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1. ledna 1983
 Slavnost Panny Marie Matky Boží

Matka naděje
„Na začátku tohoto roku hledí církev plná důvěry na mne a ctí mě v tajemství 

mého božského a všeobecného mateřství. Uprostřed nesčetných utrpení přítomné 
doby, mnohého neklidu a ohrožení, které zatěžuje vaši budoucnost, pozvedejte svůj 
zrak ke své nebeské Matce. Je přece pro vás pramenem Božího milosrdenství a ve-
likým znamením naděje.

Já jsem Matka naděje!
Naděje je božská ctnost, která musí být prožívána zvlášť v krvavých hodinách 

očisty.
Jak mnohotvárně se pokouší můj Protivník přivést vás do malomyslnosti, aby 

vás učinil bezbrannými a umenšil sílu vítězného nástupu! Nebojte se, neboť satan 
je již Ježíšem potřen a každé jeho zdánlivé vítězství mu připravuje novou opravdo-
vou velkou porážku.

I když nenávist dosud potřísňuje vaše ulice krví, i když hřích pokrývá ledem du-
še a srdce mnohých, i když se lidstvo ještě nevrací na cestu lásky a vzpoura proti 
Bohu každého dne sílí, vaše důvěra v milosrdenství nebeského Otce přece musí být 
ještě větší a na mne musíte hledět jako na znamení své naděje.

Já jsem Matka lásky a milosti, odpuštění a milosrdenství, a proto na začátku to-
hoto roku, poznamenaného důležitými událostmi podle plánu Prozřetelnosti, spě-
chám zpustlými ulicemi světa, abych zasela do srdcí svých dětí símě lítosti, dobroty 
a naděje. Dnes je tak třeba světla a útěchy, v této době všechny mé děti tak naléhavě 
potřebují mou útěchu a moje mateřské povzbuzení!

S bolestným soucitem hledím na nesčetný zástup svých hříšných dětí, na mládež 
svedenou a zrazenou společností, ve které žije, na dospělé, kteří se stali otroky bez-
uzdného egoismu a nenávisti, na děti církve, které zvlažněly z lhostejnosti a nedo-
statku víry. Všem dnes opakuji: Já jsem Matka vaší naděje!

Tlustá ledová kra, která dnes pokrývá svět, nesmí vás zbavit odvahy, neboť já 
každý den všude rozsévám símě života a vzkříšení.

Já jsem svítání, které jde před Sluncem, jsem ranními červánky, které uvádějí no-
vý den, jsem Matka svaté radosti!

Žijte v radosti, neboť víte: Bůh, jenž je váš Otec, vás miluje, Duch vás nese jako 
děti a Ježíš vás podporuje jako své nesčetné malé bratry.

Začněte tento nový rok v radosti, že žijete v srdci Nejsvětější Trojice a že jste 
bezpečni v zahradě mého Neposkvrněného Srdce, a žijte tento rok všichni společ-
ně se mnou!“
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2. února 1983
 Uvedení Páně do chrámu

Žádám od vás duchovní dětství
„Hledíte-li s láskou na tajemství, které dnes církev připomíná, přemilí synové, 

naučíte se uplatňovat v životě to zasvěcení, které jste mi učinili.
Ježíš, kterého jsem – když měl 40 dní (společně s Josefem, svým přečistým snou-

bencem), představila Pánu v chrámě, je pravý Bůh, náš Spasitel, dlouho očekáva-
ný Mesiáš.

Jako matka jsem ho zrodila pro tento pozemský život, on je však původcem ži-
vota, neboť je Stvořitel.

Svým „ano“ jsem souhlasila s jeho vstupem do času, on je však mimo čas, pro-
tože je věčný.

Držím ho ve svém náručí a nesu ho, on je však tím, který nese všechno, neboť 
je všemohoucí.

Nesu ho do jeruzalémského chrámu a naplňuji tak božské Písmo, on však je pra-
menem Zjevení, neboť je věčné Slovo.

Slovo Otce, Boha Stvořitele, všemohoucího a vševědoucího, chtělo se odít sla-
bostí. Uložilo si časové omezení a vzalo na sebe zranitelnost lidské přirozenosti. Ze 
mne se narodilo. Jako každé dítě zakusilo všechnu lidskou bídu.

Jak často jsem mu říkala, když jsem ho s mateřskou něžností líbala: „Ty jsi pře-
ce věčný polibek Otce.“ Když jsem ho laskala, myslela jsem: „Ty jsi božská něžnost, 
která činí duše šťastnými.“ Když jsem ho oblékala do šatiček, šeptala jsem mu: „Ty 
jsi ten, který odívá zemi květy a nesmírný vesmír hvězdami.“ Když jsem ho kojila, 
zpívala jsem mu: „Ty jsi ten, který dává potravu všem živým.“ Když jsem mu s ma-
teřskou láskou říkala „Synu můj“, celou duší jsem ho zbožňovala a vyznávala: „Ty 
jsi Syn Otce, jeho věčný Jednorozený, jeho věčné Slovo.“

Ach, pronikněte dnes do nevýslovného tajemství dětství mého Syna Ježíše, kte-
rého nesu na svých rukou do chrámu Páně, chcete-li kráčet po cestě duchovního 
dětství, kterou jsem vám ukázala.

Všichni mají kráčet cestou duchovního dětství, i ten, kdo je už pokročilého vě-
ku a zastává důležité funkce. I ten, kdo je učený, protože se léta vzdělával studiem 
a zkušeností. I ten, kdo je bohatý kulturou a je povolán k velice zodpovědným úko-
lům.

Při vašem dnešním lidském rozvoji, který se vyvíjí během let, žádám od vás du-
chovní dětství, abyste byli vnitřně malými, a tak se stali pokornými a stejně křeh-
kými jako moje dítě Ježíš.

Chci, abyste měli čisté dětské srdce, které nezná sobectví a hřích, otevřené pro 
lásku a oddanost, které očekává všechno od nebeského Otce, aby zase všechno da-
lo.
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Chci, abyste měli dětského nedotčeného ducha, uzavřeného pro podvod a klam: 
ducha, který se otvírá jako květ, aby přijal paprsek pravdy a moudrosti.

Chci, abyste měli učenlivou vůli dětí, která se nechá oddaně a s důvěrou formo-
vat jako měkká hlína: vůli, která musí být formována jen dobrem a pravdou a kte-
rá sílí hledáním dobra a krásy.

Ach, přemilí synové, nutně musíte jít touto cestou duchovního dětství, chcete-li 
dokonale žít své zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci.

Jen tak vás mohu nést jako své Dítě Ježíše a obětovat vás ve chrámu Páně, aby 
se splnil jeho plán lásky a milosrdenství, který má s vámi pro záchranu všech mých 
dětí roztroušených po světě.“

11. února 1983
Zjevení Neposkvrněné v Lurdech

Milujte se navzájem!
„Přicházejte v procesích,“ řekla jsem Bernadetě, malému prostému děvčátku, 

když jsem se jí zjevila v chudé jeskyni massabielské.
Proč jsem si to přála? Protože chci, aby všichni moji synové kráčeli společně 

spojeni v modlitbě a lásce.
Můj odpůrce se vás dnes všemi způsoby pokouší rozdělit a izolovat, popouzí 

jedny proti druhým. On, který je od počátku otcem lži a rozsévačem nenávisti, po-
kouší se stále více ničit vaši bratrskou jednotu.

Tak se často – i pod klamným zdáním dobra – jedni stavějí proti druhým, skupi-
ny bojují proti jiným skupinám neustálým hledáním vlastního uplatnění a činí tak 
mnohá úsilí o dobro neplodnými.

Chci, abyste ke mně přicházeli společně, neboť jsem Matkou všech a chci vás 
proto formovat společně k modlitbě, k pokání a k vaší vzájemné lásce. Jako nikdy 
předtím je v těchto dobách nutné žít podle nového přikázání, které vám dal Ježíš 
na Zelený čtvrtek večer při poslední večeři: „Milujte se navzájem, jako jsem já mi-
loval vás!“

Chci vás vést ke vzájemné a společné lásce. Je nutné podávat toto svědectví lás-
ky v církvi, lásky, která vás všechny spojuje v dokonalosti lásky, aby se vyvrátila tak-
tika rozdělení a izolování, užívaná mým Protivníkem.

Pojďte ke mně všichni obtížnou cestou své doby tím, že se budete společně mod-
lit, společně zpívat chvály a vzájemně se milovat.

Pojďte ke mně proto ne jednotlivě a rozděleni, ale v procesích. Posilujte toho, 
kdo je slabý, a pomozte jít dále tomu, kdo zůstal stát.

Pojďte ke mně, neboť já vás všechny sjednocené chci přivést k svému Synu pří-
tomnému v Eucharistii. Ježíš je přítomen v Nejsvětější Svátosti, aby vám pomohl 
vybudovat tuto vaši jednotu, aby vám dal příklad, jak se má milovat v úplném se-
bedarování všem bratřím.
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Pojďte ke mně společně, abych vás přivedla k Ježíšovi v Nejsvětější Svátosti, kte-
rý na vás čeká ve svém tichém obětování, skutečně přítomný mezi vámi všemi ve 
všech svatostáncích světa.

Pak budete moci učinit to, oč vás prosím pro uskutečnění svého mateřského plá-
nu záchrany.

5. března 1983
První sobota měsíce a postní doby

Cesta pokání
„Přemilí synové, následujte mě na cestě pokání.
Zbraně, kterými máte bojovat v mé bitvě, jsou modlitba a pokání.
Dnes vám chci ukázat cestu pokání, kterou musí každý z vás jít.
První etapa je etapa odříkání se a zapírání se.
Musíte se zříkat sebe, všech nezřízených náklonností a vášní, přehnaných přání 

a ctižádostivých plánů. Nehledejte nikdy ve své apoštolské práci ani úspěch, ani lid-
ské uznání, ale milujte skrytost, apoštolát konaný v mlčení a pokoře, v každoden-
ním věrném plnění vašich povinností.

