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CZEŚĆ DLA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA EUCHARYSTYCZNEGO
- trzeba uporządkować Ołtarze.
ORĘDZIA ZBAWIENIA : Zofia Nosko „Centuria” , TOM I
( Fragmenty orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej do „Centurii”
zamieszczonych w książce pt. „ORĘDZIA ZBAWIENIA”, tom I,
400 stron.)

[122]. 2.V.1982 Miałam wielkie cierpienie duszy i ciała. Wiedziałam,
że się coś stanie, bo gdy mam to cierpienie, zawsze staje się
nieszczęście, czy to w rodzinach ludzkich, czy to w świecie.
W czasie modlitwy widziałam w duchu Jezusa Chrystusa.
Mówił mi: Koniec wszechrzeczy złego ducha. Już wypełnia się księga Daniela i
Apokalipsa świętego Jana. Duch zamętu i zła, duch ateizmu i niewiary zostanie starty
dłońmi Chrystusa Pana jak rosa poranna z dachu namiotu przez promienie słońca.
Ziemia cała zostanie uwolniona od czerwonego węża zwodziciela, kłamcy i oszusta.
Ale przedtem będzie jeszcze narody ugniatał i krzyk maleństw z ziemi twojej może
doprowadzić do rozlewu krwi.
JEZUS CHRYSTUS
Pamiętaj, że Duch Święty prawdy i wolności już wkrótce obejmie twoją ziemię i cały
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świat. Bądźcie cierpliwi, bardzo cierpliwi. Zwodziciel świata będzie używał podstępu i
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prowokacji, by serca niewinne uciskać. Proszę was też, bądźcie wyrozumiali dla tych,
co muszą wypełniać wolę zarządcy ziemskiego. Oni teraz zostaną okryci cierpieniem.
Są waszymi braćmi zagubionymi, niewidomymi. Módlcie się za nich, by przejrzeli i by Duch świętej prawdy objął ich
serca, wyzwolił z mocy szatana. Módlcie się o jasność dla was, o drogę wyjścia, o światło prawdy, która jest w Sercu
Chrystusa Pana. Albowiem Chrystus Pan jest Królem i Władcą, Pasterzem Dobrym i Sprawiedliwym. I On was
powiedzie ku zwycięstwu, prawdzie i miłości.
Chrystus teraz prosi kapłanów, aby Król Eucharystyczny znalazł miejsce w centrum Bożego Ołtarza.
Niedopuszczalne jest boczne usytuowanie Tabernakulum. Wierni bezwiednie obrażają Chrystusa Pana w
Eucharystii brakiem uszanowania godności, którą winni mu składać.
Najświętsza Maryja Panna powiedziała: Ja płaczę krwawymi łzami za brak uszanowania w kościele dla Mojego
Syna w Przenajświętszym Sakramencie. Dlaczego to usunięty Syn Mój z centrum Ołtarza? Nie poniżajcie, dajcie
najgodniejsze miejsce dla Jezusa Chrystusa, nie wracajcie do postępowania kapłanów ze świątyni
Jerozolimskiej. Jest władcą prawowitym dusz, synów Boga Wiecznie Żywego. On wasze sprawy i cierpienia
przemieni w wielką radość, ufajcie. Błogosławieństwo Boże składam na wasze serca. Amen.
Przekaż ostrzeżenie: Ja Matka Najświętsza daję wam do rozwagi ważną sprawę. Dokąd nie będą
uporządkowane wszystkie Ołtarze w Kościele Bożym na ziemi Mojego Najmilszego Syna, ziemi Narodu
Polskiego - dotąd nie nastąpi prawdziwe królowanie Syna Bożego, który przynosi wam prawdę i wolność Bożą.
Gdy wszystkie Ołtarze w Kościele zostaną uporządkowane zgodnie z Moją prośbą, Matki Niepokalanie Poczętej
- wówczas upadnie na wieki ateizm i siła złego ducha. Amen.
[124] . Na rekolekcjach w Częstochowie Matka Boża przekazała te słowa :
Ja, Matka Niepokalanie Poczęta jestem z wami, dzieci Moje. Zawsze wasze radości i smutki znajdują godny
oddźwięk w Moim Matczynym Sercu. Boleję, gdy wy bolejecie, raduję się, gdy wy się radujecie. Ofiarowałam
