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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drogi Kapłanie, 

Ofiarujemy Tobie ten List, prosząc, byś go przyjął 
w Miłości Chrystusa.

Zawarte w nim teksty mają wielkie znaczenie, 
dlatego zachęcamy, by czytać je z uwagą i na 
spokojnie, uwzględniając kontekst historii Kościoła, 
eschatologię katolicką i rozeznając Boski plan 
zbawienia dla ludzkości.

Widzimy rozdarcie i zamieszanie z dnia na dzień 
narastające w Kościele Chrystusowym. Boli nas to. 
Trudno nam przyjąć prawdę o tym, co się dokonuje. 
Wiemy, że kapłanom jest jeszcze trudniej.

Potrzebujemy Was, drodzy Kapłani – i Ciebie, 
drogi Kapłanie, byśmy byli umacniani w Prawdzie 
Chrystusa i mogli przyjmować sakramenty Kościoła.

Dlatego zdecydowaliśmy się napisać ten List, 
nietypowy co do formy i treści, aby swobodnie 
wyrazić to, co myślimy, co czujemy i jak odbieramy 
oraz oceniamy rzeczywistość – to, co się obecnie 
dokonuje w Kościele; a także jakie są nasze troski 
i obawy.

W początkowej części Listu znajdują się cytaty na 
temat kapłaństwa zaczerpnięte z Tradycji, w tym 
Biblii, Magisterium Kościoła, a także z liturgii.



Dalsza część zawiera podstawowe informacje 
o Księdze Prawdy wraz z wybranymi Orędziami 
oraz Modlitwami, które dane są w szczególności dla 
kapłanów.

Końcowa część Listu przybliża kilka 
rozpowszechnionych dzisiaj fałszywych poglądów 
i herezji.

Niech Pan Bóg prowadzi!

Wierni Kościoła katolickiego

„Kościół katolicki  
jest jedynym prawdziwym Kościołem  

i jako taki jest głównym celem szatana”  
(Księga Prawdy, czwartek, 26 stycznia 2012 roku, godz. 21.40)
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KAPŁANI W KOŚCIELE

Powołaniem kapłana jest służyć Chrystusowi i Kościołowi. 
Kapłanowi nie wolno zdradzić Jezusa poprzez przeinacze-
nie sakramentów ani też sprzeciwienie się Jego Słowu lub 
Nauczaniu, ani też nie powinien starać się przyjąć jakich-
kolwiek poprawek do niezmiennego nauczania Kościoła, 
zwłaszcza w odniesieniu do dziesięciu przykazań.
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Służba Chrystusowi i Kościołowi – powołanie kapłana 
i jego obowiązki

„Sprawą podstawową w życiu kapłana jest więź z Jezusem Chrystusem 
Głową i Pasterzem. Kapłan uczestniczy bowiem w sposób specyficzny 
i wiarygodny w konsekracji-namaszczeniu oraz w „misji” Chrystusa 
(por. Łk 4, 18-19). Z tą więzią łączy się ściśle relacja z Kościołem. Nie są 
to „relacje” istniejące po prostu obok siebie, lecz łączą się one wewnętrz-
nie i nawzajem przenikają” (Jan Paweł II, Pastores dabo vobis, 16).

Z obrzędu sakramentu święceń: „[Słowa biskupa] Zapewne cały lud 
Boży staje się w Chrystusie królewskim kapłaństwem. Jednak sam nasz 
wielki Kapłan, Jezus Chrystus, wybrał niektórych uczniów, aby w Jego 
imię publicznie wykonywali w Kościele posługę kapłańską dla dobra 
ludzi. Sam posłany przez Ojca, posłał na świat Apostołów, aby przez 
nich i przez ich następców, biskupów, nieustannie pełnić swój urząd 
posługiwania nauczycielskiego, kapłańskiego i pasterskiego. Współ-
pracownikami biskupów są prezbiterzy, złączeni z biskupami w urzę-
dzie posługiwania kapłańskiego i wezwani do służenia ludowi Bożemu.

Po dojrzałym namyśle ci nasi bracia mają otrzymać kapłaństwo 
w stopniu prezbiterów, aby służyli Chrystusowi Nauczycielowi, Kapła-
nowi i Pasterzowi, za którego sprawą Jego Ciało, to jest Kościół, staje 
się ludem Bożym, buduje się i rośnie jako świątynia.

Zostaną oni wyświęceni na prawdziwych kapłanów Nowego Przy-
mierza, aby upodobnieni do Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana, i złączeni z kapłaństwem biskupów, głosili Ewangelię, kie-
rowali ludem Bożym i oddawali cześć Bogu przede wszystkim przez 
składanie Ofiary Chrystusowej.

Wy zaś, drodzy synowie, gdy otrzymacie święcenia prezbiteratu, 
w imieniu Chrystusa Nauczyciela będziecie pełnić urząd posługiwa-
nia nauczycielskiego w zakresie wam powierzonym. Wszystkim gło-
ście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo 
Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie, 
i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać.

Niech wasza nauka będzie pokarmem dla ludu Bożego, niech świę-
tość waszego życia stanie się źródłem radości dla wyznawców Chry-
stusa. W ten sposób słowem i przykładem będziecie budować dom 
Boży, to jest Kościół.
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Mocą Chrystusa będziecie pełnić również urząd posługi uświęcania. 
Za waszym bowiem pośrednictwem duchowa ofiara wiernych zostanie 
udoskonalona przez włączenie w Chrystusową Ofiarę, którą będziecie 
składać własnymi rękami na ołtarzu w sposób bezkrwawy i sakramen-
talny. Rozważajcie zatem, co czynicie, naśladujcie to, czego dokonu-
jecie, a sprawując sakramentalną Ofiarę Śmierci i Zmartwychwstania 
Pańskiego, starajcie się wyniszczyć w sobie wszelkie wady i rozwijać 
nowe życie.

Przez chrzest będziecie włączać ludzi do ludu Bożego, w sakra-
mencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. 
Będziecie umacniać chorych, namaszczając ich świętym olejem.

Będziecie sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia skła-
dać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko za lud Boży, 
lecz także za cały świat. Czyniąc to wszystko pamiętajcie, że zostali-
ście wzięci z ludzi i dla ludzi ustanowieni, aby im pomagać w dążeniu 
do Boga. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd 
posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz 
Jego chwały.

Wreszcie pełniąc w powierzonym wam zakresie urząd posługiwania 
Chrystusa – Głowy Kościoła i Pasterza, bądźcie, drodzy synowie, złą-
czeni z biskupem i jemu poddani. Starajcie się łączyć wiernych w jed-
ną rodzinę, abyście przez Chrystusa, w Duchu Świętym mogli dopro-
wadzić ich do Ojca. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego 
Pasterza, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć 
oraz szukać i zbawiać to, co zginęło”.

Zadanie zachowania świętego Słowa Bożego 
i Nauczania Chrystusa 

Ewangelia: „Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: 
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto 
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»” (Mt 
28,18-20).

Apostoł Paweł do biskupa Tymoteusza: „Zaklinam cię wobec Boga 
i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego 
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pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie 
w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą 
cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdro-
wej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ 
ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwra-
cali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, 
spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4,1-5).

„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o któ-
rych zostaliście pouczeni” (2 Tes 2,15).

Benedykt XVI: „Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego – aby 
byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem” (przemówie-
nie podczas spotkania z duchowieństwem w Archikatedrze Św. Jana 
w Warszawie, 25 maja 2006 r.).

Nie można przyjąć jakiejkolwiek zmiany lub poprawki 
w odniesieniu do dziesięciu przykazań

Katechizm Kościoła Katolickiego: „Tradycja Kościoła, będąc wierna 
Pismu świętemu i idąc za przykładem Jezusa, zawsze przyznawała 
Dekalogowi pierwszorzędną rolę i znaczenie” (2064).

„Dziesięć przykazań wyraża wymagania miłości Boga i bliźniego. 
Trzy pierwsze odnoszą się bardziej do miłości Boga, a siedem pozosta-
łych do miłości bliźniego” (2067).

„Dziesięć przykazań, będąc wyrazem podstawowych powinności 
człowieka względem Boga i względem bliźniego, objawia w swojej 
istotnej treści poważne zobowiązania. Są one ze swojej natury nie-
zmienne i obowiązują zawsze i wszędzie. Nikt nie może od nich dys-
pensować. Dziesięć przykazań wyrył Bóg w sercu człowieka” (2072).

Odrzucenie lub przeinaczenie sakramentów Kościoła to 
zdrada Jezusa Chrystusa

Sakramenty pochodzą od Jezusa Chrystusa i jako takie są wiernie zacho-
wywane w Kościele przez wieki.



9

Jan Paweł II: „Na mocy święceń kapłańskich, kapłan zostaje 
upodobniony do Jezusa Chrystusa, Głowy i Pasterza Kościoła i otrzy-
muje w darze «władzę duchową», która jest udziałem we władzy Jezusa 
Chrystusa, kierującego Kościołem poprzez swojego Ducha” (Pastores 
dabo vobis, 21).

Katechizm Kościoła Katolickiego: „«Opierając się na nauczaniu 
Pisma świętego, na tradycjach apostolskich... i na zgodnym zdaniu 
Ojców», wyznajemy, że «wszystkie sakramenty Nowego Przymierza 
zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa»” (1114).

Warto uniknąć jakichkolwiek nadużyć liturgicznych. Sakramenty 
przedstawiają nadzwyczajną wartość – udzielają łaski Jezusa Chrystusa. 

Leon XIII: „Eucharystia jest wreszcie niejako duszą Kościoła, do 
której zmierza cała rozpiętość łaski kapłańskiej przez różne stopnie 
święceń. Stąd to Kościół posiada i czerpie swą wielką siłę i chwałę, tutaj 
ma źródło wszelka ozdoba darów boskich i wszelkie dobra Kościoła. 
Dlatego też Kościół otoczył to wszystko swą najwyższą troską tak, aby 
dusze wiernych oświecił i przez Sakrament Ciała i Krwi doprowadził 
do najściślejszej łączności z Chrystusem. Mając to na uwadze Kościół 
upiększa go najświętszymi obrzędami, podnosząc tym samym jego 
cześć” (Mirae Caritatis, nr 26 według polskiej numeracji).

„(…) nie mogą być przemilczane nadużycia, nawet najpoważniej-
sze, przeciwko naturze liturgii i sakramentów oraz tradycji i władzy 
Kościoła, które w naszych czasach nierzadko, w tym czy innym śro-
dowisku kościelnym, obniżają poziom celebracji liturgicznych. W nie-
których miejscach popełnianie nadużyć w sprawach liturgii stało się 
jakby zwyczajem, co oczywiście nie może być akceptowane i powinno 
zniknąć” (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
Redemptionis Sacramentum, 4).