Tak lze přemoci sobectví, které je nejsnadnější a nejobyčejnější léčkou, kterou se 
vám můj Protivník snaží bránit v cestě.

Pak budete vnitřně svobodní; snadno a jasně uvidíte Boží vůli a budete schop-
nější ji splnit.

Druhou etapou je dobře nést svůj kříž. Tento kříž tvoří všechny těžkosti, se kte-
rými se setkáváme, když chceme plnit jen Boží vůli, což s sebou přináší závazek 
každodenní věrnosti povinnostem vlastního stavu. Věrnosti činit i nejmenší věci 
dokonale, všechno dělat s láskou a prožívat každý okamžik dne v plnění Boží vůle.

Jak vzácná je tato druhá etapa utrpení zvláště pro vás, moji přemilí synové!
V ní budete podobni Ježíši ukřižovanému, a toto vnitřní ukřižování se děje kaž-

dý den a v každém okamžiku vašeho kněžského dne: v době modlitby, která je tak 
potřebná a má být středem vašeho života; ve vzácné chvíli sloužení mše svaté, při 
níž i vy jste s Ježíšem vnitřně obětováni za život světa; ve věrnosti ke kněžským po-
vinnostem podle úkolu jednoho každého z vás; v hlásání evangelia, při katechezi, 
ve vyučování, v charitním apoštolátě, při setkání s každým, především s chudším, 
opuštěnějším, více vytlačeným na okraj společnosti, utiskovaným, s tím, kdo se cí-
tí opovržený a odmítaný.

Ve svém kněžském apoštolátě nikdy nehledejte uspokojení sebe samých ani do-
sažení nějaké výhody: obětujte se všem s neúnavnou silou lásky. Ať vás při tom ne-
zastaví nevděčnost, ať vám nepřekáží nepochopení, ať vás nebrzdí a neunaví ne-
dostatek shody! Především vaším kněžským utrpením mohou být duše zrozeny 
k životu milosti a spásy.

Třetí etapa je následování mého Syna Ježíše na Kalvárii.
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Kolikrát jsem viděla Ježíše za jeho života, jak s touhou obracel své oči k Jeruzalé-
mu, kam měl vystoupit, aby byl zrazen, zajat, od svých souzen a odsouzen, bičován, 
trním korunován a ukřižován. Jak velice Ježíš toužil po této chvíli: šel stále vstříc 
dovršení své Paschy lásky a obětování se pro vás.

Teď jste i vy, přemilí synové, kteří jste Ježíšovými kněžími, povoláni denně násle-
dovat Ježíše až k dokonání vaší velikonoční oběti pro záchranu všech.

Nikdy neztrácejte odvahu! Křik těch, kteří vás odmítají a proti vám bojují, to 
jsou dnes hlasy odsouzení.

Spáchané, ospravedlňované a neodčiněné hříchy jsou pro vás bolestným bičo-
váním.

Omyl, který hrozí odvést od víry velmi mnohé duše, je pro vás trnovou koru-
nou.

Zůstat dnes věrným vašemu povolání je tvrdou cestou na Kalvárii.
Překážky, se kterými se dnes setkáváte, když zůstáváte spojeni a ve všem posluš-

ni papeže a hierarchie s ním spojené, neporozumění i ze strany spolubratří, pocit 
vytlačení na okraj, který často pociťujete – to jsou bolestné pády (na křížové ces-
tě).

Když se však svým zasvěcením svěříte mému Neposkvrněnému Srdci, je to dnes 
pro vás setkání s vaší Matkou, naplněnou bolestí. Od nynějška pokračujme společ-
ně v dokonalém následování Ježíše, který vás zve, abyste ho následovali na křížo-
vé cestě.

Někteří z vás budou muset prolít i svou vlastní krev v závěrečných chvílích té-
to krvavé očisty.

Přemilí synové, ukázala jsem vám teď cestu, kterou musíte jít, abyste dospěli 
k pravé zkušenosti obrácení.

Je to prostá cesta evangelia, kterou vám vytyčil můj Syn Ježíš, když vám řekl: 
„Kdo chce jít za mnou, zřekni se sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a ná-
sleduj mě.“

Po této cestě, evangelní a kněžské, vás chce vést vaše nebeská Matka!“

25. března 1983
Zvěstování Páně

Otevření Svatého roku Vykoupení
Otevřte brány Kristu!
„Přemilí synové, prožijte dnes tuto chvíli milosti, kterou pro vás připravilo Je-

žíšovo Srdce.
Je to jeho svátek.
Oslavujte dnes tajemství jeho příchodu k vám.
Věčné Slovo Otce přijímá v mém panenském lůně svou lidskou přirozenost, kte-

rá mu dovoluje stát se člověkem jako vy, vaším pravým bratrem.
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V téže chvíli je lidstvo vykoupeno, slabost posílena, chudoba zušlechtěna a pro 
každého člověka se otevírá brána jeho pravé, nadpřirozené, božské velikosti.

Je to však také můj svátek.
Svátek Syna ve mně počatého působením Ducha Svatého je také svátkem Mat-

ky, která mu dává život, a přitom si navždy uchová nevýslovný půvab ustavičného 
panenství.

Jeho „ano“ jako Syna Otci a moje „ano“ jako Matky Synovi nás vzájemně navždy 
spojuje v dokonalém plnění Boží vůle. „Protože celopaly ani smírné oběti nežádáš, 
tu jsem řekl: Přicházím splnit tvou vůli, můj Bože.“

Dnes je však také váš svátek, synové!
V téže chvíli, kdy se Slovo stává tělem v mém panenském lůně, pro každého 

z vás se vytváří reálná a konkrétní možnost stát se pravým Božím dítětem, Ježíšo-
vým bratrem, a dostat veliký dar jeho vykoupení. V téže chvíli vtělení se také já stá-
vám pro vás všechny pravou Matkou – v nadpřirozeném řádu – vašeho božského 
života.

Proto „můj papež“ otvírá dnes Svatou bránu a zahajuje jubilejní rok Vykoupe-
ní; následuje tak vnuknutí Ducha Svatého, které dostal v jednom intenzivním oka-
mžiku modlitby.

Vykoupení začíná ve chvíli Ježíšova vtělení, pokračuje během celého jeho života 
a vrcholí v oběti jeho těla, vydaného za vás, a jeho krve za vás prolité, v oběti, která 
se dokonává na vrcholku Kalvárie a mysticky se obnovuje dále na oltáři.

Odpovězte všichni na tuto mimořádnou dobu milosti, kterou milosrdná láska Ježí-
šova připravila pro tuto generaci tak odbojnou a ohroženou, od Boha vzdálenou a zka-
ženou, tak ovládanou satanem a zlými duchy, a proto nemírně potřebující záchrany.

Tento svatý rok je největším pokusem Ježíšova Božského Srdce a mého Nepo-
skvrněného Srdce, abyste se všichni obrátili na cestu návratu k Bohu, upřímně lito-
vali svých hříchů a opravdově se snažili o obrácení, které vás přivede k tomu, abyste 
jednali spravedlivě a v lásce, v dobrotě a vzájemném dávání, pro blaho všech.

Moje mateřská prosba se teď stává naléhavou: vaším prostřednictvím, přemilí 
synové, se s ní chci obrátit ke všem svým dětem.

Svým ubohým dětem, které zbloudily, svedeny ateismem, který všude vládne, 
a které stále tvrdošíjně odmítají Boha, říkám prosebným hlasem: „Vraťte se zpět 
k Bohu, který je vaše spása a váš pokoj!“

V mateřském bolestném nářku opakuji svým ubohým hříšným dětem, svede-
ným zlem, nenávistí a násilností: „Vraťte se zpět k Bohu, který vás očekává s otcov-
skou láskou. Nechte se omýt předrahou krví a očistit se nekonečným milosrden-
stvím mého Syna Ježíše!“

Dětem církve, která dnes prožívá chvíle svého smrtelného zápasu a svého vý-
kupného utrpení, opakuji svou mateřskou výzvu, aby šly cestou lásky a jednoty, věr-
nosti a svatosti, modlitby a pokání.
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K celému lidstvu chci volat – jako Matka plná úzkosti, když vidí smrtelné ne-
bezpečí, které mu hrozí: „Otevřte dokořán brány Kristu, který přichází. On je jediný 
Bůh s vámi, on jediný je váš vykupitel, on jediný je váš zachránce!“

Přijmete-li moje pozvání, brzy k vám přijde doba spravedlnosti a pokoje a mé 
Neposkvrněné Srdce bude slavit svůj triumf, když vás uvidí jít cestou oslavování 
Otce, následování Syna a dokonalého spojení s Duchem Svatým.“

1. dubna 1983
Velký pátek

Všechno je dokonáno!
„Všechno je dokonáno!“ To jsou poslední slova před mocným zvoláním, se kte-

rým můj Syn Ježíš vypustil duši.
Zůstaňte dnes se mnou pod křížem, přemilí synové, abyste pochopili smysl těch-

to jeho slov.
Je Velký pátek, den jeho utrpení a jeho smrti na kříži. Je to vzácná chvíle vaše-

ho vykoupení.
Vstupme do hlubiny Ježíšova Srdce, abychom okusili hořkost jeho duše a pro-

nikli hluboké tajemství jeho oběti.
Vše je dokonáno v okamžiku oběti jeho těla a prolití jeho krve za vás.
Všechno v jeho životě směřovalo k tomuto vrcholnému okamžiku: Jak velice 

toužil denně ve svém pozemském životě po tomto velikonočním svátku svého utr-
pení a své smrti pro vás!

