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Milán, 1. ledna 1997
Svátek P. Marie Matky Boží a Světový den míru

Ježíš Kristus je jediný Spasitel
„Dnes začínáte nový rok oslavou svátku své nebeské Matky a rozjímáte o tajem-

ství mého božského Mateřství.
Jsem pravá Boží Matka, protože Syn, jemuž jsem dala pro jeho lidské početí tělo 

a krev, je věčné Slovo Otce, je pravý Bůh.
Na počátku bylo Slovo, to jest od věčnosti.
Slovo je v Otcově lůně jako jeho jednorozený Syn, zrozený, nestvořený, jedné 

podstaty s ním.
Je všemohoucí Bůh, vševědoucí, věčný.
Slovo bylo u Boha jako jeho dokonalý obraz, odlesk jeho slávy. Slovo věčné a sou-

podstatné, Syn, v němž Otec neustále nachází zalíbení.
Slovo bylo Bůh. Skrze něho je všechno stvořeno; vše, co ve ves míru existuje, ne-

se jeho nezničitelnou stopu.
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Já jsem byla vybrána za Matku, abych dala Slovu lidskou přiro zenost: stala jsem 

se tak pravou Matkou Boží.
Můj Syn Ježíš několik okamžiků před svou smrtí mě dal za Mat ku vám všem.
Moje mateřská role vůči vám se uskutečnuje tak, že vás vedu k pochopení tajem-

ství jeho Božské Osoby.
Ježíš Kristus je jediný Spasitel.
Je Bůh s námi.
V tajemství Vánoc můžete pochopit, jakou míru ponížení Bůh zvolil, aby se stal 

tím, čím jste vy všichni.
Přijal lidskou přirozenost; vzal na sebe omezení času a prostoru; naro dil se jako 

každý jiný tvor; byl položen do jeslí; žil v rytmu každé lidské bytosti.
Byl dítětem jako vy, rostl do věku dospívání, zakoušel s vámi stejné pocity. Stal 

se citlivým k lásce a byl zraňován bolestí.
Těšil se z přátel a trpěl kvůli nepřátelům.
Je Bůh pro nás.
Rozhodl se být s námi solidární ve všem kromě hříchu, pro lás ku, kterou chová 

Bůh ke svým tvorům.
Jako Bůh se stal člověkem, aby se stal jediným Spasitelem člo věka.
A tak jsem byla povolána být Matkou Vykupitele, zvláštním způsobem s ním 

spojená v bolestném díle vaší spásy.
Je Bůh v nás.
Vzácným plodem jeho vykupitelského díla je návrat člověka k plnému společen-

ství života s Bohem.
Bůh může žít ve vás svou láskou, svou milostí a svým vlastním životem.
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Bůh se stal člověkem, aby žil v životě každého člověka.
Lidstvo je tak přiváděno k plnému společenství se svým Stvo řitelem a Spasite-

lem.
Mým mateřským úkolem je přivést vás všechny k Ježíši Kristu, vašemu Bohu 

a Vykupiteli.
Jen tak se lidstvo bude moci těšit z nedocenitelného dobra po koje.
Ježíš je váš pokoj.
Pokoj mezi Bohem a lidstvem. Pokoj mezi vámi všemi, povo la nými být Božími 

dětmi a tvořit jedinou rodinu.
Pokoj je ovoce lásky.
Pokoj se rodí z dobré vůle.
Pokoj vede k harmonii a bratrství všech.
K vytvoření opravdového po koje je proto třeba přijmout Ježíše Krista, který je 

Králem pokoje.
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se ne-

narodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž narodili se z Boha.“ (Jan 1,12)
Během tohoto roku, ve kterém zahajujete duchovní přípravu na Velké jubileum, 

vás zvu, abyste mě následovali po cestě nej hlub šího pochopení tajemství Ježíše Kris-
ta, pravého Boha a Krále věčné slávy.

Ježíš Kristus je jediný Spasitel.
Jeho slovo obsažené v evangeliu vás vede ke spáse, protože je to slovo Pravdy 

a Života.
Přivedu vás k plnému pochopení jeho božského slova. Budu pů sobit, abyste mi-

lovali a žili evangelium mého Syna Ježíše.
Chci vás přivést k milování Ježíše, jak ho miluje moje vlastní srdce, Matčino srd-

ce: proto vás žádám, abyste se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci.
Tak vás připravím přijmout jej s radostí, až se vrátí v jasu své slávy.
Tedy také vy, moji synáčkové, budete moci „spatřit jeho slávu, slávu, jakou má od 

Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy“. (Jan 1, 14)
V tento den se na vás dívám s mateřským zalíbením a žehnám vám všem ve 

jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Vacallo (Švýcarsko), 2. února 1997
Uvedení Dítěte Ježíše do chrámu,

předvečer mé cesty do Jižní Ameriky
Na cestě blahoslavenství

„Rozjímejte o mně ve chvíli, kdy uvádím Dítě Ježíše do jeru zalémského chrámu.
Je tak maličký, slabý, křehký: od jeho narození uplynulo teprve 40 dní. Nesu jej 

v náručí, s láskou jej tisknu k srdci. Sleduji se zanícením jeho oči, jak mě pozorují 
a zalévají mě svým božským světlem.
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Tak jsem jím já sama vedena cestou blahoslavenství.cestou blahoslavenství.cestou blahoslavenství
Blažení chudí v duchu.
Pán, Bůh všemohoucí a vševědoucí, je tu cele přítomen, ale sko ro jako nic, v po-

době tohoto mého Synáčka.
Uprostřed takové chudoby se narodil! Byl položen do žlabu a tráví své prvé dny 

v tak ubohém a prostém prostředí.
Teď ho uvádím do chrámu Páně, podpírána svým nejčistším snou   bencem Josefem. 

Jako výkupné za dítě obětujeme dvě holu bičky, což je cena určená pro chudé lidi.
Blažení plačící.
Když mi kněz vrací Dítě do mé náruče, stařičký Simeon, osví cený Duchem Bo-

žím, odhaluje mé duši, že jeho určením je přede vším velké utrpení: „Hle, on jest dán 
k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat – 
i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.“ (Lk 2, 
34) Jako jeho Maminka se k němu přidružuji na cestu utrpení.

Blažení tiší.
Pozorujte na mém Dítěti odlesk mírnosti a dobroty.
Jeho ruce se otvírají jako božská něha vstříc každému lidskému utrpení. Jeho oči 

vrhají světlo do každého stínu hříchu a zla. Jeho nohy směřují na vyprahlé a nejisté 
cesty hledat ty, kteří se vzdálili, nalézt ztracené, podpořit strádající, uzdravovat ne-
mocné, přijímat hříšníky, všem dávat naději a spásu. Jeho Srdce bije údery božské 
lásky, aby utvářelo všechna srdce k mírnosti a soucitu.

Blažení milosrdní.
V Dítěti, které přináším do chrámu jeho slávy, vidíte milosrdnou Lásku Otcovu, 

která se stala člověkem. Otec tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby 
byl svět skrze něho spasen.

V křehké podobě tohoto Dítěte tedy nyní rozjímejte o vyvolené a připravené 
oběti, která má být přinesena pro vaši spásu.

On je to, který přináší světu milosrdnou lásku Otcovu.
On je ta milosrdná láska, která obnovuje srdce všech.
Blažení čistého srdce.
Bůh je přítomen v mém Dítěti Ježíši.
Jeho srdce je srdce Boha. Ode mne přijal lidskou přirozenost, ale jeho Osoba je 

Božská.
Tak srdce, které bije v tomto Dítěti, je samo srdce Boží. Vidíte Boha v Synu, kte-

rého nesu ve své mateřské náruči.
Naslouchejte tlukotu srdce Božího v tlukotu jeho srdce a naučte se milovat.
Čistota srdce se rodí z dokonalosti lásky. Proto jedině ten, kdo miluje, může do-

sáhnout čistoty srdce a jedině ten, kdo má čisté srdce, může vidět Boha.
Blažení tvůrci pokoje.
Hle, Dítě, které je Pokoj sám.
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Jeho jméno je Pokoj. Jeho posláním je vnést pokoj mezi Boha a lidstvo. Jeho zá-
měrem je pokoj pro celý svět.

Jedině on může přinést pokoj a může učinit pokojnými srdce všech, kteří jsou 
povoláni k účasti v jedné jediné rodině dětí Bo žích.

Jestliže ho svět odmítne, nikdy nepozná pokoje.
Blažení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost.
V tomto Dítěti se dívejte na oběť povolanou jít cestou odmítání a pronásledo-

vání.
Jako maličký musí prchat do vyhnanství, protože Herodes nařídil jeho zabití. 

Jako chlapec žije v chudém domě a musí namáhavě pracovat. Během svého veřej-
ného působení je vystaven pře káž kám, je vytlačován na okraj společnosti, je ohro-
žován, nakonec zatčen a odsouzen k smrti. Je to on, pronásledovaný a zbitý, který 
přinesl uzdravení všem.

Dnes, když jej nesu v náruči do chrámu jeho slávy, pozoruji jeho oči, ze kterých 
vyzařuje světlo nesmírné blaženosti.