wam Swoją miłość i opiekę Syna Mojego Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie jednak, że szatan krąży jak lew wokoło
waszego narodu i patrzy, by was pożreć. Wszelka wrzawa, niepokoje, liczne troski, udręczenie, zamęt , są
działaniem złego ducha, który jest waszym wrogiem. On wie, że w waszym kraju są bardzo liczne dusze
miłujące Boga i święte prawa Jego. I pomimo upadków i odstępstw niektórych dzieci z waszego narodu od Boga
i Jego praw, pomimo ignorancji religii świętej — dla wielu dusz wybranych, bardzo wiernych Bogu - naród wasz
w szczególny sposób został wyróżniony spośród licznych narodów. Został bowiem otoczony Świętym
Miłosierdziem Bożym, jako naród mający przywilej wszelkich łask Trójcy Przenajświętszej i Mojego Matczynego
Serca. To przez łaskę Trójcy Przenajświętszej otrzymaliście wielkiego Wikariusza na Stolicy Apostolskiej
Piotrowej. Nadano wam miano „Przedmurze Chrześcijaństwa”, „Królestwo Niepokalanej Dziewicy”.
Wy, dzieci Moje jesteście fundamentem Kościoła Bożego na wschodnich rubieżach Europy. Z wielką radością
przebywam z Moim Synem Jezusem Chrystusem na tej ziemi, a w szczególności w klasztorze Jasnogórskim.
Dzieci Moje, u Tronu Trójcy Przenajświętszej wypraszam wszelkie łaski dla waszego narodu i Polski.
O, synowie i córki Narodu Polskiego, jedynym źródłem szczęścia jest łaskawość Boga dla was i dla wszystkich ludzi.
Tylko Bóg Najświętszy w Trójcy Jedyny może dawać łaskawość Swoją ludziom, którzy na nią zasługują i może odbierać
ją tym, którzy grzeszą przeciw Niemu. Łaskawość Boża jest miłością płynącą z dobra wiekuistego, jakim jest Bóg
Wszechmogący w Trójcy Jedyny.
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To Bóg, biedaka poniżonego unosi z nędzy i czyni go majętnym, stawia na wyżynach. On ubogaca i daje im szczęśliwe
bytowanie na ziemi. Ale On też widzi chciwość przewrotnego, który nie liczy się z prawem, jakie Bóg Najsprawiedliwszy
darował ludziom, że każdy naród musi sam o sobie stanowić, jest wolny, niezależny od drugiego narodu. Ma prawo
rozwijać się i ubogacać ciało i duszę zgodnie z Przykazaniami Bożymi, dbać o dobro swoich dzieci i narodu, nigdy nie
zbaczać z drogi wytyczonej przez Prawa Boże. On widzi napastliwego i żarłocznego chciwca i mierzy go, - gdy zjadł za
wiele, musi oddać wszystko, albowiem nadmiar słodyczy szkodzi.
Dzieci Moje, chciwiec napastliwy niebawem odda wam wszystko z ziemi i trudu waszego. A teraz was proszę, dzieci
Moje, niech dla was będzie klasztor Jasnogórski Moją siedzibą, Matki waszej i Matki Syna Bożego, jako ten kamień
Jozuego, który synowie i córki Izraelskie przychodzili oglądać i podziwiać, by móc ożywić wiarę w dobroć i Opatrzność
Boga Najświętszego. Bowiem Bóg, który roztoczył opiekę nad narodem wybranym, rozdzielił wody Jordanu na dwoje, by
mogli przejść po suchym dnie rzeki wkoło szumiącej i bez większego trudu zdobyć zwycięstwo nad miastem Jerycho.
Kamienie, które wódz narodu Jozue kazał złożyć, były dla upamiętnienia wielkiej opieki Bożej nad ludem wybranym.
Klasztor Jasnogórski z Moim Obrazem świętym, któremu cześć oddajecie i dobrze czynicie, jest też takim kamieniem,
gdzie powinniście odnawiać waszą wiarę i gorąco wierzyć w Miłość, Miłosierdzie i Opatrzność Bożą, pomoc i opiekę
Trójcy Przenajświętszej i Mojego Serca Matczynego.
Dzieci Moje, cała Ojczyzna wasza jest objęta Moją opieką, płaszczem matczynym okryta. Granice zachodnie i