Pod tím křížem, na kterém můj Syn prožívá svůj strašný smrtelný zápas, stojím 
dnes spolu s Janem, který vás všechny zastupuje. V duši spojeni s Ježíšem, s nímž 
jsem hluboce spjata v jeho vykupitelském díle, projděme společně chvílemi, které 
ho přivedly k jeho dokonalému dovršení.

Radostná chvíle Zvěstování, když Slovo Otcovo vtělené v mém panenském lů-
ně přijalo ono tělo, které pro něj bylo připraveno a které mu umožnilo ihned začít 
vzácné dílo vykoupení.

Zářivý den jeho narození v chudé kůlně v Betlémě, když jsem v jeho něžném 
dětském těle zahlédla znamení pravého Beránka Božího, povolaného, aby se daro-
val v dokonalou oběť pro spásu světa.

Radostná léta jeho dětství po návratu z vyhnanství prožitého v Egyptě, když 
jsem pozorovala, jak se denně rozvíjí v kráse, milosti a božské moudrosti, jako se 
květ otevírá slunci.

Dlouhá léta jeho mládí, když jsem viděla růst jeho tělo, v němž se zrcadlila syn-
téza veškeré lidské dokonalosti, zapřažené do každodenní práce a poznamenané 
potem a únavou.

Ach, často jsem ve své duši viděla jeho ruce a nohy už proniknuté ranami a jeho 
tělo zbrocené krví … A tu jsem se opět nad ním skláněla s mateřskou něžností.
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Krátká léta jeho veřejného života, ve kterých všem hlásal radostnou zvěst spásy, 
uzdravoval, odpouštěl, zavíral rány a léčil choroby, promíjel hříchy a konal nesčetné 
zázraky. Kolikrát – vedle mne, své Matky, které všechno svěřoval, v duchu šel spolu 
se mnou na vrchol Kalvárie a prožíval tam okamžik svého bolestného rozloučení!

„Všechno je dokonáno!“
A Ježíš chtěl připravit své učedníky na pohoršení tohoto okamžiku: „Syn člověka 

musí vystoupit do Jeruzaléma, kde bude vydán do rukou pohanů a bude popliván, 
bičován, odsouzen, ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.“

Nyní se naň dívám, jak visí na kříži, vidím jeho ruce a jeho nohy rozervané 
hroznými ranami, korunu z trní, jak mu otvírá na hlavě potůčky krve, které stéka-
jí a znetvořují jeho tvář. Jeho tělo se chvěje silnou třesavkou a smrtelným zápasem 
a jeho rty se otvírají ještě k posledním jeho slovům: „Všechno je dokonáno!“

Otcova vůle je nyní splněna. Každá okolnost jeho života směřovala k tomuto doko-
nalému vyplnění… Jeho dílo je tu shrnuto v jediném činu, ke kterému vždycky všech-
no směrovalo: k božskému, nevýslovnému a drahocennému daru jeho vykoupení.

Jako on, i vy, moji přemilí synové, jste mnou připraveni na tento nejvyšší oka-
mžik, aby se splnil Otcův plán v této nové hodině výkupného utrpení pro církev. 
Všechno má ve vašem životě tento hluboký smysl.

Čtěte se mnou, svou bolestnou Matkou, v zapečetěné knize vašeho života: všech-
no v ní bylo od Boha připraveno a mnou uspořádáno s láskou tak, jak jsem to uči-
nila se svým Synem Ježíšem. Tak i vám mohu pomoci dnes splnit Otcovu vůli.

Milujte všechny s otevřeným a velkodušným srdcem, uzdravujte choroby, zaví-
rejte hluboké rány, rozdávejte milost a pokoj a odpouštějte hříchy!

A připravte se se mnou vystoupit na vaši Kalvárii (…).“

3. dubna 1983
Hod Boží velikonoční

Nic ať neruší váš pokoj
„Ježíš vstal z mrtvých, aleluja!
Radost, kterou zakusilo mé srdce, když Ježíš vstoupil do světničky, kde jsem prá-

vě byla, a v božském jasu svého oslaveného Těla se sklonil, aby políbil na tvář svou 
Matku, zatímco já v hluboké adoraci skrápěla slzami radosti znamení jeho světlých 
ran – to vše dnes sděluji a všem tvým bratřím kněžím a svým přemilým synům: 
„Pokoj tobě, pokoj vám,“ opakuji vám se svým Zmrtvýchvstalým Synem.

Nic ať neruší tento váš pokoj:
– ani svět, ve kterém žijete, bouřící se proti Bohu, zvrácený a v moci Zlého: Je-

žíš už tento svět přemohl;
– ani zatemněná a rozdělená církev, do které vniká modloslužba a odpadlictví: 

Ježíš miluje svou Nevěstu božskou láskou a v těchto chvílích její očisty je jí blíže 
než jindy;
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– ani převratné události, ani pronásledování a bratrovražedné boje, ani oheň, 
ani rudý bič, který se už chystá vrhnout na svět.

Ježíš vstal z mrtvých a žije mezi námi.
On řídí události světa a dějin podle plánu své milosrdné lásky ke spáse všech 

svých vykoupených bratří.
Proto v Ježíši, který je život a vzkříšení, pokoj vám v radosti čisté a nadpřiroze-

né! Pokoj všem ve velikonoční Kristově radosti! Papeži a všem moje požehnání ve 
jménu Otce oslaveného, Syna zmrtvýchvstalého a Ducha Svatého, který je vám dán 
jako dar!“

Pescara, 1. května 1983
Svátek sv. Josefa Dělníka

Tento měsíc květen
„Přemilí synové, snažte se v tomto měsíci intenzivněji žít zasvěcení mému Ne-

poskvrněnému Srdci: jen tak mě bude každý z vás opravdu ctít.
Darujte mi kvítky umrtvování, abyste utěšili mou velkou bolest, když vidím, jak 

žádné moje výzvy k lidstvu, aby se vrátilo ke svému Bohu, nejsou přijímány.
Jak je Ježíš zarmucován mnohými, kteří jdou cestou hříchu, nečistoty, korupce 

a bezmezného sobectví!
Nabízejte těmto mým ubohým nemocným dětem pomoc vašeho pokání a va-

šeho umrtvování!
Každý den tohoto měsíce, který je mi zasvěcený, darujte mi kvítky, které spočí-

vají v mlčení, učenlivosti, plné pohotovosti, pokory a trpělivosti, mírnosti, vašeho 
zříkání se pohodlí a potěšení smyslů. Tak půjdete cestou sebezapření, a tak v sobě 
uskutečníte ono odříkání se světa a jeho svodů, které tvoří nejdůležitější povinnost 
přijatou v den vašeho křestního a kněžského zasvěcení.

Dávejte mi modlitby růžence a modlete se je intenzivněji a častěji!
Shromažďujte kolem sebe řeholní osoby a věřící ve večeřadlech neustálé a hor-

livé modlitby se mnou!
Žádám vás, především nyní, abyste se modlili svatý růženec horlivě a s radostí. 

Je zbraní, kterou dnes musíte používat v boji, abyste v této krvavé bitvě zvítězili; rů-
ženec je zlatý řetěz, který vás poutá k mému Srdci; je hromosvodem, který od vás 
a od vašich drahých odvrací oheň trestů; je jistým prostředkem, abyste mne měli 
vždycky ve své blízkosti.

Konečně od vás žádám, abyste často obnovovali zasvěcení mému Neposkvrně-
nému a bolestnému Srdci a plně podle něho žili.

Co nejrychleji vstupte do tohoto útočiště, abych vás mohla chránit.
Moje ochrana musí být všem stále zřejmější, neboť dny, které prožíváte, jsou po-

znamenány velkými utrpeními a pro mnohé moje děti, dnes tak ohrožené, roste ne-
bezpečí, že se ztratí.



290

Tento měsíc květen, mně zvlášť zasvěcený, ať je pro vás vzácnou příležitostí od-
dat se mi s obětováním malých květin umrtvování, s častou modlitbou svatého rů-
žence a v intenzivním prožívání zasvěcení se mému Srdci.“

22. května 1983
Svátek Letnic

Nové nebe a nová země
„Vše se začíná plnit, přemilí synové, které jsem před dlouhým časem povolala, 

abyste vstoupili do mého útočiště a přijali můj plán záchrany a milosrdenství.
Proto vás shromažďuji ve večeřadle svého Srdce, abych vás vedla k životu mod-

litby, k vzájemné lásce, oddanosti a ke svatosti.
V tomto novém večeřadle společně volejme o dar Ducha Svatého, který vychází 

od Otce a Syna a chce se na moji mateřskou přímluvu ještě dnes vylít v plnosti na 
trpící církev a na lidstvo zahalené tmou.

Pod vlivem mocného působení jeho lásky se může poušť tohoto světa úplně ob-
novit nesmírnou rosou milosti a přetvořit se tak v onu zahradu života a krásy, ve 
které by se mohl se zalíbením zrcadlit Bůh.

Duchu lásky, daruj nám nové nebe a novou zemi, kde bude Nejsvětější Trojice 
milována a oslavována, kde lidé budou moci žít pospolu v jedné jediné velké rodi-
ně, kde budou zcela zahojeny rány sobectví, nenávisti, nečistoty a nespravedlnosti.

Duchu lásky, daruj nám církev obnovenou neodolatelnou mocí tvého božské-
ho působení, které narovnává křivé, ohýbá strnulé, hojí poraněné, zavlažuje suché 
a otvírá uzavřené.

Dej nám, Duchu lásky, církev věrnou evangeliu, hlasatelku pravdy, zářící veli-
kou svatostí.

Dej nám, Duchu lásky, církev pokornou, evangelní, chudou, čistou a milosrdnou.
Svým božským ohněm spal, co je v ní nedokonalé, zbav ji mnohých mocenských 

prostředků; osvoboď ji od kompromisu se světem, ve kterém žije a který musí za-
chránit. Učiň, aby ze své očisty vyšla plně obnovená, stále krásnější, bez poskvrny 
a bez vrásek, podobná Marii, své Neposkvrněné Matce, tvé milované Nevěstě.

