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Przygotowania praktyczne 
przy końcu czasów

W obliczu wszystkich proroctw na nadchodzące trudne czasy oprócz przy-
gotowań duchowych, które są, rzecz jasna, najważniejsze – należy do nich 
przede wszystkim nawrócenie, modlitwa, pokuta, przystępowanie do sa-
kramentów i wszelkie praktyki religijne – ważne są także przygotowania 
praktyczne. Jak się przygotować, co czynić i w co się zaopatrzyć?  Broszurka 
przedstawia fragmenty Orędzi Pana Jezusa i Matki Bożej.
Najpierw rzecz, podstawowa – Pieczęć Boga Żywego. Potem przygotowania 
na Ostrzeżenie, które nastąpi już wkrótce – w praktyce nie są one aż tak 
poważne, bo do Ostrzeżenia przygotować się należy zwłaszcza duchowo. 
Przygotowania praktyczne na dalsze wydarzenia są o wiele bardziej wy-
magające – na dalsze kilkuletnie trudności, które czekają świat za czasów 
antychrysta, gdy wprowadzone zostanie globalnie znamię bestii. Aż w koń-
cu nastąpią trzy dni ciemności i Powtórne Przyjście Chrystusa.

Pieczęć Boga Żywego
Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę Krucjaty 33, 
trzeba nosić zawsze przy sobie w jakiejkolwiek 
formie (treść tej Modlitwy) i mieć w swoich do-
mach. Powinna zostać poświęcona przez kapła-
na. Pieczęć należy odmawiać codziennie. Ona 
nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzyw-
da nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie 
wolno jej sprzedawać i powinna być dostępna dla 
każdego. W Orędziach znajdujemy także wiele innych nawiązań do Pie-
częci. Tłumaczy się w nich jej rolę i znaczenie. 

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą zbawienia. Moja Moc wzrośnie poprzez 
was dzięki tej Pieczęci i żadna krzywda was nie spotka. Jest to cud, dzie-
ci, i tylko ci, którzy oddają Mi pokłon, swojemu Panu i Stworzycielowi 
wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością w swoich sercach dla Mnie, 
mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.
Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego. Od-
mawiajcie tę Modlitwę Krucjaty 33 – O uznanie Mojej Pieczęci i przyjęcie 
jej z miłością, radością i wdzięcznością.
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O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięczno-
ścią Twoją Boską Pieczęć Ochrony. Twoja Boskość obejmuje moje cia-
ło i duszę na wieczność. Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaru-
ję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze. Błagam Cię, 
chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią. Ślubuję moim ży-
ciem służyć Ci na wieki wieków. Kocham Cię, drogi Ojcze. Pocieszam 
Cię w tych czasach, drogi Ojcze. Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bó-
stwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla 
zbawienia wszystkich Twoich dzieci. Amen.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty 33, jest dla was ostatnią 
deską ratunku. Gdy otrzymacie Moją Pieczęć Ochrony, daną wam przez 
Mojego Ojca Przedwiecznego, nie będziecie musieli przyjmować znamie-
nia [bestii – to jest chipa]. Pozostaniecie nietknięci. Wasz dom nie będzie 
widoczny, gdyby był poszukiwany lub brany na cel, stanie się bowiem nie-
widzialny w oczach armii szatana (...) Potrzeba teraz wiele planowania 
(1.06.2012, 20.15).

Ogólne zalecenia
Dzisiaj proszę was wszystkich, którzy akceptujecie to, że teraz mówię do 
całego świata poprzez Księgę Prawdy, abyście się przygotowali. Nigdy nie 
pozwólcie, aby Moje Orędzia były przyczyną waszego niepokoju, zmar-
twienia czy paniki. Nigdy nie wierzcie, że poprosiłbym was, abyście 
uciekli ze swoich domów do miejsc schronienia, bo takie polecenie nie 
pochodzi ode Mnie. Miejsca schronienia, o których mówię, to miejsca do 
których będziecie musieli iść, aby uczestniczyć we Mszy i przyjąć sakra-
menty (11.10.2013, 22.30).

