
str.2     Zofia Grochowska - założycielka Legionu Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. 

Dnia 15.01.1998 r., Tolkmicko. U schyłku tego XX wieku będą się dziać wielkie cuda i prześladowania ludzi 
głębokiej wiary w Boga. Szatan przez złych ludzi będzie czynił wiele zła. Ludzie słabej wiary, nie modlący się, 
nie żyjący w miłości Boga, będą przez szatana zniewoleni - aż do obłędu będą pod silną presją szatana. Bóg jest 
Wszechmocny - o ile  ludzie wzywają Boga, władcę Nieba i ziemi, i z ufnością zwrócą się, jako do Stwórcy 
wszystkiego, co istnieje we wszechświecie, i odeprą wszelkie ataki złego ducha szczerą spowiedzią, czystą 
komunią godnie przyjętą na kolanach, częste uczestniczenie we Mszy Świętej, Różaniec Święty, koronki, litanie, 
Drogę Krzyżową i silną wolę poprawy. Te wartości pomogą człowiekowi uwolnić się z sideł szatańskich, a Bóg 
przyjdzie z pomocą. Młodzież, tego czasu, jest nad wielką przepaścią grzechu. Dotknie ich Bóg cierpieniem. 
Boga trzeba kochać i czcić, a nie znieważać. Kara jest sroga i bliska. Zapłacze wiele matek nad swymi dziećmi, 
jak będą ginąć bez pojednania się z Bogiem. Najpierw jeszcze, Bóg ześle choroby na młodzież, a umierając w 
wielkim bólu, wzywać będą Boga. 

Dnia 16.01.1998 r. Córko Moja. Obserwujcie przyrodę, jak wielkie zmiany zajdą w atmosferze. Niebiosa i 
ziemia zaczną drżeć, rzeki wyjdą ze swych koryt, a morze zaleje wiele lądów. Nic nie powstrzyma żywiołu, tylko 
ofiara modlitwy i nawrócenie. Gdy to wszystko zacznie się dziać w świecie, opamiętajcie się, nawróćcie do 
swego Boga albo wypełni się wszystko. Kary będą dotykać ludzi i narody stopniowo, z coraz większą siłą. Ludzie 
wpadną w panikę, ale wielu nadal nie zegnie kolan przed Moim Majestatem. Nie będą potrafili okazać skruchy i 
błagać o Miłosierdzie Boże. Teraz zwracam się do was, Moje umiłowane dzieci, walczcie o każdą duszę, jak 
przystoi na wyznawców kochających Jezusa Chrystusa. Będę zawsze z wami, bo dobry pasterz nie opuszcza swych owieczek. Wpatrujcie się często 
w Moje Miłosierne Serce, z Niego czerpcie siłę i moc do walki z mocami ciemności, a światło zajaśnieje nad całym światem, i już nie będzie 
ciemności - tylko dobro i  miłość. 

Dnia 18.01.1998 r., Tolkmicko.  Córko Moja. Pisz o tych krajach, które odrzuciły Boga i poszły swoją drogą w nieznane. Ja, Jezus Chrystus, długo 
czekałem na ich powrót do Mnie, Stwórcy. Zbliża się dzień, w którym dam się poznać wszelkiemu stworzeniu, a szczególnie tym krajom, co odeszły 
z Moich dróg. Kielich Gniewu Bożego jest przepełniony i zaczął się przelewać i przyjdzie kara za odstępstwo od Boga i zniewagi przez tyle wieków 
popełniane.   Zapłaczcie narody nad swoim losem, to mówi do was, Jezus Chrystus.  
Upominam i ostrzegam, padnij, ludu niewierny, na kolana i błagaj o Miłosierdzie Boże, bo czas jest krótki. Wichury zmiotą wasze pałace, a woda 
zagrodzi drogi ucieczki. Nie lękajcie się - Ja swoje owieczki znam - i tam, gdzie będę czczony, przyjdę im z pomocą, gdy nastąpi wielka groza, jakiej 
świat nie widział. Ludzie słabej wiary odczują to najbardziej, bo bez Boga żyli. Wróć, człowiecze, na drogę zbawienia. Potrzeba wielkiej, nieustannej 
modlitwy do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby oddalić lub zmniejszyć kary. Za tak wielkie odstępstwo od prawdziwej wiary w Boga, będzie 
następować kara za karą. To dopust Boży. Tego człowiek nie spodziewa się, co Bóg przygotował dla tych, co Go miłują i dla tych, co zwątpili we 
Wszechmoc Bożą, a zaufali samym sobie - tacy poniosą największą karę. Na przyjście Moje świat będzie oczyszczony, z wszelkiej nieprawości i 
zapanuje miłość i dobro. Nawracajcie się i oczyszczajcie swoją duszę z grzechów  - godzina oczyszczenia jest bliska. 