Jenom v triumfu mého Neposkvrněného Srdce se dokonale splní úloha, kterou 
jsem svěřila svému Kněžskému hnutí.“

11. června 1983
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Brána nebeská
„Mé Neposkvrněné Srdce je nebeská brána. Jí přichází Duch lásky Otce a Syna, 

aby se dostal k vám a obnovil celý svět.
Proto vás dnes zvu, abyste vstoupili ještě dále, do hlubiny této mé nebeské zahra-

dy; tak budete ozářeni světlem Nejsvětější Trojice.
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V mém Neposkvrněném Srdci na vás hledí Otec se zalíbením, neboť vidí, že 
jsem vás vychovala, abyste ho dokonale oslavovali.

Mou mateřskou úlohou je pomáhat každému z vás plně uskutečnit plán Ot-
ce, který vás stvořil, abyste měli účast na jeho bytí, na jeho lásce a na jeho slá-
vě.

Proto vám pomáhám otevřít se slunci Boží lásky, která vám dá růst v kráse, dob-
ru a pravdě. Boží krása se ukazuje v celé své božské harmonii spořádanými proje-
vy vašeho života.

Kolik tajemných odstínů a možností se chvěje v motivech vaší modlitby, vašeho 
utrpení, mlčení, všech těch ctností, které mají spolu vytvořit báseň vašeho života! 
V životě se otvíráte pro zpěv k oslavování Otce, který se chce ve vás se zalíbením 
zhlížet, zatímco se v tajemství jeho otcovství rodíte k nové plnosti života a radosti.

V mém Neposkvrněném Srdci si vás Syn přizpůsobil, aby vás učinil shodnějšími 
se svým obrazem a aby vás spojil se svým vlastním životem.

V této mé nebeské zahradě se stane zázrak vaší proměny.
Tato proměna se uskutečnila především na mně, neboť Ježíš mě našel jako nej-

čistší tvárnou hlínu a zformoval mě ke své podobě tak dokonale, že žádný jiný tvor 
ho nemůže napodobit tak, jak to udělala vaše nebeská Matka.

Tak jsem se stala z Matky dcerou svého Syna; tak jsem se stala jeho první doko-
nalou učednicí; a proto – když vás vedu k Ježíši – mohu se vám ukázat jako vzor 
k napodobení, chcete-li dospět k tomu, aby on ožil ve vašem životě.

Formuji vás k jeho podobě v myšlení a získávám vám Ducha moudrosti, který 
vás povede, abyste hledali jeho božské Slovo, přijali ho, uvažovali o něm a uchová-
vali ho. Tak dokážete žít podle evangelia v prostotě maličkých, s věrností mučední-
ků a s hrdinstvím svatých.

Přetvářím vás ve vašich srdcích a vedu vás k plnosti lásky k Bohu, abyste pak 
mohli milovat všechny své bratry toutéž jeho božskou láskou. Proto vás činím stá-
le čistšími a citlivějšími, vnímavějšími a milosrdnějšími, mírnějšími a soucitnější-
mi, pokornějšími a silnějšími.

A každý den vchází Ježíš branou této mé neposkvrněné zahrady, aby zakusil vel-
kou radost, když vidí, že vy všichni, mé děti a jeho malí bratři, ho napodobujete a že 
jím všichni žijete.

V mém Neposkvrněném Srdci se vám stále více a více sděluje Duch Svatý, aby 
uskutečnil ono splynutí života a lásky s vašimi dušemi, jaké uskutečnil s vaší nebes-
kou Matkou. A když vás vidí v mém mateřském náručí, vane nad vámi silou lásky, 
aby vás učinil ohnivými jiskrami, plameny milosti, hvězdami svatosti a horlivosti, 
aby se obnovila nebeská klenba církve.

Sdílí se vám se svatými dary a činí z vás vhodné nástroje pro návrat světa k Bo-
hu milosrdenství a záchrany, připravuje království, v němž bude vládnout Ježíš 
svou božskou mocí a celé tvorstvo bude věčně velebit Otce.
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Vejděte proto nebeskou branou mého Neposkvrněného Srdce, chcete-li mít 
účast na Božím zázraku nových Letnic církve a dokonalé obnovy světa.“

Valdragone di San Marino, 29. června 1983
Sv. Petra a Pavla,

exercicie a večeřadlo odpovědných činitelů MKH
Proč jsem vás zde chtěla mít

„Tohoto roku jsem vás zavolala opět a vy jste přišli z celé Evropy, abyste strávili 
tyto dny se mnou v nepřetržitém večeřadle.

Jak potěšujete mé Srdce v těchto tak sužujících časech, jak oslavujete svou ne-
beskou Matku; ozařuji svým světlem vaše srdce a do vašich duší vlévám plnost mi-
losti!

Jsem stále s vámi, spojuji se s vašimi modlitbami, zvětšuji vaši lásku, posiluji va-
še svazky, které vás sjednocují: mám radost, že vás vidím takové malé a poddajné, 
ochotné vzájemně se chápat, pomáhat si a společně kráčet po namáhavé cestě své-
ho zasvěcení, které jste mi učinili.

Proč jsem vás chtěla v tomto roce mít zde?
Abych vám pomohla pochopit, že nyní už musíte jít společně, spojeni v lásce, 

dokud nebudete opravdu jedno. V těchto dnech chci, abyste se všichni stali ve veče-
řadle mého Neposkvrněného Srdce jen jedním srdcem a jednou duší.

Taktikou mého odpůrce je způsob používání nenávisti a rozdělení. Kam přijde 
se svými zákeřnými a zlomyslnými intrikami, působí rozkol, nedorozumění, anta-
gonismus. Působí stále více také v církvi, aby rozbil jeji vnitřní jednotu. Proto vás 
shromažďuji ze všech částí světa, abych vám dala pochopit, že se už začíná plnit va-
še veřejné poslání vaším osobním a velmi cenným obětováním.

Tento rok je Svatý rok Vykoupení, které vykonal na kříži můj Syn Ježíš.
Mé Neposkvrněné Srdce se stalo i pro vás od kolébky oltářem, na kterém vás 

každého musím připravit na kříž, který pro vás přichystal Otec pro záchranu svě-
ta.

Začněte proto, moji přemilí synové, s důvěrou a oddaností prožívat krvavé ho-
diny, které teď na vás čekají, zatímco vás denně stále více připodobňuji ukřižova-
nému Ježíši.

Bludy, které se šíří v církvi a zatemňují její víru, jsou trnovou korunou; hříchy 
páchané, ale už neodčiňované, jsou bolestným bičováním; nečistota, která se ší-
ří, mění celé vaše kněžské tělo v jednu jedinou ránu; nenávist světa, nepochope-
ní a dokonce vylučování ze společnosti, kterým jste zahrnováni, to jsou hřeby, kte-
ré vás probodávají; jste voláni, abyste se mnou vystoupili na Kalvárii, na níž budete 
obětováni za spásu světa.

Také proto jsem vás sem zavolala, abych vám vyprosila Ducha Svatého. Otec 
a Syn vám ho dávají v přehojné míře pro vaši ustavičnou modlitbu, spojenou s mo-
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jí mateřskou přímluvou. On vás promění v hořící plameny horlivosti pro slávu Bo-
ží a v odvážné svědky pro Ježíše v těchto tak zlých dobách.

Boj mezi vaší nebeskou Matkou a jejím Odpůrcem dosáhl teď rozhodující fáze.
„Žena oděná sluncem“ otevřeně bojuje se svým vojskem proti vojsku, které řídí 

Rudý drak, do jehož služeb se dala černá šelma přicházející z moře.
Rudý drak je marxistický ateismus, který nyní dobyl už celý svět a lidstvo přive-

dl k vybudování nové civilizace bez Boha.
Proto se svět stal suchou a studenou pouští, ponořenou do ledu nenávisti a do 

temnot hříchu a nečistoty.
Černá šelma je svobodné zednářství, které prosáklo i do církve, napadá ji, zraňu-

je a pokouší se ji zničit svou zákeřnou taktikou.
Jeho duch se šíří všude jako jedovatý mrak a ochromuje víru, uhasíná apoštol-

skou horlivost a stále více vzdaluje mnohé od Ježíše a od jeho evangelia.
Přišel čas, abyste vy – apoštolové této poslední doby – odvážně bojovali pod ve-

dením vaší nebeské Vojevůdkyně:
– Na rozdělení chci odpovědět vaším prostřednictvím tak, že posílím jednotu 

a lásku, která vás spojuje, až z vás vytvořím jedno.
– Na rozšiřování hříchu a zla odpovím vaším kněžským obětováním, a proto 

vám pomohu vystoupit na Kalvárii a položím vás na kříž, na němž musí být obě-
tován každý z vás.

– Na útok Rudého draka a černé šelmy odpovím tím, že vás všechny volám do 
boje, aby Bůh byl stále více oslavován a aby se církev ve svých dětech uzdravila 
z ran nevěry a odpadu.

Modlete se, milujte, čiňte pokání!
Jděte cestou pokory, duchovního dětství, opovrhování světem, sebezáporu: ná-

sledujte Ježíše, který vás miluje a vede.
Brzy zazáří všude jeho vítězství.
Triumfem mého Neposkvrněného Srdce k vám přijde slavné Ježíšovo království. 

A Ježíš povede v duchu své lásky celé tvorstvo, aby oslavovalo Otce. Nakonec bude 
obnovena celá tvář země.

Proto se na vás dívám s mateřskou něžností, dokud nesestoupíte z tohoto vrchu, 
vaše srdce naplním milostmi, které pochopíte později, a žehnám vám ve jménu Ot-
ce i Syna i Ducha Svatého.“

16. července 1983
Panny Marie Karmelské

Na hoře Karmel
„Svatá hora“

„Vystupte se mnou, přemilí synové, na „svatou horu“ vašeho dokonalého připo-
dobnění ukřižovanému Ježíši.
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Kolikrát můj Syn Ježíš rád vystupoval na hory, neboť ho podněcovala touha po 
samotě a tichu, aby svou jednotu s Otcem prožíval s větší intenzitou!

