
                      O  POTRZEBIE  NABOŻEŃSTWA  DO  DUCHA  ŚWIĘTEGO  

            (według objawień błogosławionej siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanki bosej) 

<<< fot. Błogosławiona Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, karmelitanka bosa,      
(znana też jako mała arabka) , urodzona w 1848 r. w Abellin, w Palestynie. Zmarła 
w opinii świętości w 1878. Beatyfikacji dokonał papież Jan Paweł II w 1984 r. 
Odznaczała się szczególnym nabożeństwem do Ducha Św., obdarzona była łaską 
stygmatów i wysokiego stopnia modlitwy mistycznej, odbierała nadzwyczajne łaski i 
światła. Pewnego razu rzekł do niej Zbawiciel:  

„Jeżeli chcesz Mnie znaleźć, poznać i pójść za Mną, wezwij Ducha Świętego, 

który oświecał Moich uczniów i który oświeca wszystkie narody wzywające Go            

w modlitwie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ktokolwiek wezwie Ducha 

Świętego, szukać Mnie będzie, odnajdzie Mnie i przyjdzie do Mnie przez Niego. 

Delikatne jak kwiat polny, będzie jego sumienie, a jeśli to będzie ojciec lub matka rodziny, w 

rodzinie ich zapanuje pokój — w sercach ich będzie pokój w tym i przyszłym życiu. 

Gorąco pragnę byś oznajmiła, że wszyscy kapłani, którzy raz na miesiąc odprawią Mszę Świętą 

o Duchu Św. uczczą Go tym, a ktokolwiek uczci Go i wysłucha Mszy Św. ku czci Jego, będzie 

uczczony od Ducha Św., a pokój zapanuje w jego duszy i nie umrze w ciemnościach. 

    Wszyscy szukają  nowości, nawet w nabożeństwach,  a zaniedbują tak ważne nabożeństwo do 

Ducha Św. , dlatego są w błędzie  i  rozterce, nie mają pokoju i światła. Nie  wzywa się  Ducha Św. tak, 

jak  powinien być  wzywany”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Uwagi wiernych : Teraz kiedy wszyscy widzimy te ciemności duchowe w Kościele i w świecie 

zamawiajmy Msze Św. do Ducha Św. o Jego światło dla całej ludzkości i ku czci Jego.  

Ps. Dajmy też ten przekaz kapłanom aby odprawiali Msze Św. o  Duchu Św., a będziemy godnie uczczeni 

od Ducha Św. i ciemności które ogarnęły cały świat zostaną  rozproszone.  
 

                                       Więcej i  wydruk na stronie internetowej: prorocykatolik.pl, dział: pliki do druku 
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