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O SPRAWIEDLIWOŚCI BOŻEJ I MIŁOSIERDZIU BOŻYM
CENTURIA – ORĘDZIA ZBAWIENIA :

TOM I [149]. [15.X.1983] . Wieczorem, o godz. 23.00 oczami
ducha widziałam kogoś siedzącego na wielkim tronie złotym.
Siedzący ubrany był w suknię czerwoną, ciemną, ze złotymi
lamówkami u szyi i u rękawów, bardzo szerokimi. Siedzący na
dużym tronie był bardzo wielki i bardzo groźny. Od głowy Jego
biegły na wszystkie strony błyskawice, oczy były jak ogień, na
ognistych nogach miał złote sandały. Siedzący trzymał opartą o
lewe kolano tablicę piaskowego koloru, u góry półokrągłą.
Wyglądała jak duża księga przez środek zespolona. Na tej
Zofia Nosko
tablicy były wypisane słowa złotymi literami, nieznanym
1920 - 1996
alfabetem. Zdań nie mogłam odczytać. Przez środek biegły z
ukosa pisane słowa w moim języku i moim alfabetem. Było to Dziesięcioro
Przykazań. Dłoń lewa Siedzącego była oparta o górną krawędź tej tablicy, dolna
krawędź tablicy dotykała lewego kolana Siedzącego. Wtem powiedział do mnie
bardzo głośno: „Zapisz to, co widzisz. Tablica, którą widzisz — to są wypisane
przykazania, których nigdy nie wypełniliście w pełni.” Głos Jego huczał jak potężny
wodospad, wszystko zdawało się drżeć wkoło, gdy On mówił. W prawej, ognistej
dłoni, dużej, władczej, Siedzący trzymał wielki globus. U szczytu globusa, pośrodku
był duży Krzyż. Siedzący na tronie spoglądał na cały świat ognistymi oczami. Wtem
przyszedł bardzo duży i bardzo groźny Anioł w białej sukni. Przyszedł do Siedzącego
na tronie i skłonił się przed Nim bardzo głęboko, chwilę klęczał w milczeniu bez
ruchu. Potem wziął z rąk Siedzącego tablicę z Przykazaniami, uniósł ku górze i
złamał przaz lewe kolano. Huk był tak wielki, jakby się cały świat rozpadł. Przez
sekundę trzymał tę tablicę, a potem cisnął ją w wielki ogień, który przybliżał się w
szybkim tempie, hucząc groźnie. Wówczas ujrzałam ziemię i takie straszne w niej zamieszanie, jakiego nigdy dotąd nie było, jak gdyby ludzie
stali się wilkami, groźni, przerażający. Wszyscy siebie nawzajem mordowali, bili, gryźli, podpalali domy, zabijali starców, łamali wkoło siebie
wszystko, pluli na siebie, wyrywali sobie z rąk jakieś rzeczy, zachowywali się tak, jak gdyby byli opętani przez złego ducha, palili książki, rabowali
świątynie. Siedzący też spoglądał na ziemię. Był podobny do Pana Jezusa Chrystusa, ale był bardziej poważny, bez wieku, bardzo groźny,
aż dreszcz przejmował, gdy patrzyłam na Niego. Kochałam Go tak, że serce mi mało nie pękło w klatce piersiowej. Pragnęłam patrzeć na Niego i
bałam się Jego. Siedzący był bardzo, bardzo groźny i bardzo, bardzo piękny swoją mocą straszną i potężną, niewytłumaczalną. Tego nie da się
określić i wypowiedzieć. Dech w piersi zapierało mi zdziwienie i chęć patrzenia na Niego.
Siedzący na tronie uniósł prawą rękę ku górze, potem obniżając bardzo szybko, całą kulę ziemską cisnął w wielki skłębiony ogień. Widziałam,
jak Krzyż, duży, złoty, pozostał majestatycznie w powietrzu. Krzyknęłam: Wszystko zginie w jednym momencie, moja Ojczyzna, mój dom!
Wówczas Siedzący powiedział groźnie, głosem grzmiącym: O, nie! Dałem wam Jezusa Chrystusa, On walczy o was. I ujrzałam oczyma duszy
jak do tego wielkiego ognia podszedł młody, wysoki, szczupły, bardzo piękny, delikatny mężczyzna. Podobny do Siedzącego, tylko nie tak