Jako jinoch hledal útočiště na kopcích kolem Nazareta; na hoře zvěstoval evan-
gelní zákon blahoslavenství; na hoře Tábor prožil extázi svého proměnění; v Jeru-
zalémě, městě na hoře, shromáždil své učedníky k poslední večeři a prožil bolestné 
hodiny své vnitřní agonie; na Kalvárii přinesl svou oběť; na Olivové hoře se událo 
jeho konečné odloučení od svých slavným vystoupením na nebesa.

Dnes se mnou vystupte na tuto „svatou horu“, jíž je Ježíš Kristus, abyste mohli 
vstoupit do živé důvěrnosti s ním. V této době mé rozhodující bitvy je každý z vás 
povolán, aby bojoval oděn Kristovým světlem, protože vy musíte být jeho přítom-
ností ve světě.

Vystupte proto na „svatou horu“ jeho moudrosti, která se vám odhaluje, jste-li 
malí, pokorní a chudí. Váš duch bude přitahován jeho božským duchem a pronik-
nete do tajemství pravdy zjevené v Písmě svatém, strhne vás krása jeho evangelia 
a vy budete dnešním lidem s odvahou zvěstovat Ježíšovo slovo, které samo osvěcu-
je a může vést k plnosti pravdy.

Vystupte se mnou na „svatou horu“ jeho Srdce, abyste byli proměněni hořícím 
keřem jeho lásky. Vaše srdce bude pak rozšířeno a zformováno podle jeho Srdce. 
Vaše srdce bude ve světě bít tlukotem Srdce Ježíšova, který hledá především ty nej-
vzdálenější a všechny chce obklopit plamenem nekonečného milosrdenství.

Stanete se silnými a pokornými srdcem, budete opravdu schopni milovat, bude-
te balzámem na hluboké rány trpících a nejpotřebnějších a svou kněžskou pomoc 
budete poskytovat především těm, kteří zbloudili na cestách zla a hříchu. Tak svou 
láskou přivedete nesmírný počet mých dětí na cestu záchrany.

Vystupte na „svatou horu“ jeho božského člověčenství, abyste se mohli stát ob-
razem jeho stálého sebeobětování pro vás.

Jeho oči ve vašich očích, jeho ruce ve vašich rukou, jeho Srdce ve vašem srd-
ci, jeho utrpení ve vašich utrpeních, jeho rány ve vašich ranách, jeho kříž ve va-
šem kříži.

Tak se stanete silnou přítomností Ježíše, který vaším prostřednictvím může 
i dnes mocně působit, aby všechny přivedl ke spáse. V ní je vítězství mého Nepo-
skvrněného Srdce. Jí končí boj, k němuž jsem vás volala, a v ní se uskutečňuje mé 
předpovězené vítězství.

Proto je teď naléhavější než kdykoliv jindy, přemilí synové, abyste mě následova-
li jako svou nebeskou Vojevůdkyni. Vystupte proto se mnou na „svatou horu“, kte-
rou je Kristus, abyste se mu dokonale připodobnili, aby tak mohl v každém z vás 
znovu žít a přivést všechny ke spáse.“
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15. srpna 1983
Nanebevzetí Panny Marie

Ve světle ráje
„Dnes vás chci mít v duchu zde v ráji, přemilí synové, abyste mohli být naplně-

ni důvěrou a nadějí při pohledu na svou nebeskou Matku ve slávě vzatou do ne-
be i s tělem.

Srdcem i duší hleďte na ráj, který vás očekává. Ráj je vaším pravým cílem! Nejste 
stvořeni pro tento pozemský život, i když vás tak plně zaměstnává, unavuje a vy-
čerpává.

Život na této zemi je jako dlouhá a bolestmi naplněná předsíň, kterou musíte 
projít, abyste vstoupili do království, které vám připravil nebeský Otec.

V tomto království každému z vás už předem připravil místo můj Syn Ježíš; an-
dělé očekávají s radostí váš příchod a všichni svatí se modlí a hoří láskou v očeká-
vání, že každé místo bude vámi také obsazeno, a to navždy.

Dnes je třeba více pohlížet na nebe, které vás čeká, chcete-li žít radostně a v dů-
věře.

Ve světle nebe pochopíte lépe také dobu, kterou prožíváte: je to doba utrpení. 
Je to doba popsaná v Apokalypse, doba, ve které satan zřídil ve světě své království 
nenávisti a smrti.

Nejchudší, nejkřehčí, nejbezbrannější, moji malí jsou tak často udoláni utrpe-
ním, které se denně stupňuje. Ach, Pán zkrátí čas zkoušky, neboť hledí i na vaši věr-
nost a vaši bolest. Abyste se však mohli utěšit, musíte dnes hledět na nebe, které je 
pro vás připraveno.

Ve světle ráje, který vás čeká, budete moci lépe pochopit znamení vaší doby.
Dny, které prožíváte, jsou zlé, neboť srdce lidí vyprahla a zchladla, uzavřena tak 

velikým sobectvím a neschopna už milovat.
Lidstvo jde cestou vzpoury proti Bohu a zatvrzelé zvrácenosti. A tak ovoce, které sbí-

ráte, je špatné: jsou to plody nenávisti a násilí, korupce a bezbožnosti, nečistoty a mod-
loslužby. Vaše tělo bylo povýšeno na idol a požitek se pokládá za nejvyšší hodnotu.

Kolik znamení vám posílá Pán, aby vás přiměl k lítosti a návratu: choroby, ne-
štěstí, nevyléčitelné nemoci, které se šíří, rostoucí válečné konfl ikty, hrozby zel, kte-
rá visí nad vámi! Abyste v této době nezoufali a šli dále cestou neochvějné a spoleh-
livé víry, stává se naléhavě nutným žít s myšlenkou a pohledem na nebeský ráj, kde 
vás miluje nebeská Matka s Ježíšem a provází vás i se svým oslaveným tělem.

Ve světle ráje, který vás čeká, dovedete především dokonale uskutečnit plán, kte-
rý mám s každým z vás v těchto dobách velikého boje mezi „Ženou oděnou slun-
cem“ a jejím Odpůrcem, Rudým drakem.

V úplném odpoutání od světa a tvorů se stanete opravdu malými, plnými důvě-
ry, pokory, dobroty. Půjdete cestou pohrdání světem a sebezapření. Budete schopni 
umrtvovat své smysly a nabídnete mi dar svého pokání.
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Přeji si také, aby se vrátila praxe postu, Ježíšem tak doporučovaného v jeho 
evangeliu. Tak se stanete pravými Ježíšovými učedníky a budete kolem sebe šířit 
světlo v této době proniknuté tmou.

Proto vás dnes vybízím, abyste upřeli svůj pohled na ráj, který jásá nad tajem-
stvím tělesného nanebevzetí vaší nebeské Matky, která vás všechny povzbuzuje 
a žehná.“

Toronto (Kanada), 26. srpna 1983
Panny Marie Częstochowské

Matka očisty
„Přemilí synové, dívejte se mýma milosrdnýma očima na zla, která dnes sužují 

svět a církev, a také vy budete prolévat slzy bolesti a hlubokého soucitu.
Milujte mým Srdcem všechny své bratry a pocítíte nesmírná utrpení mých ubo-

hých dětí jako svá vlastní.
Jsem Královna všech národů a moje království je království lásky, která chce 

všechna srdce dovést k největšímu sjednocení života s Ježíšem, aby Otec byl osla-
ven v triumfu jeho Ducha lásky.

Noste ve svém životě utrpení národů, které se dostaly do otroctví těch, kteří po-
pírají Boha a všemi prostředky šíří bezbožectví.

Polsko, za jehož Královnu jsem byla ofi ciálně prohlášena, je znamením tohoto 
vytrvalého a krvavého pronásledování.

Jak mnohým lidem se v těchto národech brání vyznávat svou víru!
Jak mnozí jsou zatlačeni na okraj společnosti, protože jsou věrni Ježíšovi a círk-

vi! Rudý drak rozpíná své panství nad těmito národy už tolik let a pronásleduje mé 
děti nejzákeřnějšími a nejrafi novanějšími prostředky.

Kéž cítíte se mnou hlubokou ránu, kterou mi způsobily miliony dětí zavraždě-
ných v lůně svých matek; hřích, který se šíří a svádí duše; nemravnost, jež rozrušu-
je svědomí jako strašná rakovina; dezorientace mladých obětí neřestí, drog a násilí; 
zkáza tolika rodinných krbů!

Mějte podíl také na utrpení církve, která teď prožívá hodinu své největší opuštěnosti.
Jak těžce nemocná je tato moje nejmilejší dcera!
Noste v srdci utrpení Ježíšova a moje pro stav agonie, ve které se teď nachází cír-

kev ve všech částech světa.
Učí se blud a propaguje se dvojznačnými formulacemi nových, čistě kulturních 

interpretací pravdy; přijímá se duch světa, který se rozpíná svým zhoubným vlivem 
a přivádí tak mnoho duší k tomu, že se rozhodují pro hřích, ospravedlňují jej a ži-
jí v něm; víra stále více mizí a z mnoha bohoslužebných prostor se vyhazují obrazy 
svatých, a dokonce i obrazy vaší nebeské Matky.

Odpad od Boha se rozšířil do všech částí církve. Zrazují ji i někteří biskupové, 
opustili ji mnozí její kněží, zběhlo od ní tolik jejích dětí a můj Odpůrce ji zraňuje.
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Ty, mé malé dítě, jdi ještě do všech končin světa a rozhlašuj vší silou mé posel-
ství.