On je jedinou blažeností pro vás.
Je to on, který vám ukazuje cestu blahoslavenství, kterou se musí dát každý, kdo cestu blahoslavenství, kterou se musí dát každý, kdo cestu blahoslavenství

chce dojít ke spáse a pokoji.
Je to věčné Slovo Otce v podobě tohoto maličkého Dítěte, které vám vytyčuje 

cestu Pravdy a Života.
Je to jednorozený Syn, ve kterém se Otci od věčnosti zalíbilo.
Je to Syn panenské Matky, kterého dnes nesu do chrámu jeho slávy, a vám všem 

opakuji: Poslouchejte ho.
Můj malý synu, jsi ještě na začátku dlouhé a namáhavé cesty, kterou musíš pro 

mne podniknout k některým národům Latinské Ameriky. Neboj se tak náročné-
ho programu, který ti připravili. Moji andělé světla jsou ti po boku v každém oka-
mžiku a při tvé slabosti se více projeví moc tvé nebeské Maminky. Veď všechny do 
útočiště mého Neposkvrněného Srdce, abych vám mohla pomoci projít nesnadnou 
cestu vašich blahoslavenství.“

Caracas (Venezuela), 11. února 1997
Výročí zjevení v Lurdech

Neposkvrněné Početí
„Dnes vzpomínáte výročí mého zjevení v Lurdech velkým veče řadlem na stadi-

onu tohoto města.
Zjevila jsem se jako Neposkvrněné Početí.Neposkvrněné Početí.Neposkvrněné Početí
Chtěla jsem svými slovy potvrdit velké privilegium, jehož se mi od Pána dostalo 

tím, že mě zbavil moci satana a hříchu již od oka mžiku mého lidského početí.
Tak jsem byla počata bez dědičného hříchu.
Jsem Neposkvrněné Početí.
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Otec ve mně odráží dokonalý plán, který měl v okamžiku stvo ření celého ves-
míru.

Syn si bere ze mne tělo a krev pro své lidské zrození, přijímá lidskou přirozenost, 
která není ani na okamžik podrobena moci Zlého.

Duch Svatý zúrodní tuto mateřskou a svou panenskou zahradu plností všech 
svých darů.

Se zalíbením se ve mně zrcadlí Nejsvětější Trojice.
Jsem Neposkvrněné Početí.
Tím jsem pro vás, moji ubozí synové, vysílené hříchem a zlem, zbité a zraněné 

mým a vaším Odpůrcem, podrobené temnému jhu jeho otroctví.
Proto vás dnes zvu k následování cestou nevinnosti a lásky, mod  litby a umrtvo-

vání, čistoty a svatosti.
Vidíte, jak je teď celý svět proměněn v nesmírnou poušt, ze které vyráží velké 

množství zlých výhonků hříchu a egoismu, pýchy a nenávisti, rozkoše a nečistoty. 
Nečistota se oslavuje a šíří se všemi prostředky propagandy. Tím se začíná ohrožo-
vat nevinnost dětí a pak dochází k narušení čistoty u mladých i manželské čistoty 
v rodinném životě.

Nad tímto světem vládne démon poživačnosti a pohárem rozkoše úspěšně svá-
dí všechny národy světa.

Jsem Neposkvrněné Početí.
Mým mateřským úkolem je vést všechny své syny cestou umrt vo vání smyslů, 

modlitby, čistoty a lásky.
Jen tak můžete vniknout do tajemství lásky mého Syna Ježíše.
Ježíš zvlášť miluje čistotu.
Jen lidem čistého srdce odkrývá Ježíš tajemství lásky svého Bož ského Srdce. Ma-

lým dětem čistého srdce Ježíš zjevuje plány své milosrdné lásky, která všechno očiš-
ťuje a přetváří.

Abyste vnikli do tajemství Ježíšova života a jeho evangelia spá sy, musíte žít 
ve ctnosti čistoty.

Dnes, můj malý synu, se nacházíš ve velkém národě Venezuely, který ohrožuje 
můj Protivník, ale který také miluje a chrání vaše nebeská Matka.

Kolik mých synů je ohroženo jedem korupce, nečistoty, bludu, násilí a nená-
visti.

Ale stále více miluje, vzývá a oslavuje vaši nebeskou Maminku mnoho jejích dě-
tí v tomto velkém národě.

Slibuji vám tedy, že vás všechny shromáždím pod svým mateř ským ochranným 
pláštěm v bezpečném útočišti svého Nepo skvrně ného Srdce.

Vyslovuji vám svou radost, když vidím, jak je tu rozšířeno mé Mariánské kněž-
ské hnutí. Jeho sílu tvoří malí, chudí, prostí: ti, kteří velkodušně odpověděli na mou 
výzvu rozšiřovat všude modlitební večeřadla, o něž jsem vás žádala.
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Slibuji vám, že vás nikdy neopustím, ale že budu vždycky vaší bezpečnou ochra-
nou a vaší božskou Pastýřkou.

Všem vám žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Capoliveri (Livorno), 27. března 1997
Zelený čtvrtek

Ve večeřadle jeho božské Lásky
„Vstupte do večeřadla Božského Srdce Ježíšova, moji milovaní synové. Dnes je 

váš svátek. Dnes jsou vaše Velikonoce. Připomí náte si ustanovení nové Oběti a no-
vého kněžství.

Vstupte se mnou do večeřadla jeho božské Lásky.
„Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět.“ (Lk 22, 15)
Velice jsem toužil.
Celý jeho život byl zaměřen k tomuto nevýslovnému okamžiku. Ježíš směřo-

val myšlenkou i touhou k vrcholu této svaté hory Sion, kde měl dokonat své Veli-
konoce.

„Toužil jsem jísti s vámi tohoto beránka.“
Vstupte do večeřadla jeho božské Lásky, abyste vychutnali všech nu sladkost té-

to Poslední večeře.
Ježíš dává své Tělo a svou Krev za duchovní pokrm a nápoj pro váš nový život.
Chce se s každým důvěrně sjednotit až k úplnému splynutí s vámi.
Láska vyžaduje společenství, láska vede k jednotě.
Ježíš vytváří s vámi tak hlubokou jednotu, že se stává masem vašeho masa a kr-

ví vaší krve.
Jako je Ježíš v Otci a Otec v něm, tak skrze Eucharistické přijí mání jste vy v něm 

a on ve vás.
Vstupte do večeřadla jeho božské Lásky, abyste pochopili, že Ježíš je Láska, která 

se dává, je Láska, která se obětuje za vás.
Po velikonoční večeři s apoštoly následuje agonie v Getse ma nech, Jidášova zra-

da, opuštění apoštoly, Petrovo zapření, urážky a potupy od veleknězových sluhů.
Nikdo nemiluje větší láskou než ten, kdo dá život za ty, které miluje.
Ježíš obětuje život za vaši lásku.
Milovaní synové, děkujte se mnou Ježíšovi za tento jeho velký dar.
Poskytněte mu úlevu v jeho velké bolesti svou kněžskou láskou. Líbejte všechny jeho 

rány. Uchovávejte v srdci každé jeho slovo. Odpovězte velkodušně na své povolání.
Vaše kněžství je součástí tohoto jeho daru. Vaše služba vstupuje do hlubiny je-

ho tajemství lásky.
Ve večeřadle jeho božské Lásky se učte sloužit.
Láska, která se dává, Láska, která se obětuje, je také Láska, která se nabízí 

sloužit.
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Ježíš umývá nohy svým učedníkům.
Stvořitel slouží svému tvoru. První se stává posledním. Pán se stává služební-

kem.
Moji milovaní kněží, dejte se do služby všem.
Buďte Ježíšovýma rukama, které zacelují rány, uzdravují ne moc né, odpouštějí 

hříšníkům, pozvedají padlé, podpírají slabé, utěšují zoufalé, vedou zbloudilé a všem 
poskytují pokoj a spásu.

Ve večeřadle jeho božské Lásky prožívejte v duchu vděčnosti a radosti své kněž-Ve večeřadle jeho božské Lásky prožívejte v duchu vděčnosti a radosti své kněž-Ve večeřadle jeho božské Lásky
ství.

Vy jste povoláni být služebníky Ježíšovy lásky.
Nechte se spalovat plamenem jeho božské Lásky, abyste se stali tichými a po-

kornými srdcem.
Buďte věrnými kněžími!
Proto vás vyzývám k zasvěcení se mému Neposkvrněnému Srd ci.
Jako Maminka vás mohu zformovat v kněze podle Kristova Srd ce, služebníky je-

ho lásky a jeho svatosti.
Pak Ježíš může vaším prostřednictvím pokračovat v každo den ním slavení svých 

Velikonoc až do konce časů.“

Capoliveri (Livorno), 28. března 1997
Velký pátek

Přitáhnu všecky k sobě
„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ (Jan 12,32)
Milovaní synové, prožívejte se mnou tento den utrpení a smrti mého Syna Je-

žíše.
„Až budu vyvýšen ze země.“ (Jan 12,32)
Proto Otcovo Slovo sestoupilo do mého panenského života. Pro to se po devět 

měsíců utvářelo v mém mateřském lůně. Proto se ze mne narodilo v nuzné a ne-
vzhledné jeskyni. Proto prožívalo dny svého ohroženého dětství, dospívání a mládí, 
skloněno nad svou každodenní prací.

Když jsem viděla růst jeho krásné božské tělo, často jsem s úz kostí myslela na 
místo, kde měl být obětován jako oběť připravená a očekávaná Otcem.

