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łaskę, że wszystkie swoje obowiązki wypełnią sumiennie i swoim 

przykładem spowodują to, że inni będą też to czynić.  

7. Ci, którzy zachęcają swoich bliźnich do uczczenia Świętego Krzyża, 

Najdroższej KRWI, Moich Świętych Ran, a jeszcze nadto rozszerzają 

koronkę do Moich Ran, będą przeze Mnie wysłuchani w ich potrzebach i 

prośbach.  

8. Ci, którzy codziennie, przez pewien czas, odmawiają Drogę Krzyżową i 

ofiarują ją za nawrócenie grzeszników, mogą uratować całą parafię.  

9. Ci, którzy trzykrotnie po sobie, nie musi to być w tym samym dniu, może 

to trwać trzy dni z rzędu, odwiedzą Mój wizerunek krzyża, uczczą Go i 

ofiarują Ojcu Niebieskiemu z Moją Męką i Konaniem, Moją Najdroższą 

KRWIĄ i Ranami, za grzechy swego życia, otrzymają piękną śmierć i 

umrą bez walki przedśmiertnej bardzo spokojnie i bez strachu.  

10. Tym wszystkim, którzy w każdy piątek o godzinie 3:00/15:00 przez 15 

minut Moje cierpienia i konanie będą rozważali i to razem z Moją 

Najdroższą KRWIĄ ofiarują za siebie i za tych, którzy w tym tygodniu 

umarli, osiągną wysoki stopień miłości i doskonałości i niech będą pewni, 

że zły nieprzyjaciel nie będzie mógł im szkodzić na ciele i duszy. 

  *** 

   Zamieszczamy modlitwę która została podana nam z Nieba przez Anioła w 

Fatimie, jest to modlitwa wynagradzająca zniewagi Pana naszego Jezusa Chrystusa 

obecnego w Hostii Świętej którą przyjmujemy podaną przez ręce kapłana ( i tylko 

kapłana !) w Komunii Świętej : 

Modlitwa  na  przebłaganie  Boga 

przekazana  przez  Anioła  Pokoju  w Fatimie : 

  O Mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam 

Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie 

ufają Tobie i nie kochają Cię. 

Przenajświętsza Trójco, Ojcze,  Synu,  Duchu  Święty, wielbię  Cię z  najgłębszą 

czcią  i  ofiaruję  Ci  najdroższe  Ciało,  Krew,  Duszę  i  Bóstwo  Jezusa 

Chrystusa, obecnego  we  wszystkich  tabernakulach  świata, jako  

przebłaganie za  zniewagi, świętokradztwa  i  zaniedbania,  którymi  jest  On  

obrażany.  Przez  nieskończone  zasługi  Jego Najświętszego Serca  i  

Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych  grzeszników. 

Amen.    
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              Jak złagodzić Gniew Boży który nadchodzi : 

    Pan Bóg  nie  może  uznać  tego co się w tej chwili dzieje, ludzie żyją tak jakby 

Boga  nie  było – zły  ubiór (spodnie to strój dla mężczyzn,  kobiety nie mogą nosić 

spodni - [Księga Powtórzonego Prawa 22,5], spodnie niech kobiety zamienią  na  

długie  spódnice  bez  rozcięć  zakrywające  kolana  do  kostek i niech  zakrywają  

głowę  szczególnie w  świątyni – Domie Bożym), mężczyźni niech noszą ( szczególnie 

w kościele)  długie kurtki, swetry, marynarki itp. zakrywające pośladki, niech noszą 

długie rękawy i spodnie , wszelka golizna zarówno u mężczyzn jak u kobiet (np. 

odkryte ręce – krótkie rękawki i odkryte nogi - krótkie spodenki) jest niedopuszczalna.  

