
   Ekstaza z 21 czerwca  1986 roku  -  Mówi  Matka  Boża                                                     
Ja Królowa Nieba i Ziemi przyszłam wam powiedzieć, żebyście się 
upokorzyli i opamiętali, bo ciężka chmura zawisła nad światem. Czy 
ludzie Mnie chcą słuchać? Czy już nie chcecie słuchać? Jesteście 
wierzącymi, albo nie jesteście nimi. Czuwajcie dzieci moje, bo  już  Syna  
Mojego uprosić  nie umiem. Wielkie rzeczy dziać się będą, a wy 
gromadźcie się z wiarą i módlcie się, odmawiajcie Różaniec Święty, Pod 
Twoją Obronę. Komunię Świętą przyjmujcie na kolanach. Każdy ma 
klękać na kolana przed Moim Synem [Flp. 2; 10]. Kiedy przyjmujecie 
na stojąco Ciało Mojego Syna, On bardzo cierpi i smuci się, że tak jest 
wzgardzony. Dlaczego w ten sposób przydzielacie Ciało Mego Syna 
wiernym? Niektórzy kapłani są nieposłuszni i na nich spadnie wielki 
krzyż i zapłaczą bardzo. Tak, drogie dzieci i wy maleńkie dzieci, 

odmawiajcie Różaniec Święty i przygotowujcie się. Bądźcie zawsze w łasce uświęcającej i przyjmujcie Komunię  Świętą  z  wielką 
pokorą, powagą, nie bądźcie pyszni.  Pamiętajcie matki, panny i dziewczynki, nie chodźcie nigdy w spodniach, bo  to strój dla 
mężczyzn. Tyle lat mówię o tym, ale lud nie chce słuchać, a kapłani nie zwracają na to uwagi. Kapłani którzy nie upominają i nie 
zabraniają kobietom chodzić w spodniach, będą za to cierpieć, bo to jest wielka pycha. Żadna kobieta nie może przyjmować Komunii 
Świętej w spodniach. Przez to Mojego Syna bardzo znieważacie. Co jest dla kobiet, to dla kobiet, a co dla mężczyzn, to dla mężczyzn: 
„Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny,  ani mężczyzna  ubioru  kobiety,  gdyż każdy  kto tak postępuje,  obrzydły  jest  dla  Pana  
Boga swego” [1]. Syn Mój jest bardzo obrażony i zasmucony, że obecnie ludzie obnażają się i chodzą  nago.  Nie mają żadnego wstydu  . 
Źle się dzieje na ziemi, a  szatan  bardzo  się cieszy.  Ja  i   Mój  Syn  płaczemy.  –  Jest to fragment  z  książki  pt. Życie polskiej  stygmatyczki  
Katarzyny  Szymon” wyd. 1996r. 450 str.      
                                     .                                                                                                                                                                                                                              
 [ 1   Księga Powtórzonego Prawa 22,5 ]  Biblia Tysiąclecia Wyd. III .                                                  

  Jest nakręcony film na video opisujący jej skromne życie.      Książka  i  film  jest  też  na  stronie  internetowej :   www. KatarzynaSzymon . pl 
 