A s Ježíšem jsme se společně dívali na vrchol Golgoty, kde se jednou naplní je-
ho krvavá oběť.

Přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12,32)
Otec tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby skrze něho byl svět 

spasen.
Ježíš se nabízí jako cena vašeho výkupného.
Ježíš se obětuje za vaši spásu.
Ježíš byl zabit na kříži, aby se celému lidstvu dostalo daru jeho vykoupení.
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V ukřižovaném Ježíši vidíte živý obraz Otcova Božského milo srdenství.
Milosrdenství je to, co nutká Otce dát vám svého jednorozeného Syna.
Milosrdenství je to, co přivádí Ježíše k oběti na kříži pro vás.
Milosrdenství je to, co dopouští na jeho božské tělo všechny rány, útoky a uráž-

ky tohoto dne.
Vidíte se mnou, jak se na jeho obětovaném těle otvírají nové výhonky Božího 

milosrdenství.
Skloňte se se mnou a líbejte vonné květy milosrdenství, které rozkvétají všude 

z jeho utrpení.
Líbejme jeho tělo, které je jedna rána. Líbejme jeho hlavu, do hloubi poraněnou 

dlouhými trny. Líbejme jeho znetvořený a zbitý obličej. Líbejme jeho ruce a nohy, 
proražené hřeby, líbejme jeho Srdce, probodené kopím.

Líbejme s láskou a bolestí pravého Beránka Božího, obě to va ného na kříži pro 
naši spásu.

Přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12,32)
Celé lidstvo je přitahováno k jeho lásce Spasitele a Vykupitele.
Z něho se rodí nové lidstvo, nesené k plnému společenství života s jeho nebes-

kým Otcem.
Z jeho probodeného Srdce vychází s vodou a krví Boží milo srdenství: odtud se 

rodí církev a prýští svátosti vaší spásy.
A tak se Boží milosrdenství stává ochranou nevinnosti malých, posílením zdat-

nosti mladých, posilou v slabosti velkých, útěchou v bolesti nebohých, odpuštěním 
pro rány hříšníků, nadějí ve strachu umírajících, spásou a životem všem.

V Ježíši vyvýšeném ze země pro vás na kříž vidíte triumf Bo žího milosrdenství 
nad celým lidstvem, které On vykoupil a spasil.

Přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12,32)
Jako Matka se podílím na tomto plánu spásy. Proto dnes stojím u svého ukřižo-

vaného Syna, pozoruji ho s hlubokou soustrastí, když je zvedán ze země.
Sdílím všechno jeho utrpení. Cítím na sobě tíhu jeho kříže. Hře by mi probodá-

vají duši, kopí římského vojáka proniká i do mého mateřského srdce.
Podílím se tak jako Spoluvykupitelka na díle vašeho vykoupení.
Spojuji svou mateřskou bolest se vším utrpením svého Syna, protože jsem byla 

povolána za Matku Božího milosrdenství.
Proto je vykoupené lidstvo mým Synem svěřeno také mé mateř ské lásce.
Ježíš mne dal za pravou Matku celému lidstvu.
Nechte se všichni přitáhnout do kolébky tohoto mého nového a duchovního 

mateřství.
Vstupte do bezpečného útočiště mého Neposkvrněného Srdce.
V jeho triumfu, který jsem předpověděla ve Fatimě, uvidíte usku teč nění největ-

šího zázraku Božího milosrdenství ve světě.“
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Capoliveri (Livorno), 29. března 1997
Bílá sobota

Matka Vykupitele
Bděte se mnou, milovaní synové, v tento den, kdy jsem zůstala sama bez své-

ho Syna.
Jsem Matka Vykupitele.
Jeho poslání je splněno.
Jeho tělo, krutě potupené, ztrýzněné a ukřižované, odpočívá teď ve svém no-

vém hrobě.
Oběť byla přinesena.
Byla obětována oběť nové a věčné smlouvy.
Nové lidstvo, smířené s Bohem, se zrodilo v kolébce nesmírného utrpení.
Naživu zůstala ještě Matka.
Bdím v bolesti, která mě celou zachvacuje a ovíjí a já ji neustále obětuji nebes-

kému Otci, v neustávající modlitbě, v pevné víře, v naději, která se už stává jis-
totou.

Můj Syn Ježíš, zabitý na kříži a položený v hrobě, se připravuje na zmrtvýchvstá-
ní v jasu své božské slávy.

Původce života nemůže zůstat mrtvý.
Nemůže podlehnout temnotě ten, který je Světlem světa.
Nemůže na sobě trvale nést následek hříchu ten, který vás na vždy osvobodil 

z jeho kletého otroctví.
Jsem Matka Vykupitele.
Tento den mé velké bolesti připravuje úsvit největší radosti pro celé lidstvo.
Protože můj Syn, který teď leží bezduchý v hrobě, je váš jediný Spasitel, váš je-

diný Vykupitel.
Prožijte tedy tento den se mnou, vaší neposkvrněnou a bolestnou Matkou.
Prožijte jej s vírou v jeho Božství.
Prožijte jej v lásce a milosti, kterou vám on daroval.
Prožijte jej v naději na konečné vítězství.
Dnešek je prvním dnem mého nového a všeobecného mateřství. Stala jsem Mat-

kou celého lidstva.
Hrob, který skrývá tělesnou schránku mého Syna, stane se koléb kou vašeho no-

vého zrození.
Vstupte do nového hrobu mého Neposkvrněného Srdce.
To je kolébka, kam chci uložit všechny své děti.
Zde vám pomohu odložit starého člověka hříchu a zla, sobectví a pýchy, špat-

nosti a nečistoty.
Zde ve vás utvořím nového člověka milosti a dobroty, lásky a pokory, svatos-

ti a čistoty.
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Podporujte mou mateřskou činnost, která vás přivádí ke stále dokonalejší podo-
bě s vaším božským bratrem Ježíšem.

Ježíš s radostí pozoruje vonné květy vyrůstající z jeho utrpení a ve vás může 
sklízet vzácné plody svého vykoupení.

Milovaní synové, prožijte se mnou tento den Bílé soboty.
Mějte účast na mé mateřské bolesti.
Sdílejte mou silnou naději.
Ať vás posiluje má pevná víra.
Ten, který dnes leží v hrobě, připravuje se na své největší vítěz ství ve chvíli, kdy 

vyjde z hrobu v lesku své božské slávy.“

Capoliveri (Livorno), 30. března 1997
Neděle Zmrtvýchvstání

Svědek vzkříšení
„Prožívejte společně se svou nebeskou Matkou hlubokou radost tohoto veliko-

nočního dne.
Kristus žije.
Kristus vstal z mrtvých!
Když se mi Ježíš ve světle svého oslaveného těla zjevil v plném božském jasu 

a jako Syn se sklonil, aby zacelil každou ránu mé mateřské bolesti, mé srdce se úpl-
ně pohroužilo do velikonoční ra dosti.

Kristus vstal z mrtvých. Kristus žije na věky!
Stala jsem se první a tichou svědkyní jeho zmrtvýchvstání.první a tichou svědkyní jeho zmrtvýchvstání.první a tichou svědkyní jeho zmrtvýchvstání
První svědkyní proto, že Ježíš chtěl především své Matce sdělit novinu této ve-

likonoční radosti.
Jsem také tichou svědkyní, protože úkol zvěstovat světu tento úžasný božský zá-

zrak byl svěřen zbožným ženám a učedníkům.
Jsem svědkyní zmrtvýchvstání.
Mým úkolem je udržovat a rozmnožovat víru v těch, kdo v něho uvěřili.
Dodala jsem nové odvahy tomu, kdo se domníval, že teď už je se vším konec. 

Žádala jsem zbožné ženy, aby spěchaly ke hrobu, o němž jsem už věděla, že je 
prázdný. Posílila jsem víru apoštolů, když jsem jim řekla, jak se Ježíš zjevil mně 
jako první v jasu své božské slávy.

Evangelia o tom nehovořila, protože mým mateřským úkolem je být tichou svěd-
kyní zmrtvýchvstání.kyní zmrtvýchvstání.kyní zmrtvýchvstání

Jako jsem byla tichou přítomností u slova, když je hlásal během let své veřejné 
činnosti, tak jsem také měla být tichou přítomností u slova, které měla nyní hlá-
sat církev.

Matce však byl svěřen radostný úkol svědčit v životě, že můj Syn Ježíš Kristus 
vstal z mrtvých a sedí po pravici svého nebeského Otce v nebeské slávě.
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Dnes jsem svědkyní zmrtvýchvstání.
V této době, kdy mnozí popírají nebo zpochybňují historický fakt jeho zmrt-

výchvstání, pověřuji vás, moji milí, abyste usilovně hlásali a odvážně svědčili o po-
divuhodné události Kristova vzkří šení.Kristova vzkří šení.Kristova vzkří šení

Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, byla by marná vaše víra.
Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, bylo by zbytečné hlásání jeho evangelia.
Kdyby Kristus nevstal z mrtvých, nebyl by důvodu věřit ještě v pravdu jeho slova.
Kristus vstal z mrtvých, protože je Bůh.
Kristus vstal z mrtvých, protože to předpověděl.
Kristus vstal z mrtvých a zjevil se v božském jasu své slávy svědkům, které si vy-

volil.
Kristus vstal z mrtvých a zjevil se nejprve své Matce.
Pozorovala jsem ho, jasnějšího nad slunce, čistého jako sníh, a jeho božská krá-

sa se tak vtiskla do mého života, že od té chvíle jsem začala žít rajským životem už 
zde dole.

