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NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA „  NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE ”  WYJAŚNIA       

KS. STEFANO GOBBIEMU 13 ROZDZIAŁ APOKALIPSY ŚW. JANA – DOTYCZĄCY  

OSTATECZNYCH CZASÓW W KTÓRYCH ŻYJEMY  

 „Antychryst jest wśród nas! Nie możemy przymykać oczy na to co nas otacza. Musimy nazwać po imieniu złego. Nie 

możemy przeoczyć faktu,  że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja 

śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy.”  

( Homilia Papieża Jana Pawła II  w kościele p.w. Św. Ignacego Loyoli w Rzymie w ostatnim dniu roku 1993 ).                                                          

   Przytoczone poniżej wstrząsające fragmenty książki Przyjdź Panie Jezu są zdumiewająco 

zgodne  z orędziami Matki Bożej z Fatimy, z Akita, z La Salette itd. a także nade wszystko 

z wypowiedziami ostatnich Papieży, a szczególnie Jana Pawła II. Autorem książki jest 

czcigodny włoski mistyk ks. Stefano Gobbi - założyciel bardzo cenionego przez 

Papieża Jana Pawła II, Kapłańskiego Ruchu Maryjnego skupiającego w swoich 

szeregach kilkadziesiąt tysięcy kapłanów, w tym wielu kardynałów i biskupów. Matka 

Najświętsza za jego pośrednictwem ostrzega świat i Kościół Św. przed masonerią pragnącą 

poprzez deprawację sumień doprowadzić wszystkich ludzi do powszechnego odrzucenia 

Boga i zbawienia wysłużonego przez Chrystusa, aby w ten sposób otworzyć drzwi dla 

ukazania się osoby Antychrysta.   Zapowiedziany w tej walce Triumf Niepokalanego Serca 

Maryi, będzie miał charakter duchowy, tak jak zwycięstwo Jej Boskiego Syna na Golgocie. 
 

 

                    Ogromny czerwony Smok 
 

[ orędzie 14 maja 1989 ].  Razem z Moim Maryjnym Ruchem Kapłańskim, zapraszam dzisiaj wszystkie dzieci Kościoła, by 

gromadziły się razem w ustawicznym wieczerniku modlitwy ze Mną, waszą Niebieską Matką. Zapraszam wszystkich 

biskupów, kapłanów, zakonników i świeckich. Moje Niepokalane Serce jest miejscem tego nowego duchowego i 

powszechnego wieczernika. Macie wchodzić do niego przez wasz akt poświęcenia, który oddaje Mi was na zawsze, tak, 

bym mogła połączyć Mój głos z waszym w przyzywaniu dla Kościoła i dla ludzkości Daru  Drugich  Zielonych  Świąt. 

     Tylko Duch Pański może nawrócić ludzkość do doskonałego wielbienia Boga. Tylko Duch Pański może odnowić Kościół 

w całej wspaniałości jego jedności i świętości. Tylko Duch Pański może przezwyciężyć potęgę i zwycięskie siły potężnego 

czerwonego Smoka, który w tym waszym stuleciu  rozszalał  się  wszędzie, w przerażający sposób, by zwieść i opanować 

całą ludzkość. Ten ogromny czerwony Smok, to ateistyczny komunizm, który rozsiał wszędzie błąd zaprzeczenia i upartego 

odrzucania Boga. Ogromny czerwony Smok (Ap. Św. Jana 12,3) to marksistowski ateizm, który ukazuje się z dziesięciu 

rogami, mianowicie z potęgą swoich środków komunikacji: w tym celu, by prowadzić ludzkość do nieposłuszeństwa 

dziesięciu przykazaniom Bożym; oraz z siedmiu głowami, na każdej z których jest korona, znaki władzy i królowania. 

Ukoronowane głowy oznaczają narody, w których ateistyczny komunizm został ustalony i rządzi siłą swej ideologicznej, 

politycznej i wojskowej potęgi. 

     Ogrom tego Smoka jasno ukazuje rozległość terytoriów opanowanego przez absolutne rządy ateistycznego komunizmu. 

Jego barwa jest czerwona, ponieważ używa wojen i krwi jako narzędzi swoich licznych podbojów. 

     Ogromny czerwony Smok osiągnął sukces w tych latach zdobywając ludzkość dla błędu teoretycznego i praktycznego 

ateizmu, który obecnie zwiódł wszystkie narody ziemi. W ten sposób zdołał zbudować dla siebie nową cywilizację bez Boga, 

materialistyczną, egoistyczną, hedonistyczną, suchą i ciemną, która przynosi ze sobą zalążki rozkładu i śmierci. 

     Ogromny czerwony Smok ma diabelskie zadanie: wyjąć całą  ludzkość spod władzy Boga, spod chwały Trójcy 

Przenajświętszej i przeszkodzić w zrealizowaniu  planu  Ojca, który  przez  Syna, stworzył  świat  dla Swej chwały. Pan 

przyodział Mnie Swoim Światłem  a Duch  Święty Swoją Mocą  i tak  Ja ukazuję się jako wielki Znak na Niebie –  

Niewiasta Obleczona w Słońce, ponieważ Ja mam za zadanie wyzwolić ludzkość spod panowania Ogromnego 

czerwonego Smoka i przywrócić ją doskonałej chwale Trójcy Przenajświętszej. 

     Moi umiłowani synowie, dzisiaj czcicie Mnie w sposób szczególny w pierwszą sobotę tego miesiąca maja, który jest 

szczególnie Mnie poświęcony. Gromadzicie się na wieczernikach braterstwa i modlitwy z waszą Niebieską Matką. 