(...) planować ochronę swojej rodziny i swoją wierność Najświętszej Eu-
charystii i Mszy (...). Moje Msze muszą być kontynuowane. Ci z was, któ-
rzy o tym wiedzą, muszą teraz wzrosnąć liczebnie i rozpocząć przygoto-
wania. Im wcześniej się przygotujecie, tym więcej Łask otrzymacie, aby 
wzrastały wasze szeregi na całym świecie (1.06.2012, 20.15).

Traktujcie szatana i jego złe dzieła jak zakaźną chorobę. Podejmujcie 
wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć wchodzenia w kontakt z tymi, 
którzy niosą tę chorobę. Powinniście wiedzieć, że nie macie wyboru, za-
tem uzbrójcie się w 
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 ◦ wodę święconą, 
 ◦ poświęcony krzyż 
 ◦ i medalik świętego Benedykta. 

One będą utrzymywać demony na dystans.
Są to czasy, dzieci, w których musicie otoczyć 
siebie i wasze domy 

 ◦ przedmiotami, które są poświęcone. 
Wielu czuje zawstydzenie z obawy, że zosta-
ną wyśmiani, gdy widziani będą z takimi rze-
czami, ale będą one was chronić w waszych do-
mach i są wielką pociechą podczas modlitwy 
(6.11.2011, 18.30).

Wy i wasi bracia i siostry jesteście prowadze-
ni do świata zarządzanego przez grupę prze-
powiedzianą w ostatniej tajemnicy fatimskiej, nieznanej wam, w którym 
wkrótce odnajdziecie to:

1. Wasze pieniądze będą bezwartościowe, a jedynym sposobem, by 
handlować, będzie złoto i srebro.
2. Będziecie musieli modlić się w grupach i odszukać wyświęconych 
sług, wystarczająco odważnych, aby powstać w obliczu prześladowań.
3. Musicie znaleźć schronienia na modlitwę, bo wasze kościoły będą 
sprzedawane dla zysku pieniężnego.
4. Przechowujcie Pismo, może nie czytaliście Go nigdy w przeszło-
ści, ale bądźcie pewni, że w przyszłości będzie niemożliwe Go kupić.
5. Zakładajcie grupy modlitewne, by modlić się o zbawienie ludzko-
ści. W ciągu trzech lat zrozumiecie, dlaczego jest to ważne (1.01.2011, 
2.00).

 ◦ Zaplanujcie już teraz zapasy żywności. 
 ◦ Wyhodujcie i kupujcie nasiona, 

które pomogą wam utrzymać się przy życiu. Zaopatrzcie się w 
 ◦ srebrne lub złote monety, 

aby móc nabyć niezbędne rzeczy. Co najważniejsze: znajdźcie miejsca, 
gdzie można będzie spotykać się w grupie, aby sprawować Najświętszą 
Ofiarę Mszy Świętej, ponieważ kościoły będą spalone (8.07.2011, 15.30).

Musicie się dobrze przygotować, podobnie jak w przypadku burzy, gdy 
wiecie, że ona nadchodzi. Nie pozostawiajcie żadnej części domu bez 
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ochrony. Przygotujcie się na trudności. Osłońcie siebie i wasze rodzi-
ny przed niebezpieczeństwem. Ten człowiek [antychryst] otrzymał wiele 
mocy od bestii, musicie więc chronić siebie przed nim, bo inaczej dopro-
wadzi on do splamienia waszych dusz. (25.11.2012, 18.45).

Ostrzeżenie
To wielkie Ostrzeżenie, z Miłosierdzia i Miłości, jako ostatni Dar dla Mo-
ich dzieci, nastąpi wkrótce. Każdemu jednemu Mojemu dziecku zostanie 
pokazane jego życie, jego grzechy, złe uczynki i każda jedna zniewaga, za 
którą było odpowiedzialne, wobec jego braci i sióstr – wszystko to pod-
czas mistycznego przeżycia. Żaden mężczyzna, żadna kobieta czy dziec-
ko na tej ziemi nie będą wyłączeni.

