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Orędzia Ostrzeżenia, pliki PDF 2014.10, 2014.11, 2014.12 18 lutego 2015
Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie Dzieci, wszystko jest w Rękach mojego
Syna 17 lutego 2015
Moja Misja, by ocalić ludzkość, jest prawie zakończona 13 lutego 2015
Modlitwa przeraża diabła 12 lutego 2015
To jest wszystko, co mogę wam objawić, zanim nie oddzielę owieczek od
kozłów 11 lutego 2015
Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi 10
lutego 2015
Zły duch jest potężniejszy niż wola ludzka 8 lutego 2015
Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest
przeciwko Mnie 7 lutego 2015
Wkrótce nieboskłon pęknie i Ogień Ducha Świętego znajdzie się ponad wami 4
lutego 2015
SEMINARIUM NA TEMAT KSIĘGI PRAWDY W POLSCE 2 lutego 2015
Henoch i Eliasz nie uobecnią się w ludzkiej postaci 29 stycznia 2015
Znalezienie Świętej Biblii będzie prawie że niemożliwe 28 stycznia 2015
Albo Mnie kochacie, stosując się do Mojego Słowa, albo w ogóle nie 27
stycznia 2015
Bóg Ojciec: Przyjmę każdego człowieka, każdą rasę, każde wyznanie i każdą
religię 25 stycznia 2015
Matka Zbawienia: Wpływ świeckiego świata jest porównywalny z wielkim
potopem 25 stycznia 2015
8895 23 stycznia 2015
Bóg jest wszechobecny – On jest wszędzie 22 stycznia 2015
Wraz z Mądrością nadchodzi umiejętność widzenia Prawdy 21 stycznia 2015
Ostrzeżenie pomoże światu w zwalczaniu największej apostazji wszechczasów
20 stycznia 2015
Matka Zbawienia: Ludzie sami decydują o swoim losie 20 stycznia 2015
Tylko Ja znam dzień oraz godzinę, kiedy zaczerpniecie swój ostatni oddech 18
stycznia 2015
Potrzebuję was tak samo, jak wy potrzebujecie Mnie 17 stycznia 2015
Usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia 16
stycznia 2015
Zaufanie jest kluczem do prawdziwej miłości 14 stycznia 2015
Bóg Najwyższy: Moja Moc przekracza wszystko to, co jest z tego świata i co
jest poza nim 10 stycznia 2015
Jeżeli brakuje miłości — jestem w duszy nieobecny 9 stycznia 2015
Matka Zbawienia: Albo przyjmiecie Słowo Boże, które Bóg ustanowił, albo nie
7 stycznia 2015
Beze Mnie śmierć cielesna i duchowa pochłonęłyby całą ludzkość 6 stycznia
2015






























Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz źle mówią o innych, zostaną ode
Mnie odcięci 4 stycznia 2015
Grzmoty i błyskawice zstąpią na Świątynię Pańską 3 stycznia 2015
Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie powymienianych na coś innego,
dopóki ostatecznie nie uformuje się nowa religia 3 stycznia 2015
Jedynym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest sam człowiek 1 stycznia 2015
Moje Drugie Przyjście wywoła wielkie szczęście 30 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Wola Boża jest nieprzezwyciężona 29 grudnia 2014
Brońcie Mojego słowa. Mówcie o Moim Słowie 28 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Wola Boża jest dla większości z was tajemnicą 27 grudnia
2014
Grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia 26
grudnia 2014
Humanizm jest zniewagą w stosunku do Boga 25 grudnia 2014
Dzień, w którym przyjdę — w Moim Boskim Miłosierdziu — będzie dniem
oświecenia 23 grudnia 2014
O, co za radość Mi to przyniesie, kiedy zwrócą się oni do Mnie w Dniu Bożego
Narodzenia 22 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w czasie Świąt Bożego Narodzenia
20 grudnia 2014
Jeżeli dokonujecie dobrego uczynku, nie mówcie o tym 16 grudnia 2014
Zamiast tego wpadną w pułapkę oddzielania dogmatu od doktryny 15 grudnia
2014
Wasza działalność na rzecz innych nie będzie miała dla Mnie w ogóle
znaczenia, ponieważ wy będziecie sądzeni z waszej wierności wobec Prawdy 14
grudnia 2014
Sumienie człowieka jest jak zwierciadło dla jego duszy 13 grudnia 2014
Ta Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania pozachrześcijańskie
11 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Byłam wysyłana jako Jego posłaniec poprzez wszystkie wieki
9 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Mój Syn przyznał mi moc, aby zmiażdżyć głowę węża 8
grudnia 2014
Bóg Ojciec: Beze Mnie niczego by nie było. Ani wszechświata. Ani miłości. Ani
życia 7 grudnia 2014
Jeżeli przyjmiecie praktyki „new age”, wyprzecie się Mnie 6 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Bóg stworzył dla ludzkości naturalny porządek rzeczy 5
grudnia 2014
Moja Obecność wstrząśnie ziemią i skorupa ziemska zadrży 4 grudnia 2014
Każdy człowiek posiada przymioty Mojego Ojca 2 grudnia 2014
Krucjaty Modlitwy 1-170 + Litanie 1-6 2 grudnia 2014
Matka Zbawienia: Aniołów Bożych można prosić, aby się za was modlili, ale
nigdy, aby obdarzali was przywilejami 30 listopada 2014





























Ci, którzy bestii oddali swoje przysługujące człowiekowi od urodzenia prawo,
nigdy nie staną przed Moim Obliczem 29 listopada 2014
Tytuły, które łączone są z Moją Osobą, zostaną uzupełnione o nowe nazwy 28
listopada 2014
Ludzie utracili miłość w swoim życiu, ponieważ już więcej Mnie nie czczą 27
listopada 2014
Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia 27
listopada 2014
Herezje będą się mnożyć, a Moje Imię zostanie zapomniane 26 listopada 2014
Ziemia, skażona ich złym postępowaniem, zajęczy z bólu 24 listopada 2014
Zły duch Izebel* uczyni wszystko, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi 23
listopada 2014
Matka Zbawienia: Mam wiadomość dla rzymskokatolickiego kleru 21 listopada
2014
Matka Zbawienia: Pozwól mi przynieść miłość i pociechę dotkniętym
nieszczęściem 19 listopada 2014
Chrześcijanie wkrótce staną się jak poganie 18 listopada 2014
Matka Zbawienia: Im więcej będziecie się modlić, tym silniejszy będzie wasz
związek z Bogiem 17 listopada 2014
Krucjaty Modlitwy 1-170 + Litanie 1-6 17 listopada 2014
Bóg nigdy nie podyktowałby żadnej innej nauki, ponieważ dał On światu Swoje
Słowo 16 listopada 2014
Zmiana w dystrybucji Medalika Zbawienia 16 listopada 2014
Matka Zbawienia: Jeżeli nie prosicie, to jak mój Syn może wam pomóc? 16
listopada 2014
Poganie, którzy trzymają się z dala od Prawdy, wejdą do Mojego Domu 15
listopada 2014
Jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz 13 listopada 2014
Zostałem uznany za nikczemnika i fałszywego proroka — więc Mnie ubiczowali
13 listopada 2014
Wasze życie na ziemi jest egzaminem z waszej miłości do Mnie 12 listopada
2014
8668 12 listopada 2014
Ocalę 5 miliardów dusz za sprawą tej Misji 9 listopada 2014
Matka Zbawienia: Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu 8
listopada 2014
Ci, którzy wierzą, że Bóg nie ukarze niegodziwców, Boga nie znają 6 listopada
2014
Archiwum − orędzia miesiącami jako pdf: 6 listopada 2014
Bóg Ojciec: Niech nie będzie pośród was ani jednego człowieka, który by nie
wiedział o Mojej Sprawiedliwości 5 listopada 2014
Gdy tylko w Kościele powstaje zamieszanie, powoduje to niezgodę. Wiedzcie,
że nie pochodzi to od Boga 4 listopada 2014
Eutanazja jest w Moich Oczach odrażającym aktem 3 listopada 2014




























Przyjdę w czasie, kiedy najmniej się tego spodziewacie 2 listopada 2014
Z niczego nie może powstać nic 1 listopada 2014
Ci, którzy nie uznali Mojego Pierwszego Przyjścia, odmówili przyjęcia Woli
Bożej 31 października 2014
Modlitwy Krucjaty Modlitwy w nieco zmienionym układzie graficznym 31
października 2014
Matka Zbawienia: Przyjmujcie Krzyż z godnością. Nie uskarżajcie się 30
października 2014
Wylewam w tym czasie na Moich Wyznawców wielkie Łaski 29 października
2014
Matka Zbawienia: Wiara jest fundamentem Kościoła 29 października 2014
Bóg Ojciec: Beze Mnie nie możecie istnieć 28 października 2014
Matka Zbawienia: Moja rola — jako Matki Bożych dzieci — jest podważana 27
października 2014
Czasami to, co ma pozory niesprawiedliwości, przekracza waszą zdolność
pojmowania 26 października 2014
Ręka Boga wykorzysta słońce, aby zaalarmować świat 24 października 2014
O, jakim arogantem jest człowiek, dla którego Moje Istnienie jest przedmiotem
kpin 23 października 2014
Przyjmijcie Prawdę przekazaną wam w Księdze Objawienia 21 października
2014
Matka Zbawienia: Błogosławieni są ci, którym zostaną wręczone Klucze do Raju
19 października 2014
Przeklęci są ci, którzy Mnie przeklinają 18 października 2014
Matka Zbawienia: Wielu zostanie pozbawionych swoich tytułów 17
października 2014
Niedosyt duchowy sprawia, że dusza popada w pustkę, przygnębienie i
dezorientację 16 października 2014
Klucze do Mojego nadchodzącego Królestwa — przyszłego świata — zostały
przygotowane 14 października 2014
Najpierw przychodzę do tych, którzy są najmniej godni Mojego Miłosierdzia 12
października 2014
Bóg Ojciec: Ląd zostanie oczyszczony, tak samo jak Moje dzieci zostaną
oczyszczone z wszelkich nieprawości 12 października 2014
Boża Opatrzność zawsze zwycięży 11 października 2014
Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona 11 października 2014
Matka Zbawienia: Niebawem śmierć nie będzie miała władzy nad człowiekiem
10 października 2014
Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu Czyściec nie będzie już istniał 9
października 2014
Krucjata Modlitwy (170) O podtrzymanie Świętego Słowa Bożego 8
października 2014
Daję wam teraz ostatnią modlitwę Krucjaty 8 października 2014





























Mój Kościół — Mój Prawdziwy Kościół — będzie się czołgał na własnym
brzuchu 8 października 2014
Im mniej miłości w waszym życiu, tym mniej Boga 8 października 2014
Matka Zbawienia: Prawa Boże niebawem zostaną obalone przez miliony 6
października 2014
Niebawem staniecie się świadkami globalnego szczepienia, o którym wam
mówiłem w roku 2010 3 października 2014
Odłóżcie swój pancerz, bo zostanie on pokruszony na kawałki 2 października
2014
Albo służycie Bogu, albo ulegniecie niefrasobliwości człowieka 1 października
2014
8459 30 września 2014
Krucjata Modlitwy (168) O Dar Bożej Miłości 29 września 2014
Bóg Ojciec: Moja Miłość pokona zło i nienawiść 29 września 2014
Cały czas uparcie trwajcie przy Prawdzie, bo bez niej będziecie żyć w kłamstwie
28 września 2014
Matka Zbawienia: Grzech jest rzeczywistością. Istnieje on i nadal będzie istniał,
aż do Powtórnego Przyjścia Chrystusa 27 września 2014
Piękno człowieka, stworzonego na Obraz Boga Żywego, jest nie do opisania 24
września 2014
Łatwo jest mówić, że jesteście chrześcijanami, jeżeli się was nie wzywa, żeby to
udowodnić 23 września 2014
Krucjaty Modlitwy 1-167 + Litanie 1-6 + Wstęp – do wydruku jako broszury w
formacie A5 21 września 2014
Krucjata Modlitwy (167) Chroń moją rodzinę 21 września 2014
Bóg strzeże Swojej Miłości do człowieka poprzez komórkę rodzinną 21
września 2014
Ja nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich
nie krzywdziłem 20 września 2014
Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który sam siebie ogłosi Synem
Człowieczym 19 września 2014
Krucjata Modlitwy (166) O ograniczenie mordowania niewinnych 18 września
2014
Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, tak aby złagodzić
wszelkie cierpienia 18 września 2014
Mówić, że jesteście Moi, to jedno. Być Moimi — to co innego 16 września 2014
Moi wrogowie wywyższą wielu świeckich i nauczą ich, jak ewangelizować 14
września 2014
Pomiędzy ewangelistami powstanie wielu fałszywych proroków 13 września
2014
8347 13 września 2014
Nie lękajcie się tych wydarzeń, gdyż one szybko przeminą 11 września 2014
Bóg Ojciec: Kochajcie Mnie tak, jak Ja was kocham 10 września 2014
Ci, którzy przeklinają Moich Proroków, przeklinają Mnie 9 września 2014





























Codzienne odmawianie Krucjaty Modlitwy 164 8 września 2014
Matka Zbawienia: Antychryst obejmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to
poproszony 7 września 2014
Wkrótce nadejdzie pewien człowiek i wam powie, że objawia wam Prawdę na
temat Mojego Istnienia 6 września 2014
Krucjata Modlitwy (165) O Dar Życia Wiecznego 5 września 2014
Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeżeli tak postąpicie, to będzie wielki płacz i nigdy
nie zostaniecie pocieszeni, bo Ja nie będę w stanie wam pomóc 5 września
2014
Szatan pożąda dusz, jego apetyt jest nienasycony, a jego wola nieubłagana 4
września 2014
Matka Zbawienia: Bóg nigdy nie opuści Swoich Własnych 2 września 2014
Oni nigdy nie zmogą Mojego Kościoła 1 września 2014
Nie zważajcie na wrzaski sprzeciwu, bo ludzka opinia w Moim Królestwie nic
nie znaczy 30 sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a
Nowym Chwalebnym Królestwem 29 sierpnia 2014
Zainterweniuję w taki sposób, że zadziwi to świat 28 sierpnia 2014
Gdy ktoś mówi, że Mnie kocha, to będzie on postępował we wszystkim
zgodnie z Moją Świętą Wolą 25 sierpnia 2014
Bóg Ojciec: Otrę wasze łzy, zjednoczę świat i wprowadzę pokój 24 sierpnia
2014
Krucjata Modlitwy (164) Modlitwa o pokój dla narodów 24 sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Módlcie się o pokój na świecie 24 sierpnia 2014
Uzbroję Moich Aniołów i wybranych, aby walczyli z tymi, którzy Mnie potępiają
23 sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Żaden człowiek nie ma prawa w Boże Imię wyrządzać
krzywdy innemu człowiekowi 21 sierpnia 2014
Świat znajduje się na krawędzi wielkiej przemiany 18 sierpnia 2014
W pierwszym rzędzie martwcie się o swoją własną duszę, a następnie módlcie
się za innych 17 sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Może nie spotkacie Mojego Syna fizycznie, ale zaznacie Go
pod każdym względem 16 sierpnia 2014
Moja wielce umiłowana córko, chcę, aby było wiadome, że ci, którzy ingerują w
Wolę Boga, zgodną z Jego Planem ocalenia dusz, ściągną na siebie Jego Gniew
— Gniew Mojego Ojca 14 sierpnia 2014
Zawsze bądźcie czujni na podziały, których świadkami jesteście w świecie 13
sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Bardzo blisko jest czas wypełnienia się proroctw z La Salette
i Fatimy 13 sierpnia 2014
Chrześcijaństwo będzie budziło odrazę, bo będzie postrzegane jako blokada
na drodze do wolności osobistej 11 sierpnia 2014
8182 11 sierpnia 2014




























Proście, a otrzymacie. Jeżeli milczycie, jeżeli macie zaciśnięte usta, to Ja nie
mogę wam odpowiedzieć 10 sierpnia 2014
Krucjata Modlitwy (163) Uratuj mnie od prześladowań 9 sierpnia 2014
Nie dopuszczajcie do waszych serc niepokoju, nie toczcie ze względu na Mnie
sporów ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, gdyż to niczemu nie służy 9
sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie o
Bogu nie będzie się już robiło żadnych wzmianek 8 sierpnia 2014
Moje Słowo, powiedzą, wywołuje tak wiele urazy, że zostanie Ono uznane za
politycznie niepoprawne 7 sierpnia 2014
Matka Zbawienia: Mój Syn nie wysyłał nikogo, aby odwracał waszą uwagę od
tych Orędzi 6 sierpnia 2014
Wielu ludzi podaje się za chrześcijan, ale oni Mnie nie kochają 5 sierpnia 2014
Wielu jest wezwanych, lecz niewielu powołanych, by pozostać Mi wiernym 2
sierpnia 2014
Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych dróg,
ponieważ Ja Jestem taki, jaki zawsze Byłem i zawsze Będę. Jestem Wieczny 31
lipca 2014
Zostałem wykpiony, oczerniony i oskarżony o niemoralność, o to, że jestem
kłamcą i heretykiem 28 lipca 2014
Doskonały świat zastąpi to wszystko, co jest nieczyste i skorumpowane 27 lipca
2014
Kiedy zaufanie zostaje zerwane, dzieje się tak na ogół dlatego, że winowajca
zezwolił, aby pycha rządziła jego myślami 26 lipca 2014
8133 25 lipca 2014
Krucjata Modlitwy (162) O ochronę słabych i niewinnych 24 lipca 2014
Matka Zbawienia: Ten, kto nie okazuje szacunku życiu ludzkiemu, nie uznaje
Boga 24 lipca 2014
Krucjata Modlitwy (160, 161) 24 lipca 2014
Sierpień miesiącem ratunku dusz — wcześniejsze orędzia na ten temat 24 lipca
2014
Kiedy Mi ufacie, musi to być wolne od jakichkolwiek zastrzeżeń 23 lipca 2014
Matka Zbawienia: Jezus Chrystus nie jest kochany przez ludzkość tak, jak był
kiedyś 22 lipca 2014
Bóg Ojciec: Bądźcie odważne, Moje dzieciątka, bo Moje Wspaniałe Królestwo
wkrótce będzie wasze 21 lipca 2014
Nauki w wydaniu człowieka nie będę żadnym pokarmem dla waszej duszy 20
lipca 2014
Nowa, ulepszona graficznie wersja modlitewnika z modlitwami Krucjaty
Modlitwy „Jezus dla ludzkości” 20 lipca 2014
Bóg Ojciec: Kiedy stanie się Moja Wola, zapanuje pokój 18 lipca 2014
Ludzki rozum nie jest w stanie pojąć wszystkiego, co Mnie dotyczy 17 lipca
2014





























Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziane, a największą zdradą zostało
dotknięte Moje Ciało 15 lipca 2014
Wiedzieć, czego nauczałem, samo w sobie nie jest niczym dobrym, dopóki nie
kochacie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem 13 lipca 2014
Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo jest
nim żyć 9 lipca 2014
Krucjata Modlitwy (158, 159) 8 lipca 2014
Matka Zbawienia: Tylko jeżeli Miłość Boga przepełnia wasze dusze, możecie
szerzyć Słowo Boże 8 lipca 2014
Matka Zbawienia: Będę ściśle współpracować z Moim umiłowanym Synem,
Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ratowania ludzkości 6 lipca 2014
Człowiek odpowiada na miłość miłością, podczas gdy nienawiść rodzi
nienawiść 5 lipca 2014
Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Ujmijcie Moją Dłoń i naśladujcie Mnie. Wszelkie
Życie pochodzi ode Mnie 3 lipca 2014
Matka Zbawienia: Niebawem wyznanie tego, że naśladuje się Jezusa Chrystusa,
stanie się bezprawne 2 lipca 2014
Wasza wiara zostanie wypróbowana jak nigdy dotąd 1 lipca 2014
Prawdę możecie jedynie zachować, bo to Ja Jestem Prawdą. Jeżeli zaprzeczacie
Prawdzie, wypieracie się Mnie 30 czerwca 2014
Nigdy nie wolno wam odrzucać Boga z powodu złych postępków tych, którzy
fałszywie zaręczają, że Mu służą 29 czerwca 2014
Zmiana tytułu i komentarz do Orędzia z 28 czerwca 2014 28 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół to będzie Reszta* 28 czerwca 2014
Krucjata Modlitwy (158) Zachowaj mnie od jednej światowej religii 28 czerwca
2014
Mój Kościół — kiedy podzieli się i upadnie — przyjmie humanizm z wielkim
zadowoleniem 27 czerwca 2014
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa 27 czerwca 2014
Nikt z was nie jest w stanie pojąć Boskich Praw 26 czerwca 2014
Nie zrywajcie więzi z tymi, którzy — z Mojego powodu — was nienawidzą 25
czerwca 2014
Porównajcie Mnie do matki, która musi oddzielić się od swojego dziecka przy
narodzinach 23 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Aby prawdziwie służyć Mojemu Synowi, musicie Go po
pierwsze pokochać. Aby pokochać Mojego Syna, najpierw musicie Go poznać
21 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Cuda te wydarzą się w przeciągu 3 lat 19 czerwca 2014
Aktualne polskie Grupy Modlitewne na Facebooku 19 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Za każdy krok, jaki zrobicie, aby przybliżyć się do Mojego
Najdroższego Syna, zrobicie dwa kroki do tyłu 18 czerwca 2014
Świat jest głodny Prawdy Mojego Słowa 17 czerwca 2014
Drzwi zostały otwarte, aby pozwolić poganom zbezcześcić Mój Kościół 16
czerwca 2014




























Krucjata Modlitwy (157) Za dusze w niewoli 16 czerwca 2014
Jestem Łagodny, Kochający i Cierpliwy 15 czerwca 2014
Zburzę świątynie tych sekt i powstrzymam ich nikczemne działania przeciwko
Bożym dzieciom 15 czerwca 2014
Nigdy nie wolno wam czcić żadnego innego boga poza Bogiem w Trójcy
Jedynym 14 czerwca 2014
Będzie to Najwspanialszy Dzień, odkąd Bóg stworzył Adama i Ewę 13 czerwca
2014
Bóg Ojciec: Potęga Trójcy Świętej jest poza zasięgiem ludzkiej ingerencji 11
czerwca 2014
Bez Mojego Światła w duszy nie ma nic prócz ciemności. Żadnego pokoju.
Żadnej miłości. Żadnej nadziei. Żadnego Życia 10 czerwca 2014
Pięcioramienna gwiazda i Cudowny Medalik 10 czerwca 2014
Krucjata Modlitwy (154, 155, 156) 10 czerwca 2014
Miłość jest jedynym sposobem, aby pokonać nienawiść. Nienawiść nie może
pokonać Miłości, bo pochodzi ona od Boga 9 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy śledzą te Orędzia, aby modlili się za tę
Misję 8 czerwca 2014
Wiara duchowieństwa deptana będzie przez największego wroga, jakiego ma
Bóg i jaki kiedykolwiek chodził po ziemi — przez antychrysta 7 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w nowej książce 6
czerwca 2014
Medalik Zbawienia jest już dostępny! 6 czerwca 2014
Błędy w Krucjacie Modlitwy (33) 5 czerwca 2014
Matka Zbawienia: Święto Matki Zbawienia będzie dniem, który jako ostatni
zostanie przyznany Mnie, Matce Zbawienia 4 czerwca 2014
Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę podążał za każdą duszą, za którą złożyłem w
ofierze Moje życie. I będę 3 czerwca 2014
Krucjata Modlitwy (150, 151, 152, 153) 31 maja 2014
Matka Zbawienia: Mój Umiłowany Ojciec nakazał ten Dar Ochrony dla dzieci 31
maja 2014
Moja miłość nigdy nie więdnie, nigdy nie jest chwiejna, nigdy nie umiera. Bez
względu na to, co uczyniliście 31 maja 2014
Gdy człowiek Mnie zdradza, to przeciwko Mnie grzeszy 29 maja 2014
Będziecie mieli taką samą winę jak ci, którzy byli odpowiedzialni za
dostarczenie Mnie Moim katom 28 maja 2014
Bóg Ojciec: Credo — modlitwa, która potwierdza, Kim Ja Jestem — zostanie
zmienione 26 maja 2014
Gdy tylko pogaństwo owładnie Mój Kościół, to otworzy to ostatni rozdział 24
maja 2014
Nie musicie rozumieć Bożych Dróg — musicie po prostu je zaakceptować 23
maja 2014
Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie się przygotować do walki o waszą
wiarę 22 maja 2014



























Ugrupowania, które będą lansować herezję skierowaną przeciwko Świętej
Biblii, poszukiwać będą tych, którzy pozostaną niezłomni w Wierze 21 maja
2014
Szatan jest największą plagą ludzkiej rasy, a jego zaraza jest śmiertelna 20 maja
2014
Wykorzystają Mój Dom, aby — w wyrazie szacunku — oddawać cześć
pogańskim bóstwom, co zostanie określone przed światem jako jedynie
właściwe 18 maja 2014
Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przeklinać innego człowieka, jeżeli
prosicie Boga o błogosławieństwa 17 maja 2014
Ja Jestem Obecny w osobach, które kochają wszystkich, bez względu na ich
rasę, wyznanie, seksualność czy kolor skóry 16 maja 2014
Moja Miłość, Moje Miłosierdzie, Moje Współczucie będą waszą ocalającą Łaską
14 maja 2014
Niebo ściemnieje na trzy dni, bezpośrednio przed Moim powrotem 13 maja
2014
Krucjata Modlitwy (149) Szukając Bożej Miłości 11 maja 2014
Nie poszukuję niegodziwców, aby łatwo ich niszczyć. Moim jedynym
pragnieniem jest ich wszystkich ocalić 11 maja 2014
Ustanowię wewnątrz Mojego Kościoła męża, który powstanie i obwieści
Prawdę 10 maja 2014
Bóg Ojciec: Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Bożej Woli 9 maja 2014
Nie ma żadnej potrzeby, by się martwić, gdyż Bóg kocha was wszystkich 8
maja 2014
Duszami ofiarnymi się posługuję, aby przyprowadzić do Mnie inne dusze, które
w innym wypadku nigdy nie zostałyby uratowane 7 maja 2014
Dzisiaj tak wielu z was ogóle nie ma zielonego pojęcia, co to znaczy służyć Mi
jako chrześcijanin 6 maja 2014
Ilu to ludziom nakazano wierzyć w łamanie prawa — w imię sprawiedliwości? 6
maja 2014
Księga Prawdy będzie przeciwwagą dla nowej, fałszywej książki 5 maja 2014
Matka Zbawienia: Bóg nigdy by nie zezwolił, by Jego Słowo zostało zmienione
czy błędnie zinterpretowane, tak aby odpowiadało człowiekowi 4 maja 2014
Homilia Jana Pawła II — do tej pory ukrywana przed ludem wiernym —
Eucharystia na klęcząco i do ust 4 maja 2014
Krucjata Modlitwy (148) Przyjdź mi z pomocą 3 maja 2014
Proście, a otrzymacie — to nie jest Moja pusta obietnica 3 maja 2014
Matka Zbawienia: Cała Apokalipsa będzie dotyczyła opanowania Kościoła
Mojego Syna na ziemi przez Jego wrogów 2 maja 2014
Moja Obietnica, że ponownie powrócę, spełni się za życia tego pokolenia 1
maja 2014
Przychodzę tym razem Ziemię odnowić, by na nowo ustanowić na Ziemi Moje
Królestwo 29 kwietnia 2014


























Matka Zbawienia: Dni wiodące do nadejścia antychrysta będą dniami wielkich
uroczystości 27 kwietnia 2014
Wiele Tajemnic Mojego Królestwa jest człowiekowi nieznanych 27 kwietnia
2014
Bóg Ojciec: Jest bowiem lepiej, abyście teraz znieśli ten duchowy ból, niż ogień
wieczny 26 kwietnia 2014
Przybliża się czas, kiedy zostanie oznajmione, że grzech nie istnieje 24 kwietnia
2014
Nie dopuszczę, aby ci, którzy mają wejść do Mojego Nowego Raju,
przechodzili przez cierpienie śmierci fizycznej 23 kwietnia 2014
Moje Nauki nie są skomplikowane 22 kwietnia 2014
Początek i koniec świata będą jak jedno i to samo 21 kwietnia 2014
Bóg Ojciec: Bardzo nieliczni z was odrzucą ten jeden nowy światowy kościół,
tak więc Interwencja Moja będzie błyskawiczna 20 kwietnia 2014
Krucjata Modlitwy (147) Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wypierają się
Twojego Syna 20 kwietnia 2014
Istnieje tylko jedna ścieżka do Boga i prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa
Chrystusa. Nie ma innej drogi 18 kwietnia 2014
Mój Nowy Raj będzie Światem bez końca — jak to przepowiedziano 17
kwietnia 2014
Krzyż jest waszym promem do Życia Wiecznego*. Nigdy Krzyża się nie
wypierajcie 15 kwietnia 2014
Jako że przybliża się Wielki Piątek, ci, którzy Mnie dręczą i usiłują zatrzeć po
Mnie wszelkie ślady, będą — owego dnia* — ogromnie cierpieć 13 kwietnia
2014
Moja miłość i wasza wiara — w połączeniu — staną się Mieczem Zbawienia 12
kwietnia 2014
Matka Zbawienia: Jezus był we wszystkim taki jak wy — poza grzechem, gdyż
to byłoby niemożliwe 11 kwietnia 2014
Krucjaty Modlitwy 144, 145, 146 11 kwietnia 2014
Mój najbardziej ceniony Biskup stanie się przedmiotem niesprawiedliwego
wyroku sądowego 10 kwietnia 2014
Matka Zbawienia: Mój Syn, Jezus Chrystus, zostanie zdradzony przez innego
Judasza i to posiadającego wielki autorytet 9 kwietnia 2014
Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją
Boskość 8 kwietnia 2014
Ci, którzy będą próbowali stanąć w obronie Słowa wewnątrz Moich Kościołów,
zostaną uciszeni — poprzez ich wydalenie 7 kwietnia 2014
Mój ostatni Plan, aby zgromadzić Mój Kościół w Moim miejscu Schronienia,
jest bardzo bliski realizacji 5 kwietnia 2014
Wprowadzą miliony katolików w poważny błąd, a Moje Kościoły utracą swoją
Świętość 4 kwietnia 2014
Jak długo rozkwita miłość, rasa ludzka może ocaleć 3 kwietnia 2014




























Matka Zbawienia: Nawrócenie, Obiecane przez Mojego Ojca, rozpocznie się w
tym miesiącu 2 kwietnia 2014
To z powodu tych nędznych dusz płakałem Krwawymi Łzami w Ogrójcu 1
kwietnia 2014
Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta 31 marca 2014
O biada tym wybranym przez Pana do służenia Mu w dniach ostatnich,
ponieważ nie obudzą się na Moje Wołanie 30 marca 2014
Medalik Zbawienia – co to takiego 30 marca 2014
Przez następne dwa lata ludzie nauki będą zadawali sobie wszelki trud, aby
podważyć Istnienie Boga 29 marca 2014
Dając się poganom zastraszyć, sami staną się jak poganie 27 marca 2014
Oni są Moimi. Ja Jestem ich. Tak będzie zawsze. Kocham ich wszystkich. To jest
takie proste 26 marca 2014
Krucjata Modlitwy (143) O ochronę dla Misji Zbawienia 25 marca 2014
Matka Zbawienia: Poproście Mnie, waszą umiłowaną Matkę, abym udzieliła
wam siły, by kontynuować i chronić Misję Zbawienia 25 marca 2014
Seminarium na temat Orędzi Ostrzeżenia 25 marca 2014
Bóg Ojciec: Głód, który da się światu we znaki, kiedy Trzecia Pieczęć zostanie
złamana, nie będzie wynikał jedynie z braku pożywienia 24 marca 2014
Bo co by to Mi dało, gdyby człowiek — wierzgając nogami — był zaciągany
przed Moje Oblicze? To byłoby bezcelowe 23 marca 2014
Krucjata Modlitwy (142) Przygotowanie do śmierci 22 marca 2014
Jeżeli dusza raz została stworzona przez Mojego Ojca, to będzie istnieć
wiecznie 22 marca 2014
Powstanie przerażająca armia — taka, jakiej nigdy przedtem nie widziano 20
marca 2014
Ci, którzy Mnie przeklinają, zostaną przeklęci 19 marca 2014
Krucjata Modlitwy (141) O ochronę przed prześladowaniem 18 marca 2014
Dużo lepiej jest znosić cierpienie w Moje Imię, niż być wychwalanym przez
grzeszników za robienie tego, co jest grzeszne w Moich Oczach 18 marca 2014
Raj, jaki Mój Ojciec stworzył dla Swoich dzieci, wreszcie zostanie im zwrócony
w całej swej pierwotnej Świetności 16 marca 2014
Szatan wkroczy do Mojego Kościoła tylko wtedy, gdy Święta Eucharystia
zostanie całkowicie usunięta 15 marca 2014
Nowa, czerwona książeczka z dziwnym symbolem na okładce 15 marca 2014
Krucjata Modlitwy (140) O Ochronę ze strony Hierarchii Aniołów 13 marca
2014
Bóg Ojciec: Bo jest to ostatni okres — ostatni rozdział, aby wypełniła się Moja
Święta Wola 13 marca 2014
Moje Łzy ustaną do tego czasu, ale Mój Smutek nigdy nie ustanie 12 marca
2014
Matka Zbawienia: Zaprezentują nową, czerwoną książeczkę, z głową kozła
wytłoczoną na okładce 11 marca 2014






























Domaganie się praw dla chrześcijan będzie równoznaczne z łamaniem prawa
10 marca 2014
Matka Zbawienia: Po Ostrzeżeniu pojawi się wielkie pragnienie, aby Bogu
oddawać chwałę 9 marca 2014
Krucjata Modlitwy (139) O siłę, aby pokonać zło 8 marca 2014
To pod wpływem diabła stajecie się w Moich Oczach nieczyści 8 marca 2014
To, co złe, będzie postrzegane jako prawe, a to, co prawe, jako złe 6 marca
2014
Ja Jestem Wszech-Miłosierny. Nie szukam zemsty 4 marca 2014
Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie Wielka Wojna 4 marca
2014
Miłość może przezwyciężyć każdą niedolę, jaką znosi ludzkość 3 marca 2014
Jeżeli macie Mnie — macie wszystko 2 marca 2014
Świat pokłoni się, uklęknie na oba kolana i uwielbi bestię 28 lutego 2014
Krucjata Modlitwy (138) O ochronę przed nienawiścią 27 lutego 2014
Matka Zbawienia: Miłość i jedynie Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść
pochodzi tylko od szatana. Pomiędzy nie ma nic 27 lutego 2014
Bóg Ojciec: Doskonałemu Rajowi utraconemu zostanie przywrócona jego
dawna świetność 26 lutego 2014
Ów „bóg”, którego będą propagować, to nie będzie Mój umiłowany Ojciec 25
lutego 2014
Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, musicie trwać niewzruszenie 24 lutego
2014
Matka Zbawienia: Wszystko, co się odnosi do piekła, zostało usunięte i
człowiek został wprowadzony w błąd — fałszywe poczucia bezpieczeństwa 23
lutego 2014
Krucjata Modlitwy (137) Modlitwa o Odrodzenie się na nowo 23 lutego 2014
Jeżeli wola człowieka i Wola Boga stoją ze sobą w sprzeczności, to obie strony
cierpią wielki ból 23 lutego 2014
Krucjata Modlitwy (136) Aby zachować Twoje Słowo 22 lutego 2014
Zdradzi Mnie wielu z was, którzy teraz mówicie, że Mnie kochacie — tak jak to
uczynił Judasz 22 lutego 2014
Skoro Bóg dopuszcza prześladowanie chrześcijan i żydów, to nie dzieje się to
bez powodu 21 lutego 2014
Trzęsienia ziemi będą miały taką moc, że będą jednocześnie odczuwalne w
wielu krajach 20 lutego 2014
Kiedy przyjdę, aby sądzić, świat zadrży 18 lutego 2014
Jeżeli odsuniecie ode Mnie jedną duszę — jedno życie — to do waszego
własnego życia — waszego Wiecznego Zbawienia — nie będziecie mieli już
prawa 17 lutego 2014
Z nienawiści nie może brać się nic dobrego — bo wywodzi się ona od szatana
16 lutego 2014
Matka Zbawienia: Antychryst posłuży się „stygmatami” jako środkiem,
mającym przekonać świat, że jest on Jezusem Chrystusem 15 lutego 2014




























Przyjmujcie cierpienie w milczeniu — podczas kiedy będziecie dręczeni, w
haniebny sposób poddawani okrucieństwom, kiedy w Moje Imię będziecie
oczerniani, znieważani i wyśmiewani 14 lutego 2014
Matka Zbawienia: Jest to czas, kiedy dusze będą musiały znosić ból Czyśćca na
Ziemi 13 lutego 2014
Dla nich Moje Drugie Przyjście oznacza czczą gadaninę 12 lutego 2014
Matka Zbawienia: Wkrótce modlitwy „Zdrowaś Maryjo” nie będzie się słyszało
ani wewnątrz, ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna 12 lutego 2014
Żydom zostanie w końcu ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca 11 lutego
2014
Niektóre ważne wydarzenia w życiu Kościoła 11 lutego 2014
Czyż nie wiecie, że po tym, jak odbędzie się Moje Powtórne Przyjście, wasza
dusza będzie istnieć na wieczność? 10 lutego 2014
Bóg Ojciec: Nie ma niczego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Żadna
ofiara nie jest za wielka 9 lutego 2014
Matka Zbawienia: Mój Ojciec wstrząśnie światem — tak fizycznie, jak i
duchowo 8 lutego 2014
Sprawa serwera 8 lutego 2014
Nigdy nie pominę tych, którzy są samotni, smutni i przestraszeni oraz
niepewni, czy Bóg Istnieje 7 lutego 2014
Matka Zbawienia: Wielu będzie wierzyć, że antychryst to bardzo święty
człowiek 7 lutego 2014
Krucjata Modlitwy (135) O Obronę Prawdy 6 lutego 2014
Matka Zbawienia: Kiedy kapłanów Mojego Syna dotkną straszliwe udręki i brak
sprawiedliwości, muszą oni Mnie wezwać 6 lutego 2014
Krucjata Modlitwy (134) O wiarę w Istnienie Boga 5 lutego 2014
Krucjata Modlitwy (133) Wezwanie, aby powrócić do Boga 5 lutego 2014
Matka Zbawienia: Tym Modlitwom, drogie dzieci, towarzyszą wielkie Łaski 5
lutego 2014
Bóg Ojciec: Pragnę, abyście zaakceptowali Prawdę — nie powątpiewając, ale z
miłością i ufnością w waszych sercach 4 lutego 2014
Jako że wzrasta liczba tych, którzy podążają za szatanem, to poczynią oni
daleko idące starania, aby publicznie ogłosić swój kult diabła 3 lutego 2014
Matka Zbawienia: Ci wszyscy, którzy są innych wyznań, muszą także zacząć
odmawiać Mój Święty Różaniec, ponieważ będzie on stanowił dla każdego z
was wielką ochronę 2 lutego 2014
Wiele z tego, co ludzkość uważa za rzecz oczywistą, zostanie wywrócone do
góry nogami i przełożone z prawej na lewą — jest to jednak niezbędne 1
lutego 2014
Przygotowujcie się zawsze, każdego dnia, jak gdyby Ostrzeżenie miało być
jutro, gdyż nadejdzie ono na was nagle 31 stycznia 2014
Krucjata Modlitwy (132) Wyrzeczenie się szatana dla ochrony tej Misji 31
stycznia 2014




























Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan lży przeciwko tej Misji, ponieważ
utraci on z Jej powodu miliardy dusz 31 stycznia 2014
Muszę zainterweniować, aby uchronić ludzkość od samozniszczenia jeszcze
przed Wielkim Dniem Pańskim 29 stycznia 2014
Dzisiaj w Słowo Boże wierzy mniej ludzi niż kiedykolwiek 28 stycznia 2014
Bóg Ojciec: Czekałem cierpliwie przez bardzo długi czas, aby zgromadzić Moje
dzieci na nowo w Świątyni Mojej Świętej Woli* 27 stycznia 2014
Ruszył plan, aby usunąć wszelkie Moje ślady 26 stycznia 2014
Rola Mojej Matki jako Współodkupicielki zostanie nareszcie dobrze i właściwie
zrozumiana 24 stycznia 2014
Matka Zbawienia: Objawienia te rozpoczną się tej wiosny, tak jak zalecił Mój
Syn 24 stycznia 2014
Przepraszamy za trudności w ładowaniu strony 23 stycznia 2014
Bóg Ojciec: Wolna wola — jaka dana została ludzkości — sprawiła, że wiele z
Moich dzieci zostało ode Mnie odwiedzionych 21 stycznia 2014
Matka Zbawienia: Ten ostatni dany wam przeze Mnie Medalik* — dzięki
Miłosierdziu Bożemu — przyciągnie do Życia Wiecznego miliardy dusz 20
stycznia 2014
Kto pośród was będzie wystarczająco silny, aby przyjąć Mój Kielich Cierpienia,
wraz ze wszystkim, co on ze sobą niesie? 19 stycznia 2014
Ode Mnie pochodzi każde słowo, które wypowiadasz w ramach tej Misji. I ode
Mnie pochodzi każda akcja, którą podejmujesz 17 stycznia 2014
Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół 16 stycznia 2014
Kiedy Mój Kościół podtrzymuje Słowo Boże, musicie pozostać Mojemu
Kościołowi posłuszni 14 stycznia 2014
Bój Ojciec: Przychodzę, aby zgromadzić wiernych. Mój czas niebawem
nadejdzie, gdyż Miłosierdzie Mojego Syna jest prawie nad wami 13 stycznia
2014
Już wkrótce zostanie oficjalnie ogłoszone, że piekło jest miejscem, które nie
istnieje 12 stycznia 2014
Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie, nie są inni niż ci, którzy żyli tysiące lat
temu 11 stycznia 2014
Moja miłość do ludzkości jest wszechogarniająca. Kocham wszystkich, nie
wyłączając tych, którzy postępują najbardziej niegodziwie 9 stycznia 2014
Nie rozsyłamy spamu 9 stycznia 2014
Jezus dla Ludzkości – Litania Modlitwy 6: O Dar Łask 8 stycznia 2014
Jeżeli będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasie, kiedy będziecie ciężko
doświadczani, przyniosę wam ulgę 8 stycznia 2014
Nawet jeżeli Moi wyznawcy się Mnie wyprą, ulegając oszustwu, do którego ma
dojść, to nie oznacza to jeszcze z ich strony potwierdzenia, że nie wierzą w
Jezusa. Nie, to oznacza coś innego 7 stycznia 2014
Jesteście w przededniu stania się świadkami największego oszustwa, jakie
szatan kiedykolwiek narzucił światu 7 stycznia 2014




























Jeżeli w duszy istnieje choćby odrobina pychy*, to Duch Święty nigdy do niej
nie wejdzie 5 stycznia 2014
Matka Zbawienia: Najpierw poszliśmy do Judei, a następnie Mój Syn został
zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii 4 stycznia 2014
Tym z was, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz, zawsze odpowiem 4
stycznia 2014
Zanim zaświta Wielki Dzień Pański, Bożym dzieciom zostanie objawionych
wiele rzeczy 3 stycznia 2014
Trzech na czterech się Mnie wyprze 2 stycznia 2014
Matka Zbawienia: Prawda zostanie przeinaczona, a Słowo Boże będzie
przedstawiane na opak 1 stycznia 2014
Jeżeli usiłujecie modyfikować Słowo Boże, to jesteście winni bluźnierstwa 30
grudnia 2013
Wszystkim wam została przekazana Prawda, ale wielu z was o Niej zapomniało.
Nudzi was Ona. Jest zbyt kłopotliwa 29 grudnia 2013
Matka Zbawienia: Mój syn Mi polecił, aby przynieść światu tę ważną
wiadomość 28 grudnia 2013
Krucjata Modlitwy (131) Modlitwa o Miłosierdzie 28 grudnia 2013
Wszystkie Boże dzieci są częścią Jego wyjątkowej rodziny 28 grudnia 2013
Moje plany, aby ocalić cały świat, są ukończone, i nie zrezygnuję tak łatwo z ani
jednej duszy 26 grudnia 2013
W następne Boże Narodzenie obchody Moich Narodzin zostaną zastąpione
wielką ceremonią 25 grudnia 2013
Matka Zbawienia: Ta nowa i obsceniczna imitacja Słowa Bożego spowoduje, że
wielu uwierzy, że jest to jedynie nowoczesna, zaktualizowana wersja Nowego
Testamentu 23 grudnia 2013
Wkrótce ujrzycie Mnie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy ostatecznie
zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości 22 grudnia 2013
Matka Zbawienia: Poprzez cud Rozświetlenia Sumienia — On, Mój Syn,
przyniesie światu radość, miłość i nadzieję 22 grudnia 2013
Mojego Kościoła nie możecie oddzielać od Słowa — od Ciała — bo wtedy nie
mógłby On istnieć 21 grudnia 2013
W Dniu Sądu Ostatecznego pojmiecie w końcu Moc Boga 20 grudnia 2013
Jedynie Światło Boga może przynieść wam wieczne szczęście 18 grudnia 2013
Dzięki Sakramentowi Chrztu moc bestii jest osłabiona 16 grudnia 2013
Pycha jest niebezpiecznym przymiotem, ponieważ wywołuje ona w człowieku
przekonanie, że jest on większy od Boga 15 grudnia 2013
Byliście do tej pory przygotowywani przez trzy lata. Powstańcie i weźcie swój
krzyż, i Mnie naśladujcie 14 grudnia 2013
Podczas całego mojego dzieciństwa wiedziałem, Kim jestem 12 grudnia 2013
Cierpiąc w ten sposób, sprowadzacie Mi dusze — a ci, którzy sprowadzają Mi
dusze, należą do Mnie 11 grudnia 2013
Matka Zbawienia: Przyznawać będą doktoraty honoris causa w nowo
odrestaurowanym kościele fałszywego proroka 11 grudnia 2013




























Nie jesteście w stanie przekazywać Prawdy, jeżeli wasze „ego” dąży do
zdobycia popularności 10 grudnia 2013
On, antychryst, będzie mówił wieloma językami, lecz po łacinie nie spłynie z
jego ust ani jedno słowo 9 grudnia 2013
Przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu Mnie za to znienawidzi
9 grudnia 2013
Jezu, błagam o Miłosierdzie 7 grudnia 2013
Nade wszystko Jestem Bogiem Wielkiego Miłosierdzia 7 grudnia 2013
Matka Zbawienia: Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, aby
uwolnić was od zła tego świata 5 grudnia 2013
Biada wam — wszyscy oszuści — gdyż wy nie pochodzicie ode Mnie 4 grudnia
2013
Nigdy nie będę ponownie chodził w ciele 3 grudnia 2013
Krucjata Modlitwy (130) Nowenna Zbawienia Krucjaty Modlitwy 1 grudnia 2013
Matka Zbawienia: Proszę was, abyście teraz rozpoczęli Nowennę Zbawienia 1
grudnia 2013
Szatan stosuje wobec wierzących taką strategię, że — zanim ich zniszczy —
najpierw ich ogłupia i zwodzi 30 listopada 2013
Ból, prześladowanie, cierpienie, naigrawanie się i kpiny zawsze będą
przeznaczeniem tych wybranych, Bożych dusz 29 listopada 2013
Nowość: Duże Grupy Modlitewne 29 listopada 2013
Wszystkie Boże dzieci są częścią Jego wyjątkowej rodziny 28 listopada 2013
Niebo obwieści niebawem ostatnią część Wielkiego Bożego Planu ocalenia
ludzkości 26 listopada 2013
Matka Zbawienia: Wrogowie Boga będą tak długo dopuszczali się strasznych
świętokradztw, jak długo nie zbezczeszczą Tabernakulów 25 listopada 2013
Miliardy ludzi będą się cieszyć życiem w wiecznej chwale w Obecności Boga 24
listopada 2013
Miłość rozkwita, ponieważ jest Ona Darem Bożym i posiada moc niszczenia zła
23 listopada 2013
Krucjata Modlitwy (129) O Dar Miłości 23 listopada 2013
Kiedy przybędę jako Król Miłosierdzia, wówczas nie będzie żadnej duszy, która
by miała wątpliwości co do tego, Kim Ja Jestem 20 listopada 2013
Krucjata Modlitwy (128) Aby zgromadzić i zjednoczyć wszystkie dusze 20
listopada 2013
Tego dnia zgromadzę Żyjących 19 listopada 2013
Przychodzę jedynie jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę, aby was
przestraszyć, gdyż kocham prawdziwie każdego z was 18 listopada 2013
Krucjata Modlitwy (127) O ocalenie mojej duszy i dusz moich najbliższych 18
listopada 2013
Przychodzę, aby odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy,
zgryzoty i grzechu 17 listopada 2013
Miliardy się nawrócą i rozpoznają po raz pierwszy Boga – Boga w Trójcy
Jedynego 16 listopada 2013



























Będziecie stali przede Mną sami – i nikogo przy was nie będzie 15 listopada
2013
Krucjata Modlitwy (126) O przetrwanie prześladowań religijnych 14 listopada
2013
Nigdy wcześniej wiara ich nie została poddana takiej próbie 14 listopada 2013
Pierwszym znakiem będzie to, że Ziemia będzie kręciła się szybciej. Drugi znak
dotyczy słońca, które złowieszczo się powiększy, stanie się jaśniejsze i zacznie
wirować 12 listopada 2013
Kary Mojego Ojca się rozpoczęły i świat doświadczy o wiele więcej
ekologicznych wstrząsów 12 listopada 2013
Matka Zbawienia: Zbawienie staje się waszym udziałem tylko poprzez
pojednanie się z Bogiem 10 listopada 2013
Bóg Ojciec: Żadna naukowa weryfikacja nie będzie mieć sensu, gdy staną się
widoczne dwa słońca 10 listopada 2013
Wielu wkrótce zacznie wykorzystywać swoją naukową wiedzę, aby poddać
ocenie Najświętsze Ewangelie 9 listopada 2013
Matka Zbawienia: Kiedy misja, która deklaruje, że głosi Słowo Boże, jest
fałszywa, to żadna nienawiść nie będzie jej okazywana 8 listopada 2013
Wszystkie przewroty, których niebawem doświadczycie, staną się dowodem na
prawdziwość proroctw, przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze
Apokalipsy 7 listopada 2013
Światło Boga dla was zajaśnieje, a Ja obiecuję, że nie będziecie się czuć
samotnie 5 listopada 2013
Gniew Mojego Ojca będzie się nasilał, im bardziej Jego niewdzięczne dzieci
będą się buntować przeciwko Jego Wszechpotężnemu Przymierzu 4 listopada
2013
Nie dałem żadnemu człowiekowi zezwolenia, aby osądzał kogoś innego, mówił
źle o innych czy oszczerczo się wyrażał na temat duchowości innej duszy 3
listopada 2013
Dwa krzyże papieskie i twórca jednego z nich 2 listopada 2013
Największe prześladowanie zadadzą chrześcijanom – chrześcijanie 2 listopada
2013
Moi wierni uczniowie, w tym kapłani i wyświęceni słudzy wszystkich wyznań
chrześcijańskich, pozostaną blisko u Mego Boku 1 listopada 2013
Jeżeli brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i zgrzeszycie przeciwko
Mnie 31 października 2013
Gdy tylko Duch Święty pochłania jakąś duszę, ona się unosi się i natychmiast
nagina się Woli Mojego Ojca, odpowiadając całkowitym wyrzeczeniem 30
października 2013
Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta 29
października 2013
Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i tylko Prawda powinna być
głoszona jego ustami 27 października 2013




























Nie będę stał i się przyglądał, jak niszczycie wasze życie, mogąc je posiąść na
wieczność 26 października 2013
Zaświta Wielki Dzień i wkrótce nastanie świat niemający końca 26 października
2013
Bardzo niewielu ludzi w dzisiejszym świecie darzy Boga zaufaniem czy też w
Niego wierzy 25 października 2013
Bóg Ojciec: To jest Wezwanie, aby ocalić tych z was, którzy nie zaoponują
przeciwko herezjom, jakie już za niedługo zostaną ogłoszone 24 października
2013
Matka Zbawienia: Mój Syn planuje w tym czasie na Ziemi wielką odnowę, a to
spowoduje dużo bólu 23 października 2013
Jesteście pokoleniem, które będzie musiało doświadczyć ostatecznego
Ukrzyżowania Mojego Kościoła 22 października 2013
Wszyscy ci, którzy noszą trójkąt – znak najbardziej bezbożnej trójcy – zostaną
zmobilizowani, aby wspierać takie organizacje charytatywne 22 października
2013
Pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zatracenia 21 października 2013
Podział w Moim Kościele będzie rozłożony na rozmaite etapy 20 października
2013
Musicie być spokojni i zachować pokój, jednocześnie mocno postanawiając, że
będziecie nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangeliach 20 października
2013
Antychryst zaoferuje dotacje, chcąc zachęcić firmy, organizacje oraz instytucje
charytatywne, żeby pracowały w jego nowym światowym centrum handlowym
19 października 2013
Byłbym ich jedynym prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, lecz
wielu z nich zlekceważy Moje Ostrzeżenia 18 października 2013
Każde nowe prawo, jakie wkrótce zostanie wprowadzone przez wrogów
wewnątrz Mojego Kościoła, będzie drwiną z Prawdy, ustanowionej przez
Mojego Ojca 17 października 2013
Wąż daje antychrystowi specjalne przesłania, które ten pieczołowicie
dokumentuje 16 października 2013
Plany, aby wszystko, co jest Prawdziwe, skazać na banicję, zostały sporządzone
przez bezbożną trójcę 15 października 2013
Matka Zbawienia do kapłanów Kościoła Katolickiego: Nalegam na was, abyście
nosili przy sobie Mój Najświętszy Różaniec 14 października 2013
Nie znacie Mnie, ponieważ Mnie nie rozpoznajecie 13 października 2013
Kiedy tylko Niebiosa i Ziemia staną się jednym, Czyściec przestanie istnieć 12
października 2013
Zachowajcie spokój, wy wszyscy, i przyjmijcie do wiadomości, że Bóg jest
Wszechpotężny i że nie ma żadnego działania, choćby nie wiadomo jak złego,
którego On by nie potrafił stratować 11 października 2013
Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali bardzo liczną armię 8
października 2013


























Zostanie wam niebawem powiedziane, żebyście wykorzystali swoją wiarę
celem zorganizowania na całym świecie kampanii politycznej na rzecz
ratowania ubogich 6 października 2013
Jeżeli zakwestionujecie istnienie grzechu, to zakwestionujecie i Moje 4
października 2013
Ponieważ rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie
uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane 3 października 2013
Istnieje wielkie nieporozumienie co do tego, co mężczyznę lub kobietę czyni
świętymi w Moich Oczach 2 października 2013
Masoneria kościelna osiągnęła obecnie największy poziom władzy wewnątrz
Mojego Najświętszego Kościoła na Ziemi 30 września 2013
Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i będzie musiał trwać
przez szereg lat w stanie spustoszenia 28 września 2013
Bóg Ojciec: Jeżeli — aby zatrzymać to zło — będę musiał zniszczyć miasta, to
to uczynię 26 września 2013
Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić
Słowo Boże, podczas gdy Kościół Mojego Syna na Ziemi będzie Krzyżowany 25
września 2013
Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie porzucili na rzecz pogaństwa “new age”
24 września 2013
Tak wielu o Mnie zapomniało i jestem dla nich często jak pusty slogan 24
września 2013
Cztery regiony świata, do których nawiązuję, to cztery wielkie imperia — USA,
Rosja, Europa i Chiny 24 września 2013
Matka Zbawienia do kapłanów: Aby pozostać wiernym Kościołowi Mojego
Syna na ziemi, musicie być przygotowani do karmienia Jego owczarni 23
września 2013
Wielu zdradzi Mnie, akceptując fałsz 21 września 2013
Żaden człowiek, żaden kapłan, żaden biskup, żaden kardynał, żaden papież —
nie posiada prawa pisania na nowo Słowa Bożego 19 września 2013
Odmawiajcie tę specjalną Krucjatę Modlitwy, by uświęcić wszystkich, którzy są
wam bliscy, tak żebym mógł ich okryć Moją Najdroższą Krwią 18 września 2013
Kiedy powtórnie przyjdę, sądził będę każdego, kto pozostanie do tego czasu
na Ziemi przy życiu, kierując się tym, co ta osoba uczyniła dla Chwały Bożej 18
września 2013
Przychodzę po was, by zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, aby wypełnić
Jego Boską Wolę i zwieńczyć Jego Przymierze 17 września 2013
Bóg Ojciec: Tym, którzy są urodzeni w pogańskich rodzinach i nie są obciążeni
własną winą – udzielę Miłosierdzia 16 września 2013
Moje Plany odkupienia świata znajdują się w swoim końcowym stadium.
Wszystko jest teraz na swoim miejscu 15 września 2013
Matka Zbawienia: Medaliki te nawrócą wszystkie dusze, które są otwarte na
Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa 14 września 2013

























