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 „ORĘDZIA ZBAWIENIA”. tom II.  

Fragmenty orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii”  zamieszczonych w książce pt.  „ORĘDZIA ZBAWIENIA”. tom II : 

 [147]. MATKA BOŻA : TERAZ MÓWIĘ DO NARODU, KTÓRY JEST SZCZEGÓLNIE UMIŁOWANY PRZEZ SERCE SYNA MOJEGO,  

JEZUSA CHRYSTUSA  I  PRZEZ  MOJE  NIEPOKALANE  SERCE. 

     Idą dni ciemności. Rozleje się kłamstwo i wszelka obrzydliwość. Szatan pragnie zdzierać znak święty 
Syna Mojego Jezusa Chrystusa. Niech nikt z was, dzieci Moje nie przyłoży ręki do tego hańbiącego 
dzieła. Krzyż święty ma pozostać tam, gdzie był zawieszony. Duchowy Krzyż Święty jest i stoi potężny 
mocą i niepodważalny w centrum waszego kraju. Aniołowie Boży klęczą przed Nim i składają 
modlitwy Trójcy Przenajświętszej za wolność waszą i świętość kraju waszego. Najświętsze berło Syna 
Mojego i berło pokoju i zwycięstwa dotknie wasz kraj, który uwolniony zostanie ze złych mocy. 
Światło wielkie oświeci wasze serca w Bożej miłości i miłosierdziu. Wszystko, co mieszka w granicach 
waszego kraju, zanurzone w nim zostanie. 
    Dzieci Moje, módlcie się, jawnie deklarujcie swoją przynależność do Boga w Trójcy 
Przenajświętszej, do Kościoła Bożego. Pomagajcie modlitwą i wszelkim posłuszeństwem Kościołowi 
Świętemu w walce ze złymi duchami, szatanem-diabłem. Miłujcie Boga w Trójcy Przenajświętszej 

całym sercem. Miłujcie Kościół Boży Święty, miłujcie kapłanów, wszystkich Moich najukochańszych synów, miłujcie 
wielkiego duchem ukochanego Wikariusza  syna Mojego i syna Trójcy Przenajświętszej. We wszystkich pracach popierajcie 
go, popierajcie jego światłe słowa i trwajcie przy nim. Każde słowo wypowiedziane przez usta Mojego umiłowanego 
Wikariusza pochodzi od Ducha Przenajświętszego. Wikariusz nie głosi nic z siebie. Wszystko, co mówi, pochodzi z miłości i 
bogactwa Trójcy Przenajświętszej. Wspomagajcie go modlitwą, kochajcie go. Niech nikt nie śmie podważać, czy to z 
hierarchii kościelnej, czy z dzieci Bożych, jego zarządzenia i jego słowa, które pochodzą od samej Trójcy Przenajświętszej. 
On nic nie bierze ze siebie, jest prawym, umiłowanym pasterzem ludu Bożego, ulubieńcem Trójcy Przenajświętszej, Syna 
Mojego i Mojego Serca. 
    Sprawa dotycząca urodzeń dzieci, które Bóg Ojciec w planie swoim powierza wam i przysyła jako nowe życie, jest bardzo 
święta i niepodważalna. Przez usta wielkiego Wikariusza przemawia i nakazuje Duch Święty, jak macie postępować. 
Konsumpcja związku małżeńskiego jest w planie wielkiego dzieła: poczęcia nowego życia i urodzenia dziecka Bożego, 
nowej duszy ludzkiej, która przynosi na świat nowe charyzmaty, darowane jej przez Boga Ojca. Natomiast związek 
małżeński pomyślany jako związek wszelkiej rozpusty i bezeceństwa jest planem złego ducha, rozsiewa grzech i przyczynia 
się do umacniania praw szatana-diabła. W każdym małżeństwie musi być spełniona Wola Boża. Musi tam trwać czysta 
miłość i wierność, wstrzemięźliwość, trzeźwość, rozsądek wynikający z Bożych Przykazań: nie zabijaj, przyjmij z pokorą to, 
co Bóg ci daje w Bożych maleństwach, w abstynencji, gdy tego wymaga okoliczność życiowa. 
    Pamiętajcie dzieci Moje, trzeba przestrzegać postów, czystości ducha i umysłu, unikać rozrywek bluźnierczych, jakie wam 
daje kino, telewizja. Bo jest powiedziane w Piśmie świętym: jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je, odrzuć od siebie. Jeżeli cię 
dłoń twoja wiedzie do popełnienia grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej tobie wejść do Królestwa Bożego jako 
ślepy i bez ręki, niż całe ciało twoje ma płonąć w ogniu niegasnącym w piekle. Zapamiętajcie, to są słowa Chrystusa Pana. A 
Pan powiedział: Niebo i ziemia przeminą, a słowa  Moje nie przeminą, bo są święte i prawdziwe. O tych słowach winieneś 
pamiętać. A dziś ufać słowom wielkiego Wikariusza, albowiem słowa jego pochodzą z ust świętych Bożych i przez niego 
przekazane są światu. 
    Dzieci Moje, musicie pragnąć żyć w duchu przykazań Bożych. Świat cały pogrąża się w bardzo ciężkie grzechy, które 
mogą być wam nie przebaczone. A każdy grzech pociąga za sobą bardzo straszną karę aż do śmierci duszy. O, jakże was, 
dzieci Moje, proszę i przestrzegam! Odstąpcie od drogi grzechu, od spraw szatana - diabła. Zezwólcie działać w duszach i 
umysłach waszych Duchowi Świętemu, Świętym i Bożym Aniołom, tym duchom dobrym i opiekuńczym. Proszę was, 
trwajcie w Bożych przykazaniach, czyńcie pokutę, miłujcie się wzajemnie, pomagajcie sobie zwyciężać złego ducha  w 
duchu modlitwy i miłości. Amen. 