Czas jest krótki i musicie się zacząć przygotowywać. Nie zapomnijcie 
Moich wskazań, aby mieć w domu:

 ◦ żywność, która przetrwa dziesięć dni
 ◦ świece, które są pobłogosławione
 ◦ i święte przedmioty (9.07.2012, 23.00).

Niebo zacznie się teraz zmieniać, a wtedy wszyscy ujrzą ten wielki cud, 
jaki wydarza się przed nimi. Bądźcie gotowi. 

 ◦ Przygotujcie swoje domy 
i módlcie się Moim Różańcem świętym przy każdej okazji, aby rozluźnić 
uścisk złego ducha (25.01.2012, 13.50)

Dopilnujcie, abyście od teraz w swoich domach mieli 
 ◦ wodę święconą 

 ◦ i Krzyż św. Benedykta 
 ◦ razem z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w wa-

szym domu. 
Wszystko to będzie chronić waszą rodzinę.
Wypełniajcie Moje polecenia, a wszystko będzie do-
brze (17.07.2012, 23.18).

Tych z was, którzy Mnie znają i kochają, proszę, 
przygotujcie się teraz na Mój największy Dar. Zaopa-
trzcie się w 
 ◦ poświęcone świece 
 ◦ i wodę święconą. 
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Bądźcie gotowi, abyście mogli przyłączyć się do modlitwy ze świętymi 
w niebie dla ratowania dusz wszystkich Moich dzieci na całym świecie 
(22.09.2011, 21.30).

Przygotujcie w waszych domach 
 ◦ poświęcone świece 
 ◦ oraz zaopatrzenie w wodę i żywność na okres dwóch tygodni. 

Następstwa będą trudne, ale nie musicie się obawiać. Zamiast tego po-
czujcie ulgę, cierpienie ma być zaoferowane w dziękczynieniu za życie 
wieczne, które obecnie przyznawane jest Moim drogim duszom, przyj-
mującym ten wielki Dar (29.09.2011, 20.45).

Wszystkich Moich wyznawców proszę, chrońcie teraz samych siebie 
przed szatanem. 

 ◦ Musicie pokropić każdy zakątek waszego domu święconą wodą, 
 ◦ noście Krzyż św. Benedykta 
 ◦ i trzymajcie blisko siebie różaniec. 

Módlcie się także do świętego Michała Archanioła (30.09.2011, 21.15).

Wydarzenie to będzie tak nieoczekiwane, że świat zatrzyma się w wiel-
kim szoku. Kiedy powoli wróci do normalnego stanu, wielu nadal nie bę-
dzie pewnych, co się stało. Kiedy przyjdę Ja, uczyni to też szatan i demo-
ny z piekła rodem i będą one próbowały porwać dusze Moich dzieci. To 
dlatego muszę zalecić wam wszystkim 

 ◦ pokropienie domów święconą wodą 
 ◦ i posiadanie wszędzie poświęconych świec. 

Musicie stale chronić samych siebie (2.10.2011, 15.00).

Głód, plagi i Kara Boża
Wystrzegajcie się ogólnoświatowej władzy w jakimkolwiek kształcie, 
wielkości, formie i na jakichkolwiek zasadach. Uważnie przypatrujcie się 
waszym przywódcom i tym, którzy mają władzę nad waszym codzien-
nym dostępem do pieniędzy, które dadzą wam pożywienie i utrzymają 
was przy życiu. Już teraz musicie 

 ◦ gromadzić żywność (15.11.2010, 11.00).