Doktryna pochodząca z ciemności – wielkie odstępstwo, które wyłoni się zza
odrzwi Mojego Kościoła – opadnie jak wielka, gęsta mgła 14 września 2013
Wy — ci pośród was, którzy bardzo cierpicie i być może utraciliście wszelką
nadzieję — wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu 13 września 2013
Wielka radość zapanuje wszędzie. Będzie ona trwać 100 dni 11 września 2013
Musicie się modlić za ich dusze, gdyż oni je sprzedali 11 września 2013
Matka Zbawienia: Dnia Ostatniego, gdy nastanie świt, donośny odgłos trąby
zostanie usłyszany wszędzie na świecie 11 września 2013
Matka Zbawienia: Zostaniecie wydrwieni za to, że nie uznacie nowego sposobu
pojmowania katolicyzmu 11 września 2013
Im bardziej jesteście, Moi uczniowie, nienawidzeni, tym bardziej jesteście
kochani przez Boga 10 września 2013
Oto naszedł czas, kiedy muszą zostać założone Grupy Modlitewne Krucjaty
oraz rozprzestrzenić się na cały świat 8 września 2013
Za każdy wrogi akt wojny i terroru Bóg ich wygna i śmiertelnie ugodzi 8
września 2013
Moje Święte Słowo nie może zostać zmienione czy przystosowane – tak, aby
stało się czymś innym 7 września 2013
Faryzeusze wychłostali i zamordowali wielu, zanim — w końcu — Mnie
ukrzyżowali 6 września 2013
Matka Zbawienia: Jedyna droga do Życia Wiecznego prowadzi przez Mojego
Syna, Jezusa Chrystusa 6 września 2013
Matka Zbawienia: Nowa, bezlitosna wojna zostanie wypowiedziana 6 września
2013
Bóg Ojciec: Drżyjcie, o wy, którzy siebie wynosicie i przeklinacie Mojego Syna 5
września 2013
Ogień ten zostanie także zrzucony na wrogów Ziemi i na tych, którzy
prześladują tych Dwóch Świadków 5 września 2013
Bóg Ojciec: Dzieci, już tylko krótki czas dzieli nas od Wielkiego Dnia 5 września
2013
Żaden Mój wyświęcony sługa nie może potępić nikogo w Moje Imię 5 września
2013
Matka Zbawienia: Antychryst, oznajmiając swoje nadejście, oświadczy, że jest
pobożnym chrześcijaninem 5 września 2013
Matka Zbawienia: Każdy jeden Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania
5 września 2013
Dary przynoszę etapami, w zależności od czystości duszy 4 września 2013
Wasze życie nie jest niczym innym, jak tylko ulotną chwilą w całym paśmie
waszego żywota. Jesteście na wygnaniu 3 września 2013
Czyż nie wiecie, że w obecnym czasie całe pokolenie młodych ludzi jest ode
Mnie odsuwane? 2 września 2013
Czy ci z was, którzy teraz ze Mnie drwią – odrzucacie bowiem Moje Orędzia –
czy wy rzeczywiście wierzycie, że Ja podzieliłbym Mój Kościół? 1 września 2013



























Wybrałem dwunastu prostych mężczyzn, którzy byli biednymi rybakami,
nieposiadającymi wykształcenia ani znajomości Pisma Świętego 1 września
2013
Muszę przestrzec świat przed bardzo wielu fałszywymi prorokami, którzy w
obecnym czasie próbują zagłuszyć Mój Głos 1 września 2013
Wielu z was — choć twierdzą, że Mi służą — nie jest godnych, aby powstać i
wyznać, że są sługami Bożymi 31 sierpnia 2013
Moje Drugie Przyjście nie może nastąpić, zanim skażenie grzechem nie
zostanie wyeliminowane 30 sierpnia 2013
Sprawię, że kolejne miliony usłyszą Moje Słowa 29 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Moje dzieci – w tym smutnym czasie musicie wszędzie
słuchać Mnie, waszej umiłowanej Matki 29 sierpnia 2013
Poprosi się ich, żeby ślubowali swoją lojalność, składając przysięgę pozostania
wiernym Kościołowi 29 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby mogli
zapewnić codzienne Msze i Komunię Świętą 29 sierpnia 2013
Muszą zabezpieczyć Mszały, szaty liturgiczne, Świętą Biblię i Święte Krzyże. To
wszystko zostanie podmienione 26 sierpnia 2013
Pierwszy Sąd jest blisko – i odrzucę niegodziwców na bok 24 sierpnia 2013
Skoro czcicie Moją Matkę, to musicie nawiedzać Jej Świątynie i tam oddawać
Jej hołd 23 sierpnia 2013
Wkrótce wykorzystają oni kościoły do uprawiania handlu i aby czerpać zyski 22
sierpnia 2013
Powodzie staną się powszechne i sami rozpoznacie, które części świata w
największym stopniu gniewają Mojego Ojca 22 sierpnia 2013
Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi
apostołowie musieli wycierpieć podczas Mojego Pobytu na Ziemi 21 sierpnia
2013
Matka Zbawienia: Który człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić tę nową,
doskonałą egzystencję? 20 sierpnia 2013
Duszy nie może zostać przywrócona jej pełnia, dopóki nie uzna Wielkości Boga
18 sierpnia 2013
Bóg Ojciec: Antychryst jest teraz gotów, by się ujawnić 17 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Nie zgódźcie się, aby tolerancja dla pogan zawładnęła
kościołami Boga 16 sierpnia 2013
Jeżeli będziecie bronić Mojego Słowa — zostaniecie uznani za bezdusznych,
nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla niewierzących w Boga 15
sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Ta wojna o utrzymanie w mocy Słowa Bożego będzie
oznaczać, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać
schronienia 15 sierpnia 2013
Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie oświadczenia wypierające się
szatana, wyjaśniając, że owe deklaracje są staromodne 14 sierpnia 2013


























Moje Proroctwa, które objawiają nadejście antychrysta, wkrótce się wypełnią
13 sierpnia 2013
Bóg Ojciec: Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia*, są głównym celem
bestii 13 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Wkrótce zostaniecie poproszeni, ażeby zamiast Świętej
Eucharystii rozdawać Jej surogat — który nie będzie Ciałem Mojego Syna 13
sierpnia 2013
W Polsce dnia 15-go sierpnia spotykamy się na Jasnej Górze 12 sierpnia 2013
Zło na świecie osiągnęło skalę nienotowaną od dni Noego 11 sierpnia 2013
Przekonają Moich wyznawców do adaptacji Praw Mojego Kościoła,
przeprowadziwszy referendum 10 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Tak jak Święte Słowo Boże może dusze jednoczyć, tak też
może spowodować duży podział 9 sierpnia 2013
Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie przypomina Krzyża, na którym Ja
zostałem ukrzyżowany 8 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Musicie zachować wasze tradycyjne Krzyże, gdyż wkrótce
one zanikną 7 sierpnia 2013
Znamię bestii przyniesie ze sobą śmierć – śmierć duszy oraz śmierć przez
potworną chorobę 6 sierpnia 2013
Ci niewinni, którzy ślepo podążają za bestią i fałszywym prorokiem i znajdą się
w potrzasku barbarzyńskiej uwięzi 5 sierpnia 2013
Zajrzyjcie pod maskę humanizmu, a nie znajdziecie śladów Boga 4 sierpnia
2013
Chociaż wywołają one trwogę, to są one niczym w porównaniu z Wielką Karą w
przyszłości 3 sierpnia 2013
Matka Zbawienia: Tak jakby wydarzył się cud — będzie się wydawać, że
fałszywy prorok powstał z martwych 1 sierpnia 2013
Krucjata Modlitwy (116) Wybaw mnie ze zła kłamstw 31 lipca 2013
Wyjawiam tajemnice zawarte w Księdze Objawienia, a one nie będą należały
do przyjemnych 31 lipca 2013
Matka Zbawienia: Ostatni Sekret z Fatimy nie został ujawniony, był on bowiem
zbyt przerażający 30 lipca 2013
Zaufajcie Mi, a Ja otworzę wasze oczy na Prawdę o waszej chwalebnej
przyszłości 29 lipca 2013
Obecnie przygotowują oni antychrysta do jego wielkiego wystąpienia 27 lipca
2013
Matka Zbawienia: Niepożądaną konsekwencją w Rzymie będzie to, że wielu
poprowadzonych zostanie na manowce 27 lipca 2013
Jego plan polega na zwabieniu dusz w sieć kłamstwa poprzez poryw ich serc
26 lipca 2013
Posłany został teraz ostatni prorok — proszę więc, nie odrzucajcie tego Daru
25 lipca 2013
Krucjata Modlitwy (115) O Dar Nawrócenia 24 lipca 2013



























Nie możecie prawdziwie Mnie naśladować bez znoszenia bólu Krzyża 24 lipca
2013
Krucjata Modlitwy (114) Dla Kapłanów o otrzymanie Daru Prawdy 22 lipca 2013
Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie poproszeni o zakwestionowanie
Mojej Boskości, nie jest odległy 22 lipca 2013
Jakże usycham za nimi z tęsknoty. Bez nich nie mogę czuć się całością 22 lipca
2013
To dzięki temu, że odmawiacie Moje Krucjaty Modlitwy, Ja mogę ich ocalić 20
lipca 2013
Przypominamy: Od lipca 2013 Księga Prawdy, tom 1, znajduje się w sprzedaży
20 lipca 2013
Bóg Ojciec: Jeśli chodzi o waszą gospodarkę – celem kłamstw, którymi się was
faszeruje, jest was ogłupić 19 lipca 2013
Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia ofiarowuje Dar Nawrócenia 18 lipca 2013
Krucjata Modlitwy (113) O pokonanie zła w naszym kraju 18 lipca 2013
Matka Zbawienia: Tak łatwo ludzie akceptują nowe prawa, które uchodzą za
dobre 18 lipca 2013
Dziesięć Przykazań danych światu przez Mojego Ojca poprzez proroka
Mojżesza jest na nowo pisanych przez człowieka 17 lipca 2013
Nadużyje ona pochodzącej od Boga Prawdy, aby się nią zamaskować,
wyczekując na właściwy moment 16 lipca 2013
Krucjata Modlitwy (112) O łaskę zbawieni 15 lipca 2013
Jeden Światowy Porządek to największa parodia Prawdziwego Boga
Trójjedynego 15 lipca 2013
Bóg Ojciec: Wiem, że plan dotyczący aborcji wszędzie na świecie jest
kontrolowany 13 lipca 2013
Rozgoryczenie dzieli narody, i dlatego nieufność i strach będą nadal
powodowały niepokoje społeczne 12 lipca 2013
Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, a odbędą się one
jedno po drugim 11 lipca 2013
Matka Zbawienia: Ani jedne drzwi nie zostały otwarte, aby pozwolić Mojemu
Synowi przyjść na ten świat z godnością 10 lipca 2013
Matka Zbawienia: To, czego Ja doświadczyłam, nigdy nie mogłoby zostać
spisane na papierze, tak odrażające były okrucieństwa zadane Jego Boskiemu
Ciału 9 lipca 2013
Zostaniecie oskarżeni o spiskowanie przeciwko Mojemu Własnemu Kościołowi,
a jednak waszym jedynym przestępstwem będzie podtrzymywanie Prawdy 8
lipca 2013
Zmiana formatu Mszy zostanie wkrótce przedstawiona w Moim Kościele 7 lipca
2013
Moja Sprawiedliwość spadnie na tych wszystkich, którzy uniemożliwiają
zaznajomienie się ze Świętym Słowem Bożym w świecie 5 lipca 2013
Krucjata Modlitwy (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi 4
lipca 2013




























Matka Boża: Przyprowadźcie do Mnie wasze dzieci, abym — tak jak prawdziwa
Matka wszystkich Bożych dzieci — mogła je poświęcić Mojemu Synowi 4 lipca
2013
KSIĘGA PRAWDY TOM I – już w sprzedaży !!! 3 lipca 2013
Bardzo niewielu poszukuje u Mnie pociechy. Czekam cierpliwie, a jednak oni
do Mnie nie przyjdą 2 lipca 2013
Matka Boża: Musicie pozostać wierni temu, czego nauczył was Mój Syn. Był On
podobny do was we wszystkim, oprócz grzechu 1 lipca 2013
Krucjata Modlitwy (110) Dla kapłanów — o pozostanie wiernym Twojemu
Świętemu Słowu 30 czerwca 2013
Prawda was wyzwoli. Kłamstwa was zniszczą 30 czerwca 2013
Gdy Mojego Syna uznaje się za grzesznika, to wiedzcie, że jest to największe
bluźnierstwo 29 czerwca 2013
Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, bo
to nigdy nie jest możliwe 27 czerwca 2013
Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. A jest to jedno i to samo 26 czerwca
2013
Bóg istnieje w każdej pojedynczej osobie urodzonej na tym świecie, niezależnie
od jej wyznania czy wiary jej rodziców 25 czerwca 2013
To z wnętrza Imperium Rzymskiego wzniesie się przeciwko Mnie wielka
obrzydliwość 24 czerwca 2013
Bóg nie oczekuje od was, abyście wasz czas użytkowali kosztem swoich
codziennych spraw albo kosztem czasu poświęcanego rodzinie i przyjaciołom
23 czerwca 2013
Nigdy tego nie czyńcie, gdyż jest to grzech z kategorii tych, które mierżą Mnie
z powodu swojej obłudy 22 czerwca 2013
Krucjata Modlitwy (109) O Dar Zaufania 20 czerwca 2013
Nie wolno wam ulec trwodze, gdyż to, co Ja Obiecuję, należy do was i jest
waszym Dziedzictwem 20 czerwca 2013
Gdy Nowa Jerozolima opuszczać się będzie na ziemię, podczas gdy
rozbrzmiewać będzie dźwięk trąb, światłości napełnią niebo i wszystko zamrze
w milczeniu 19 czerwca 2013
Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr światowych oraz ich służalczość wobec
majątku osobistego — oddziela je od Boga 17 czerwca 2013
Dokonam cudów na całym świecie, aby sceptykom udowodnić, że to Ja, Jezus
Chrystus, jestem tym, który wysłał Mojego proroka, aby przygotował was
wszystkich na Moje Drugie Przyjście 16 czerwca 2013
Kłamstwa, bardzo często, są ubrane w dobroć 15 czerwca 2013
Reszta Moich wyświęconych sług podpisze deklarację wierności wobec nowej,
jednej religii światowej 14 czerwca 2013
Krucjata Modlitwy (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii 13 czerwca 2013
Moja Droga jest bardzo prosta. Naśladujcie Mnie w taki sposób, w jaki
zechcecie, ale musicie Mi oddawać cześć w Moich Kościołach Chrześcijańskich
13 czerwca 2013

























Wasze pogańskie praktyki doprowadzą was do piekła 12 czerwca 2013
Obecny Jestem w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia 11
czerwca 2013
Bóg nie jest zarozumiały. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a
jednak stanowczy w Swych pouczeniach wobec ludzkości 10 czerwca 2013
Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według miary ilości niewinnych, których
zamordowali 8 czerwca 2013
Mój Głos, gdy tak będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony w
kolejnym etapie, a potem miliardy w etapach końcowych 6 czerwca 2013
Bóg Ojciec: Obiecałem światu Księgę Prawdy, a Ja nigdy nie cofam Mojego
Świętego Słowa 4 czerwca 2013
Ja, Matka Boża, zniszczę władzę diabła w sercach tych, którzy Mnie wzywają 3
czerwca 2013
Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w
którym przyjdę, aby Sądzić 2 czerwca 2013
Ci, którzy w gniewie wykrzykują na Moje Słowo i oświadczają, że pochodzi Ono
od szatana, zamieszkają z bestią na wieczność 1 czerwca 2013
Moi żołnierze-chrześcijanie utworzą największą Armię przeciwko antychrystowi
30 maja 2013
Kiedy nadejdzie dla bestii czas, by objawić antychrysta, widoczne będą wielkie
znaki 28 maja 2013
Najpierw przyjdą do Mnie ci z kościołów chrześcijańskich. Potem, z czasem,
Żydzi zawrócą i ostatecznie Mnie zaakceptują 27 maja 2013
I właśnie wtedy, kiedy o Mnie zapomną, Mój Kościół powstanie z martwych, jak
i Ja zmartwychwstałem 24 maja 2013
Gdy Duch Święty jest obecny, rozprzestrzenia się On jak ogień i powiela Słowo
Boże w wielu językach 23 maja 2013
Krucjata Modlitwy (107) Wybaw mnie od ogni piekła 21 maja 2013
Natychmiast zostanie im przebaczone, jeżeli tylko zdobędą się na odwagę i
zawołają Mnie, by im pomóc wydobyć się ze swojej niedoli 21 maja 2013
Świat się rozraduje, bo — wraz z Moim Kościołem w Rzymie — nacje
żydowskie zostaną przetrzebione 21 maja 2013
Tylko Miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść — nie 20 maja 2013
Bóg Ojciec: Rozpoczęła się Moja Wielka Interwencja, aby ocalić ludzkość — i
tempo Moich poczynań będzie widoczne dla wszystkich 18 maja 2013
Ci, którzy podążali za Słowem Bożym, jakie prorocy spisali jeszcze przede Mną,
byli pierwszymi, którzy na Mnie napluli 18 maja 2013
Skoro została przekazana wam Prawda, ważne jest, abyście nadal
rozprzestrzeniali Słowo Boże 17 maja 2013
Moje Słowo jest końcowe. Jest ostateczne. Nie może istnieć żadne inne słowo
16 maja 2013
Wzmogą się cuda, które obiecałem światu — dzięki Moim Krucjatom Modlitwy
15 maja 2013


























Jedyna woda, niezbędna Bożym dzieciom do przeżycia, będzie pochodzić z
Drzewa Życia 13 maja 2013
Krucjata Modlitwy (106) O Miłosierdzie dla młodych ludzi, którzy nie uznają
Boga 12 maja 2013
Moim najgorętszym życzeniem jest to, abyście poszukiwali młodych dusz 12
maja 2013
Zaraza ta będzie bardziej rozpowszechniona niż AIDS 12 maja 2013
Matka Boża: Misja, która została ci powierzona, jest finałowym ogniwem w
ostatecznym Przymierzu 10 maja 2013
Nie próbujcie argumentować przy pomocy umysłu, kiedy usiłujecie uzasadnić
Moje Istnienie, gdyż Ja nie pochodzę z tego świata 9 maja 2013
To właśnie grzech pychy spowodował upadek Lucyfera i jego odcięcie oraz
wrzucenie do czeluści 9 maja 2013
Autentyczne z pozoru poglądy, które zaprezentują, będą postrzegane jako
nowa forma Katolicyzmu 8 maja 2013
Zarzuci się im dokonanie przestępstwa przeciwko Tronowi Piotra i, w Moim
Świętym Imieniu, upokorzy się ich publicznie 6 maja 2013
Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży
odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność
5 maja 2013
Zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie 4 maja 2013
Każdego dnia musicie zadawać sobie pytanie: Czy Bóg zaaprobowałby moje
obecne postępowanie? 1 maja 2013
Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu 1 maja 2013
Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym.
Zapamiętajcie je 28 kwietnia 2013
Będą nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych
nonsensem 28 kwietnia 2013
Te nikczemne postępki muszą dojść do skutku, gdyż Ziemia ulega
oczyszczeniu 28 kwietnia 2013
Matka Boża: Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele 27 kwietnia
2013
Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani 26 kwietnia
2013
Matka Boża: Aby stać się godnymi Jego Królestwa, muszą oni zostać ogołoceni
ze światowych wpływów 25 kwietnia 2013
Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia
Boga 24 kwietnia 2013
Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a
złem 23 kwietnia 2013
Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych 22 kwietnia 2013
Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące,
teraz Mnie usłyszeli 22 kwietnia 2013



























Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy
pogaństwo będzie podbijało Ziemię 20 kwietnia 2013
Wielu nie będzie na tyle silnymi, aby walczyć przeciwko aborcji, eutanazji i
małżeństwom tej samej płci 19 kwietnia 2013
Matka Boża: Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw —
to one oddzielą się od Niego 18 kwietnia 2013
Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował
nową Jedną Światową Religię 17 kwietnia 2013
Kościół Katolicki jest obecnie w przededniu wkroczenia w najgorsze
prześladowanie w swej historii 17 kwietnia 2013
3707 17 kwietnia 2013
Krucjata Modlitwy (99) O uratowanie Australii i Nowej Zelandii 17 kwietnia
2013
Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup Modlitewnych Krucjaty Modlitwy
17 kwietnia 2013
Krucjata Modlitwy (98) Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców 17
kwietnia 2013
Błogosławieni cichego serca — którzy uwolnieni są od pychy dzięki Łasce Bożej
16 kwietnia 2013
Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia 14 kwietnia 2013
Za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, Ja ocalę sto dalszych
14 kwietnia 2013
Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju 13 kwietnia 2013
Tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te
Orędzia na strzępy 13 kwietnia 2013
Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który
jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci 11 kwietnia
2013
Czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że
istnieją dwa słońca, jest blisko 9 kwietnia 2013
Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po
ziemi 9 kwietnia 2013
Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Drugie
Przyjście 8 kwietnia 2013
Nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu,
gdyż nie jest to możliwe 7 kwietnia 2013
Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz 7 kwietnia
2013
Na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do
domu, do ich Wieczystego Raju 5 kwietnia 2013
Bóg Ojciec: Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia.
Datę tę znam tylko Ja 4 kwietnia 2013
Dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski 1 kwietnia 2013
Ksiega Prawdy, tom 1 1 kwietnia 2013



























Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem,
ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym
dzieciom 1 kwietnia 2013
Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych,
którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami 30 marca
2013
Wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze
swojego miejsca wygnania 30 marca 2013
Dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany. Dzień dzisiejszy naznacza
początek zmian 30 marca 2013
Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami 29 marca
2013
Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne,
błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden
oddech 29 marca 2013
Księga Prawdy, tom pierwszy 29 marca 2013
Największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie
Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów 29 marca 2013
Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe,
ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę 29 marca 2013
Matka Boża: Ciało Mojego Syna zostało rozdarte w strzępy 26 marca 2013
Krucjata Modlitwy (103) Aby podzielić Kielich Cierpienia z Chrystusem 24
marca 2013
Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy zachowali post w okresie od tego
poniedziałku aż do godz. 15.30 w Wielki Piątek 24 marca 2013
Krucjata Modlitwy (102) O podtrzymanie ufności i wiary w Boże Przesłanie dla
świata 23 marca 2013
Czas rozłamu jest blisko, musicie się więc przygotować 23 marca 2013
Tak jak ślepy nie może widzieć, tak też i będą w Kościele w Rzymie tacy, którzy,
choć mogą widzieć, odmówią uznania Prawdy 23 marca 2013
Warstwa po warstwie ich złe intencje staną się przejrzyste, kiedy sami zaczną
się potykać 22 marca 2013
Matka Boża: Podział, jaki wprowadzony zostanie na świecie przez Goga i
Magoga, dokona rozłamu w rodzinach 22 marca 2013
Matka Zbawienia: Odmawiajcie Mój Różaniec za tych wszystkich, którzy
sprawują w Rzymie rządy 21 marca 2013
Orędzie dla kapłanów i tych wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy swoje
życie oddali Świętej Służbie dla Mnie 21 marca 2013
Moja Agonia jest odczuwana przez wszystkich świętych i aniołów w Niebie,
gdyż bliski jest czas Apokalipsy 19 marca 2013
Ten odrażający gest zostanie podczas Wielkiego Tygodnia dostrzeżony przez
tych, którzy mają swoje oczy otwarte 17 marca 2013
Jego tron został skradziony. Jego moc nie 17 marca 2013



























Unaoczni się Trzecia Pieczęć — kiedy człowiek będzie walczył o pożywienie po
tym, jak ludzkość ogarnie głód 16 marca 2013
Do czasu nadejścia Wielkiego Piątku wiele dusz zacznie sobie uświadamiać, że
Moje Ostrzeżenie wobec ludzkości znajduje się już nad światem 16 marca 2013
Bóg Ojciec: Wrze teraz walka pomiędzy Moją Hierarchią a państwem bestii 15
marca 2013
Matka Zbawienia: Grupy Modlitewne Krucjaty ocalą miliardy dusz 15 marca
2013
On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy 13
marca 2013
Modlitwa może uratować i uratuje ludzkość 12 marca 2013
Wielu z was odrzuci to Wołanie z Nieba z powodu strachu 10 marca 2013
Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda 10 marca 2013
Mój Kościół na ziemi stoi pod obstrzałem, a to oznacza, że Moje Ciało będzie
ukrzyżowane po raz wtóry, jak zostało to przepowiedziane 9 marca 2013
Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, żeby wezwali Mnie, ich umiłowanego
Jezusa, abym mógł ich osłonić Moją Najdroższą Krwią 8 marca 2013
Ci, którzy poprowadzą Moją armię ku zbawieniu, to będą ci dzielni i odważni
pomiędzy wami, którzy kochają Mnie najbardziej 7 marca 2013
Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać
się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których będzie
ciążyło podjęcie tej decyzji 5 marca 2013
Jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu, zostanie
wkrótce zamordowany 4 marca 2013
Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie ma on
żadnych złudzeń co do tego, kim on jest — synem szatana 3 marca 2013
Największym błędem, jaki możecie popełnić, jest zakładać, że tylko zatwardziali
grzesznicy są wtrącani do ognia piekielnego 2 marca 2013
Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w
promowaniu Moich Orędzi 2 marca 2013
Żyjecie w czasach, w których wiele dzieci Bożych stało się poganami 28 lutego
2013
To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty
Namiestnik opuści Rzym 27 lutego 2013
Krucjata Modlitwy (101) Cudowna Modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa 26
lutego 2013
Powiedzą, że ponosi on winę za przestępstwo, choć jest zupełnie niewinny 26
lutego 2013
Podporządkują Boże dzieci władzy małego rogu, który będzie siedział na
Tronie Piotrowym, otoczony nimbem pompatycznego splendoru 25 lutego
2013
Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie 25 lutego 2013
Przed Moim Ołtarzem niedopuszczalne jest zawieranie związku małżeńskiego,
jeżeli dotyczy on dwóch osób tej samej płci 24 lutego 2013




























Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale
wkrótce na nowo się podniesie 23 lutego 2013
Najświętsza Maryja Panna: Arogancja i pycha rasy ludzkiej są obrazą dla Bożej
Obecności 22 lutego 2013
Krucjata Modlitwy (100) O ocalenie Chrześcijaństwa 21 lutego 2013
Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma – jak
przepowiedziane – wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług 21
lutego 2013
To życie przekształci się w mgnieniu oka w Nowe Życie, Nowy, Odbudowany
Raj 20 lutego 2013
Litania Modlitwy „Jezus dla Ludzkości” (5) O Zbawienie tych będących w
grzechu śmiertelnym 19 lutego 2013
Wielu myśli, że piekło to jest jedynie jakieś miejsce rodem z ludowego folkloru
19 lutego 2013
Moje Słowo rozprzestrzeni się w Australii i Nowej Zelandii 18 lutego 2013
Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś skrybą. Autorem Jestem Ja 17 lutego 2013
Jestem waszym Nauczycielem i dzięki Mnie zrozumiecie Tajemnice Mojego
Ostatecznego Boskiego Planu 15 lutego 2013
Bóg Ojciec: Pójdźcie, naśladujcie Mojego Syna na Ścieżce Prawdy 14 lutego
2013
Matka Boża: Musicie modlić się za tych wszystkich, będących na wysokich
stanowiskach i sprawujących władzę nad waszymi narodami 13 lutego 2013
Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia grup
modlitewnych 11 lutego 2013
Człowiek musi zawsze się starać być podobny do Mnie 11 lutego 2013
To nie potrwa długo, zanim się nie rozpocznie finałowa faza oczyszczenia rasy
ludzkiej 11 lutego 2013
Znaki, które poślę, będą natychmiast rozpoznawalne. 10 lutego 2013
Bóg Ojciec: Wymażę te narody, które plują Mi w Twarz. 8 lutego 2013
Matka Boża: Reszta armii Chrystusa zatriumfuje 8 lutego 2013
Wzrost nienawiści, morderstw i braku życzliwości jest intensywny, a grzech
zaatakował ziemię jak pożar. 5 lutego 2013
Wkrótce uchwalą prawo, które unieważni znaczenie bluźnierstwa. 4 lutego
2013
Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia znane są tylko częściowo 2 lutego
2013
Bóg Ojciec: To dlatego jedynie cud może uratować ludzki rodzaj. 1 lutego 2013
Będą płakać z ulgą, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają przed sobą przyszłość,
gdzie śmierć nie istnieje. 31 stycznia 2013
Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. 30
stycznia 2013
Krucjata Modlitwy (96) – O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy Krucjaty
Modlitwy 30 stycznia 2013


























Złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień przez moc Mojej Krucjaty
Modlitwy. 30 stycznia 2013
Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania
Pisma Świętego. 29 stycznia 2013
Krucjata Modlitwy (95) – O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę 29 stycznia
2013
Najświętsza Maria Panna: To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna
może być rozprzestrzeniane na cały świat. 29 stycznia 2013
Z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym
świecie. 28 stycznia 2013
Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was
nadszedł. 28 stycznia 2013
Ludzie ci będą niszczyć Moje Kościoły, a tylko niewielu dozwolone będzie
sprawowanie codziennych Ofiar. 27 stycznia 2013
To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie. 26 stycznia
2013
Najświętsza Maria Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym
argumentem, który propaguje aborcję. 25 stycznia 2013
Tak łatwo chłoniecie te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców 25
stycznia 2013
Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca
24 stycznia 2013
Zostanie zrobione wszystko, aby spowodować zamęt w waszych Grupach
Modlitewnych. 23 stycznia 2013
Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy 21 stycznia 2013
Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam. 21
stycznia 2013
Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów człowieka.
21 stycznia 2013
Ignoruj pytania lub żądania wobec ciebie, aby zmienić Moje Słowa. 19 stycznia
2013
Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego od wewnątrz z jego własnych szeregów,
jest już w toku. 18 stycznia 2013
Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia 16 stycznia 2013
Przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia 16 stycznia 2013
Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko,
co pozostaje, jest skorupą. 16 stycznia 2013
Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które
możecie słyszeć. 15 stycznia 2013
Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć
wiecznie. 13 stycznia 2013
Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości 11 stycznia
2013
Krucjata Modlitwy (92) – O Łaskę Wytrwałości 11 stycznia 2013




























Krucjata Modlitwy (91) – Zachowaj mnie wiernym wobec mojej Wiary 10
stycznia 2013
Najświętsza Maria Panna: Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich
Chrześcijan. 10 stycznia 2013
Wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie. 8
stycznia 2013
Najświętsza Maria Panna: Powodem, dlaczego tak wiele osób jest w takim bólu
i ciemności jest to, że nie wierzą w Boga. 7 stycznia 2013
Kochajcie wszystkich tych, którzy was w Moje Imię prześladują. Następnie
módlcie się za nich. 6 stycznia 2013
Najświętsza Maria Panna: Nie wszyscy zaakceptują wolność. Wielu stanie po
stronie złego i odrzuci Mojego Syna. 5 stycznia 2013
Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania 4 stycznia 2013
Będziesz w centrum znacznej nienawiści 3 stycznia 2013
Przez moc okultyzmu dokona on tego, co będzie postrzegane jako metody
leczenia śmiertelnie chorych ludzi. 2 stycznia 2013
Nie obawiajcie się Mnie nigdy, gdyż Ja przychodzę w pokoju. 1 stycznia 2013
Wiedza może bardzo często uczynić was ślepymi na Prawdę 31 grudnia 2012
Bóg Ojciec: Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce. 29 grudnia
2012
Będzie wielka powódź. Będziecie także świadkami mniejszych powodzi w
różnych krajach. 28 grudnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela,
zmienił losy ludzkości. 27 grudnia 2012
U podstaw wszystkiego będzie zniszczenie komórki rodzinnej 27 grudnia 2012
Krucjata Modlitwy (90) – Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne
Przyjście 26 grudnia 2012
Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem 26 grudnia 2012
Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa. 26
grudnia 2012
Moja Miłość do ludzkości jest odczuwana przez wielu. Niestety ci, którzy jej nie
szukają, nie znajdą jej. 26 grudnia 2012
Bóg Ojciec: Nadszedł dla was czas wielkiej zmiany dla dobra wszystkich. 24
grudnia 2012
Umarłem dla was. Z tego powodu musicie Mi teraz zaufać. 24 grudnia 2012
Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już dłużej
zwodzić Bożych dzieci. 22 grudnia 2012
Płomienie Mojego Miłosierdzia, jak Języki Ognia, zstąpią wkrótce na każdą
duszę. 21 grudnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Wszyscy ci, którzy promują aborcję, i którzy są
odpowiedzialni za jej wprowadzanie, winni są grzechu śmiertelnego. 20
grudnia 2012
Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana. 20 grudnia 2012



























Przynoszę Nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę Zbawienie. 19 grudnia
2012
Krucjata Modlitwy (89) – Dla Nieszczęsnych Grzeszników 19 grudnia 2012
Jestem Bogiem całkowicie wyrozumiałym, gotowym przyznać wam wolność od
grzechów, które was usidlają. 19 grudnia 2012
Pokora, to więcej niż tylko akceptacja cierpienia. Jest to potężny sposób na
pokonanie zła. 17 grudnia 2012
Uroczyście zapowiadam – Dla zdrajców Mojego Świętego Słowa posyłanego
przez Bożych proroków, zakończy się to Gniewem Mojego Ojca. 17 grudnia
2012
Ludzkie rozumowanie jest nieistotne, gdy próbujecie zdefiniować Życie
Wieczne. 15 grudnia 2012
Najświętsza Maria Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w ogromnej, cudownej
wspaniałości, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię. 14 grudnia 2012
Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą
wejść do Mojego Królestwa. 13 grudnia 2012
Ogień Ducha Świętego będzie odczuwalny w sercach wszystkich 12 grudnia
2012
Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście
11 grudnia 2012
Fałszywy prorok już zaplanował, jak przejmie ministerstwa w Kościele
Katolickim. 10 grudnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym
rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi 10 grudnia 2012
Krucjata modlitwy (88) – Za dusze po Ostrzeżeniu 9 grudnia 2012
Wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie 8
grudnia 2012
Płomień miłości gasi pożar nienawiści 7 grudnia 2012
Wrogowie Żydów we wszystkich narodach zbiorą się razem zjednoczeni, aby
zniszczyć Izrael. 6 grudnia 2012
Krucjata Modlitwy (87) – Chroń nasz naród przed złem 5 grudnia 2012
Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta. 4 grudnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub
powodował rozdźwięku. 4 grudnia 2012
Bez względu na to, jak bardzo wasze rzeczy na tej ziemi są dla was ważne, nie
są one nic warte. 3 grudnia 2012
Krucjata Modlitwy (86) – Uwolnij mnie od męki wątpliwości 2 grudnia 2012
Moi kapłani, nie wolno wam obrażać Mnie oświadczając, że Ja jestem kłamcą. 2
grudnia 2012
Ci, którzy przestrzegają Bożych Praw, będą demonizowani i odszukiwani. 1
grudnia 2012
Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni. 29
listopada 2012


























Moi ukochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa. 29
listopada 2012
Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. 27 listopada 2012
Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy. Pozostała połowa przekręci
Prawdę. 25 listopada 2012
Najświętsza Maria Panna: Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal
krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu. 24 listopada 2012
Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia
Moich 12 apostołów. 23 listopada 2012
Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie
zdoła zobaczyć zmian. 22 listopada 2012
Krucjata Modlitwy (85) – O ocalenie Stanów Zjednoczonych Ameryki z ręki
oszusta 21 listopada 2012
Mam Wiadomość, którą muszę przekazać Narodowi Amerykańskiemu. 21
listopada 2012
Zacznie ujawniać się pewna Ilość wydarzeń dotyczących kościołów, które
honorują Mnie na świecie. 21 listopada 2012
Ukoronowanie Cierniem podczas Mojego Ukrzyżowania jest symboliczne dla
czasów ostatecznych 18 listopada 2012
Katolicy będą musieli odprawiać Msze Święte w bezpiecznych miejscach lub
Kościołach bezpieczeństwa. 16 listopada 2012
Uroczyście obiecuję, że przejście będzie szybkie. 16 listopada 2012
Globalne szczepienie: Jedna z najbardziej nikczemnych form ludobójstwa,
doświadczanego kiedykolwiek od śmierci Żydów pod rządami Hitlera. 15
listopada 2012
Krucjata Modlitwy (84) – O oświecenie dusz elit, które rządzą światem. 14
listopada 2012
Szczepionka ta będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach globalnego
planu opieki zdrowotnej. 14 listopada 2012
Potrzebuję waszej pomocy. Tak jak potrzebowałem Moich apostołów i
uczniów, kiedy chodziłem po ziemi. 12 listopada 2012
Duża część ludzkości zostanie oczyszczona i będzie wówczas gotowa na długo
oczekiwaną Erę Pokoju. 11 listopada 2012
Bóg Ojciec: Hierarchia wszystkich aniołów w niebie zbiera się w tym czasie na
czterech narożnikach ziemi. 10 listopada 2012
Ziemia będzie jęczeć z bólu, ponieważ antychryst przygotowuje swoje wejście.
7 listopada 2012
Droga do Mojego Wiecznego Królestwa pełna jest ostrych kamieni i głazów 7
listopada 2012
Wkrótce nie będzie grzechu. Plaga grzechu będzie przeszłością. 6 listopada
2012
Najświętsza Maria Panna: Zawróćcie i poproście Mojego Syna, aby prowadził
was ku Jego Wielkiemu Miłosierdziu. 6 listopada 2012
Krucjata Modlitwy (83) – O złagodzenie kar 5 listopada 2012


























Został wam dany pancerz. Użyjcie go. 5 listopada 2012
W tej chwili na świecie, samo wspomnienie o wierze we Mnie, waszego Jezusa,
powoduje zakłopotanie. 4 listopada 2012
Jego wielkie kary o wymiarze, których świat aż do tej pory nie doświadczył
nigdy przedtem, mogą zostać złagodzone. 3 listopada 2012
Bóg Ojciec: To dla ocalenia niewinnych dusz, zakażonych przez kłamców, karzę
nikczemnych. 1 listopada 2012
To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.
31 października 2012
Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na
wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu. 31 października 2012
Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem
wielkiego błędu. 30 października 2012
Krucjata Modlitwy (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła 29 października 2012
Chciałbym, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo
Reszty Kościoła. 29 października 2012
Najświętsza Maria Panna: Powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna
będzie nadal trwało 28 października 2012
Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych
kwalifikacji lub pokory 28 października 2012
Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych
Ameryki 27 października 2012
Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ
nie jest to Moim pragnieniem. 26 października 2012
Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości,
powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci. 26 października 2012
Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w
trakcie swojego życia. 25 października 2012
Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz. 24 października
2012
Krucjata Modlitwy (81) – Za Dar Komunii Świętej 23 października 2012
Najświętsza Maria Panna: Łaski przyznane, gdy przyjmujecie Ciało Mojego
Syna. 23 października 2012
Bóg Ojciec: Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o
Stworzeniu ludzkości. 21 października 2012
Fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo 21 października 2012
Dla wielu widzących i proroków jest to trudny i samotny czas, ponieważ każdy
pracuje sam. 21 października 2012
Krucjata Modlitwy (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa 18
października 2012
Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, mogą zostać uratowani
poprzez wasze modlitwy. 18 października 2012
Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je
przyjmiecie. 17 października 2012




