groźny, jak Siedzący. Wszedł w sam środek ognia, dłońmi zakrwawionymi wyniósł całą kulę ziemską ze skłębionego ognia, postawił ją przed
oblicze Siedzącego na tronie. Była spopielała. Szybko z niepokojem szukałam Europy i mojej Ojczyzny. Dojrzałam całą, serce mi biło mocno.
Zobaczyłam Europę zniszczoną częściowo, a moja ziemia była cała zielona, piękna, kwitnąca pięknym kwieciem. Płakałam z radości. Siedzący
na tronie powiedział głosem jak tysiąc gromów, tak, jak gdyby mówił cały świat i cały wszechświat jednocześnie: Jezus Chrystus i dziś dokona
zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Zmieni całą kulę ziemską Miłosierdziem Swoim i Miłością. Stare prawa zostały rozbite, bo ich nigdy nie
wypełniliście dostatecznie. On, Jezus Chrystus dziś ustanowi nowe prawa na wieki wieków. Prawo wielkiej świętej miłości, Miłosierdzia Serca
Jego, bo taka jest Moja Wola. A co do twojej ziemi, to widziałaś. Dziewica Niepokalana Matka Wszechludzi przykryła ją swoim płaszczem
Matczynym — nie dozna klęski. Widziałaś rzeczy wielkie! Zapisz i przekaż, są wierne. Bóg Święty ustanawia nowe prawa dla całego świata i
wszechświata: Prawo Miłości i Miłosierdzia i wiecznego posłuszeństwa Bogu w Trójcy Jedynemu w wielkiej Miłości i Miłosierdziu. Amen.
TOM II [142]. 18.XII.1987r.W czasie modlitwy porannej, oczami duszy, ujrzałam Pana Jezusa w białej sukni i czerwonym płaszczu. Postać
Chrystusa Pana była majestatyczna i piękna. Mówił tak, jakby z kimś rozmawiał, ale tej drugiej postaci nie widziałam, słyszałam tylko głos. Pan
Jezus mówił słowami: Tak, Ojcze Przenajświętszy, powstrzymuję złość i nikczemność wszelkich bluźnierców, rzucanych na Kościół Święty Boży.
W odpowiedzi usłyszałem głos który mówił: Synu, jesteś Potęgą nad wszelkie potęgi. Dokąd będziesz znosił cierpliwie oszczerców i kłamców?
Dziś zbliża się czas sprawiedliwości , zniszczenia, więc zniszcz ich i nie czekaj na poprawę, bo serca ich i rozumy są siedliskiem złego ducha i
robaczywe. Pan Jezus odpowiedział: Ojcze Przenajświętszy, Umiłowany, do końca chcę i pragnę pozostać Miłością i Miłosierdziem. Dam im
jeszcze raz Moje Serce i Miłość Moją. Chodzi Mi, Ojcze o te dusze, które są w boleści, skażone chorobą zła, bowiem czystych i uświęconych
Kościół Mój Święty obejmie potęgą w pokoju i czystości. Wszelki brud, wszelka niedoskonałość musi odstąpić. Pozwól Ojcze Mój
Przenajświętszy, niech miłość i miłosierdzie, które wiecznie trwa w Sercu Trójcy Przenajświętszej, jeszcze raz rozleje swoje
łaski na cały świat, na całą ludzkość, na każdą duszę, która na świat przychodzi. Miłosierdzie Moje – Łaska, którą dam
światu, wyda owoce nad owoce: doskonałość i świętość wszelkiej istocie żywej, albowiem Ja będę ze Swoim ludem i nie
zabraknie im radości, pokoju i miłowania. Bo jako Najwyższy kapłan Twój w Trójcy Przenajświętszej, według obrządku
Melchizedeka, Miłością Moją i Miłosierdziem oświecę serca i rozumy ludu Mojego, który Mi został dany jako dzieci, jako Moja
trzoda. Mój dobytek na wieki wieków. Amen.

( Fragmenty orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii ” zamieszczonych w książce pt.
„ORĘDZIA ZBAWIENIA”, tom I i II), książki można zamówić pod nr. tel. ( 091) 433-42-65
„ 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 .
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GODZINA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Wszechmoc Miłosierdzia Pana Jezusa w chwili konania na Krzyżu.

