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   Zapisz: Wesprzyjcie dzieci Moje, 
wesprzyjcie  święte  mury  serc 
waszych. Nie dopuszczajcie w tych 
dniach działania  złego ducha . W 
Bogu  szukajcie umocnienia  i 
schronienia.  Nie  patrzcie  ani  na 
wschód,  ani na  zachód.  Bóg  was 
ochroni  swoją  wielką  prawicą. 
Ochroni  was  przed  wielkim 
uciskiem.  Ale  wy  módlcie  się  i 
pokutujcie,  odmawiajcie  święty 
Różaniec.  Mężowie  ze  wschodu  i 
zachodu  knują  nieprzyjaźń. 

Kłamstwem karmią  się  wzajemnie.  Siadają  do  stołu, 
podejmują  rozmowy  ugodowe,  a kindżały  trzymają 
tajemnie, by ugodzić swego przeciwnika — rozmówcę, 
by  go  zaskoczyć  i  zdobyć  jego arsenały,  te  grzeszne 
śmietniska broni. Ach, tak zasiadali od wieków i wrogość 
trzymali w sercach jedni do drugich.  Ale dziś nie tylko 
wrogość  cechuje  ich  serca  i  umysły  ale  i  pragnienie 
zemsty, mordu i okrucieństwa. Ubierają  wszystko we fałsz. A wszystko dlatego, że odstąpili  od drogi, którą 
nakazał  Bóg  Święty  w  Trójcy  Jedyny.  Zasmakowali  w  drodze  szatana,  a  on  ich  wiedzie  ku  wiecznej 
zagładzie .Ja,  wasza Matka  Niepokalana Dziewica Maryja Panna, Matka Syna Bożego,  Jezusa  Chrystusa 
upominam,  proszę,  przynaglam. Mężowie  całego świata,  wezwijcie  na  swoje  narady Syna  Mojego  Jezusa 
Chrystusa,  weźcie  Jego  przykazania.  Niech  was  jednoczy  Krzyż  święty  Syna  Boga  Jezusa  Chrystusa. 
Połóżcie przed sobą V-te przykazanie, wypiszcie w sercach i umysłach waszych; nie zabijaj, nie morduj, nie 
gazuj. To szatan każe wam mordować się wzajemnie i zabijać. Odstąpcie od ucisku biednego ludu, który przez 
was, mężowie nierozważni, jest dręczony. Gdy użyjecie broni nuklearnej, broni chemicznej, którą na rozkaz  
szatana wykonaliście,  dużo biednego ludu wyniszczycie. Ucieszycie tym złego ducha. Wy też sami zginąć 
musicie. Zginiecie w sposób bardzo haniebny, a dusza wasza pójdzie na wieczne zatracenie. Mężowie świata, 
zegnijcie  kolana  swoje przed  wielkością Stwórcy  całego  świata  i  wszechświata,  przed  mocą Boga  Naj-
świętszego. Proście Go o przebaczenie, o to, by pouczał was, byście zrozumieli prawdę Bożą. Bóg Święty 
pragnie dać wszystkim narodom Królestwo święte Boże, oparte na miłości i pokoju. Ale musicie odstąpić od 
złego ducha, musicie wyrzec się jego wszelkich spraw. Nie będzie głodu, ziemia wam będzie rodzić sześciokrot-
nie więcej, mleko i miód pić będziecie. Odstąpi od ziemi na zawsze głód, wszelka niemoc, ale ludzkość cała 
musi wyrzec się szatana, jego spraw, jego drogi. Opowiedzieć się musi sercem całym i umysłem, si lną  wiarą 
za Bogiem Świętym, Jedynym w Trójcy. Słuchajcie Mnie narody, słuchajcie! Niech wróci religia święta do 
wszystkich szkół na całym świecie. Niech we wszystkich więzieniach będą kaplice z wizerunkiem Krzyża i 
Chrystusa  Pana,  w  którym  dusze  zabłąkane  znajdować  będą  moc  do  poprawy  swego  charakteru i 
wyrzeczenia  się  zła.  Proszę,  by  w domach  dziecka  był  pacierz,  modlitwa  święta,  rano  i  wieczorem.  W 
koszarach wojskowych Krzyż święty,  modlitwa, śpiewana rano i wieczorem. Sądy wasze niech rozpoczną  
każdą sprawę z Chrystusem Ukrzyżowanym i Świętą Ewangelią. Do was też mówię, moi ukochani kapłani, 
synowie  Bożego  dziedzictwa:  Nie  profanujcie  niczym  Najświętszej  Ofiary  Ciała  Syna  Mego.  Nie 
zezwalajcie  lekceważyć  Chrystusa  Pana  pod  postacią  Przenajświętszego  Sakramentu.  Nikt  nie  jest  
godzien brać do rąk Chrystusa Pana. On jest Synem Świętego Boga, poczęty przez Ducha Świętego, w  
wielkim uwielbieniu i chwale przebywa w niebie z Ojcem swoim, Bogiem Najświętszym. Ciało i Krew 
Jego jest  wiecznie święte,  nade-wszystko święte.  Nie wprowadzajcie innowacji,  powstrzymajcie się  od 
nich  — to  są  inspiracje złego  ducha.  One  niosą ohydę,  szpetotę  czasu  ostatecznego  spustoszenia. 
Odstąpcie od tego. Komunię świętą podawajcie do ust. Moje umiłowane dzieci. Ja będę was wspomagać, bo 
jestem waszą Matką. Każdemu z was błogosławię w tych bardzo ciężkich chwilach, gdzie ateizm i szatan  
pragnie zbrudzić największą świętość, wszędzie się wciska. Pamiętajcie, Bóg jest Świętością,  Ja was w Imieniu 

