WIELKI PLAN OPATRZNOŚCI BOŻEJ DLA ŚWIATA CAŁEGO
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Wizjonerka: Święta siostra Faustyna Kowalska
25. 08. 1905 r. – 05. 10. 1938 r.
OBIETNICE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1) Obraz Miłosierdzia Bożego
„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie
zginie”. (Dz. nr 48).
„Przez obraz ten, udzielać będę wiele łask dla dusz...”
- (Dz. nr 570).
2) Święto Miłosierdzia
„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

Niech Duch Twój odnowi oblicze ziemi tej ziemi.
Maryjo oblubienico Ducha Świętego Módl się za nami
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Wizjonerka : Ida Peerdeman
13. 08. 1905 r. – 17. 06. 1996 r.
OBIETNICE PANI WSZYSTKICH NARODÓW
1) Maryja w obecnym czasie chce być Panią, Matką
Wszystkich Narodów . Pod tym tytułem, w latach 1945 1959, ukazała się pewnej kobiecie z Amsterdamu, Idzie
Peerdeman, przekazując błagalną modlitwę o zesłanie
Ducha Świętego na ziemię. ( 11 02. 1951 r.)
2) Obraz przedstawia Maryję jako Współodkupicielkę,
Pośredniczkę i Orędowniczkę, stojącą przed Krzyżem
Swojego Syna, z którym tak nierozłącznie i boleśnie była
związana. Z Jej dłoni wychodzą promienie łaski,
zbawienia i pokoju dla wszystkich narodów. Tych darów
Krzyża może Ona udzielać wszystkim, którzy będą
codziennie odmawiać Jej modlitwę.
3) Pani mówi: „Ta modlitwa jest dana dla zbawienia
świata. Ta modlitwa jest dana dla nawrócenia świata.
Odmawiajcie tę modlitwę przy wszystkim, co czynicie.
Wy nie wiecie jak wielką i ważną jest ona dla Boga”.
4) „Tak jak śnieg topiąc się wnika w ziemię, tak Owoc DUCH ŚWIĘTY wnika do serc wszystkich ludzi, którzy
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szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki
moment zagłębią] 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)

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Modlimy się na różańcu
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 )
O Krwi i Wodo któraś wytrysnęła z
Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój
Miłosierdzia dla nas ufam Tobie (3 x )

będą odmawiać tę modlitwę każdego dnia.”
5) Ta modlitwa jest na uproszenie nowego i ostatniego
Dogmatu Maryjnego o Współodkupicielce, Pośredniczce i
Orędowniczce Wszystkich Łask,
a obraz jest ilustracją tego Dogmatu.
6) Szerzenie Kultu Matki Pani Wszystkich Narodów
Rozpowszechnianie tej modlitwy i obrazu przyspieszy
uchwalenie Nowego Dogmatu Maryjnego.
Ogłoszenie ostatniego Nowego Dogmatu Maryjnego przez
Kościół przyniesie PRAWDZIWY POKÓJ na świat przez
naszą Matkę (orędzie z dnia 31 V 1954r.)
Prośba Maryi : „Ten Obraz musi być rozpowszechniony na
całym świecie, On jest objaśnieniem i obrazowym
przedstawieniem nowego dogmatu. Dlatego sama dałam ten
Obraz narodom.
Prośba Maryi : Modlitwa pozostanie aż do końca.
Modlitwa, którą Maryja jako Pani Wszystkich Narodów dała
światu, ma być odmawiana we wszystkich kościołach.”
Imprimatur: Haarlem, 01. 07.1951r. Rom, 0546-1968 /
Episc. Or.W. Rubin Super-naturalitate Apparitionum Constat de Haarlem, 31,05.2002 r. + Mgr. Dr. J„M.
Punt, Biskup Diecezji Haarlem /Amsterdam.
Petycje o nowy Dogmat podpisało już 7 min. wiernych i 45
kardynałów w tym (S.Wyszyński i J.Glemp) oraz 550
biskupów ( dane 2002r.).

MODLITWA PANI WSZYSTKICH NARODÓW
Panie Jezu Chryste Synu Ojca Ześlij teraz Ducha Twego
na ziemię, spraw aby Duch Święty zamieszkał w sercach
wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i
wojny. Niechaj Pani Wszystkich Narodów, która kiedyś
była Maryją stanie się naszą orędowniczką.
AMEN.(Or.11.02.1951r.)
W tekście przekazanej modlitwy nic nie może być
zmienione (28.03.1951r.)
45.Orędzie 20 marca 1953r. „ Aby udowodnić, że jestem
Panią Wszystkich Narodów, powiedziałam : „Wielkie
mocarstwa będą upadać; nadejdzie walka polityczno –
ekonomiczna; uważajcie na fałszywych proroków; uważajcie
na meteory; nadejdą katastrofy w przyrodzie; stoimy przed
wielkimi wydarzeniami; stoimy przed wielkim uciskiem.”
www.p-w-n.de

Czyżby Pan Bóg nie przewidział wszystkiego w swoim wielkim planie dając papieża Jana Pawła II, aby przypieczętował dzieło
Miłosierdzia Bożego ciekawe kto się podpisze jako propagator Pani Wszystkich Narodów pod Jej Obrazem i modlitwą ? Bo właśnie w
tych czasach, w których żyjemy wypełniają się słowa, które zapowiedziała Maryja jako Pani Wszystkich Narodów.

Świadectwo Małego Rycerza Miłosierdzia Bożego.
Mam 44 lata. Żonaty 21 lat. Mam syna, jestem katolikiem od urodzenia. Do kościoła chodziłem bardzo mało dopiero,
gdy miałem 33 lata otrzymałem łaskę nawrócenia po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego. Od tamtego
czasu codziennie przez 11 lat odmawiam tą koronkę szczególnie o 15, 00, oczywiście, gdy pozwalają na to moje
obowiązki. Ale tak układam swój dzień, żeby uczcić Godzinę Miłosierdzia Bożego, bo nasz Pan dał nam wielkie
obietnice związane z tą godziną.
W lipcu 2006 roku otrzymałem od mojego znajomego płytę i obrazek Pani Wszystkich Narodów
I byłem namawiany do odmawiania tej modlitwy, która jest napisana na odwrocie tego obrazka
Była to trochę dziwna modlitwa i nie chciałem jej odmawiać zapierałem się wielokrotnie.
A mój kolega odmawiał ją zawsze po koronce do Miłosierdzia Bożego.
Po kilku dniach, gdy z kolegą odmawiałem w kościele koronkę do Miłosierdzia Bożego otrzymałem w czasie tej modlitwy duże światło i w
jednym momencie zrozumiałem wszystko co do ważności Obrazu i Modlitwy Pani Wszystkich Narodów i miałem objaśnienie, że mam
porównać nabożeństwo Miłosierdzia Bożego z nabożeństwem do Pani wszystkich Narodów. Co czynię i przysyłam dla dobra sprawy. Od
tamtego czasu odmawiam tę modlitwę, którą podyktowała Maryja jako Pani Wszystkich Narodów. A jest to cudowna modlitwa. Kiedy mam
jakieś wątpliwości modlę się o oświecenie mojego umysłu co mam czynić dalej, wtedy odmawiam modlitwę Pani Wszystkich Narodów i od
razu wiem co mam czynić, bo Duch Święty mnie wtedy prowadzi i radość odczuwam w sercu. Niech Bóg będzie uwielbiony. Amen.
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