wschodnie, południowe i północne, hufce świętych Aniołów strzegą i chronią od złego ducha , od jego działania
niszczycielskiego.
Moim miejscem umiłowanym i siedzibą jest klasztor Jasnogórski, gdzie ołtarze są zgodne z życzeniem Mego
Syna. Jego Chwalebne Ciało Eucharystyczne spoczywa w centrum przybytku. Bolesne jest to ustawienie
Chrystusa w bocznych ołtarzach, gdzie wierni tak Wielki Majestat jak rzecz błachą i obojętną spostrzegają albo
nie zawsze mogą dostrzec tę Chwałę, która powinna otaczać miejsce Mojego Zmartwychwstałego, na wieki
Żyjącego Syna w świętej Eucharystii.
Dzieci Moje, przez modlitwy, które tu, w klasztorze Jasnogórskim wiecznie płyną — tron Swój Trójca Przenajświętsza
buduje w każdym sercu dziecka polskiego.
Błogosławieństwo, łaska Boga w Trójcy Przenajświętszej, niech spocznie na was i uweseli serca wasze. Niech bramy
więzień dla udręczonych zostaną otwarte, niech nie będzie między wami bitych, poniżonych. Kościół Święty Boży,
którego Ja, Matka Dzieciątka Jezus jestem Patronką i Opiekunką z łaski Syna Mojego Jezusa Chrystusa, Pana waszego
— dozna wielkiego rozkwitu. Blask Chwały Bożej poprzez Ducha Najświętszego otacza świętą potęgą wszelkie działania
Kościoła Świętego. Moc Ducha Świętego skruszy złego ducha. Pamiętajcie, przez modlitwę Różańca świętego
uzyskujecie łaski Trójcy Przenajświętszej i potęgę pogromienia szatana - diabła i wszelkich jego spraw przez
moc Boga Ducha Najświętszego. Amen.
„ Centuria ” – Zofia Nosko , lekarka ze Szczecina, urodzona w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny - 8. 12. 1920 r., zmarła 5. 12. 1996 r. Pozostawiła po sobie 5 tomów książek – proroctw
mistycznych, które zaczynają się wypełniać. Jest ona kolejną „maluczką” służebnicą , którą Trójca
Przenajświętsza wysyła aby przez nią przemawiać do kapłanów i ludu Bożego .
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu więcej przekazów szczególnie do Narodu Polskiego znajduje się w
książce Centurii „ Orędzia Zbawienia” TOM I Rozdział II pt. „Wskazówki dla Narodu Polskiego ”.
Co na temat ołtarzy mówi Stolica Apostolska :
Bp D`Arcy: Tabernakulum w centralnym miejscu kościoła.
2009-07-23
Tabernakulum powinno być eksponowane w centralnym i widocznym miejscu kościoła – podkreśla bp John
D’Arcy z diecezji Fort Wayne - South Bend, w stanie Indiana. Hierarcha zatwierdził nowy dokument diecezjalnej
komisji liturgicznej, dotyczący umiejscowienia tabernakulów w świątyniach.
Biskup podkreśla, że Przenajświętszy Sakrament zawsze powinien znajdować się w centrum wiary i życia religijnego
wiernych.
„W ostatnich latach kwestia umiejscowienia Tabernakulum w kościołach stała się źródłem sporu. Tak nie
powinno być. Eucharystia, bez względu czy mówimy o jej celebracji czy miejscu jej przechowywania, powinna
zawsze oznaczać jedność i komunię, nigdy podział” – napisał w specjalnym liście ordynariusz, podkreślając, że
centralne miejsce tabernakulum w kościele powinno odzwierciedlać wiarę w prawdziwą obecność Chrystusa.
Nowe przepisy, dotyczące umiejscowienia Tabernakulów w kościołach diecezjalnych, wchodzą w życie 4
sierpnia.
W amerykańskich kościołach katolickich Tabernakula z Przenajświętszym Sakramentem są często niewidoczne i ukryte
w zakamarkach świątyń.
źródło : PiotrSkarga.pl / KAI
>>>
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JAK POWINIEN WYGLĄDAĆ OŁTARZ