Proto – především ve vašich dnech – vybízím vás všechny, moji milovaní, abys-
te odvážně zvěstovali jeho smrt, odhodlaně hlásali jeho zmrtvýchvstání a s jistotou 
čekali na jeho příchod ve slávě.“

Fatima (Portugalsko), 8. května 1997
25. výročí vzniku MKH

Poselství z Fatimy se naplňuje
„S radostí přijímám hold Mariánského kněžského hnutí, který mi vzdáváš v den, 

který připomíná 25. výročí jeho vzniku.
Nacházíš se tady na tomtéž místě, před kapličkou Zjevení, kde jsem tvému srdci 

odhalila velký plán lásky a milosrdenství svého Neposkvrněného Srdce.
Vybrala jsem si tě, mé malé a ubohé dítě, abys byl mým nástro jem tohoto mé-

ho plánu.
Tak jsem tě v těchto letech zavedla do všech končin světa a ty jsi s námahami 

a nesčetným strádáním vícekrát navštívil mnoho národů pěti kontinentů.
Nyní se můj plán začíná naplňovat.
Skrze své Mariánské kněžské hnutí jsem povolala všechny své syny k zasvěcení 

se mému Neposkvrněnému Srdci.
– Naplňuje se poselství z Fatimy a uskutečňuje se všude, díky milosrdnému půso-

bení vaší nebeské Maminky. 
Žádala jsem v něm zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci jako jistý prostře-

dek k dosažení obrácení srdce a života a přivedení lidstva na cestu k úplnému ná-
vratu k Pánu.

Prostřednictvím mého Mariánského kněžského hnutí se toto za svě cení, které si 
přeji a o které žádám, koná teď už ve všech částech světa.
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Tak jsem si mohla vytvořit celý zástup malých dětí, s nimiž dovrším své největ-
ší vítězství.

– Naplňuje se poselství z Fatimy v šíření večeřadel – nyní na světové úrovni. Žá-
dala jsem vás o tato večeřadla, abych vás shro maždovala v modlitbě se mnou a skr-
ze mne.

S velkou radostí přijímám dnes z tvých rukou, můj malý synu, hold: přinášíš mi 
jej z těch večeřadel, která se všude rozšířila mezi kněžími a věřícími, mezi dětmi, 
mládeží a především v rodinách.

Díky těmto večeřadlům můžete dosáhnout milosti obrácení pro mnoho ubo-
hých hříšníků, zvláště těch, kteří Božího milosrdenství nejvíce potřebují.

Těmito večeřadly dáváte velkou sílu přímluvě a smíru vaší ne beské Matce, která 
mnohokrát intervenovala mimořádným způ so bem za zkrácení bolestné doby vel-
ké očistné zkoušky.

Těmito večeřadly prosíte o dar druhých Letnic, které se už při bli žují, protože mé 
Neposkvrněné Srdce se stalo novým duchovním večeřadlem, v němž se uskuteční 
tento božský zázrak pro církev a pro celé lidstvo.

– Naplňuje se fatimské poselství ve vašem úsilí v lásce, modlitbě, jednotě s pape-
žem a církví s ním sjednocenou.

Zde jsem předpověděla a ve vidění ukázala malým dětem, kte rým jsem se zjevi-
la, útrapy, protivenství a krvavé zkoušky pa pe žovy.

Tato moje proroctví se splnila především na tomto mém papeži Janu Pavlu II., 
který je mistrovským dílem formovaným v mém Neposkvrněném Srdci.

Díky vašemu úsilí v lásce a modlitbě jste jeho posilou a útěchou ve chvíli jeho 
největší oběti.

Díky vaší učenlivosti a poslušnosti stáváte se jeho nejsolidnější po mocí, aby se 
jeho učitelský úřad všude přijímal, poslouchal a praktikoval.

Díky vaší jednotě s ním jste posíleni ve vytrvalosti v pravé víře v době, kterou 
jsem zde předpověděla: kdy se víra u mnoha mých synů ztrácí vinou bludů, kterým 
se vyučuje a které se stále více šíří.

Zde jsem dala před 25 lety vzniknout svému Mariánskému kněž skému hnutí: 
aby se fatimské poselství, často neuznávané a mno hými odmítané, ve vaší době zce-
la splnilo.

Toto splnění je nutné pro vás, moji synové, ohrožení a bití, aby ste mohli dosáh-
nout spásy.

Toto splnění je nutné pro církev, tak raněnou a křižovanou, aby mohla ze své 
bolestné a krvavé zkoušky vyjít celá krásná, bez po skvrny a vrásek, k podobě své 
nebeské Matky.

Toto splnění je nutné pro celé lidstvo, aby se mohlo vrátit do náruče svého Otce 
a poznat nové časy svého plného společenství lásky a života se svým Bohem a Pá-
nem.
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Teď je tento můj plán už před naplněním triumfem mého Nepo skvrněného Srd-
ce ve světě.

Žehnám ti, můj malý synu, a zároveň mému papeži, biskupům, kněžím, věřícím 
z mého Hnutí, roztroušeným ve všech končinách světa. Žehnám ti s láskou a ra-
dostí.

Žehnám ti s vděčností Matky, které nasloucháš, kterou ná sle duješ, potěšuješ 
a oslavuješ.“

Marseille (Francie), 18. května 1997
Svatodušní svátky

Ve světle jeho pravdy
„Můj malý synu, pokračuj v této namáhavé cestě po celé Francii a všude zaklá-

dej úžasná večeřadla s kněžími a věřícími mého Hnutí.
Toto je moje hodina.
Je to hodina, ve které chci shromáždit všechny v duchovním večeřadle svého 

Neposkvrněného Srdce.
Zde se brzy stane zázrak nových Letnic pro církev a pro celé lidstvo.
Duch Svatý podá své dokonalé svědectví.
Toto svědectví Ducha usvědčí svět z hříchu.
– Ve světle jeho pravdy pozná celé lidstvo propast, do které se nechalo satanem 

svrhnout, satanem, který chtěl v lidstvu a skrze lid stvo zopakovat nenávistné gesto 
svého odporu vůči Bohu a jeho zákonu.

Tak došlo lidstvo k vytvoření civilizace bez Boha, stanovilo si morálku, která se 
příčí Božímu zákonu, ospravedlnilo každou formu zla a hříchu, nechalo se svést 
materialismem, nenávistí, násilím a nečistotou.

Božským ohněm Ducha Svatého bude lidstvo úplně očištěno, aby se mohla ob-
novit zahrada, v níž se Nejsvětější Trojici dostane nej větší slávy.

Svědectví Ducha Svatého důkladně obnoví církev.
– Ve světle jeho pravdy se církev uvidí v celé své lidské ubo hosti a bude uzdrave-Ve světle jeho pravdy se církev uvidí v celé své lidské ubo hosti a bude uzdrave-Ve světle jeho pravdy

na z krize víry. Bude osvobozena z nástrah bludů, které v ní rozšířily hlubokou rá-
nu odpadlictví a nevěry.

Obnovená božským ohněm Ducha Svatého, celá církev bude od les kem slávy 
svého Pána, stane se opět nevěstou věrnou a čistou, celou krásnou, bez poskvrny 
a vrásky, k napodobení své nebeské Matky.

Svědectví Ducha Svatého vás přivede k úplnému pochopení prav  dy.
– Ve světle jeho pravdy se všem ukáže spásonosná síla Ježíšova evangelia, které Ve světle jeho pravdy se všem ukáže spásonosná síla Ježíšova evangelia, které Ve světle jeho pravdy

všude rozšíří svůj božský jas.
A tak lidé budou naslouchat Ježíšovi v jeho slově, budou ho následovat po cestě, 

kterou jim vytyčil, budou napodobovat jeho život a budou ho oslavovat.
Přišla hodina, kdy všichni budou oslavovat mého Syna Ježíše.
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Zázrakem druhých Letnic lidstvo pozná Ježíše Krista jako svého Vykupitele a ja-
ko svého jediného Spasitele.

Duch Svatý tedy otevře srdce a duše k přijetí Krista, který se k vám vrátí v les-
ku své božské slávy.

Tak mé Neposkvrněné Srdce dosáhne konečně svého velkého triumfu.“

Valdragone (San Marino), 24. června 1997
Duchovní cvičení formou večeřadla s 28 biskupy a 300 kněžími MKH

z Evropy, Ameriky, Afriky, Asie a Oceánie
Ježíš Kristus je jediný Spasitel

„Také letos jste přišli na tuto horu, abyste prožili tyto dni v trva lém večeřadle 
modlitby a bratrství se svou nebeskou Mamin kou.