Za odkryte ciało trzeba będzie odpokutować – w najlepszym wypadku w gorących 

płomieniach Czyśćca gdzie będą palić się i oczyszczać te części ciała które były 

odkryte. Ciało odkryte jest wystawione na pokusę złego ducha, powstaje wtedy 

pożądliwość która jest grzechem, a grzech rodzi grzech i tak ta spirala się nakręca, aż 

(broń Boże!) do potępienia wiecznego duszy. 

Złe słowa (przestać mówić tzw. językiem ulicy, nie mówić brzydkich wyrazów, nie 

przeklinać, odrzucić używki które dają obciążenie duszy), przestać palić papierosy, pić 

alkohol, zalecane jest zaprzestanie jedzenia słodyczy  itp., zacząć pokutę i post, 

umartwiać język , oczy , uszy i wszystkie zmysły ( tzn. nieporządać niczego , skupić 

się na Bogu i modlitwie, o ile to możliwe nie oglądać telewizji i mediów które nie 

budują wiary, przede wszystkim wybierać programy wartościowe nie obrażające Boga,  

nie być ciekawym, przebaczać , miłować , urazy darować), nie robić tatuaży  - [Stary 

Testament - Księga Kapłańska 19,28]. Ciało jest świątynią Ducha Świętego,  

przede wszystkim nie wolno tej świątyni profanować człowiekowi ochrzczonemu 

włączonemu w Mistyczne Ciało Chrystusa czyli Kościół  – [1 List Świętego Pawła do 

Koryntian: 6,19 i 3,16-17], nie wpinać kolczyków, nie przyozdabiać się , ani nie 

upiększać. Stwórca nas we wszystko wyposażył jesteśmy arcydziełem Jego 

stworzenia. - To dla naszego dobra. Pan Bóg może wtedy zacząć przez nas działać i 

staniemy się jego narzędziami, tylko tak możemy Bogu się podobać ponieważ Bóg 

brzydzi się pychą i wszelkim bezeceństwem co pochodzi od świata. Matka Boża na 

takim gruncie może budować cnoty w człowieku które dają mu zasługi przed Bogiem. 

    Zło weszło w rodziny i we wszystkie dziedziny życia. Świat zgodnie z wolą Bożą 

wchodzi w etap oczyszczenia z grzechów i wszelkiego zła. Musi zapanować pokora i 

wszelkie Boże cnoty w sercach które w dzisiejszych czasach na próżno szukać. 

Pamiętajmy Pan Bóg Wszechmogący wszystko widzi co czynimy ponieważ jako BYT 

doskonały wszystko ogarnia. Widzi nasze dobre uczynki, ale widzi też nasze grzechy 

które sprowadzają przekleństwo i karę Bożą na ziemię. Jego wielkie Miłosierdzie 

skłoniło Pana Boga do tego że przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem - 

Jezus Chrystus jako Bóg wcielony czeka na każdego       >>> 
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człowieka w swoim Kościele w Tabernakulum, jest obecny pod postacią chleba w 

Przenajświętszym Sakramencie.  Żeby uratować swoją duszę od potępienia 

wiecznego trzeba przyjmować Sakramenty Święte które Bóg ustanowił dla 

naszego zbawienia. Żeby włączyć się w Kościół i stać się dzieckiem Bożym  trzeba 

przyjąć Sakrament Chrztu Świętego, a następnie Sakrament Pokuty czyli Spowiedź 

Świętą, dopiero potem możemy przyjąć z rąk kapłana Największy z Sakramentów - 

Sakrament Komunii Świętej czyli Ciało Żywego Boga Jezusa Chrystusa. Potem 

Sakrament Ducha Świętego czyli Bierzmowanie. Jeżeli ktoś jest chory może przyjąć 

z rąk kapłana Sakrament Namaszczenia Chorych. Jeżeli jakiś mężczyzna chce 

związać się z kobietą przyjmuje Sakrament Małżeństwa. Jeżeli ktoś ma specjalny 

dar powołania do służby Bożej przyjmuje Sakrament Kapłaństwa. 

