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WIZJA KARDYNAŁA HLONDA

Matka Boża „Wspomożycielka Wiernych” (z wizji
Św. Jana Bosko o Tryumfie Kościoła) to Ona nam
w tym okresie dziejów przychodzi z pomocą – w
ręku trzyma berło – ten atrybut Wszechpotęgi który
otrzymała od Boga.
Zakotwiczmy się w Jej Niepokalanym Sercu, a nie
utoniemy. Amen. Amen. Amen.

Ks. kardynał August Hlond pamiętał o masonerii jako o najstraszniejszym wrogu Polski - nawet na łożu śmierci. Kiedy umierał, powiedział:
„Jeżeli mnie nie będzie, wy walczcie, aby sprawa Boża zwyciężyła.
Rozpętała się walka duchów ciemności i duchów jasności. Jeżeli
zwycięstwo przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi Dziewicy”. Ufał
opiece Maryi nad powierzonym Jej narodem. W ostatnich zapisanych
przez niego kartkach czytamy między innymi:
1.„Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas
złoży atrybut swej Wszechpotęgi".
2.„Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej".
3.„Dzięki wstawiennictwu Maryi, zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą
ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską”.
4.„Polska jest narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny".
5.„Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba - spełni swe zadania,
będzie znowu Matką świętych”.
6.Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, i wielką
miłością bliźniego i Różańcem.
7.Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów.
8.Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć
będzie.
9.Trzeba ufać i modlić się.
10.Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo - to
Różaniec.
11.Ona tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może
narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
12.Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej.
13.Maryja obroni świat od zagłady zupełnej.
14.Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba.
15.Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki
Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem.
16.Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero
zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę."
17.„Szliśmy z Różańcem, bo z Matką, idziemy w przyszłość”. (Jest
to ostatnie zdanie Ks. Kardynała – napisane i pozostawione na biurku z
przemówienia z okazji przeniesienia relikwi Bł. Władysława z
Gielniowa)

W pieśniach tradycyjnych ukryte są obrazy oto przykład:
1. „ O której berła ląd i morze słucha, Jedyna moja po Bogu otucha!,

O Gwiazdo morska, o święta dziewico! Nadziei moich niebieska kotwico!
2. Ciebie na pomoc błędny żeglarz wzywa, Spojrzyj po jakim strasznym morzu pływa!
Jedni rozbici na dnie morskim giną, Drudzy do Ciebie po ratunek płyną”
Chwytajmy się co prędzej naszej Niebieskiej Kotwicy
Tradycyjne pieśni rozwijają wyobraźnię wiary

„ Czy toń spokojna , czy huczą fale , gdy ty swe dzieci w swej opiece masz,
wznosimy modły dziś ku twej chwale boś ty nam tarczą Boże Ojcze nasz”
OJCZE NIEBIESKI PROWADŹ DO ZWYCIĘSTWA !!!

BÓG JEST TAK WIELKI ŻE SWOJĄ TEOLOGIĘ WPISAŁ W SŁOWA ZNANYCH TRADYCYJNYCH PIEŚNI
CODZIENNY AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Matko Boża, Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie moje modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym
jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną, dla
zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.
Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami, niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co
jest wolą Twoją i Twojego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc Wspomożycielko Wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna,
były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.
(Modlitwa ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRYMASA TYSIĄCLECIA - syna Świętej Tradycji Kościoła)