Přišli jste v tak velkém počtu, biskupové a kněží mého hnutí ze všech částí světa!
Dívám se na vás se zalíbením Maminky, které tolik nasloucháte, kterou tolik ná-

sledujete a oslavujete.
Sjednocuji se s vaší modlitbou, kterou beru do svých rukou, abych ji přenesla 

před trůn Nejsvětější Boží Trojice. 
Pomáhám vám, abyste se milovali jako bratři, aby Ježíš mohl mít radost z pohle-

du, jak mezi vámi žije jeho nové přikázání. 
Způsobím, aby do vašich duší sestoupila nebeská rosa mi losti, milosrdenství, po-

sily, radosti a pokoje.
Následujte mě na cestě, která vede k Velkému jubileu po sto pách, které vám na-

značil můj papež Jan Pavel II.
Nechte se nést v mém Neposkvrněném Srdci k setkání s Ježíšem Kristem, vaším 

Vykupitelem a jediným Spasitelem.
– Ježíš Kristus je jediný Spasitel, protože on je Slovo věčného Otce vtělené v mém 

panenském lůně, které se zrodilo, vyrostlo a zemřelo na kříži pro vaše vykoupení 
a pro vaši spásu.

– Ježíš Kristus je jediný Spasitel, protože je Pravda.
Dokonalý obraz Otce, jeho věčné Slovo, které vám přináší dar věčné pravdy.
Jeho pravda je obsažena v evangeliu.
Milovaní synové, buďte věrnými a pevnými hlasateli evangelia.
Vidíte, jak pravdu obsaženou v evangeliu zatemňuje racio na lismus, drásají blu-

dy, které se stále více rozšiřují: tak mnozí se vzdalují od pravé víry.
Žijte do písmene podle evangelia mého Syna. 
Hlásejte do pís mene evangelium, podle kterého žijete.
Nepřestávejte rozšiřovat světlo evangelia ve světě zahaleném tem notou bludů 

a odpadlictví.
Buďte apoštoly nové evangelizace ve světě, který zpohanštěl, a to po dvou tisíci-

letích od prvního hlásání evangelia.
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– Ježíš Kristus je jediný Spasitel, protože je Život.
V něm je život, protože on je Bůh.
Všichni obdrželi život od něho, protože vám jej získal tím, že se za vás oběto-

val na kříži.
Život k vám přichází skrze milost, která vám dává podíl na Boží přirozenosti.
Milovaní synové, staňte se služebníky milosti; staňte se nositeli Života.
Proto vás žádám, abyste byli pečliví ve službě svátostmi, kte ré vám Ježíš svě-

řil. Buďte především vždy připraveni posloužit svá tostí smíření, která je dnes v tak 
mnoha částech církve zane dbá vána.

Buďte služebníky Božího milosrdenství. 
Kněží, kteří jste se mi zasvětili, skrze vás sestupuje na všechny moje mateřská 

něžnost: hledejte ty, kteří se vzdálili, podpírejte sla bé, odpouštějte hříš ní kům, těšte 
zarmoucené, přinášejte posilu ne mocným, veďte nejisté, chraňte maličké. Vezměte 
všechny do své kněžské náruče a neste do bezpečného útočiště mého Nepo skvrně-
ného Srdce.

– Ježíš Kristus je jediný Spasitel, protože je Cesta.
On vás v Duchu lásky vede k Otci.
On vás vede po cestě dokonalosti a věčného štěstí.
On pro vás připravuje očekávaný a poslední okamžik setkání s vámi v záři své 

božské slávy.
Ježíš Kristus je jediná Cesta, která vede k ráji. 
Není jiného jmé na pod nebem, v němž byste mohli nalézt spásu. 
Lidstvo kráčí po cestě ke svému setkání s ním, ke kterému do jde, až se Ježíš vrá-

tí ve slávě, aby přinesl na svět své království.
Kráčejte v radostném očekávání jeho slavného příchodu.
Překročte práh naděje a žijte v pokoji, v radosti, v klidu, v dů věře a ve své synov-

ské odevzdanosti.
V těchto dnech večeřadla sestoupil Duch Svatý na každého z vás a vložil do va-

šich srdcí a do vašich duší charisma svých darů.
Duch Svatý vás utvrdil ve vašem povolání a dal vám světlo a sílu, abyste mohli 

naplnit svou kněžskou službu.
Buďte věrnými hlasateli Pravdy, buďte starostlivými nositeli Ži vota, buďte pro 

všechny světlem naděje a důvěry.
V těchto dnech jsem zacelila tolik ran; pomazala jsem posi lu jícím balzámem 

mnoho trpkostí; utřela jsem mnoho skrytých slz; vnukla jsem dobrá předsevzetí; 
přetvořila jsem srdce.

Milovaní synové, vyjděte z tohoto večeřadla v míru a v radosti. Staňte se nástro-
ji mého pokoje ve všech částech světa. 

Jsem stále s vámi. Zjevuji se církvi a světu skrze vás.
Skrze vás se naplňuje každý den triumf mého Neposkvrněného Srdce ve světě.
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Spolu s vámi, se všemi, kteří jsou svěřeni vaší službě, vám žeh nám ve jménu Ot-
ce i Syna i Ducha Svatého.“

Rubbio (Vicenza), 6. srpna 1997
Svátek Proměnění Páně

Král věčné slávy
„Vystupte se mnou na svatou horu milosti a svatosti, abyste byli osvíceni a pro-

měněni slavným světlem mého Syna Ježíše.
On je jednorozený Syn Otce.
On je Slovo věčně rozené Otcem, jedné podstaty s ním, doko nalý obraz a odlesk 

jeho božského jasu.
On je Král věčné slávy.
Jako se třem apoštolům, Petrovi, Janovi a Jakubovi, proměnil na hoře Tábor, tak 

se zjeví vám v jasu své božské slávy, vystoupíte-li se mnou na svatou horu pokory 
a malosti, lásky a čistoty, mlčení a modlitby.

Otec zjevuje svá tajemství pouze dětem a maličkým, naopak je skrývá před vel-
kými a učenými.

Syn odhaluje svůj božský jas vám, malí synové, které utvářím a vedu s mateř-
skou péčí k vrcholům svatosti.

– Král věčné slávy.
Když se Slovo stalo tělem v mém panenském lůně, jeho božský jas se úplně za-

halil přijatým lidstvím. 
Pohleďte na dítě, sotva naro zené, položené v jeslích, maličké, všeho potřebné, 

na chlapce v ryt mu lidského rozvoje, na mladíka skloněného nad svou každoden-
ní prací, na muže bolesti, který nese tíži slabosti, odmítnutí ode všech, odsouzení 
k popravě, bičování, trnovou korunu, ukřižování a smrt na kříži!

Vidíte, jak jeho Božství bylo opravdu poníženo v bolestném rám ci jeho lidství.
Já jsem však neustálým heroickým aktem víry uctívala ve svém Synu Ježíši své-

ho Boha a v duši jsem o něm rozjímala v jasu jeho Božství.
– Král věčné slávy.
Právě ve chvíli zmrtvýchvstání se jeho Božství projevuje v ce lém svém lesku 

a přijímá do sebe i jeho lidství. Ve zmrtvých vsta lém Kristu se jeho lidství zbož-
šťuje, protože jeho tělo je už osla vené, jak se zjevilo třem apoštolům na hoře Tá-
bor.

„A byl proměněn před jejich očima: jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl 
oslnivě bílý.“ (Mt 17,2)

V ráji sedí nyní Ježíš po pravici Otce, v záři svého Božství.
Dnes se máte více dívat na věčnou slávu Ježíše Krista.
Mnozí pochybují o jeho božské přirozenosti. Zpochybňují jeho slovo. Popírají 

historický fakt jeho zmrtvýchvstání.
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Milovaní synové, hlásejte odvážně všem Božství mého Syna Je žíše. Nechte se 
obestřít jasem jeho Pravdy. Připomínejte jeho smrt, vyhlašujte jeho zmrtvýchvstání 
v očekávání jeho příchodu ve slávě.

– Král věčné slávy.
Až se Ježíš vrátí ve své božské slávě a zjeví se všemu lidstvu, každý bude povolán 

zažít tutéž zkušenost, jako ji zažili Petr, Jakub a Jan na hoře Tábor.
Ježíš se totiž zjeví ve svém lesku a jeho lidství bude zcela pro mě něno oslnivým 

světlem jeho Božství.
Takže celý vesmír prohlásí Ježíše Krista za Božího Syna, za dokonalý obraz Otce, 

za Slovo učiněné člověkem, za jediného Spa sitele, skrze něhož je všechno stvořeno 
a jenž má moc všechno si podřídit.

Ježíš nastolí své slavné království ve světě a bude to království svatosti a milosti, 
království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Milovaní synové, žijte v radostném očekávání jeho slavného ná vratu.
Proto vás vyzývám: pojďte se mnou cestou dětství a pokory.
Tak vám Otec vyjeví tajemství svého Syna; Duch Svatý vás do vede k pochopení 

celé pravdy; Ježíš Kristus se vám zjeví v lesku své Božské Osoby, aby se mu všichni 
klaněli, milovali jej a osla vovali jako Krále věčné slávy.“

Dongo (Como), 15. srpna 1997
Nanebevzetí Panny Marie

Královna září po tvé pravici
„Milovaní synové, pohleďte dnes s důvěrou a pevnou nadějí na svou nebeskou 

Matku, vzatou do slávy ráje s duší i tělem.
Všechny zástupy nebeských duchů se sklánějí v hluboké úctě před svou Krá-

lovnou, když jsem byla vzata do nejvyššího nebe a postavena po pravici svého Sy-
na Ježíše.