Tak wygląda życie Sakramentalne każdego wiernego w Kościele Świętym. 

Ps. Te wszystkie napomnienia są zgodne z Pismem Świętym i są zgodne z nauką 

Kościoła Świętego, nie ma w tym żadnej ludzkiej mądrości.  Żeby znaleźć 

potwierdzenie nie trzeba szukać daleko,  wystarczy rozejrzeć się wokół. 

Pamiętajmy! 

   Tylko Sakramenty Święte dają uświęcenie duszy , bez Sakramentów które są 

tylko w Kościele Katolickim nie ma zbawienia! 

Bóg za dobro wynagradza, za złe karze. 

Nigdy nie wystawiajmy Pana Boga na próbę. 

Na ziemi waży się los naszego życia, albo będziemy zbawieni, albo potępieni na 

wieki w piekle w ogniu nieugaszonym.  

Wybierajmy. 

   Komunię Świętą przyjmujemy na klęcząco i do ust z rąk kapłana i tylko kapłana , 

nie nadzwyczajnego szafarza. Pamiętajmy że przed Bogiem się klęka! My nie 

jesteśmy równi Bogu , a więc żeby nie narazić się na Jego Gniew klękajmy na 

dwóch kolanach kiedy przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii Świętej.  

Święty Maksymilian Maria Kolbe kiedy adorował Pana Jezusa w Przenajświętszym 

Sakramencie zawsze klękał na dwóch kolanach na posadzce kościoła, raz kiedy był 

małym chłopcem zwrócił się do swego kolegi – „ klękaj zawsze na dwóch 

kolanach przed Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie, bo gdy 

będziesz klękał na jednym kolanie to Bóg cię będzie za to sądził ”. 

Nie przyjmujmy Komunii Świętej na rękę tak jak to jest na zachodzie , tam okruszki 

Hostii Świętej zostały sponiewierane w wielu kościołach, które teraz z powodu 

obrazy Bożego Majestatu są burzone lub zamieniane na hotele czy dyskoteki!!! 

Osoba która będzie przyjmowała na rękę Komunię Świętą będzie profanowała 

Przenajświętszą Hostię ponieważ okruszki Hostii Świętej z ręki będą spadywały na  
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Za takie odstępstwo od Praw Bożych narażamy się na Boży Gniew i Karę Bożą.      

   Drodzy rodacy Polacy trzeba nam sobie przypomnieć korzenie z których 

wyrastamy , a wyrastamy z Krzyża na którym  Pan nasz Jezus Chrystus nas odkupił. 

Powróćmy do pokuty, modlitwy , ofiary , umartwienia, módlmy się za naszych 

prześladowców, całujmy i uwielbiajmy Krzyż  Chrystusa. Uczmy tego nasze dzieci . 

Wtedy Bóg  rozpozna w nas swoje dzieci i  zwyciężymy zło które jest już na całym 

świecie. 

   Nie zawiedźmy też naszej Matki Najświętszej z którą zawarliśmy śluby –  Ona do 

końca wytrwała przy Krzyżu swego Bożego Syna.  Bierzmy od Niej przykład, a 

staniemy się ludem silnym duchowo, zwyciężającym z grzechem, miłującym Boga i 

bliźniego. Amen . 

 Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Krzyża Świętego : 

1. Ci, którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy krzyż i ozdabiają go 

kwiatami, otrzymują w swoim zawodzie w pracy wykonywanej, oraz we 

wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści, a w 

swoich cierpieniach i kłopotach szybką pociechę i pomoc.  

2. Ci, którzy w doświadczeniach i walkach, a przede wszystkim gdy                

zniecierpliwienie i złość ich rozdrażniła, spojrzą przez kilka minut na 

Krzyż, natychmiast zapanują nad sobą i staną się zwycięzcami nad pokusą 

i grzechem.  