Ks. Tomasz A. Dawidowski
WYPOSAŻENIE I ZORIENTOWANIE OŁTARZA
Gorliwość o dom Twój mnie pożera (Ps 68,10)
Piękne jest dzieło stworzenia, świat z całym bogactwem przyrody, a wśród niego arcydziełem jest człowiek obdarzony
duszą nieśmiertelną. Duchowym natomiast centrum świata, tajemniczym źródłem jego istnienia, utrzymywania go przy
życiu, mimo tylu jego występków, jest ołtarz, na którym spełnia się Boski cud eucharystycznej Ofiary. Każdy Ołtarz jest
budowany dla ofiary i tylko dla ofiary. Ołtarze to najważniejsze pomniki poprzez tysiąclecia, a naród który je stawia,
wydaje wielu kapłanów na wieki i dzięki temu nie zginie.
Ołtarz główny, mieszczący się w prezbiterium zajmuje w świątyni miejsce centralne, podobnie Msza Św. wiedzie prym
w życiu liturgicznym Kościoła. Ołtarz jest symbolem Chrystusa, toteż Kościół otacza go szczególnym szacunkiem.
Jest poświęcony i nie wolno używać go w innym celu jak do liturgii, a konkretnie dla Świętej Ofiary. Kapłani oddają mu
pokłon bądź przyklękają, gdy znajduje się na nim Przenajświętszy Sakrament, albo całują go wiele razy przy odprawianiu
Mszy Św. oraz okadzają podczas liturgii uroczystej.
Prawidłowo zbudowana świątynia posiada Ołtarz skierowany na wschód. To wyraz starożytnej tradycji, w ten sposób
pierwsze kościoły chrześcijańskie bardzo szybko odróżniły się od synagog. Chrześcijanie od początku zwracali się na
modlitwie ku wschodowi. W wschodzącym słońcu postrzegano symbol Chrystusa zmartwychwstałego (Łk 1,78 ), który
wniebowstąpił w stronę orientu (stąd słowo „orientacja”) i stamtąd przybędzie powtórnie na ziemię (Mt 24,27; Dz 1,11).
Tak zatem konstruowano kościoły, aby stojący przy ołtarzu na czele ludu kapłan - pośrednik oraz wierni mogli się
wspólnie zwrócić na modlitwie w jednym kierunku - wschodnim. Tak zjednoczona i zorientowana wspólnota
eucharystyczna, przeżywająca w liturgii zapowiedź powrotu Chrystusa zwraca się w stronę Pana, niejako wychodząc Mu
na spotkanie, oczekując Jego przyjścia w chwale.
Wyróżniamy elementy istotne Ołtarza: płytę ołtarzową (mensa), grób (sepulcrum), oraz tworzące z nim całość: Krzyż
(crucifixum), Tabernaculum i świece (candelae).
Mensa zwana potocznie Ołtarzem, stanowi część najistotniejszą, na niej bowiem składana jest Przenajświętsza
Ofiara. Najlepszym budulcem jest kamień. Pokryta trzema poświęconymi obrusami lnianymi, przypominającymi białe
prześcieradła, którymi było owinięte Ciało Zbawiciela w grobie. Praktyczne znaczenie to ochrona Przenajświętszego
Sakramentu, aby Krew w wypadku rozlania się nie przesiąkła aż do płyty ołtarzowej.
Sepulcrum to czworokątne zagłębienie, znajdujące się na środku mensy, w które biskup podczas uroczystej konsekracji
ołtarza wkłada i zamurowuje relikwie świętych męczenników, zamknięte w metalowej puszce. Z kolei w Ołtarzach tzw.
nie murowanych, czyli drewnianych, umieszcza się pośrodku płyty przenośny kamień ołtarzowy z marmuru lub alabastru
- tzw. portatyl. Kamień ów zawiera święte relikwie opieczętowane przez biskupa i szczelnie zamurowane kamienną
płytką. Relikwie złożone w ołtarzu muszą pochodzić z kości przynajmniej dwóch świętych, w tym co najmniej jedna z
ciała męczennika. Zasadniczo tylko na takim ołtarzu, w którym mieszczą się relikwie wolno odprawiać Mszę Św.
Krucyfiks to krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Zbawiciela, stojący pośrodku Ołtarza lub na Tabernakulum,
przypominający krwawą Ofiarę Krzyżową, która dokonuje się teraz w sposób bezkrwawy.
>>>
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Tabernakulum stanowi pewną analogię do Arki Przymierza ze świątyni jerozolimskiej. Nazwa (tabernaculum =
namiot) nawiązuje do namiotu, w którym Izraelici na pustyni przechowywali Arkę. Jest to bogato na zewnątrz zdobiona
szafka, służąca do przechowywania konsekrowanych Hostii. Wraz z Ołtarzem głównym tworzy punkt centralny całego
kościoła, ku którym zwracają się wszelkie elementy architektury począwszy od przedsionka, dzięki czemu skupia się na
ołtarzu, względnie na tabernakulum, cała uwaga .
Tabernakulum to miejsce realnej obecności żywego Chrystusa pod postacią chleba, tron samego Boga. Tu znajduje się
Przenajświętszy Sakrament, który należy adorować. Tabernakulum pozostaje zasadniczo nie oddzielne od Ołtarza,
ponieważ byłoby to „rozdzielenie dwóch rzeczy, które powinny być ze sobą złączone, tak ze względu na swe
pochodzenie, jak i istotę” . Przed Przenajświętszym Sakramentem powinna świecić się dzień i noc lampka napełniona
oliwą lub woskiem, która symbolizuje nieustanną adorację Oblubienicy Chrystusowej.
Świece, najlepiej woskowe. Najczęściej smukłe, majestatycznie wznoszące się ku górze, zasadzone nie rzadko na
wysokich i kunsztownie zdobionych świecznikach (lichtarzach). Mimo wielu świateł elektrycznych w kościele, zapalone
świece są niezbędne z powodu ich symbolicznego znaczenia. Oznaczają przede wszystkim Chrystusa jako światłość dla
świata, która oświeca każdego człowieka nauką Bożą i łaską. Przypominają również gorliwość pierwszych chrześcijan,
którzy zbierali się nocą w katakumbach na Msze.
Płomień trawi ustawicznie ciało świecy, spala się jej wosk, ofiarowuje na chwałę Bożą. Świece płoną właśnie na Ołtarzu tj. tam, gdzie co dzień spala się dla nas ofiarna miłość Syna Bożego. Świec jest sześć, trzy po lewej i trzy po prawej
stronie. W pośrodku stoi Krucyfiks. Można w tym zauważyć analogię do starotestamentowej menory.
Ponadto na Ołtarzu znajduje się pulpit pod mszał oraz trzy tablice z modlitwami używanymi w czasie Mszy Św.
Wyrazem naszej miłości do składającego się za nas w ofierze Pana, jest przyozdabianie Ołtarza pięknymi kwiatami.
Do ozdoby Ołtarza należeć mogą relikwiarze, które stawia się w dni uroczyste między lichtarzami, oraz obrazy czy
rzeźby. Oto ile nasuwa się głębokich myśli, zanim jeszcze rozpocznie się liturgia święta. Cóż dopiero, gdy będziemy
rozpatrywać po kolei każdą modlitwę i ceremonię mszalną.
ŹRÓDŁO: http://sanctus.pl/index.php?grupa=128&podgrupa=143