Moja szczerze umiłowana córko, jakiś czas temu powiedziałem wam 
wszystkim, abyście 

 ◦ sadzili nasiona, 
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aby nakarmić siebie i wasze rodziny podczas prześladowań. Mówię to nie 
bez powodu. Musicie posadzić choćby kilka nasion – czystych nasion, 
które nie zostały zmodyfikowane przez ingerencję człowieka. Rozmnożę 
wtedy owoce, które one wydadzą, i wszyscy będą mieli co jeść, gdy świat 
doświadczy wielkiego głodu. Te dni nie są odległe i nadejdą z wielu przy-
czyn.
Uprawy zostaną skażone poprzez działania chciwych rolników. Plony 
tych upraw nie będą zdatne do jedzenia. Gdy wybuchnie wojna, niewie-
lu ludzi będzie w stanie uprawiać ziemię. Potem będzie ogień, który za-
leje cztery krańce ziemi, i wszystko stanie się jałowe. Te straszliwe próby 
będą spowodowane rozprzestrzenianiem się zła, ale wiele osób przeżyje, 
jeśli Mi zaufa. Musicie się teraz tak przygotować, jakby zbliżała się woj-
na, a także jak byście czynili, gdyby jedzenie miało być reglamentowane. 
Przechowujcie

 ◦ dużo wody
bo wszystko, co będziecie przechowywali, zo-
stanie przeze Mnie rozmnożone (31.08.2013, 
21.45).

Będziecie musieli trzymać w ukryciu
 ◦ żywność, która przetrwa kilka lat,
 ◦ mieć swoje własne uprawy,
 ◦ przechowywać swoją własną wodę,
 ◦ święte przedmioty wokół siebie (1.06.2012, 

20.15).

Z powodu wojny i braku pieniędzy wiele zbiorów zostanie utraconych 
i doprowadzi to do otwarcia Trzeciej Pieczęci, która oznacza głód.
To dlatego przynaglam teraz wszystkie dzieci Boże, aby próbowały 

 ◦ magazynować suszoną i niepsującą się żywność 
do wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby posiadać 

 ◦ swoje własne uprawy, 
jeśli to możliwe (16.05.2012).

Teraz jest czas, Moi wyznawcy, na ujawnienie Trzeciej Pieczęci [głód].
Choć przez pewien czas nie zostanie ona jeszcze otwarta, to mówię wam 
o tym, tak byście mogli spróbować 

 ◦ przygotować dla siebie żywność, uprawiając swoją własną 
 ◦ i przechowując produkty spożywcze, tak by się nie popsuły.
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Z czasem żywność będzie reglamentowana, tak samo dostęp do wody pit-
nej (23.04.2012, godz. 20.00).

Proszę, proszę, nie przyjmujcie tego znamienia, bo będziecie dla Mnie 
wtedy straceni. To znamię zabije was, nie tylko fizycznie, ale również du-
chowo. Pozostańcie poza jego wpływem. Jeśli chcecie 
uniknąć przyjęcia tego znamienia – znamienia bestii, 
rozpocznijcie teraz planowanie 

 ◦ swoich zapasów żywności, 
 ◦ koców, 
 ◦ świec 
 ◦ i wody (17.04.2011, 9.00).

Ci, którzy śmieją się z tego, co czynicie, lub mówią, że 
Jezus z pewnością nie mógłby poprosić was o to. Czy On nie zaopatruje 
wszystkich Swoich wyznawców w czasie, gdy zachodzi potrzeba?
Nawet jeden chleb i jedna ryba mogą być rozmnożone. Dlatego nie ma 
znaczenia, że macie tylko trochę jedzenia, ponieważ Ja was ochronię i bę-
dziecie bezpieczni (1.06.2012, 20.15).

Czas antychrysta, znamię bestii, prześladowania
Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, jak rów-
nież organizacje charytatywne, aby pracowały dla jego nowego centrum 
światowego handlu. Wielkie bogactwo zostanie wytworzone przez tych, 
którzy będą chcieli być częścią imperium antychrysta. Każdy, kto zło-
ży mu przysięgę wierności, czy to poprzez uroczystości religijne, czy też 
przez umowy biznesowe lub handlowe, będzie musiał przyjąć znamię. Ci, 
którzy przyjmą to znamię, który będzie w formie karty bankowej oraz 
specjalny chip, który zostanie umieszczony w ręce, utracą swoje dusze dla 
niego. Wszyscy, którzy 

 ◦ noszą Pieczęć Boga Żywego, 
uciekną ze szponów antychrysta i staną się odporni na tę ohydę. Nie igno-
rujcie tego ostrzeżenia. Nie bójcie się go, bo jeśli zastosujecie się do Mo-
ich wskazań, zostaniecie ochronieni.