W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy 16 października 2012
Ci, którzy przeżyją na końcu czasów — nie umrą śmiercią fizyczną 15
października 2012
Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa. 15
października 2012
Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach 14
października 2012
Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii. 13 października 2012
Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie
niespodziewana. 12 października 2012
Najświętsza Maria Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na
Sercu 11 października 2012
Światło Boga obecne jest w każdym z was 10 października 2012
Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które
planują skrzywdzenie Moich dzieci. 8 października 2012
Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu 8 października
2012
Najświętsza Maria: Panna: Wielu przywódców Kościoła Mojego Syna milczy.
Już nie bronią publicznie Świętego Imienia Mojego Syna. 8 października 2012
Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek
nie może żyć. 5 października 2012
Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą 5
października 2012
Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę. 3
października 2012
Człowiek ten powie światu, że jest Mesjaszem, i będzie popierany przez wiele
wiodących światowych postaci. 3 października 2012
Krucjata Modlitwy (79) – Za 2 miliardy zagubionych dusz 2 października 2012
Dwa miliardy dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia 2 października 2012
Grzech może być odpuszczony, gdy żyjecie. Nie po śmierci. 1 października
2012
Najświętsza Maria Panna: Bardzo niedługo rozpoczną się na świecie wielkie
zmiany 1 października 2012
Krucjata Modlitwy (78) – Ocal mnie od złego 30 września 2012
Są tylko trzy sposoby, aby ochronić się od złego. 30 września 2012
Każdy człowiek, który nienawidzi innych z powodu ich religii, nie kocha
prawdziwie Boga. 30 września 2012
Przygotujcie się, że będziecie świadkami znaków, które niedługo objawią się z
Nieba 29 września 2012
Tak wielu ludzi poszukuje Prawdy i nie może jej odnaleźć 29 września 2012
Fałszywi prorocy są gotowi i rzucą się teraz na tę misję 28 września 2012
Powiedzą, że byłem żonaty. Powiedzą, że byłem po prostu prorokiem. 26
września 2012



























Matka Boża: Moje dziecko, zostało przepowiedziane, że w tych czasach, w
których teraz żyjecie, serca ludzi staną się zatwardziałe. 26 września 2012
Bóg Ojciec: Czas Mojego Syna połączony jest z waszym czasem dzieci i
wkrótce wszystko stanie się jednym 24 września 2012
Najpierw nastąpi nawrócenie. Potem prześladowania. Następnie Zbawienie. W
tej kolejności. 23 września 2012
Nie jestem Synem Człowieczym, w sensie jak oczekują tego ode Mnie ludzie.
Jestem niekonwencjonalny. 23 września 2012
Krucjata Modlitwy (77) – Za Wielką Brytanię 21 września 2012
Protestancki naród, Wielka Brytania, wkrótce nawróci się na Moje Drogi 21
września 2012
Ostrzeżenie dla tych elitarnych światowych grup, które poprzez swój silny
sojusz zamierzają kontrolować wszystkie narody 20 września 2012
Globalna nienawiść wybucha w tym czasie między narodami, a wszystko w Imię
Boga 18 września 2012
Dar od Mojego Przedwiecznego Ojca jest po to, aby dać każdemu Jego
dziecku najdoskonalsze życie w idealnym świecie 18 września 2012
Komunizm, którego tak długo obawiano się w zachodnim świecie, jest obecnie
potajemnie kształtowany przez globalny sojusz. 16 września 2012
Nowa Era zostanie zapowiedziana przez Moje Powtórne Przyjście. Czas jest
krótki. 16 września 2012
Krucjata Modlitwy (76) – Modlitwa ateisty 14 września 2012
Jakże cierpicie za waszą odznaką ateizmu 14 września 2012
Prawdziwa miłość pochodzi od Boga. Jeśli człowiek nie kocha wystarczająco
Boga, nie jest zdolny kochać innej ludzkiej istoty pełnią prawdziwej miłości. 14
września 2012
Najświętsza Maria Panna: Przed wszystkimi Bożymi dziećmi jest cudowna
przyszłość 12 września 2012
Misja ta może być porównana do ratowania gigantycznego, oceanicznego
liniowca 11 września 2012
Moje Słowo jest po cichu rozumiane przez Moje czołowe sługi 11 września
2012
Wielki konflikt stanie się widoczny i człowiek odsunie się od człowieka. Brat
stanie przeciwko bratu. 11 września 2012
Krucjata Modlitwy (75) – Przekazuję mój ból Tobie, drogi Jezu 9 września 2012
Moje Imię nie jest już szanowane. Moje Imię jest przeklinane. 9 września 2012
Wzywam wszystkich do zakładania ośrodków, gdzie możecie zapewnić, że
Moje Orędzia będą szerzone 9 września 2012
Misja ta jest ostatnim Darem Proroctwa zatwierdzonym przez Mojego Ojca dla
zbawienia dusz 7 września 2012
Nikt nie zna Prawdy o rzeczywistej treści Księgi Objawienia. Zna ją tylko Bóg. 6
września 2012
Najświętsza Maria Panna: Przebudzenie nastąpi już wkrótce 6 września 2012


























Dobro przeciwko złu, to walka między Bogiem, Moim Przedwiecznym Ojcem a
szatanem. To jest takie proste. 5 września 2012
Jeśli wielbicie fałszywych bogów i prosicie o wielki dobrobyt, bogactwa i inne
dary, wyłącznie w celu zaspokojenia własnych żądz, przyciągacie księcia
ciemności. 3 września 2012
To jest odpowiedzialność, którą Ja wam daję, Moi uczniowie, aby nawracać
dusze, za którymi tęsknię najbardziej. 3 września 2012
Nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne formy. 2
września 2012
Najświętsza Maria Panna: Korzystajcie dzieci z Daru Łaski Uwolnienia.
Zatroszczcie się o to, ponieważ jest to rzadki Dar z Nieba. 1 września 2012
Podziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Uwolnienia od Ogni Piekła 31
sierpnia 2012
Ważna Wiadomość. Bóg Ojciec: Przyznam zwolnienie od Bram Piekła tym
duszom, za które się modlicie. 29 sierpnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta. 28
sierpnia 2012
Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok, został natychmiast nawrócony, tak też
nawróconych zostanie miliony dusz. 27 sierpnia 2012
Krucjata Modlitwy (74) – O Dar Rozeznania 27 sierpnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na
Zesłanie Ducha Świętego, przygotowanie zajęło dziesięć dni. 27 sierpnia 2012
Bóg Ojciec: Dopiero wówczas, gdy będę usatysfakcjonowany, świat doświadczy
najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę. 26 sierpnia 2012
Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona tych wszystkich, którzy zostaną
zbawieni. 24 sierpnia 2012
Jestem jak burza, na którą się zanosi. Mój Głos jest jak grzmot w oddali. 23
sierpnia 2012
Obecny czas można porównać do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby
przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe. 22 sierpnia 2012
Krucjata Modlitwy (73) – Za Młode dusze, Młode Dzieci 19 sierpnia 2012
Pogaństwo jest powszechne i wspierana jest fascynacja okultyzmem. 19
sierpnia 2012
To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica. 19 sierpnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków,
wizjonerów i widzących, nie będzie już otrzymywać orędzi. 18 sierpnia 2012
Antychryst będzie twierdzić, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem. 17 sierpnia
2012
Deszcze, powodzie i zniszczenia upraw, które nadejdą, będą wynikiem kary z
Nieba. 16 sierpnia 2012
Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic
nie może wypełnić. 15 sierpnia 2012
Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa
ogromnego wymiaru. 13 sierpnia 2012


























Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia 12 sierpnia 2012
To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej
Trójcy dawane są światu. 12 sierpnia 2012
Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak
potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne. 12 sierpnia 2012
Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiecie, że wszystko, co jest
niesprawiedliwe i złe na świecie, spowodowane jest przez niego. 9 sierpnia
2012
Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy, kiedy celowo
przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu. 8 sierpnia
2012
Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Profanując Prawa Mojego Kościoła,
będziecie ukarani. 6 sierpnia 2012
Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie
Jego Kościół na ziemi. 5 sierpnia 2012
Proszę wszystkie Boże dzieci, aby ponownie poświęciły miesiąc Sierpień na
ratowanie dusz. 4 sierpnia 2012
Krucjata Modlitwy (71) – Modlitwa dla ocalenia nas od prześladowań 4 sierpnia
2012
Pozwólcie Mi was unieść, do bezpieczeństwa, od wszelkich krzywd, daleko od
antychrysta. 4 sierpnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Brak głoszenia Prawdy Nauk Mojego Syna oznacza,
że Bóg jest zapominany 3 sierpnia 2012
Krucjata Modlitwy (70) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby pozostało silne i
wierne Świętemu Bożemu Słowu 2 sierpnia 2012
Mój Katolicki Kościół został rozdarty na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła
nigdy nie zostanie przejęta lub pochłonięta przez szatana 2 sierpnia 2012
To grzech aborcji będzie upadkiem wielu narodów i będą za niego surowo
karane 1 sierpnia 2012
Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do
miliardów 30 lipca 2012
Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę
30 lipca 2012
Układ z szatanem dobiega końca i wkrótce muszą nastąpić dwa wydarzenia 30
lipca 2012
Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może
pochodzić tylko od Boga 29 lipca 2012
Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane,
aby obudzić świat 29 lipca 2012
Krucjata Modlitwy (68) – Chroń mnie od wpływu szatana 29 lipca 2012
Najświętsza Maria Panna: Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z
Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc 29 lipca 2012
Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat
bez końca 29 lipca 2012



























Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o
powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień 26 lipca
2012
Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które
na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość 23 lipca 2012
Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak
widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego 23 lipca 2012
Najświętsza Maria Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo
tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa 23 lipca 2012
Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania 21 lipca 2012
Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie
uczono Prawdy 21 lipca 2012
Krucjata Modlitwy (66) – Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym
Twojemu Najświętszemu Słowu 19 lipca 2012
Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża
Benedykta XVI osiągnie swój szczyt 19 lipca 2012
Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne
kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody 19 lipca 2012
Najświętsza Maria Panna: Kościół Mojego Syna na ziemi nie będzie słuchał tym
razem, choć wiedzą oni, jak Mój Syn został potraktowany za pierwszym razem
19 lipca 2012
Nie wystarczy wierzyć w Ojca, ponieważ ci, którzy odrzucają Jego Syna,
odrzucają zbawienie 18 lipca 2012
Zatem teraz powinnaś zrozumieć, dlaczego różnisz się od wizjonerów.
Ponieważ jesteś prorokiem i to prorokiem końca czasów 18 lipca 2012
Po wojnie światowej przyjdą głód i plagi. Jednak modlitwa może złagodzić tę
karę 18 lipca 2012
Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, gdyż będzie się
wydawało, że nadszedł koniec świata 14 lipca 2012
Odrzucą Mnie mówiąc, że Moje Święte Słowo zaprzecza Słowu Bożemu. 12
lipca 2012
Krucjata Modlitwy (65) – Za tych w stanie grzechu śmiertelnego 10 lipca 2012
Wszyscy ludzie żyjący na świecie ujrzą swoje dusze i będą wiedzieć, w wielu
przypadkach po raz pierwszy, że je posiadają. 10 lipca 2012
Bądźcie ostrzeżeni. Nowa Światowa Religia będzie wydawać się z zewnątrz
dobrą i pobożną organizacją, pełną miłości i współczucia. 9 lipca 2012
Oni mogą nie słuchać, ale Słowo Boże musi być im dane. 9 lipca 2012
Jedna trzecia ziemi zostanie zniszczona, kiedy aniołowie wyleją ogień z
czterech naroży Niebios. 7 lipca 2012
Bóg Ojciec: Nikt nie potrafi wyjaśnić, jak Ja stworzyłem wszechświat lub
ludzkość, bez względu na to, jak próbujecie, gdyż jest to niemożliwe. 6 lipca
2012
Krucjata Modlitwy (64) – Ocal moich braci i siostry 5 lipca 2012


























Najświętsza Maria Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się w świecie, musicie
wiedzieć, że dowodzi Najwyższy Bóg. 5 lipca 2012
Najgorszym cierpieniem ze wszystkich jest duchowa pustka, gdzie nie możecie
czuć ani jednej uncji miłości do Mnie, waszego Jezusa. 5 lipca 2012
Moje Słowo jest Moim Słowem. Nikt nie może bronić Mojego Słowa, gdyż jest
wykute w kamieniu. 4 lipca 2012
Sakramenty Świętej Spowiedzi, Chrztu, Małżeństwa i Świętej Eucharystii muszą
być zachowane. 4 lipca 2012
Krucjata Modlitwy (63) – Ochraniaj mnie w tej podróży 2 lipca 2012
Najświętsza Maria Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn
powstałych z ludzkiej wyobraźni zakaża teraz ziemię. 2 lipca 2012
Mój Kościół musi Mi zaufać. Musi usunąć swoje kajdany strachu i wątpliwości, i
pozwolić Mi dać się poznać. 1 lipca 2012
Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi. 29
czerwca 2012
Nowy Raj: Otrzymacie nieskazitelne ciała, niezniszczalne, wolne od choroby,
śmierci fizycznej i starzenia się. 28 czerwca 2012
Ja znam Swoich i oni znają Mnie. 27 czerwca 2012
Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni
grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje. 26 czerwca 2012
Najświętsza Maria Panna: Świat został postawiony na głowie przez pogaństwo.
25 czerwca 2012
Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby
was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli. 23 czerwca 2012
Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników 22
czerwca 2012
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. 22
czerwca 2012
Najświętsza Maria Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg
ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć. 20 czerwca 2012
Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy
Świętej w takiej obfitości. 20 czerwca 2012
Krucjata Modlitwy (61) – O uniknięcie Jednej Światowej Kontroli 19 czerwca
2012
Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które
spowodują choroby na całym świecie. 19 czerwca 2012
Niebo zostanie zwinięte, tak jakby dach się otworzył. 18 czerwca 2012
Krucjata Modlitwy (60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia
17 czerwca 2012
Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to spowoduje ból u osób nie
będących w stanie łaski. 17 czerwca 2012
Krucjata Modlitwy (59) – Ślubowanie wierności Boskiej Woli 15 czerwca 2012
Ślubowanie wierności Boskiej Woli Boga Ojca 15 czerwca 2012

























Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy dawane mu dla ludzkości.
15 czerwca 2012
Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła
na ziemi. 14 czerwca 2012
Matka Odkupienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, tak aby dane im
były łaski dla obrony ich Wiary. 14 czerwca 2012
Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał
wszystkim Kościołom Chrześcijańskim. 13 czerwca 2012
Bóg Ojciec: Wraz z Hierarchią w Niebiosach będę walczył w bitwie
Armagedonu 12 czerwca 2012
Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali
za Mną. 11 czerwca 2012
600.000 upadłych aniołów uwolnionych zostało w ubiegłym roku z otchłani
piekła. Teraz zwolnionych zostało dodatkowo 5 milionów. 10 czerwca 2012
Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, stajecie się bliżsi
Mojemu Synowi. 9 czerwca 2012
Szatan zamierza zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.
8 czerwca 2012
Tak jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak będę odrzucony po raz drugi.
6 czerwca 2012
Spędzajcie miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami
Mojej Ukochanej Matki. 6 czerwca 2012
Jezus: Nigdy się nie wahajcie. Nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony. 5
czerwca 2012
Najświętsza Maria Panna: Ujawniłam te potworności małym dzieciom, Melanii i
Maximinowi w La Salette. 4 czerwca 2012
666 zostanie wprowadzone z ukrytym numerem, w czipie, który będziecie
zmuszeni przyjąć tak samo, jak przyjęlibyście jakąś szczepionkę. 4 czerwca
2012
Krucjata Modlitwy (58) – Modlitwa Krucjaty Nawrócenia 3 czerwca 2012
Najświętsza Maria Panna: Czerwiec miesiącem Krucjaty Nawrócenia 2 czerwca
2012
Moja Męka w Ogrodzie przeżywana jest po raz kolejny i podwojony jest Mój
ból cierpienia. 1 czerwca 2012
Modlitwy mogą zapobiec okrucieństwom planowanym z ponagleniem użycia
bomb atomowych. 31 maja 2012
Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi
usłyszeć Twoje Wołanie 30 maja 2012
Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to
oznacza. 30 maja 2012
Szatan będzie was przekonywał, że Moje przekazy pochodzą od niego. 29 maja
2012
Krucjata Modlitwy (56) – Dla Kapłanów ubiegających się o Ochronę
Najświętszej Eucharystii. 28 maja 2012





























Podstępnymi sposobami zamierzają usunąć Papieża Benedykta XVI z siedziby
Piotrowej. 28 maja 2012
Ci, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu Czyśćca
podczas Ostrzeżenia. 26 maja 2012
Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z
cierpieniem Mojego Syna Jezusa. 24 maja 2012
Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie szybko, jak płomień, na całym
świecie. 24 maja 2012
Krucjata Modlitwy (55) – Przygotowanie się do Ostrzeżenia 23 maja 2012
Przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie 23 maja 2012
Módlcie się, abyście potrafili rozpoznać prawdziwych Proroków od tych, którzy
nie mówią w Moje Święte Imię. 22 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej. 21
maja 2012
Bóg Ojciec: Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi
wrogami. 21 maja 2012
Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania
Nowego Jeruzalem. 21 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana.
21 maja 2012
Twórzcie grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości” 21 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani,
aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.
21 maja 2012
Krucjata Modlitwy (54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej
Wojny Światowej 21 maja 2012
Druga Pieczęć: Trzecia Wojna Światowa 21 maja 2012
Prośby modlitwą: Idź teraz i ogłaszaj tę prośbę – Moje Wołanie do Jezusa 16
maja 2012
Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć
wszystko, czego potrzebujecie. 15 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie,
pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga. 15 maja
2012
Przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia już trwają. 14 maja 2012
Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki 13 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele
Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie. 13 maja 2012
Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie 13 maja 2012
Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha, wywoływać będzie
nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo. 12 maja 2012
Krucjata Modlitwy (52) – Modlitwa do Ojca 12 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata 12 maja
2012




























Wielu Papieży było więźniami w Stolicy Apostolskiej, otoczonymi przez
masońskie grupy. 11 maja 2012
Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w
tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską. 9 maja 2012
Moim współczesnym uczniom dawana jest ogromna misja 7 maja 2012
Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego ze zdumieniem i
podziękowaniem. 6 maja 2012
Krucjata Modlitwy (51) – O Dar Ducha Świętego 5 maja 2012
Duch Święty zstąpi w tę Niedzielę. Drugie wylanie przez moc Ducha Świętego.
5 maja 2012
Usłyszcie Moje wołanie i przygotujecie się na wylanie Mojego Ducha Świętego.
5 maja 2012
Krucjata Modlitwy (50) – Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś. 4 maja 2012
Wołam do tych wszystkich z was, którzy Mnie nie znają. 4 maja 2012
Pierwsza Tajemnica w Księdze Prawdy ujawnia spisek masońskich grup
przeciwko Kościołowi. 2 maja 2012
Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy
kochają Mojego Syna. 1 maja 2012
Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości, gotów jestem wysłać Mojego Syna, aby
odzyskał należny Mu tron. 30 kwietnia 2012
Ci, którzy są wobec Mnie lojalni, zostaną zabrani w mgnieniu oka, bez
cierpienia, do Nowego Nieba i Ziemi. 28 kwietnia 2012
Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, aż jej wola połączy się z Boską Wolą
Ojca. 27 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego
Duchowieństwa 26 kwietnia 2012
Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków,
którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy. 26 kwietnia 2012
Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez
Jeden Organ 26 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia
Chrystusa 25 kwietnia 2012
Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście 25 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa 24 kwietnia
2012
Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne,
zawsze wołajcie do Mnie. 24 kwietnia 2012
Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony. 23 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana 22 kwietnia 2012
Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca. 22
kwietnia 2012
Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek
dziedzinie życia. 21 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (45) – O pokonanie negatywnych myśli 19 kwietnia 2012



























Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie
wierzą. 19 kwietnia 2012
Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego
Kościoła. 19 kwietnia 2012
Reszta Mojego Kościoła, Dwóch Świadków, o których mowa w Księdze
Objawienia. 18 kwietnia 2012
Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem
Chrześcijan. 18 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (44) – O siłę, aby bronić swej wiary przed fałszywym
prorokiem. 16 kwietnia 2012
Następny Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego,
ale będzie on fałszywym prorokiem. 16 kwietnia 2012
Nienawiść do ciebie będzie narastać. Zostanie ci powiedziane, że dzieło to
pochodzi od szatana. 14 kwietnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża. 13
kwietnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została
zapomniana. 12 kwietnia 2012
Niebo i ziemia stanie się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. 10
kwietnia 2012
Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może
zginąć. 9 kwietnia 2012
Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana 8
kwietnia 2012
Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień
Wielkiego Piątku 8 kwietnia 2012
Proszę, odmawiajcie Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpocznijcie
Moją Nowennę w Wielki Piątek 7 kwietnia 2012
Dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym
4 kwietnia 2012
Krucjata Modlitwy (43) – „Ocal dusze podczas Ostrzeżenia” 4 kwietnia 2012
Niech modlą się do Mnie o rozeznanie 4 kwietnia 2012
Moje nowe cuda zostaną przedstawione światu 3 kwietnia 2012
Najświętsza Maria Panna: Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze
modlitwy przed Mojego Drogiego Syna. 2 kwietnia 2012
Błagam was. Nie ukrzyżujcie Mnie ponownie. 31 marca 2012
Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania 30 marca 2012
Krucjata Modlitwy (42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną
światową walutę 29 marca 2012
Najświętsza Maria Panna: Poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki
Piątek, aby zapobiec jednej światowej walucie 29 marca 2012
Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących 27 marca 2012
Krucjata Modlitwy (41) – Za dusze niewierzących 27 marca 2012





























Krucjata Modlitwy (40) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby przygotować dusze
na Powtórne Przyjście 25 marca 2012
Nie macie za wiele czasu, zanim Ja przyjdę, aby sądzić 25 marca 2012
Sprzeciw odnośnie Mojego Powtórnego Przyjścia będzie zacięty 24 marca
2012
Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach 22
marca 2012
Krucjata Modlitwy (39) – O Pomoc Ducha Świętego w przygotowaniu dusz na
Nowy Raj 22 marca 2012
Czas schizmy w Kościele już prawie nadszedł i musicie być teraz przygotowani
22 marca 2012
Krucjata Modlitwy (38) – O ocalenie Kościoła Katolickiego 21 marca 2012
Najświętsza Maria Panna: Módlcie się za Papieża Benedykta XVI, któremu
zagraża niebezpieczeństwo wygnania z Rzymu. 21 marca 2012
Przyjdę w obłokach, w otoczeniu wszystkich aniołów i świętych w Niebie 19
marca 2012
Małżeństwo osób tej samej płci jest grzechem ciężkim 18 marca 2012
Krucjata Modlitwy (37) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych 15 marca
2012
Miłość jest silniejsza niż nienawiść 15 marca 2012
Teraz w pewnych częściach Mojego Kościoła czynione są wspólne wysiłki, aby
cię uciszyć. 15 marca 2012
Maryja Dziewica: Nigdy przedtem nie było tak silnego sprzeciwu wobec Bożych
objawień 14 marca 2012
Czas już na otworzenie drugiej pieczęci, bo wojny będą się nasilały 13 marca
2012
Maryja Dziewica: Niech wszystkie narody modlą się Różańcem od teraz do
Niedzieli Zmartwychwstania 12 marca 2012
Moja Pieczęć Ochrony jest zapowiedziana, również druga pieczęć jest złamana
11 marca 2012
Mojemu Powtórnemu Przyjściu nie można zapobiec, ani nie może być
powstrzymane 9 marca 2012
Krucjata Modlitwy (36) – Pomóż mi czcić prawdziwego Boga 8 marca 2012
Pierwszą pieczęcią jest apostazja 8 marca 2012
Uważajcie teraz, jak człowiek pokoju przedstawi się światu 7 marca 2012
Księga Prawdy wyjawiana jest tobie, siódmemu posłańcowi na czasy
ostateczne 6 marca 2012
Kościół Katolicki i Dom Izraela będą prześladowane 5 marca 2012
Najświętsza Maria Panna: Obudźcie się dzieci. Musicie przyjąć prawdę. 4 marca
2012
Bóg Ojciec: Ostrzeżenie o kultach satanistycznych i doktrynach New Age 3
marca 2012
Zjednoczcie się, podczas gdy wchodzimy do bram Nowego Raju 3 marca 2012
Krucjata Modlitwy (35) – Modlitwa, aby dusze weszły do Raju 3 marca 2012



























Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych,
którzy mają zatwardziałe serca? 29 lutego 2012
Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia 29 lutego
2012
Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić
wasze dusze 27 lutego 2012
Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana 25 lutego 2012
Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu w Nowym Raju. 25
lutego 2012
PILNE! 29 luty 2012 – Światowy dzień modlitwy, aby uniknąć wojny atomowej
24 lutego 2012
Bóg Ojciec: Apel do Kościoła Katolickiego o zaakceptowanie Nowej Ery Pokoju
na Ziemi 24 lutego 2012
Najświętsza Maria Panna: Módlcie się, żeby wojna atomowa w Iranie mogła
być uniknięta 23 lutego 2012
Post jest ważny dla waszych dusz 23 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa 23 lutego 2012
Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne
Przyjście? 22 lutego 2012
Bóg Ojciec: Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was.
21 lutego 2012
Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego
20 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (33) – Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją
Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego 20 lutego 2012
Europejskie kraje ulegną dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera 19 lutego
2012
Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska 19 lutego 2012
Najświętsza Maria Panna: Wprowadzicie aborcję w Irlandii, a zerwiecie
połączenie do Mojego Serca 18 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (32) – Modlitwa, aby powstrzymać aborcję w Irlandii 18
lutego 2012
Nikczemna grupa popełniająca największe kłamstwo, aby przejąć kontrolę nad
krajami 17 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (31) – Modlitwa Łańcucha Ochrony 17 lutego 2012
Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, a następnym
USA 15 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (30) – Modlitwa do Boga Ojca 15 lutego 2012
Ostatnie dni szatana: jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej
bolesne 14 lutego 2012
Pismo Święte nie jest spychane na bok na korzyść tych przekazów 14 lutego
2012
Inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznej modlitwy 13 lutego 2012



























Krucjata Modlitwy (29) – O ochronę praktykowania Chrześcijaństwa 13 lutego
2012
Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy
Apostolskiej w Rzymie 12 lutego 2012
Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwalne, jako część małej kary przed
Ostrzeżeniem 11 lutego 2012
Wkrótce nadejdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną 10 lutego 2012
Najświętsza Maria Panna: Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie
zostanie powalony na ziemię 9 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (28) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych 9 lutego
2012
Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja — to wszystko są grzechy śmiertelne 9
lutego 2012
Tajemnice tak długo ukryte w archiwach Bożego Królestwa 8 lutego 2012
Módlcie się, aby zapobiec wojnie nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną
trzecią ludzkości 8 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (27) – Modlitwa o pokój na świecie 8 lutego 2012
Najświętsza Maria Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc
uratować swój naród 6 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (26) – Módlcie się na Różańcu, aby pomóc uratować swój
naród 6 lutego 2012
Bóg Ojciec: Świat poddawany jest karze – Moja interwencja jest konieczna 6
lutego 2012
Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane 5 lutego
2012
Najświętsza Maria Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów.
Są one takie same. 4 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (25) – O ochronę wizjonerów na całym świecie 4 lutego
2012
Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego? 3
lutego 2012
Najświętsza Maria Panna: Nikt nie zapobiegnie, by Księga Prawdy została
światu ujawniona 3 lutego 2012
Krucjata Modlitwy (24) – Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia 31 stycznia 2012
Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia 31 stycznia 2012
Krucjata Modlitwy (24) Odpust zupełny dla rozgrzeszenia 31 stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna apeluje o dzień modlitwy i postu, aby przygotować
się do Ostrzeżenia 30 stycznia 2012
Moje Boskie Miłosierdzie urzeczywistni się, tak jak zostało ujawnione świętej
Faustynie 30 stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna: Módlcie się z całego serca za Papieża Benedykta 30
stycznia 2012
Krucjata modlitwy (23) – Modlitwa o bezpieczeństwo Papieża Benedykta 30
stycznia 2012

























Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje stado na Moje długo oczekiwane
Powtórne Przyjście na ziemię 29 stycznia 2012
Krucjata Modlitwy (22) – Dla Katolickich Księży, aby stali na straży nauk
Kościoła 29 stycznia 2012
Ostatnia tajemnica fatimska ujawnia prawdę o złej sekcie szatana wkraczającej
do Watykanu 27 stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna: Potajemnie planowana jest wojna atomowa
obejmująca Iran 26 stycznia 2012
Dobre Nowiny – Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, usankcjonował ocalenie
znacznej części ludzkości 26 stycznia 2012
Krucjata Modlitwy (21) – Dziękczynienie Bogu Ojcu za ocalenie ludzkości 26
stycznia 2012
Wysłuchajcie Mojego pilnego apelu, aby modlić się za dusze ateistów 23
stycznia 2012
Fałszywy prorok będzie traktowany jak żyjący święty. Ci, którzy mu się
sprzeciwią, zostaną uznani za heretyków. 22 stycznia 2012
Zapieczętowana Księga Prawdy zostanie otwarta w przygotowaniu na Moje
Powtórne Przyjście 21 stycznia 2012
Antychryst, który ukryty jest za kulisami, wkrótce pojawi się na świecie 21
stycznia 2012
Krucjata Modlitwy (20) – O powstrzymanie antychrysta od zniszczenia świata
21 stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna: Nikczemny plan wewnątrz Watykanu w celu
zniszczenia Kościoła Katolickiego 21 stycznia 2012
Wyświęceni słudzy, będziecie prowadzeni w stronę fałszywego proroka 19
stycznia 2012
Bóg Ojciec: Ostatni posłaniec, aby zapowiedzieć Powtórne Przyjście 17 stycznia
2012
Naukowcy publicznie zaprzeczą, że ten Cud miał miejsce 15 stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna – Moje dziecko, wkrótce na ziemi zapanuje pokój 14
stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna: Krucjata Modlitwy (19) – Modlitwa za młodych ludzi
13 stycznia 2012
Módlcie się za dusze w stanie grzechu śmiertelnego, które być może nie będą
miały szansy poproszenia o odkupienie win 13 stycznia 2012
Krucjata Modlitwy (18) – O powstrzymanie antychrysta i jego grupy 12 stycznia
2012
Największa okropność od czasu Holokaustu knuta jest przeciwko Żydom 12
stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna: Tak wiele dusz wybiera ignorowanie znaków, które
daję 11 stycznia 2012
Po Globalnej Spowiedzi przygotuję Moje Powtórne Przyjście 11 stycznia 2012
Jezus woła do dzieci na całym świecie 10 stycznia 2012




























Bóg Ojciec – Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną
przyszłość 9 stycznia 2012
Osądzając i przeklinając innych w Moim Imieniu, plujecie Mi w twarz 7 stycznia
2012
Usiłowanie wojny nuklearnej na Wschodzie 7 stycznia 2012
Bardzo niedługo dam się poznać 7 stycznia 2012
Bóg Ojciec: Dwa miliardy dusz nawróci się, jako rezultat tych orędzi 4 stycznia
2012
Najświętsza Maria Panna: Czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest
daleki 3 stycznia 2012
Istnieje tylko jedna Prawda. Jedno Światło. Cokolwiek innego jest kłamstwem.
2 stycznia 2012
Najświętsza Maria Panna: Tymczasowy pokój na świecie, jeśli ciemne dusze
nawrócą się 1 stycznia 2012
Krucjata Modlitwy (17) – Modlitwa Matki Ratunku za ciemne dusze 1 stycznia
2012
Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem. Krucjata
Modlitwy (16) – O przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia 31 grudnia
2011
Każdy rodzaj łaski okazany zostanie tym, którzy nie kochają Mojego Ojca 31
grudnia 2011
Najświętsza Maria Panna: Mój Różaniec może uratować narody 31 grudnia
2011
Bóg Ojciec: Przyjmijcie tą ostatnią szansę, albo spotka was straszna kara 29
grudnia 2011
Najświętsza Maria Panna: Rozpoczęły się bóle porodowe 28 grudnia 2011
Byłem oskarżony o herezję i bluźnierstwo, kiedy chodziłem po ziemi 28
grudnia 2011
Szanujcie znaczenie rodziny 26 grudnia 2011
Bóg Ojciec: Mój Syn jest wysyłany, aby odebrać Swój prawowity tron 24
grudnia 2011
Najświętsza Maria Panna: Plan odnowy ludzkości na Powtórne Przyjście jest
ukończony 23 grudnia 2011
Nawet grzech morderstwa może być wybaczony 22 grudnia 2011
Grzesznicy, którzy zwracają się do Mnie, znajdą natychmiast łaskę 22 grudnia
2011
Krucjata Modlitwy (15) – Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia 21
grudnia 2011
Módlcie się, jak nigdy przedtem 21 grudnia 2011
Najświętsza Maria Panna: Nadzieja nigdy nie może być porzucona na rzecz
strachu 21 grudnia 2011
Najświętsza Maria Panna: „Prorok Czasów Ostatecznych prowadzony przez
Niebiosa” 18 grudnia 2011
Moje dzieci zostały obnażone w tym roku oczyszczenia 17 grudnia 2011



































Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu 16 grudnia 2011
Krucjata Modlitwy (14) – Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną
atomową 16 grudnia 2011
Nie mogę znieść myśli o tych duszach, wleczonych przez szatana do piekła 15
grudnia 2011
Duchowa zazdrość jest straszną rzeczą 13 grudnia 2011
Krucjata Modlitwy (13) – Modlitwa prosząca o immunitet 13 grudnia 2011
Bóg Ojciec: Obietnica immunitetu dla tych, którzy odrzucają Jezusa 13 grudnia
2011
Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia 12 grudnia 2011
Próby wprowadzenia światowej waluty w Europie 10 grudnia 2011
Najświętsza Maria Panna: „Doświadczyłam tego samego cierpienia” 9 grudnia
2011
Apel do niewierzących o zawrócenie 8 grudnia 2011
Czas Mojego Drugiego Przyjścia prawie nadszedł 7 grudnia 2011
Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia 6 grudnia 2011
Krucjata Modlitwy (12) – Modlitwa, aby uniknąć grzechu pychy 6 grudnia 2011
Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie rasy, kolory, religie 4 grudnia 2011
Najświętsza Maryja Panna: Kara będzie miała miejsce 1 grudnia 2011
Aranżowana jest straszliwa wojna 1 grudnia 2011
Krucjata Modlitwy (11) – Powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów 30
listopada 2011
Ocalę was od okropności waszego świata 30 listopada 2011
Krucjata Modlitwy (10) – Noszenie płomienia waszej miłości 29 listopada 2011
Najświętsza Maria Panna: Mój Dar, aby pokonać i zniszczyć węża 29 listopada
2011
Chodźcie ze Mną, a będziecie opluwani 28 listopada 2011
Ja nie ujawniam dat 27 listopada 2011
Świat zostanie zmieniony na zawsze 24 listopada 2011
Krucjata Modlitwy (8) — Spowiedź 22 listopada 2011
Krucjata Modlitwy (7) — Modlitwa za odrzucających Miłosierdzie 22 listopada
2011
Krucjata Modlitwy (6) — Modlitwa o powstrzymanie antychrysta 22 listopada
2011
Krucjata Modlitwy (5) – Chwała Najwyższemu Bogu 21 listopada 2011
Krucjata Modlitwy (4) – Zjednoczyć wszystkie Rodziny 20 listopada 2011
Krucjata Modlitwy (3) — Uwolnić świat od lęku 19 listopada 2011
Krucjata Modlitwy (2) – Modlitwa za światowych przywódców 18 listopada
2011
Krucjata Modlitwy (1) — Mój dar dla Jezusa, dla ratowania dusz 17 listopada
2011
Przygotowania są teraz ukończone 16 listopada 2011
Najświętsza Maria Panna: Módlcie się za Papieża Benedykta 16 listopada 2011





























Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie 15 listopada
2011
Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy 14
listopada 2011
Módlcie się, uspokójcie się i cieszcie się, gdyż czas ten jest teraz blisko 13
listopada 2011
Wasz moment chwały przed Moimi oczami — wasz moment ocalenia 12
listopada 2011
Najpierw pojawią się znaki na niebie — słońce będzie wirować 11 listopada
2011
Dwóch łotrów na krzyżu 10 listopada 2011
Wielu cierpieć będzie ból czyśćca jako pokutę 9 listopada 2011
W wielu kręgach będziesz nienawidzona, a w innych traktowana z obawą 7
listopada 2011
Opętanie przez demona i grzech nienawiści 6 listopada 2011
Bóg Ojciec: Ostatnie wezwanie do ateistów 5 listopada 2011
Światowa grupa, która zniszczyła wasz system bankowy, rozpadnie się 4
listopada 2011
Moi wysłannicy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze 3 listopada
2011
Anomalie pogodowe staną się dziwne 2 listopada 2011
Najświętsza Maria Panna: Czas dla Mojego Syna na przekazanie Jego Daru
Bożego Miłosierdzia 2 listopada 2011
Niedowierzanie tych, którzy utrzymują, że Mnie znają, rani Mnie najbardziej 31
października 2011
Najświętsza Maria Panna: Otwórzcie wasze serca dla Prawdy 29 października
2011
Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu 28
października 2011
Wy, Moje dzieci, jesteście błogosławione, jeśli cierpicie w Moje Imię 27
października 2011
Oczekujcie teraz naszego wspaniałego spotkania 26 października 2011
Fałszywi prorocy próbują odwrócić uwagę od Mojego Świętego Słowa 26
października 2011
Bóg Ojciec — Musicie odrzucić ciemność i przyjąć Światło 25 października
2011
Moje przyjście nastąpi szybciej, niż sądzicie 24 października 2011
Pragnę utworzyć armię grup modlitewnych 23 października 2011
Ostrzeżenie jest formą globalnej spowiedzi 21 października 2011
Śmierć Mojego syna Muammara Gaddafi 20 października 2011
Bóg Ojciec: Przygotujcie świat na przybycie Mojego Ukochanego Syna, Jezusa
Chrystusa 19 października 2011
Mój powrót dla ratowania was odczuwalny będzie w każdym zakątku świata 17
października 2011
