[168.] 22.08.1982  Zapisz: Obłok ognia obejmie wszystko, co oko ludzkie widzi, on też będzie dokonywał zniszczenia. Jak 
pierścień otacza palec, tak obłok ognia otoczy całą ziemię. Naród, który rozmiłowany jest w marszach bojowych i 
okrucieństwie, poda dłoń sobie poprzez sztuczną zaporę. Z wielkim arsenałem broni chemicznej, bardzo morderczej runie na 
twoją ojczystą ziemię. Zapragnie wziąć odwet i sam zginie, bo przybiegnie wielki Anioł Boży z północy, z południa i ciśnie 
wielką trąbę powietrzną, którą wszelką broń chemiczną śmiertelną skieruje na ten naród, który jej użyje. Klęska, wielka 
klęska spadnie na ten naród podstępny i mściwy. Wam nakazuję ich nie niszczyć! Módlcie się za nich, by tej straszliwej 
pułapki sami na siebie nie zastawili. Niech nie szukają pomsty, bo sami zginą! Dziś jeszcze raz przestrzegam: Ktokolwiek 
wyciągnie dłoń by zniszczyć i zmuszać do niewoli twoją Ojczyznę i naród tej ziemi - zginie! Mów to otwarcie im. Nie 
pamiętają dni carów, cesarzów - wszyscy oni zginęli jak mgła poranna, bo unieśli oni dłoń swoją na ziemię, która jest bardzo 
miła Memu Bożemu Sercu, i na naród, który spośród narodów Sobie upatrzyłem. Ja, Jezus Chrystus zezwalam, by skroń tego 
narodu za liczne grzechy i nieposłuszeństwo uciskał od czasu do czasu wieniec cierniowy dla ich opamiętania i by naród ten 
odstąpił od drogi grzechu.                                                                                                                                                          >>> 
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Ale nikt z innych narodów, niech nie śmie samowolnie niszczyć i mścić się na twojej Ojczyźnie, nad całym narodem tej 
ziemi. Mów im głośno: Kto by uniósł dłoń na naród ten i chciałby zniszczyć ziemię, twoją Ojczyznę - zginie, niechybnie 
zginie, śmiercią haniebną, jak zginął sługa szatana, mieniący siebie mężem, ze swastyką. Zginął jak tchórz w popiele 
hańby, l zginie każdy, kto nie uszanuje tej ziemi i tego narodu, który jest narodem pokój miłującym. Tu, na tej ziemi. 
Ja, Jezus Chrystus zbudowałem podnóżek Tronu Mojego, z tej ziemi wziąłem sobie sługę Mojego wiernego i 
sprawiedliwego i usadowiłem go na Stolicy Piotrowej, po wieczne czasy będzie on jak sługa Mój. Zaiste, ziemia ta 
przesiąknięta jest łzami i krwią twoich sióstr i braci. Zważyłem te skargi na szali sprawiedliwości Bożej. 
Użaliłem się nad twoim narodem i powiedziałem: Wolnymi was stworzyłem i tę wolność daję wam po wszystkie wieki! Ale 
przekaż im to: Pokutujcie, ufajcie Bogu, tylko Bóg da wam zwycięstwo chwały. Módlcie się, nawracajcie braci waszych 
niewierzących do wiary świętej, do Boga i Jego przykazań. Modlitwa wasza niszczy moc złego ducha i jego szatańską 
ideologię, która sieje zamęt na całym świecie, a przyodziewa maskę dobroci, opieki nad uciśnionymi. 
     Zapamiętajcie, poprzez modlitwę świętą, ofiarę dusz posłusznych, służących Bogu, uzyskacie absolutne zwycięstwo nad 
szatanem, jego ideologią i jego sługami. Strzeżcie się ateizmu, który będzie się rozszerzał, będzie chciał objąć całą młodzież. 
Pilnujcie młodzieży i nauczajcie religii. Niech dzieci wasze przychodzą na Mszę świętą niedzielną obowiązkową. Nie 
wysyłajcie dzieci tam, gdzie nie będą mogły uczęszczać do kościoła na Mszę świętą niedzielną. 
    Nakazuję wszystkim kapłanom i rodzicom: Pilnujcie młodzieży i dzieci. Szatan będzie się chwytał różnej pomysłowości, 
by otumanić młodzież i dzieci, by z serca i umysłu wyrwać przykazanie Boże i święte prawdy Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Strzeżcie się też masonerii, zły duch ukrywa się też pod jej płaszczem, wkrada się wszędzie, do najwyższych czynników 
Mojego Świętego Kościoła. Aby się zło nie rozprzestrzeniało, zło, które niesione jest przez masonerię - pokutujcie i módlcie 
się, brońcie swojej sprawiedliwej wiary świętej. 
Dzieci Moje ukochane, miłujcie się wzajemnie, nie przeklinajcie, nie złorzeczcie sobie. Bądźcie wszyscy godni, trzeźwi, i 
miłujcie pokój. Nie upijajcie się, odstąpcie od wszelkiego nierządu i zła. Córki, synowie, dzieci Moje, odstąpcie od drogi 
wszelkiego mordu, w szczególności dzieciobójstwa, odstąpcie od pijaństwa, narkomanii, rozpusty życia. Proszę was, bądźcie 
trzeźwi pod każdym względem, bądźcie czujni, bądźcie zawsze przytomni na przyjście Moje, przygotowani na spotkanie ze 
Mną, aby patrzeć na Moje święte Oblicze. Otrzymaliście miłość i miłosierdzie Serca Mojego za wasze dobre życie, dobre 
czyny, a nie wymiar sądu Wielkiej Sprawiedliwości, gniewu Bożego za grzechy i upadki wasze, z którymi nie walczyliście, a 
przeciwnie lgnęliście do złego i jego drogi. Oto przestrzegam was, proszę i nawołuję: Wszyscy poprawcie się, odstąpcie od 
drogi złego ducha, szatana - diabła. Miłujcie się wzajemnie. Ja wam błogosławię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
Amen. Przekaż to pilnie dla narodów ościennych: Każdy zginie, kto uniesie dłoń na naród tej ziemi. Amen. 