     Tak jestem w stanie wykorzystać w tych waszych czasach, tę wielką potęgę, jaką otrzymałam od Trójcy 

Przenajświętszej, by unieszkodliwić ten atak, który Mój przeciwnik czerwony Smok, rozpętał przeciw Mnie wy-

puszczając ze swej paszczy rzekę wody, żeby Mnie zatopić. Ta rzeka wody powstała ze zbioru wszystkich nowych 

nauk teologicznych, które zostały wymyślone, by zaciemnić obraz waszej Niebieskiej Matki, by zaprzeczyć Jej 

przywilejom, by zreformować nabożeństwa do Niej i by ośmieszyć wszystkich tych, którzy mają ku Niej nabożeństwo. 

Na skutek tych ataków Smoka w tych latach zmniejszyło się nabożeństwo ku Mnie wśród wielu wiernych, a w 

niektórych miejscach całkiem wygasło.  
   

Bestia podobna do pantery 
 

[ orędzie 3 czerwca 1989].  Przyszedł czas, kiedy Moje Niepokalane Serce musi być uwielbione przez Kościół i przez  
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całą ludzkość, ponieważ w tym czasie apostazji (odstępstwa), oczyszczenia i wielkiego zamieszania, Moje Niepokalane 

Serce jest jedynym schronieniem i drogą, która was prowadzi do Boga, który jest Zbawieniem i Pokojem. Nade 

wszystko, Moje Niepokalane Serce staje się dzisiaj znakiem Mojego pewnego zwycięstwa w tej wielkiej wojnie, jaka 

toczy się między zwolennikami ogromnego czerwonego Smoka i zwolennikami Niewiasty Obleczonej w Słońce.   

W tym straszliwym zwarciu, na pomoc Smokowi, wychodzi z morza bestia podobna do pantery (Ap. Św. Jana 13,1-2). 

     Czerwony Smok to ateizm marksistowski, natomiast czarna bestia to masoneria.  

Smok ukazuje się w sile swej potęgi; czarna bestia przeciwnie, działa w cieniu, ukrywa się tak, by wejść wszędzie. Ma 

pazury niedźwiedzia a pysk lwa, ponieważ działa wszędzie podstępnie i przez środki społecznego przekazu, czyli 

przez propagandę.  

Dlatego Bóg zakomunikował Swoją wolę Swemu ludowi przez 10 rogów, które uczyniły Jego Prawo znane: 10 Przykazań.  

Każdy, kto je przyjmuje i zachowuje, idzie w życiu drogą woli Bożej, drogą radości i pokoju. Każdy, kto pełni wolę Ojca, 

przyjmuje słowo Jego Syna i ma udział w Odkupieniu dokonanym przez Niego. Jezus daje duszom prawdziwe Boskie 

życie, przez łaskę, którą zdobył dla nas przez Swoją ofiarę złożoną na Kalwarii. 

Łaska Odkupienia jest przekazywana przez Siedem Sakramentów. Z łaską zostają wszczepione w duszę zarodki 

nadprzyrodzonego życia, czyli cnót. Między nimi najdonioślejsze są trzy teologiczne i cztery kardynalne cnoty: 

wiara, nadzieja, miłość, roztropność, męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. W Boskim słońcu siedmiu Darów 

Ducha Świętego te cnoty kiełkują, wzrastają, coraz bardziej się rozwijają i tak prowadzą duszę po jasnej drodze 

miłości i świętości.                                                                                                                                                                                                                                            

Zadaniem czarnej bestii, mianowicie masonerii, jest walczyć dyskretnie lecz uparcie, żeby utrudnić duszom postępowanie 

tą drogą wytyczoną przez Ojca i Syna i oświetloną Darami Ducha Św. Faktycznie jeżeli czerwony Smok działa by wszyscy 

ludzie obywali się bez Boga, w kierunku zaprzeczenia Boga i wobec tego rozsiewa błąd ateizmu; zadaniem masonerii nie 

jest zaprzeczanie Boga, ale bluźnienie Mu. Bestia otwiera swój pysk, by wypowiadać bluźnierstwa przeciw Bogu, przeciw 

Jego Imieniu i Jego miejscu pobytu, i przeciw wszystkim mieszkańcom Nieba. Największym bluźnierstwem jest 

odmawianie czci należnej Bogu samemu, a oddawanie jej stworzeniom i samemu szatanowi. Oto dlaczego w tych 

czasach, poza przewrotną działalnością masonerii, szerzą się wszędzie czarne msze i kult szatański. Co więcej, 

masoneria działa wszelkimi sposobami by przeszkodzić duszom, by nie były zbawione, czyli usiłuje unicestwić 

odkupienie dokonane przez Chrystusa. 

      Skoro Pan przekazał Swoje Prawo w Dziesięciu Przykazaniach, masoneria rozsiewa wszędzie, potęgą swych dziesięciu 

rogów prawo, które jest całkiem przeciwne Prawu Bożemu. 

Przykazaniu Pańskiemu:  „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, przeciwstawia się budując inne, fałszywe 

bóstwa, przed którymi wielu dzisiaj upada, adorując je. 

Przykazaniu: „Nie będziesz brał imienia Bożego nadaremno”, przeciwstawia się przez bluźnienie Bogu i Chrystusowi 

wielu wyszukanymi i diabelskimi sposobami, nawet do nazywania imionami Bożymi alkoholów i innych przedmiotów w 

sprzedaży, czy przez produkowanie filmów bluźnierczych odnoszących się do Jego życia i Jego Boskiej osoby. 

Przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”, zamienia się niedziele na weekend, dzień sportów, zawodów i 

rozrywek.