Toto jsou hrozné a bolestné činy vaší očisty. Teď – jako ještě nikdy doposud – se 
musíte dívat na mne, aby se vám mohlo dostat útěchy, obrany a záchrany.

Jsem Matkou pro tyto vaše doby. V hodině současné očisty jsem pro vás Mat-
kou!“

Vancouver (Kanada), 3. září 1983
První sobota měsíce

Služebníci vykoupení
„Přemilí synové, odpovězte na mé mateřské pozvání, abyste byli věrnými slu-

žebníky vykoupení, které vykonal můj Syn Ježíš.
Vám byla svěřena vzácná úloha křtít a odpouštět hříchy, hlásat evangelium, při 

mši svaté obnovovat Oběť, která se uskutečnila na Kalvárii, udílet milost ve svátos-
tech, které Ježíš ustanovil.

Nechte znovu téci jeho krev, aby smyla všechny hříchy světa! Slavte denně s lás-
kou a s bolestí, s živou vnitřní účastí oběť mše svaté: má moc napravit a zničit mno-
ho zla ve světě.

Ježíšovým Srdcem milujte všechny své bratry a moje děti. Kolik jich chodí po 
cestách tohoto světa jako stádo bez pastýře a jsou vystaveni všem nebezpečím! Ko-
lik je jich zraněných hříchem! Kolik se jich stalo otroky zla, obětí nenávisti! Jak 
mnoho je ubohých, vykořisťovaných, slabých, trpících! …

Všechna utrpení mých dětí jsou jako zoufalé volání o pomoc, které proniká ke 
mně a hluboce zraňuje mé mateřské Srdce.

Jsem s vámi na všech cestách světa. S mateřskou láskou pomáhám svým malým, 
kteří jsou ve veliké tísni: zachraňuji ztracené, uzdravuji nemocné, těším zarmouce-
né, povzbuzuji ty, kteří ztratili důvěru, pozvedám padlé, znovu nalézám zbloudilé.

To je ta hodina vítězství Neposkvrněného Srdce vaší nebeské Matky. To je ho-
dina velikého zázraku Božího milosrdenství. Já však chci působit prostřednictvím 
vás, přemilí synové. Proto vás všechny zvu, abyste se zasvětili mému Neposkvrně-
nému Srdci.

Pak vás budu moci učinit dokonalými služebníky vykoupení, které vykonal Je-
žíš.

Z tohoto města, ležícího na břehu Tichého oceánu, který je zároveň jakoby hra-
nicí mezi Východem a Západem, volám vás všechny, abyste odpověděli na můj 
plán, který se stává den ze dne zjevnější: Církev a svět uvidí, jak se uskuteční nej-
větší zázrak Božího milosrdenství.“
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 Montreal (Kanada), 8. září 1983
 Narození Panny Marie

Mé nejmenší děti
„Shromažďuji ze všech částí světa své nejmenší děti, abych je spojila ve svém zá-

stupu a ukryla v hlubinách svého Neposkvrněného Srdce.
Přemilí synové, slyšte jejich hlas, který prosí o vaši pomoc: běžte jim naproti, 

vezměte je do svého náručí a přineste je všechny k vaší nebeské Matce.
Malými jsou pro mne všechny děti, které byly už počaty, ale úmyslně zabity v lů-

ně svých matek. Láska a vroucí přání vaší nebeské Matky a církve, aby byly zachrá-
něny spolu s nevinnou krví prolitou těmi, kteří znevažují Boží zákon a neposlou-
chají ho, je už křtem touhy a krve, který je všechny zachraňuje.

Malé a bezbranné jsou pro mne i ty děti, které žijí a vyrůstají, avšak ve škole jim 
říkají bludy, a kterým se předkládají hodnoty, jež jsou ve skutečnosti překračová-
ním Božího zákona.

Mezi malé počítám mladé lidi, kteří se otvírají životu ve světě proměněném 
v poušť, protože je oloupen o lásku, a kteří jsou sváděni ke všem nejbolestnějším 
zkušenostem zla.

Malí jsou pro mne chudí, kterým chybí životní prostředky, kteří nemají domov 
ani práci a často jsou vykořisťováni.

Malými jsou pro mne všechny mé děti pronásledované, odsunuté na okraj spo-
lečnosti a utlačované, ty, které trpí, které pláčou, které jsou opuštěné, které jsou bez 
pomoci a bez útěchy. Malými jsou pro mne všechny mé děti – oběti hříchu a nená-
visti, které jdou životem bez důvěry a bez naděje.

Kdo pomůže těmto ubohým hříšným dětem a zachrání je?
Přemilí synové, přineste mi dnes věnec všech těchto mých malých dětí a položte 

jej kolem mé kolébky, abych jej mohla vzít jako kytici květů, které mi chcete nabíd-
nout ke dni radostného svátku narození vaší nebeské Matky.“

 San Francis (Maine, USA), 15. září 1983
 Sedmibolestné Panny Marie

Jsem pod křížem
„Přemilí synové, pohleďte na svou Matku Bolestnou pod křížem, na kterém vi-

sí Ježíš, zápasí se smrtí a umírá. Od tohoto okamžiku je mé místo pod křížem kaž-
dého mého dítěte.

Jsem pod křížem svého prvního přemilého syna, papeže Jana Pavla II., který mi-
luje, modlí se a trpí pro smrtelný zápas, který prožívá církev, a pro osud, který oče-
kává ubohé lidstvo. Nezpozorovali jste, že tu vyvstal bič války a že mnoho nevin-
ných obětí bude muset snášet nevýslovná utrpení?

Jsem pod křížem, který dnes nesou biskupové: ti, co zůstali věrní, zatímco je stá-
le více těch, kteří chtějí jít svou cestou, aniž by poslouchali a následovali Svatého ot-
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ce, kterého Ježíš ustanovil jako základ církve; oni připravují jinou církev, odtrženou 
od papeže, která ještě vyvolává pohoršení rozkolu.

Jsem pod křížem, který dnes nesou kněží, moji přemilí synové, kteří jsou povo-
láni, aby žili v naprosté věrnosti Ježíšovi, jeho evangeliu a jeho církvi. Často musí 
snášet vnitřní mučednictví, když se cítí nepochopeni, posmíváni, a dokonce vlast-
ními spolubratry zneuznáváni.

Jsem pod křížem duší, které se zasvětily Bohu, chtějí žít věrně svému zasvěcení, 
odporujíce duchu světa, který dnes vnikl do mnohých klášterů a vnesl do nich vlaž-
nost, nečistotu, laxnost a hledání všech světských potěšení.

Jsem pod křížem mnohých věřících, kteří přijali mé pozvání s odvahou a velko-
dušností. Pod tíží mnohých těžkostí doufají ve mne, důvěřují mi: uprostřed velkých 
zkoušek se modlí s vírou a vytrvalostí, za nesmírného utrpení obětují v duchu smí-
ru všechno, co jim Pán v jejich životě určuje.

Jsem pod křížem svých ubohých hříšných dětí, abych je přivedla na cestu poká-
ní a smíření; jsem pod křížem dětí nemocných, abych jim dala útěchu a oddanost; 
bloudících, abych je přivedla na cestu záchrany; umírajících, abych jim pomohla ze-
mřít v milosti a Boží lásce.

Ano, v této době, kdy se zvětšují utrpení a soužení, jsem vaší Bolestnou Matkou 
a Matkou útěchy jako nikdy dosud. Jsem přítomna pod vaším křížem a pod křížem 
všech svých dětí, abych s vámi trpěla a modlila se za vás.

Spolu s vámi obětuji Otci vzácný příspěvek vaší osobní spolupráce na vykoupe-
ní, které vykonal můj Syn Ježíš.“

 Curacao (Antily), 29. září 1983
 Svatých archandělů Michaela, Rafaela, Gabriela

Úloha andělů
„Dnes slaví církev svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. Je to také váš 

svátek, přemilí synové, protože Boží andělé se významně podílejí na mém vítěz-
ném plánu.

Hleďte, jakou mají úlohu: Pod mým vedením vedou strašnou bitvu proti satano-
vi a všem zlým duchům. Je to zápas, který se odehrává především v ob lasti ducha – 
s inteligencí a v dokonalé shodě s plány dvou velkých a proti sobě postavených vo-
jevůdců: Ženy oděné sluncem a Rudého draka.

Úlohou svatého Gabriela je odít vás vlastní mocí Boží.
On bojuje proti nejnebezpečnější léčce satana, který vás chce oslabit přivedením 

k malomyslnosti a únavě. Kolik z vás zůstalo stát na cestě zasvěcení, které jste mi 
učinili, právě pro tuto vaši lidskou slabost!

Je to slabost, která vás svádí k pochybnosti, nejistotě, strachu a zmatku. Tak se 
můj Odpůrce pokouší udělat vás neschopnými odporu, uzavřené do sebe, zdržující 
se vlastními problémy a neschopné pravého apoštolského vzletu.
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Archanděl Gabriel má za úlohu pomáhat vám růst v důvěře tím, že vás oděje Bo-
ží silou. A tak vás každý den povede po cestě odvahy, pevnosti a hrdinné čisté víry.

Úlohou svatého Rafaela je nalévat balzám do vašich ran.
Jak často se satanovi podaří zranit vás hříchem, zasáhnout vás svými zákeřnými 

svody! Dává vám pocítit tíhu vaší ubohosti, neschopnosti a křehkosti a zdržuje vás 
na cestě k vašemu dokonalému darování se Bohu.

Dále je úlohou svatého Rafaela provázet vás na cestě, kterou jsem vám naznači-
la, a dát vám lék, který vás uzdraví ze všech chorob duše. Činí vaše kroky každý den 
jistějšími, vaše předsevzetí méně nejistými, vaše činy lásky a apoštolátu odvážněj-
šími, vaše odpovědi na má přání rozhodnějšími, ducha k mému mateřskému plánu 
pozornějšího. Tak bojujte svůj zápas posilněni nebeským balzámem!