Odmówmy powyższy akt a Wspomożycielka Wiernych poprowadzi nas bezpiecznie przez wzburzone morze nieprawości. Amen. Amen. Amen.
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Przedmowa ks. Ryszarda Uklei SDB : Przytaczam tu w obszerniejszych fragmentach wizję siostry Natalii, która dobitnie ilustruje ten
Boży plan decydującej rozprawy Niewiasty z mocami zła i starodawnym wężem , której triumfalne zwycięstwo zapoczątkuje tę
zapowiedzianą Maryjną epokę pokoju szczęścia, przypominającą czasy pierwszych ludzi w ziemskim raju przed grzechem. Siostra
Natalia opisała tę wizję w następujących słowach :
„Widziałam Trójcę Przenajświętszą, jak zastanawiała się nad losem świata pogrążonego w grzechach. Cały niebiański Dwór Aniołów i
Świętych klęczał i adorował Trójcę Przenajświętszą w głębokim milczeniu. Ojciec Przedwieczny powiedział: „Pogrążony w grzechu świat
musi, zgodnie z moją Sprawiedliwością, być unicestwiony”.
Wówczas zobaczyłam, jak Jezus - Miłość miłosierna skłonił się przed Swym Ojcem Przedwiecznym i błagał o łaskę dla świata. Rzucił się do
stóp Swego Ojca (chociaż stanowi jedno z Nim, jest odrębną Osobą) mówiąc: „Ojcze, jestem Twoim Synem. To Ty chciałeś. abym umarł za
świat ”. W tym samym czasie pokazał Mu Swoje rozpalone rany. Potężna ręka, wcale już nie ojcowska, ale sprawiedliwa i szukająca zapłaty,
mocno ciążyła nad kulą ziemską. Wówczas Jezus wsunął swoje ręce pokryte ranami pod rękę Ojca Przedwiecznego i prosił Go: „Miej litość
dla nich”. Ale ręka Ojca Niebieskiego obniżyła ręce Jezusa ozdobione promieniującymi ranami. „Nie, mój Synu, powiedział. Grzech musi być
unicestwiony!”. Przerażającym było to widzieć, ponieważ miałam wrażenie, że Sprawiedliwość przeważa nad Miłosierdziem. Wówczas Jezus
spoglądając w bok, uczynił znak do swej Matki, by przyszła Mu z pomocą i powiedział Jej: Moja Niepokalana Matko, przyjdź mi pomóc
wstrzymać odpłacającą rękę mego Ojca, moje ręce nie wystarczają!”.
Skoro tylko Święta Dziewica włożyła swe ręce pod ręce Jezusa, Ojciec Przedwieczny uniósł rękę sprawiedliwości i powiedział: „Mój Synu,
Miłosierdzie zwyciężyło. Grzeszny świat poznał łaskę przez modlitwy Niepokalanej Matki Bożej. To Przenajświętszej Dziewicy zawierzymy
zbawienie świata. Zbawienie świata koniecznie potrzebuje istnienia Mocy. Dlatego przyoblekamy Ją w moc Królowej. Stała się Zwycięską
Królową świata , Stała się dla świata pogrążonego w grzechu Współodkupicielką. Niech za Jej pośrednictwem ludzkość osiągnie łaskę i
świętość! Jej rozkazom poddajemy również Anielskie Zastępy!”.
Na te słowa wypowiedziane przez Ojca Przedwiecznego, Zastępy Anielskie wybuchły radością i oddały cześć Maryi. Matka Boża ukazała się
przyozdobiona w Jej trzy największe cnoty: niepokalaną czystość, gorejącą miłość i głęboką pokorę. Zobaczyłam, że Bóg, będąc autorem , w
nie mniejszym stopniu je podziwiał. Doświadczyłam wielkiej radości widząc, jak w końcu realizują się słowa skromnej Dziewicy z Nazaretu:
„On wywyższa pokornych!”. Następnie Maryja otrzymała królewską koronę Trójcy Przenajświętszej. Korona była potrójna. Symbolizowała
Ojca, i Jej Syna i Ducha Świętego. Kiedy przyniesiono Jej królewski płaszcz, zauważyłam, że w klamrze było życie. Ona symbolizowała Jej
związek z Trójcą Przenajświętszą, jako córki Ojca, matki Syna i Oblubienicy Ducha Świętego. Osoby Trójcy Przenajświętszej działały w
Błogosławionej Dziewicy. Na nowo Duch Święty osłaniał ją, aby mogła dać światu swego Syna Jezusa; Ojciec Przedwieczny rozciągał nad
nią pełnię swych łask, a Syn promieniował radością na wzór gratulacji. Jezus powiedział jej: „Moja Niepokalana Matko, Zwycięska Królowo
świata, ukaż Twoją władzę! Odtąd jesteś Zbawicielką grzesznej ludzkości. Ponieważ zgodnie z Moją wolą, brałaś udział w zbawieniu
ludzkości, udzielam Ci udziału w Mojej władzy. Od tego momentu powierzam Ci zbawienie ludzkości i jako Królowa możesz sprawować tę
władzę od teraz. Potrzebuję dzielić wszystko z Tobą ponieważ chcę, abyś była we wszystkim podobna do Mnie. Jesteś Współodkupicielką
ludzkości”.
Zobaczyłam, że płaszcz Maryi jest skąpany we krwi Jezusa i połyskuje szkarłatem i purpurą. Następnie moja uwaga zwróciła się ku Aniołom
przyozdobionym na biało, czerwono i czarno. Otaczali oni czcią swą Królowę. Zrozumiałam symbolikę kolorów; biel czystości przyszłego
świata, czerwień męczeństwa przez oczyszczenie i czerń żałoby - którą każe nosić potępienie dusz. Następnie Przenajświętsza Dziewica
krokiem spokojnym, ale pełnym godności skierowała się ku Ziemi. Nie zdołałam dostrzec końca Jej trenu. Wydaje mi się, że musiał być
jeszcze u Ojca Przedwiecznego. Świat ukazał mi się jako gigantyczna kula otoczona cierniową koroną grzechów i przepełniona wadami.
Szatan tam stroił miny węża, kalając wszystko i rozsypując swoje ziarno grzechów. Matka Boża, jako Zwycięska Królowa, swą wysoką
sylwetką panowała nad ziemią i rozciągała na niej swój płaszcz zabarwiony Krwią Jezusa. Następnie pobłogosławiła Ziemię i jednocześnie
cała ziemia otrzymała błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej. Wówczas rozwścieczony i odważny szatański smok zaatakował
Przenajświętszą Dziewicę. Gardziel jego wyrzucała płomienie. Obawiałam się, że spłoną szaty Maryi. Ale płomienie nie mogły ich dosięgnąć.
Święta Dziewica zachowywała swój spokój , jakby lekceważyła tę walkę. Pogodna, postawiła Maryja swoją stopę na głowie smoka. Smok
pluł ogniem ze swej nienawiści, ale nie mógł w żaden sposób jej zaszkodzić. Glob ziemski utracił swą koronę cierniową, a w jej miejsce
zakwitła lilia. Zobaczyłam jak błogosławieństwo Świętej Dziewicy spływało na wszystkie ludy i wszystkie narody. Miała ona głos pełen
majestatu, godności i niewysłowionej słodyczy, mówiła: „Przychodzę przynieść wam ratunek; Przynoszę pokój, Przychodzę wam pomóc".
Jezus wyjaśnił mi, że Jego Niepokalana Matka zwycięża grzech dzięki swej władzy Królowej i że lilia oznacza oczyszczenie świata, przyszłą
niebiańską erę, w której ludzkość będzie żyć bez grzechu. Ogłosił mi nowy świat, nadejście nowej epoki tego czasu, który ludzie utracili w
ziemskim raju. Dodał: „Gdy moja Niepokalana Matka stawia stopę na głowie smoka, zamykają się bramy piekła. Do tej walki przyłączą się
także Zastępy Anielskie. Moich już oznaczyłem …”
Fragment książki „ Zwycięska Królowa Świata” wydawnictwa „Maria Vincit”– wstęp i przedmowę do tej książki , w tym przedmowę do powyższej
wizji opracował ks. dr. Ryszard Ukleja SDB