Katarzyna Szymon ur. 21.10. 1907 r. w Studzienicach koło Pszczyny. Od 8.03. 1946 r. Pan Jezus obdarzył ją darem Stygmatów, które nosiła przez 40 lat. W tym czasie 
przechodziła Ekstazy w których objawiali się mieszkańcy Nieba, oraz sam Bóg  i  Matka Boża. Zmarła w opinii świętości  24.08. 1986 r.  w  Katowicach. W pogrzebie 
uczestniczyło  20 tyś. ludzi.   Prośba o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego wraz z 2200 podpisami  została  złożona  w  2001 r. w Kurii Metropolitalnej w Katowicach.                                       
PS. Proroctwo, które było pisane w 1986 r. spełnia się na naszych oczach. Komunia Św. udzielana jest w niektórych świątyniach na stojąco, a 
niedługo nie daj Boże na rękę!!! [Wtedy okruszki Hostii Św. mogą zostać na ręce ,a nie na patenie  jak dotąd]. Katolik, który będzie 
przyjmował Hostię Św. na rękę sam będzie profanował Ciało Pańskie przez wycieranie rąk o spodnie, chusteczkę lub strzepywanie na 
ziemię. W ten sposób będzie deptał swego Boga. Przecież w każdym okruszku jest Pan Jezus !!! Spowoduje to, że zamiast 
Błogosławieństwa będzie przekleństwo. Na zachodzie wprowadzono wcześniej ten zwyczaj. Owocem tego są nawet Komunikanty Św. leżące 
w ławkach!!! Papież Jan Paweł II który był na zachodzie Europy i w Watykanie nie mógł się sprzeciwić np. Włochowi lub Niemcowi, który 
wyciągnie rękę po Hostię Św. Musiał udzielić Komunii Św. tak jak tego sobie życzyli, tym bardziej, że kamery całego świata patrzyły na 
papieża, który był postawiony przed faktem dokonanym. Dodać należy, że Papież Jan Paweł II wcześniej reagował na nieprawidłowości 
w kulcie Eucharystycznym i polecił Świętej Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego przygotować instrukcję eliminującą te 
błędy.  
Ta Kongregacja ogłosiła w Wielki Czwartek  3 kwietnia 1980 r. instrukcję  Inaestimabille donum w sprawie niektórych norm kultu 
Eucharystycznego i poleciła Konferencjom Biskupów  wprowadzić je w życie. Na podstawie tego 177 Konferencja Plenarna 
Episkopatu Polski obradująca w Warszawie w dniach 10 i 11 grudnia 1980 r. mając na uwadze wskazania stolicy apostolskiej 
wydała przepisy uchwalające podawanie Komunii Św. do ust w postawie klęczącej z rąk  celebransa (kapłana) : „Zgodnie z 
uchwałą Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski w diecezjach Polski przyjmuje się Komunię Świętą z rąk celebransa [kapłana ] 
do ust w postawie klęczącej. Przepisy te należy zachować także we Mszach dla grup specjalnych. W szczególnych okolicznościach , 
w których uklęknięcie jest bardzo utrudnione, np. przy tłumnym udziale wiernych i ścisku, albo gdy wierni uczestniczą we Mszy 
Świętej poza kościołem na deszczu , można przyjąć Komunię Świętą na stojąco. Nie można wymagać klękania od ludzi obciążonych 
kalectwem lub chorobą”. Uchwałę tę podpisał Prymas Tysiąclecia ks. Kardynał Stefan Wyszyński.  
Dogmat  o nieomylności papieża mówi że : papież w sprawach wiary jest nieomylny,  nigdy też swych rozporządzeń nie zmieni , tym 
bardziej jeżeli chodzi o Najświętszy Sakrament ! 
Kobiety prawie wszystkie chodzą w spodniach. Moda ta jest reklamowana w TV, w prasie, w czasopismach kobiecych i marketach 
jako atrakcyjna i wygodna. Promuje ją masoneria światowa, która chce wprowadzić nowy porządek na świecie [bez Boga], aby 
zniszczyć godność matki i kobiety, osłabić rodziny , szerzyć nieczystość, i wszelki grzech rozpusty, nienawiści i przemocy [siedem 
grzechów głównych]. Widać to w filmach, teatrze i agresywnych reklamach. Przeżywamy to na co dzień. Masoneria walczy z 
kapłanami Kościoła siejąc zgorszenie, aby pozbawić nas Sakramentów, które uświęcają i dają zbawienie duszy [Mt. 26,31]. Została 
zniszczona gospodarka. Czas na Kościół Św? Tylko z Bogiem i z Jego Wolą można budować na trwałym fundamencie dobrobyt, 
dobroć i miłość. Powróćmy do tradycji 1000-letniego Kościoła polskiego, gdzie BÓG-HONOR-OJCZYZNA były na pierwszym 
miejscu. Jednoczmy się na modlitwie, razem z Najświętszą Maryją Panną, Aniołami , Świętymi i Duszami w Czyśćcu cierpiącymi.   

Polsce potrzebna jest wielka modlitwa, pokuta i ofiara, aby zło zostało ujawnione i Mocą Bożą pogromione Amen.     
             
Katarzynka modliła się często za kobiety chodzące w spodniach, dużo napominała odwiedzające ją osoby, dawała dobre rady 
ewangeliczne jak mamy żyć i  cierpieć dla Boga. Nie umiała czytać ani pisać, ale miała mądrość w sobie dzięki modlitewnej jedności z 
Panem Bogiem. Katarzynka jest prorokiem na te czasy. Nie lekceważmy proroków -    [Łk.16,19-31]. 
 
Prośmy w modlitwie o rychłą beatyfikację tej pokornej sługi Bożej. Możemy prosić Katarzynkę o wstawiennictwo w naszych intencjach.                                 
Nasze świadectwa proszę kierować do Kurii Katowickiej pod adresem :  KURIA  METROPOLITALNA Ul.  Jordana  39   40-953  KATOWICE  

 Katarzyna  Szymon  w  I  piątek 
 marca  1985  r. w  godz.  15 – 16. 
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