<<< Warto podkreślić że papież Benedykt XVI celebrował Mszę Św. wg Świętej
Tradycji stawiając Krzyż na środku Ołtarza (zdj. z lewej).
Nad Krzyżem zawsze paliła się siódma świeca, oprócz tych sześciu na ołtarzu, ma
to wielkie znaczenie dla podkreślenia Bożej Ofiary.
W ten sposób Ołtarz staje się bardziej uporządkowany i wskazuje na ofiarę
Chrystusa która się na nim dokonuje.
Pięknie pokazuje to film :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aGzExgJRfiA

Za papieżem Benedyktem XVI w ślady idą inni kapłani :
<<< fot .bp. Atanazy Shneider który jest zwolennikem tradycyjnej
(czyli rytu trydenckiego) Mszy Św.

<<< fot. ks.prałat Roman Kneblewski który w swojej parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa - której jest proboszczem , wprowadził Msze Św. wg starego rytu.

>>>
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<<< Król Eucharystyczny w Tabernakulum w głównym Ołtarzu .
A jak wyglądają Tabernakula i Ołtarze w naszych parafiach? Czy podkreślają
obecność Króla Jezusa Chrystusa ?
Módlmy się o to , oddamy przez to Bogu wielką chwałę i wypełnimy Jego wolę.
W ten sposób wróci do nas wielka cześć dla Boga i wzrośnie pobożność.

<<< Ołtarz Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze – tutaj wszystko jest na
swoim miejscu : Tabernakulum – to mieszkanieTrójcy Przenajświętszej na ziemi ,- w centrum
Ołtarza i Krzyż z Ukrzyżowanym nad nim co oznacza Ofiarę obecną w tym Tabernakulum,
balaski - czyli stoły Pańskie przed prezbiterium – aby wszyscy wierni mogli przyjąć godnie na
kolanach Komunię Św. oraz aby oddzielić Miejsce święte od Miejsca Najświętszego w
którym znajduje się Przenajświętszy Sakrament.

