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15 sierpnia 1986 roku. Rano pomodliłem się z żoną w altance. Zostałem sam odmawiając różaniec. Po chwili 

weszła Matka Boża z różańcem, w koronie i z sercem przebitym mieczem boleści. Ucałowałem stopy Matki Bożej. 

Powiedziała mi: 

„Błogosławię cię w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dobrze wypełniasz polecenia Moje, ale niektórzy słudzy 

Moi kapłani nie wykonują ich i drwią sobie z objawień Matki Bożej. Przekaż Ojcu Świętemu, że pasterze Kościoła 

przekazują jemu, że objawienia Matki Bożej są nieprawdziwe. Czas jest krótki, a oni przez to mogą ściągnąć karę na 

ludzkość. Przekaż, że tak dalej nie może być, gdyż szatan nawet wkradł się do świątyń Mego Syna. 

- W tych czasach kiedy szatan krąży, słudzy Moi powinni wzmacniać wiarę wiernych mówiąc o orędziach Matki 

Bożej. Jak może być dobrze, gdy ludzie w kościele się modlą, a gdy wychodzą, są prześladowani przez szatana i nie 

dopuszczani przez władze na miejsce objawień. Pamiętajcie, że dla nich jest już czas krótki. Jest wyłącznie wina kardynała 

Gulbinowicza, ponieważ wydał komunikat o nieprawdziwości objawień. Przekaż, że ostrzegam, iż każdy kardynał i 

biskup będzie też musiał zdać rachunek za swoje owce, które są niedopuszczane do miejsca, objawień Matki Bożej w 

Oławie. 

- To objawienie, które jest w Oławie, jest ostrzeżeniem dla całej ludzkości, aby się ludzie upokorzyli i nawrócili, 

przystępowali do sakramentów świętych, trwali na modlitwie. Kara już dawno mogła spaść na ludzkość, ale Bóg Ojciec i 

Mój Syn nadal jeszcze czeka, żeby Moi słudzy i lud Boży był najbardziej przygotowany. W tych czasach trzeba nieustannie 

trwać na modlitwie różańcowej. Przekaż, żeby kapłani po skończonej Mszy Świętej odmawiali różaniec razem z wiernymi, 

wtenczas Kościół i lud Boży odniesie zwycięstwo nad szatanem. 

- Moi słudzy, pamiętajcie, że wy też jesteście atakowani jak każdy jeden, bo gdzie jest sprawa Boża, tam też chce 

wkraść się szatan. Przekaż, że gdy niektórzy biskupi z Polski byli u Ojca Świętego, powiedzieli, że Oława nie jest 

prześladowana, jest wolna. Jak można namiestnikowi Chrystusa przekazać takie kłamstwa, gdyż Oława nadal jest prze-

śladowana. 

- Oława nie może być prześladowana, bo to jest miejsce wybrane przez Mego Syna i Mnie. Mój Syn musi odnieść 

zwycięstwo nad całym światem. Przez kłamstwo szatan zbiera żniwo, bo mu sami otwieracie bramy. Moi słudzy, nie 

dopuszczajcie dalej szatana, szczególnie w tych czasach kiedy cały świat jest nad przepaścią, a szatan drwi sobie z 

objawień Matki Bożej. Pan Jezus i Matka Boża nie pozwolą sobie na to, aby szatan nadal drwił. Jak można było wydać 

ten komunikat na cały świat, gdy ludzie przyjeżdżali na to miejsce i otrzymywali łaski uzdrowienia na duszy i ciele. 

Wiele ludzi z innych krajów dziękuje Matce Bożej Oławskiej. I nadal te łaski będą spływać na ludzkość, aby uwierzyli w 

objawienia. Wkrótce będzie kaplica i wtenczas jeszcze bardziej przybywać będą pielgrzymi na miejsce objawienia. 

 Moi słudzy, nie możecie zabraniać wiernym przybywać na miejsce objawień w Oławie, gdyż to są prawdziwe objawienia 

i ludzie otrzymują przez modlitwę łaski uzdrowienia. 

- Podkreślam, że wiele jest łask objawień na świecie, ale to miejsce ma szczególny znak Bożego Pokoju w środkowej 

Europie. By móc uprosić, trzeba przeprosić Boga Ojca i Mego Syna, wtenczas odniesiecie zwycięstwo. Moje dzieci wiem, 

że dzisiaj dużo was przybyło, ale nie dopuszczono was nawet do krzyża. Miejcie w swoich sercach Mego Syna, gdyż Mój 

Syn wiele musiał wycierpieć na ziemi, ale odniósł zwycięstwo. I wy też odniesiecie zwycięstwo przez Matkę Bożą. Bo Ja 

nieustannie wstawiam się za wami i za całym ludem Bożym. 

