Przykłady Działalności Aniołów Bożych wykonujących Bożą Sprawiedliwość
Są 4 Elementy Stworzenia.

OBIETNICE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1) Obraz Miłosierdzia Bożego „Obiecuję, że dusza, która
czcić będzie ten obraz, nie zginie”. (Dz. nr. 48).

Jeden BÓG w TRZECH
OSOBACH. Liczba 7 oznacza
Liczbę Stworzenia.

„Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz...”

4 - Aniołowie: l - Anioł Powietrza,
2- Anioł Ziemi, 3 - Anioł Ognia,
4 - Anioł Wody.
Oni uwalniają 4 Żywioły:
l - Powietrze, to są wichury,
huragany, trąby powietrzne.
2 – Ziemia, - trzęsienie Ziemi,
osuwanie się, pękanie Ziemi, masy
błotne.
3 - Ogień,- Pożary lasów, pól itp.
4 – woda, - powodzie i wszelkie
wodne kataklizmy. W ziemi jedynie i na ziemi znajdują się wszystkie pierwiastki. Tylko na
naszej ziemi jest woda, dzięki której jest możliwe życie.

Widzenie Anioła z dzienniczka świętej Siostry Faustyny (Dz, nr. 474 ) :
Na drugi dzień w piątek 13 września .Wieczorem, kiedy byłam w swojej celi,
ujrzałam Anioła, wykonawcę gniewu Bożego. Był w szacie jasnej z
promiennym obliczem, obłok pod jego stopami, z obłoku wychodziły
pioruny i błyskawice do rąk jego, a z ręki jego wychodziły i dopiero dotykały
ziemi. Kiedy ujrzałam ten znak gniewu Bożego, który miał dotknąć ziemię,
a szczególnie pewne miejsce, którego wymienić nie mogę dla słusznych
przyczyn, zaczęłam prosić Anioła, aby się wstrzymał chwil kilka, a świat
będzie czynił pokutę. Jednak niczym prośba moja wobec gniewu Bożego.
W tej chwili ujrzałam Trójcę Przenajświętszą. Wielkość Majestatu Jego przeniknęła mnie do
głębi i nie śmiałam powtórzyć błagania mojego. W tej samej chwili uczułam w duszy swojej
moc łaski Jezusa, która mieszka w duszy mojej; kiedy mi przyszła świadomość tej łaski, w tej
samej chwili zostałam porwana przed Stolicę Bożą. O, jak wielki jest Pan i Bóg nasz i niepojęta
jest świętość Jego. Nie będę się kusić opisywać tej wielkości, bo niedługo ujrzymy Go wszyscy
jakim Jest. Zaczęłam błagać Boga za światem słowami wewnętrznie słyszanymi. Kiedy się tak
modliłam, ujrzałam bezsilność Anioła i nie mógł wypełnić sprawiedliwej kary, która się słusznie
należała za grzechy. Z taką mocą wewnętrzną jeszcze się nigdy nie modliłam jako wtenczas.
Słowa którymi błagałam Boga są następujące : Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy
nasze i świata całego: dla Jego Bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas.

Człowiek walczy z Panem Bogiem!
Madonna - piosenkarka muzyki pop parodiująca ukrzyżowanego Chrystusa.
Takie koncerty pobudzają Gniew Boży, ale nasze grzechy również, dlatego
wynagradzajmy i błagajmy, a Pan się zlituje nad nami i całym światem

(Dz. nr. 570).
2) Święto Miłosierdzia – ( pierwsza niedziela po Świętach
Wielkanocnych).

„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego,
wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do
źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do
spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar; w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże,
przez które płyną łaski...” (Dz. nr. 699)
3) Koronka

„Odmów tę koronkę, której cię nauczyłem... przez nią
uprosisz wszystko, jeżeli to o co prosisz, będzie zgodne z wolą Moją” (Dz. nr. 1731)
4) Godzina Miłosierdzia
„O trzeciej godzinie błagaj Mojego miłosierdzia szczególnie dla grzeszników, i choć przez
krótki moment zagłębiaj się w Mojej Męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili
konania. „W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych...” (Dz. nr. 1572)
5) Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego

„Wszystkim duszom, które uwielbiać będą to Moje miłosierdzie i szerzyć jego cześć
zachęcając inne dusze do ufności w Moje Miłosierdzie, dusze te w godzinę śmierci, nie
doznają przerażenia. Miłosierdzie moje osłoni je w tej ostatniej walce” (Dz. nr. 1540)
6) Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w
potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście
Moje. (Dz. nr. 1732 )

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
(Modlitwa przebłagalna na powstrzymanie Gniewu Bożego) Modlimy się na różańcu
Na początku : Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach : Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Ciało i Krew Duszę i Bóstwo
najmilszego Syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy
nasze i całego świata. (1 x )
Na małych paciorkach : Dla Jego Bolesnej Męki miej Miłosierdzie dla nas i całego
świata. (10 x )
Na zakończenie : Święty Boże, Święty Mocny, Święty, a nieśmiertelny zmiłuj się nad
nami i nad całym światem. ( 3 x )
Akt strzelisty : O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego
jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie (3 x ) [Dz.186 i187]
( Dz. nr. ... – wersety z dzienniczka Świętej siostry Faustyny )
druk: www.prorocykatolik.pl