Moi wrogowie chcą mieć władzę nad tym co jecie, pijecie i nad tym 
wszystkim, co robicie, aby rozpowszechniać Prawdę, jaką wam dałem. 
Nie spoczną aż do dnia, w którym będą mieli pod kontrolą wasze kraje, 
finanse i zdrowie (13.01.2014, 16.56).
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Kupcie: 
 ◦ kuchenki [palniki] gazowe, 
 ◦ koce, 
 ◦ suszone pożywienie i konserwy, 
 ◦ tabletki do oczyszczania wody, 
 ◦ świece 
 ◦ oraz obrazy religijne 

dla siebie i waszych rodzin, abyście mogli przetrwać Wielką Karę, która 
nastąpi po Ostrzeżeniu (8.07.2011, 15.30).

Waszą jedyną nadzieją, dzieci, jest modlitwa, aby przetrwać ten okres. 
Nalegam, abyście przetrzymywali:

 ◦ wszystkie poświęcone przedmioty,
 ◦ różaniec,
 ◦ pobłogosławione świece,
 ◦ wodę święconą,
 ◦ egzemplarz Biblii
 ◦ i święty mszalik codzienny
 ◦ wraz z modlitewnikiem „Krucjata Modlitwy” (23.08.2013, 14.09).

Znajdźcie miejsce schronienia
Proszę, znajdźcie miejsce schronienia jako grupy wiernych. Ześlę wam 
Światło, które pomoże wam przetrwać. 

 ◦ Zacznijcie uprawiać swoją własną żywność. 
 ◦ Zabezpieczcie tę żywność, którą możecie, i przechowujcie. 

Rozpocznijcie planować teraz, jakbyście czekali na burzę. Wiedzcie, że 
ciemność nastanie w takim wymiarze, że aby przetrwać, musicie być 
przygotowani (20.11.2010, 7.20).

Pozostańcie Mi wierni. Niech wasze modlitwy codzienne będą proste. 
Przechowujcie w swoich domach 

 ◦ wodę święconą 
 ◦ i Mój krzyż. 

Ochraniajcie się wzajemnie (20.07.2013, 20.06).

Ohyda spustoszenia i miejsca schronienia na odprawianie Mszy 
Świętych, w tym Orędzia w szczególności dla kapłanów
Wkrótce pojawi się antychryst, a jego droga do sławy rozpocznie się w Je-
rozolimie. Gdy pojawi się publicznie, wszystko szybko się zmieni w Ko-
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ściele Mojego Syna. Zostaną wprowadzone nowe reguły. Zostaną narzu-
cone nowe relikwie, zmiany w 

 ◦ szatach liturgicznych noszonych przez kapłanów 
i wiele nowych rozporządzeń. Początkowo ludzie powiedzą, że wszystkie 
te zmiany wynikają z konieczności bycia pokornym. Lecz podczas wpro-
wadzania tej obrzydliwości do kościołów chrześcijańskich, rozpocznie się 
prześladowanie. Zdobywając się na odwagę sprzeciwienia się tym satani-
stycznym rytuałom, zostaniecie uznani za heretyków – awanturników.
Wielu kardynałów, biskupów, księży, zakonnic i zwykłych ludzi zostanie 
ekskomunikowanych, jeśli nie zastosują się do nowych przepisów albo 
nie będą adorować fałszywego proroka. Na tym etapie musicie 

 ◦ szukać miejsc schronienia, 
które zostaną stworzone, abyście mogli w pokoju czcić Mojego Syna, Je-
zusa Chrystusa. Księża nadal muszą 

 ◦ sprawować sakramenty 
 ◦ i udzielać Moim dzieciom Najświętszej Eucharystii.