Unikanie nadużyć jest ważne, ale konieczne jest przede wszystkim, aby 
przyjąć sakramenty takimi, jaki one są w swojej istocie – niezmienne – 
jakimi zostały dane przez Chrystusa i istnieją w Kościele przez wieki. Nie 
wolno ich przeinaczać ani nadawać im nowych interpretacji – nikt nie 
ma do tego prawa, ponieważ pochodzą one od Chrystusa.

Katechizm Kościoła Katolickiego: „Sakramenty są skutecznymi zna-
kami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościoło-
wi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, 
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w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski 
właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy 
je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (1131).

Św. Tomasz z Akwinu: „Sakramenty Kościoła biorą moc zwłaszcza 
z męki Chrystusa i jej to moc łączy się z nami [i działa w nas], gdy 
przyjmujemy sakramenty. Na znak tego z boku Chrystusa wiszącego 
na krzyżu wypłynęły woda i krew, z których jedno oznacza chrzest, 
a drugie eucharystię: dwa najważniejsze sakramenty” (Suma Teologicz-
na, III, 62, 5).

Katechizm Kościoła Katolickiego: „W liturgii, a zwłaszcza w litur-
gii sakramentów, jest pewna część niezmienna, ponieważ pochodzi 
z ustanowienia Bożego i Kościół jest jej stróżem (…)” (1205).

Konieczność okazania nieposłuszeństwa przełożonym,  
a nawet papieżowi, jeśli posłuszeństwo byłoby zdradą  
Chrystusa i Kościoła

Pismo Święte uczy nas, że nawet wśród biskupów i apostołów mogą się 
pojawić heretycy, i że nie należy za nimi podążać. Kodeks Prawa Kano-
nicznego nakłada automatyczną ekskomunikę na formalnych heretyków. 
Nie mogą oni w sposób ważny wykonywać swoich urzędów, a polecenia – 
w których w jasny sposób zaprzecza się wierze katolickiej albo czasami 
nawet poleca się świętokradztwo – są nieważne i nie obowiązują. Dlate-
go też ich podwładni powinni okazać nieposłuszeństwo – aby pozostać 
posłusznym Jezusowi, być Mu wiernym i nie zdradzać Go. 

Pismo Święte: „Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam 
Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! 
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam 
kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech 
będzie przeklęty!” (Ga 1,8-9)

Św. Tomasz z Akwinu określa, czym jest herezja: „Herezja jest  gatun-
kiem  niewiary,  a  heretykami  są  ci,  co  powołują  się  na  naukę  
Chrystusa, faktycznie jednak łamią Jego dogmaty” (Suma II-II, 1, 1).

„Herezja różni się od apostazji (odstępstwa). Odstępca od wiary 
porzuca całą naukę Chrystusa, przyjmując judaizm, islamizm, pogań-
stwo, albo po prostu wpadając w naturalizm i całkowicie negując reli-
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gię. Heretyk zawsze zachowuje wiarę w Chrystusa” (Wilhelm, J. (1910), 
hasło Heresy (Herezja) w The Catholic Encyclopedia).

Kodeks Prawa Kanonicznego: „Kanon 1364 §1. Odstępca od wiary, 
heretyk lub schizmatyk podlega ekskomunice wiążącej mocą samego 
prawa (latae sententiae)”.

„Kanon 1331 §1. Ekskomunikowanemu zabrania się: (…) sprawo-
wać kościelne urzędy lub posługi albo jakiekolwiek inne zadania, bądź 
wykonywać akty rządzenia (…)” 

Może się zdarzyć, że nawet papież popełni formalną herezję lub odstą-
pi od wiary katolickiej. Może się to przejawić w praktyce, nawet jeśli jego 
słowa są dwuznaczne. Należy mu się wtedy sprzeciwić. Nie wolno podą-
żać za jego poleceniami, jeśli w jawny sposób jest to niezgodne z wiarą 
katolicką. Potwierdza to Magisterium, a także święci, doktorzy i pasterze 
Kościoła. Dla przykładu:

Św. Franciszek Salezy: „W prawie starożytnym najwyższy kapłan nie 
posiadał przywileju rozumowego, gdy był ubrany w szaty pontyfikalne 
i wchodził przed Pana. Dlatego nie mówimy, że papież nie może błą-
dzić w prywatnej opinii, co miało miejsce w przypadku Jana XXII; ani 
też że może przy tym być heretykiem jak prawdopodobnie Honoriusz 
był. Tak więc kiedy [papież] byłby otwarcie heretykiem, pozbawia się 
przez to swojej [papieskiej] godności i staje poza Kościołem, a Kościół 
musi albo go wyrugować albo, jak niektórzy twierdzą, uznać za wyru-
gowanego ze Stolicy Apostolskiej i powiedzieć tak, jak powiedział św. 
Piotr: Niech inny zajmie Jego miejsce. A kiedy błądzi w prywatnej opi-
nii, musi być pouczony, należy mu doradzać i przekonywać go” (frag-
ment rozdziału XIV z dzieła Kontrowersje).

Św. Robert Bellarmin: „Papież będący jawnym heretykiem automa-
tycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że prze-
staje być chrześcijaninem i członkiem ciała Kościoła. Z tego powo-
du może on być sądzony i ukarany przez Kościół. Takie jest zdanie 
wszystkich Ojców starożytnych, którzy nauczali, że jawni heretycy tra-
cą wszelką jurysdykcję” (fragment dzieła De Romano Pontifice, Księga 
II, rozdział 30).

Papież Leon XIII: „Jeden jest tylko powód uwalniający ludzi od 
posłuszeństwa, mianowicie gdyby żądano od nich czegoś przeciw-
nego prawu naturalnemu albo Bożemu, tam bowiem, gdzie zachodzi 
pogwałcenie prawa natury lub woli Bożej, zarówno sam rozkaz, jak 
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i wykonanie go byłoby zbrodnią. Gdyby więc kto znalazł się w tym 
położeniu, iż miałby do wyboru nie usłuchać rozkazów Boga albo 
panujących, powinien postąpić według słów Jezusa Chrystusa, naka-
zujących oddać: „Cesarzowi co jest cesarskie, a Bogu co jest Boskiego” 
(Mat 22,21), a idąc za przykładem Apostołów śmiało odpowiedzieć: 
„Słuchać należy Boga raczej niż ludzi” (Dz 5,29). I nie zarzucać tym, 
którzy w ten sposób postępują, iż łamią obowiązek posłuszeństwa, jeśli 
bowiem wola panujących jest w sprzeczności z wolą i prawami Boga, 
to oni sami władzy swej granice przekraczają i sprawiedliwość odwra-
cają. Władza ich traci wówczas swą podstawę, albowiem gdzie nie ma 
sprawiedliwości, nie może być władzy” (Diuturnum Illud, p. 15).

Powyższe słowa Leona XIII odnoszące się źródłowo do władzy świec-
kiej tym bardziej muszą mieć zastosowanie do hańbiącego przypadku 
władzy kościelnej, która gwałciłaby prawo Boże lub naturalne.

Papież Paweł IV: „Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego 
stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary moż-
na, oskarżając, sprzeciwić się nawet papieżowi, który pełni władzę 
Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa na ziemi, a nad narodami i kró-
lestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on 
sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamięta-
my ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się peł-
niej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy albo tacy, którzy posia-
dają również władzę świecką, nie mogli zgubnie usidlić prostych dusz, 
a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy 
doczesnej iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, 
aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, 
o której jest mowa u Daniela proroka (Cum ex apostolatus, 1)

Konieczność pozostania wiernym Jezusowi za wszelką 
cenę, by nie stać się ofiarą diabła

Pismo Święte: „Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was 
wywyższył w stosownej chwili. Wszystkie troski wasze przerzućcie na 
Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciw-
nik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni 
w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia pono-
szą wasi bracia na świecie” (1 P 5,6-9).



KSIĘGA PRAWDY –  
ZWÓJ SIEDMIU PIECZĘCI

„Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego 
zamiaru sługom swym, prorokom” (Am 3,7).

Anioł do Daniela: „Jednak oznajmię tobie to, co zostało 
napisane w Księdze Prawdy (…). Ty jednak, Danielu, ukryj 
słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu 
będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza” (Dn 10,21 oraz 
12,4).

Jan Ewangelista: „I wziąłem książeczkę z ręki anioła 
i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, 
a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. 
I mówią mi: «Trzeba ci znów prorokować o ludach, naro-
dach, językach i o wielu królach»” (Ap 10,10-11).
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O Księdze Prawdy

Czym jest Księga Prawdy

Księga Prawdy została wspomniana w Piśmie Świętym u proroka 
Daniela (Dn 10,21). Znajdujemy tutaj odniesienie do tej tajemniczej 
Księgi.

Archanioł Gabriel wyjaśnia Danielowi, że wszystko, co zostało mu 
objawione o przyszłości i końcu czasów, można znaleźć w Księdze 
Prawdy.

Danielowi zostało powiedziane, by zapieczętował Księgę, ponieważ 
jest ona przeznaczona na inny czas – właśnie na koniec czasów. 

Treść Księgi Prawdy została objawiona także św. Janowi Ewangeli-
ście, a on przekazał ją w Księdze Apokalipsy za pomocą symboli i pro-
roctw, w tym Pieczęci.

Obecnie Jezus Chrystus, Baranek Boży, łamie Pieczęcie. Księga 
Prawdy jest przekazywana jako Orędzia w objawieniach Marii od 
Bożego Miłosierdzia. W latach 2010-2015 zostało danych ponad 1330 
Orędzi pochodzących od Trójcy Świętej oraz Matki Bożej. Wiadomo 
także, że nastąpią dalsze przekazy. Oryginał w języku angielskim uka-
zał się jako pięciotomowe dzieło. Polskie tłumaczenie całości zostało 
opublikowane w roku 2016 – również w pięciu tomach. Księga Praw-
dy, w całości lub części, jest przetłumaczona i wydana także w wielu 
innych językach. Orędzia są też dostępne w Internecie.

Podstawowa treść Księgi Prawdy

Orędzia z Księgi Prawdy zawierają liczne proroctwa i duchowe prowa-
dzenie dla Kościoła i świata na obecne czasy, w których żyjemy – czasy 
końca.

Jedno z najważniejszych wydarzeń określane jest mianem Ostrzeże-
nie. Pewnego dnia w najbliższej przyszłości wszyscy ludzie na całym 
świecie ujrzą na niebie dwie komety i krzyż Jezusa Chrystusa. W tym 
samym momencie Ogień Ducha Świętego dotknie serc wszystkich 
ludzi na świecie, aby pokazać im Prawdę i to, że Bóg istnieje, jak rów-
nież stan ich dusz. 
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Orędzia zostały dane, by przygotować nas na Powtórne Przyjście 
Jezusa Chrystusa. Czy wierzycie, że Powtórne Przyjście nastąpi za cza-
su waszego życia? Zgodnie z Księgą Prawdy to pokolenie będzie świad-
kiem Paruzji.