3. Ci, którzy codziennie przez 15 minut rozmyślają o Moich cierpieniach na 

krzyżu już wkrótce będą znosić swoje cierpienia, nieprzyjemności i 

dolegliwości, zrazu z cierpliwością a później z radością.  

4. Ci, którzy dość często z głębokim żalem z powodu ich winy i grzechu                                                                                  

rozmyślają o Moich Ranach na krzyżu, wkrótce nabędą głębokiego  

wstrętu do grzechu.  

5.   Ci, którzy Mój trzygodzinny śmiertelny Strach na krzyżu, ofiarują 

 Ojcu Niebieskiemu jako pokutę, dość często, jednak nie mniej niż dwa 

razy dziennie, za wszystkie niedbalstwa, obojętność i za zaniedbania 

natchnień, tym sposobem skrócą sobie kary za to, albo też całkowicie je 

zniosą, im częściej będą to czynili.  

6.    Ci, którzy codziennie odmawiają koronkę do Ran, ale pobożnie i z dużą 

       ufnością, a przy tym rozważają Moje cierpienia na krzyżu otrzymają  

                                                                                                                  >>> 
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CHRYSTUSOWY KRZYŻ - NAJWIĘKSZĄ  POTĘGĄ ZBAWIENIA 

  Na Krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała  potęga Chrystusa   

  Ukrzyżowanego - fragment liturgii ze Mszy Świętej wielkopostnej .  

  Jak pisał polski poeta : „ Tylko pod Krzyżem, tylko pod tym znakiem,  

                                                 Polska jest Polską a Polak  Polakiem”  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obraz Jana Matejki przedstawia zaprowadzenie Chrześcijaństwa w roku 

Pańskim 966.  Na tym obrazie widać jak książę Mieszko I – ówczesny władca 

Polan wskazuje na drewniany Krzyż który stanął w miejscu obalonego 

pogańskiego bożka, w tle biskup Jordan chrzci ludność. Polska - naród 

pogański  przyjęła wtedy Chrzest – Polska została wszczepiona w Krzew winny 

jakim jest  Jezus Chrystus – Bóg nasz i Pan.    

 

Mija 1000 lat od Chrztu Polski  i w 1966 r. Prymas Polski  ks. kard. Stefan 

Wyszyński  podsumowuje okres 1000 – letniego Kościoła polskiego czyniąc 

Śluby wierności Polaków – Matce Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski 

    Dzisiaj coraz bardziej oddala się Polska i inne narody od krzyża. Promuje się 

zmartwychwstanie, lecz omija się Krzyż a co za tym idzie ofiarę. Coraz więcej czci 

się obcych bożków – różnego rodzaju wróżby , amulety, kolczyki – nawet w 

pępkach!!!,  robi się tatuaże. Nawet ser jest nazwany Światowidem. To jest grzech 

przeciwko I przykazaniu !!! – „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”.  

 Kobiety robią się „na bóstwo”, nadaje się często ducha rzeczom  

martwym, to  wszystko jest to jedne wielkie pogaństwo, na to wygląda że 

powracamy do czasów z przed Chrztu Polski i zdradzamy Boga naszego. 
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posadzkę świątyni, i ludzie którzy będą przyjmować Komunię Świętą za tą osobą 

będą deptać nieświadomie po tych okruszkach , dalej osoba ta wejdzie do ławki 

kościelnej i tam też pozostawi wiele takich okruszków, spowoduje to ohydę 

spustoszenia Miejsca Świętego czyli ogromną profanację świątyni.  Ten sam efekt 

może być kiedy kapłan będzie podawał Pana Jezusa bez pateny , okruszki spadają 

na ziemię. A więc też przyjmujmy Komunię Świętą tylko z pateną.  

