CENTURIA- ORĘDZIA ZBAWIENIA TOM I :
[171]. 14.VIII.1984r. Oczami duszy widziałam dziwne miasto, całe
było w poświacie złocistej. Powietrze jak gdyby było przetkane
małymi, skrzącymi się brylancikami. Domy też były z dziwnej
masy, tak, jak brylanty skrzące. Pośrodku tego miasta stał
bardzo duży tron a wokoło tego tronu była pusta przestrzeń,
mieniąca się kolorami tęczy. Dalej, na wielkich krzesłach złotych
siedzieli starcy w szatach śnieżno-białych, z dużymi księgami na
kolanach. Po środku tronu siedział Siedzący. Twarzy Jego nie
widziałam, tylko szatę śnieżnobiałą, bardzo skrzącą się. Ona
wypełniała sobą pustą przestrzeń i od niej biły kolory tęczy. Tam,
gdzie przypuszczalnie mogła być głowa Siedzącego, widziałam
snop wielkiego ognia zmieniającego ciągle swoją barwę i
wielkość z małego na bardzo duży, średni i znów duży. Kolor
ognia stawał się zielonkawo-żółty, złotoczerwony, niebieskosrebrno-czerwony, to znów roztaczał blask tak piękny, że trudno
było rozpoznać jego kolor. Widziałam, stojących przed miastem,
wielkich, świętych Aniołów Bożych, którzy zdradzali duże
poruszenie. Jeden duży, święty Anioł starał się wyprosić u
drugiego Anioła łaskę zrozumienia dla jego podopiecznego
państwa. Każdy z nich, a było ich bardzo dużo, był poruszony.
Skrzydła chwały drżały i wydawały poszum dziwny i miłą woń,
jak kadzidło. Widziałam świętego Anioła mojej Ojczyzny. O,
jakże piękny i godny! Twarz jego była jak rozpalone żelazo,
włosy jasne, dziwnie rozstawione na głowie, z nich bił ogień na
wszystkie strony. Powiedział mi: nie martw się o swoją Ojczyznę.
Ja z Aniołem państwa, które wiele czyni nieprawości i jest
zawsze chciwe i pożądliwe cudzej własności, ustalę dzień
przecięcia liny, która krępuje i wiąże twoją Ojczyznę i państwo to, o którym tobie mówię, zostanie ogołocone ze
wszystkiego, ale czas i godzina należy do Anioła, opiekuna tego państwa. Ci Aniołowie wszyscy, których tu widzisz,
zdają sprawę o ludzkości całej przed Najwyższym, Wiecznie Żyjącym Bogiem Siedzącym na tronie swojej świętej
chwały. Amen.

Anioł Stróż Polski

PS. Więcej orędzi Aniołów Bożych i całego Nieba Świętego znajdziemy w książce Centurii
„ Orędzia Zbawienia” Tom I – wskazówki dla narodu polskiego, jest tam ujawniona wola Boża dla naszej ojczyzny Polski.
MODLITWA PRZEORA I OBROŃCY JASNEJ GÓRY OJCA AUGUSTYNA KORDECKIEGO :

Przypatrz się polska potomności,
jak wielki pożytek przyniosła ci cześć Bogarodzicy,
którą razem z rzymskokatolicką wiarą twój Apostoł św.Wojciech,
Arcybiskup Gnieźnieński i Męczennik, tak troskliwie rozszerzał!
Idź więc za świetnymi przykłady twoich przodków:
bo jeżeli cześć Maryi zachowywać, z gorliwością ją rozszerzać
i wspaniałomyślnie jej bronić będziesz,
najwięcej wtedy pożytku sobie przyniesiesz
i dla samych zwolenników piekła straszną się staniesz.
Niech patrzy i dziwi się świat chrześcijański,
jak dzielnie nasza Królowa, a Pani Nieba i Ziemi,
broni wiernego sobie Królestwa i jak skuteczny niesie ratunek
swoim ludzkiej pomocy pozbawionym sługom!
Oby Anioł wojsk Pańskich, Stróż Polski, mógł pobudzić zastępy niebieskie
do składania wspólnie z nami dzięków Najwyższemu Majestatowi Boga
za tak wielkie dobrodziejstwo – i niech wszystkich nieprzyjaciół,
którzy się sprzysięgli na wykorzenienie w Polsce czci królowej Aniołów,
Potężną swą ręką rozproszy. Amen.
- o. Augustyn Kordecki „ Pamiętnik oblężenia Częstochowy 1655r.”

