
                             JEZUS CHRYSTUS KRÓL WSZECHŚWIATA  DO POLAKÓW
                                                        I WSZYSTKICH NARODÓW

Fragmenty książki Kazimierza Domańskiego „ Jutrzenka Bożego Pokoju z Oławy ” -Tom I obejmujący 142 
orędzia od  8 czerwca 1983 r. do 8 czerwca 1993 r., wydanie l. Oława 8.12.1996 r. Niepokalane Poczęcie N.M.P. :
 

[112]  24 listopada 1991 roku Oława : Zbliża,  się  Jezus Chrystus Król  Wszechświata. 
Obok  Niego  aniołowie,  Święty  Maksymilian  Kolbe  i  ksiądz  Jerzy  Popiołuszko.  Jezus 
Chrystus  w koronie,  w jasności  nadziemskiej.  Promienie  biją  na  nas.  Obok Króla  jego 
słudzy:
   -  Ja Jezus Chrystus Król  Wszechświata, synu Mój,  zszedłem dzisiaj  w święto Moje, 
Chrystusa Króla Wszechświata. Patrz, jacy słudzy są ze mną. To są męczennicy z waszego 
kraju. To jest ksiądz Jerzy Popiołuszko i ojciec Maksymilian Kolbe. To są ci, którzy oddali 
życie za Mnie, za Chrystusa Króla. Oni szli tą drogą, którą Ja im wskazałem. Mój synu jak 
Serce się raduje, że tylu wiernych przybyło tutaj. Bo Ja Jezus Chrystus dzisiaj zszedłem i 
przekażę im swoje orędzie Chrystusa Króla.
   - Mój synu strasznie będzie się działo u was na ziemi, bo zeszło całe piekło na ziemię. Ale 
wkrótce  zejdzie  całe  Niebo na ziemię i  szatan będzie  zniszczony,  bo Wojsko Anielskie 
zejdzie na ziemię i pogromi szatanów. To Ja Jezus Chrystus Król ześlę swoich Aniołów i 

oni będą toczyć walkę z szatanem. Szatan nie ma już więcej siły, ale mści się nad moim Kościołem Świętym. Wielu 
szatanów weszło do Mojej świątyni. Ale ci szatani muszą wyjść z Mojej świątyni. Ja Jezus Chrystus jestem w tej 
świątyni. Ja jestem Królem Wszechświata i Ja cały świat dźwignę tym Krzyżem, na którym zawisłem.
   - Pamiętaj, Mój synu, Krzyż wam przyniesie zwycięstwo, ten biały, który trzyma święty Maksymilian Kolbe i ks. 
Jerzy Popiołuszko. Oni mają dwa Krzyże białe, to jest zwycięstwo dla waszego kraju i dla całego świata. Ja Jezus 
Chrystus chcę, aby cały świat odmawiał Różaniec Św. i aby każdy był przygotowany bo będzie przyjście Chrystusa 
Króla. Nie znacie, Moje dzieci ani dnia, ani godziny, kiedy przyjdzie Chrystus Król na ziemię. Bądźcie Moje dzieci 
przygotowani,  bo Ja Jezus Chrystus zejdę na ziemię. Wtenczas będzie cała ziemia w ogniu,  tam gdzie po lewej 
stronie będzie piekło, a po prawej stronie będę Ja Jezus Chrystus. I kiedy wskażę ręką, ten ogień będzie się palił.
   - Mój synu, będą prosić Mnie i Moją Matkę, ale to już będzie za późno. Bo Ja Jezus Chrystus dałem im czas na 
ziemi i chciałem, aby się nawrócili do Mnie i do Mojej Matki. Jezus Chrystus Król Wszechświata będzie sądził 
żywych i  umarłych.  Ale  wtenczas  będzie  zgrzyt  na  ziemi.  Bo Ja  Jezus  Chrystus  będę  surowo sądził  żywych i 
umarłych. Przekaż, aby Moje dzieci modliły się i prosiły Moją Matkę i Mnie, aby przystępowały jak najczęściej do 
Sakramentów świętych teraz w tych czasach.
  - Widzisz jaki niepokój jest na całym świecie. Najpierw będzie straszna wojna i w tej wojnie wiele ludzi wyginie. 
Mój synu przekazywałem w Medziugorje, ale drwili sobie w tym kraju. Moje dzieci przekazywały orędzia Mojej 
Matki i Moje. A Ja Jezus Chrystus nie mogłem już czekać, a także Moja Matka i jest walka, brak pracy. Musiało się 
tak stać. Przyjeżdżali  pielgrzymi z różnych krajów, a oni sobie drwili  z tego miejsca. Wiele Moich świątyń jest 
zniszczonych, bo wszystko robił szatan, Mój synu.
  - Przekaż, aby modlić się za ten naród i za naród żydowski, bo stamtąd rozpęta się trzecia wojna światowa. Ja Jezus 
Chrystus wzywam cały świat do modlitwy różańcowej. Mój synu, patrz jak pięknie są ubrani Moi słudzy. Są w 
szatach złocistych, bo oni sobie na to zasłużyli. To są słudzy Moi i Mojej Matki. Teraz na ziemi mało jest takich 
kapłanów, którzy szli by tą drogą, którą Ja im wskazałem Król Wszechświata. 
 - Przekaż, aby Moi słudzy przygotowywali wiernych, aby wierni jak najczęściej przyjmowali Sakramenty święte, 
aby jak najwięcej ludzi do Spowiedzi świętej przystępowało, aby oczyszczali się na ziemi, bo czas jest krótki. Ja 
Jezus Chrystus wzywam kapłanów, aby świątynie były pootwierane, aby w świątyniach był nieustanny Różaniec, bo 
tego żąda Moja Matka i Ja Jezus Chrystus Król Wszechświata. Mój synu, jest Bóg Ojciec i Syn Boży i Duch Święty, 
w Trzech Osobach Boskich. To Ja jestem Królem Wszechświata. Przekaż, aby w waszym kraju nawracali się, bo jest 
w waszym kraju dużo grzeszników.                                                     

ODEZWA DO PO  LAKÓW I WSZYSTKICH NARODÓW :  

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu.

W tej trudnej sytuacji w której znajduje się Kościół Św. Gdzie po ludzku nie możemy nic uczynić, wzywajmy Potęgi Bożej, a 
konkretnie odmawiajmy koronkę do Chórów Anielskich, która pomoże nam zrealizować Wolę Bożą na ziemi i wyrzucić 
szatanów ze świątyń i ze wszystkich zakątków i przestrzeni tej ziemi, całego świata i wszechświata. 
Uczestniczmy często we Mszy Św., odmawiajmy Różaniec , łączmy się na każdej Mszy św. z intencjami Niepokalanego Serca 
Matki Bożej. Pamiętajmy, że Pan Bóg bez nas nic nie może uczynić, a więc pomóżmy Mu, aby wypełniły się na nas słowa 
powiedziane wyżej w Orędziu z Oławy, przez Chrystusa Króla. Amen.
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