A ráj líbeznými harmoniemi světel a zpěvů, jež nikdo na zemi nemůže slyšet, mě 
velebí a volá: Královna září, Pane, po tvé pra vici.

Královna září po tvé pravici.
Po pravici se posazuje osoba, která je hodna nejvyšší pocty.
Když můj Syn Ježíš po svém odsouzení k smrti, aby pro nás dosáhl věčného vy-

koupení, vstane z mrtvých v jasu své božské slá vy a vystoupí na nebesa, nebeský 
Otec ho posadí po své pravici.

Po Otcově pravici, protože jemu se vzdává pocta, která přísluší pouze jemu, jako 
jeho jednorozenému Synu.

Po Otcově pravici, protože když dokončil dílo vykoupení, při vedl celé lidstvo zot-
ročené hříchem k plnému společenství života s Bohem.

Po Otcově pravici, protože Ježíš je jediný vítěz nad Zloduchem, hříchem, zlem 
a smrtí.
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Po Otcově pravici, protože skrze něho byl stvořen vesmír a pou ze jemu je dána 
moc podrobit si všechno po porážce a zničení svých nepřátel.

„Výrok Hospodinův mému Pánu: Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé ne-
přátele za podnoží k nohám.“ (Ž 110)

Nebeský Otec má Ježíše Krista po své pravici, přisuzuje mu tím nejvyšší poctu, 
která patří jeho jednorozenému Synu, vtě lenému Slovu, Vykupiteli, jedinému Spa-
siteli a Králi všehomíra.

Královna září po tvé pravici.
Když jsem byla vzata do nebeské slávy, dostalo se mi místa po pravici mého Syna.
Ježíš tím přiznává největší poctu, která mi náleží jakožto jeho panenské Matce, 

důvěrně spojené s ním v díle vykoupení, zúčast něné na všech jeho bolestech a nyní 
povolané podílet se na jeho božské moci ve slávě.

Po Synově pravici, protože svým ANO jsem souhlasila, aby při jal svou lidskou 
přirozenost v mém nejčistším lůně.

Po Synově pravici, protože jsem stála po jeho boku v každém okamžiku jeho 
existence a pila spolu s ním kalich mnoha hořkostí.

Po Synově pravici, protože pod křížem jsem se svou nepo skvrně nou a mateřskou 
bolestí stala opravdovou Spoluvykupitelkou, obě tujíc svého Syna Ježíše Otci jako 
cenu za vaše vykoupení.

Po Synově pravici, protože v něm a skrze něho jsem zvítězila nad Zloduchem, 
nad hříchem a smrtí, jež vstoupila do světa jako trest za hřích prarodičů.

Po Synově pravici, protože nyní se podílím na jeho božské moci podrobit všech-
no jemu.

Po Synově pravici, abych blízko něho mohla plnit svou duchovní funkci Matky 
církve a celého lidstva.

Po Synově pravici prosím za vás, přimlouvám se ve váš pro spěch, stojím při 
vás a pomáhám vám v hrozném zápase proti sata novi a všem zlým duchům, pro-
ti zlu a hříchu, aby Kristus jednou mohl zvítězit nad mocí, kterou má ještě smrt 
nad vámi.

A tak na konci světa, až vás Ježíš vzbudí ke svému poslednímu a všeobecnému 
soudu, i vy, moji synové, můžete vstoupit vzhůru na nebesa a dostanete místo po 
pravici Syna a vaší nebeské Matky, abyste s nimi prožívali navždy dokonalou a věč-
nou blaženost.“

Milán, 8. září 1997
Narození Panny Marie

Okolo mé kolébky
„Milovaní synové, slavte s láskou a důvěrou svátek mého naro zení a připojte se 

k radosti celé církve, která se shromažďuje v aktu hluboké úcty okolo kolébky, do 
níž jsem byla po svém naro zení položena.
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Nechte se přitáhnout mou líbeznou nebeskou vůní.
– Okolo mé kolébky se s jásotem shromažďuje celé nebe, protože Nejsvětější Tro-Okolo mé kolébky se s jásotem shromažďuje celé nebe, protože Nejsvětější Tro-Okolo mé kolébky

jici se dostává největší slávy.
Nebeský Otec s potěšením shlíží na veledílo své lásky, které stanovil od věčnosti 

v plánu své božské Moudrosti.
Slovo se těší z toho, že může vidět stvoření, které si samo při pravilo za Matku 

pro své zrození v čase.
Duch Svatý jásá, protože mne zcela naplnil jako svůj svatý a ne porušený chrám 

ke svému božskému záměru.
– Okolo mé kolébky se shromažďují všichni nebeští duchové, protože v malém, Okolo mé kolébky se shromažďují všichni nebeští duchové, protože v malém, Okolo mé kolébky

sotva narozeném děvčátku vidí tu, která je určena stát se jejich Královnou.
– Okolo mé kolébky se dnes shromažďujete vy všichni, moji sy nové, které jsem Okolo mé kolébky se dnes shromažďujete vy všichni, moji sy nové, které jsem Okolo mé kolébky

povolala k zasvěcení se mému Nepo skvrně nému Srdci, abyste tvořili část mého ví-
tězného šiku.

Učte se ode mne být maličcí.
Nechte se mnou utvářet, abyste se stali služebníky.
Vstupte do této mé kolébky, abyste se mnou zakusili, jak je krásné a líbezné být 

maličký a pokorný.
Všichni dnes musíte kráčet cestou malých duší.
Satan je na vrcholu své velké moci a cítí se jist svým vítězstvím.
Přemožen může být pouze pokorou a nepatrností dětí za svě ce ných mému Ne-

poskvrněnému Srdci.
Proto vás vedu cestou pokory, nepatrnosti, prostoty, nevinnosti, důvěry a vaší 

velké synovské odevzdanosti.
– U mé kolébky, do které vás všechny dnes pokládám, Ježíš za kouší velkou radost, 

když cítí, že jej posloucháte, milujete a násle dujete.
On ví, že pouze maličcí s čistým srdcem dovedou naslouchat učenlivě jeho slo-

vu a uvádět je ve skutek.
On shromažďuje ve vzácné zahradě své božské Lásky pokorné, chudé, prosté 

a slabé.
Vidí, že jej stále věrně následují mé malé děti, chudé v duchu a v hmotných stat-

cích, a z nich si vytváří své učedníky, kteří i dnes s ním zůstanou až do konce.
– Okolo mé kolébky se dnes zrcadlí jasné paprsky důvěry a bez pečné naděje, kte-Okolo mé kolébky se dnes zrcadlí jasné paprsky důvěry a bez pečné naděje, kte-Okolo mé kolébky

ré ozařují bolestné dny, jež prožíváte, a dávají vám mateřskou posilu v souženích 
a velkých utrpeních těchto posledních časů.

Nechte se obklopit mým světlem. Přijímejte s láskou a učen livostí slova, která 
vám říkám, protože jimi vás povedu cestou dob ra a svatosti.

Vy mne utěšujete a oslavujete, protože v odpovědi, kterou jste mi všude dali, vi-
dím blízké svítání nových časů pro církev a pro celé lidstvo.“



746

Sale (Alexandria), 1. října 1997
Sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Milosrdná Láska
„Milovaní synové, vstupte do duchovního večeřadla mého Nepo skvrněného 

Srdce, abych vám umožnila vniknout do božského ta jem ství milosrdné Lásky mé-
ho Syna Ježíše.

– Ježíš je milosrdná Láska, protože v něm se odráží božské milo srdenství Otce, 
který tak miloval svět, že poslal k jeho spáse svého jednorozeného Syna.

V Ježíšovi se Otcovo milosrdenství zosobňuje a realizuje v plá nu vykoupení.
Skrze něho sesílá Otec své odpuštění na lidstvo hříchem vzdá lené a přivádí je 

k plnému společenství lásky a života se svým Stvořitelem a Pánem.
– Ježíš je milosrdná Láska, protože tím, že se stal člověkem, nese na sobě křeh-

kost, slabost a útrapy celého lidstva.
Jako dítě nese ve svém srdci nářky a vzdechy všech dětí světa. Jako mladík 

prožívá osud a nesnáze mládí, velmi křehkého a vy staveného prudkému vichru 
utrpení. Když dosáhne dospělosti, nese ve své Božské Osobě problémy, úzkos-
ti a bolesti všech.

Sklání se nad chudými a hlásá jim evangelium spásy. Vyhlašuje svobodu 
uvězněným, pozvedá opuštěné, odpouští hříšníkům, uzdra vuje nemocné, utěšu-
je sklíčené a vyhání satana z posedlých.