Przykazaniu: „Czcij ojca i matkę swoją” przeciwstawia się nowy model rodziny oparty na wspólnym mieszkaniu nawet 

homoseksualistów. 

Przykazaniu: „Nie zabijaj”, doprowadziła do tego, że przerywanie ciąży jest legalne wszędzie, podobnie eutanazja, a 

szacunek dla ludzkiego życia niemal całkiem zaniknął. 

Przykazaniu: „Nie cudzołóż”, przeciwstawia usprawiedliwianie, wychwalanie i propagowanie wszelkiej nieczystości, 

nawet aktów przeciw naturze 

Przykazaniu: „Nie kradnij” - stara się złodziejstwo, porywanie, rabunek  rozszerzać gdzie się tylko da. 

Przykazaniu: „Nie mów fałszywego świadectwa”, przeciwstawia szerzenie i propagowanie prawa oszustwa, kłamstwa i 

dwulicowości. 

Przykazaniu: „Nie pożądaj żony bliźniego twego ani żadnej jego rzeczy”, przeciwstawia usiłowanie zdeprawowania do 

głębi sumień ludzkich, umysłów i serc. 

     W ten sposób dusze są wciągane na drogę przewrotności, występku i nieposłuszeństwa Prawu Bożemu, zanurzane w 

grzechu, a w ten sposób pozbawione możliwości otrzymania daru łaski i życia od Boga. 

     Siedmiu cnotom teologicznym i kardynalnym, które są owocem życia w łasce Bożej, masoneria przeciwstawia się 

rozsiewając siedem grzechów głównych, które są owocem ciągłego życia w stanie grzechu. Wierze przeciwstawia pychę; 

nadziei - pożądanie; miłości - chciwość; roztropności - złość; umiarkowaniu - obżarstwo. 

     Ktokolwiek stanie się ofiarą siedmiu grzechów głównych, bywa stopniowo prowadzony do odebrania kultu należnego 

samemu tylko Bogu, a skierowania go do fałszywych bóstw, które są uosobieniem tych siedmiu grzechów. Na tym polega 

największe i najbardziej przerażające bluźnierstwo. Właśnie dlatego na każdej głowie bestii jest wypisane imię 

bluźniercze.  
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Każda  loża  masońska  ma  za  zadanie organizować kult  innego bóstwa.  

Pierwsza głowa nosi bluźniercze imię pychy, które przeciwstawia się cnocie wiary i prowadzi do kultu bożka ludzkiego 

rozumu i pychy z techniki i postępu. Pycha jest promowana  wszędzie , a szczególnie  na  plakatach  i  produktach  

spożywczych . 

Druga głowa nosi bluźniercze imię pożądania i przeciwstawia się cnocie nadziei i prowadzi do kultu boga seksu i 

nieczystości. 

Trzecia głowa nosi bluźniercze imię chciwości i przeciwstawia się cnocie miłości i szerzy kult boga pieniądza. 

Czwarta głowa nosi bluźniercze imię „gniew” i przeciwstawia się cnocie roztropności i prowadzi do kultu boga niezgody 

i rozdziału. 

Piąta głowa nosi bluźniercze imię „lenistwo”, które przeciwstawia się cnocie męstwa i szerzy kult boga opinii publicznej 

i wyzysku. 

Szósta głowa nosi bluźniercze imię „nienawiść”, przeciwstawia się cnocie sprawiedliwości i prowadzi do kultu boga 

gwałtu i wojny. 

Siódma głowa nosi bluźniercze imię „obżarstwo” i przeciwstawia się cnocie umiarkowania, a prowadzi do kultu wielce 

sławionego bóstwa hedonizmu, materializmu i rozkoszy. 

     Zadaniem loży masońskich jest działać dzisiaj w tym kierunku z wielką wytrwałością, by doprowadzić ludzkość 

wszędzie do pogardy dla świętego Prawa Bożego, do działania otwarcie, przeciwnie do Dziesięciu Przykazań i do 

odebrania kultu  należnego tylko Bogu, by skierować go ku pewnym fałszywym bóstwom, które stają się czczone i  

adorowane przez coraz większą liczbę ludzi: rozum, ciało, pieniądz, niezgoda, panowanie, gwałt, rozkosz. 

Tak dusze zostają zepchnięte w ciemną niewolę zła, błędów i grzechu, a w momencie śmierci i sądu Bożego w jezioro 

wiecznego ognia, czyli do piekła. 

     Teraz rozumiecie dlaczego, w obecnych czasach przed przerażającym i groźnym atakiem czarnej bestii, czyli masonerii, 

Moje Niepokalane Serce staje się waszym schronieniem i bezpieczną drogą, która was prowadzi do Boga.  

W Moim Niepokalanym Sercu jest wytyczona taktyka, jaką posługuje się wasza Matka Niebieska, by przeciwstawić 

się i by zwalczyć subtelny podstęp, którego używa czarna bestia. 

     Dlatego szkolę wszystkie Moje dzieci w zachowaniu Dziesięciu Przykazań Bożych; w życiu Ewangelią co do litery; 

przystępowaniu częstym do Sakramentów Świętych, szczególnie pokuty i Eucharystii, jako konieczne pomoce by pozostać 

w łasce Bożej; praktyce cnót, postępowaniu zawsze drogą dobroci, miłości, czystości i świętości. 

     Tak też posługuję się wami, Moje małe dzieci, któreście mi się poświęciły, by demaskować wszystkie te zwodnicze 

podstępy, które czarna bestia zastawia na was i uczynić nieskutecznym wielki atak, jaki masoneria wymierzyła dzisiaj 

przeciw Chrystusowi i Jego Kościołowi. A w końcu, szczególnie w największym zwycięstwie, ukaże się w całej swej 

wspaniałości Triumf  Mojego Niepokalanego Serca  w  świecie. 

