym w 

miłosierdzie, w którym miłosierdzie jest niezgłębione a skarby litości nie 

przebrane, wejrzyj na nas łaskawie i  pomnóż w nas miłosierdzie swoje, 

abyśmy nigdy, w największych nawet trudnościach nie poddawali się 

rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym 

miłosierdziem. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, 

który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie, teraz i na wieki 

wieków. Amen. 

AKTY MIŁOŚCI ku czci Boga Ojca17 

(mów Mu ciągle, że Go kochasz) 

Ojciec Niebieski powiedział: "Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku 

czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób 

dzieckiem a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o 

Mnie  możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest mało 

czczony.  Ale Mnie czci się jeszcze  mniej. Nabożeństwo  do Mnie 

wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcie Mi często akty 

miłości, które tak radują Moje Serce." 

                                                           
17

 Prawdopodobnie w prośbie z dnia 3.03.1998 roku chodziło o litanię składająca się z 

AKTÓW MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA.  
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Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze! 

Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze! 

Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, 

ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię  na ziemi Święty Józef i jak Cię 

teraz kocha w Niebie, ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię  na ziemi Maryja i jak Cię teraz 

kocha w Niebie, ratuj dusze! 

Ojcze, chciałbym Cię kochać  jak Cię kocha  Twój Syn i Duch Święty, ratuj 

dusze! 

Módlmy się:  

Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, 

które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie 

krople Krwi, które Twój Boski Syn, ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i 

ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen 

Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen 

Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem, niech nas błogosławi Dziewica Maryja. 

Amen. 
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Pełny opis obrazu w przekazie s. Zofii z dnia 25.10.1999 r. 

 Spójrz dziecię na oblicze Moje, z jaką radością patrzę na ciebie. Dlaczego 

uciekasz? - Boisz się spojrzeć, bo grzechów masz wiele. Ja ci przebaczę, idź do 

zastępcy Mego i otwórz swe serce dla niego, oczyść swe serce dla Boga swego, 

abym Ja, Jezus, był Panem jego. Nie czekaj, aż dusza twoja skona, zwróć swe 

serce do Stwórcy swego, a otrzymasz moc zbawienia swego. Spójrz na oczy Moje, 

jak wypatrują dzieci Moich i radują się, jak powracają do Ojca swego. Wracaj synu 

i córko, abyś radość przyniosła Mym oczom. Czekam Ja, Jezus Chrystus, bo 

kocham ciebie zagubiony człowiecze. Amen.  


