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Ja jestem Niepokalaną Maryją Dziewicą, Matką Bożą — Matką Zbawienia. Dzisiaj mam wiadomość
dla rzymskokatolickiego kleru i przychodzę do was w imieniu mojego umiłowanego Syna, Jezusa
Chrystusa.
Wołam do wszystkich wyświęconych sług mojego Syna, którzy Mu służą w tych czasach wielkich
prób w Kościele. Stanowicie straż przednią Jego Najświętszego Sakramentu i zostaliście powołani
przez mojego Syna, aby Mu służyć w zbawieniu wszystkich dusz — i z tego powodu ciąży na was
wobec Niego wielka odpowiedzialność. Waszym obowiązkiem zawsze musi być służenie
mojemu Synowi i Jego Ciału — Jego Kościołowi — i zapewnienie, żeby Jego Najświętsze
Słowo było przez cały czas przestrzegane.
Przed wami są czasy wielkiego bólu i prześladowania — i teraz musicie się na to
przygotować. W przyszłości wasza wiara będzie wypróbowywana do granic wytrzymałości, a
was będzie się przymuszać, abyście się zgodzili złożyć nowy ślub, w którym zostaniecie
poproszeni o okazanie lojalności nowej doktrynie, która nie będzie pochodzić od mojego
Syna.
Tym pośród was, którzy rozpoznają fałszywą doktrynę, kiedy zostanie wam ona zaprezentowana, nie
wolno jej ulec. Kiedy zostaniecie pouczeni, aby przerobić i poprawić Najświętsze Sakramenty,
musicie uciekać. Kościół Mojego Syna zostanie wypróbowany ponad swoją wytrzymałość. Ci z was,
którzy być może odrzucą Prawdę na rzecz nowej, zmienionej doktryny, o której to powiedzą, że jest
konieczna, by sprostać potrzebom człowieka — niech wiedzą, że będzie to wielką zdradą Słowa
Bożego.
Z powodu Świętych ślubów, które złożyliście, aby służyć mojemu Synowi, jest waszym
obowiązkiem wobec Bożych dzieci, by karmić je Ciałem i Krwią mojego Syna, Jezusa
Chrystusa. Jednak nadejdzie taki czas, kiedy zostaniecie zmuszeni, aby dokonać poprawek
w Ofierze Mszy Świętej. Będą pomiędzy wami tacy, którzy natychmiast będą wiedzieć, że
dokonuje się wielkie zło, a zatem musicie odwrócić się do tego plecami.
Musicie nadal odżywiać dusze tych, którzy zdani są na to, że nakarmicie ich Najświętszą Eucharystią.
Jeżeli pozostaniecie wierni mojemu Synowi i nadal będziecie służyć Bożym dzieciom — jak jest to
waszym obowiązkiem — to będziecie Mu służyć z wielką godnością. Proszę was, abyście
codziennie odmawiali Mój Najświętszy Różaniec, aby dał wam siłę, której będziecie
potrzebowali, i ochronę przed szatanem — bo te nadchodzące czasy, które są prawie przy
was, będą nie do zniesienia. Jeżeli będziecie przez cały czas blisko przy sobie mieli
modlitwę Pieczęć Boga Żywego, otrzymacie dodatkową Ochronę przed diabłem.
Pośród was znajdzie się wielu kapłanów, którzy nie zdobędą się na odwagę, aby podtrzymywać Słowo
Boże, a jednak nigdy nie wolno wam się bać okazywać wierności mojemu Synowi. Jeżeli zdradzicie
mojego Syna, to zabierzecie wraz ze sobą niewinne dusze, które bez własnej winy zostaną
wprowadzone w błąd i w straszliwą ciemność.
Szatan przeniknął do Kościoła mojego Syna już przed pewnym czasem, ale za każdym razem, kiedy
chaos i zamieszanie, jakie on powodował, stawały się nie do wytrzymania, były one zawsze

rozpraszane dzięki wierze umiłowanych, wyświęconych sług mojego Syna. Obecnie, gdy wiara wielu
kapłanów została osłabiona, a w niektórych przypadkach kompletnie zniszczona, bramy piekieł się
otworzyły i grozi wam wielkie niebezpieczeństwo.
Nigdy nie wolno wam ulegać pokusie, aby zrezygnować z tego wszystkiego, czego nauczał mój Syn.
Mój Syn nigdy się nie zmienił. Jego Słowo wrosło w Skałę, na której Jego Kościół został wybudowany.
Jego Sakramenty przynoszą duszom Światło, którego dusze potrzebują, by podtrzymać w sobie życie.
Jeżeli zdradzicie mojego Syna, zniszczycie życie samo w sobie, gdyż bez Obecności mojego
Syna świat by dziś już nie istniał.
Błogosławieni są ci, którzy prawdziwie miłują mojego Syna, gdyż oni będą tymi, którzy poprzez swój
przykład innym będą wskazywać drogę.
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