
2013-07-20     Pożary, pioruny i powódź. Katastrofa w Las Vegas

   Potężna burza przetoczyła się nad stolicą kasyn w piątek w nocy, ustanawiając 
rekord  opadów  w  tym  pustynnym  regionie,  powodując  powodzie  i  wzniecając 
pożary. W budynki i ziemię uderzyło w sumie  741 piorunów - donosi "Las Vegas 
Sun".

  Trwające  niewiele  ponad  godzinę  silne  ulewne deszcze  towarzyszące  wiatrom 
wiejącym z prędkością 110 km na godzinę spowodowała olbrzymie spustoszenia w 
Las  Vegas  w  stanie  Nevada.  Zalane  zostało  między  nimi  lotnisko  McCarran 
International oraz liczne ulice i bulwary.

   Meteorolodzy oceniają, że w budynki i w ziemię uderzyło w sumie 741 piorunów, 
wywołując nierzadko pomniejsze pożary. W wielu miejscach w mieście brakowało 
prądu.  Najsilniej  żywioł odczuli  mieszkańcy i  odwiedzający Las Vegas Strip,  gdzie 
mieszczą się słynne kasyna. Kilka barów i restauracji musiało zostać zamkniętych z 

powodu zalania pomieszczeń lub zniszczonych, przeciekających dachów. Przejście potężnej burzy szczęśliwie nie przyniosło ofiar w 
ludziach.                                                                                                                                                                Za dziennikiem "Las Vegas Sun"

<<< Liczba dni z opadami >= 1 mm 

Klimat typowo pustynny, skąd tyle deszczu w ciągu ponad jednej godziny?  
Jest to wyraźny znak od Boga. Liczba piorunów, które uderzyły w te miasto wynosi  
wg lokalnej gazety 741. 

Liczba 741 znajduje się w dzienniczku Świętej siostry Faustyny Jest to werset mówiący  
o piekle:

 
741. ANIOŁ ZAPROWADZIŁ ŚW. FAUSTYNĘ DO PIEKŁA
   Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie 
wielki.  Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie - ustawiczny wyrzut 

sumienia; trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał 
duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; 
piąta męka -  jest  ustawiczna ciemność,  straszny  zapach  duszący,  a  chociaż  jest  ciemność;  widzą  się 
wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka jest ustawiczne, 
towarzystwo szatana; siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, 
bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są męki dla 
dusz poszczególne, które są męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny, i 
nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni,  gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; 
umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. 

    Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszę o tym z rozkazu Bożego, aby 
żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie jako tam jest. 
    Ja, Siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. O 
tym teraz mówić nie mogę, mam rozkaz od Boga, abym to zostawiła na piśmie. Szatani mieli do mnie wielką nienawiść, ale z 
rozkazu Bożego, musieli mi być posłuszni. To com napisała, jest słabym cieniem rzeczy, które widziałam. Jedno zauważyłam, 
że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. 
  Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej 
modlę o nawrócenie grzeszków, ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę do końca świata konać 
w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem. [*Dz 741] 

                                                                           Jezus Chrystus przemawia przez pioruny.
    Mówi Pan Jezus do św. siostry Faustyny.  [ 1728 ]  Napisz: Jestem Święty Po Trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. 
Nie Mogę kochać duszy,  którą plami  grzech,  ale kiedy żałuje,  to  nie  ma granicy  dla Mojej  hojności,  jaką Mam ku niej. 
Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.  Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje 
się serce Moje, gdy oni wracają do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili  serce Moje, a cieszę się z ich powrotu. 
Powiedz  grzesznikom,  że  żaden  nie  ujdzie  ręki  Mojej.  Jeżeli  uciekają  przed  miłosiernym  sercem  Moim,  wpadną  w 
sprawiedliwe ręce Moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla 
Mnie.  Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia,  przez burze i pioruny, 
przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski Moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich 
samym sobie i daję im, czego pragną. [*Dz 1728]                                                                         (* Dz. - dzienniczek Św. Siostry Faustyny 

Siostrę Faustynę beatyfikował i kanonizował papież Jan Paweł II, a jej dzienniczek polecał czytać wszystkim.

                                                                                                                                                więcej na stronie internetowej : prorocykatolik.pl 