Zofia Grochowska – założycielka Legionu Małych Rycerzy
Miłosierdzia Bożego:
Dnia 10.09.1996 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Gdyby ludzie znali, czym jest godzina Miłosierdzia Bożego to wiedzieliby, że wszystko, co czynią w tej godzinie jest niczym, nie mają
żadnej korzyści ani łaski. Ale gdy wszystko zostawicie, wszelkie zajęcia i będziecie czcili godzinę Miłosierdzia Bożego, godzinę 15.00 - to w tej
godzinie jest upust Miłosierdzia Bożego i zlewam wszelkie laski potrzebne ludzkości. W tej godzinie zanurzam wszystkich w Moim Miłosierdziu,
którzy się modlą i zsyłam łaski potrzebne dla każdej duszy i całego świata. Zaufajcie Miłosierdziu Bożemu, to jeden jedyny ratunek dla zagubionej
ludzkości.
Wzywam ciebie, człowiecze, zbliż się do Mego Miłosierdzia, ukorz się, żałuj za grzechy, a Ja, Jezus Chrystus, ci przebaczę. Widzę was wszyst kich,
jak się miotacie w grzechu - czy dla grzechu was stworzyłem, czy dla miłości, która Mnie spala. Nikt nigdy nie będzie was tak kochał, jak Ja Stwórca. Ja was chciałem dla swej chwały, nim świat zaistniał. A wy, dzieci Moje, gdzie pędzicie? Szatan was porywa, zniewala, a wy idziecie jak
stworzenia nierozumne.
Czyż już nie odróżniacie Nieba od piekła? Człowiek wierzący, gdy upada, wzywa Boga i Bóg przychodzi mu z pomocą. Nie patrzę na waszą nędzę,
jestem wierny Swej miłości i wszystkich kocham i śpieszę na ratunek.
Pomyślcie, czy potrafilibyście kochać tak, jak Ja, który doznaje tylu zniewag i tyle zapomnienia od swych stworzeń, ale gdy wracacie z drogi zła,
przebaczam i zapominam i raduje się Moje Serce. Wracajcie i proście o Miłosierdzie Boże dla siebie i całego świata.

Dnia 20.08.1996 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Napisz do Moich dzieci, które Mnie kochają i dają świadectwo, że są Moimi dziećmi. Gdy się modlą, adorują Mnie w Przenajświętszym
Sakramencie - radość Bogu przynoszą. Cieszę się, że adorujecie modlitwą Różańca Świętego - w niej jest wielka moc i łaski spływają.
Drogie dzieci, zwracam się do was, czcijcie szczególnie w tym trudnym czasie godzinę Miłosierdzia Bożego - w tej godzinie dokonuje się cud
Miłosierdzia Bożego. Serce Moje otwiera się w tej godzinie i zlewam łaski potrzebne światu, a modlących się zanurzam w Miłosierdziu Moim i daję
łaskę przetrwania i bronię ich jako Swej chwały. Tej godziny szatan się bardzo boi, bo w godzinie Miłosierdzia Bożego plan szatana i jego sług jest
niszczony, a sidła szatańskie spadają z dusz zniewolonych.
Otóż, drogie dzieci, wzywam was do nawrócenia, bo kielich goryczy i nieprawości świata jest przepełniony.
Pytam was wszystkich stworzonych przez Boga: czy chcecie postąpić ze swym Bogiem jak zbuntowani aniołowie i iść na potępienie?
Nawracajcie się i wracajcie do Macierzyństwa waszej Matki Maryi. Ona jest ucieczką grzeszników i ratunkiem wielu upadłych w grzechu.
Niepokalane Serce Maryi zwycięży. Tych, co będą szli pod Jej sztandarem, to dobra i Święta Matka przeprowadzi bezpiecznie, o ile ich wiara będzie
w nich silna i święta. Matka Najświętsza ma wielkie działanie w tych ostatnich czasach i Ja, Jezus Chrystus wskazuję wam źródło zbawienia i
ucieczkę schronienia. Otwórz, Moje stworzenie, serce dla Boga, a będziesz przemienione. Wsłuchuję się w każde serce, kiedy zabije dla Boga.
Czekam, bo czasu mało, wskazówki zegara się zbliżają, do godziny przeznaczonej. Straszny to będzie dzień, kiedy wybije godzina sprawiedliwości.
Ci, co pójdą za głosem Bożym, niech się nie lękają.

