Przez Komunię Świętą na rękę nie podniosą się Narody !

Profanum: Komunia Święta bez pateny i na rękę

Pan Jezus przychodzi do siostry Zofii Grochowskiej założycielki Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego
i przestrzega przed Komunią Świętą na rękę.
Niżej przedstawiamy fragmenty z książki " U źródeł Bożego
Miłosierdzia " Tom II - książka ta jest zapisem orędzi które
Pan Jezus przekazał siostrze Zofii.

fot. Zofia Grochowska

Dnia 17.09.2006.
Zofia Grochowska pyta Pana Jezusa :
Drogi i kochany Jezu, jak długo będziesz krzyżowany na
ludzkich rękach, jak długo będziesz poniewierany. Jesteś
Panem Wszechświata, przyjdź i pociesz nas, bo już większej
zniewagi nie dokona nikt, tylko człowiek obecnego
czasu.

fot. Szafarka udziela Komunii Świętej !!!
Mówi Pan Jezus:
Tak córko, okazał człowiek, że nie potrzebuje Mnie Stwórcę Boga. Lud Mnie krzyżował
przez wiele lat zbrukanymi rękami. Tylko kapłani namaszczonymi rękami mogli wziąć Moje
Ciało. Dochodzi czas do mety zniewagi Przenajświętszego Sakramentu. Zostałem na tej
świętej ziemi, aby być z człowiekiem, którego stworzył Bóg. Na nic mądrość Boża, bo lud
odrzucił ją.
Zapamiętajcie ludy i narody, zgotowaliście sobie zagładę która już nie będzie odwołana.
Krzyżowali Mnie Jezusa robiąc krzyż z własnych rąk, ręce dałem im do innego celu.
Wiele milionów codziennie krzyżuje Mnie, ale odpłacę się ludowi swojemu krzyżem z
którego się nie podźwigną wszystkie narody. Mój Krzyż jest Tronem Bożym a nie ludzkich
rąk zbrukanych wszelką nieprawością. Zapewniam tych, którzy wprowadzili, abym Ja, Jezus
był tak czczony i uwielbiany przez człowieka.
Dziewczęta nie są do posługi w prezbiterium, dla takich, które chcą służyć Bogu jest
miejsce w zakonach. Ostrzegam wszystkie narody bo czasu mało !
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Jak Niepokalane Serce Matki Bożej boleje przez Komunię Świętą na rękę i na stojąco :
Dnia 11.03.2006. Częstochowa - orędzie z Tomu II
Siostra Zofia pyta Matkę Bożą : Matko Boża czy jest Tobie obojętne jak
przyjmują Ciało Twojego Syna?
Matka Boża odpowiada : Córko moja, gdybyś znała ból Mego Serca. Jest on taki sam jak i
Mój Syn przechodził w czasie Męki.
Ja, Matka Boża przechodzę agonię widząc obojętność wobec Bóstwa Mego
Syna w tym czasie, gdy Mój Syn idzie do ludzkich serc na stojąco i na rękę.
O ludu Boży tak jest wam wygodnie, a kto pomyśli co się dzieje z Moim Synem i ze Mną.
Odpowiedzą za tę zniewagę kapłani i lud. Bóg rozliczy z tego wszystkich.
Córko Moja Zofio tyś bolała za tę obojętność a Ja, Matka Boża godzona byłam siedmioma
mieczami.
Tak czyńcie Moje dzieci, choć jedna dusza klęczy, to jeden miecz mniej w Mym Sercu.
Tu w Moim Królestwie od wieków tyle cudów, uzdrowień. W tych czasach nie mogę
czynić tego, co bym chciała dać ludowi.
Czyńcie tak dalej, bez czci Ciała Mego Syna Bóg uderzy swoją mocą aż zadrży ziemia i wasze zabytki posypią się
w gruzy. Nie lękajcie się klękać przed Bożym Majestatem, aby wynagradzać za tych, co przyjmują obojętnie i nie
myślą o Bóstwie Jezusa.

Jak Bóg pragnie aby Go przyjmować godnie :
Dnia 07.07.1996r. Tolkmicko - orędzie z Tomu I
Córko Moja, pisz często. Zostaw wszystko, a oddaj się temu dziełu zbawienia. Słowa,
które piszesz błogosławię im, one mają moc Bożą.
Ty, który będziesz czytał te słowa dane ci przez Boga, zastanów się dlaczego Bóg tak się
trudzi, aby dotrzeć do ciebie biedne stworzenie i chce dać ci zrozumieć, że ciebie kocha i
chce cię zbawić.
Rozważcie Moje dzieci, że ten obecny czas jest czasem wielkiej próby.
Czy wasza wiara jest pełna wiary w Boga Żywego w Przenajświętszym
Sakramencie? I w jaki sposób Go przyjmujesz do swego serca?
Ja, Jezus Chrystus, pragnę, abyście rozważali Kto do was przychodzi w Komunii Świętej,
a nie przyjmowali tylko na pokaz - jeszcze nie w pełni godnie przyjmujecie Mnie.
Jestem Bogiem żywym, prawdziwym i upominam was Moje dzieci, abyście godnie Mnie
przyjmowali i nie ranili Mnie, a szczególnie naród polski.
W Polsce objawiło się Miłosierdzie Boże i w Polsce ma się dokonać największa
przemiana ludzkich serc.
Moje Oczy są zwrócone na tych, co się trudzą dla Mej chwały i zbawienia świata.
- ( fragmenty z książki siostry Zofii Grochowskiej : "U źródeł Bożego Miłosierdzia" Tom I i Tom II )
http://pl.netlog.com/zofiagrochowska/blog
PIĘCIORAKA WŁADZA KAPŁANÓW

Pan Jezus rzekł do św. Brygidy: Posłuchaj jaką władzę dałem kapłanom przed Aniołami i ludźmi.
1. Po pierwsze władzę rozwiązywania i związywania na ziemi i w Niebie;
2. Po drugie, dałem im władzę, że z największego Mego wroga uczynić mi mogą przyjaciela, że ze
szatana mogą uczynić anioła;
3. Po trzecie, dałem im władzę ogłaszania słów Moich;
4. Po czwarte, dałem im władzę pobłogosławienia i uświęcenia Mego Ciała, czego pomiędzy
Aniołami nikt uczynić nie może;
5. Po piąte, dałem im władzę dotykania się palcami Mego Ciała, czego żadnemu innemu
stworzeniu czynić nie jest wolno.
Źródło: modlitewnik „KWIAT NABOŻEŃSTWA" cz. II str. 660; Nauki, Rady i Rozmyślania objawione przez Pana Jezusa i Matkę Boską
św. Gertrudzie, św. Matyldzie, św. Brygidzie i czcigodnej Marii od Jezusa z Agredy. Poznań 1910
Z Pisma Św: 1 List Św. Pawła do Koryntian 26-27
„ Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.
Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej ”.

Ps. Kopiuj i przekaż dalej
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Wydruk na stronie internetowej : prorocykatolik.pl

