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Droga Neokatechumenalna

Kiko Arguello

Droga Świętej Tradycji - 1000 letni Kościół Polski
                                    ▼

12 ApostołówOraz :
Święta Anna
Święty Wojciech
Święty Franciszek
Święty Dominik
Święty Jacek
Święty Jan od Krzyża
Święta Małgorzata Alacoque
Święty Jan Bosko
Święta siostra Faustyna
Święty Maksymilian Kolbe
Święty ojciec Pio
Błogosławiony Bronisław Markiewicz
Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich
I inni Święci i Błogosławieni wymienieni w litani,
do Wszystkich Świętych, oraz cały Czyściec i
słudzy Boży :
Kardynał August Hlond
Kardynał Stefan Wyszyński
Papież Jan Paweł II, 
Oraz świeccy:
Wanda Malczewska
Rozalia Celakówna
Katarzyna Szymon
Zofia Nosko
Zofia Grochowska 
Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia 
modlitwa nas wspomaga  ( akl. Ze Mszy Św.)

NIEBO

Dwie drogi

Msza Święta - ( Żywa Ofiara złożona na ołtarzu 
– Męka Krzyżowa Pana Jezusa) - na 
przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Siedem Sakramentów Św. - w  pozycji klęczącej.
Komunia Święta - do ust w pozycji klęczącej.
Spowiedź sakramentalna - w Konfesjonale.
Organy kościelne – podkreślające Misterium 
Męki Pana Jezusa na Mszy świętej.
Stoły Pańskie – czyli Balaski przed Ołtarzem aby 
każdy mógł uklęknąć by przyjąć Sakrament Św.
Świętowanie Niedzieli - jako dnia Pańskiego.

Zamiast Mszy Świętej - Liturgia 
neokatechumenalna (wieczernik 
spożywanie Paschy) - przy stole.
Spowiedź publiczna.
Chrzest w wodzie.
Komunia Św. - udzielana na stojąco, 
na siedząco, do ręki, Kielich Krwi Pańskiej
pity z kilku ustników.
Przy podniesieniu Hostii Św. - wszyscy stoją!!!
W czasie liturgii grają gitary.
Świętowanie soboty.

Co Mówi na to Pan Bóg  - Dnia 17.01.1998 r., Tolkmicko [str. 285]    Córko pisz do Moich synów kapłanów.  Kochani Moi synowie, w  
          obecnym czasie posługuję się tymi maluczkimi, 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. 1000 lat Kościoła w narodzie 
               polskim i cóż czynicie, Moi synowie kapłani, z tym 1000-letnim 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 jak dzieje się źle, 
dlaczego nie stajecie w obronie Mego majestatu. Grzech dojrzał do kar.  Od nowości w Kościele wróćcie, synowie kapłani, 

               do tradycji 1000-letniego 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.  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 1000 letni Kościół - budowany na fundamentach Mojej Miłości dla stworzeń, 
które przychodziły do źródeł żywej wiary, bo znały Bojaźń Bożą. Dziś mało kapłanów czuje Bojaźń Bożą. Zbyt siebie, synowie, cenicie, 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 postąpić ze Mną. tak Ja, Jezus Chrystus, postąpię z wami.  Trzeba wrócić do prawdziwej miłości Boga. 

Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła
Święty Józef jej przeczysty oblubieniec
Święty Michał Archanioł obrońca Kościoła Św.

Wszystkie Chóry Anielskie

      

W polskim Kościele sukcesywnie są wprowadzane zwyczaje czczenia Pana Boga na wzór Neokatechumenatu !

(powyższe orędzie jest z książki siostry Zofii Grochowskiej ( założycielki Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego) : 
 „ U źródeł Bożego Miłosierdzia ” – orędzia Pana Jezusa 1988 – 1999 r.                                     Druk: www.prorocykatolik.pl  
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