Trójcy Przenajświętszej błogosławię. +  Amen.   

Co  na  to  mówi  Pan  Bóg :   

30. VI 1997 r. PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT
Tym  tematem  rozpocząłem  dzisiejsze  słowo  Boże.  Jest  to 

Największy Skarb jaki otrzymała ludzkość od swego Boga, ale wielu 
z was nie rozumie tego wielkiego szczęścia jakie Bóg dał ludzkości  
w  swoim  Miłosierdziu.  Tak  córko  Najświętszy  Sakrament  Jest 
poniżany nawet i przez Moich umiłowanych synów chociaż wiedzą 
kto to Jest Najświętszy Sakrament.

Córko  to  Moje  Ciało  i  Moja  Krew  Jest 
podawana na stojąco i do ręki w wielu krajach, 
chociaż w Polsce już wielu to czyni, ale nie jest 
tego  tak  dużo,  tego  tzn.  zła,  które  tak  czyni. 
Pamiętajcie  nie  pozwólcie  sobie  podawać 
Komunii Świętej na stojąco, i nie odważcie się 
brać do ręki. Dzieci jak wam to wytłumaczyć 
bądźcie  zawsze  pewni  i  ufni,  że  patrzę  na 
każdego z was.
Powstały  nowe  zgromadzenia  i  świeccy 
szafarze,  którym  daje  się  pozwolenie  do 
podawania Komunii Świętej, czyż dzieci wasze 

serca są tak zakłamane, wiedzcie, że jeżeli szafarz podaje Komunię 
Świętą Ja nie Jestem tam oddalam się, ponieważ już i tak zadaje Mi 
ludzkość bardzo wiele bólu z grzechu i nie chcę już cierpienia dla 
moich  dzieci  powiększać.  Moich  dzieci  to  znaczy  tych  co 
wynagradzają Mi za grzechy świata. Pamiętajcie oddawajcie zawsze 
głęboką, cześć Najświętszemu Sakramentowi, bo tam Jestem żywy i 
prawdziwy.  Prawdziwy Bóg.  Jeżeli widzisz, że ktoś z własnej woli 
lekceważy  Najświętszy  Sakrament  masz  obowiązek  go  upomnieć 
wobec Boga. Starajcie się zawsze z miłością przyjmować Komunię 
Świętą , wynagradzajcie Mi dużo za własne i bliźnich  grzechy, tego 
pragnie Moje Serce, które nie chce karać, ale chce kochać i pragnie, 
aby  Je  kochano.  Błogosławię  was  Moje  dziatki  i  pamiętajcie  o 
sprawach Bożych, nie zaniedbujcie się w modlitwie. 
[ Fragment z książki  „ Bóg w duszy człowieka” – Słowo Boże i ja.   Strona  91. ]
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IHS 
Zobacz Kogo przyjmujesz w Komunii Św.  – Boga w 
Trójcy Świętej Jedynego w Hostii  Świętej  ukrytego.
 Jest zapisany w Księdze Apokalipsy św. Jana  4, 2-8

Tak Komunia Św. udzielana jest na zachodzie

Szafarka udziela Komunii św. 
na rękę! Zwróć uwagę na 
skrzyżowane ręce 
przyjmującego Konsekrowany 
Chleb, mówi się, że przyjmujesz 
Pana Jezusa  na ołtarz 
krzyża !?                       >>>

Puryfikacja palców 
kapłana po udzieleniu 

Komunii Św.  wiernym.

Profanacja w 
majestacie prawa !  

Ciekawe gdzie wierni na 
zachodzie puryfikują 

swoje palce?
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