Uwagi maluczkich: Wizja ta pozwala lepiej zrozumieć wizję kard. Augusta Hlonda gdzie jest mowa że Bóg na pewien czas
złoży w ręce swej Matki atrybut Wszechpotęgi.
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MATCE BOŻEJ „WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH” I KOŚCIOŁOWI ŚWIĘTEMU WYCHODZI
NA WSPOMOŻENIE ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ ZE SWOIM WOJSKIEM NIEBIESKIM :
Wizja Leona XIII
13 października 1884 r. Papież Leon XIII doświadczył
szczególnego przeżycia mistycznego. W czasie dziękczynienia
po Mszy Świętej popadł na krótko w ekstazę, w czasie której
usłyszał w pobliżu Tabernakulum następujący dialog szatana z
Chrystusem. Gardłowym głosem, pełnym złości szatan
krzyczał: Mogę zniszczyć Twój Kościół! Łagodnym głosem
Jezus odpowiedział: Potrafisz? Więc próbuj. Szatan: Ale do
tego potrzeba mi więcej czasu i władzy! Jezus: Ile czasu i
władzy potrzebujesz? Szatan: Od 75 do 100 lat i większą władzę
nad tymi, którzy mi służą. Jezus: Będziesz miał ten czas i
władzę. Które stulecie wybierasz? Szatan: To nadchodzące [XX
w.] Jezus: Więc próbuj, jak potrafisz. Po tym przeżyciu Leon
XIII udał się pośpiesznie do swego biura i ułożył tę modlitwę,
którą nakazał biskupom i kapłanom odmawiać po Mszy Świętej.
Sam wielokrotnie odmawiał ją w ciągu dnia. O tej powinności
przypomniał papież Jan Paweł II 24 maja 1987 r, gdy przybył jako pielgrzym do słynnego
sanktuarium Św. Michała Archanioła na górze Gargano*. Odmawiajmy zatem także osobiście tę
modlitwę, by przyczynić się do odparcia ataków szatana i zwycięstwa Kościoła nad jego
wrogami. Oto jej treść:
śp. papież Leon XIII