W żadnym wypadku nie wolno wam poddać się oszustwu kiedy będą od 
was wymagać uczestnictwa w nim. Ci, którzy to zrobią, stracą swoje du-
sze na rzecz złego ducha (25.07.2013, 18.52).

Kiedy Mój Obraz zniknie i nie będzie go można już oglądać i kiedy nie 
będzie można już znaleźć

 ◦ Moich krzyży, 
 ◦ świętych Biblii, 
 ◦ mszalików do Mszy Świętej, 
 ◦ różańców, 
 ◦ medalików, 
 ◦ szkaplerzy 
 ◦ i Krzyży Benedyktyńskich, 

wtedy będziecie wiedzieli, że panowanie bestii się 
rozpoczęło (19.10.2013, 20.00).

(...) pojawią się nowe obrzędy, w których forma 
Mszy Świętych zostanie przedstawiona wspak, ale 
wszystkie poprawne zwroty odnoszące się do Mojej Męki zostaną zastą-
pione bzdurami – pustymi słowami – pustymi naczyniami – pustymi 
tabernakulami. Wszystkie Moje krzyże zostaną zastąpione tajemnymi 
symbolami okultystycznymi.
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O tym spustoszeniu powiedziano prorokowi Danielowi. W wielu miej-
scach to oznacza koniec Mojej Świętej Eucharystii i koniec Mszy, jaką 
znacie. Ale Moi umiłowani wierni słudzy przygotują teraz

 ◦ wyrób Świętych Hostii.
Muszą oni zachować

 ◦ święte mszały,
 ◦ szaty,
 ◦ świętą Biblię,
 ◦ święte krzyże.

To wszystko zostanie zastąpione. Musicie szybko się zebrać i planować, 
bo nie będziecie mogli odprawić Mszy według Mojej Woli (17.08.2013, 
11.50).

Wnętrza kościołów zostaną zmienione, a będzie się to wiązało z profa-
nacją ołtarzy. Zaczną znikać monstrancje, w których umieszcza się Naj-
świętszą Eucharystię, a dni, kiedy Moja Najświętsza Hostia jest wystawia-
na, dobiegną końca.
Gdy wzgardzicie teraz Moim Słowem, to będziecie wylewać łzy, gdy 
przedstawią wam te prawa. Wkrótce potem szaty noszone przez Moje 
wyświęcone sługi będą zmienione i zostanie wprowadzona nowa forma 
krzyża. Nowa ohyda nie będzie oparta na prostym krzyżu. Będzie nato-
miast dyskretnie przedstawiać głowę bestii.
Proszę was, byście 

 ◦ zgromadzili Moje święte krzyże 
 ◦ i trzymali je w swoich domach 
 ◦ wraz z wodą święconą. 

Wzywam was wszystkich, abyście trzymali się Prawdy o tym, co wam 
powiedziałem. Następnie chcę, abyście Mi całkowicie zaufali. Nigdy nie 
wierzcie w to, że zostawię was na pastwę złego ducha. Przez cały czas 
będę pozostawał blisko was. Wyleję szczególne błogosławieństwa na gło-
wy Moich umiłowanych, wiernych wyświęconych sług, aby na stałe spleść 
ich z Moim Najświętszym Sercem (30.04.2014, 15.30).

Ci kapłani, którzy nie będą chcieli przyjąć fałszywej doktryny zostaną 
oskarżeni o herezję i wielu zostanie publicznie upomnianych, za brak po-
słuszeństwa tym, którym podlegają. Wielu zostanie ekskomunikowa-
nych. Inni będą zamęczani. Wtedy znajdą się ci, którzy w tajemnicy po-
prowadzą Kościół – Kościół dany światu przez Mojego Syna.
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Będą musieli 
 ◦ znaleźć miejsca schronienia, 

aby mogły im one zapewnić codzienne sprawowanie Mszy i Najświętszej 
Eucharystii. Będą oni prowadzeni przez Ducha Świętego i pójdą za Ar-
mią Reszty Mojego Syna, która pozostanie niezłomnie wierna Jego Na-
uczaniu i sakramentom aż do dnia ostatecznego (17.08.2013, 16.45).