- Przekaż Ojcu Świętemu, żeby jak najszybciej powstała Kaplica Bożego Pokoju. Przekaż, żeby Ojciec Święty odwiedził 

miejsce objawień Matki Bożej w Oławie, gdy przybędzie do Polski, przez to bardziej umocni kardynałów i biskupów, że 

są to najważniejsze objawienia dla całej ludzkości. Ludzkość musi być przygotowana. Będzie jeszcze dany znak w Oławie, 

że będą niektórzy przerażeni, ale nie wszyscy go wytrzymają. Proszę was, nie czekajcie na żadne znaki, tylko módlcie 

się, aby kara nie spłynęła na ludzkość. Przez modlitwę może być odwołana. Ostrzeżenie musi być, bo świat jest w 

grzechach. 

- Jak może być dobrze, kiedy matka zabija swoje własne dziecko. Wiele wy ran zadajecie Mojemu Synowi i Mnie. Tak 

dalej być nie może. Nie można trwać w grzechach. Niech każda jedna matka i ojciec pamięta, że ten ciężar za zabicie 

dziecka bierze na siebie. Pamiętajcie, że kara może być od wybuchów atomowych i dlatego bądźcie przygotowani i 

módlcie się, żeby tej kary nie było. Ona będzie straszna, gdyż ludziom będzie odpadać ciało i oczy na wierzch wychodzić. 

Straszna choroba. Przebywajcie w kościołach częściej. Kościoły nie mogą być pozamykane, bo to jest Dom Boży. Tam 

czeka Pan Jezus na wasze modlitwy. 

- Pamiętajcie, aby w każdym domu był krzyż, bo każdy dom ma być domem modlitwy. W tych domach gdzie nie ma 

Oblicza Mojego Syna, nie ma też Boga, a jest szatan. Przekaż wiernym, że objawienia w Polsce są tylko w Szczecinie i w 

Oławie, w nich są przekazy z Nieba i przez stygmatyczkę Katarzynę Szymon. 

Powiedziałem Matce Bożej, że przychodzi wiele ludzi i mówi, że mają przekazy z Nieba. Matka Boża odpowiedziała: 

- Niektórzy z nich mogą mieć przekazy z Nieba, ale są one dla nich i dla ich rodzin, aby się umocnili w wierze.  
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Oni nie mają łask uzdrowienia. Proszę, aby wierni przyjeżdżali po błogosławieństwo do Oławy. Mówisz, że nie jesteś 

uzdrowicielem, uzdrawia tylko Pan Jezus i Matka Boża. Ty jesteś tylko narzędziem Mego Syna i Moim. Wierni muszą 

być ostrzeżeni, nie szukać znaków i uzdrowicieli. Bo teraz szatan może dawać znaki w różnych postaciach. Inni 

uzdrowiciele nie są od Mego Syna ani ode Mnie. Dlatego was upominam, żeby się podporządkować objawieniom Matki 

Bożej w Oławie. Tam daję wskazówki całej ludzkości, bo szatan chce przeszkodzić i dlatego mąci. 

- Ostrzegam, że młody człowiek przyjeżdża do Oławy, kiedy przyjeżdżają pielgrzymi i mówi, że ma objawienia i 

łaski uzdrawiania. Z nim przyjeżdża starsza pani, która mówi, że ma przekazy z Nieba. Ich  przekazy nie są z Nieba. 

Moje dzieci, Mój Syn i Ja nie będziemy się wszystkim objawiać, tylko tym, którzy są wybrani tak w Polsce jak i za granicą. 

Ci mają przekazy dla całej ludzkości. Udzielam tym Moim przekaźnikom błogosławieństwa od Mego Syna i ode Mnie. 

- Kiedy do was będą przychodzili tacy, którzy mówią, że mają przekazy, to zróbcie znak krzyża świętego, wtenczas 

poznacie dzieło szatana. Wkrótce zjednoczą się wszyscy, którzy mają przekazy. Teraz masz jechać na zaproszenie do 

Niemiec, Francji, Kanady i Indonezji. Dalsze polecenia otrzymasz później. Wiem, że będą trudności. Szatan będzie 

przeszkadzał. Otrzymasz nawet odmowę, ale później otrzymasz paszport. 

- Gdy będziesz przebywał już za granicą, przekazuj orędzia Matki Bożej Oławskiej, nadal udzielaj błogosławieństwa na 

odległość, bo ludzkość pragnie tego błogosławieństwa. Oni otrzymują łaski uzdrowienia na duszy i ciele i wielu nawraca się 

do Boga. Będziesz miał wielu przeciwników, ale wszystko przetrwasz, bo oni są słabej wiary. Człowiek który nie ma 

wiary, nie kocha Mego Syna i Mnie, nie może otrzymać łaski. Ale wstawiajcie się za nimi, żeby nie prześladowali Mego 

Syna i Mnie. Przekazuj im, że czas jest krótki dla nich, ale mają szansę nawrócić się do Boga. 