Úlohou svatého Michaela je chránit vás před hroznými útoky satana proti vám.
V této době ti přemilí synové, kteří přijali mé pozvání a zasvětili se mému Ne-

poskvrněnému Srdci, a všechny mé děti, které vstoupily do společenství mého ví-
tězného šiku, staly se terči, které si vzal na mušku s obzvláštním vztekem a krutos-
tí můj a váš Odpůrce.

Satan na vás útočí v duchovní oblasti všemi způsoby pokušení a našeptávání, 
aby vás svedl ke zlému, k dezorientaci, k pochybnosti, k malomyslnosti. Používá 
často své oblíbené zbraně – ďábelského našeptávání a nečistých pokušení.

Napadá vás strašnými úklady a často se pokouší nastrčit vás do nebezpečí; také 
fyzicky útočí na váš život a na vaši bezúhonnost.

Archanděl Michael, obránce celé církve, zasahuje svou velkou mocí a přechází 
k útoku, aby vás vysvobodil od Zlého a od jeho nebezpečných nástrah. Proto vás 
vybízím, abyste snažně prosili o jeho ochranu denní recitací krátké, ale tak účinné 
modlitby exorcismu, kterou složil papež Lev XIII.

Zde je důvod, proč mají Boží andělé tak důležitou úlohu v plánu boje, který ny-
ní probíhá: musíte žít stále v jejich společnosti.

Mají vzácnou a nezastupitelnou úlohu: jsou po vašem boku v boji v téže bitvě; 
dodávají vám síly a odvahy, uzdravují vás z vašich mnohých ran; chrání vás před 
zlem a spolu s vámi tvoří nejsilnější část vítězného šiku, kterému velí vaše nebes-
ká Vojevůdkyně.“

 Port Landerdale (Florida, USA), 7. října 1983
 Růžencové Panny Marie

Drak bude spoután
„Přemilí synové, v denním boji proti satanovi a proti jeho úkladným a nebez-

pečným svodům, proti mohutnému vojsku Zlého musíte používat kromě zvlášt-
ní pomoci Božích andělů také jisté a nepřemožitelné zbraně: touto zbraní je vaše 
modlitba.
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Modlitbou můžete vždycky vyrvat nepříteli území, kterého dobyl; můžete způ-
sobit, že na poušti zla a hříchu vyraší výhonky dobra; především můžete vysvobo-
dit nezměrné množství duší, které se satanovi podařilo vzít do zajetí. Modlitba má 
obrovskou sílu a vyvolává řetězové reakce dobra, které jsou silnější než reakce ato-
mové.

Modlitba, kterou mám nejraději, je svatý růženec.
Proto vybízím při svých četných zjeveních, abyste se jej modlili, spojuji se s těmi, 

kteří se jej modlí, a prosím o něj všechny toužebně a s mateřskou úzkostí.
Proč je svatý růženec tak účinný?
Protože je jednoduchou a skromnou modlitbou a vede vás k tomu, abyste byli 

malí, mírní a prostého srdce.
Dnes se satanovi daří dobýt všechno duchem pýchy a odboje proti Bohu. Bo-

jí se však těch, kteří následují vaši nebeskou Matku cestou maličkosti a pokory. 
Velcí a pyšní si této modlitby neváží. Moji malí se ji však modlí s velkou láskou 
a radostí: chudí, děti, pokorní, trpící, velmi mnoho věřících, kteří přijali mé po-
zvání.

Ďáblova pýcha bude přemožena pokorou malých a Rudý drak bude defi nitivně 
pokořen a přemožen, když ho spoutám nikoliv silným řetězem, ale velmi křehkou 
šňůrou: svatým růžencem.

Je to modlitba, kterou se modlíte se mnou.
Když mě prosíte, abych se za vás modlila, vyslyším vás a spojím svůj hlas s va-

ším, sjednotím svou modlitbu s vaší.
Bude proto vždy účinnější, neboť vaše nebeská Matka je prosící všemohouc-

nost. Vždy obdržím, když prosím, neboť Ježíš nikdy nemůže říci ne, když ho pro-
sí Matka.

Je to modlitba, která spojuje hlasy církve a lidstva, neboť se koná ve jménu všech, 
a nikdy ne jen z titulu osobního.

Rozjímáním jeho tajemství přicházíte k pochopení Ježíšova plánu, který se rý-
suje v celém jeho životě od Vtělení až do dokonání jeho slavné velikonoční oběti. 
A tak pronikáte stále hlouběji do tajemství vykoupení. A k pochopení tohoto ta-
jemství lásky docházíte prostřednictvím vaší nebeské Matky, když procházíte ces-
tou jejího Srdce, abyste získali nesmírný poklad božské hořící lásky Srdce Kristo-
va.

V této modlitbě jste utvářeni k dokonalému oslavování Otce častým opaková-
ním modlitby, kterou vás naučil Ježíš: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jmé-
no tvé, přijď království tvé.“ Budete také vedeni k věčnému klanění Nejsvětější Tro-
jici recitováním „Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.“

Vaše nebeská Matka vás dnes prosí, abyste používali svatého růžence jako nej-
účinnější zbraně a abyste v tom velkém boji bojovali podle pokynů „Ženy oděné 
sluncem“.
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Přijměte mé pozvání: rozmnožte vaše večeřadla modlitby a bratrství, zasvěťte se 
mému Neposkvrněnému Srdci a modlete se často svatý růženec. Tak bude tímto ře-
tězem zcela spoután mocný Rudý drak, jeho akční radius se stále více zúží a nako-
nec ho bude možno učinit bezmocným a neschopným útoku.

Zázrak vítězství mého Neposkvrněného Srdce všichni uvidí!“

1. listopadu 1983
 Všech svatých

Vojevůdkyně jednoho jediného šiku
„Přemilí synové, vzácnou pomoc při splnění úkolu, který jsem vám svěřila, vám 

poskytnou vaši bratři, kteří přišli sem nahoru do ráje a mají nyní účast na blaže-
nosti bez konce.

Dnes je slavnost Všech svatých: musíte na ně hledět s radostí, důvěrou a veli-
kou nadějí.

Kolik těchto vašich bratří prožilo stejné těžkosti jako vy, snášeli stejná utrpení 
a sdíleli vaše bolesti, odpověděli na mou mateřskou výzvu a zasvětili se mému Ne-
poskvrněnému Srdci. Zde nahoře tvoří velikou korunu světel, která se otvírá, aby 
zpívali spolu s vaší nebeskou Matkou věčnou chválu Nejsvětější Trojici.

Ti, kteří žili na zemi jako mé děti, s učenlivostí mě poslouchali a následovali na 
cestě, kterou jsem sama naznačila, tvoří dnes zářivou korunu lásky, radosti a slávy 
kolem mého Neposkvrněného Srdce.

Kolik z těchto dětí jste poznali v těchto letech! Dnes jsou po vašem boku – ví-
ce než kdykoliv dříve – aby bojovali v téže bitvě pod vedením vaší nebeské Voje-
vůdkyně.

Mé mateřské Srdce vás dnes spojuje v mimořádném společenství života se všemi 
vašimi bratry v ráji a s těmi, kteří už mají jistotu spásy, ale trpí ještě v očistci chví-
li své osobní očisty.

Je to nesmírná, neviditelná, ale nejvzácnější část mého šiku, neboť moji svatí sy-
nové jsou už vyzbrojeni silou Boží a silou mojí, zatímco duše v očistci mi mohou 
dát příspěvek svého utrpení a stálou modlitbu.

Proto se nikdy nesmíte cítit sami. Zesilte své svazky se svatými v nebi a s těmi, 
kteří se ještě očišťují v očistci: jsou vám velice blízko, vidí všechny vaše potíže, znají 
všechny strašné úklady, které vám nastražuje můj Odpůrce, a mohou vám vždy po-
moci účinným způsobem. Hleďte na všechny, kteří vás už předešli do věčného živo-
ta se znamením víry a nyní vás očekávají s láskou a radostí.

Jsem Matka a Královna všech svatých.
Jsem Vojevůdkyně jednoho jediného šiku.
Jsem Matka celé církve, té, která bojuje, té, která se očišťuje, té, která triumfuje, 

a mé Neposkvrněné Srdce buší radostí, když vás vidím tak sjednocené bratrským 
pocitem v jednom společenství lásky a života.
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Z ráje, společně s vašimi bratry a mými přemilými syny, kteří jsou už zde, a se 
všemi dušemi, které se ještě modlí a trpí v očistci, vám dnes žehnám ve jménu Ot-
ce i Syna i Ducha Svatého.“

 Enugu (Nigérie, Afrika), 21. listopadu 1983
 Obětování Panny Marie v chrámě

Na cestách Afrikou
„Vstupte do chrámu mého Neposkvrněného Srdce, přemilí synové, chcete-li vi-

dět zázraky mé milosrdné lásky.
V této době působí vaše Matka ve všech světadílech a starostlivě vás volá, aby 

vás přivedla na cestu dobra, lásky a návratu k Bohu, vašemu Vykupiteli. Všude se 
zjevuji malým, prostým, chudým, těm, kteří mají čisté srdce.

Také v této části afrického kontinentu vidíš, jak tu přijímají mé pozvání s veli-
kou vděčností a uznáním.

Kolik lásky ke mně nacházíš na cestách Afrikou! Zde – uprostřed tak veliké chu-
doby, kde jsou chatrče ještě z hlíny a mé děti nemají často ani jídlo, ani oděv, dostá-
vám od nich víc, než co se mi dává v jiných, pokročilejších částech světa.

Dostávám čistou a upřímnou lásku, velkomyslnou odpověď, nadšený a radostný 
souhlas, vroucí a vytrvalou modlitbu.