Zachęcam kapłanów w Kościele katolickim do noszenia przez cały 
czas przy sobie Mojego najświętszego różańca i Krzyża św. Benedykta 
(14.10.2013, 15.30).

Trzy dni ciemności i Powtórne Przyjście Chrystusa
Gdy grzech będzie ogarniał świat, słońce będzie powoli traciło swój blask 
i stawało się przyćmione. Gdy człowiek utraci poczucie miłości dla in-
nych i stanie się nieczuły na ból, jaki zadaje innym z powodu grzechu, 
świat stanie się ciemniejszy – ciemniejszy duchem, ciemniejszy za dnia 
(...). Słońce będzie zanikać, aż w końcu żadne światło nie będzie ogarnia-
ło ziemi przez trzy dni. Jedynym światłem będzie tylko to, które pocho-
dzi z Prawdy. A czwartego dnia niebo rozstąpi się i światło – takie, jakie-
go nigdy nie bylibyście w stanie nawet sobie wyobrazić – wyleje się z Nie-
bios. Wtedy zobaczy Mnie każdy człowiek w każdym kraju w tym samym 
czasie w całej Mojej Chwale, gdy przyjdę odzyskać Królestwo obiecane 
Mi przez Mojego Ojca.
Nie bójcie się przygotowań, które są konieczne, aby każdy z was był go-
towy na spotkanie ze Mną. Musicie upewnić się, że jesteście dobrze przy-
gotowani dla Mnie, bo to będzie dzień, gdy przekażę wam klucze do Mo-
jego Królestwa i odbędzie się wielkie świętowanie. Zło nie będzie już ist-
niało w Moim Nowym Świecie, który nadchodzi, i sprawiedliwi połączą 

się w jedno ze Mną i wszystkimi aniołami 
i świętymi (24.10.2014, 22.50).

Tylko 
 ◦ święte świece [poświęcone] 

zapewnią jedyne światło, na które przy-
zwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać 
możność widzenia i oczekiwania z radością 
Powrotu Mojego Syna (20.04.2014, 17.40).
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W niniejszej broszurce przytoczono fragmenty Orędzi przekazanych 
Marii od Bożego Miłosierdzia. Czytaj więcej na stronie internetowej 
ArmiaJezusaChrystusa.pl. Broszurka rozprowadzana jest prywatnie, 
każdy może ją też ściągnąć z podanych stron (dział „Materiały” lub „Ulot-
ki”) i samodzielnie wydrukować. Choć warto szerzyć Orędzia, jak to jest 
tylko możliwe, to nie zachęca się do rozkładania tej broszurki w miejscach, 
gdzie się tego wyraźnie zabrania. Mimo iż w celach praktycznych w bro-
szurce podane są tylko fragmenty Orędzi, zalecane jest, aby patrzeć na za-
gadnienie w perspektywie całościowej, w odniesieniu do pozostałych te-
matów poruszanych w Orędziach i szeroko pojętej Opieki Bożej względem 
człowieka.

Na stronie ArmiaJezusaChrystusa.pl znajdziemy też inne ulotki i 
broszurki.

Wielu odczuwa Moją Miłość do ludzkości
Niestety, ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej 
Mój Duch Miłości, Moja Ochrona obejmuje was w tym szczególnym 
czasie. Jesteście Moi. Ja Jestem w waszych sercach. Musicie tylko pozwolić 
Mojej Miłości, aby was wypełniła, a gdy tak zrobicie, odczujecie prawdziwy 
pokój. Błogosławię was wszystkich. Wasz Jezus
(z Orędzia z piątku, 21 grudnia 2012 roku, godz. 22.20)

Modlitwa Krucjaty 90
Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście
O mój Jezu, oddaję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze 
Powtórne Przyjście.
Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Życie Wieczne i uwolnić 
mnie z grzechu.
Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowania i moje uwielbienie, gdy 
przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście.
Amen.