Do przemyślenia : Czy wyobrażamy sobie tron Króla po boku Jego pałacu ?
Tron Najwyższego Władcy – Krzyż z Tabernakulum , powinien być w centrum , czyli
po środku w głównym Ołtarzu kościoła.
Ustawienie powinno być takie, że gdy lud wierny wchodzi do Domu Bożego , ma
przed sobą tron Króla - Jezusa Chrystusa ukrytego w Przenajświętszym
Sakramencie Ołtarza. Sytuacja w niektórych dzisiejszych świątyniach wygląda
następująco : miejsce Króla zajęli Jego podwładni. A Pan Zastępów często znajduje
się w bocznym ołtarzu. Czy wzrośnie wiara przy takim postępowaniu i czy Pan Bóg
ma nam za to błogosławić?
Z życia wzięte : Było to w uroczystość zakończenia peregrynacji Obrazu Miłosierdzia
Bożego w Archidiecezji Gdańskiej dnia 18. 11. 2006 r. Uroczystość ta była w
Katedrze Oliwskiej w której Przenajświętszy Sakrament znajduje się w bocznym
ołtarzu ! Po zakończonej Mszy św. siostry zakonne zaproszone na tą uroczystość
klękały na posadce dziękując za otrzymaną łaskę Panu Bogu , wtedy zwróciliśmy
uwagę jednej z zakonnic dlaczego tutaj klęka, przecież tu nie ma Pana Jezusa w
głównym Ołtarzu, jest w bocznym, odpowiedziała: „ przepraszam jestem przyjezdna
nie wiedziałam”.
Ps. Na zachodzie Europy posunięto się jeszcze dalej i usunięto z niektórych
świątyń całkowicie Pana Jezusa. Czy chcemy iść za zachodem?

Fragment obrazu „ Komunia
Jagiellonów ”. Obraz ten znajduje
się w Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej Królowej Polski na
Jasnej Górze.
Królowie przyjmowali Komunię
Św. z rąk Kapłana Celebransa przy
balaskach w pozycji klęczącej i do
ust. A my?

MUSIMY SIĘ WSZYSCY ZASTANOWIĆ : JAK TRAKTUJE SIĘ KRÓLA WSZECHŚWIATA
W

KOŚCIOŁACH W NASZEJ OJCZYŹNIE ?

Kiedyś lud wchodzący do pałacu Króla padał na twarz przed jego tronem, oddając mu cześć, uznając jego ziemską
władzę nad nimi. Nigdy lud nie traktował swojego króla obojętnie, a tym bardziej Króla Królów, który włada Niebem i
ziemią – Boga Człowieka Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego świątyniach.
A jak jest dzisiaj ?
Nie spodziewajmy się wtedy, że Chrystus Pan będzie królował w naszym kraju przez Intronizację skoro jest tak
znieważony. Najpierw Król Eucharystyczny musi być godnie uwielbiony. Prawdziwa Intronizacja może być wtedy, kiedy
wróci Król Królów na główne Ołtarze – tak jak to było przed wiekami, i zróbmy wszystko żeby się tak stało.
>>>