Wasz czas na ziemi jest w kluczowym punkcie 16 października 2011
Nie mogę zmusić ludzi do nawrócenia lub powrotu 15 października 2011
Nigdy Mnie nie broń, gdy jest to niepotrzebne 13 października 2011
Dziewica Maryja: Zostaniesz poddana ogromnej kontroli i atakowi 12
października 2011
Orędzie dla Ameryki — obejmijcie swoich braci i siostry wszystkich wyznań 11
października 2011
Bóg Ojciec: Uważajcie teraz na Moje ostateczne wezwanie do ludzkości 9
października 2011
Era dla wielu fałszywych proroków wysłanych przez szatana 8 października
2011
Dziewica Maryja: Grzech obojętności wobec Mojego Syna jest powszechny 8
października 2011
Czyściec nie jest miejscem, do którego wchodząc powinniście czuć
zadowolenie 7 października 2011
Załamanie waszego systemu bankowego sterowane było przez antychrysta 6
października 2011
Globalne grupy pod domeną antychrysta 5 października 2011
Era Pokoju nie jest daleko 4 października 2011
Nigdy was nie opuszczę, dzieci. Dlatego przychodzę 3 października 2011
Radujcie się, gdy niebo eksploduje, gdyż będziecie wiedzieć, że Ja przychodzę
2 października 2011
Dziewica Maryja: oszust także przygotowuje się do Ostrzeżenia 1 października
2011
Dla zatwardziałych dusz Ostrzeżenie nie będzie łatwe 30 września 2011
Następstwa Ostrzeżenia 29 września 2011
Bóg Ojciec: Dni szatana na tej ziemi zbliżają się ku końcowi 29 września 2011
Wgląd w Moje Ukrzyżowanie 26 września 2011
Wysłałem teraz w świat Moich proroków 25 września 2011
Wyjaśnijcie horror piekła tym, którzy są ślepi na istnienie szatana 24 września
2011
Bóg Ojciec: antychryst i nowa światowa waluta 23 września 2011
Troska o utratę Moich dzieci, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego 22
września 2011
Dziewica Maryja: Módlcie się o Moją opiekę na całym świecie 22 września 2011
Wróżenie nie pochodzi ode Mnie 21 września 2011
Wątpliwości wzmacniają was w waszej miłości do Mnie 21 września 2011
Najważniejsze Wydarzenie od czasu Mojego Zmartwychwstania 19 września
2011
Klasyczny błąd popełniany podczas próby zbliżenia się do Mnie 18 września
2011
Czasy Pokoju i Chwały prawie nadeszły 17 września 2011
Prawda jest zazwyczaj traktowana z dużą ostrożnością i całkowicie odrzucana
15 września 2011






























Proście o dar cierpienia 14 września 2011
Zmiany wprowadzane w Kościele, które będą sprzeczne ze Słowem Bożym 13
września 2011
Kara może być złagodzona poprzez modlitwę 12 września 2011
Bez względu na waszą religię — istnieje tylko Jeden Bóg 11 września 2011
Nigdy nie groźcie innym w Moim Imieniu 10 września 2011
Nie obawiajcie się Ostrzeżenia, oczekujcie go z radością 7 września 2011
Kiedy wiara Moich wyznawców staje się mocniejsza, wzmagają się ataki na nich
6 września 2011
Dziewica Maryja: Zawsze słuchaj swojego serca 6 września 2011
Módlcie się Koronką do Miłosierdzia Bożego teraz — Ostrzeżenie jest blisko 5
września 2011
Kochać swojego bliźniego jak siebie samego jest o wiele trudniejsze, niż
myślicie 4 września 2011
Najświętsza Maryja Panna: Jako dusza ofiarna doświadczać będziesz okresów
opuszczenia 4 września 2011
Jak ciężko jest wspinać się po schodach do Raju 3 września 2011
Moja armia rozrośnie się w grupę ponad 20 milionów 31 sierpnia 2011
Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed tron Mojego Ojca, aby ich
uratować 30 sierpnia 2011
Bóg Ojciec: Moja ręka spadnie z impetem na narody, które legalizują aborcję
29 sierpnia 2011
Ci, którzy dzięki wizjonerom głoszą Moje Prawdziwe Słowo, będą wyśmiewani
28 sierpnia 2011
Wiele dusz zginie w piekle z powodu grzechu pornografii 28 sierpnia 2011
Orędzie do duchowieństwa — nie pozwólcie na zastraszenie was przez
świeckie społeczeństwa 27 sierpnia 2011
Klimatycznego chaosu doświadczy teraz wiele krajów. Mój Ojciec jest
rozgniewany 25 sierpnia 2011
Proroctwa zapowiedziane poprzez tę wizjonerkę ujawnią się teraz 24 sierpnia
2011
Żaden grzech nie jest tak poważny, żeby nie mógł być wybaczony 23 sierpnia
2011
Zło przedstawiane jest jako dobro, podczas gdy dobro przedstawiane jest jako
zło 22 sierpnia 2011
Pieniądze i ich nadmiar demoralizują duszę 21 sierpnia 2011
Co powoduje, że młodzi ludzie tak się Mnie wstydzą? 19 sierpnia 2011
Wielki Ucisk łagodzony jest przez modlitwę 18 sierpnia 2011
Jak prosić Mnie o pomoc w rozwiązaniu waszych problemów 17 sierpnia 2011
Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi — najbardziej narażonych w
waszym społeczeństwie 15 sierpnia 2011
Cieszcie się chwalebnym życiem, które oczekuje was przez 1000 lat 14 sierpnia
2011
































Bóg stworzył świat – żadna Bóg stworzył świat — żadna inna planeta nie może
być zamieszkiwana przez człowiekainna planeta nie może być zamieszkiwana
przez człowieka 13 sierpnia 2011
Moim wyznawcom dany został teraz Dar Wstawiennictwa 12 sierpnia 2011
Módlcie się za tych, którzy nie widzą nic poza materialnymi korzyściami 11
sierpnia 2011
Obawa przed Ostrzeżeniem nie jest czymś, do czego zachęcam 10 sierpnia
2011
Zamieszki w świecie spowodowane brakiem miłości do Mnie 9 sierpnia 2011
Dzieci, nie zniechęcajcie się tragicznymi przepowiedniami o rozpaczy, przed
którą stoi ludzkość 8 sierpnia 2011
Bóg Ojciec: rola cierpienia 7 sierpnia 2011
Czas oczekiwania — powiedz innym, aby wiedzieli, czego się mają spodziewać
4 sierpnia 2011
Moje urodziny — jest to specjalne święto 4 sierpnia 2011
Przesłanie od Dziewicy Maryi — jeszcze tylko kilka razy ukażę się na świecie 3
sierpnia 2011
Bóg Ojciec: Jedna z najbardziej pilnych wiadomości dla ludzkości 2 sierpnia
2011
Pytania do Jezusa 1 sierpnia 2011
Bądźcie przygotowani w każdej chwili 1 sierpnia 2011
Wy nie należycie do szatana, należycie do Mnie i Mojego Wiekuistego Ojca 30
lipca 2011
Módlcie się za dusze tych, którzy zostaliby potępieni i nie przeżyją Ostrzeżenia
28 lipca 2011
Wiadomość od Najświętszej Marii Panny „Dusza ofiarna” 28 lipca 2011
Apel do księży i sióstr zakonnych w Kościele Rzymskokatolickim 25 lipca 2011
Szatan jest bezsilny wobec Moich oddanych wiernych 25 lipca 2011
Bóg Ojciec zniszczy tych, którzy planują upadek waluty 24 lipca 2011
Sierpień 2011 miesiącem ratunku dla dusz 23 lipca 2011
Nie będzie żadnego człowieka, który nie usłyszałby Słowa Mojego Syna 23
lipca 2011
Jesteście teraz w środku ucisku — druga część z końcem 2012 20 lipca 2011
Bronią waszego wyboru jest wasza Miłość do Mnie 19 lipca 2011
Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą, ponieważ Ja nigdy nie
objawię się w człowieku 17 lipca 2011
Zjednoczcie wasze rodziny, by cieszyć się Nowym Rajem na Ziemi 16 lipca
2011
Egzekucje, eutanazja, usuwanie ciąży i samobójstwa 15 lipca 2011
Moje Przekazy przyniosą łzy nawrócenia 14 lipca 2011
Wezwanie do osób wysokich rangą, aby rozpowszechniali Moje Słowo 13 lipca
2011
Nie bójcie się, nawrócenie wywoła wielkie poczucie miłości i pokoju 10 lipca
2011































Niech Moi wyświęceni słudzy przygotują swoje stada 9 lipca 2011
Ojciec Przedwieczny powstrzyma Nowy Porządek Świata przed ostatecznym
prześladowaniem Jego dzieci 8 lipca 2011
Narcyzm – zaraza współczesnego świata 7 lipca 2011
Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku 7 lipca
2011
Bóg Ojciec: rola cierpienia 7 lipca 2011
Znaczenie sakramentów Małżeństwa i Pierwszej Komunii Świętej 6 lipca 2011
Do moich wyznawców, którzy potępiają te Orędzia 5 lipca 2011
Ateiści i naukowcy powiedzą, że Ostrzeżenie było iluzją 3 lipca 2011
Walka, którą inscenizuje szatan, by zdyskredytować te orędzia, nasila się 2 lipca
2011
Modlitwa może zapobiec konfliktom w świecie 1 lipca 2011
Nie dopuszczajcie, by ludzkie słabości Mojego Kościoła odwróciły was ode
Mnie 30 czerwca 2011
Wyznajcie teraz swoje grzechy — nie bójcie się 29 czerwca 2011
Nadal rozprzestrzeniaj Moje Słowo — posyłam ci wielu ochotników 28 czerwca
2011
Ostrzeżenie jest przejawem Mojego Boskiego Miłosierdzia, danego Siostrze
Faustynie 26 czerwca 2011
Pierwsze orędzie od Boga Ojca: Teraz nadszedł czas dla Mnie, aby odzyskać
Moje Chwalebne Królestwo — Nowy Raj na ziemi trwać będzie 1000 lat 25
czerwca 2011
Najświętsza Maria Panna: szatan traci swoją moc, gdy odmawiacie Mój
Różaniec 25 czerwca 2011
Ludzie nie wiedzą, czym jest ich dusza — a odpowiedź jest prosta 25 czerwca
2011
Zwyczajni, dobrzy ludzie odwracają się ode Mnie 23 czerwca 2011
Ostrzeżenie udowodni, że Bóg istnieje 22 czerwca 2011
Orędzie Najświętszej Maryi Panny o przekazach dla młodzieży 22 czerwca 2011
Moje Dzieci staną naprzeciw Mnie po raz pierwszy podczas Ostrzeżenia 20
czerwca 2011
Komunikacja z młodym, materialistycznym i zmiennym społeczeństwem 15
czerwca 2011
Intelektualny religijny snobizm obraża Mnie 15 czerwca 2011
Moi wyznawcy muszą wykazać odwagę, by przygotować innych na Ostrzeżenie
14 czerwca 2011
Przekażcie Mi wasze kłopoty, a Ja zmniejszę wasze brzemię 13 czerwca 2011
Obfitość Miłości przy Adoracji uczyni was silniejszymi i spokojniejszymi 12
czerwca 2011
„Wyzwoliciele” na Bliskim Wschodzie chcą kontrolować Żydów 11 czerwca
2011
Moje Duchowe Przewodnictwo blokować będzie dzieła zniszczenia szatana 11
czerwca 2011




































Przesłanie miłości do wszystkich Moich wyznawców 8 czerwca 2011
Przygotujcie wasze rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie 8
czerwca 2011
Orędzie do kapłanów, biskupów i kardynałów o fałszywym proroku 7 czerwca
2011
Orędzie Dziewicy Maryi odnośnie Jej zagubionych dzieci 7 czerwca 2011
Klucze Rzymu zwracane są obecnie do Boga, Wszechmogącego Ojca 6 czerwca
2011
Zderzą się dwie komety, Mój Krzyż pojawi się na czerwonym niebie 5 czerwca
2011
Szatan werbuje młodych ludzi przez pop-kulturę 4 czerwca 2011
Dni Papieża Benedykta są teraz policzone 1 czerwca 2011
Proroctwo z Garabandal będzie się teraz stawać rzeczywistością 31 maja 2011
Powiedz im, że ich kocham, ale chcę, żeby ze Mną rozmawiali 31 maja 2011
Ostrzeżenie dla tych, którzy biorą udział w kulcie szatana 30 maja 2011
Grzech jest zawsze grzechem, bez względu na sposób jego usprawiedliwienia
29 maja 2011
Miecze Sprawiedliwości opadną teraz 29 maja 2011
Radzenie sobie z trudnościami finansowymi 27 maja 2011
Orędzie z ostrzeżeniem dla światowych przywódców 25 maja 2011
Chciałbym podziękować tym, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu Mojego
Świętego Słowa 25 maja 2011
Jeśli uważacie, że to trudne – modlić się 24 maja 2011
Niebiosa otworzą się podczas Ostrzeżenia 23 maja 2011
Dlaczego przekazuję światu w taki sposób 23 maja 2011
Nowe przepowiednie — powódź we Francji tego lata 22 maja 2011
Przebaczenie — droga do wolności 21 maja 2011
Zamieszanie, co oznaczać będzie Moje Powtórne Przyjście 20 maja 2011
Odpowiedzialność rodziców w dzisiejszym świecie 19 maja 2011
Czcijcie Mojego Ojca 18 maja 2011
Znaczenie postu i wyrzeczenia się siebie 16 maja 2011
Odrzućcie oddziaływanie spirytualizmu New Age 15 maja 2011
Dlaczego Bóg, Przedwieczny Ojciec, posyła w świat nowych proroków 13 maja
2011
Przewidywane trzęsienie ziemi w Europie odbyło się dziś 11 maja 2011
Przesłanie od Maryi Dziewicy dotyczące wstawiennictwa Świętych 11 maja
2011
Dar Ducha Świętego wylany został nad całym światem 10 maja 2011
Okrucieństwa Mojego Ukrzyżowania nie zostały ujawnione ludzkości tak, jak
być powinny 7 maja 2011
Szatan wprowadza chaos i spustoszenie w świecie, ale jego dni są teraz
policzone 4 maja 2011
Rosja i Chiny spowodują zamieszanie 1 maja 2011
Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy 30 kwietnia 2011































Aby wejść do Nieba, niezbędna jest pokora 29 kwietnia 2011
Tak wielu z was obawia się prosić regularnie o przebaczenie 28 kwietnia 2011
Arabskie powstanie wznieci globalne niepokoje — Włochy wywołają
negatywne konsekwencje 26 kwietnia 2011
Nawracajcie innych przy każdej okazji 24 kwietnia 2011
Zadeklarujcie waszą wierność dla Mojego Bożego Miłosierdzia 23 kwietnia
2011
Brońcie prawa swoich dzieci do chrześcijańskiego wychowania 23 kwietnia
2011
Powstań przeciwko atakom szatana 20 kwietnia 2011
Seksualna niemoralność doprowadzi was do piekła 19 kwietnia 2011
Gniew Boży spadnie na Nowy Porządek Świata 17 kwietnia 2011
Nowy Porządek Świata — Plan kontroli waszych pieniędzy i waszej żywności 17
kwietnia 2011
Nawet małe grupy modlitewne do Miłosierdzia Bożego mogą uratować
miliony 16 kwietnia 2011
Doświadczenie podczas Ostrzeżenia i modlitwy o natychmiastowe
przebaczenie 16 kwietnia 2011
Obudźcie się dla Prawdy, zanim będzie za późno 15 kwietnia 2011
Jak możecie sprawić, aby wasze rodziny i przyjaciele mogli osiągnąć Niebo 15
kwietnia 2011
Jestem obecny w Eucharystii pomimo błędnej interpretacji Mojej Obietnicy 14
kwietnia 2011
Specjalne Łaski obiecane za wzywanie Jezusa przez zaledwie jeden dzień 14
kwietnia 2011
Mój ból jest dzisiaj jeszcze większy, niż był podczas Mojego Ukrzyżowania 13
kwietnia 2011
Miliony dusz zostanie uratowanych przez te przekazy 7 kwietnia 2011
Nie osądzajcie innych religii, wyznań czy seksualnych preferencji 6 kwietnia
2011
Ręka Mojego Przedwiecznego Ojca spadnie teraz na ten niewdzięczny i
zaślepiony świat 4 kwietnia 2011
Znaczenie i moc modlitwy 24 marca 2011
Módlcie się za tych, którzy powodują ból 21 marca 2011
Trzęsienia ziemi w Europie i wojna światowa 18 marca 2011
Człowiek będzie ukarany w tym roku oczyszczenia 11 marca 2011
Słowa pocieszenia w związku z tymi, którzy kwestionują te orędzia 6 marca
2011
Wszyscy chrześcijanie — żałujcie teraz za wasze grzechy; katolicy — módlcie
się za Papieża Benedykta 5 marca 2011
Demokracja zniknie — Księża będą męczeni 3 marca 2011
Proroctwa La Salette, Fatimy i Garabandal teraz się ujawniają 19 lutego 2011
Zryw Świata Arabskiego — trzech światowych przywódców zostanie
zamordowanych 17 lutego 2011










































Pilne ostrzeżenie 17 lutego 2011
Przesłanie od Ducha Świętego 12 lutego 2011
Publikuj Moje orędzia na całym świecie 7 lutego 2011
Globalne nawrócenie wkrótce nastąpi 6 lutego 2011
Miłość jest drogą do Zbawienia 5 lutego 2011
Przygotujcie się na Ostrzeżenie — Oświecenie Sumienia 28 stycznia 2011
Jak łatwo jest grzeszyć 24 stycznia 2011
Niesienie Mojego Krzyża 16 stycznia 2011
Jak wejść do Nieba — rola cierpienia 14 stycznia 2011
Ostrzeżenie — Bliskie Powtórne Przyjście — Szansa zbawienia waszych dusz 12
stycznia 2011
2011 Rok Oczyszczenia 11 stycznia 2011
Jakim Ostrzeżenie jest Darem dla ludzkości 2 stycznia 2011
Nadchodzi cenzura mediów 1 stycznia 2011
Ostrzeżenie, aby wierzący nie odrzucali autentycznych Proroków 28 grudnia
2010
Świętowanie Bożego Narodzenia 25 grudnia 2010
Fałszywi nauczyciele i prorocy 25 grudnia 2010
Dlaczego stałem się Człowiekiem 24 grudnia 2010
Mój ból i cierpienie dzisiaj 22 grudnia 2010
Wielki Ucisk 20 grudnia 2010
Trzecie Przesłanie od Matki Bożej 20 grudnia 2010
Księga Prawdy 18 grudnia 2010
Wezwanie do zaprzestania mordu — aborcji 16 grudnia 2010
Przyszłe Życie 11 grudnia 2010
Ostrzeżenie dla ludzkości 7 grudnia 2010
Pogoń za bogactwami 30 listopada 2010
Prześladowanie prawdziwych wizjonerów 29 listopada 2010
Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz 26 listopada 2010
Apokalipsa 26 listopada 2010
Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców 26
listopada 2010
Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz 26 listopada 2010
Droga do duchowej doskonałości 24 listopada 2010
Ostrzeżenie przed Wojną Nuklearną 23 listopada 2010
Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia 22 listopada 2010
Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie w walce ze złem
21 listopada 2010
Nawrócenie 21 listopada 2010
Powstanie grup satanistycznych i kontrola nad światem 20 listopada 2010
Przesłanie do agnostyków i ateistów 18 listopada 2010
Odrzućcie wszelkie wątpliwości 16 listopada 2010
Ostrzeżenie dla Duchowieństwa 16 listopada 2010
Globalna władza, antychryst i znamię Bestii 15 listopada 2010












Powtórne Przyjście 15 listopada 2010
Znak końca czasów — Chwała powróci na ziemię 14 listopada 2010
Ostrzeżenie przed Piekłem i obietnica Raju 13 listopada 2010
Ta księga odmieni życie wielu i zbawi dusze 12 listopada 2010
Grzechy rozdzierają Moje Najświętsze Serce 12 listopada 2010
Drugie orędzie od Dziewicy Maryi 11 listopada 2010
Ludzkość stoi w obliczu Ostatecznego Oczyszczenia 11 listopada 2010
Pierwsze Orędzie otrzymane od Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa 9
listopada 2010
Ostrzeżenie – Pierwsze orędzie od Dziewicy Maryi 8 listopada 2010
O tych Orędziach 8 listopada 2010