W tych Orędziach, danych przez Trójcę Świętą i Matkę Bożą proro-
kowi Marii od Bożego Miłosierdzia, zostały przekazane, między inny-
mi, przedstawione poniżej rzeczy
• Bóg Ojciec dał nam Pieczęć Boga Żywego, Modlitwę ochrony prze-

ciwko antychrystowi, przepowiedzianą w Księdze Apokalipsy. Prosi 
nas, byśmy zawsze nosili ją przy sobie w jakiejkolwiek formie (treść 
tej Modlitwy) i mieli w swoich domach. Pieczęć należy odmawiać 
codziennie. Ona nas chroni, nasze ciała i dusze, i żadna krzywda 
nie stanie się tym, którzy mają Pieczęć. Nie wolno jej sprzedawać, 
powinna zostać pobłogosławiona przez kapłana i dostępna dla każ-
dego.

• Matka Boża chce być znana pod swoim nowym tytułem – jako 
Matka Zbawienia. 

• Kościół katolicki upadnie i zostanie przejęty przez fałszywego pro-
roka, który przejmie także pozostałe kościoły chrześcijańskie. 

• Wojny w różnych krajach, wliczając w to Iran, Izrael, Egipt i Syrię, 
zostaną ze sobą powiązane. 

• Antychryst, gdy się ujawni, oznajmi, że jest wiernym chrześcijani-
nem – będzie postrzegany jako pokojowy negocjator na Bliskim 
Wschodzie. 

• Do władzy dojdzie nowy, światowy porządek, a także nowa, ogól-
noświatowa religia – religia pogańska. 

• Największych prześladowań chrześcijanie doświadczą ze strony 
chrześcijan.

• Bliski jest czas wypełnienia się proroctw z La Salette i Fatimy.
• Krucjata Modlitwy, Medalik Zbawienia i grupy Krucjaty Modlitwy. 
• Reszta Kościoła zachowa prawdziwą wiarę. 
• Unia Europejska zmiażdży wszystkie ślady Boga. 
• Tuż przed Powtórnym Przyjściem Jezusa Chrystusa niebiosa 

zaciemnią się na trzy dni. To Przyjście obwieści Nowe Jeruzalem, 
Nowy Raj na ziemi.
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• Jezus posłał teraz ostatniego proroka na świat, by pomógł przygo-
tować ludzkość do Nowej Ery pokoju. Jezus Chrystus: „Ten wielki 
Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca” (sobota, 
26 października 2013, godz. 11.15).

O niniejszym Liście

W niniejszym Liście zostało przytoczonych kilka Orędzi z Księgi 
Prawdy, wybranych spośród wielu danych szczególnie dla kapłanów. 
W Orędziach otrzymaliśmy także 170 Modlitw Krucjaty, 6 Litanii oraz 
ponad 40 modlitw pozostałych; przeszło dziesięć z nich jest przezna-
czonych przede wszystkim dla kapłanów. Na stronach 31-36 można 
znaleźć wybrane Modlitwy dla kapłanów.

Wybrane Orędzia dane szczególnie dla kapłanów

Jezus: Doktryna ciemności – wielkie odstępstwo, 
które wyjdzie z łona Mojego Kościoła – 

opadnie jak wielka, gęsta mgła
sobota, 14 września 2013 roku, godz. 3.00

Moja szczerze umiłowana córko, jestem Głosem pośród was, Który 
stara się być słyszanym pośród tych przywódców, którzy szerzą odstęp-
stwo i którzy rządzą na czterech krańcach ziemi.

Doktryna ciemności – wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona 
Mojego Kościoła – opadnie już wkrótce jak wielka, gęsta mgła na 
wszystkich niczego niepodejrzewających chrześcijan. Rozpoczęła się 
realizacja planu tłumienia Prawdy i niedługo stanie się oczywiste dla 
wielu z was, że istnieje przeinaczona wersja Mojej Świętej Doktryny. 
Jednak, gdy przehandlują Prawdę za kłamstwa, Duch Święty powstanie 
przeciw Moim wrogom. Moje Światło nadal będzie widoczne pośród 
całego zamętu, który przywódcy największego odstępstwa wszechcza-
sów sprowadzą na świat. Oni nie spoczną, dopóki świat nie stanie się 
pogański, bez miłości do Mnie, Jezusa Chrystusa.
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Świecki świat zostanie uznany jako jedyny, a każdy człowiek będzie 
zachęcany w nim do podążania za własnymi żądzami i pragnieniami. 
Będą dokonywane wszelkie próby stłumienia Obecności Ducha Świę-
tego. Zaprzeczą Moim cierpieniom na Krzyżu i znaczeniu konieczno-
ści zasłużenia na zbawienie, choć miało być ono dane każdemu, kto 
się wobec Mnie oczyścił i kto prosi o Moje Miłosierdzie. Oni nie tylko 
będą na siłę karmić dzieci Boże kłamstwami o Mnie i Moim Naucza-
niu, ale będą również prześladowali tych, którzy podważą takie kłam-
stwa.

Ci, którzy od wewnątrz kwestionują przywódcę Mojego Kościoła, 
będą traktowani bezlitośnie i nie zostanie im okazana nawet odrobina 
litości. Wam, którzy przyjmujecie fałszywe doktryny od tych, którzy 
twierdzą, że reprezentują Mój Kościół, a czujecie w swoim sercu, że 
nie możecie się odłączyć ode Mnie, Ja pomogę. Gdy będę was prowa-
dził, otrzymacie ode Mnie pocieszenie. Nigdy nie wolno wam zaprze-
czać Prawdzie ani poddawać się tym, których żądza władzy oznacza, 
że będą kłamać w Moje Imię, jeśli dzięki temu będą mogli pozostać 
w dobrych stosunkach z Moimi wrogami. Wasza wiara będzie wysta-
wiona na prawdziwą próbę.

Przychodzę teraz, aby przynieść wam Prawdę, tylko dlatego, że 
będziecie pozbawieni prawdy. Kiedy to się stanie, nie będzie wam wol-
no głosić Prawdy innym duszom, które nie będą mogły bez niej przeżyć.

Módlcie się o Miłosierdzie dla własnych dusz i dla tych, którzy 
zostaną wprowadzeni w poważny błąd przez Moich wrogów.

Wasz Jezus

Jezus: Mój biedny święty Wikariusz papież Benedykt XVI 
zostanie odsunięty od Stolicy Apostolskiej w Rzymie

sobota, 11 lutego 2012 roku, godz. 11.30

Uwaga. Dokładnie rok później, w dniu 11 lutego 2013 roku, papież 
Benedykt XVI ogłosił swój plan rezygnacji.

Moja szczerze umiłowana córko, wojny rozszerzają się wszędzie i już 
wkrótce Ręka Mojego Ojca zainterweniuje, aby powstrzymać to zło.
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Nie bój się, ponieważ plany ratowania ludzkości zostały ukończo-
ne, a teraz nie potrwa to długo, aż każdy z was otrzyma Moje wielkie 
Miłosierdzie.

Nigdy się nie lękajcie dzieł antychrysta, kiedy wy, drogie dzieci, macie 
w sobie moc, by poprzez modlitwę osłabić jego uścisk na świecie.

Inni światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici, a Mój biedny świę-
ty Wikariusz papież Benedykt XVI zostanie odsunięty od Stolicy Apo-
stolskiej w Rzymie.  W minionym roku, Moja córko, powiedziałem ci 
o spisku w korytarzach Watykanu.  Plan zniszczenia Mojego świętego 
Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i doj-
dzie do skutku, ponieważ zostało to przepowiedziane.

Rozpowszechniaj teraz Moje święte Słowo do każdego zakątka świa-
ta i przygotuj drukowane wersje Moich Orędzi, aby rozpowszechnić je 
w tak wielu krajach, jak to możliwe.

Jesteś prowadzona, więc musisz czynić to, co jest najlepsze. Proś 
Mnie w modlitwie, abym zesłał ci pomoc, a to się stanie.

Twój Jezus

Jezus: Fałszywy prorok nie tylko przejmie 
Kościół katolicki, ale będzie też rozkazywał 

wszystkim kościołom chrześcijańskim
niedziela, 10 czerwca 2012 roku, godz. 15.30

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby 
okazali w tym czasie odwagę.  To nie jest czas, aby się załamać i pła-
kać. Jest to czas, aby walczyć o swoje zbawienie.  Wzywam wszystkie 
kościoły chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych, którzy 
poświęcili swoje życie Mnie, swojemu Jezusowi, aby wysłuchali Moich 
błagań.  

Nigdy nie porzucajcie prawdy Mojego Nauczania.  Nigdy Mnie nie 
porzucajcie.  Nigdy nie porzucajcie Mojego Kościoła. Bo Ja Jestem 
Kościołem.  Nigdy nie porzucajcie Mojego Ciała, bo Ja Jestem Chle-
bem Życia.  Nigdy nie przyjmujcie kłamstw, które wkrótce będą wam 
wpajane, aby zastąpić Mój Kościół na ziemi.  Nadszedł czas, by się przy-
gotować.
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Wkrótce zostaniecie nakłonieni do przełknięcia nowej religii, któ-
ra będzie utworzona przez człowieka.  Wkrótce będą was przymu-
szać, byście się karmili tym, co będzie się wydawać jakby Najświętszą 
Eucharystią, ale to nie będzie Moje Ciało.  Stanie się ona pusta, jałowa 
i nie będzie przynosić prawdziwego życia.  Jedynie Eucharystia, któ-
ra istnieje, jest sposobem, dzięki któremu ujawnia się Moja Obecność 
w Świętej Ofierze Mszy jaka jest teraz.

Nigdy od tego nie odchodźcie, nawet jeśli będziecie zmuszani do 
czynienia tego przez pogan, którzy przejmą Moje kościoły chrześci-
jańskie.  Oni zbezczeszczą Moje kościoły i przekształcą je w nic więcej 
jak tylko miejsca rozrywki i ośrodki społeczne.  Musicie zawsze podą-
żać w ślad za tym, czego nauczyłem Moich apostołów podczas Ostat-
niej Wieczerzy.  Teraz musicie się upewnić, że wszystko jest na swoim 
miejscu, zanim rozpocznie się atak.  Ponieważ wkrótce będzie dla was 
niemożliwe, aby podążać za fałszywą doktryną narzuconą wam przez 
ohydę, która nastąpi.

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół katolicki, ale będzie 
też rozkazywał wszystkim kościołom chrześcijańskim, które połączy 
w jedno.  Ale to nie będę ja, Jezus Chrystus, na kim zostanie wybudo-
wana nowa świątynia. To będzie świątynia, która zastąpi Stolicę Apo-
stolską, by czcić bestię.

Zważcie teraz na Moje Słowa, bo wkrótce zobaczycie Prawdę.  Wy, 
którzy jesteście na tyle dzielni, by stawić czoło tym prześladowaniom 
waszej wiary, musicie teraz planować.  Wy, którzy nie macie siły wal-
czyć z panowaniem antychrysta i fałszywego proroka, padnijcie teraz 
na kolana i błagajcie Mnie, abym wam pomógł.