Dnia 29.04.1991 r. Córko Moja. W waszym kraju dzieje się źle, naród jest poróżniony, każdy idzie swoją drogą i nie ma jedności. Urządzili 
targowiska - czy nie zabijać, czy zabijać to dziecię bezbronne, które od chwili poczęcia ma duszę. Duszy nikt, nigdy nie zabije, bo dusza dziecka jest 
nieśmiertelna. Zabijając dziecko wydajesz wyrok na siebie, twoje życie będzie również skrócone i nigdy nie zaznasz spokoju. O ile jest w tobie, 
człowiecze, trochę człowieczeństwa zrozumiesz, że o życiu i śmierci może decydować tylko sam Bóg, który powołuje do życia i do śmierci. Za te 
zbrodnie otrzymacie to, na co zasłużycie, a ręka sprawiedliwości spocznie na was - wybierasz sam. 
Czy pomyślałeś o tym, że mogę więcej dać jak potrzebujesz. Gdy czynisz dobrze, Ja się o ciebie troszczę, chleba w twoim domu nie zabraknie, bo Ja, 
Jezus Chrystus, jestem w tym domu. Córko pisz, że grzechy ludzi są rzucone na wagę, gdy waga przesunie się w dół i dotknie ziemi, będzie 
trzęsienie ziemi. Dzieci Moje, módlcie się za grzechy świata, bo gdy ta waga idzie w górę, mija zagrożenie. Dzieci całego świata zjednoczcie 
się w modlitwie, pokucie i poście, aby uśmierzyć Gniew Boży. Nie chcę karać, pragnę zbawić każdego człowieka.  A teraz, dzieci Moje, udzielam 
błogosławieństwa : w Imię Ojca i Syna i  Ducha Świętego.  Amen.   Nawracajcie się, czas nagli. 

Dnia 19.01.1998 r., Tolkmicko. Córko pisz. Bóg dał człowiekowi wolną wolę do czynienia dobra, a nie zła. 
Człowiek w swojej pysze nadużywa wolnej woli, nie zdając sobie sprawy, że Bóg dał człowiekowi ją, bo nie chce 
zniewolonych stworzeń i pragnie mieć wszystkich ludzi z miłości do Boga. Jeśli nie korzystacie z wolnej woli, 
odrzucając ją, to szatan może w takim człowieku działać i czynić wiele zła. Szatan, nie może naruszać jedynie 
wolnej woli, którą dał Bóg człowiekowi jako wielki dar. Jeśli nie korzystacie z tego daru, a tylko znieważacie go, 
stajecie się niewolnikami szatana. Ten czas jest dany po to, aby wszelkie stworzenie powróciło do Boga. Czasu 
macie mało, odrzućcie niewolnictwo szatana, a wracajcie do źródeł Bożej miłości. 

( Fragmenty książki siostry Zofii Grochowskiej „U źródeł Bożego Miłosierdzia ” - orędzia Pana Jezusa 1988 - 1999 r. )      

   Mali  Rycerze są pod opieką księży Jezuitów. 
  Adres: SANKTUARIUM  SERCA  JEZUSA  MIŁOSIERNEGO      62 – 800 KALISZ, ul. Stawiszyńska 2 
______________________________________________________________________________ 

Katarzyna Szymon – Polska Stygmatyczka     1907r. – 1986r. 

Teren tzw. Zapaści o powierzchni 40 hektarów stanowią nieużytki, grzęzawiska i wysypiska. Legenda 
głoszona z pokolenia na pokolenie podaje, że około 600 lat temu było tu miasto GÓRA. Miasto to za 
zarządzeniem Bożym zapadło się w ziemię, wraz z jego mieszkańcami. 

Katarzynka mówi: teraz idą dusze, płaczą nad swoim losem i mówią : „ jesteśmy mieszkańcami miasta GÓRY, 
przychodzimy prosić was o modlitwę .  Cierpimy już 600 lat. Żyjąc na ziemi byliśmy grzeszni i źli. Pan Bóg powiedział - zniszczę to miejsce, lecz Matka 
Boża prosiła Swojego Syna by wstrzymał karę, a Sama zejdzie na ziemię i będzie szukać miłości i dobroci w tym mieście. W przebraniu żebraczki 
chodziła od domu do domu, prosząc o chleb, odzież, nocleg, ale na próżno. Odeszła głodna, obsypana wyzwiskami i poszczuta psami. Przyszła więc 
zasłużona kara. Miasto Góra zapadło się. Znaleźliśmy się w głębokim dole, przysypani gruzami. Prosimy was, którzy jeszcze jesteście na ziemi - 
pomóżcie nam”.  

   Jest to Fragment książki pt. „Życie polskiej stygmatyczki Katarzyny Szymon” wyd. I z 1996 r. ( 450 str.)  www. KatarzynaSzymon.pl  

Uwagi maluczkich : Z tego fragmentu widać, że Pan Bóg zanim użyje Swojej Sprawiedliwości wysyła najpierw swoją matkę Maryję - aby upomnieć  ludzi 
przed zagrożeniem. Odrzucenie, zlekceważenie lub wyśmianie orędzi Matki Bożej ściąga karę Bożą , tak było w Licheniu - (zaraza), La Salette-(głód), Fatimie 
-(II wojna światowa i komunizm), Medjugorie -(wojna w Jugosławii), Nowy Orlean - (Powódź, trąby powietrzne).Przykładów można mnożyć wiele. 
PS. Zobaczymy gdzie teraz Bóg uderzy .  

    NIE  LEKCEWAŻMY   PROROKÓW ,   KTÓRYCH    PAN   BÓG    POSYŁA,   ABY   UPOMINAĆ   NARODY   I  WZYWAĆ   DO  NAWRÓCENIA 
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