
OSTRZEŻENIE
Ostrzeżenie, akt wielkiego Bożego Miłosierdzia, nastąpi wkrótce – 

w ramach przygotowań na zbliżające się Powtórne Przyjście Jezusa Chry-
stusa. Na niebie pojawią się dwie komety oraz Krzyż Chrystusa. W jednej 
chwili Ogień Ducha Świętego dotknie serc wszystkich ludzi na świecie, by 
pokazać każdemu człowiekowi prawdę, że Bóg istnieje, a także stan jego 
duszy.

Odniesienia do tego wydarzenia znajdują się w Piśmie Świętym oraz 
w pismach autorów chrześcijańskich. Zostało ono także przepowiedziane 
w proroctwach i w objawieniach prywatnych.

Fragment z „Dzienniczka” s. Faustyny (punkt 83):
„[Jezus do Faustyny:] Napisz to: Nim przyjdę jako 

Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król 
miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, 
będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie 
wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność 
po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak krzyża na 
niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite 
Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które 
przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas przed 
dniem ostatecznym”.

Niektórzy interpretują poniższy fragment Pisma Świętego jako Ostrze-
żenie (z wersu Mt 24,30):

„Wtedy na niebie pojawi się znak Syna Człowieczego. I będą lamento-
wać wszystkie narody ziemi”.

Dlaczego będzie miało miejsce Ostrzeżenie?
• By dowieść, że Bóg istnieje.
• By przyprowadzić każdego z powrotem do Jezusa i na drogę Prawdy.
• By zmniejszyć skutki grzechu i zła na świecie poprzez nawrócenie.
• By pomóc ocalić nas przed Dniem Ostatecznym i Sądem, dając nam 

szansę, byśmy prosili o przebaczenie popełnionych przez nas grze-
chów.

• By nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szansy odkupienia 
bez tej wielkiej Łaski Miłosierdzia.

• By umocnić wiarę wierzących.



Co się stanie podczas Ostrzeżenia?
• Każdy powyżej 7 roku życia doświadczy prywatnego mistycznego 

spotkania z Jezusem Chrystusem, które potrwa mniej więcej 15 
minut.

• Jest to Dar od Boga Ojca, by nawrócić ludzi do Prawdy. Będzie to 
tak, jakby nastał Dzień Ostateczny i Sąd, tylko teraz nie będziemy 
potępieni. Przeciwnie, będziemy mieli szansę, by prosić o przeba-
czenie.

• Na niebie zderzą się dwie komety.
• Ludzie będą wierzyć, że jest to katastrofa gorsza niż trzęsienie ziemi, 

ale to nie będzie to – jest to znak, że Jezus przyjdzie.
• Niebo stanie się czerwone, będzie wyglądało jak ogień i wtedy na 

niebie będzie widać wielki krzyż, byśmy się wcześniej przygotowali.
• Ateiści powiedzą, że była to światowa iluzja. Naukowcy będą szukać 

logicznego wyjaśnienia, ale nie będzie takiego.
• To wydarzenie będzie spektakular-
ne, ale nie będzie nas ranić, ponieważ 
dzieje się to jako Akt Miłości i Miło-
sierdzia od Jezusa.
• Nasze grzechy zostaną nam poka-
zane tak, jak widzi je Bóg, i to sprawi, 

że odczujemy przerażający smutek i wstyd.
• Inni będą tak osłabli i zszokowani poprzez sposób, w jaki ich grze-

chy zostaną im ujawnione, że skonają, zanim poproszą o łaskę prze-
baczenia.

• Każdy ujrzy stan swojej duszy przed Bogiem – dobro, które uczynił 
w swoim życiu, smutek, którzy wywołał u innych i wszystko, czego 
nie zdołał uczynić.

• Wielu ludzi upadnie i będzie roniło łzy ulgi. Łzy radości i szczęś-
cia. Łzy cudu i miłości. Ponieważ ostatecznie będzie możliwe żyć 
nowym życiem po tym, kiedy będziemy znali całą prawdę.

• Jezus prosi teraz każdego z nas, by modlić się za te dusze, które umrą 
na skutek szoku, a które mogą być w grzechu śmiertelnym. Każdy 
potrzebuje się teraz przygotować. Jezus prosi, by wszyscy zabiegali 
o przebaczenie swoich grzechów przed Ostrzeżeniem.



ORĘDZIA NA TEMAT OSTRZEŻENIA

Wszystkie serca odczują Ogień Ducha Świętego
niedziela, 9 grudnia 2012 roku, godz. 19.00

„Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem nie jest straszenie 
Moich wyznawców, lecz okazanie Miłości i współczucia, które mam w Ser-
cu dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.  Z powodu Mojej Miłości 
do każdego dziecka Bożego, w tym tych, którzy przeciwstawiają się Słowu 
Bożemu, chcę okryć je Płomieniem Mojego Miłosierdzia.

Bądźcie przygotowani, wy wszyscy, bo niedługo będziecie świadka-
mi Mocy Boga i Jego Boskiej Interwencji na świecie, kiedy zatrzyma 
On wszystko, co jest, na czas piętnastu minut.  Wszystkie serca odczują 
Ogień Ducha Świętego.