Będę was prowadził poprzez Moich nowych przywódców, którzy 
powstaną wśród was, prowadzonych przez Moich Dwóch Świadków.  
Henoch i Eliasz, obecni w Moich kościołach chrześcijańskich na ziemi 
i w Domu Izraela, wpłyną wkrótce na nauczanie Ewangelii na całym 
świecie.

Nic nie zatrzyma nauczania Prawdy.  Będzie to trudny czas, ale 
powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi, a więcej dusz zostanie 
zbawionych. Nie opuszczajcie owiec, które wam przekazałem, byście 
je prowadzili.  Nie lękajcie się, ponieważ jedynie idąc Moją Drogą do 
Życia Wiecznego, możecie zostać zbawieni.  Podążcie drogą fałszywego 
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proroka, a nie tylko będziecie dla Mnie straceni, ale też poprowadzicie 
niewinne dusze ku drodze do piekła.  Bądźcie dzielni, Moi wyświęceni 
słudzy.  Przyjmijcie, że czas Mojego powrotu jest bliski. Nie macie cza-
su do stracenia.

Wasz Jezus

Matka Boża: Każdy sakrament zostanie 
zmieniony nie do poznania

czwartek, 5 września 2013 roku, godz. 9.35
Moje dziecko, gdy włożyli koronę cierniową na Najświętszą Głowę 
Mojego Syna, nie było to tylko po to, by zadać straszne tortury fizycz-
ne, lecz by złożyć oświadczenie. To był gest symboliczny. Gdy z Niego 
szydzili, mówili, że człowiek, który twierdzi, że jest Głową Kościoła 
i który nazywa siebie Mesjaszem, nie będzie tolerowany. Zbezcześci-
li Głowę Kościoła, kiedy Go ukoronowali i w tych czasach ponownie 
będą Go bezcześcić.

Nie wystarczy, że wrogowie Chrystusa przejmą Kościół Mojego 
Syna od wewnątrz – sprofanują Go na wiele innych sposobów. Zmie-
nią hostie do Komunii Świętej i znaczenie Najświętszej Eucharystii. 
Powiedzą, że Najświętsza Eucharystia reprezentuje ludzkość i że jest 
to znak nowej wspólnoty – spotkanie wszystkich ludzi jako jedności 
w Oczach Boga. Wam, Moje dzieci, powiedzą, że wy wszyscy jesteście 
w komunii ze sobą i że to jest powód do świętowania.

Komunia Święta jest Ciałem Chrystusa i Jego rzeczywistą Obecno-
ścią. Nie może być dwoma różnymi rzeczami. A jednak zafałszują jej 
znaczenie – to, co wam w końcu pozostanie, będzie to tylko kawa-
łek chleba, bo kiedy sprofanują ołtarze, Najświętsza Hostia, Obecność 
Mojego Syna, zaniknie.

Każdy sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wrogowie 
Mojego Syna będą tak przebiegli, że święte obrzędy będą się wydawać 
tylko nieznacznie zmienione. Sakrament spowiedzi zostanie zniesiony, 
bo bestia nie chce, aby dusze zostały odkupione, ponieważ byłoby to 
zwycięstwem Mojego Syna.
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Dzieci, musicie nieustannie prosić Mnie o wstawiennictwo, aby ból 
tych przyszłych wydarzeń mógł zostać złagodzony, a czas – skrócony.

Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia

Jezus: Kiedy zmienią sakrament chrztu, usuną  
wszystkie deklaracje wyrzeczenia się szatana,  

bo stwierdzą, że te nawiązania są staroświeckie
poniedziałek, 5 sierpnia 2013 roku, godz. 4.05

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie sądzi 
w okresie prześladowań, które Moi ukochani święci słudzy – którzy 
pozostaną Mi wierni – będą musieli znosić, że Mój Kościół może kie-
dykolwiek umrzeć. Bo jest to niemożliwe. Mój Kościół – Moje Mistycz-
ne Ciało – ma Życie Wieczne.

Kiedy Moi wrogowie zmieniają sakramenty i wprowadzają nowe 
relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki – a potem mówią, że Mój Kościół 
pozostaje taki, jaki był zawsze – kłamią. Mój Kościół nigdy nie może 
się zmienić.

Ileż argumentów zostanie podanych w każdym narodzie, aby splu-
gawić sakrament małżeństwa. Wrogowie Boga chcą, by chrześcijanie 
przyjęli małżeństwa par osób o tej samej płci, ale nigdy nie wolno wam 
tego zaakceptować, bo to obraża Mojego Ojca. To jest nie do przyję-
cia w Jego Oczach. Kiedy zmienią sakrament chrztu, usuną wszystkie 
deklaracje wyrzeczenia się szatana, bo stwierdzą, że te nawiązania są 
staroświeckie i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.

Następnie krok po kroku będą wprowadzali nowe wersje Moje-
go Nauczania. Wy wszyscy, którzy wierzycie w Mój Kościół, nigdy 
nie możecie Mnie zdradzić. Nigdy nie wolno wam przyjąć żadnych 
zamienników sakramentów, które wam dałem. Ja Jestem Prawdą. Mój 
Kościół reprezentuje Prawdę. Jednak tylko wtedy możecie twierdzić, 
że jesteście częścią Mojego Kościoła, gdy zachowujecie wszystkie Moje 
Nauki, Moje sakramenty, i przyjmujecie, że Moja Śmierć na Krzyżu 
była największą Ofiarą, która zabezpiecza wasze zbawienie.
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Wszystko, co odbiega od Prawdy z obawy przed obrazą pogan, jest 
bardzo niebezpieczne. Kiedy odrzucicie Nauczanie Boga i pójdziecie 
za nowym, alternatywnym kościołem, przestaniecie już być częścią 
Mojego Kościoła na ziemi. Jeśli sprzeciwicie się nowym pogańskim 
praktykom, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka, 
zostaniecie uznani za heretyków. Potem będą próbować ekskomuni-
kować was w Moje Imię. Jeśli pozostaniecie Mi wierni i odmówicie 
uczestniczenia w tym podstępnym oszustwie, pozostaniecie częścią 
Mojego Kościoła.

Wybór może być bolesny, gdy się wydarzą te wszystkie rzeczy, ale 
jest on bardzo prosty. Jesteście albo ze Mną, albo przeciwko Mnie.

Wasz Jezus

Jezus: Muszą oni zachować święte mszały, szaty, Pismo 
Święte i święte krzyże. To wszystko zostanie zastąpione

sobota, 17 sierpnia 2013 roku, godz. 11.50
Moja szczerze umiłowana córko, wielu z tych, którzy są pobłogosła-
wieni silną wiarą i miłością do Mnie, Jezusa Chrystusa, w końcu zaczy-
na rozpoznawać Mój Głos, gdy mówię do świata poprzez te Orędzia.

Niech ci, którzy prowadzą niewolnicze życie, służąc wężowi, wiedzą 
również, że to Ja jestem Tym, Który mówi. I tak zaczyna się batalia 
między tym, by wykonywać Moją Świętą Wolę, z jednej strony, a pra-
gnieniem wrogów Boga, by ze Mną walczyć.

Ci, którzy planują zadawanie cierpienia ludzkości, jako część przy-
mierza z bestią, będą zważali, aby nie postrzegano ich jako tych, którzy 
publicznie potępiają te Orędzia, bo czyniąc to, dodadzą im wiarygod-
ności. Zamiast tego będą rozszerzać nienawiść do Mnie w inny spo-
sób, począwszy od niszczenia wiary tych, którzy są w Moim Kościele. 
Obrócą serca tych, którzy Mnie kochają, przeciwko ich chrześcijań-
skim współwyznawcom. Przyjmą raczej pogan, czarownice New Age 
i czcicieli bestii, a nie chrześcijan protestujących przeciwko ohydnym 
pogańskim rytuałom, które będą sprawowane w kościołach katolic-
kich, a wkrótce w innych kościołach chrześcijańskich.



23

Te wydarzenia dopiero mają nadejść. Proszę, nie myślcie, że obecne 
Msze Święte i sakramenty się zmieniły, choć jednak zmienią się bardzo 
szybko. A kiedy to zrobią, musicie się odwrócić i bronić Mnie.

Wiele zmian zostało zaplanowanych na przestrzeni ostatnich kilku 
lat przez zło masonerii w Moim Kościele na ziemi. Teraz ich plany są 
już znane na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej i wkrótce 
zostaną ogłoszone. Zostaną odsłonięte wraz z ogłoszeniem, że Kościół 
katolicki jest właśnie modernizowany, by go móc dostosować do 
dzisiejszego nowego, nieuprzedzonego, liberalnego społeczeństwa. 
Oświadczą, że to będzie oznaczało odrzucenie przeszłości, a wte-
dy podadzą, że jego mottem będzie objęcie wszystkich wyznań, aby 
pokazać, że jego nastawienie nie jest zawężone. Ta zapowiedź będzie 
świętowana na całym świecie, a media podadzą te wspaniałe wieści na 
pierwszych stronach, podczas gdy przedtem komentowały one Kościół 
katolicki z niesmakiem.

Nasienie szatana zostanie rozrzucone i pojawią się nowe obrzędy, 
w których układ Mszy Świętych zostanie odmiennie przedstawiony, 
a wszystkie poprawne zwroty odnoszące się do Mojej Męki zostaną 
zastąpione bzdurami – pustymi słowami, pustymi naczyniami, pusty-
mi tabernakulami. Wszystkie Moje krzyże zostaną zastąpione tajem-
nymi symbolami okultystycznymi.

O tym spustoszeniu powiedziano prorokowi Danielowi. W wielu 
miejscach oznacza to koniec Mojej Najświętszej Eucharystii i koniec 
Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani wierni słudzy przygotują teraz 
wyrób świętych hostii. Muszą oni zachować święte mszały, szaty, Pismo 
Święte i święte krzyże. To wszystko zostanie zastąpione.  Musicie szyb-
ko się zebrać i planować, bo nie pozwolą wam odprawiać Mszy według 
Mojej Woli.

Będę was prowadził, Moi wyświęceni słudzy, gdy nadejdzie czas. Wy 
chrześcijanie, którzy wierzycie, że ta obrzydliwość będzie widoczna 
tylko w Kościele katolickim, wiedzcie, że to dotknie wszystkie kościo-
ły chrześcijańskie, dopóki nie zabronią wszelkich wzmianek o Mnie 
czy Moich znaków. Z czasem będziecie surowo karani za wspominanie 
Mojego Imienia.

Będziecie zaskoczeni, jak szybko ten na pozór niewinny, odnowiony, 
ale w istocie zanieczyszczony Kościół popadnie w ohydny kult. Zada-
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dzą sobie wyjątkowy trud, aby karać tych, którzy będą przeciwstawiać 
się ich, stworzonej przez człowieka, pogańskiej nowej światowej religii.