– Ježíš je milosrdná Láska, protože je tichý a pokorný srdcem.
Nechte se přitáhnout jeho tichostí.
Vidíte, jak je něžný, citlivý a soucitný ke všem. Od svých ne přátel se nechá po-

volně a klidně vést jako beránek vedený ke krva vé oběti.
Nechte se ovládnout jeho pokorou.
První se stává posledním. Učitel se stává učedníkem. Pán se dává do služby všem.
Plnost jeho Božství je v něm skryta pod lidskou rouškou pokory.
Učte se ode mne, který jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pokoj pro své 

duše.
– Ježíš je milosrdná Láska, protože chce všechny přitáhnout do planoucí výhně 

své božské Lásky.
Nechte se jím přitáhnout!
Neodpírejte jeho výzvám!
Pojďte se mnou cestou jeho božské lásky.
Milovaní synové, učiňte i vy milou zkušenost s láskou k Ježíši.
Dnes slavíte liturgickou památku svaté Terezie od Dítěte Ježíše, která připadá na 

sté vyročí jejího narození pro nebe.
Dnes ji vám všem dávám za vaši malou sestru. Ona je zasvěcenou obětí Ježíšově 

milosrdné Lásce. Celá se nechala strávit planoucím ohněm jeho božské lásky. Ná-
sledujte ji po její malé cestě.
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Staňte se i vy maličkými, prostými, pokornými, tichými a mír nými.
Staňte se všichni dětmi cestou duchovního dětství, kterou vám ona vytyčila.
Nabídněte se i vy jako oběti milosrdné Lásce Ježíšově, aby se skrze vás mohl br-

zy ve světě projevit velký zázrak Božího milo srdenství.“

Sale (Alexandria), 21. listopadu 1997
Uvedení Panny Marie do chrámu

Shodní s Ježíšem ukřižovaným
„Milovaní synové, nechte se přivést do nebeského chrámu mého Neposkvrně-

ného Srdce, abych vás mohla stále více přizpůsobovat svému Synu Ježíši.
Váš kněžský život musí být zcela shodný s životem Ježíšovým.
On chce ve vás žít až ke své plnosti.
Musíte se stát jeho slovem, žitým a hlásaným všem odvážně a věrně, aby světlo 

evangelia mohlo osvěcovat hustou temnotu, která zahaluje zemi.
Jeho milosrdná láska se chce projevit a přitáhnout do planoucí výhně jeho bož-

ské lásky všechny duše, zvláště ty nejpotřebnější, ztracené, které vězí v otroctví zla 
a hříchu.

Ježíš koná zázraky Božího milosrdenství především prostřed nictvím vašeho 
kněžského utrpení.

Proto přišel okamžik, kdy vás chci všechny učinit shodnými s Ježíšem ukřižo-
vaným.

– Shodní s Ježíšem ukřižovaným ve vaší každodenní kněžské služ bě.
Přišla doba, kdy vy, moji milovaní synové, musíte vypít do dna hořký kalich, kte-

rý vám připravil nebeský Otec.
Přibývají vnitřní utrpení, způsobená samými vašimi limity, lid skou bídou, život-

ním pocitem tíže vaší velké slabosti.
Rostou rovněž vnitřní bolesti, zaviněné nepochopením a opomí jením, kterým 

býváte často vystaveni.
Žádám vás, abyste i vy vychutnali trpkou hodinu Getseman.
– Shodní s Ježíšem ukřižovaným především ve vašich četných vnějších útrapách.
Potřebuji vaše kněžské utrpení.
Také pro každého z vás jsem připravila chvíle vašeho osobního ukřižování.
Proto, můj malý synu, jsem po tobě chtěla mnoho utrpení, souvi sejícího s boles-

tivou operací srdce, které ses musel podrobit.
Obětoval jsi mi všechno s ochotou a synovskou odevzdaností, a to velmi podpo-

řilo záměr mého Neposkvrněného Srdce.
Především fyzickými útrapami, které učenlivě a s láskou snášíte, vás uvádím 

ve shodu se svým ukřižovaným Synem a jsem u vás se stejnou mateřskou pé-
čí, se kterou jsem byla nablízku Ježíšovi v krvavých chvílích jeho utrpení a obě-
ti na kříži.



748

– Shodní s Ježíšem ukřižovaným, milovaní synové, právě teď, když se blížíte ke 
splnění mého plánu, pro nějž jsem vás léta formo vala a pěstovala s mateřskou pé-
čí a žárlivostí.

Odvahu! Dejte se znovu na cestu s důvěrou a nadějí.
Blížíte se k okamžikům milosti, kdy uvidíte plynout na svět prou  dy Božího mi-

losrdenství.
Svět bude očištěn tímto božským ohněm lásky a bude zcela ob no ven, aby Ježíš 

mohl nastolit mezi vámi království svatosti a mi losti, spravedlnosti, lásky a pokoje.
Proto vás žádám, abyste každodenně podporovali mou mateřskou činnost, která 

vás chce stále více činit shodnými s Ježíšem ukři žovaným.“

Vacallo (Švýcarsko), 8. prosince 1997
Svátek Neposkvrněného Početí

Otevřete brány Kristu
„Pozorujte dnes nebeský jas vaší Neposkvrněné Maminky a nech  te se všichni 

přitahovat vlnami mé líbezné vůně.
Jsem Neposkvrněné Početí.
Jsem všechna krásná: tota pulchra.
Jsem živým svatostánkem Nejsvětější Trojice. Otec je v něm neustále oslavován, 

Syn dokonale milován a Duch Svatý jej zcela naplňuje.
Jsem branou, která se otvírá k vaší spáse.
Mou mateřskou úlohou je připravit vás na přijetí mého Syna, který přichází.
– Otevřete brány Kristu.
Ježíš přišel mezi vás v den svého pozemského zrození skrze mne, svou panen-

skou Matku, aby se stal vaším Spasitelem a jedi ným vaším Vykupitelem.
Rozjímejte o něm s čistým srdcem a laskavým pohledem v oka mžiku, kdy se ze 

mne rodí, kdy je položen do jeslí, kdy cítí drsnost chladu a mráz světa, který ho ig-
noruje a odmítá.

Toto malé plačící dítě je Bůh s námi, je Vykupitel světa, je to jediný Spasitel.
Bez něho není pro člověka možné dojít spásy.
– Otevřete brány Kristu.
Otevřete brány své mysli k pokornému a učenlivému přijetí jeho božského 

slova.
V hluboké temnotě, která zahaluje mysl lidstva tonoucího v blu dech, pouze jeho 

slovo vám přináší světlo Pravdy.
Nechte zazářit ve světě jeho evangelium.
Splňte úlohu nové evangelizace, která vám byla svěřena.
Ještě dnes zaneste jeho slovo chudákům, hříšníkům, nemocným, vězněným, aby 

mohli všichni kráčet ve světle Pravdy.
– Otevřete brány Kristu.
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Otevřete brány své duše, abyste ho přijali hodným způsobem ve chvíli, kdy se 
s vámi spojuje pod eucharistickými způsobami.

Ten, kterého přijímáte při sv. přijímání, je Ježíš ve své Božské Osobě, se svým 
oslaveným tělem a svým Božstvím.

Musíte mu připravit ve svých duších důstojný příbytek.
Proto vás vyzývám, abyste prchali před hříchem, ale žili neustále v milosti a lás-

ce Boží.
Kdyby se vám někdy stalo a upadli jste do smrtelného hříchu, je nutná svátostná 

zpověď dříve, než přistoupíte k eucharistickému přijímání.
Dnes moje Srdce krvácí, když vidím, jak se stále více rozmáhají svatokrádežná 

přijímání, protože mnozí, kteří přistupují k přijetí eucharistického Ježíše, jsou ve 
stavu smrtelného hříchu, bez zpo vědi.

Ať jsou proto vaše duše naplněny milostí a svatostí, abyste tak hodným způso-
bem přijali Ježíše, když se vám dává ve svátosti své lásky.

– Otevřete brány Kristu.
Otevřete brány svého srdce, abyste jej mohli přijmout se silou své lásky.
Ježíš vás vede k dokonalosti lásky.
On miluje ve vás, skrze vás se jeho láska rozlévá na všechny. On chce milovat 

každého člověka, kterého potkáte na své cestě. Skrze vás se jeho božská láska rozši-
řuje a vy se stáváte nástroji triumfu jeho milosrdné lásky.

– Otevřete brány Kristu.
Otevřete Kristu brány svého života, až se vrátí v jasu své slávy.
Křesťanský život musí být neustále zaměřen na toto očekávání.
Proto vás vyzývám žít v důvěře a silné naději. Nechte se dovést do náruče svého 

nebeského Otce se synovskou odevzdaností.
Tedy každý den této bolestné doby prožijte v pohodě a radosti.
Protože utrpení tohoto času nejsou srovnatelná se slávou, která vás čeká, až se 

Kristus zjeví a vy ho uvidíte tak, jak je, v záblesku jeho božského jasu.“

Dongo (Como), 24. prosince 1997
Svatá noc

Vstupte se mnou
„Vstupte se mnou, milovaní synové, do jeskyně, kde se v této Svaté noci rodí mé 

božské Dítě.
Ať vás neznepokojuje její zpustlost. Ať vás neděsí její chudoba. Ať vás nermou-

tí její samota.
Je sladkou ochranou před naší únavou. Je to bezpečné útočiště v našem puto-

vání. Je to kolébka určená nebeským Otcem pro lid ské zrození jeho jednorozené-
ho Syna.

Vstupte se mnou do jeskyně v tichosti a hlubokém klanění.
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Věčné Slovo Otcovo se rodí do svého lidského bytí; je položeno do jeslí; je opě-
vováno anděly, uctíváno pastýři. Já, jeho panenská Matka, spolu se svým přečistým 
snoubencem Josefem o ně pe ču jeme a milujeme ho.