Dla tych, którzy będą w stanie Łaski, będzie to uczucie radości, miło-
ści i współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.

Ci, którzy będą w stanie grzechu powszedniego, odczują ból czyśćca, 
ale wkrótce zostaną oczyszczeni, a następnie w swoich sercach doświad-
czą głębokiego pokoju i miłości do Mnie.

Ci z was, którzy będą w grzechu śmiertelnym, doświadczą takiej 
nędzy i bólu, jakby pogrążyli się w ogniu piekielnym.  Niektórzy z was, 
w tym stanie grzechu, będą błagać o Moje przebaczenie i Łaskę zakończe-
nia waszego wewnętrznego cierpienia. Udzielę wam tego, jeśli zdobędzie-
cie się na prawdziwą skruchę w swoich sercach i uznacie, że wasze grzechy 
ciężko Mnie ranią i sprawiają Mi ból, bo obrażają Boga.

Będą także te biedne, nieszczęsne dusze, które będą pluć na Mnie, wal-
czyć ze Mną, a potem odwrócą się do Mnie plecami. Powodem strachu, 
który będą czuli, będzie opanowanie ich dusz przez szatana.  Nie będą 
mogli znieść bólu, gdy zobaczą Moje Światło, i będą uciekać w objęcia 
złego ducha, którego ciemność przyniesie im ulgę.

Wreszcie będą ci, którzy natychmiast umrą z powodu wstrząsu, którego 
doznają. Proszę, módlcie się za te dusze każdego dnia, bo wasze modlitwy 
uzyskają dla nich wejście do Mojego Królestwa.

Jest to jeden z największych cudów, jaki kiedykolwiek został przyzna-
ny dzieciom Bożym.

Moje objawienie się wam podczas tego wydarzenia obudzi was na fakt, 
że Moja obietnica powrotu, aby uratować rodzaj ludzki, żeby mógł odzie-
dziczyć Chwalebne Życie, jakie go czeka, wkrótce się wypełni.

Wasz Jezus”



Ostrzeżenie będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, 
bo będzie się wydawało, że świat dobiegł końca

czwartek, 12 lipca 2012 roku, godz. 10.50
„Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie lekcewa-
ży wpływu, jaki Ostrzeżenie będzie miało na całą ludzkość. Ostrzeżenie 
będzie dla wielu wydarzeniem przerażającym, bo będzie się wydawało, że 
świat dobiegł końca. Wielu będzie świadkami tego, co będzie postrzegane 
jako zdarzenie katastroficzne, kiedy będzie się zdawało, że dwie komety 
się zderzą i eksplodują blisko powierzchni Ziemi.

Płomienie ognia będą sprawiały wrażenie, że na niebie wybuchł wul-
kan, i wielu będzie przerażonych. Promienie czerwonego ognia są Pro-
mieniami Mojej Krwi, Promieniami Mojego Miłosierdzia, danymi wam 
wszystkim jako Dar mający tak wielkie znaczenie, że żaden człowiek nie 
będzie w stanie pojąć tego, co się dzieje. Wielu odczuje palący się w ich 
ciałach ogień, tak jak gdyby owładnął nimi żar słońca. Będą odczuwać 
w sobie palący żar, aż ich poczucie świadomości umożliwi im ujrzenie 
widowiska swoich dusz.

Wielu poczuje wstrząsy ziemi, jak gdyby było to trzęsienie ziemi (...). 
Ale ziemia się nie otworzy i ich nie pochłonie. Bo nie będzie to fizyczne 
trzęsienie ziemi, ale nadprzyrodzone.

Zanim się to stanie, zmienią się warunki atmosferyczne. Po eksplozji na 
niebie ukarze się Mój Krzyż. Wielu będzie płakać gorzkimi łzami skruchy 
i smutku oraz będą znosić ból upokorzenia z powodu swoich grzechów. 
Inni będą krzyczeć i przeklinać, ponieważ nie będą w stanie wytrzymać 
oświecenia, Boskiego znaku, z powodu ciemności swoich dusz, i będą 
opierać się światłu Mojego Miłosierdzia. Będą wyć z bólu ognia piekiel-
nego, gdy Mój znak Miłosierdzia wskaże im los, który ich czeka, jeśli nie 
będą pokutować i nie zmienią swojego postępowania (...).

„Nie wracajcie po Ostrzeżeniu do waszych starych zwyczajów. Wzy-
wam was wszystkich, abyście kiedy już zobaczycie Moją Obecność 
i zostanie wam pokazane, jak grzech nie tylko Mnie obraża, ale popycha 
was dalej na drodze do piekła, nie możecie wracać do waszych starych 
zwyczajów.

Okres po Ostrzeżeniu jest kluczowy dla pokoju na świecie i dla wasze-
go zbawienia. Nie odrzucajcie tego Daru. Chwyćcie Go obiema rękami. 
Niech Ostrzeżenie przyniesie wam jedność we Mnie. Kiedy tak uczyni-
cie i będziecie się modlić o prowadzenie, zostaniecie nagrodzeni Nowym 
Rajem na ziemi, gdzie niczego nie będzie wam brakować” (środa, 22 
czerwca 2011 roku, godz. 19.00).