Chrześcijanie i żydzi będą głównym celem nienawiści i będą prze-
śladowani z powodu swojej religii.

Wzywam was, abyście zamiast się lękać, przygotowali się do walki 
w Moje Imię. Nigdy nie zapominajcie, jak bardzo jestem nadal znie-
nawidzony. Wiedzcie, że kiedy pójdziecie za Mną w tych zbliżających 
się czasach, wasz krzyż będzie dużo cięższy niż tych, którzy szli przed 
wami.

Wasz Jezus

Jezus: Poproszą ich o okazanie wierności poprzez 
nową przysięgę pozostania wiernym Kościołowi

niedziela, 18 sierpnia 2013 roku, godz. 17.45
Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczęła się realizacja planu fałszy-
wego proroka, by oszukać duchownych na świecie.

Pod płaszczykiem odnowy i odbudowy Kościoła katolickiego wszy-
scy duchowni z tego Kościoła zostaną wysłani na rekolekcje, aby 
zachęcić ich do przyjęcia nowego apostolatu. Stanie się to szeroko roz-
powszechnione i wielu będzie mówić o tym, że celem jest zjednocze-
nie wszystkich na świecie w imię sprawiedliwości. Powiedzą im, że ta 
nowa misja obejmie ubogich na świecie i będzie dążeniem do wpro-
wadzenia jedności. Poproszą ich o okazanie wierności poprzez nową 
przysięgę pozostania wiernym Kościołowi. Nie będą od nich wymagać 
złożenia wyznania wiary we Mnie i Moje święte Słowo. Zamiast tego 
będą przysięgać wierność nowym samozwańczym przywódcom, któ-
rzy przejęli Stolicę Piotrową.

Nie miejcie złudzeń, ci, którym został udzielony Dar święceń 
kapłańskich, zostaną zaproszeni do udziału w fałszerstwie, gdzie Ja, 
Jezus Chrystus, nie będę się znajdował na pierwszym miejscu, choć 
będzie się wydawało, że tak jest. Pieniądze będą siłą napędową i zosta-
nie powołana nowa organizacja finansowa do zarządzania poszuki-
waniem funduszy dla zapewnienia pomocy materialnej biednym tego 
świata.
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Jeśli w jakikolwiek sposób zmienicie wasze święcenia kapłańskie, 
a następnie zaprzysięgniecie swoje życie komuś, kto łamie wszelkie 
więzi ze Mną, nie będziecie już zdolni, by Mi służyć. Będzie to wygląda-
ło tak, jakby zostało dokonane dla uproszczenia wszystkiego w Oczach 
Boga. Ten plan będzie po to, by przekonywać te Moje wyświęcone słu-
gi do udziału z własnej woli w ohydzie, która połączy społeczeństwo 
i świecki świat z Kościołem ustanowionym przeze Mnie, Jezusa Chry-
stusa.

W ten sposób zostanę znieważony. Wszelkie starania doprowadza-
jące do zeświecczenia będą budziły aplauz niewierzących i będzie to 
postrzegane jako dobra rzecz dla nowego, tak zwanego współczesnego, 
nowoczesnego społeczeństwa.

Wkrótce chrześcijanom wyda się dziwne, kiedy zobaczą, że człon-
kowie świeckiego świata entuzjastycznie przyjmują Kościół katolicki. 
Ale wielu odrzuci swoje wątpliwości i pozbędzie się obaw, gdy popad-
nie w to wielkie oszustwo. Jądrem tego planu zrewolucjonizowania 
Kościoła jest nienawiść do Mnie i wszystkiego, co dałem Mojemu 
Kościołowi. Musicie badać wszystko, co wydarzy się w nadchodzących 
dniach. Żądajcie wyjaśnień, kiedy zmienią Moje Nauczanie i przeina-
czą je tak, by odpowiadało poganom. Żaden uczeń powołany przeze 
Mnie nigdy nie otrzymałby władzy, aby to zrobić, ponieważ równa się 
to bluźnierstwu.

Biada tym, którzy pozwolą na fałszowanie Mojego świętego Słowa 
i pozwolą odstawić je do lamusa, aby okazać szacunek tym, którzy 
Mnie odrzucają.

Wasz Jezus

Matka Boża: Będą musieli znaleźć miejsca 
schronienia, aby codzienne sprawowanie Mszy 

i Najświętsza Eucharystia mogły być zapewnione
sobota, 17 sierpnia 2013 roku, godz. 16.45

O Moje drogie dzieci, jak bardzo Moje Serce płacze z powodu cierpie-
nia, którego wkrótce doświadczą kapłani w Kościele katolickim.

Tak wielu drogich sług Mojego Syna, których jedynym pragnie-
niem jest służyć Bogu i prowadzić dusze właściwą drogą do zbawienia, 
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będzie miało do czynienia z próbami na taką skalę, że wielu odpadnie 
ze strachu. Wielu będzie ślepych na Prawdę i przyjmie wielkie zmiany 
w Kościele, powita je z radością w błędnym przekonaniu, że są one 
dla dobra wszystkich. Ci, którzy rozpoznają oszustwo, które zostanie 
przedstawione katolikom, uciekną. Ze strachu o swój los opuszczą 
Kościół, ponieważ będą zbyt słabi, aby powstać przeciwko takiej nie-
godziwości.

Ci kapłani, którzy nie będą chcieli przyjąć fałszywej doktryny, zosta-
ną oskarżeni o herezję i wielu zostanie publicznie upomnianych za brak 
posłuszeństwa tym, którym podlegają. Wielu zostanie ekskomuniko-
wanych. Inni będą zamęczani. Wtedy znajdą się ci, którzy w tajemnicy 
poprowadzą Kościół – Kościół dany światu przez Mojego Syna.

Będą musieli znaleźć miejsca schronienia, aby codzienne sprawowa-
nie Mszy i Najświętsza Eucharystia mogły być zapewnione. Będą oni 
prowadzeni przez Ducha Świętego i pójdą za Armią Reszty Mojego 
Syna, która pozostanie niezłomnie wierna Jego Nauczaniu i sakramen-
tom aż do Dnia Ostatecznego.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości co do ważności tego ostrze-
żenia, to musicie zrozumieć, że wykorzystają Mnie, ukochaną Mat-
kę Chrystusa, aby ukryć prawdziwe intencje tych sił, które weszły do 
Kościoła Mojego Syna na ziemi. Zostanę wykorzystana jako mario-
netka Kościoła, aby zmylić ludzi co do prawdziwych intencji tej nie-
godziwej grupy. Aby przekonać dzieci Boże, że pozostają wierni praw-
dziwemu Słowu Bożemu i tradycjom Kościoła katolickiego, będą 
organizować uroczystości, utrzymując, że będą oddawać Mi przez to 
cześć. Wykorzystają proroctwa z Fatimy, aby zbezcześcić Mój wizeru-
nek, przedstawiając światu wielkie oszustwo. Wykorzystają Mnie, aby 
sprofanować Kościół Mojego Syna, i wszystko, co uczynią, będzie na 
odwrót, zgodnie z żądaniami złego ducha.

Sprawiając wrażenie, że czczą oni Matkę Boga, wprowadzą wielu 
katolików w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. To będzie oznaczało, 
że wszystkie wątpliwości, które normalnie by mieli, będąc świadkami 
dziwnych nowych poprawek do Mszy i sakramentów, zostaną natych-
miast zapomniane. To Mi sprawi wielką boleść. Mój wizerunek celowo 
zostanie wykorzystany, aby obrażać Mojego Syna.

Szatan gardzi Mną. On także się Mnie boi. Aby zranić Mojego Syna, 
zrobi wszystko poprzez dusze, na które ma wpływ, aby zbezcześcić Mój 
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wizerunek przez wiele tajemnych rytuałów i czarne msze. Moja figura 
zostanie ozdobiona symbolami satanistycznymi i będę zbezczeszczona 
w wielu miejscach przez grupy masońskie, które przejęły kontrolę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, dzieci, każdego dnia, o siłę, by 
z odwagą stawić czoła tej niegodziwości. Nie bójcie się tego. Przyjmij-
cie, że armia szatana ma teraz władzę nad wieloma narodami, w każ-
dej części świata. Gdy to uznacie, będziecie mogli otrzymać siłę i sta-
nowczość, której potrzebujecie. Kiedy poprosicie o te Łaski poprzez 
Modlitwy Krucjaty, będziecie mogli otrzymać i otrzymacie pomoc do 
złagodzenia tej niegodziwości.

Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia

Jezus: Zostaniecie oskarżeni o spiskowanie 
przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym 

przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy
niedziela, 30 czerwca 2013 roku, godz. 23.10

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch ani na chwilę nie zaprzesta-
nie prześladowania tych, którzy Mnie kochają. Kiedy dusze są blisko 
Mnie i gdy ich miłość do Mnie wzrasta, on zawsze będzie obecny, pró-
bując odciągnąć je ode Mnie.

Kiedy ratujecie dusze poprzez swoje modlitwy, zły duch będzie 
dawał upust całej swojej złości przeciw wam i odczujecie zranienia, bo 
staniecie się celem krytyki, zwłaszcza ze strony tych, których kochacie. 
Musicie się przyzwyczaić do tego bólu i smutku, kiedy idziecie za Mną 
i kiedy akceptujecie Moją Interwencję poprzez te Orędzia. Przyniosą 
one ze sobą straszliwe biczowanie, bo te Orędzia będą odpowiedzialne 
za ratunek dla ponad siedmiu miliardów ludzi.

Gdy diabeł wie, że traci dusze dla Mnie, użyje wszelkich środków, 
jakie uzna za konieczne, by wzbudzić wątpliwości w umysłach tych, 
którzy są Mi wierni, a wtedy wywoła on straszne tarcia wśród Moich 
wyznawców. Musicie rozpoznać dzieło diabła takim, jakie ono jest, 
i wiedzieć, że im bardziej jesteście prześladowani za przyjęcie Mojej 
Ręki Miłosierdzia, tym większą macie pewność, że idziecie za prawdą. 
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Tylko ze Słowem Bożym, kiedy jest obecne w swój najpotężniejszy 
sposób – kiedy Duch Święty ujawnia się wśród grup dzieci Bożych – 
zły duch będzie walczył najzacieklej. On, szatan, jest wściekły z powo-
du tej Misji. A wy, którzy wątpicie w Moje Słowo przekazywane wam 
w tym czasie, to wiedzcie.

Tylko Moje Słowo może wywołać takie oburzenie, nawet wśród 
tych, którzy wierzą we Mnie i przestrzegają Mojego Nauczania. Nikt 
z was nie jest odporny na ataki. Wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie 
tymi, którzy przyjmą biczowanie niegodziwymi językami przeciwko 
Mnie. Oplują was, wyśmieją i ośmieszą. Zostaniecie oskarżeni o spi-
skowanie przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestęp-
stwem będzie zachowywanie Prawdy. Ci, którzy zachowywali Słowo 
Boże i którzy odrzucali odstępstwa od Prawdy, zawsze cierpieli z rąk 
tych, którzy uznawali siebie za szczególnie wybranych spomiędzy 
przedstawicieli Boga przed tymi biednymi duszami, które naprawdę 
Mnie kochały.