 

Bestia podobna do Baranka 
 

[ orędzie 13 czerwca 1989]. Umiłowani synowie, dzisiaj przypominacie sobie Moje drugie objawienie, które miało 

miejsce w pokornym Cova da Iria w Fatimie, 13 czerwca 1917 r. Już wtedy przepowiedziałam wam to, co przeżywacie w 

tych czasach. Przepowiedziałam wam wielką wojnę między Mną - Niewiastą Obleczoną w Słońce, a ogromnym 

czerwonym Smokiem, który doprowadził ludzkość do życia bez Boga. 

    Przepowiedziałam wam także podstępne, ciemne działanie masonerii w celu oderwania was od zachowania Prawa 

Bożego i uczynienia was ofiarami grzechów i występków. 

A przede wszystkim chciałam was ostrzec o wielkich niebezpieczeństwach, które zagrażają Kościołowi 
dzisiaj z powodu licznych diabelskich ataków,  które są organizowane przeciw Niemu celem zniszczenia 
Go. 
By osiągnąć ten cel (zniszczenie Kościoła), wychodzi z ziemi, przy pomocy czarnej bestii, która wynurza się z morza, 

bestia mająca dwa rogi podobne do rogów baranka  (Ap. Św. Jana 13,11). 

Baranek w Piśmie Św. jest zawsze symbolem ofiary. W noc wyjścia baranek był ofiarowany i jego krwią zostały 

pokropione odrzwia domów żydowskich w celu uchronienia ich od plagi; które dotknęła Egipcjan. Żydowska Pascha 

przypomina ten fakt każdego roku przez ofiarę baranka, który zostaje złożony w ofierze i spożyty. Na Kalwarii Jezus 

Chrystus ofiaruje Siebie dla odkupienia ludzkości; On Sam staje się naszą Paschą i staje się prawdziwym Barankiem 

Bożym, który gładzi grzechy świata. 

    Bestia ma na głowie dwa rogi podobne do rogów baranka. Z symbolem ofiary głęboko wiąże się symbol kapłaństwa: 

dwa rogi. W Starym Testamencie najwyższy kapłan nosił nakrycie głowy z dwoma rogami. W Kościele Biskupi noszą 

mitrę - z dwoma rogami - oznaczającą pełnię ich kapłaństwa. 

Czarna bestia, podobna do pantery, oznacza masonerię, bestia z dwoma rogami podobna do baranka, oznacza masonerię 

wprowadzoną do wnętrza Kościoła, można powiedzieć, kościelną masonerię, która się rozszerzyła szczególnie 
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między członkami Hierarchii (por. P. Fischer: „Szatan jest ich Bogiem” oraz  T. Kolberg „Oszustwo stulecia”, przyp. 

red.).  

Ta masońska infiltracja wewnątrz Kościoła była wam już przepowiedziana w Fatimie, kiedym wam oznajmiła, że szatan 

wejdzie nawet na szczyt Kościoła. Jeżeli zadaniem masonerii jest prowadzić dusze na zatracenie, skłaniając je do kultu 

fałszywych bóstw, zadaniem masonerii kościelnej z drugiej strony, jest zniszczyć Chrystusa i Jego Kościół, budując 

nowe bóstwo, mianowicie fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół. 

Jezus Chrystus jest Synem Boga Żywego, Wcielonym Słowem, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, 

ponieważ łączy w Swojej Boskiej osobie ludzką naturę i Boską naturę. Pan Jezus w Ewangelii Św. dał najbardziej 

wyczerpującą definicję Samego Siebie, mówiąc, że On jest Prawdą, Drogą i Życiem. 

Jezus jest Prawdą, ponieważ On objawia nam Ojca, wypowiada Jego definitywne słowo do nas i wypełnia doskonale całe 

Boskie objawienie. 

Jezus jest Życiem, ponieważ On daje nam samo Boskie Życie, z łaską przez Niego wysłużoną przez Odkupienie i On 

ustanawia Sakramenty, jako skuteczne środki, które przekazują łaskę. 

Jezus jest Drogą, która prowadzi do Ojca przez Ewangelię, którą nam dał jako drogę prowadzącą do osiągnięcia 

zbawienia. 

Jezus jest Prawdą, ponieważ to On - Żywe Słowo - jest źródłem i pieczęcią całego Boskiego Objawienia. Wobec tego 

masoneria kościelna działa, by zaciemnić Jego Boskie Słowo, przy pomocy naturalnego i racjonalnego interpretowania, 

przez usiłowanie uczynienia go bardziej zrozumiałym i łatwiejszym do przyjęcia, pozbawia go całej jego 

nadprzyrodzonej treści. Tak błędy szerzą się we wszystkich częściach samego Kościoła Katolickiego. Na skutek 

szerzenia się tych błędów, wielu oddala się od prawdziwej wiary, spełniając przepowiednię, którą wam dałam w Fatimie: 

„Przyjdą czasy, gdy wielu utraci prawdziwą Wiarę”. Utrata wiary to jest apostazja. Masoneria kościelna pracuje na 

sposób podstępny i diabelski, by doprowadzić wszystkich do apostazji. 

Jezus jest Życiem, ponieważ On daje łaskę. Zamiar masonerii kościelnej jest taki, żeby usprawiedliwiać grzech, 

przedstawiać go nie jako zło, lecz jako coś dobrego i wartościowego. Tak radzi się każdemu czynić to, bo to jest potrzebą 

natury ludzkiej.  