Dnia 08.08.1995 r., Tolkmicko.
Córko Moja. Daję ci słowa, skierowane do narodu polskiego. Mijają wieki, a lud Mój wybrany nie potrafi żyć dla Boga. Jak trochę się poderwie, ów
słabnie, bo brak mu wiary w Moją Miłość i Miłosierdzie.
W waszej ojczyźnie się objawiłem i wam poleciłem. W wasze ręce i serca oddałem moc modlitwy na ostatnie czasy. To jest koronka do Miłosierdzia
Bożego.
O, gdybyście znali i chcieli z niej korzystać na ratunek świata grzesznego. Ta modlitwa jest upustem Moich wszelkich Łask. Gdy się modlicie
gorącym sercem, macie władzę nad Moim Sercem zranionym. Za całą ludzkość módlcie się, a promienie Mej Miłości będą ogarniać cały świat.
Drogie, umiłowane dzieci narodu polskiego, tyle mieliście zaborów, tyle nieszczęść, a gdy otrzymaliście wolność, nie potraficie rządzić narodem.
Tylko z Bożą pomocą dźwigniecie kraj z upadku.
Tyle łask przeznaczyłem dla was, Ja Jezus Chrystus. Kiedy po nie sięgniecie, aby się wypełniła Wola Boża w narodzie polskim? Czyż nie jestem
Bogiem Miłosiernym?
Mogę więcej wam przebaczyć niż byście prosili. Choć wielką niepra wość czynicie, wielkiej zniewagi doznaję za miłość, którą was darzę.
Czekam cierpliwie, kiedy zrozumiecie Mnie, Jezusa Ukrzyżowanego, że jest czas powrotu z drogi nieprawości na drogę zbawienia. Czasu
macie mało. Pragnę zbawić was wszystkich. Choć rozum macie, ale przeważnie dla świata. A kiedy użyjesz, biedny człowiecze, mądrości Bożej?
Czy tylko ci mali mają korzystać z mądrości Bożej? Oni wiedzą, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest dla nich wszystkim. Takie umysły przenika
mądrość Boża i idą za głosem Bożym i Ja, Jezus, ich nie zawiodę. Nawracajcie się i zacznijcie żyć po Bożemu. Czy nie widzicie jak zło się pleni?
Zostańcie Moim narodem Bożym, niezależnym od żadnego narodu, a łaski Boże spłyną na Polskę i zamieszkam w waszych sercach, a serca
kamienne usunę. Do Moich źródeł łask ma prawo każdy człowiek, o ile będzie prosił z wielką ufnością. Otrzyma łaskę, o ile będzie to zgodne z wolą
Bożą. Wracaj narodzie polski, do swego Boga i Pana.

Dnia 21.07.1990 r.
Gdy prosiłam Pana Jezusa o szczególną łaskę, żebym nigdy nie zasmucała Najświętszego Jego Oblicza - Pan Jezus mi
powiedział:
Córko Moja. Ja mam też prośbę do ciebie: ofiaruj Koronkę do Miłosierdzia Bożego przez jeden rok za dusze zatwardziałych
grzeszników którym grozi wieczne potępienie, aby jeszcze ich ratować i wyrwać z rąk szatana. Zachęcaj innych. Za jeden raz
odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, 15 dusz nie będzie potępionych.
Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego podejmie straszną walkę o każdą duszę, której grozi potępienie i z wszelkim złem
na świecie. Nie lękajcie się niczego. W każdej walce Ja będę z wami oraz będziecie wspierani przez Niebo.

Fragmenty orędzi z książki siostry Zofii „ U źródeł Bożego Miłosierdzia - orędzia Pana Jezusa przekazywane
siostrze Zofii Grochowskiej 1988 r. – 1999 r.” TOM I, książkę można zamówić pod nr tel. (018) 441- 54 – 24.
Wydruk: www.prorocykatolik.pl