Jest potrzeba szczególnej modlitwy, pokuty i ofiary za kapłanów. Na zachodzie 

panuje głęboka schizma, nie można brać przykład z zachodu. Nie dopuśćmy aby  

Kościół Polski stał się tak ogołocony z Łask Bożych jak np. Kościół Francuski gdzie 

z wielkich świątyń po wyburzeniu zrobili np. parkingi !!!  

Trzeba sobie zawsze przypominać że świątynia Boża jest miejscem modlitwy, a nie 

wszelkiego rodzaju koncertów i innych innowacji. 

Pamiętajmy że w każdym okruszku Hostii Świętej 

jest Pan Jezus ! Cud z Lanciano wyraźnie to ukazuje. 

   Trzeba sobie zawsze uświadamiać że kapłan też się może pomylić, naszym 

obowiązkiem jest reagować na nieprawidłowości i upominać. Jeżeli tego nie 

zrobimy i nie obudzimy „śpiących” kapłanów nie będzie wypraszana Łaska Boża 

ponieważ Bóg nam nie będzie błogosławił, i będzie jeszcze gorzej.  

Następną sprawą są szafarze świeccy, nigdy od nich nie przyjmujmy Komunii 

Świętej ponieważ nie są kapłanami czyli ofiarnikami.     

Kapłani mają poświęcone ręce olejem krzyżma świętego. Nasz Pan Jezus Chrystus 

nakazał tylko brać Ciało Swoje Apostołom, nikomu innemu. A dzisiejsi apostołowie 

to są kapłani. Owocem szafowania Ciałem Pańskim przez świeckich i wszelkiego 

rodzaju profanacji oraz brak najwyższego szacunku dla Ciała Pańskiego jest zanik 

powołań kapłańskich ponieważ wytworzyło się tzw. powszechne kapłaństwo. 

  Jest to czas ostateczny. Od nas wiernych będzie zależało czy Kościół i świat 

będzie istniał, czy pozostanie po tym tylko wspomnienie. Warto poświęcić się 

dla Boga a Bóg wynagrodzi tysiąckrotnie, On zawsze dotrzymuje słowa. 

Pamiętajmy że konsekwencje odrzucenia ostrzeżeń Bożych mogą być wieczne. 

Pamiętajmy o pierwszym przykazaniu - na sądzie Bożym Pan Jezus nas się 

zapyta co żeś człowiecze zrobił dla Mnie.  
ZNAKI PRZYCHODZĄCEGO GNIEWU BOŻEGO : 

   Nadmierne burze i pioruny, trzęsienia ziemi, wylewy wód, wybuchy 

wulkanów, zapadanie się ziemi, walenie się drzew w lesie i nie tylko, trąby 

powietrzne, gradobicia, wyrzuty sumienia, bunt przeciwko kościołowi, wzrost 

zabójstw, przestępstw, wszelkiego rodzaju demoralizacja i ateizm praktyczny. 

Na koniec 3 dni ciemności. 
                                                                                                   
                                Wierni Katolickiego Kościoła Świętego z Pomorza i okolic. 
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NA UMOCNIENIE ŚWIĘTEJ WIARY: 

Dobre strony internetowe: 

https:/pch24.pl  http:/prorocykatolik.pl  http:/mali-rycerze.pl  http:/sanctus.pl  
                                                                                                                          

*** 

  Tajemnica Trójcy Przenajświętszej 
                     
  

                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bóg Wszechmogący mówi przez  

  swoją umiłowaną córkę „Centurię” - Zofię Nosko : 
 

Centuria z książki „Orędzia Zbawienia” Tom II.  

[152] 2.VI.1984 r. Jam Jest wiecznie Święty w Trójcy 

Przenajświętszej. Byłem wśród was, żyłem jak każdy z was. Za 

was i dla waszego zbawienia ofiarowałem Siebie. 

Góra Golgota i Krzyż, to ołtarz, gdzie odprawiłem Najświętszą 

Mszę Nowego Pojednania i Nowego Testamentu. Od tej chwili 

świątynia Jerozolimska została ogołocona z majestatu i łaski Boga.  