Niszczy się w ten sposób korzeń, z którego mogłaby się zrodzić skrucha; mówi się, że nie ma wcale konieczności 

spowiadania się z tego. Zgubnym owocem tego przeklętego  raka, który  rozplenił  się  w  całym Kościele, jest 

zanikanie wszędzie spowiedzi indywidualnej. Dusze przyzwyczajają się do życia w grzechu, odrzucając dar życia, który 

nam ofiarował  Pan Jezus. 

Jezus jest Drogą, która prowadzi do Ojca poprzez Ewangelię. Masoneria kościelna sprzyja tym formom egzegezy, 

które dają jej racjonalistyczną i naturalną interpretację poprzez stosowanie różnych rodzajów literackich, tak że 

zostaje ona porozdzierana na kawałki we wszystkich jej częściach. W końcu dochodzi się do zaprzeczenia historycznej 

rzeczywistości cudów i Zmartwychwstania i poddaje się w wątpliwość samo bóstwo Pana Jezusa  i Jego zbawcze 

posłannictwo . 

Zniszczywszy Chrystusa historycznego, bestia o dwóch rogach podobna do baranka, usiłuje zniszczyć Chrystusa 

Mistycznego czyli Kościół. Kościół Św. ustanowiony przez Chrystusa jest jeden i tylko jeden: jest on jeden święty, 

katolicki i apostolski - zbudowany na Piotrze. Jak Pan Jezus tak i Kościół przez Niego założony, który stanowi Jego 

Mistyczne Ciało, jest drogą , prawdą, i życiem. 

Kościół jest Prawdą, ponieważ Pan Jezus powierzył tylko jemu zadanie strzeżenia nienaruszalności całego depozytu 

wiary. Powierzył je hierarchicznemu Kościołowi, to znaczy Papieżowi i biskupom z nim zjednoczonym. 

Masoneria kościelna usiłuje zniszczyć tą rzeczywistość przez fałszywy ekumenizm, który prowadzi do akceptacji 

wszystkich Kościołów chrześcijańskich, zakładając, że każdy z nich posiada jakąś część prawdy. To zmierza do 

zaplanowanego utworzenia powszechnego ekumenicznego kościoła, utworzonego przez zlanie się wszystkich wyznań 

chrześcijańskich, wśród nich Kościoła Katolickiego.                                                    

Kościół jest Życiem, ponieważ on daje łaskę i on jedynie posiada skuteczne środki łaski, którymi są Siedem Sakramentów. 

Szczególnie jest on życiem, ponieważ on jeden otrzymał moc zrodzić Eucharystię poprzez hierarchiczne i służebne 

kapłaństwo. W Eucharystii Jezus Chrystus jest prawdziwie obecny ze Swoim uwielbionym Ciałem i Swoim Bóstwem. 

     Wobec tego  masoneria  kościelna,  wielu  subtelnymi  sposobami usiłuje  atakować  kościelną  pobożność  ku  

Przenajświętszemu Sakramentowi. Kładzie nacisk tylko na  wartość Eucharystii jako pokarmu, usiłuje  

minimalizować jego  wartość  jako  ofiary, usiłuje  zaprzeczać  realnej  i  osobowej  obecności Pana Jezusa w 

konsekrowanej Hostii . Na tej drodze stopniowo likwiduje się wszystkie zewnętrzne znaki, które są wyrazem wiary w 

rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii, jak przyklękanie, godziny publicznej adoracji i święty zwyczaj otaczania 

Tabernakulum światłami i kwiatami. 

Kościół jest Drogą, ponieważ prowadzi do Ojca przez Syna w Duchu Św., drogą całkowitej jedności. Jak Ojciec i  Syn są 

jednym, tak i wy między sobą macie być jednym. Pan Jezus chciał by Jego Kościół był znakiem i narzędziem jedności 

całego rodzaju ludzkiego.  
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Kościół jest w stanie osiągnąć jedność, ponieważ jest zbudowany na kamieniu węgielnym swojej jedności: Piotrze i 

Papieżu, który dziedziczy ten charyzmat po Piotrze.                      

Wobec tego masoneria kościelna  usiłuje  zniszczyć  fundament  jedności  Kościoła  przez  podstępny  i  

niebezpieczny  atak na Papieża. Knuje spiski zmierzające do skłócenia i kontestacji przeciw Piotrowi naszych czasów, 

popiera i nagradza tych, co go oczerniają i nie słuchają; rozsiewa krytycyzm i niezgody biskupów i teologów. Tą drogą 

fundament jedności jest niszczony, a Kościół staje się coraz bardziej rozdarty i podzielony.  

Umiłowane dzieci Ja was przynaglałam do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu i wchodzenia do tego 

Mojego matczynego schronienia, przede wszystkim by was uchronić i obronić przed tym przerażającym podstępem. 

Tym sposobem, przez akt konsekracji w Moim Ruchu przynaglałam was do wyrzeczenia się jakiejkolwiek aspiracji by 

budować karierę. Tak będziecie mogli odsunąć się od najokrutniejszego i   najbardziej niebezpiecznego podstępu, którego 

używa masoneria, by włączyć w  jej tajne szeregi tak wiele Moich umiłowanych dzieci.  

     Skłaniam was do wielkiego umiłowania Jezusa - Prawdy, czyniąc was odważnymi świadkami wiary; Jezusa – Życia, 

prowadząc was do wielkiej świętości; Jezusa - Drogi, wymagając od was byście byli żywą Ewangelią, przeżywaną i 

głoszoną co do litery. Następnie prowadziłam was do największej miłości Kościoła. Prowadzę was do umiłowania 

Kościoła - Prawdy, czynię was mocnymi głosicielami całej prawdy Wiary Katolickiej, przeciwstawiającymi się odważnie 

i mocno wszelkim błędom. 