Pochopte, milovaní synové, jak Bůh miloval svět, že mu dal samého svého Syna.
Rozjímejte s úžasem o jeslích: Syn Boží zvolil narodit se v chu době, pokoře, sa-

motě, v bolesti a pláči.
Pociťujte se mnou vroucí přání zahrnout jej vroucí vděčností: zahřejte jej polib-

kem své kněžské lásky; darujte mu bělostný šat svých ctností; utírejte mu slzy vzác-
nou rouškou svých obětí; klaňte se mu spolu s pastýři čistotou své modlitby; tisk-
něte ho k srdci jako svůj jediný a největší poklad.

Vstupte se mnou do této tmavé jeskyně, chcete-li sdílet jas jeho božského pobytu.
Vstupte se mnou do plnosti časů.
Tato Svatá noc směruje čas k jeho plnosti.
Čas byl Bohem stanoven, aby připravil lidské narození Syna.
Od Adama k Noemovi; od Abraháma k Davidovi; od patriarchů k prorokům čas 

je poznamenán dlouhým vřelým očekáváním jeho příchodu.
O této Svaté noci se naplňuje čas prvního adventu. 
Protože se vám narodí Dítě, Emmanuel, Bůh s vámi.
Sám Boží Syn sdílí lidskou slabost, která se projevuje zvláštním způsobem při je-

ho narození, při jeho růstu, při jeho dospívání, při jeho mládí.
Nese tíhu všech bolestí a nabízí se jako tichý beránek ke kruté oběti pro vaše vy-

koupení a vaši spásu.
Lidstvo je vykoupeno; člověk je spasen; čas dosahuje svého vr cho lu, když zazna-

menává vzácný okamžik všeobecného vykoupení.
Touto nocí začíná pro lidstvo nová cesta, osvětlená nadějí a oče káváním jeho 

slavného druhého příchodu.
Vstupte se mnou do plnosti časů, jež nastane, až se Ježíš vrátí v jasu své božské 

slávy.
Tento jeho první příchod nabývá plného významu pouze v jeho druhém pří-

chodu.
Tato Svatá noc je určena pro zářivý den bez západu.
Mé Božské Dítě, které nyní pozorujete v jeslích, jak pláče a chvěje se zimou, 

se jednoho dne vrátí v moci své božské slávy a dovede čas i dějiny do jejich pl-
nosti.

Čas i dějiny dojdou svého naplnění, až svou božskou a slavnou přítomností ob-
noví všechny věci.

Prožíváte tajemství tohoto druhého adventu, který vás připravuje na přijetí Ježí-
še, až se k vám vrátí v nebeských oblacích.

Teprve tehdy se naplní druhý advent, který už pro žíváte.
Tehdy čas dojde k svému naplnění.
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Tehdy Neposkvrněné Srdce vaší nebeské Matky dosáhne svého triumfu v ko-
nečném a slavném triumfu jejího Syna Ježíše.

Vstupte se mnou do plnosti časů a připravujte se na prožívání Velkého jubilea, 
na něž vás připravuje můj papež, aby na svět se stoupilo nevýslovné světlo Božské 
Nejsvětější Trojice.“

Milán, 31. prosince 1997
Poslední noc roku

Všechno vám bylo odhaleno
„Milovaní synové, v tichu a modlitbě prožívejte se mnou po slední hodiny ro-

ku, který už končí.
Nenechte je uběhnout v rozptýlení a zábavách, jako to dělá mno ho mých synů.
Tento rok byl obzvláště důležitý pro můj plán. Nyní vstupujete do mých časů.
Proto jsem vám ukázala zářivou cestu, po které se máte všichni ubírat, abyste žili 

zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci, které jste mi vykonali.
Všechno vám už bylo odhaleno.
– Všechno vám bylo odhaleno: můj plán vám byl prorocky ozná men ve Fatimě 

a v těchto letech jsem jej realizovala skrze své Mari ánské kněžské hnutí.
Byl vám odhalen ve své pozvolné přípravě.
Toto vaše století, které už končí, bylo ve znamení velké moci, které se dostalo 

mému Protivníkovi.
Tak bylo lidstvo svedeno bludem ateismu teoretického i praktic kého; na místo 

Boha byly nastoleny modly, které všichni uctívají: požitek, peníze, radovánky, moc, 
pýcha a nečistota.

Skutečně se satanu podařilo pohárem rozkoše svést všechny ná rody světa.
Způsobil, že na místo lásky nastoupila závist; na místo spole čenství nastoupilo 

rozdělení; místo spravedlnosti samá nespra vedl nost; místo míru neustálá válka.
Vskutku toto století proběhlo celé ve znamení krutých a krva vých válek, které 

způsobily miliony nevinných obětí.
A tak Nejsvětější Trojice stanovila, aby se vaše století postavilo pod znamení mé 

mocné mateřské a mimořádné přítomnosti.
Tak jsem ve Fatimě naznačila cestu, po které mělo lidstvo jít při svém návratu 

k Pánu: cestu obrácení, modlitby a pokání.
A nabídla jsem vám za bezpečné útočiště své Neposkvrněné Srdce.
– Všechno vám bylo odhaleno: můj plán vám byl odkryt též svým bolestným usku-

tečňováním.
Lidstvo upadlo do satanovy zvůle a do jeho velké moci, vyko návané satanskými 

a zednářskými silami; moje církev byla zate m něna dýmem, který do ní pronikl.
Bludy se vyučují a propagují, u mnohých ničí pravou víru v Krista a jeho evan-

gelium; svatý Zákon Boží se porušuje otevřeně; hřích se páchá a často je osprave-
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dlňován, a tak se ztrácí světlo mi losti a Boží přítomnosti; jednota je narušována 
silnou vzpourou vůči učitelskému úřadu, především vůči papeži, a stále víc se roz-
šiřuje rána bolestných rozkolů.

Abych poskytla církvi, která v současné době trpí a je křižo vána, pomoc a bez-
pečné útočiště, dala jsem vzniknout Marián skému kněžskému hnutí a rozšířila je 
po celém světě prostřednictvím této mé knihy, jež vám naznačuje cestu, po níž se 
musíte vydat k rozší ření mého Světla.

Touto knihou vás učím žít v zasvěcení mému Neposkvrněnému Srdci s prosto-
tou dětí, v duchu pokory, chudoby, důvěry a synovské odevzdanosti.

Už je tomu 25 let, co vás vedu slovy, která diktuji srdci tohoto mého malého sy-
na; jeho jsem si vyvolila za nástroj k provádění mého mateřského plánu.

V těchto letech jsem ho sama mnohokrát poslala do všech kon čin světa a on se ne-
chal vést učenlivě, malý a nesmělý, ale mně zcela oddaný, jako dítě v náručí své Matky.

Teď už všecko, co jsem vám měla říci, vám bylo řečeno, protože všechno vám by-
lo odhaleno.

A tak této noci končí veřejná poselství, která jsem vám po 25 let dávala: teď 
o nich musíte rozjímat, žít je a uvádět do praxe. Slova, která jsem vám sesílala ze 
svého Neposkvrněného Srdce jako kapky nebeské rosy na poušť vašeho života tak 
ohrožovaného, při nesou ovoce milosti a svatosti.

Od nynějška se budu projevovat prostřednictvím slov, osoby a jednání tohoto 
mého malého syna, kterého jsem vybrala, aby byl vaším rádcem, a kterého nyní ve-
du k bolestnému vyvrcholení jeho poslání.

– Všechno vám bylo odhaleno: můj plán vám byl předpověděn především svým 
podivuhodným a vítězným splněním.

Oznámila jsem vám triumf mého Neposkvrněného Srdce ve svě tě. Nakonec mé 
Neposkvrněné Srdce zvítězí.

To nastane v největším triumfu Ježíše, který ve světě nastolí své slavné království 
lásky, spravedlnosti a pokoje a obnoví všechny věci.

Otevřete srdce naději.
Otevřete dokořán brány Kristu, který k vám přichází ve slávě.
Žijte v toužebném očekávání hodiny tohoto druhého pří chodu.
Staňte se nebojácnými hlasateli tohoto jeho triumfu, protože vy, malé děti mně 

zasvěcené, které žijete v mém duchu, jste apoštoly těchto posledních časů.
Žijte jako věrní učedníci Ježíšovi v přezírání světa i sebe, v chudobě, pokoře, ti-

chosti, v modlitbě, v umrtvování, v lásce a spo jení s Bohem, i když si vás svět ne-
váží a vámi pohrdá.

Nastala chvíle vyjít ze svého úkrytu a osvěcovat zemi.
Projevujte se všem jako moji synové, protože já jsem stále s vámi.
Víra ať je světlem, která vás v těchto dnech temnoty osvěcuje, a ať vás stravuje je-

nom horlivost pro čest a slávu mého Syna Ježíše.
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Bojujte, synové Světla, protože hodina mé bitvy už udeřila.
V kruté zimě vy jste drahokamy, které vycházejí z mého Nepo skvrněného Srd-

ce a které rozvěšuji na větve církve, aby vám řekly, že právě nastává její nejkrásněj-
ší jaro.

Budou to pro ni druhé Letnice.
Proto vás vyzývám, abyste ve večeřadlech často opakovali mod litbu, kterou jsem 

vám uložila: 
– Přijď, Duchu Svatý, přijď na moc nou přímluvu Neposkvrněného Srdce Panny Ma-

rie, své milované nevěsty.
S láskou Maminky, které jste v těchto letech tak naslouchali, kterou jste následo-

vali a oslavovali, vám všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
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