6 Str.
Prośmy w modlitwie naszą Matkę Niebieską – Królową Korony Polskiej i wzywajmy wszystkie Jej tytuły, Św. Józefa Jej
przeczystego oblubieńca, Rozalię Celakównę – której Pan Jezus przekazał słowa o Intronizacji , Króla Dawida – który
jest posłany przez Boga , aby Pan nasz Jezus Chrystus – przez Intronizację został Królem naszej ojczyzny Polski i
wszystkich narodów, zapraszajmy też do naszych modlitw wszystkich królów którzy dawali godne świadectwo jak należy
czcić Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza i przyjmowali Komunię Św. do ust w pozycji klęczącej
tylko z rąk Kapłana Celebransa , oraz zdejmowali korony z głów przed Jego Wielkim Majestatem – m. inn. Króla Jana
Kazimierza – który złożył Śluby Jasnogórskie, Króla Jana III Sobieskiego, Króla Władysława Jagielłę który w nagrodę za
wierność Bogu rozgromił wojsko krzyżackie pod Grunwaldem , Św. Kazimierza Królewicza który był wielkim czcicielem
Matki Bożej, Św. Królowę Jadwigę - „ Lilię Wawelu ” która bardzo umiłowała Chrystusa Ukrzyżowanego,
Wszystkich Świętych i Błogosławionych, Wszystkie Święte Chóry Anielskie pod przewodnictwem Hetmana Niebieskiego
- Św. Michała Archanioła, oraz wszystkie Dusze Czyśćcowe ( konsekrowane i niekonsekrowane) - to jest nasze wojsko
Niebieskie dane nam od Boga abyśmy zwyciężyli, wzywajmy ich do każdej Mszy Św., do Różańca Świętego i do każdej
naszej modlitwy , a na pewno zwyciężymy.
A więc ruszajmy do boju ze słowami na ustach Któż jak Bóg !, aby nasz Wielki Wódz – Jezus Chrystus , królował
w naszej ojczyźnie Polsce i we wszystkich narodach. Amen.
PS. Odmawiajmy też koronkę do Chórów Anielskich ponieważ Aniołowie Boży mają wielkie zadanie w tym planie.
Oto fragment koronki do Chórów Anielskich : „ Na cześć Chóru Tronów : O Wy, żywe Trony Boga Wszechmogącego,
przyjdźcie i dopomóżcie nam zburzyć trony szatana i przygotować Tron dla Chrystusa Króla ” .
KIEDY UPORZĄDKUJEMY OŁTARZE MOŻEMY INTRONIZOWAĆ
PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI

Służebnica Boża
Rozalia Celakówna
1901 - 1944

Słowa Pana Jezusa do kandydatki na ołtarze : Rozalii Celakówny:
„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa na Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się
podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.
Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował.
Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez
Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym Państwie z Rządem
na czele.
To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga (…).
Tylko we Mnie jest ratunek dla Polski ” ... „Które państwa i narody Intronizacji nie przyjmą i nie
poddadzą się pod panowanie słodkiej Miłości Jezusowej zginą z powierzchni Ziemi i już nigdy nie
powstaną.”

Orędzie Króla Dawida – proroka Starego Testamentu
[Dnia 25. 12. 1998 r.]: Ja, Król Dawid, proszę ciebie, Zofio, pisz często, bo ten czas jest mi przeznaczony, abym przez
ciebie ostrzegał ludzi. Pozwól, abym w czasach ostatecznych, w pełni mógł wypełnić moje posłannictwo. Współpracuj ze
mną, a wielu ludzi zostanie uratowanych. Posłannictwo i słowo dał mi Bóg i raduje się Pan, że mogę brać udział w dziele
zbawienia. Narodzie Polski, najważniejszym dla ciebie jest, aby Jezus Chrystus został Królem Miłosierdzia Bożego. To
nie jest wymysł człowieka, ale pragnie tego Jezus Chrystus, aby zostać Królem Miłosierdzia Bożego i okazać światu
Miłosierdzie. Co Bóg chce uczynić dla ludzkości, zna tylko Bóg. Ja, Król Dawid, będę was wzywał i pouczał, bo to jest
moja misja, aby Król Królów został wybrany, ukoronowany i uwielbiony przez narody - wówczas zło będzie pokonane i
ludzie ujrzą obrzydliwość swoich występków i upokorzą się przed swym Stwórcą.
Zło gnębiło ludzkość przez tyle wieków i nie potrafiliście się bronić, dlatego jesteście niewolnikami zła.
Król, Jezus Chrystus, chce was wyzwolić spod jarzma zła. Macie wolną wolę i możecie wybrać Jezusa
Królem lub nie. Królestwo Boże przyjdzie z Nieba, tylko pragnijcie. Ja, Król Dawid, będę wam
przekazywał, co macie czynić dla Królestwa Bożego. Proszę, nie lekceważcie tych słów, aby nie było
za późno, bo plan Boży nie jest planem człowieka. Trzeba dużo światła Bożego, aby zrozumieć
działanie Boga.
(powyższe orędzie Króla Dawida jest z książki siostry Zofii Grochowskiej ( założycielki Legionu
Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego) „ U źródeł Bożego Miłosierdzia ” – orędzia
Pana Jezusa 1988 – 1999 r.
Więcej na ten temat Ołtarzy i wydruk na stronie internetowej : prorocykatolik.pl