W swoich kościołach przywróćcie częste godziny adoracji publicznej i wynagradzania przed 
Przenajświętszym Sakramentem Ołtarza. 
                                                                                                                                                                                                             

Liczba bestii : 666 
                                                                                           
[orędzie 17 czerwca 1989]. Umiłowani synowie, rozumiecie teraz plan waszej Niebieskiej Matki - Niewiasty Obleczonej 

w Słońce (Ap. Św. Jana 12,1) , która ze Swą armią, jest zaangażowana w wielką wojnę przeciw wszystkim siłom zła, aby 

odnieść wielkie zwycięstwo w doskonałym uwielbieniu Trójcy Przenajświętszej. 

Przyłączcie się do Mnie, małe dzieci, w walce przeciw Smokowi, który pragnie prowadzić całą ludzkość przeciw Bogu. 

 Walczcie wraz ze Mną, małe dzieci, przeciw czarnej bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia. 

    Złączcie się ze Mną, małe dzieci, w walce przeciw bestii podobnej do baranka, masonerii, która przeniknęła do 

głębi życie Kościoła w celu zniszczenia Chrystusa i Jego Kościoła. By ten cel osiągnąć, pragnie ona zbudować nowe 

bóstwo, mianowicie fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół. 

Masoneria kościelna otrzymuje dyrektywy i siłę z różnych lóż masońskich i pracuje nad tym, aby wszystkich 

włączyć potajemnie do tych tajnych sekt. Dlatego kusi ambitnych perspektywą łatwej kariery; obsypuje dobrami tych, co 

pożądają pieniędzy; wspomaga swych członków, by mogli prześcignąć innych i objąć najbardziej intratne stanowiska, 

podczas gdy odsuwa na bok dyskretnie ale zdecydowanie wszystkich tych, którzy odmawiają brania udziału w jej planach. 

Rzeczywiście bestia podobna do baranka otrzymuje całą swą władzę od pierwszej bestii, w jej obecności i ona zmusza 

ziemię i wszystkich jej mieszkańców do oddawania pokłonu pierwszej bestii (Ap. Św. Jana  13,12). 

Masoneria kościelna posuwa się tak daleko, że nawet buduje statuę ku czci bestii i zmusza wszystkich do 

adorowania tej statuy. 

Lecz, według pierwszego przykazania Świętego Prawa Pańskiego, jedynie samemu Bogu można oddawać pokłon i 

tylko Jemu samemu należy się wszelka forma kultu. I tak w miejsce Boga stawia się bożka, mocnego, silnego i władnego. 

Bóstwo tak potężne, że skazuje na śmierć wszystkich, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi bestii (Ap. Św. Jana 13,15). 

Bóstwo tak mocne i władne, że zmusza wszystkich, małych i wielkich, bogatych i biednych, wolnych i niewolników do 

przyjęcia znaku na prawej ręce i na czole, i że nikt nie może kupić czy sprzedać, nie mając tego znaku, to znaczy imienia 

bestii lub liczby jej imienia (Ap. Św. Jana 13,16). To wielkie bóstwo zbudowane by mu wszyscy służyli i adorowali, jak 

to wam już objawiłam w poprzednim orędziu, jest fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół. 

     Lecz jakie jest jego imię? 

     W Apokalipsie Św. Jana (13,18) jest napisane: „Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę bestii przeliczy. 

Przedstawia ona imię człowieka. A liczbą tą jest 666”.  

Rozumem oświeconym przez światło Bożej Mądrości można odszyfrować z liczby 666 imię człowieka, i to imię, 

wskazane przez tę cyfrę - to Antychryst..  

Lucyfer, stary wąż, diabeł lub szatan, Czerwony Smok, staje się w tych ostatecznych czasach, Antychrystem.  

     Jan Apostoł już twierdził, że ktokolwiek zaprzecza, że Jezus Chrystus jest Bogiem - ten jest Antychrystem (1J4,3). 

Statua lub bóstwo, zbudowane ku czci bestii, by ją adorowali wszyscy ludzie jest Antychrystem. 

     Przeliczcie teraz jego liczbę, 666, dla zrozumienia w jaki sposób wskazuje ona na imię człowieka. Liczba 333 wskazuje 

Boskość. Lucyfer - buntuje się przeciw Bogu przez pychę, gdyż chce siebie umieścić ponad Bogiem. 333 jest liczbą, która 

wskazuje tajemnicę Boga. Ten, kto chce postawić siebie ponad Bogiem, nosi znak 666. Liczba ta oznacza zatem Lucyfera, 

szatana, to znaczy tego, który powstaje przeciw Chrystusowi, Antychrysta. 
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     333 wskazane jeden raz, czyli przez l, wyraża tajemnicę jedności Boga. 333 wskazane dwa razy, czyli przez 2, oznacza dwie 

natury: Boską i ludzką, zjednoczone w Boskiej Osobie Jezusa Chrystusa, 333 wskazane trzy razy, to znaczy przez 3, oznacza 

tajemnicę Trzech Osób Boskich, czyli wyraża tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Tak więc liczba 333 - przedstawiona jeden, 

dwa i trzy razy - wyraża podstawowe tajemnice wiary Katolickiej: Jedność i Trójosobowość Boga, Wcielenie, Mękę, Śmierć i 

Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

    Jeżeli 333 jest liczbą, która oznacza Boskość, ten kto chce siebie postawić ponad Bogiem, jest wskazywany przez liczbę 666. 