„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw
niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg
pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich
Zastępów, szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen".
ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ –
Odmawiajmy często tę modlitwę, która posiada moc egzorcyzmu, (Za każdorazowe odmówienie
POGROMCA
SZATANA I JEGO
tego egzorcyzmu dostępujemy odpustu cząstkowego, a za codzienne odmawianie przez cały
LEGIONÓW
miesiąc dostępujemy odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami).Więc módlmy się często tą
modlitwą, a odpusty ofiarujmy za dusze w Czyśćcu cierpiące, dzięki temu wiele dusz wybawimy Obraz przedstawia wizerunek Św. Michała
z Czyśćca a one na pewno się nam odwdzięczą i staną jako barykady przed naporem złych Archanioła trzymającego w jednej ręce miecz
Pański którym zwalcza On szatanów , a w
duchów.
drugiej ręce trzyma wagę Sprawiedliwości
Uwagi maluczkich : W treści powyższej modlitwy są słowa wspomagaj nas w walce, Bożej na której warzy nasze grzechy i dobre
ukazują one plan Boży że na wspomożenie Kościoła Bóg zsyła na ziemię Św. Michała uczynki. Będzie on trzymał tę wagę na sądzie
Archanioła, aby pomógł zwyciężyć Matce Bożej i nam wszystkim wiernym i strącił Mocą ostatecznym. Anioł ten jest narzędziem w ręku
Bożą do piekła złe duchy które są temu przeciwne. Jest to wielka teologia Boga Boga Najwyższego aby na świecie zapanowało
Prawo Boże i Sprawiedliwość.
Wszechmogącego.
Wszyscy widzimy na co dzień działalność złych duchów, a więc niech nas zachęci to
jeszcze bardziej do odmawiania tej modlitwy. Możemy ją odmawiać 13 razy na cześć Matki Bożej Fatimskiej , wtedy wzmocnimy siłę
uderzenia i przyczynimy się do szybszego Tryumfu Kościoła. W ten sposób oddamy Bogu – naszemu Ojcu Chwałę. Amen. Amen. Amen.

Poświęcenie się Św. Michałowi Archaniołowi
O Wielki Książę niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twoją
dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w
obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za mego szczególnego obrońcę i
orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Ciebie zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe moje życie, abym nigdy nie obraził
Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinie
śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny wiecznej. Amen.
*
Kilka lat przed wstąpieniem Papieża Leona XIII na Stolicę Apostolską żyła w San Colombo na terenie Hiszpanii klaryska, siostra Filomena. Ta
zakonnica, która potem zmarła w opinii świętości (1868 r.), w gorących modlitwach zapytywała Boga, co należy czynić, aby zapewnić Tryumf
Kościoła. Objawił się jej wtedy Św.Michał Archanioł i rzekł trzy razy: „Rozgłaszaj moją wielkość.”
Wszyscy szukają szczęścia, a przecież niewielu je osiąga, gdyż idą przez życie sami, bez doświadczonych przewodników, zadufani we własne siły i w swój
rozum. Dlatego często stają się łupem złych duchów. Św. Michał Archanioł objawiając się świątobliwej siostrze Filomenie, klarysce, powiedział:
„Szczęśliwy naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, który mnie się poświęca – ci bowiem nie zginą”.
PS. Poświęćmy siebie , nasze rodziny i naszą ojczyznę Św. Michałowi Archaniołowi a nie zginiemy .
Św. Michał Archanioł na polecenie Boga , w skutek błagania Mojżesza za ludem wybranym wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej z domu niewoli.
W takiej samej sytuacji jest teraz Polska i wszystkie narody zniewolone pogaństwem i ateizmem. A więc nie pozostaje nam nic innego jak wzywać tego
Bożego Anioła aby nas wyzwolił. On z Mocą Bożą pomoże nam wyjść z trudnej sytuacji w kościele.