   - Moje dziecko wiem, że dzisiaj kiedy tylko wszedłeś do altanki, zaraz cię wezwali, byś ją opuścił. Powiedziałeś, że 

musisz się pomodlić, a wtenczas opuścisz to miejsce. Widzę, że w tobie jest wiara. Rób tak dalej, gdy będzie szatan koło 

ciebie, zrób znak krzyża, a on odejdzie. 

  - Przekazuj Moje orędzia wszystkim biskupom i kapłanom, aby zrozumieli tę misję objawień, że one są dla całego 

Kościoła Świętego. Kiedy Kościół przyjmie te orędzia Matki Bożej Oławskiej, wtenczas nie będzie prześladowany. W 

przeciwnym razie może przyjść taki czas, że duchowieństwo może przychodzić do kościoła, a po Mszy Świętej będą 

zabierani. Nie odrzucajcie objawień Matki Bożej. Czym prędzej przyjmiecie te orędzia, tym lepiej będzie dla Kościoła i 

całego świata. Modlitwa która jest na miejscu objawień, jest tak wysłuchana jak w kościele, bo tam jest nieustannie Pan 

Jezus i Matka Boża. 

  - Ludzkość pragnie tej modlitwy. Kiedy wierni modlą się na gołym polu, bardziej się nawracają do Boga, gdyż ci ludzie 

idą z kościoła na działki do Matki Bożej. Na miejsce objawień prowadzi ich Matka Boża. To jest radość dla wiernych. 

Dzisiaj o godzinie 8 dałam znak na słońcu, ono wirowało dla umocnienia tych co byli słabej wiary. Ten znak umocnił ich 

w przekonaniu, że to jest dzieło Pana Jezusa i Matki Bożej. Nie wszyscy mają tę łaskę, żeby zobaczyć. Ale gdy będzie 

jeden drugiemu przekazywał, wtedy bardziej wzmocni się w wierze. 

- Proszę przypominać, aby wierni byli przygotowani. Bo nie wszyscy są przygotowani, a chcą otrzymać łaski uzdrowienia. 

Mój Syn i Ja nie opuścimy tych, którzy uciekają się do nas. Będziecie jeszcze bardziej wzmocnieni przez objawienia w 

Oławie. Nawet chorzy w waszych domach przez wasze modlitwy otrzymają łaski uzdrowienia duszy i ciała. 

- Dobrze, że modlicie się za dusze w czyśćcu cierpiące. Wiele tych dusz zostanie wybawionych. Ale jeszcze wiele czeka na 

wasze modlitwy. Módlcie się za wasze dzieci nienarodzone, bo one są niewinne. Te dzieci pragną waszej modlitwy. 

Szczególnie niech się za nie modlą matki i ojcowie. Za te dzieci niewinne potrzeba dużo modlitwy. Trzeba ofiarować 

dużo Mszy Świętych i Komunii. Pamiętajcie dać na Msze gregoriańskie za zmarłych, gdyż to dla nich jest pomocą do 

wybawienia. Módlcie się za Ojca Świętego Jana Pawła II, gdyż potrzeba dużo modlitwy. On jeździ i nawraca narody do 

jednej owczarni, a szatan chce w tym przeszkodzić. Żaden papież nie łączył tak wiernych jak obecny Ojciec Święty 

Polak." Chociaż były zamachy na jego życie, on idzie naprzód z Panem Jezusem i Matką Bożą. Ale ma jeszcze wiele 

owiec, które ma doprowadzić do Boga. Dlatego proszę was, módlcie się za cały Kościół w świecie. 

- Módlcie się za swoich kardynałów i biskupów, aby Duch Święty oświecał ich w objawieniach Oławskich. Modlitwa jest 

potrzebna za wszystkich kapłanów, żeby zrozumieli te orędzia. Bo Matka Boża schodzi na ziemię dla całej ludzkości jak i 

duchowieństwa. Zarówno u niektórych kapłanów i wiernych brak pokory i wiary, dlatego proszę was, módlcie się o 

światło Ducha Świętego, a wtedy Kościół nie będzie atakowany prze szatana, gdy będzie modlitwa za całe 

duchowieństwo. 

- Za tych którzy mają przekazy z Nieba potrzeba dużo modlitwy, gdyż są prześladowani na różne sposoby. Wasza 

modlitwa umocni ich w wierze. Otrzymałeś figurę Matki Bożej Ubogich Baneux z Belgii, która ma być w Kaplicy Bożego 

Pokoju. Z tej figury będzie spływać wiele łask. 

- Zsyłam błogosławieństwo w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego dla całej Polski i wszystkich narodów, aby wyznawali 

wiarę Chrystusową. Z tą wiarą każdy zyska Niebo. 

Następne objawienie i dalsze polecenia będą we wrześniu ”. 

Orędzie Matki Bożej przekazane przez Kazimierza Domańskiego z książki pt. „ Jutrzenka Bożego Pokoju z Oławy ” Tom I. 


