
[ 98 ] Daty nie zapisuj.  Oczami ducha widziałam całą ziemię jako błękitno-zieloną kulę, mieniącą się, była piękna. Ponad tą kulą stała 

Matka Niepokalanie Poczęta z dużym Różańcem świętym w prawej dłoni, z dużym złotym krzyżykiem, mieniącym się blaskami tęczy, 

wysadzanym błyszczącymi kamieniami, rubinami, topazami, szafirami. Kamieni w krzyżu było dwanaście. Ponad tymi kamieniami był 

osadzony duży kamień krwawego koloru, zmieniający barwę na biało-czerwoną, to czerwoną, to znów białą. Dwanaście kamieni 

oznacza dwanaście Pokoleń Izraelskich, a trzynasty kamień symbolizował barwę narodu polskiego. Płaszcz Matki Bożej był bardzo 

duży, obejmujący cały glob, który skrzył się niebieskim kolorem. 

Matka Boża powiedziała: Prawa Boże są dźwignią, która podejmie i ustali w równowadze całą kulę ziemską. Serca chłodne zapłoną 

ku Bożym prawom nową, gorącą miłością. Serca miłujące prawa Boże zapłoną ogniem Bożej prawdy, zapalą cały świat ku Bożej 

Miłości. 

     Ja, Niepokalane Poczęcie, Dziewica Najświętsza Maryja, Matka Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, dla was wszystkich na zawsze 

jestem Matką i ucieczką przed złymi mocami. Zbliża się czas wyrównania wszelkich krzywd, czas wielkiego blasku, odnowy serc. 

Przysyłam wam Ducha wielkiego, miłującego Boga i roztropność, słuchajcie Go. A dziś módlcie się, odmawiajcie Różaniec święty, nie 

ustawajcie w modlitwie, rozważajcie sumiennie każdą tajemnicę. Już się zbliża czas,  zostanie starty łeb czerwonego smoka. Amen.                                             

[ 99.]  18. 05. 1983 r.    Moje dziecko, pisz wszystko, co będę chciał ci mówić, nie wzbraniaj się. Czasu już dzisiaj jest niewiele, dni 

pogan dobiegają końca. Kościół Boży, nim stanie jako najwyższe i najpiękniejsze drzewo, musi przejść oczyszczenie, albowiem 

wszelka szpetota i wszelki grzech muszą być usunięte z Kościoła Bożego. Ja jestem jako ten Krzew Winny, a wy wszyscy 

wszczepieni we Mnie, jako latorośl. A Ojciec Mój dogląda i pielęgnuje latorośl i tę, która przyjmuje cechy najświętszego Drzewa 

Winnego. Na wieki trwajcie we Mnie, spożywajcie winne grona Krwi i Ciała Mojego, wzmacniajcie swego ducha  Duchem Świętym 

Syna Bożego, a będziecie wzrastać jako winna latorośl w łasce i mocy Bożej. Bo dzień przyjścia Uprawiającego i Przycinającego 

latorośl Krzewu Winnego — jest już w progu. Nikt nie będzie mógł cieszyć się owocem Krzewu Winnego, kto jest kłamcą, 

obłudnikiem, zbrodniarzem, krzywoprzysięzcą i czyniący wszelki nierząd. 

 „ 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. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Słowa Pana Jezusa do świata przekazane przez warszawską mistyczkę Annę 4. 02. 2006 : 
        Wołajcie, dzieci, wołajcie swoimi sercami za całym światem. Bowiem idące kataklizmy zawirują kontynentami, systemami, 

stanami. Znajdą się bogaci wśród biedaków, a biedni znajdą się w pałacach złotem ociekających. Zwierzęta będą spłoszone, a ludzie 

będą pytać: co się stało? Łzy, będą płynąć i płynąć. 

Ja stanę wśród świata, Ja Jezus Chrystus i spojrzę na dzieci Moje, wyciągnę do nich Swoje ręce kolejny raz. Przybiegną ci, co Mnie 

znają i wzywają, za Mną tęsknią i cześć Mi oddają. 

Bożki będą odrzucone na bok. Nikt nie będzie zabiegał koło swoich spraw. Wszyscy będą stronić od przemocy , wrzasku i przepychania 

się, do wywyższania się i uznania. Wszyscy staną się potulnymi barankami. Ja wprowadzę ich do domu Ojca. Błogosławię wam. 

Potwierdzenie – [Księga Micheasza 1, 2-7] :    (Biblia Tysiąclecia wyd. III 1990r.) 

Słuchajcie, wszystkie narody, wsłuchuj się, ziemio, i to, co ją napełnia! Niech  Pan Bóg przeciw wam będzie świadkiem, 

Pan z pałacu swego świętego! Bo oto Pan wychodzi ze swego przybytku, zstąpi i deptać będzie po wyniosłościach ziemi. Stopnieją 

pod Nim góry, rozdzielą się doliny jak wosk przed ogniem, jak wody rozlane po stoku. Wszystko to z powodu występku Jakuba i 

grzechów domu Judy. Jaki występek Jakuba? Czy nie Samaria? Co za grzech domu Judy? Czy nie Jeruzalem? 

«Przeto uczynię Samarię rumowiskiem na polu, miejscem pod uprawę winnicy; kamienie jej stoczę w dolinę i obnażę jej fundamenty. 

Wszystkie jej bożki będą potłuczone i cały jej dorobek w ogniu spalony. Wszystkie jej posągi rozbiję w gruzy, bo z zapłaty 

nierządnicy są zgromadzone i w zapłatę nierządnicy się obrócą».  

 Anna - mistyczka z Warszawy - łączniczka z powstania  warszawskiego.  Ofiarowała w czasie II wojny światowej swoje życie Panu Jezusowi, w 

zamian Pan Jezus uczynił ją łączniczką między Niebem a ziemią. Słyszała głos Boży w duszy i zapisywała wszystko co jest dyktowane. Trwało to 

od 1966 r. Zapisała około 7 tys. stron maszynopisu, zostało wydanych 7 tomów książek wydanych przez księży Jezuitów z Krakowa. 

Propagatorem i tłumaczem orędzi Anny był  śp. ks. prof. teolog Jan Sieg – Jezuita, który był też obserwatorem uczestniczącym.  

Anna zmarła w święto Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.  dn. 15. 09. 2007r. – zostawiła słowa, które zapadły w sercach wielu polaków.                                                                                                       

                                                                                      Uwagi maluczkich:  

Orędzia tych dwóch proroków Centurii i Anny są zgodne ze sobą i doskonale się uzupełniają , potwierdzeniem tych słów jest 

Słowo Boże w Księdze Micheasza [1,2-7].   

Jest to przykład na to że Pan Bóg się nigdy nie myli, i wszystko przygotował od założenia świata, uczestniczy w naszych czasach 

mówiąc do nas przez słowa tych proroków.  

Pan Bóg nie tylko jest Miłosierny, ale i Sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze jak dobry Ojciec, inaczej nie 

byłby Sprawiedliwy dla każdego z nas.  Bóg nie może zaprzeć się samego siebie, dlatego musi karać. Ale karze tylko wtedy gdy 

wszystkie inne środki już zawiodą.        

Nawróćmy się, póki czas zmiłowania, pokutujmy, pośćmy, aby uśmierzyć Gniew Boży nad nami 

przyjmując jak najczęściej Sakramenty św., Spowiedź, Komunię Św. na kolanach, Msza św., Droga 

Krzyżowa, Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, modlitwa Pani Wszystkich Narodów i silną 

wolę poprawy. Te wartości pomogą ocalić od potępienia siebie, bliskich i wielu innych.     
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