Istnieje różnica między tymi, którzy twierdzą, że są lepiej poinfor-
mowani i dlatego bardziej godni wydawać wyroki o innych w Moim 
imieniu, a tymi, którzy po prostu Mnie kochają. Możecie powstać 
i zadeklarować swoją miłość do Mnie tylko wtedy, gdy podążacie za 
Moim przykładem. Nigdy nie powiedziałbym, że jeden człowiek jest 
lepszy od drugiego – bo wszyscy jesteście grzesznikami. I nigdy nie 
zaakceptowałbym tych, którzy wiedzą wszystko, co można wiedzieć 
o Mnie, a którzy deklarują swoją wyższość nad innymi. Ci, którzy 
twierdzą, że Mnie znają, a obrażają innych w Moje Imię, tak naprawdę 
w ogóle Mnie nie znają.

Diabeł wypełnia dusze wielkim ego, pychą i gniewem. Są to te trzy 
cechy, po których poznacie, że on jest obecny w jakiejś duszy, kiedy 
próbuje on uciszyć inne dusze głoszące Prawdę Bożą. Jak bardzo będą 
cierpieć takie dusze, zwłaszcza teraz, gdy ta najbardziej wyczekiwana 
Misja wypełnia się pośród was. Każdy z was, kto odpowiada na Moje 
wezwanie, będzie musiał stawić czoła zniewagom i publicznym kpi-
nom, które będą wam zapierały dech – tak okrutne będzie to wyle-
wanie nienawiści. Chcę, abyście zrozumieli, że to nie przeciwko wam 
skierowana jest ta nienawiść, lecz przeciwko Mnie. Szatan chce uciszyć 
Mój Głos, gdy się rozlega dla uratowania was od jego nikczemnego 



29

planu, który został starannie przygotowany i który jest opracowywany 
od tak długiego czasu. Bestia nie może zwyciężyć, ale wie, jak cierpię, 
gdy porywa Mi dusze. Nie pozwólcie, aby ta ingerencja zaślepiła was 
na Prawdę.

Prawda uratuje wasze dusze, a kiedy szerzycie prawdę, przyniesie 
Mi ona więcej dusz. Z pomocą tych środków pokonam bestię. Będzie-
cie chronieni od wszelkich krzywd, ale będziecie cierpieć upokorze-
nie określania was mianem głupców. A wszystko to dlatego, że Mnie 
kochacie.

Wasz Jezus

Jezus: Możecie zachowywać tylko Prawdę,  
ponieważ Ja Jestem Prawdą.  

Wyrzekając się Prawdy, wyrzekacie się Mnie
poniedziałek, 30 czerwca 2014 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, wy, Moi drodzy wyznawcy, musicie 
wiedzieć, że bramy piekielne nigdy nie przemogą Mojego Kościoła, 
choć wielka część z Mojego Kościoła na ziemi zostanie zgnieciona, jak 
przepowiedziano. Ale Prawda nigdy nie może umrzeć. Moje Słowo 
nigdy nie zginie ani Moje Nauczanie nie zostanie zapomniane przez 
tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną.

Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Słowu, mogą powiedzieć, 
że są częścią Mojego Kościoła na ziemi. Ci, którzy przyklasną jakiejkol-
wiek formie fałszowania świętych Ewangelii lub przerabiania Mojego 
Nauczania, nie będą już mogli dalej twierdzić, że Mi służą. Jeżeli jakiś 
Mój święty sługa ośmieli się głosić naukę odbiegającą od tej jedynej 
danej człowiekowi przez Moich apostołów i proroków, przed Moim 
Czasem, to zostanie natychmiast wykluczony.

Ostrzegam tych wszystkich, którzy przyjmują coś, co poczytuje 
się za święte, ale jest wykonane rękami człowieka i jest jego wytwo-
rem, i tych, którzy przyjmują to jako Moje – zostaniecie przeze Mnie 
odrzuceni, bo nie będziecie już mogli dalej nazywać się Moimi sługa-
mi. A jeśli wprowadzicie dusze w błąd, wasza kara rozpocznie się za 
waszego czasu i będzie trwała długo po waszym odejściu z tego życia.
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Mój Gniew jest wam nieznany, bo dopiero macie go doświadczyć. 
Jednak wiedzcie o tym. Wy, którzy Mnie zdradzicie, już wiecie, kim 
jesteście, bo wasza wiara już została osłabiona. Wielu z was już upa-
dło, a wasza słabość będzie waszym zgubnym końcem. Zdradzicie 
Mnie, wyprzecie się Mnie i przyjmiecie Moich wrogów, bo zostaniecie 
tak wciągnięci w nową religię – świecki humanizm, który przyjdzie 
pożreć was jak wilk w owczej skórze – że zapomnicie o Mnie. Wasza 
ambicja i pragnienie zadowolenia tych Moich nieprzyjaciół, któ-
rzy wyniosą się na wysokie pozycje, na szczeblach Mojego Kościoła,  
zaślepi was na Prawdę. To będzie przyczyną upadku waszego i tych 
wszystkich, których wciągniecie w poważny błąd.

Kiedy Mój Kościół odwróci Moje Nauczanie do góry nogami, na 
lewą stronę i tyłem do przodu, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas 
na pojawienie się antychrysta w centrum wydarzeń. Ci, którzy czczą 
bestię, podpiszą własny wyrok śmierci i przekażą Moim wrogom swo-
ją wolną wolę, święty Dar od Boga. Gdy złożycie przysięgę tej nowej, 
fałszywej doktrynie, będziecie winni Mojego ukrzyżowania, a wasza 
kara będzie surowa.

Możecie zapytać, dlaczego mielibyście zostać ukarani za posłuszeń-
stwo waszej starszyźnie? Odpowiedź jest prosta. Kiedy przysięgaliście 
służyć Mnie, zgodziliście się zachowywać Prawdę. Kiedy złamiecie tę 
przysięgę z powodu waszego posłuszeństwa tym Moim wrogom, któ-
rzy mają nadejść, to nie Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będziecie służyli.

Możecie zachowywać tylko Prawdę, ponieważ Ja Jestem Prawdą. 
Wyrzekając się Prawdy, wyrzekacie się Mnie. Kiedy wyrzekniecie się 
Mnie jako słudzy Boży, nie będziecie już zdatni do prowadzenia dzieci 
Bożych ku ich Zbawieniu Wiecznemu.

Wasz Jezus
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Wybrane Modlitwy Krucjaty dla kapłanów  
wraz z Orędziami, w których zostały dane

Modlitwa Krucjaty 57

Z Orędzia z poniedziałku, 28 maja 2012 roku, godz. 20.45:
(...) Nigdy nie porzucę Moich wybranych sług, tych, których wezwa-
łem w pierwszej kolejności.

Czy pamiętacie, kiedy pierwszy raz was zawołałem? Czuliście Mój 
Głos, mówiący do waszej duszy, przynaglający was, byście przyłączyli 
się do jedności ze Mną. Czy słyszycie Mnie teraz?

Proście Mnie, bym wam teraz objawił, że to jestem Ja, wasz Jezus, 
błagający was, byście przyszli, podnieśli się i podążyli za Mną w tej 
ostatniej żmudnej podróży do Życia Wiecznego. Nie lękajcie się Moje-
go wezwania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę Modlitwę, prosząc Mnie, 
abym pozwolił wam usłyszeć Moje wezwanie.

Modlitwa Krucjaty 57
Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje 
wezwanie
O mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na Twój Głos.
Otwórz moje serce na Twoje pełne Miłości wezwanie.
Napełnij moją duszę Duchem Świętym, bym mógł Cię 
rozpoznać w tym czasie.
Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,  
o co mnie prosisz.
Pomóż mi rozpoznać prawdę, powstać, odpowiedzieć i tak 
podążać za Twoim Głosem, abym mógł Ci pomóc ratować dusze 
wszystkich ludzi.
Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie, abym mógł 
przyjąć zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do 
Twojego Nowego Królestwa.
Amen.
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Pamiętajcie, Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim wyświę-
conym sługom zejść z Drogi Prawdy. Będę stał na każdym rogu, na 
każdej drodze i wskazywał wam właściwy kierunek.

Czasem może to być dla was frustrujące. Możecie być zdezorien-
towani. Możecie nie chcieć usłyszeć prawdy. Możecie się lękać. Ale to 
musicie wiedzieć.  Zawsze będę was kochać. Zawsze będę przy was.  
Nigdy was nie opuszczę.

Wasz umiłowany Jezus

Modlitwa Krucjaty 135

Matka Boża: Kiedy kapłani Mojego Syna doświadczą 
straszliwego udręczenia i niesprawiedliwych 

wyroków, muszą Mnie wołać
czwartek, 6 lutego 2014 roku, godz. 16.15

Moje dziecko, gdy nadejdzie czas, kiedy kapłani Mojego Syna doświad-
czą straszliwego udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą 
Mnie wołać. Otrzymałam Łaskę, abym mogła udzielić im odwagi, któ-
rej będą potrzebowali, aby nadal służyć Mojemu Synowi. W szczegól-
ności odnoszę się do kapłanów w Kościele katolickim, ponieważ oni 
będą cierpieć bardziej niż inni słudzy Boga.

Gdy nadejdzie dzień, kiedy zostaną wezwani do złożenia przysięgi, 
która będzie zaprzeczała Boskości Mojego ukochanego Syna, Jezusa 
Chrystusa, nigdy nie wolno im wątpić w rzeczywiste intencje tych, 
którzy tego od nich oczekują. Kiedy zostaną poproszeni, aby odrzu-
cić znaczenie Najświętszej Eucharystii i przyjąć nową interpretację, 
poznają, że nadeszła godzina. Będzie to dzień, w którym zacznie się 
gnicie, a mury pod dachami kościołów wszędzie będą niszczeć.

Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy będą się musieli zmierzyć z tymi 
bolesnymi próbami, odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 135
Dla kapłanów – O obronę prawdy
O umiłowana Matko Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy będę 
w potrzebie.
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Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylanymi na 
moją niegodną duszę przez Moc Ducha Świętego, bym bronił 
prawdy w każdym czasie.
Podtrzymaj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie 
o zaprzeczenie prawdzie, Słowu Bożemu, świętym sakramentom 
i Najświętszej Eucharystii.
Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby trwać 
niezłomnie wobec niegodziwości szatana i wszystkich tych 
biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego 
Syna, Jezusa Chrystusa.
Pomóż mi, gdy będę w potrzebie.
Dla dobra dusz daj mi odwagę do udzielania sakramentów 
każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego 
zakazywać.
Amen.