 Liczba 666 ukazana jeden raz, czyli przez l, wyraża rok 666. W tym okresie historii Antychryst objawił się przez zjawisko 

Islamu, który wprost zaprzecza Tajemnicy Boskiej Trójcy i Bóstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Islam ze swą potęgą 

militarną rozszerza się wszędzie, niszcząc wszystkie starożytne wspólnoty chrześcijańskie, napada na Europę i tylko dzięki 

Mojej nadzwyczajnej matczynej interwencji, o którą potężnie prosił Ojciec Święty, nie zdołał zniszczyć kompletnie 

Chrześcijaństwa. 

     666  wskazane dwa razy, to znaczy przez 2, oznacza rok 1332. W tym okresie historii Antychryst objawił się przez 

zdecydowany atak na wiarę i Słowo Boże. Przez filozofów, którzy zaczynają przyznawać wyłącznie wartość nauce i rozumowi, 

występuje stopniowa tendencja by uznawać sam  ludzki rozum jako jedyne kryterium prawdy. Rodzą się wtedy wielkie błędy 

filozoficzne, które trwają przez wieki, aż do waszych dni. Przesadne  znaczenie przypisywane rozumowi, jako wyłączne 

kryterium prawdy, z konieczności prowadzi do zniszczenia wiary w Słowo Boże. W okresie protestanckiej reformacji, Tradycja  

została odrzucona jako źródło Bożego  Objawienia, a  przyjęto  tylko  Pismo Św.  A nawet i  ono ma być interpretowane przez 

rozum, a nie nieomylne Magisterium hierarchicznego Kościoła, któremu Chrystus powierzył strzeżenie depozytu wiary, które 

zostaje zdecydowanie odrzucone. Każdy jest wolny, może czytać i rozumieć Pismo Św. według osobistej interpretacji. Tą drogą 

wiara w Słowo Boże została zniszczona. Dzieło Antychrysta dokonane w tym okresie historii, to podział Kościoła i utworzenie 

wielu nowych wyznań chrześcijańskich, które stopniowo zostały opanowane przez utratę prawdziwej wiary w Słowo Boże. 

     666 wskazane trzy razy, czyli przez 3, oznacza rok 1998. W tym okresie historii, masoneria wspomagana przez masonerię 

kościelną, zrealizuje swój wielki plan: utworzyć bożka, fałszywego Chrystusa i fałszywy kościół i umieścić go w miejsce 

Chrystusa i Jego Kościoła. Wskutek tego statua wzniesiona ku czci pierwszej bestii, aby była adorowana przez wszystkich 

mieszkańców ziemi i która będzie znaczyła swoim znakiem wszystkich tych, którzy chcą kupować lub sprzedawać, jest statuą 

Antychrysta. Tak więc doszliście do szczytu oczyszczenia, wielkiego zamieszania i odstępstwa.  

Apostazja będzie wtedy powszechna, ponieważ prawie wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym kościołem. W ten 

sposób zostaną otwarte drzwi, aby mógł się ukazać człowiek czyli sama osoba Antychrysta!!! 

    Oto, dlaczego umiłowane dzieci, chciałam naświetlić wam stronice Apokalipsy, które odnoszą się do czasów, które 

przeżywacie. Mianowicie, by was przygotować razem ze mną do najboleśniejszej i decydującej części wielkiej wojny , która ma 

być stoczona między waszą  Niebieską  Matką i wszystkimi mocami zła , które zostały wyzwolone. 

Bądźcie czujni! Bądźcie mocni, Moje małe dzieci. Na was spada obowiązek, w tych trudnych  czasach pozostać wiernym 

Chrystusowi  i Jego Kościołowi, znosząc wrogość, sprzeciw, prześladowanie. Lecz wy jesteście cenną częścią małego 

stadka, które ma za zadanie walczyć przeciw i w końcu zwyciężyć potężne siły Antychrysta. Ja was wszystkich 

przygotowuję, bronię was i was błogosławię, w Imię Ojca  i Syna  i Ducha Świętego. Amen 
                                                                   

AKT CAŁKOWITEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU  

SERCU MARYI 
 

Wg Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort 

   O Maryjo, w Twoim Niepokalanym Sercu każde stworzenie ma swoje miejsce, a Niebo i Ziemia podziwiają Twoje 

cnoty i sycą się ich wonią. 

I ja z podziwem i czcią wchodzę dzisiaj, i to już na zawsze, do rajskiego Ogrodu Twojego Niepokalanego Serca, gdyż 

sama mnie do tego zachęcasz w tych najbardziej niebezpiecznych dla świata chwilach. 

Jestem cały Twój - i dzisiaj, i do końca moich dni, i przez całą wieczność. 

Możesz obchodzić się ze mną jak ze wszystkimi kwiatami Twego Ogrodu: zabrać mnie stąd choćby i dziś, i przesadzić w 

inne miejsce, podlewać wodą pociech lub dotknąć suszą oschłości i trudu, otoczyć pięknymi kwiatami ludzi bliskich i 

przyjaznych lub cierniami niechętnych i wrogich. Możesz dać mi obfitość pokarmu lub jałową glebę głodu, braków i 

niepowodzeń, a nawet odciąć mnie od korzenia życia i zdrowia, bo wiem, że w Twoich rękach będzie mi najlepiej. Chcę 

podobać się we wszystkim tylko Tobie, o Różo Mistyczna, o Różo Męki i Chwały. Czyń ze mną, co tylko zechcesz. Od tej 

chwili uznaję, że wszystko, co mnie spotka, będzie z Twojej Ręki, o Maryjo. Będę Ci za wszystko dziękować, choćby 

nieraz bolało i choćbym nie rozumiał, dlaczego to mnie spotyka. Nawet po śmierci chcę na wieki, być w Raju Twego 

Niepokalanego Serca i tylko w nim wielbić Boga. 