 
,,Centuria" - Zofia Nosko , lekarka ze Szczecina, urodzona  w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny 8. 12. 1920 r.  -  zmarła  5.12.1996 r.  Pozostawiła  po  sobie  5 tomów książek  - proroctw  mistycznych, które 
zaczynają się wypełniać.  Jest ona kolejną „maluczką” służebnicą , którą Trójca Przenajświętsza wysyła aby przez nią 
przemawiać do kapłanów  i  ludu Bożego).  

                                         

                                    PS.TEGO CO NAM POTRZEBA TO POMOC Z NIEBA !!! 
 

                                                                            

MODLITWY DO ŚW. ANIOŁÓW.  W tych końcowych czasach, gdy całe piekło jest na ziemi by szkodzić ludziom ,  dla przeciwwagi  Bóg 

wysłał na ziemię Aniołów do pomocy ludziom. Mają oni ogromną moc wstawienniczą u Boga, zwłaszcza Archaniołowie, Aniołowie danego 

narodu i diecezji, Aniołowie dnia ( przydzieleni dodatkowo do pomocy ) i Aniołowie Stróżowie, Aniołowie parafii, miejscowości, kapliczek i 

każdego miejsca. Należy ich wzywać w modlitwach i w każdym czasie, zwłaszcza we Mszy Świętej, bo przez nich można wyprosić wielkie 

łaski, pomoc i obronę. Miliony Aniołów na próżno czekają na wezwanie i modlitwę ludzi. Jeżeli nie wzywamy Aniołów, ręce ich „są 

związane”, a ich pomoc ograniczona.   

Matka Boża : ...Módlcie się do Aniołów Świętych i do wszystkich Bożych Chórów Anielskich, którzy zostali wysłani, by was wspierać w 

tej Wielkiej Bitwie Duchów, w którą wszyscy jesteście wplątani... Aniołowie przynoszą światło na ziemię. 

 

Zofia Grochowska  - „ U źródeł Bożego Miłosierdzia” II TOM: 

10.01.2008. 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 Św. 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. 

Wydruk : www.prorocykatolik.pl 