Kiedy te czasy nastąpią, musicie być przygotowani na dalsze wypeł-
nianie Dzieła Bożego i niesienie Jego Krzyża z wytrzymałością i god-
nością, dla dobra dusz własnych i dusz wszystkich dzieci Bożych.

Wasza umiłowana Matka 
Matka Zbawienia

Modlitwa Krucjaty 22

Jezus: Wezwanie do duchowieństwa. 
Przygotujcie Moją owczarnię na Moje długo 

oczekiwane Powtórne Przyjście na ziemię
piątek, 27 stycznia 2012 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie zapominaj, że gdy pracu-
jesz dla Mnie, będziesz prześladowana, ponieważ ludzkość nie będzie 
lubiła słuchać Prawdy, gdy ujawniam ją tobie na koniec czasów.

Moje święte Słowo jest od tak dawna odrzucane, ale tak dłużej już 
nie będzie.  Mój Głos będzie słyszany na całym świecie. Moja Miłość 
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objawi się w całej Mojej Chwale, a człowiek będzie mógł ostatecznie 
uwolnić się z kajdan zła, w które szatan zakuł jego nogi.

Gdy Prawda przeniknie dusze Moich dzieci i przyniesie im wolność, 
na którą czekają od tak długiego czasu, dokona ona, niestety, podziału.

Moi umiłowani wyświęceni słudzy, kapłani i wszyscy duchowni 
w świętym Kościele katolickim, wiedzcie, że kocham was wszystkich.  
Tak wielu z was poświęciło Mi swoje życie z hojnością serca. Będziecie 
musieli się teraz na Mnie oprzeć.

Musicie się modlić przez cały czas o prowadzenie, aby pozostać sil-
nymi w swojej wierze, i o rozeznanie.  Nigdy ani na chwilę nie odry-
wajcie ode Mnie wzroku.  Pragnę, abyście przygotowali Moje owce, aby 
Mnie witały podczas Mojego długo oczekiwanego Powtórnego Przyj-
ścia na ziemię.  Będziecie musieli wytrwać i nie pozwolić, aby wasza 
miłość do Mnie została powstrzymana, bez względu na to, jak wielu 
naciskom będziecie poddawani.

Wy jesteście Moimi prawdziwymi uczniami i muszę przynaglić 
was, abyście chwycili za broń i ratowali Mój Kościół. Ten prawdziwy 
Kościół utwierdzony na Skale przez Mojego umiłowanego ucznia, 
Piotra, nigdy nie upadnie.  Wróg może sądzić, że da się Go zniszczyć, 
ale byłoby to nierozsądne założenie.  Nikt nie zniszczy ani nie potra-
fi zniszczyć Mojego Kościoła. Powstanie z popiołów, by głosić Moją 
Chwałę, gdy powrócę ocalić Moje Królestwo na ziemi. Nigdy nie wol-
no wam porzucić Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela, przenigdy.

Bo beze Mnie nie ma Światła. Bez Światła nie ma przyszłości.
Moja córko, daję światu tę Modlitwę Krucjaty, żeby odmawiało ją 

duchowieństwo katolickie.

Modlitwa Krucjaty 22
Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła
O mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym w każdej chwili 
dnia oraz utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie.
Nigdy nie dozwól, by ten płomień miłości do Ciebie zanikał lub 
zgasł.
Nigdy nie pozwól mi słabnąć, gdy pojawia się pokusa.
Daj mi Łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, 



mojego oddania się, mojej wierności i do zachowania Nauczania 
prawowiernego Kościoła katolickiego.
Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.
Ślubuję moje zaangażowanie, by walczyć w Twojej Armii, aby 
Kościół katolicki mógł na nowo powstać w chwale, by powitać 
Cię, drogi Jezu, kiedy przyjdziesz powtórnie.
Amen.

Wasz umiłowany Zbawiciel 
Jezus Chrystus 
Król całej ludzkości

Modlitwa Krucjaty 170

Jezus: Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty
środa, 8 października 2014 roku, godz. 21.10

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest tak bardzo rozbite 
w tym czasie. Zdrajcy przebili Mój Bok, a ziemia jest teraz pokrywana 
napływem Mojego bólu, który jest tak intensywny, że nie mogę zaznać 
pocieszenia.

Pytam teraz, którzy z Moich wyświęconych sług będą na tyle silni, 
aby stać na straży Prawdy?

Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty. Jest ona dla kapłanów. Pro-
szę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Modlitwa Krucjaty 170
O zachowanie świętego Słowa Bożego
O drogi Panie, mój umiłowany Jezu Chryste, podtrzymuj mnie. 
Chroń mnie.
Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy nasila się 
prześladowanie mnie, a moją jedyną winą jest zachowywanie 
Prawdy świętego Słowa Bożego.



Pomóż mi odnaleźć odwagę, by w każdym czasie wiernie Ci 
służyć.
Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, gdy walczę przeciwko 
silnej opozycji, broniąc Twojego Nauczania.
Nigdy mnie nie opuszczaj, Jezu, gdy będę w potrzebie, i zapewnij 
mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył poprzez 
udzielanie świętych sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała 
i Krwi dzięki Ofierze Mszy Świętej.
Błogosław mi, Jezu. Idź ze mną.
Odpocznij we mnie. Zostań ze mną.
Amen.

Wasz Jezus



WYBRANE FAŁSZYWE NAUCZANIE I HEREZJE

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam 
Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech 
będzie przeklęty! 
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: 
Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od 
nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!” 
(Ga 1,8-9)
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Bezbożny humanizm i tolerancja grzechu

Benedykt XVI: „(…) W istocie jest prawdą, że jeśli usuwa się Boga 
z horyzontu świata, nie można mówić o grzechu. Podobnie gdy zajdzie 
słońce, znikają cienie; cień jest widoczny tylko wtedy, gdy jest słoń-
ce; tak więc przesłonięcie Boga pociąga za sobą nieuchronnie zasło-
nięcie grzechu. Dlatego poczucie grzechu — które jest czymś innym 
niż «poczucie winy», jak je pojmuje psychologia — wyrabia się, gdy 
na nowo odkrywa się Boga. Wyraża to psalm Miserere, przypisywany 
królowi Dawidowi po tym, jak dopuścił się podwójnego grzechu — 
cudzołóstwa i zabójstwa: «Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem» (Ps 50 
[51], 6) — mówi Dawid, zwracając się do Boga. Postawa Boga wobec 
moralnego zła to przeciwstawienie się grzechowi i ratowanie grzeszni-
ka. Bóg nie akceptuje zła, gdyż jest Miłością, Sprawiedliwością i Wier-
nością; i właśnie dlatego nie chce śmierci grzesznika, ale chce, aby się 
on nawrócił i żył. Bóg angażuje się, aby zbawić ludzkość: widzimy to 
w całej historii (…)” (rozważania na Anioł Pański, plac św. Piotra, 
pierwsza niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2011 roku).

Księga Prawdy, Jezus: „Humanizm jest obrazą Boga, ponieważ sku-
pia się na potrzebach człowieka, a nie na potrzebie pokuty za grzech 
przed Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Jeśli ignorujecie grzechy śmier-
telne, jasno określone w Prawach ustanowionych przez Boga, które 
prowadzą do wiecznego potępienia, to nawet największe współczucie 
dla ludzkich praw obywatelskich nie będzie w stanie zadośćuczynić za 
te grzechy” (czwartek, 25 grudnia 2014 roku, godz. 15.10).

Matka Boża: „Przekonanie człowieka, że humanizm stoi ponad Sło-
wem Bożym, jest ostatecznym celem wrogów Mojego Syna. Huma-
nizm zapewni sprytną przykrywkę dla zdrajców wewnątrz Kościoła 
Mojego Syna, którzy pragną być postrzegani jako kochający, troskli-
wi i głośno upominający się o potrzeby innych. Z ambon w kościo-
łach chrześcijańskich będą głosili humanizm wraz ze wszystkimi jego 
pustymi obietnicami, aż praktycznie przestanie się już wspominać 
o tym, jak ważne jest ratowanie waszych dusz” (piątek, 8 sierpnia 2014 
roku, godz. 21.15).
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Przedstawianie czynów homoseksualnych jako 
akceptowalnych

Ale przecież czyny homoseksualne są grzechem ciężkim, a w Oczach 
Bożych nie istnieje coś takiego jak małżeństwo osób tej samej płci.

Pismo Święte: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą kró-
lestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, 
ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani 
złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odzie-
dziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostali-
ście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6,9-11).

Katechizm Kościoła Katolickiego: „Tradycja, opierając się na Piśmie 
świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie, 
zawsze głosiła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej 
natury są nieuporządkowane”. Są one sprzeczne z prawem naturalnym; 
wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej 
komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie 
będą mogły zostać zaaprobowane” (2357).

Księga Prawdy, Jezus: „Odnoszę się w szczególności do jednego 
grzechu, małżeństwa osób tej samej płci, które jest przedstawiane jako 
naturalne prawo. Oczekuje się od was, że zaakceptujecie tę obrzydli-
wość, gdy dokonuje się w kościołach przed Tronem Mojego Ojca. 
Tym ludziom nie wystarczy zgoda na małżeństwo osób tej samej płci 
w świetle prawa, będą chcieli potem zmusić Boga Ojca, aby dał im 
Swoje błogosławieństwo. On nigdy nie mógłby tego uczynić, ponieważ 
w Jego Oczach jest to grzech ciężki. Jak ci ludzie ośmielają się myśleć, że 
w kościołach Mojego Ojca dopuszczalne jest obnosić się z tym obrzy-
dliwym czynem? Dzieci, kocham każdą duszę. Kocham grzeszników. 
Nienawidzę ich grzechu, ale kocham grzesznika. Akty seksualne osób 
tej samej płci są nie do przyjęcia w Oczach Mojego Ojca” (piątek, 16 
marca 2012 roku, godz. 22.20).
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Możliwość przyjmowania Komunii Świętej przez osoby 
żyjące w grzechu 

A przecież Kościół niezmiennie naucza, że Ciało Chrystusa nie powinno 
być przyjmowane przez tych, którzy żyją w grzechu ciężkim – dopóki nie 
porzucą grzechu i się nie wyspowiadają – na przykład przez osoby żyjące 
w nowych związkach, poza odosobnionym wyjątkiem wstrzemięźliwo-
ści, mimo zawartego wcześniej małżeństwa z kimś innym.

Katechizm Kościoła Katolickiego: „Aby odpowiedzieć na to zaprosze-
nie [do przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej], musimy przygotować się do tej 
wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: 
„Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie 
Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, 
spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, 
nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 
27-29). Jeśli ktoś ma świadomość grzechu ciężkiego, przed przyjęciem 
Komunii powinien przystąpić do sakramentu pojednania” (1385).