Jej ofiary tam składane nie miały dalszej potrzeby istnienia. 

   Moje Najświętsze Ramiona rozpięte na Drzewie Krzyża umocniły najkrótszą 

modlitwę, która po wasze czasy składana jest Przenajświętszej Trójcy: W Imię Ojca, 

W Imię Syna, w Imię Ducha Świętego. Poprzez te krótką modlitwę Krzyża 

Świętego uwielbiona została na wieki Trójca Przenajświętsza. Głową i potęgą 

łącząca Niebo i ziemię jest Bóg Ojciec. Żywotem wiecznym i zbawieniem świata 

całego jest Syn Boży. Mocą, światłem i zrozumieniem Nowego, Świętego Testamentu  

jest Duch Święty.                                                                                                                  
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W Krzyżu świętym jesteście wszyscy umocnieni przez łaskę wielkiej miłości Trójcy 

Przenajświętszej. Dlatego proszę was, niech Krzyż święty, który nieraz  machinalnie i 

pośpiesznie składacie na czole, na sercu życiodajnym i na ramionach, będzie  

bardziej   rozumiany i z rozwagą czyniony. To jest modlitwa potęgi, odkupienia, 

modlitwa Trójcy Przenajświętszej - Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. 

Amen.  

 

Zapisz:   Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie, 

               Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie, 

               Bóg Święty jest Jeden, ale w Troistej Osobie. 

  

Kto tego nie uznaje, ten nic nie uznaje. Kto tego nie uznaje, ten nic nie pojmuje. Ja, 

Bóg, od wieków Jestem w Troistej Osobie. Ja o Sobie mówię tak: Jesteśmy, 

wychodzimy, wchodzimy — zawsze w liczbie mnogiej a nie pojedyńczej.     

Gdy świątynia Jerozolimska stała się dla Mnie obrzydliwością i miejscem  

przykrym, powiedziałem: — wychodzimy stąd. 

Ja jestem tym, który wiecznie jest. We Mnie mieszka zawsze Najświętsze Słowo 

Moje, które przyoblekło ciało z Niepokalanej Dziewicy Maryi Panny. Duch Mój 

Święty i Słowo Święte - to wieczna mądrość, siła, moc, światło. Obejmujemy 

wszystko, tworzymy i sprawiamy.  

Otrzymałaś wielką tajemnicę Prawdy Świętej ! 

Przekaż tym, którzy mają wątpliwości co do Trójcy Przenajświętszej. Przez Nią i w 

Niej wszystko powstało, wiecznie jest i trwa.  Amen.  

„Centuria” – Zofia Nosko , lekarka ze Szczecina, urodzona  w święto 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8.12.1920 r., a   zmarła  

5.12.1996 r. Pozostawiła  po sobie 5 tomów książek (dotychczas wydanych) – 

proroctw mistycznych, które zaczynają się wypełniać. Jest ona kolejną 

„maluczką” służebnicą , którą Trójca Przenajświętsza wysyła aby przez nią 

przemawiać do kapłanów i ludu Bożego. 

ZNAK KRZYŻA ŚWIĘTEGO NA CZOLE 

„ Starajcie się zawsze osłaniać swoje czoło znakiem krzyża.  

Jest to, bowiem znak męki Pana Jezusa, dany przeciwko szatanowi, jeżeli ktoś 

czyni go z wiarą, a nie dla  dogodzenia ludziom, ale żeby przez znajomość 

używać go, jako obronnego pancerza.  

Wróg, bowiem, widząc duchową cnotę wychodzącą z serca; tak jakby dokonało 

się jawne obmycie, drżąc poczyna w panice  od ciebie uciekać. A ty, człowieku; 

kiedy nie ustępujesz mu, pobudzasz samego siebie do Bożej służby”.   

-  Święty Hipolit Rzymski (+235)              