Weź mnie takim, jakim dzisiaj jestem, i uczyń mnie takim, jakim chcesz mnie mieć, ku chwale Boga teraz i przez wieki 

wieków. Amen.  
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Uwagi maluczkich: 
 

    Powyższy akt da nam wszystkim ( kapłanom i ludowi Bożemu) – wg. słów naszej Matki Najświętszej do ks. Stefano Gobi, 

bezpieczne schronienie w czasie próby wiary i oczyszczenia przez które musi przejść cała ludzkość. 

Pięknie by było odmówić ten akt uroczyście w każde przypadające święto Matki Bożej, w ten sposób oddalibyśmy tak bardzo 

należną cześć i chwałę naszej Królowej . 

    W ten sposób rozbudzimy pobożność Maryjną i przyspieszymy Wielki Tryumf Niepokalanego Serca Maryi a nasz Statek – 

Kościół Święty dopłynie bezpiecznie do Portu Zwycięstwa Trzech Najświętszych Serc - Pana Jezusa, Matki Maryi, Ojca Józefa. 

Więc stawajmy do boju z mocami ciemności pod sztandarem naszej Hetmanki Niebieskiej – Najświętszej Maryi Panny a 

zwycięstwo będzie nasze. Amen. 

___________________________________________________________________________________________  

Akt konsekracji (poświęcenia się) Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu założonemu przez  ks. Stefano Gobbi  z                                                                         

jednoczesnym poświęceniem się Niepokalanemu Sercu  w obronie wiary katolickiej.                                                                             

(dla kapłanów i Ludu Bożego) 

    Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników! Przyłączając się do Ruchu 

Maryjnego, poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z 

Tobą i przez Ciebie przeżywać wszystkie obowiązki podjęte w sakramencie chrztu świętego. Zobowiązujemy się również 

wypracowywać w sobie owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymagane przez Ewangelię, które wyzwoliłoby nas od wszelkiego 

przywiązania do siebie i do kompromisów ze światem, abyśmy tak jak Ty byli gotowi pełnić zawsze i wyłącznie wolę Ojca. 

    Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie i chrześcijańskie powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz 

Twoich zbawczych planów - w tej decydującej godzinie, jaka ciąży nad światem - zobowiązujemy się żyć zgodnie z Twoimi 

pragnieniami. W szczególności zaś zobowiązujemy się odnowić ducha modlitwy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i 

w apostolstwie, odmawiać codziennie Różaniec Święty i prowadzić tak poważny sposób życia, zgodny z Ewangelią, by był dla 

wszystkich dobrym przykładem zachowywania Bożego prawa i praktykowania cnót chrześcijańskich, zwłaszcza czystości. 

    Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Papieżem, z Hierarchią i naszymi Kapłanami, aby w ten sposób postawić 

tamę zagrażającemu samym fundamentom Kościoła procesowi kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. Chcemy 

raczej, pod Twoją macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś potrzebnej jedności z Papieżem, wyrażającej się w 

modlitwie i miłości. Błagamy Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu przyrzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, prowadzić 

ludzi, z którymi będziemy się spotykać, do gorliwego nabożeństwa ku Tobie. 

   Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że desakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej, że zło i grzech 

coraz bardziej szerzą się w świecie, ośmielamy się wznieść ufnie oczy ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i 

Potężna, by błagać Cię dzisiaj znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i zbawienia dla wszystkich Twoich dzieci, o łaskawa, 

o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen. 

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW RUCHU : 

1. Całkowite i pełne ufności poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi, by mogła Ona posługiwać się ich życiem                                                                                                                                                                                                                                                                 

zgodnie ze Swymi planami. 

2. Codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca świętego. 

3. Wierność Papieżowi i biskupom z nim zjednoczonym. 

4. Szerzenie pobożności maryjnej, m. in. przez propagowanie wieczerników kapłańskich, rodzinnych, młodzieżowych i 

dziecięcych. 

PRZEBIEG WIECZERNIKA : 

1. Modlitwa do Ducha Świętego, np. «Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez Niepokalane Serce Maryi, Twojej umiłowanej         

Oblubienicy ! » (3x) 

2. Odmówienie jednej części Różańca św. 

3. Lektura fragmentu książki «Do Kapłanów, umiłowanych...» i chwila rozmyślania. 

4. Modlitwa za Papieża i w jego intencjach, np. Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu lub Pod Twoją Obronę... 

5. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Kapłański Ruch Maryjny istnieje już w ponad 100 krajach. Należy do niego 400 biskupów, 65 tys. kapłanów 
oraz kilka milionów ludzi świeckich. Ks. Gobbi co roku, w grudniu, spotyka się z Ojcem Świętym. Książki „Do 
Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" z pełnym tekstem orędzi otrzymanych w latach 1973-97 przez 
ks. Gobbiego (objawienia zakończyły się 31 grudnia 1997) można nabyć pod adresem:   

Vox Domini, skr. poczt. 72, 43-190 Mikołów   

PS. Aby w pełni uczestniczyć w planie Bożym naprawy Kościoła Św. odmówmy te dwa powyższe Akty poświęcenia się                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Niepokalanego Serca Maryi. Wtedy też będziemy szli drogą wytyczonej taktyki Niepokalanego Serca Maryi. Amen. 

Kopiuj i przekaż dalej                                                                                Wydruk:  prorocykatolik.pl 

                                                                                                                                           