Jan Paweł II: „Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, 
opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii euchary-
stycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeń-
ski. Nie mogą być dopuszczeni do komunii świętej od chwili, gdy ich 
stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między 
Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. 
Jest poza tym inny szczególny motyw duszpasterski: dopuszczenie ich 
do Eucharystii wprowadzałoby wiernych w błąd lub powodowałoby 
zamęt co do nauki Kościoła o nierozerwalności małżeństwa” (Familia-
ris consortio, 84).

Księga Prawdy, Jezus: „Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komu-
nii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie – wszędzie na świecie – 
łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, 
ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą 
Ofiarą. Zamiast tego zostanie wprowadzona ceremonia oddawania 
hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie 
świadkami konfrontacji przed Moimi świętymi ołtarzami i wszystkimi 
tabernakulami świata” (niedziela, 29 czerwca 2013 roku, godz. 21.13), 
„Wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie jest wiernych Moje-
mu Kościołowi. Przyjmujecie Mnie w Komunii Świętej ze sczerniałymi 
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duszami. Lekceważycie Moje Nauczanie i akceptujecie grzechy, które 
uważacie za nieistotne w waszych oczach. Złośliwym językiem roz-
powszechniacie kłamstwa o innych i potępiacie wielu w Moje Święte 
Imię. Otrzymaliście Prawdę w świętych Ewangeliach, ale nie czynicie 
tego, czego one uczą” (czwartek, 7 listopada, 2013, godz. 18.35).

Fałszywy ekumenizm i „wiara” międzyreligijna

Kościół katolicki nie może porzucić swojego nauczania, które stanowi 
pełnię tego, co zostało dane ludziom przez Boga, bo jest to jedyna praw-
dziwa wiara. Nie wolno jej rozmywać, aby dostosować do innych wyznań 
chrześcijańskich albo przetwarzać dla jedności z innymi religiami.

Jan Paweł II: „[W ekumenizmie] nie chodzi o to, by zsumować 
ze sobą wszystkie bogactwa rozsiane w chrześcijańskich Wspólno-
tach i stworzyć Kościół, jakiego Bóg mógłby oczekiwać w przyszło-
ści. Zgodnie z wielką Tradycją, poświadczoną przez Ojców Wschodu 
i Zachodu, Kościół katolicki wierzy, że w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy 
Bóg już objawił Kościół w jego rzeczywistości eschatologicznej, którą 
przygotowywał „od czasów Abla sprawiedliwego”. Kościół już został 
dany i dlatego żyjemy już teraz w czasach ostatecznych. Elementy tego 
Kościoła już nam danego istnieją „łącznie i w całej pełni” w Kościele 
katolickim oraz „bez takiej pełni” w innych Wspólnotach” (Ut unum 
sint, 14)

Kongregacja Nauki Wiary: „Wierzący chrześcijanie nie mogą 
wyobrażać sobie, że Kościół Chrystusowy jest tylko zbiorem – podzie-
lonym, ale jednak istniejącym w jakiś sposób – kościołów i wspólnot 
kościelnych, ani nie mogą utrzymywać, także dzisiaj, że Kościół Chry-
stusowy tak naprawdę nigdzie nie istnieje i musi być uważany za cel, 
do osiągnięcia którego muszą dążyć wszystkie Kościoły i wspólnoty 
kościelne” (Mysterium Ecclesiae, 1)

Księga Prawdy, Jezus: „Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym 
Kościołem i jako taki jest głównym celem szatana i jego nikczemnej 
sekty. Prawda pochodzi ode Mnie” (czwartek, 26 stycznia 2012, godz. 
21.40), „Uważajcie na słowo „ekumeniczny” i na jakąkolwiek próbę 
przejęcia Mojego Kościoła na ziemi i ogołocenia go z jego Boskości” 
(piątek, 4 kwietnia 2014 roku, godz. 23.20).
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Negacja istnienia piekła – wszyscy będą zbawieni

Jednak przeciwko temu wypowiada się najpierw samo Pismo Święte, 
a potem cała Tradycja Kościoła i wizje Jezusa dane świętym.

Jezus w Ewangelii: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale 
i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym 
chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 
jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce 
postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się 
Król do tych po prawej stronie: «Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świa-
ta!» (…) Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: «Idźcie precz ode 
Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! 
Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście 
Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie 
przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście 
Mnie». Wówczas zapytają i ci: «Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym 
albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo 
w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?» Wtedy odpowie im: «Zapraw-
dę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili». I pójdą ci na mękę wiecz-
ną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25,31-34.41-22).

Katechizm Kościoła Katolickiego: „Nauczanie Kościoła stwierdza ist-
nienie piekła i jego wieczność. Dusze tych, którzy umierają w stanie 
grzechu śmiertelnego, bezpośrednio po śmierci idą do piekła, gdzie 
cierpią męki, «ogień wieczny». Zasadnicza kara piekła polega na 
wiecznym oddzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu człowiek może 
mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie” 
(1035).

Pismo Święte: „(…) Zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drże-
niem (…)” (Flp 2,12).

Księga Prawdy, Jezus: „Nie chcę was straszyć, szokować ani sprawić 
wam cierpienia, lecz muszę powiedzieć wam Prawdę, abyście zrozu-
mieli konsekwencje. Tak wielu z was nie wierzy w piekło. Nie wierzy-
cie w nie, ponieważ przez tak długi czas byliście wprowadzani w błąd. 
Niebo, piekło i czyściec istnieją. W ostatnim dniu będą istniały jedynie 
dwie rzeczywistości – Nowy Raj, gdy Niebo i ziemia staną się jedno, 
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i otchłań, którą jest piekło.” (czwartek, 24 listopada 2013 roku, godz. 
16.45), „Dzisiaj żaden Mój sługa – powołany, by Mi służyć – nigdy 
nie nawiązuje do istnienia piekła. Samo wspomnienie słowa „piekło” 
wprawia w zakłopotanie Moje wyświęcone sługi, ponieważ boją się 
zmierzyć z ośmieszeniem ze strony świeckiego społeczeństwa, które 
zostało oszukane (…) Dzieciom Bożym trzeba mówić teraz o pilności 
modlitwy za dusze, które są ślepe na prawdę. Wkrótce piekło zosta-
nie formalnie uznane za miejsce, które nie istnieje. Duszom będzie 
się mówiło, że wszystkie dzieci Boże, gdy żyją rozsądnym i godnym 
życiem – niezależnie od tego, czy wierzą w Boga, czy nie – otrzymają 
Życie Wieczne. Ale to będzie kłamstwo. Nie ma powrotu z piekła. Ono 
jest na wieczność. (…) Jeśli ktokolwiek mówi w Moje Imię, że piekło 
nie istnieje, to nie zależy mu na tym, aby pomóc wam ratować swo-
je dusze. Kiedy jesteście przekonani, że piekło nie istnieje, to błędnie 
zakładacie, że grzech nie ma znaczenia” (niedziela, 12 stycznia 2014 
roku, godz. 20.28).

Zaprzeczenie możliwości Bożej interwencji  
między innymi poprzez objawienia prywatne

Jest jednak faktem, że w historii Kościoła było wiele tak zwanych obja-
wień prywatnych, a Kościół naucza, że autentyczne objawienia poma-
gają żyć wiarą katolicką.

Pismo Święte: „Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! Wszyst-
ko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,19-21).

Benedykt XVI: „Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, 
przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębie-
nia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 
Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywa-
niu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest 
to pomoc, którą otrzymujemy” (Verbum Domini, 14).

Księga Prawdy, Matka Boża: „Nigdy dotąd nie było tak wiele sprzeci-
wu wobec Boskich objawień, jak jest dzisiaj. Ciemności nadal wdziera-
ją się do Kościoła i wielu wewnątrz Kościoła czyni wszystko, co może, 
aby uciszyć słowa wizjonerów. Nie chcą, aby prawda wyszła na jaw, 



i będą blokować modlitwy dane wizjonerom dla zbawienia dusz, aby 
nie zostały ogłoszone.

Módlcie się, dzieci, aby ich wysiłki nie przeszkadzały Dziełu Moje-
go Syna ani nie oślepiały wierzących na Dary Ducha Świętego, pod-
czas gdy jest On wylewany na dusze, które dostrzegają te Orędzia. 
Wasze modlitwy i wierność Mojemu drogiemu Synowi nigdy nie były 
tak ważne, ponieważ ta chmura ciemności dalej będzie nachodzić na 
Kościół Mojego Syna.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby Światło Mojego Syna prze-
świecało przez nią, tak aby zagubione dusze mogły zostać oświeco-
ne przez Jego najświętsze Słowo” (poniedziałek, 12 marca 2012 roku, 
godz. 19.00).

„Spiesz teraz, Moje dziecko, nieść Orędzia, dane światu przez Moje-
go Syna, aby ratować grzeszników, którzy są zagubieni. 

Mój Syn ma jeden cel, a jest nim ratowanie dusz” 
(środa, 1 lutego 2012 roku, godz. 20.15).



Najświętsza Maryja Panna:
„Moje drogie dzieci, to będzie czas 
wielkich prób waszej wiary. 
Kościół katolicki będzie tym Kościo-
łem, w którym rozpocznie się wielki 
podział. 
To w tym Kościele kapłani Mojego 
Syna będą cierpieli najbardziej 
podczas wielkiego odstępstwa, 
które już wkrótce będą musieli 
znosić z wewnątrz.
Wy, wierni kapłani Mojego 
Syna, którzy będziecie roz-
darci z powodu niezdecydo-
wania, musicie być świado-
mi konieczności pozostania 
w jedności z Chrystusem 
Miłosiernym. 
Nigdy nie wolno wam odczuć pokusy porzucenia Jego 
Kościoła poprzez zaakceptowanie fałszerstwa pochodzące-
go od tych z was, którzy popadli w poważny błąd. 
Musicie za wszelką cenę czcić Mojego Syna i prowadzić 
Jego lud drogą do świętości bez względu na to, jak to będzie 
dla was trudne”
(Księga Prawdy, poniedziałek, 5 sierpnia 2013 roku, godz. 
13.05).



Ostatnia próba Kościoła
Katechizm Kościoła Katolickiego, 675-677

„Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końco-
wą próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześlado-
wanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni 
«tajemnicę bezbożności» pod postacią oszukańczej religii, dają-
cej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstęp-
stwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym jest oszu-
stwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym 
człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, 
który przyszedł w ciele.

To oszustwo Antychrysta ukazuje się w świecie za każdym 
razem, gdy dąży się do wypełnienia w historii nadziei mesjań-
skiej, która może zrealizować się wyłącznie poza historią przez 
sąd eschatologiczny (…).

Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną 
Paschę, w której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Jego 
Zmartwychwstaniu. Królestwo wypeł-
ni się więc nie przez historyczny 
triumf Kościoła zgodnie ze stop-
niowym rozwojem, lecz przez 
zwycięstwo Boga nad końco-
wym rozpętaniem się zła, któ-
re sprawi, że z nieba zstąpi 
Jego Oblubie-
nica  (…)”. 
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