Viděls, s jakou horlivostí se modlí svatý růženec, jak velice ctí moje obrazy, jak 
mě vystavují v každém pokoji svých ubohých chatrčí. Ukážu se jim ještě více pro-
střednictvím zjevení a svou mateřskou přítomností, která jim pomáhá a naléhá na 
Prozřetelnost, aby jim nescházelo ani jídlo a oděv.

V těchto dnech, můj malý synu, jsi mohl vidět na vlastní oči, jak působí nebeská 
Matka na cestách tohoto nesmírného kontinentu.

Nadešla hodina mých největších zázraků. Jsou to časy vítězství mé mateřské lás-
ky.

Proto zvu všechny z pěti světadílů, aby vstoupili do chrámu mého Neposkvrně-
ného Srdce, abyste tak mohli plnit můj plán.“

 Grand Bassam (Pobřeží slonoviny), 8. prosince 1983
 Neposkvrněného Početí

Lék, který potřebujete
„Jsem Neposkvrněné Početí.
Sdílejte, přemilí synové, velikou radost celé církve v rozjímání o této jedinečné 

výsadě, kterou mě ozdobila Nejsvětější Trojice vzhledem k mému božskému ma-
teřství.

Jsem vaše Matka, celá krásná, a vy mě tak oslovujete. Chci vás odít svou vlastní 
krásou a vybízím vás, abyste mě následovali cestou milosti a svatosti, čistoty a pa-
nenství.
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To, co narušuje vaši vnitřní krásu, je jedině hřích. Proto vás dnes všechny vybí-
zím, abyste denně bojovali proti tak velikému zlu.

Hřích je následkem onoho prvotního porušení řádu, které zabránilo, abyste byli 
počati a narozeni bez poskvrny jako já.

Všichni jste se narodili pod břemenem tohoto tíživého a zlého dědictví. Ve chví-
li křtu jste byli od něho osvobozeni, ale zůstaly ve vás následky, které vás činí tak 
zranitelnými, hřích vás snadno přitahuje a často se stává ve vašem životě, že jste je-
ho obětí.

První věc, kterou musíte udělat, je rozeznat hřích jako zlo a hned ho litovat úko-
nem čisté a nadpřirozené lásky.

Kolik mých dětí už jej jako zlo neuznává, pokládají jej často za dobro, a tak jím 
nechávají proniknout duši, srdce a svůj život. Už nejsou schopni lítosti a žijí ze zvy-
ku nakaženi touto těžkou chorobou.

Pak musíte sáhnout po léku, který vám připravilo Ježíšovo milosrdenství: po 
svátosti smíření. V této době je nutné zpovídat se často, častěji než kdykoliv jindy. 
Zpověď dnes mizí ze života a zvyklostí tolika mých dětí. A to je znamením krize, 
která proniká církví.

Také prostřednictvím vás, přemilí synové, chci působit, aby se svátost smíření 
v církvi vrátila ke svému lesku. Chci, aby všechny mé děti v hojném počtu spěchaly 
k tomuto prameni milosti a Božího milosrdenství. A vás, přemilí synové, vybízím 
k časté zpovědi, podle možnosti týdně. Prosím vás, choďte do zpovědnice, abys-
te byli k dispozici všem, kteří tuto svátost potřebují. Poučte všechny věřící důklad-
ně o nutnosti přistoupit k této svátosti, především kdyby se někdo nalézal ve stavu 
smrtelného hříchu.

Tento lék potřebujete, chcete-li jít cestou Boží milosti a svatosti.
Tak půjdete za svou nebeskou Matkou, která vás přitahuje svou nebeskou vů-

ní.
Pak budete také vy obklopeni mým vlastním světlem a Ježíšův život bude moci 

zapustit ve vás hluboké kořeny.
Z afrického světadílu se dnes obracím s mateřskou starostí ke všem svou vý-

zvou, abyste kráčeli cestou lásky a svatosti a bojovali proti ďáblu a všem jeho ná-
strahám. Brzy budu moci vaším prostřednictvím dosáhnout vítězství, až rozdrtím 
hlavu pekelnému Draku, který dnes na vás zákeřně líčí nástrahy.“

24. prosince 1983
 Svatá noc

Jeho nové Vánoce
„V zahradě mého Neposkvrněného Srdce prožijte, přemilí synové, krásné 

a vzácné hodiny této Svaté noci. Prožijte je v modlitbě a v mlčení, v milé společ-
nosti se mnou a s mým snoubencem Josefem.
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Podílejte se se mnou na chvílích vytržení a nevýslovné radosti, které prožívala 
vaše nebeská Matka, když se připravovala darovat vám Boží Dítě. Modlitba mě za-
halovala jako oděv, ticho ovládalo stále více můj život, neboť přišla tak očekávaná 
chvíle jeho narození v čase. A tak jsem zapomněla na únavu dlouhé cesty, neskličo-
valo mě už to, že nám odmítali otevřít dveře, přitahoval mě osamělý klid jeskyně, 
netížila mě ani netrápila bída a nedostatek všeho.

Pak se najednou nad mou nicotou sklonil ráj a já jsem byla uchvácena láskou 
a životem s nebeským Otcem. Když jsem si uvědomila, že jsem ještě na zemi, měla 
jsem už v náručí svého Boha, který se zázračně stal mým Synem.

Prožijte to činné ticho mého nejčistšího snoubence Josefa: jeho námahu přivést 
nás tou dlouhou cestou, jeho vytrvalost najít pro nás dům, jeho vytrvalou trpělivost 
při každém odmítnutí otevřít nám dveře, jeho důvěru, že nás přivede na chráněné 
a bezpečné místo, jeho láskyplnou práci, aby naši ubohou jeskyni udělal pohostin-
nější, a konečně jeho velké štěstí, když se skláněl, aby líbal před svého Boha a ado-
roval tím, který se ze mne nyní narodil ve Svaté noci.

Kéž je nad vámi světlo, které zazářilo v hluboké noci pastýřům, a zpěv andělů 
a radost nad slyšenou novinkou: „Zvěstuji vám zprávu, která je radostí pro všech-
ny: Dnes se narodil Spasitel, který je Kristus Pán.“

V noci, která se dnes hustou temnotou snesla na svět, v krvavém utrpení, ve kte-
rém je církev povolána žít, dokud jsou brány lidí a národů ještě stále zavřeny pro Je-
žíše, který se vrátí ve slávě, následujte svou nebeskou Matku, jejího přemilého snou-
bence Josefa a pastýře, kteří hned přibíhají na pozvání z nebe.

Modlete se a setrvejte v tichu, abyste slyšeli Boží hlas, abyste porozuměli velkým 
znamením, které vám dnes posílá, abyste svou osobní spoluprací podporovali je-
ho milosrdný plán.

I vy se dejte spěšně do práce jako Josef, abyste všechny připravili na jeho blízký 
návrat. Zapalte v srdcích světla, která už zhasla, otevřte duši milosti a lásce, otevřte 
dokořán všechny brány Kristu, který přichází.

A jak to udělali prostí malí pastýři, tak také vy: nezavírejte se před hlasy, které 
k vám přicházejí – více než jindy – z nebe.

Dokažte mezi nimi poznat a následovat hlas své nebeské Matky, která vám to-
lika způsoby a tolika znameními opakuje prorockou zvěst: „Připravte se na druhý 
příchod Ježíše ve slávě!“

Jeho druhé Vánoce jsou blízko. Prožijte se mnou závěrečné hodiny tohoto dru-
hého adventu: v důvěře, v modlitbě, v odevzdaně snášeném a prosvětleném utrpe-
ní, v očekávání, že brzy přijde velký den Páně.

Poušť světa se otevře, aby přijala nebeskou rosu jeho slavného království lásky 
a pokoje.“
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 31. prosince 1983
 Poslední noc roku

Vraťte se ke svému Vykupiteli
„Prožijte poslední hodiny roku v tichu, v soustředění a v modlitbě!
Přemilí synové, jsem vaše nebeská Matka a nyní právě připravuji veliký plán lás-

ky, abych uspíšila triumf svého Neposkvrněného Srdce, protože právě nyní – jako 
nikdy předtím – svět potřebuje mou mateřskou přítomnost.

Svět jde cestami nenávisti a tvrdošíjného odmítání Boha, násilí a nemravnosti. 
I přes všechny výzvy, které lidstvu stále posílá Boží milosrdenství, lidstvo zůstává 
hluché ke každému volání.

Nechápe a nepřijímá znamení, která Pán posílá.
Nevěří nebezpečím, na která poukazuje „můj“ papež, když s odvahou i s obava-

mi ohlašuje uragán, který vás čeká.
Poselstvím, která dávám prostřednictvím prostých a malých duší, jež si volím ve 

všech světadílech, se nevěnuje pozornost.
Má zjevení na místech často vzdálených a nebezpečných se ignorují.
A přece jste jen na píď vzdáleni od své záhuby. Když všichni budou volat po mí-

ru, znenadání by mohla vypuknout nová světová válka, která by všude přinesla 
smrt a záhubu. Když se bude říkat „mír a bezpečnost“, mohla by začít největší revo-
luce jednotlivců i národů.

Kolik krve vidím téci po cestách světa!… Kolik svých ubohých dětí vidím naří-
kat v hrůzách ohně, hladu a strašného ničení!

Pán stojí u dveří této generace a během Svatého roku vykoupení klepe stále 
s důrazem a s láskou na srdce všech.

Vraťte se ke svému Bohu, který vás chce zachránit a vede vás k pokoji. Vraťte se 
ke svému Vykupiteli. Otevřte svá srdce Kristu, který přichází!

Chvíle, které prožíváte, jsou spojené s velikým nebezpečím a bídou. Proto vás 
vybízím, abyste poslední hodiny roku strávili na kolenou v nepřetržité modlitbě pl-
né důvěry. Spojte své hlasy s mocným orodováním své nebeské Matky, která prosí 
pro vás pro všechny o veliký zázrak Božího milosrdenství.“


